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THIS IS GRAHAM HILL
M E D VÅ R D - , S T Y L I N G - O C H R A K P R O D U K T E R H A R G R A H A M H I L L
A L LT D E N M O D E R N A M A N N E N B E H Ö V E R F Ö R S I N D A G L I G A VÅ R D R U T I N .
Graham Hill var racerförare och tvåfaldig världsmästare i Formel 1. Han vann det 500 miles långa loppet
i Indianapolis och 24-timmarsloppet i Le Mans. Hittills har ingen annan förare lyckats vinna denna så
kallade ”Triple Crown”.
Graham Hill var på sin tid en stilikon. Hans karismatiska uppträdande, hans mångsidiga intressen och
hans skarpa humor gjorde att alla dörrar öppnades för honom. Med GRAHAM HILL Men’s Grooming
Products har vi skapat en serie produkter som är tänkta som en hyllning till en äkta gentleman.
Vi har skapat en produktserie för hårvård, hårstyling och skäggvård. Till produkterna i GRAHAM
HILL-serien har vi valt två eleganta och maskulina dofter. Den ena är en aromatisk doft med en kombination av bergamott, bambu, blå lotus, eukalyptus och rött cederträ. Den andra är en blommig och
träig doft av grönt te, jasmin, lindblomma, honung och amber.
Designen tar efter den legendariska hjälmdesignen hos far och son, Graham och Damon Hill: London
Rowing Clubs vita årblad mot en mycket mörk preussiskt blå bakgrund. Varje produkt bär namn från
en sektion av de racingbanor där Graham Hill nådde stora framgångar och där han hade sitt andra hem.

CLEANSING & VITALISING

B R IC KYARD

STOWE

AB B EY

FA R M

500 SUPERFRESH
SHAMPOO

WA X OU T CHA RCOA L
SHAMPOO

REFRESHING
B O DY WA S H

SCALP ENERGY
TONIC

Rengör hårbotten och hår skonsamt utan att torka
ut. Med pantenol, koffein och vitpilsextrakt.

Intensivt djuprengörande schampo med medicinskt
aktivt kol som binder rester från stylingprodukter.

Fuktgivande duschgel för daglig kroppsvård med
jojobaolja och uppfriskande mintextrakt.

Främjar blodcirkulationen i hårbotten, stimulerar
hårtillväxten och ger märkbar volym. Med pantenol, vitpilsextrakt och phytantriol.

SHAVING & REFRESHING

CASINO

R ASCASSE

A R N AGE

MIR AB EAU

M U L SA N N E

S H AV I N G S OA P BA R

BE A RD WA SH
CLEANSING POWDER

FAC E & BE A R D BA L M

A F T E R S H AV E
TONIC

RELA XING
BEARD OIL

Mycket hudvänlig raktvål med krämig
textur som gör huden mjuk och len.

Skyddar, vårdar och fräschar upp huden
Fräschar upp, återfuktar, lugnar och
och gör skägget lent. Med pantenol, mynta
Enzympulver som rengör ansikte och
desinficerar huden efter rakning.
och
arginin.
Avslappnande
och
välgörande
skägg på ett skonsamt sätt. Med jojobaMed fikonkaktus, mynta och allantoin.
lotion för ansikte, nacke och skägg.
olja, apelsinolja, cederolja och mynta.

Vårdande skäggolja som ger glans och
smidighet för skägget. Med jojobaolja.

STYLING & GROOMING

COPS E

CHAPE L

MAGGOTS

EXTRA STRONG HOLD
POMADE

VOLUME UP POMADE

R O U G H C L AY

Perfekt för pompadour och flat top. Ger långvarig stadga och en lätt glansig finish.

En pomada som ger struktur utan att få håret
att se matt ut. Ger en naturlig finish.

För alla korta frisyrer och mycket lämplig för fint
hår. Ger en väldigt matt finish till fint överhår
och stadga som håller länge.

WOOD C OT E
GLAM POMADE
Glansgivande vattenbaserad pomada. Perfekt
för att ge en reflekterande glans till överhåret.
Passar även lockar och långt överhår.

C LUB

H ANGAR

B ECK ET TS

LU FF I E L D

DEFINING CREAM

R O U G H PA S T E

SHAPER GEL

F L E X I B L E S T Y L I N G S P R AY

Vattenbaserad hårkräm lämplig för längre hår.
Ger textur och en naturlig stadga till håret.

Hårpasta som ger extra volym och passar naturliga stilar. Särskilt lämplig för att få fint hår att
se tjockare ut.

Vattenbaserad hårgel som ger mycket stadga.
Den ger en intensiv definition och ger håret
stabilitet med stark glans.

Extra starkt läggningsspray för en varaktig
look med glänsande finish.

PRODUKTINFORMATION
OCH LOOK&LEARN
Välkommen till en introduktion av Graham Hill och vår produktserie. Alexander Fahlström,
vår utbildare för Graham Hill berättar om varumärket och dess bakgrund. Han tar er sedan
igenom produktserien med tips och idéer på hur man kan arbeta med produkterna, och
givetvis finns det tid för dina frågor.
Vi bjuder sedan in en modell för att inspirera med en look, Alexander klipper hår och
formar skägg.
Vi välkomnar nya som befintliga kunder till detta event, vi bjuder på frukost och en
givande stund tillsammans, välkomna!
Stad och datum: Umeå		
Stad och datum: Stockholm
Stad och datum: Malmö

2 april
16 april
5 maj

Pris: Kostnadsfri (värde 795:-)
Tid: 8.30 - 10.45
Utbildningslokaler: Erik Dahlbergsallén 15, Stockholm, Kalendegatan 25, Malmö
samt Harriets, Västra Norrlandsgatan 5, Umeå
Anmäl dig på krafthaircare-utb.se

MEN´S HAIRCUT &
STYLING BASIC
Klippkurs med ett stort fokus på att slipa dina klipptekniker på korta herrklippningar.
Här går vi igenom grunderna för att kunna sätta rätt form på kunden och teknikerna för
att kunna göra snygga avslut och fades. Vi pratar form, styling och inleder dagen med
teori och demo, för att sedan gå över att arbeta hands-on på dockor.
Välkommen att boka din plats idag!
Stad och datum: Stockholm 16 april
(välkommen på “Produktinformation och look&learn” samma morgon med start kl 8.30)
Stad och datum: Malmö
5 maj
(välkommen på “Produktinformation och look&learn” samma morgon med start kl 8.30)
Pris: 2495:Tid: 11.00 - 17.00
Utbildningslokaler: Erik Dahlbergsallén 15, Stockholm, Kalendegatan 25, Malmö
Anmäl dig på krafthaircare-utb.se

FÖLJ MED OSS TILL HAMBURG
OCH VÄSSA DINA KUNSKAPER
INOM HERRKLIPPNING
13 - 15 november 2020 besöker vi Graham Hills
huvudkontor i Hamburg för inspiration och utbildning.
Agenda:
Fredag fm: du tar dig själv till Hamburg
Fredag em: besöker vi Graham Hills huvudkontor för en företagsintroduktion
Fredag kväll: gemensam middag
Lördag: klippkurs (på modeller)
Lördag kväll: egen tid
Söndag: du reser hem på egen hand

Pris 5995 kr
MEN du har själv möjlighet att påverka priset.
För varje produkt du köper in från Graham Hill från den
1 januari till den 30 september så drar vi av 5 kr från priset.

Kontakta din säljare för mer information!

TUTORIALS
Om du vill lära dig mer om hur Graham Hills
produkter kan användas så vill vi tipsa om
www.grahamhill-cosmetics.com/en/tutorials/
där du finner korta filmer med tips och tricks
om varje produkt.

Vår utbildare Alexander Fahlström

ANMÄLAN
Anmäl dig på krafthaircare-utb.se till PRODUKTINFORMATION OCH LOOK&LEARN samt MEN´S HAIRCUT & STYLING BASIC.
Anmälan är bindande. Vid avbokning av kurs 14 dagar eller senare före kursdatum debiteras 50% av
ordinarie kurspris. Vid avbokning 7 dagar eller senare före kursdatum debiteras 100% av kurspriset.
Alla kurspriser är exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs vid mindre än fyra deltagare.
Meddela gärna eventuella allergier vid anmälan.

BOKNING:
krafthaircare-utb.se

grahamhillsweden
grahamhillsweden
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