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Välkommen till Organic Colour Systems! 

Vi startade för två decennier sen med ett väldigt tydligt mål; Att ge frisörer och deras kunder en 
mindre giftig och mer naturligt baserad hårfärg, hårvård och styling. En serie produkter som är 
etiskt producerad och hälsosammare för dig och dina kunder. 

Vi har använt oss av de bästa ekologiskt certifierade och naturliga ingredienserna samtidigt som 
våra produkter har en bibehållen hög prestanda och levererar högklassiga resultat. Vi har aldrig 
vacklat i vår strävan och Organic Colour Systems fortsätter att göra världens frisörsalonger till 
hälsosammare företag. 

Våra produkter är veganvänliga och fria från gluten, GMO, parabener, ammoniak och resorcinol. 
Framställda av 60% ekologiskt certifierade och 95% naturligt utvunna ingredienser, dermatologiskt 
testade men aldrig någonsin testade på djur.

Organic Colour Systems passar den kreativa och målmedvetna frisören som vill förgylla alla dagar 
på salongen med skaparglädje. Vi tror på utbildning, att arbeta i nära samarbete med frisören och 
skapa härligt kreativa dagar tillsammans. 

Vi kommer gärna ut till er på salongen för kurser i färg och produktkunskap. Annars är ni varmt 
välkomna in till något av våra showrooms i Stockholm, Borlänge och Örebro. 

Välkommen in i OCS-familjen!
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Grundkurs 

En introduktion till Organic Colour Systems.

Vår grundkurs ger dig alla grundläggande kunskaper som du behöver för att komma igång med  
Organic Colour Systems på din salong. Vi delar med oss av kunskap om hur våra produkter  
fungerar, deras unika egenskaper och hur de används tillsammans för att skapa de bästa resultaten. 

Dagen startar med en teoretisk genomgång av vårt gröna synsätt, våra färger och produkter.  
Därefter följer en rolig workshop med hands on på modeller.  
 
Kontakta kundtjänst 0243 - 880 90, info@moduline.se eller din säljare om du vill boka en kurs eller 
veta mer om Organic Colour Systems. Platsen är på något av våra showroom eller på din salong. 

webb: webshop.moduline.se
instagram: organiccoloursystemssweden
info@moduline.se
0243 - 880 90
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Blond 

En introduktion till vackra blonda hår med Organic Colour Systems.

Vår blond-workshop ger dig kunskaper om våra ljusfärger High Lift Series, vår uppljusande Naturlite 
Lightening Powder och tips på nyanseringar som är användbara när du arbetar med Organic  
Colour Systems på din salong. 

Få information om vilka vårdprodukter som är essentiella för blonda hår, när och hur de ska  
användas och hur hårets naturliga struktur kan återuppbyggas. Dagen startar med teorin bakom 
uppljusning och få nycklarna till att skapa vackra blonda hår. Därefter följer en rolig workshop med 
hands on på modeller.

Kontakta kundtjänst 0243 - 880 90, info@moduline.se eller din säljare om du vill boka en kurs eller 
veta mer om Organic Colour Systems. Platsen är på något av våra showroom eller på din salong. 
 

webb: webshop.moduline.se
instagram: organiccoloursystemssweden
info@moduline.se
0243 - 880 90
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Gråhårstäckning 

En introduktion till gråhårstäckning på de mest envisa håren med Organic Colour Systems.

Vår workshop - gråhårstäckning - ger dig kunskaper om hur du får bästa täckförmåga på de mest 
envisa, resistenta håren med Organic Colour Systems på din salong. 

Här får du information om hur vårt system och gröna synsätt arbetar tillsammans med hårets biologi. 

Få tips på hur du förbehandlar och blandar för att få allra bästa täckförmåga. Dagen startar med 
teorin och avslutas med en workshop med hands on på modeller

Kontakta kundtjänst 0243 - 880 90, info@moduline.se eller din säljare om du vill boka en kurs eller 
veta mer om Organic Colour Systems. Platsen är på något av våra showroom eller på din salong. 
 

webb: webshop.moduline.se
instagram: organiccoloursystemssweden
info@moduline.se
0243 - 880 90
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Fashion Colours 

En introduktion till att kreativiteten saknar gränser med Organic Colour Systems.

Vill du skapa kreativa, trendiga, skarpa färger på ett naturligare sätt?  
 
Få en introduktion till vår PPD och PTD-fria serie No Limits och hur man på bästa sätt lyckas med den 
i salongen. Från skarpa crazy färger till söta pastellfärger – här sätter bara fantasin gränser. 

Få tips på hur du förbehandlar och blandar för att få allra bästa täckförmåga. Dagen startar med 
teorin och avslutas med en kreativ workshop med hands on på modeller

Kontakta kundtjänst 0243 - 880 90, info@moduline.se eller din säljare om du vill boka en kurs eller 
veta mer om Organic Colour Systems. Platsen är på något av våra showroom eller på din salong. 
 

webb: webshop.moduline.se
instagram: organiccoloursystemssweden
info@moduline.se
0243 - 880 90
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