
Look & Learn

Vem är 
Karine Jackson?
Karine Jackson är en prisbelönt frisör från Australien med egen salong i Covent Garden, 
London. Karine är en mycket välrenommerad frisör som brinner för nya trender och att 
ständigt vara i utveckling.

Förutom sina skickliga klippfärdigheter är Karine en lysande colorist och har vunnit 
flera utmärkelser som tex ”London Hairdressing of the Year” (2007, British Hairdressing 
Awards) och ”Most Wanted Hair Trend Award” (2015, Creative HEAD magazine Most 
Wanted Awards). Hon var även uttagen som finalist i Men’s Hairdressing of the Year 
2009.

Sedan 2007 använder Karine och hennes team endast Organic Colour Systems på sin 
salong och Karine är även kreatören bakom Organic Colour Systems senaste  
kollektioner.

”Jag har alltid brunnit för frisöryrket och kunde knappt vänta med att sluta skolan för att 
bli frisör! Jag började min grundutbildning när jag var 15 år och fick den bästa grunden 
som har fört mig dit jag är idag. Så fort min utbildning var klar (4 års standard i Australien) 
och jag fick min licens, begav jag mig till den stora staden London som kallade på mig!”

”Utbildning är en av våra främsta prioriteringar i min salong. Jag och mitt team älskar att 
höja vår egna krav på oss själva och salongen. Det håller oss alla uppdaterade med 
globala trender och mode”, säger Karine.
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Välkommen till en inspirerande  
dag med Karine Jackson!
 
Måndagen den 18 januari 2016 gästas vi av Karine Jackson,  
den välrenommerade frisören från London som står bakom  
Organic Colour Systems senaste frisyrkollektioner. 

Karine och hennes kollega kommer under dagen att inspirera oss 
med klippning och färg på modeller. Precis som på Karines salong i 
Covent Garden så är det Organic Colour Systems färger och  
produkter som kommer att användas. 

Ett unikt tillfälle för dig som är Organic Colour Systems frisör att få  
mer kunskap, ställa frågor och få ny inspiration inför vår och sommar. 
Självklart passar även kursen dig som ännu inte arbetar med Organic 
Colour Systems på din salong.

Lunchbuffé med vin samt fika ingår under dagen.

med Karine Jackson  
& Organic Colour Systems

Hur anmäler jag mig?
Anmäl dig till säljare eller till Eva Johansson; eva@moduline.se
senast den 23 december 2015.

Anmälan är bindande och faktureras direkt vid anmälan.

Begränsat antal platser... så först till kvarn!

När, var, hur?
När: Måndagen den 18 januari 2016
Tid: 10.00 - 16.30
Var: Moduline Showroom
 Högalidsgatan 48, Stockholm
 T-bana: Hornstull

Vad kostar det?
1 295 kr ex moms.
Faktureras vid anmälan, anmälan är bindande.


