
Apapun model gaya potongan rambut kita. baik rambut panjang maupun 
pendek. Mulai dari cara merapikannya hingga membuat rambut tampil 

lebih gaya. Rambut menjadi salah satu simbol kecantikan wanita.
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Thomas Taw
www.thomastaw.com

Ia menemukan cara untuk mengetahui tingkat 
kerusakan rambut. “Rambut yang mengambang di air adalah 
rambut sehat. Apabila rambut tenggelam, rambut mengala-
mi kerusakan dan perlu diperbaiki,” kata Thomas di Grand 
Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu kemarin. 
Thomas Taw adalah pakar perawatan rambut rusak yang juga 
berprofesi sebagai Direktur Kreatif Aveda--produk perawatan 
rambut dan kulit untuk para profesional.

Sempat menjabat sebagai Senior Creative Director di 
Aveda, Tom melanjutkan kreasinya di fashion show dan men-
jadi pembicara di seminar-seminar, sebelum pada akhirnya 
membuka salon miliknya sendiri yang bernama BOBSOHO di 
tahun 2007. Fokusnya untuk meningkatkan kecantikan alami 
rambut telah membawanya ke halaman-halaman majalah 
fashion ternama seperti Vogue dan Elle
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 Berikut tips perawatan rambut ala Thomas Tow:

1. Rendam rambut dalam sebaskom air. 
Rambut yang sehat akan mengambang, 

sebaliknya rambut yang berat dan 
tenggelam, merupakan rambut ru-
sak yang memerlukan perawatan.

2. Sisir rambut dengan jari. Jika jari 
tertahan karena rambut kusut, mulai 

dari bagian rambut tersebut hingga 
ke ujung sudah mengalami kerusakan 

dan perlu perawatan.

3. Untuk mencegah rambut bercabang, 
saat mengeringkan rambut dengan 

handuk, jangan diusap-usap keras, me-
lainkan dipelintir untuk menyerap kelebihan 
air. Gerakan mengusap sangat rentan meru-
sak rambut yang dalam kondisi basah san-
gat rapuh.

4. Pemakaian kondisioner tidak perlu makan wak-
tu lama. Kondisioner menyerap sempurna 
setelah 5-20 menit. Setelah itu bilas sampai 
bersih.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan 
perawatan rambut sebagai berikut.

-  Sampo akan melapisi batang rambut dengan 
mikrosilikon saat keramas. Mikrosilikon ini 
akan melindungi batang rambut dari keru-
sakan akibat sinar matahari, radikal bebas, 
dan polusi udara.

- Kondisioner menyerap sempurna setelah 
5-20 menit pemakaian dan berguna untuk 
membuat rambut lebih mudah diatur

- Serum dapat mengembalikan kelembaban dan 
menutrisi rambut agar tak mudah patah dan 
berkilau.



Usaha selalu menyertai setiap gerakan Anda 
– khususnya ketika gelombang besar menghan-
tam wajah Anda. Dengan sedikit kesabaran dan 
praktik, semua sensasi ini menjadi sifat kedua, 
dan disanalah Anda berada – berenang!

Dengan cara yang sama, kata – kata tidak dapat 
menerangkan sensasi berdiri di depan para had-
irin yang sedang bereaksi terhadap kata – kata 
Anda. Semua mata yang penuh dengan harapan 
sedang menatap ke arah Anda. Saat Anda mulai 
merasa bahwa Anda dapat mengendalikan ru-
angan, Anda mulai mengalami kekuatan pang-
gung. Kemudian Anda dapat merasa rileks, dan 
mulai merasa spontan dan mampu merespons 
para hadirin. 

Pengendalian rasa takut yang menjelma 
menjadi kegugupan harus Anda lampaui da-
lam pengendalian pola pikir Anda terlebih da-

hulu dengan melakukan self talk melalui men-
gucapkan dan menguatkan  beberapa kata ini :

 � Saya merasa bersemangat !
 � Saya senang ada disini !
 � Saya telah siap dan telah berlatih dan saya 

benar – benar terfokus !
 � Saya tahu topik saya !
 � Saya terpusat pada para hadirin dan apa saja 

yang mereka butuhkan !
 � Saya memiliki informasi yang akan berman-

faat bagi para hadirin !
 � Saya bersemangat !

 Hal penting yang harus diingat ada-
lah bahwa para hadirin tidak mengharapkan 
kesempurnaan. Sebagian besar mereka tidak 
pernah tampil dan menjadi presenter. Para 
hadirin hanya Informasi yang mempengaruhi 
mereka dan yang diarahkan kepada mereka. 
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Beri mereka masalah utama dengan fakta-fakta yang 
mendukungnya. Bawalah informasi kepada mereka 
dengan penuh semangat dan kontak mata. Mereka 
ingin pergi dan merasa telah “mendapatkan” sesuatu. 
Sebagian besar yang ingin mereka ketahui telah Anda 
perhatikan. Sadarilah bahwa untuk mempraktekkan 
kecakapan berbicara Anda tidak dituntut berbicara di 
depan para hadirin atau di atas panggung. Anda ber-

bicara kepada orang lain setiap hari dalam hidup Anda, 
dan Anda biasanya mencoba untuk menyampaikan 
informasi tertentu atau menyampaikan hal yang Anda 
anggap penting. Itulah public speaking !

Obat paling manjur untuk perasaan gugup sebelum 
ceramah adalah  mempersiapkan diri sebelumnya-tiba 
lebih awal, periksa ruangan dan bekal Anda, periksa 
catatan Anda dan melihat di mana Anda akan berdiri.


