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Mindre salongskurser 

På Moduline tar vi vårt samhällsansvar att inte agera oförsiktigt när  
Covid19 återigen har ökat i vårt land och världen.  

Därför kommer vi att endast erbjuda er salongskurser med mindre grupper  
under första delen av 2021. 

Vi har fler roliga produktnyheter att presentera för er och vill gärna boka in  
en dag med er och vår utbildare. Vi följer alla råd och rekommendationer  

från Folkhälsomyndigheten.  
 

Både ni och vi avbokar självklart vid minsta sjukdomssymtom.  
Vi använder munskydd om ni så önskar och är som alltid noga  

med handtvätt och handsprit.

E Kurs via zoom eller Skype 

Ni vet väl att ni även kan boka in en kurs med vår kursledare  
via zoom eller Skype?

Allt ni behöver är en mobiltelefon, dator eller surfplatta.  
Här kan du få lära dig allt du behöver veta för att komma igång med  

någon av våra färg eller produktserier på din salong. 

Kanske behöver du mer tips på färgblandningar  
eller har kört fast och vill få lite repetition.  

Hör av dig till din säljare för att få veta mer! 

Välj det 
som passar bäst 

för er salong 
just nu! 



Vill du ha en naturligare profil på din salong? 

Då är Beauty Fusion något för Dig!  

Artègos nya multifunktionella färgsystem med upp till 99% naturliga och ekologiskt certifierade  
ingredienser och upp till 98% biologiskt nedbrytbart innehåll. Denna kursdag introducerar vi  
Beauty Fusion och ger dig alla grundläggande fakta och praktiska tips som behövs för att Du ska  
få en bra start med Beauty Fusion på din salong. 

Kursdagen innefattar både teori och praktiskt arbete på färgmodell. Vi bjuder på lunch och fika  
under dagen. Har du frågor kontakta din säljare eller kursledare Eva Johansson 070-2049718, 
eva@moduline.se. 
 

För vem? Alla som är nyfikna på Artègo Beauty Fusion och vill lära sig mer!
Tid?   Ca 5 timmar, kl: 10.00 - 15.00 
Ta med?  En egen färgmodell som är välkommen kl 12.00.  
  Egna arbetsverktyg som fön, fönborstar, plattång, flera clips/ klämmor, pinnkam,  
  färgkam etc
Plats:  Moduline Showroom i Stockholm, Borlänge eller på Din salong

OBS! Endast små grupper med få deltagare på våra kurser. Vi följer alla råd och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. Både ni och vi stannar naturligtvis hemma vid minsta sjukdomssymtom. 
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Välkommen till en kurs där vi fördjupar dina kunskaper om Quick Fix, Gloss och  
nyanseringar!

Här jobbar vi med effektiva behandlingar som ger mycket resultat på kort tid. En perfekt upp- 
fräschning för dina kunder för att bibehålla sin snygga hårfärg mellan de större färgbehandlingarna. 
Här jobbar vi bland annat med nya Beauty Fusion Gloss, en snabb nyanseringsfärg med surt pH-  
värde som ger färg och glans utan att ytterligare öppna upp hårstrået. Den är även vegansk och 
innehåller upp till 99% naturliga och ekologiska ingredienser. En skonsam behandling att göra mellan 
färgbesöken för att få färgen att hålla sig snygg längre.  
 
Kursen består av en kortare teoridel och praktisk arbete på modell. Vi ses på din salong eller  
Moduline Showroom i Stockholm eller Borlänge!

För vem? Alla som vill lära sig mer om gloss & nyansering  
Vad?  Workshop
Tid?   Kl: 10.00 - 14.00 
Pris?  595 kr ex moms
Ta med?  Egen modell och egna arbetsverktyg

OBS! Endast små grupper med få deltagare på våra kurser. Vi följer alla råd och rekommendationer från Folk-
hälsomyndigheten. Både ni och vi stannar naturligtvis hemma vid minsta sjukdomssymtom. 

QUICK FIX 
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En heldag helt dedikerad till blonda hår! 

Här arbetar vi med ljusfärger, blekning och nyanserar våra resultat. Vi pratar färgtips, färglära och 
färgblandningar i teorin och väljer ut de bästa produkterna från Artègos breda sortiment av  
blekning, ljusfärger, nyanseringar och gloss till våra färgmodeller. Kul kreativ dag med massor av 
nya tips! Blondes have more fun!

 

För vem? Alla som gillar snygga blonda resultat och vill lära sig mer! 
Vad?  Workshop
Tid?   Kl: 10.00 - 16.00 
Ta med?  En egen färgmodell och egna arbetsverktyg
Pris?  595 kr ex moms
Plats:  Moduline Showroom i Stockholm, Borlänge eller på Din salong

   
 

OBS! Endast små grupper med få deltagare på våra kurser. Vi följer alla råd och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. Både ni och vi stannar naturligtvis hemma vid minsta sjukdomssymtom. 
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En heldagskurs med både teori och hands on där vi grundligt går igenom allt du behöver veta för 
att komma igång med Artègo It’s Color på din salong. Vi visar dig bredden och styrkan i Artègos 
färgsystem och förser dig med information och tips om hur Artègo kan stärka dig i din kreativitet  
och färgglädje. 

Efter förmiddagens teorigenomgång får du själv arbeta med färgen på en modell. Kursen passar 
både nyutbildade och erfarna frisörer. 

För vem? Alla som är nyfikna på Artègo It’s Color och vill lära sig mer!  
Nivå?  Workshop Basic/ Grundnivå
Tid?   Ca 6 timmar, kl: 10.00 - 16.00 
Ta med?  Egen modell och egna arbetsverktyg
Plats:  Moduline Showroom i Stockholm, Borlänge eller på Din salong

OBS! Endast små grupper med få deltagare på våra kurser. Vi följer alla råd och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. Både ni och vi stannar naturligtvis hemma vid minsta sjukdomssymtom. 
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Denna höst utökar vi möjligheten för fler att ta del av våra populära salongskurser. Ni bestämmer 
temat; Beauty Fusion, It’s Color Basic, Blondes, Glossing & Nyansering.  
 
Välj det som passar bäst för just er salong just nu! Vi kommer till er laddade för att uppdatera er 
med nyheter, tips och trix. En dag med härlig energi och kreativitet. 
 
 

För vem? Alla!
Nivå?  Workshop på grund eller fortsättningsnivå
Tid?   Halvdag eller enligt överenskommelse
Ta med?  Egen modell och egna arbetsverktyg
Pris?  Enligt överenskommelse
Pris:  595 kr ex moms 
Plats:  Din salong

OBS! Endast små grupper med få deltagare på våra kurser. Vi följer alla råd och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. Både ni och vi stannar naturligtvis hemma vid minsta sjukdomssymtom. 
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