
4      PAPILLEN 4 • 2011    

En morgon strax innan jul för snart 15 år 
sedan drog Jenny som vanligt fingrarna 
genom håret och kände att någonting inte 
stämde. En kal fläck hade dykt upp i bak-
huvudet och som kändes varm och öm. 
Jenny gick till sin husläkare som försäk-
rade henne om att det inte var någonting 
att oroa sig för och att håret snart skulle 
komma tillbaka. Det gjorde det förstås 
inte och ett år senare satt hon i en frisör-
stol och grät, medan hon fick prova den 
ena peruken efter den andra i frisyrer och 
färger som hon inte alls ville ha. 

Sju år följde med peruker som aldrig 
kändes riktigt bra. Perukerna kliade och 
Jenny var ständigt orolig för att en vind-
pust skulle blåsa av peru-
ken eller att någon skulle 
fastna i hennes hår och 
råka dra av den. Den dub-
belhäftande tejpen hjälpte 
lite grann, men höll inte 
så länge eftersom Jenny 
alltid haft lite fet hudtyp 
och detta gjorde att klist-
ret löstes upp. Ett par år 
bodde Jenny i Grekland 
och perukerna blev väldigt 
varma. 

För sju år sedan hittade hon så en ame-
rikansk återförsäljare av Freedom Hairs 
vakuumperuker på nätet och åkte till New 

ANNONS

Genom sin affärsidé har Jenny Larsson från Helsingborg 
gjort vakuumperukerna Freedom Hair tillgängliga för 
den skandinaviska marknaden. Här är Jennys historia och  
upprinnelsen till att hon blev återförsäljare av perukerna.

Vakuumperuker från Nya Zeeland nådde 
Sverige tack vare Jenny

York för att träffa henne. Tre månader se-
nare hade Jenny sin peruk och har aldrig 
ångrat detta beslut. ”Jag fick en vakuum-
peruk som alltid sitter på plats, känns som 
en andra hud och som ser helt naturlig ut. 
Numera behöver jag aldrig oroa mig för att 
peruken inte sitter rätt, den kliar inte och, 
bäst av allt, den är otroligt snygg och ingen 
kan se att jag bär peruk”, menar Jenny. 

Jenny är helt övertygad om att Freedom 
Hair är de bästa perukerna som finns på 
marknaden och bestämde sig därför för att 
göra dessa tillgängliga även för den skan-
dinaviska marknaden. Idag är hon ensam 
återförsäljare i Skandinavien med kunder i 

Sverige, Norge och Danmark. 
I Norge har hon många barn 
och ungdomar eftersom man 
där får hela peruken täckt av 
något som heter Trygdekon-
toret upp till 18 års ålder. I 
Sverige är hon numera god-
känd som leverantör i alla 
landsting så man kan använ-
da sin rekvisition oavsett var 
man bor i Sverige. Jenny är 
inte frisör och klipper därför 

inte perukerna, men har blivit utbildad av 
Freedom Hair i att ta de mått och göra de 
val som behövs för att kunden ska få en 
helt individuellt anpassad hårprotes. 

”Freedom Hair är 
frihet för mig. Jag 
kan själv välja vem 
jag vill berätta för 
och jag slipper tän-
ka på min alopeci. 
Jag vill fokusera 
min energi på an-
dra saker och det 
kan jag göra nu”.

Detta är Freedom Hair
En vakuumprotes är utformad för att passa 
kundens huvud med en precision som gör att 
ett vakuum uppstår mellan skalpen och den 
silikonhätta som utgör botten på protesen. 
Fördelarna med detta är att protesen sitter 
på plats utan att det krävs tejp eller lim som 
är fallet när det gäller peruker. 

Hårstråna injiceras i silikonhättan vid till-
verkningen och förseglas sedan på insidan 
av hätta. Hårstråna sitter alltså fast i hättan 
och kan inte lossna, vilket är fallet i en 
knuten peruk. Detta gör att hållbarheten på 
en vakuumprotes är betydligt längre än på 
en peruk och är beräknad till ca 3 år. Håret i 
Freedoms vakuumproteser är helt obehand-
lat, äkta hår av europeisk kvalité. 

För att kunna få vakuum i en vakuumprotes 
måste huvudet vara helt hårfritt. Av den 
anledningen passar protesen endast de 
som har totalt håravfall. Leveranstiden på en 
protes är ca 6 månader och man måste vara 
hårlös redan vid beställningen.

Daglig användning av protesen orsakar alltid 
ett visst slitage på håret och efter ca 10-12 
månader brukar därför en renovering av 
protesen behövas. Freedom Hairs proteser 
mycket naturtrogna och bekväma. Det finns 
inga vassa hårändar på insidan av hättan 
som kliar eller skaver mot hårbotten, utan 
hättan är helt slät på insidan.
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