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VÅRA MÄRKEN

EGENSKAPER: 
 
•	 OKOMPLICERAD 

•	 PLÅNBOKSVÄNLIG   

•	 UNGDOMLIG

EGENSKAPER: 
 
•	 NATURLIG HÅRVÅRD 

•	 UTAN ONÖDIGA 
KEMIKALIER  

•	 EKOLOGISKA 
INGREDIENSER

EGENSKAPER: 
 
•	 EXKLUSIV HUD- OCH 

HÅRVÅRD 

•	 100% HAMPAFRÖ-
OLJA 

•	 LYXIGT OCH 
PROFESSIONELLT

Artègo är uppstickaren från Italien som snabbt 
växt sig populär i Sverige.  
 
Består av färgserien It´s Color, den 
ammoniakfria färgen one60nine, vårdserien 
Easy Care och stylingserien Styling Tools.  
 
Fantastiska produkter till fantastiskt pris!

Moduline erbjuder endagskurser över hela 
Sverige.

OCS har färg, vård och styling helt fritt från 
ammoniak, resorcinol och parabener.  
 
Produkterna har utvecklats med hjälp av 
ekologiska och naturliga ingredienser så långt 
som det är möjligt. Dessutom ger produkterna 
en säkrare och trivsammare miljö både för 
kunder och personal.  
 
Hela produktserien OCS har dessutom vunnit 
priset ”Best Luxury Organic Range” från 
tidningen Your Hair i Storbritannien 2012. 

Moduline erbjuder endagskurser över hela 
Sverige.

Hempz Couture är lyxiga och professionella 
produkter skapade för dagens trender. Alla 
produkter innehåller Ekologisk Hampafröolja, 
en av naturens rikaste källor för essentiella 
fettsyror.  
 
Hempz Couture består av vårdserierna 
Color Protect, Moisturizing och Volumizing 
samt styleserien Finishing.  Dessutom finns 
vårdserien Hempz Body Care.  
 
Produkterna är färgbevarande, Sulfatfria, 
Parabenfria, Antifade, Glutenfria och 100% 
Vegan.



VÅRA MÄRKEN

EGENSKAPER: 
 
•	 EKOLOGISKT 

•	 PERFEKT FÖR BARN   

•	 UTAN ONÖDIGA 
KEMIKALIER

EGENSKAPER: 
 
•	 ÄKTA HÅR 

•	 STORT URVAL AV 
FÄRGER  

•	 TVÅ OLIKA 
LOCKIGHETER

EGENSKAPER: 
 
•	 STORT URVAL 

•	 KVALITET 

•	 VÄLKÄNDA 
VARUMÄRKEN

eco.kid är nytänkande ekologiska produkter 
exklusivt utvecklade för barn. Ingredienserna 
har 100 % naturligt ursprung och är 
uteslutande från ekologiskt och viltväxande 
härkomst.  
 
Produkterna är fria från sulfater, silikoner, 
parabener, konstiga tillsatser och parfymer. 
De verkar förebyggande mot löss och är 
dessutom 100% biologiskt nedbrytbara.  
 
Bra för våra barn och bra för vår planet!

Her Hair Extensions erbjuder keratinextensions 
av bästa Remykvalitet i 100% äkta hår. 

Håret är indiskt och finns i två olika 
lockigheter. Ett rakt hår med lätt självfall och 
ett självlockigt hår. De finns i ett stort urval av 
färger som gör att du lätt kan hitta en eller 
fler passande nyanser. 

Moduline erbjuder endagskurser där du 
enkelt lär dej att arbeta med extensions på 
din salong.

Moduline har även ett stort urval av tilbehör, 
saxar och elverktyg som du som frisör 
behöver. 

Vi arbetar med välkända märken som t ex 
Oster, Joewell, Jaguar, Parlux, Envy,  
Refectocil etc. 

Vårt stora utbud av tillbehör är omtyckt av 
såväl frisörer som frisörskolor och passar alla 
olika krav och plånböcker.

TILLBEHÖR &  

VERKTYG

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


