
KURSER

NYHETER

Gäller under okt - nov 2021

VI HAR ALLT DU BEHÖVER 
TILL DIN SALONG!

KAMPANJER



Nyhet -  Andmetics!

Moduline välkomnar Andmetics! 
Veganska och hål lbara frans/ br ynfärger och deras populära  

t i l lbehör för professionel l  browsty l ing som per fekt  formade vaxstr ips 
för ögonbryn, brow mascara, brow powder mm.  

Gör dina frans och br ynbehandl ingar enklare, snabbare  
och snyggare.

 
Andmetics är ursprungl igen från Österr ike men f inns även i  USA, 
Tyskland och har nyl igen gjor t  succe i  våra grannländer Danmark 

och Norge. Andmetics är s to l t  sponsor av  
Germany’s Next Top Model. 



Introduktionskampanj!

Andmetics T int ing Ki t :

• 3 s t  val f r ia f rans/ br yn färger
• 1 s t  val f r i  Developer
• 1 s t  Tint ing Brush
• 1 s t  Wax Str ipes
• 1 s t  Protect ive Lash Sheets

Nu 15% rabatt
Pris:  389 kr
Ord pris:  457 kr

Andmetics MakeUp Ki t :

• 1 s t  Brow Powder
• 1 s t  Brow Brush
• 1 s t  Brow Mascara

Nu 15% rabatt
Pris:  198 kr
Ord pris:  233 kr



Kit 1: 
Rain Dance Hydra Shampoo 100 ml
Rain Dance Hydra Conditioner 100 ml
Rain Dance Deep Repair Mask 50 ml
+ Artego necessär

Vid köp av minst 6 st, Art nr: Jul1 
Pris: 119 kr/kit (ord. pris 212 kr) 
Rek. utpris till konsument inkl. necessär: 249 kr
(Värde till kund: 424 kr)

Kit 2:
Rain Dance Hydra Shampoo 100 ml
Rain Dance Hydra Conditioner 100 ml
Lola Your Beauty Color Mask Blueberry 100 ml
+ Artego necessär

Vid köp av minst 6 st, Art nr: Jul2 
Pris: 139 kr/kit (ord. pris 232 kr)
Rek. utpris per kit till konsument inkl. necessär: 279 kr
(Värde till kund: 424 kr)

Kit 3:
Rain Dance Hydra Shampoo 100 ml
Rain Dance Hydra Conditioner 100 ml
Touch Hot Shot 100 ml
+ Artego necessär

Vid köp av minst 6 st, Art nr: Jul3 
Pris: 119 kr/kit (ord. pris 212kr )
Rek. utpris per kit till konsument inkl. necessär: 249 kr
(Värde till kund: 464 kr)

Rain Dance Hydra Shampoo 100 ml
Rikt fuktighetsgivande schampo för torrt hår. Ekologiskt certifierade 
oljor och aminosyror verkar återfuktande på djupet, ger glans och 
antifrizz-effekt. 

Rain Dance Hydra Conditioner 100 ml
Fuktighetsgivande balsam för torrt hår. Vårdar håret och gör det 
mjukt, silkeslent och glansigt. Ger perfekt utredning även till de 
mest trassliga håren.

Rain Dance Deep Repair Mask 50 ml
Intensivt återuppbyggande mask som reparerar och stärker hår- 
strukturen. Berikad med vårdande aminosyror och ekologiska oljor 
som återuppbygger håret på djupet. Perfekt för alla hårtyper som  
behöver ny styrka och elasticitet.

LOLA Your Beauty Color Mask Blueberry 100 ml
Färgmask med 94% naturliga ingredienser. Motverkar gula reflexer 
på blonda, blekta eller naturligt grå och vita hår. Enkel, snabb, 
vårdande och glansgivande med en fantastisk doft. Håret får nytt 
liv, fräschare nyans och en glänsande wow effekt.

Touch Hot Shot 100 ml
Hårspray med medium stadga. Torkar snabbt och lämnar inga 
rester i håret. Doftar fräscht och passar alla hårtyper. 

Artègo necessär
Snygg necessär i naturvit bomull med tryck i svart.

JULKAMPANJ!



JULKAMPANJ!

TOUCH HOT SHOT SPRAY

Hot Shot Spray 100 ml + 250 ml + 500 ml

Köp av 12 st - få15 % rabatt 
Köp av 24 st- få 30% rabatt 

Konsumentskyltar: 

A) Nu - 369 kr (ord 437 kr)
B) Nu - 299 kr (ord 437 kr) 

• BÄSTA SPRAYEN!
• MEDIUM STADGA 4/5
• TORKAR SNABBT
• LÄMNAR INGA RESTER I  HÅRET

TOUCH Hot Shot Spray

Mängd:  100 ml  Art nr:  T15002     

Pris:  39:-  Rek. utpris: 79:-

Mängd:  250 ml Art nr: T15001 

Pris:  79:- Rek. utpris: 139:-

Mängd:  500 ml Art nr: T15000     

Pris:  99:- Rek. utpris: 179:-

 



TOUCH - Straight Rules,  
Thermo Shimmer& Posh Pomade

 
Vid köp av 6 st  val fr ia -  15%
Vid köp av 12 st  val fr ia- 25%

Straight Rules  Art nr: T92022 Pris:   89:- ex moms  Rek. utpris: 179:-

Thermo Shimmer  Art nr: T92023 Pris: 119:- ex moms Rek. utpris: 239:-

Posh Pomade  Art nr: T92024 Pris:   89:- ex moms Rek. utpris: 179:-

NYHET!

Konsumentskyltar:
Straight Rules & Posh Pomade 

A) Nu - 149 kr (ord 179 kr) 
B) Nu - 119 kr (ord 179 kr) 
 

Konsumentskyltar:
Thermo Shimmer 

A) Nu - 199 kr (ord 239 kr)
B) Nu - 169 kr (ord 239 kr) 
 



STRAIGHT RULES

Utslätande och lugnande stylingcreme, med värme-
skyddande och anti-frizz egenskaper. Berikad med  
extrakt av Kungsljus.

VÅRDANDE EGENSKAPER

• Gör håret mjukt och glänsande
• Hållbar anti frizz effekt utan att tynga ner håret
• Skyddar håret mot luftfuktighet
• Förkortar torktiden vid föning
• Skyddar mot värmestyling

FUNKTION
Utslätande och lugnande stylingcreme med mjukgörande, 
anit-frizz och värmeskyddande verkan.

Bruksanvisning: 
Applicera jämnt över längder och toppar i handdukstor-
kat hår. Kamma igenom och föna. Använd plattång för 
en extra elegant finish.

DOFT
Fängslande doft av mascarpone och vanilj.

STORLEK: 100 ml

FYTOTEKNOLOGI
Berikad med MACROPRO som garanterar att håret förblir 
återfuktat, skyddat och elastiskt.

Kungsljus: Skyddar mot skadliga UV strålar och ger en 
glänsande yta till håret.



THERMO SHIMMER

Glansgivande värmeskydd med en skimrande effekt.

VÅRDANDE EGENSKAPER

• Optimal värmeskyddande verkan
• Glansgivande och förseglande
• Ger en skimrande effekt till håret
• Steg 1: Isolerar och skyddar mot värme medan steg 2 

bibehåller hårets fuktbalans och förseglar kluvna hår-
toppar

FUNKTION
Extra lätt värmeskyddande spray. Ger ett glänsande, skyd-
dat hår utan att göra det tungt.

Bruksanvisning:  
Skaka flaskan väl för att aktivera produktens 2 stegs-effekt. 
Spraya i håret och kamma igenom. Föna håret och styla 
enligt önskemål. Perfekt även i torrt hår innan användning 
av platt- och locktång. Ger glans utan att tynga ner håret.  

DOFT
Len unisex doft av havsek med nyanser av trä, hav, honung 
och blommor. 

STORLEK: 150 ml

FYTOTEKNOLOGI
Berikad med MACROPRO som garanterar att håret förblir 
återfuktat, skyddat och elastiskt.

Vebeto grön valnöt: Skyddar håret mot sol, vind, och luft-
föroreningar. Bevarar hårfärgen och hårets elasticitet.



POSH POMADE

Matt stylingpaste med medium till lätt stadga. Berikad  
med återfuktande extrakt av fikonkaktus.

• Lättarbetad stylingpaste med medium till lätt stadga 
och matt finish  

• Bra till alla hårlängder
• Återfuktar och tämjer ostyrigt hår och ger en snygg 

och elegant look

Bruksanvisning: 
Appliceras i nytvättat, handdukstorkat hår och låt själv- 
torka alternativt styla med fön och borste. Kan även  
användas i torrt hår för definition och stadga till frisyren.

DOFT
Wood of Gods - Suggestiv österländsk doft med nyanser 
av bland annat tobak och kaffe.

STORLEK: 100 ml

FYTOTEKNOLOGI
Berikad med MACROPRO som garanterar att håret förblir 
återfuktat, skyddat och elastiskt.

Extrakt av ekologiskt certifierad fikonkaktus, återfuktar 
och mjukgör.  

HOLD FACTOR: 2



RAIN DANCE
 

Shampoo & Conditioner,  Multi-Benefit Leave On Spray, 
Rich Serum Oil & Flex Mousse

Köp 6 st valfria - få 15% rabatt
Köp 12 st valfria - få 25% rabatt

Konsumentskyltar:

A) Nu - 169kr (ord 199kr)
B) Nu - 139kr (ord 199kr)

 



HEMPZ HERBAL HAIR CARE
 

Shampoo + Conditioner
Välj mellan 5 olika doftfamiljer

Köp 6 st valfria - få 15% rabatt
Köp 12 st valfria- få 25% rabatt

Konsumentskyltar:

A) Nu - 329kr (ord 396kr)
B) Nu - 289kr (ord 396kr)

 



Framar Rol l 
Köp 4 st  -  få 1 st  etra på köpet

Pop Up
Köp 4 st  -  få 1 st  extra på köpet 

Framar Pre Cut 
Köp 4 st  -  få 1 st  extra på köpet

Kolor Ki l ler  Wipes 25%
Nu - 59 kr (ord 79kr)



JULKAMPANJ!

Köp 3 st Cera Straightener - få 20% rabatt

Konsumentskylt:

Nu: 699 kr (ord 999kr)

 

CERA STRAIGHTENER

• Bra basic järn
• Kermaiska plat tor
• Bl i r  snabbt varm 
• Minnesknapp
• Auto-avstängning ef ter 30 min
  
Art nr: 23411   
Ord pris: 499:-  



PROMO 
20/21

Gäller tom 31 dec 2021



By Marcel Wanders för Gamma Bross!



Safe Line 2020

Ny kollektion från Gamma Bross!

Safe Line
Skydda er på salongen!


