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Hiusten muotoilutuotemerkki Schwarzkopf got2b antaa vinkkejä kesän 

festarikampauksiin ja lähtee festarikiertueelle antamaan stailausvinkkejä 

paikan päälle.  

Schwarzkopf got2b pitää huolen siitä, että festarikävijöiden hiukset ovat yhtä 

ensiluokkaisessa kunnossa kuin festareiden musiikkiesityksetkin. Hauskanpidon 

avuksi got2b tarjoaa kaksi kesäuutuutta: uuden got2b-festarisovelluksen sekä 

festarikiertueen, jonka aikana festarikävijöiden hiuksia stailataan ilmaiseksi. 

Coachellan ja Glastonburyn festareiden julkkislookien inspiroimana got2b antaa 

seuraavassa myös upean festarikampausvinkin.   

Vihdoin on koittanut hektinen festarikausi. Luvassa on paljon hauskanpitoa. Nyt on siis 

korkea aika päästää kokeilunhalu valloilleen ja stailata hiukset hippityyliin boho-hengessä. 

Inspiroivimmat streetstyle-kampaukset löytyvät juuri festareilta 

esimerkiksi Coachellan ja Glastonburyn festareiden julkkislookeista. 

Letin avulla luot söpön lookin ja pysyt samalla trendikkäänä. Tämän 

festarisuosikin salaisuus on kampauksen yksinkertaisuus. Se pitää 

olon viileänä ja näyttää aina paremmalta mitä sotkuisempi se on. Se 

toimii myös kaikkien asujen kanssa ja illan tummetessa sen voi avata 

kauniille kiharalaineille. 

 

Näin teet festariletin vaihe vaiheelta: 

1) Hyvä kuivashampoo pelastaa tilanteen niin festareilla, juhlissa kuin 
kiireessäkin. Suihkuta Schwarzkopf got2b 2 sexy -kuivashampoota hiusten tyveen. Näin hiukset 
pysyvät pidempään raikkaina pesujen välillä ja saavat upeaa volyymiä. Ravista, suihkuta ja harjaa 
pois.    

 
2) Levitä Schwarzkopf got2b Oil-Licious -muotoiluöljyä latvoihin. Hoitava muotoiluöljy kosteuttaa 

hiuksia ja saa latvat näyttämään terveiltä sekä hyvin hoidetuilta.  

 
3) Tee etuhiuksista kaksi löysää lettiä ja jätä loppuhiukset vapaaksi. Sen sijaan että käyttäisit 

hiuslenkkejä, tupeeraa letinpäät ja suihkuta niihin runsaasti hiuskiinnettä. Näin saat aikaan 
rennomman boho-lookin. 

 
4) Suihkuta koko hiuksiin Schwarzkopf got2b 2 sexy -hiuskiinnettä. Se antaa kampaukselle pitoa ja 

ilmavaa volyymiä sekä auringon kypsyttämien vadelmien tuoksun.                                 
 

5) Auringonpaisteessa suojaa hiukset boheemilla huivilla haitallisilta UV-säteiltä.   
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Hiukset kuntoon festareilla Schwarzkopf got2b:n avulla 

Jos kaipaat apua festarilookin luomiseen, sitä on tarjolla, kun got2b lähtee got2b prepped 

festival tour -kesäkiertueelle loihtimaan festarikävijöille upeita kampauksia. Got2b -

stailausvaunu käy Suomen suosituimmilla festareilla ja pysähtyy Summer Up ja Ruisrock -

festareilla. Täällä pääsee got2b-stylistien stailattavaksi sekä kokeilemaan got2b-tuotteita ja 

stailausvinkkejä. Samalla voi valmistautua uusiin musiikkikokemuksiin ja kunnon 

festarimeininkiin. 

Seuraavassa kerrotaan stailausvaunun pysähtymispaikat festaristailausta kaipaaville: 

FESTIVAALI PAIKKA AJANKOHTA 

Ruotsi   

Bråvalla, Norrköping Tyska Torget 28. kesäkuuta 

Storsjöyran, Östersund Österängsparken 1. elokuuta 

We are STHLM Kungsträdgården 16. elokuuta 

   

Tanska   

Roskilde Hestetorvet 30.6 - 1.7. 

   

Suomi   

Summer Up, Lahti Festarialue 4. heinäkuuta 

Ruisrock, Turku Festarialue 5. heinäkuuta 

   

Norja   

Slottsfjell, Tönsberg Campingalue 18. heinäkuuta 

Öyafestival, Oslo Egertorget 16. elokuuta 

 

Ketkä ovat parasta seuraa festareille?   

Jos haluat päästä festarifiilikseen jo nyt, kannattaa kokeilla uutta got2:n Festival Fun-o-

meter -sovellusta. Sen avulla saat selville, kenestä saat parasta seuraa festareille ja keiden 

kanssa voit pitää hauskinta tämän kesän festareilla. Sovellus antaa vinkkejä 

festarikampauksiin sekä myös festareiden henkeen sopivia Spotify-soittolistoja, joita voitte 

kuunnella yhdessä ystäviesi kanssa.  

Sovellus on saatavilla linkistä: https://got2bprepped.com   
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Seuraa kiertuetta osoitteessa: #got2bprepped 
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