
Varmt välkommen att fylla på med inspiration inför hösten! 
Den 2 september gästas Moduline Showroom i Stockholm av frisören Richard Säldemar. 
 
Richard är kursens gästfrisör och fokus kommer att vara klippning - teknik och trender. Självklart kommer 
även tekniker från Artègo att vara på plats och visa färger och ge färgtips.

Richard är från Stockholm men flyttade till Gotland 1999 där han i dag driver Salong Tidlös i Visby.  
Frisör har han varit sedan 1993 och har även gästspelat som tekniker och inspiratör. Han är salongens 
showman som alltid bjuder på sig själv. Han brinner för att få dela med sig av klipptekniker och frisyrtips.  
Självklart arbetar han också med Artègos färger och produkter. Lunchbuffé med vin och fika ingår.

MED
RICHARD SÄLDEMAR

FRÅN SALONG TIDLÖS
I VISBY

HÖSTINSPIRATION

Klippning
Teknik
Färg
Inspiration
När?  Onsdagen den 2 September 2015
Tid?  10.00- 15.00
Var? Moduline Showroom, Högalidsgatan 48,  
 Stockholm, T-bana Hornstull
Pris?  950 kr ex moms.

Sista  
anmälningsdag

10 aug

Anmäl dig redan i dag till din säljare  
eller till Moduline kundtjänst!

0243-880 90 / info@moduline.se
Begränsat antal platser.  

Först till kvarn....



Varmt välkommen att fylla på med inspiration inför hösten! 
Den 15 september gästas Moduline Shop & Showroom i Örebro av frisören Richard Säldemar. 
 
Richard är kursens gästfrisör och fokus kommer att vara klippning - teknik och trender. Självklart kommer 
även tekniker från Artègo att vara på plats och visa färger och ge färgtips.

Richard är från Stockholm men flyttade till Gotland 1999 där han i dag driver Salong Tidlös i Visby.  
Frisör har han varit sedan 1993 och har även gästspelat som tekniker och inspiratör. Han är salongens 
showman som alltid bjuder på sig själv. Han brinner för att få dela med sig av klipptekniker och frisyrtips.  
Självklart arbetar han också med Artègos färger och produkter. Lunchbuffé med vin och fika ingår.

MED
RICHARD SÄLDEMAR

FRÅN SALONG TIDLÖS
I VISBY

HÖSTINSPIRATION

Klippning
Teknik
Färg
Inspiration
När?  Tisdagen den 15 September 2015
Tid?  10.00 - 15.00
Var? Moduline Shop & Showroom,  
 Engelbrektsg 30, Örebro
Pris?  950 kr ex moms.

Sista  
anmälningsdag

1 sept

Anmäl dig redan i dag till din säljare  
eller till Moduline kundtjänst!

0243-880 90 / info@moduline.se
Begränsat antal platser.  

Först till kvarn....


