
KURS: BASIC 2013

Denna kurs passar dig som har ingen till liten erfarenhet av Artègo It’s Color 
och vill lära dej mer. Kursen kommer att ge dig alla grundläggande kunskaper 
som du behöver för att komma igång och arbeta med Artègo It’s Color på  
din salong. 

Endagskurs som är uppdelad i en teoridel, där du får produktkännedom och 
grundläggande fakta samt en workshop där du själv får arbeta praktiskt 
under handledning på en egen modell.  
Vi bjuder självklart på en lättare lunch och fika.

Pris: 
1495 kr ex moms inkl startpaket
 950 kr ex moms ex startpaket

I startpaketet ingår: 
10 färger, 2 väteperoxid, No Am Blekning 500 gr, Magical Color Shampoo 
300 ml, Magical Color Conditioner 200 ml, färgkarta samt färgmanual.

För dig som vill 
börja arbeta med 
Artègo It’s Color!

MODULINE AB, 0243-880 90, INFO@MODULINE.SE, WWW.MODULINE.SE

Datum och ort:

2 okt   Örebro   Kl 10-15
17 okt  Stockholm   Kl 10-15 
5 nov   Gävle         Kl 10-15 



KURS: WORKSHOP 2013

En fortsättningskurs som passar dig som redan arbetar med Artègo It’s Color 
på din salong och redan har gått en steg 1 kurs eller har liknande kunskaper. 

I denna kurs fokuserar vi på inspiration, enkla handfasta tips, problemlösning 
samt nyheter. 

Alla dessa kurser har olika teman från termin till termin så därför är detta en 
kurs som du kan gå flera gånger. 

Kursen är uppdelad i en demodel där kursledaren/ kursledarna visar tekniker 
och färgval som du lätt kan applicera på dina egna kunder samt en workshop 
där du själv får arbeta praktiskt under handledning på egen modell. 

Vi bjuder självklart på en lättare lunch och fika.

Pris: 
950 kr ex moms ex startpaket

För dig som 
redan arbetar med 
Artègo It’s Color!

MODULINE AB, 0243-880 90, INFO@MODULINE.SE, WWW.MODULINE.SE

Datum och ort:

15 okt  Gävle    Kl 10-15 
22 okt  Uppsala    Kl 10-15 
24 okt  Örebro       Kl 10-15 
6 nov   Stockholm         Kl 10-15
7 nov   Örebro       Kl 10-15 


