
ICON Hairspa inviterede til 
demo-aften med Kimoli
120 frisører deltog da ICON Hairspa i tirsdags inviterede til 
”look & learn”-seminar med teamet fra frisørsalonen Kimoli. 
Aftenen bød på forskellige klip, farve og stylinger på både 
dame- og herremodeller.

På scenen viste Naja Kim Nielsen (mtf.), Kristinn Oli (th.) og Katja 
Rosasco (tv.) fra Kimoli, forskellige klip, farve og stylinger.

Udgangspunktet for aftenen var at give publikum et realistisk indblik 
i Kimoli’s verden og deres daglige arbejde. På scenen viste Naja Kim 
Nielsen, Kristinn Oli og Katja Rosasco fra Kimoli, forskellige klip, farve 

Alle aftenens klip og farvninger var inspireret af daglige kunders 
ønsker og efterspørgsler.

og stylinger der var inspireret af de daglige kunders efterspørgsler og 
ønsker. Salonen tager dagligt billeder af deres klip og stylinger, som de 
deler på deres Instagram profil @Kimolidk og modellerne på scenen 
var da også helt almindelige kunder hos Kimoli.

Kristinn Oli klipper her op i håret, så der kommer mange forskellige 
længder. Efter  hairpainting tonede han med farverne natur og beige. 
Resultat: lysnet hår med naturlig udgroning.

Aftenens teknikker var brugbare og blev ikke demonstreret for 
teknikkens skyld - det var vigtig for Kimoli teamet at fastslå, at deres 
arbejde var til for kundernes skyld.

Katja Rosasco stylede i løbet af aftenen to modeller. Hun viste to hår-
opsætninger, en hvor  håret blev svunget op i knuder og en med flet. 
Begge stylinger fik et casual look ved hjælp af en rodet finish.

ICON Hairspa kunne også i løbet af aftenen, stolt præsenterer deres 
nye eksklusive serie af hårplejeprodukter ’Organic Hairspa’. En ny og 
spændende serie der er fremstillet med økocertificerede ingredienser. 
Produkterne blev i løbet af aftenen brugt til at style håret på scenen 
og Zenz Therapy produkter blev brugt til farvning.

Alt i alt var det en aften hvor de deltagende frisører fik et indblik i 
Kimoli’s spændende verden.

Den nye økologiske hårplejeserie ’Organic Hairspa’ fra ICON Hairspa.

Hele teamet fra Kimoli var med til aftenens show.



Hår: Zoom By Zoom for ICON Hairspa.
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For yderligere information kontakt ICON Hairspa på 
tlf. +45 57 66 03 00 eller se mere på: www.iconhairspa.dk


