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Allt startade 1999 i ett garage i södra Sverige, där entre-
prenörsfamiljen Wikström testade och mixade ingredienser 
till hårvårdsprodukter. Med inspiration från grundaren  
Anns släkting Maria Nila, som visade stor respekt för djur  
och natur, föddes vår filosofi att skapa vänlig vegansk  
hårvård. Idag har Maria Nila vuxit ur garaget och finns i 45 
länder på tre kontinenter. Vi är stolta över att fortfarande vara 
ett familjeföretag – men nu med en större familj som  
fortsätter att växa. Tillsammans arbetar vi mot visionen att 
leda hållbar skönhet och för att påverka branschen i rätt rikt-
ning. Med vårt arv och vision vill vi fortsätta att förse världen 
med professionella och vänliga skönhetsprodukter på ett  
vänligt, nyfiket och ärligt sätt. Det gör vi genom att utveckla 
100% veganska produkter med färgbevarande egenskaper och 
använda klimatkompenserade förpackningar. Eftersom resan 
mot en vänligare värld görs tillsammans med vårt community 
uppmuntrar och agerar vi efter våra värderingar i allt  
vi gör – be friendly, stay curious och act honest

VÄLKOMNA TILL VÅRENS
UTBILDNINGAR MED  
MARIA NILA

Vi erbjuder allt ifrån djupgående utbildningar, inspirerande demos  
och workshops till mer grundläggande introduktionskurser.  
Alla kurser erbjuds både online och på plats.

FÖR VEM 
MARIA NILA EDUCATION LABS är för alla som jobbar med Maria Nilas 
produkter, oavsett om du behöver en introduktion av vårt sortiment eller 
behöver fräscha upp dina kunskaper så är du varmt välkommen.

MARIA NILA EXPERIENCE COURSES är våra djupgående fortsättning-
skurser och passar dig som redan har grundläggande produktkännedom 
och arbetar med Maria Nilas produkter idag.

HUR MAN BOKAR
Kontakta din Maria Nila säljrepresentant för bokning och information

AVBOKNINGSPOLICY
Du har rätt att avboka fram tills 5 arbetsdagar innan utsatt kurs,  
därefter debiteras fullt pris. För sen avbokning krävs läkarintyg.  
Vid frågor vänligen kontakta oss på education@marianila.com

Vi erbjuder allt ifrån djupgående utbildningar, inspirerande demos  
och workshops till mer grundläggande introduktionskurser.  
Alla kurser erbjuds både online och på plats.



PERFECT YOUR BALAYAGE

BLEACH COLLECTION
PERFECT YOUR BALAYAGE är för dig som vill gå steget längre  
inom balayage med mer avancerade tekniker, utföranden och starkare 
kunskap. Din appliceringsteknik går alltid att förbättra och i denna kurs 
går vi djupare in på alla olika komponenter och tekniker som krävs för 
att skapa en perfekt balayge. 

Nyckeln till en perfekt balayage är att veta exakt hur och var man  
applicerar samt vilken teknik som krävs för att nå just det resultat som 
du och din kund önskar.

On request, kontakta din Maria Nila säljrepresentant för mer info.

Pris
1595 SEK 

152 EUR

1540 NOK

1129 DKK 



VÄLKOMNA TILL HÖSTENS 
UTBILDNINGAR MED MARIA NILA

Vi erbjuder allt ifrån djupgående utbildningar, inspirerande demos  
och workshops till mer grundläggande introduktionskurser.  
Alla kurser erbjuds både online och på plats.

FÖR VEM 
MARIA NILA EDUCATION LABS är för alla som jobbar med Maria Nila 
produkter, oavsett om du behöver en introduktion av vårt sortiment eller 
behöver fräscha upp dina kunskaper så är du varmt välkommen.

MARIA NILA EXPERIENCE COURSES är våra djupgående fortsättning-
skurser och passar dig som redan har grundläggande produktkännedom 
och arbetar med MARIA NILAS produkter idag.

HUR MAN BOKAR
Kontakta din Maria Nila säljrepresentant för bokning och information

AVBOKNINGSPOLICY
Du har rätt att avboka fram tills 5 arbetsdagar innan utsatt kurs, däreft-
er debiteras fullt pris. För sen avbokning krävs läkarintyg.  
Vid frågor vänligen kontakta oss på education@marianila.com

TOUCH UP BLONDE

BLEACH COLLECTION 
TOUCH UP BLONDE konceptet är skapat för dig som frisör, för att du 
ska kunna erbjuda snabba och effektfulla behandlingar mellan de större 
balayage- och foliebehandlingarna. Genom att erbjuda en touch up 
blonde kommer kunderna oftare till salongen och är dessutom alltid fina 
i håret, win-win både för dig som frisör och för din kund. Efter TOUCH 
UP BLONDE kommer du ha något unikt att erbjuda dina kunder!

Kursen startar med en övergripande introduktion till MARIA NILA 
BLEACH COLLECTION och går sedan över till mer djupgående  
professionella touch up blond tekniker. Kursen avslutas med att  
du under handledning testar samtliga tekniker på docka.

On request, kontakta din Maria Nila säljrepresentant för mer info.

Pris
1595 SEK 

152 EUR

1540 NOK

1129 DKK 



VÄLKOMNA TILL HÖSTENS 
UTBILDNINGAR MED MARIA NILA

FÖR VEM 
MARIA NILA EDUCATION LABS är för alla som jobbar med Maria Nila 
produkter, oavsett om du behöver en introduktion av vårt sortiment eller 
behöver fräscha upp dina kunskaper så är du varmt välkommen.

MARIA NILA EXPERIENCE COURSES är våra djupgående fortsättning-
skurser och passar dig som redan har grundläggande produktkännedom 
och arbetar med MARIA NILAS produkter idag.

Pris
1595 SEK 

152 EUR

1540 NOK

1129 DKK 

On request, kontakta din Maria Nila säljrepresentant för mer info.

MASTERING YOUR CRAFT

BLEACH COLLECTION, ARGAN SHINE  
& ALOE CARE
MASTERING YOUR CRAFT är kursen som lär dig att mästra ditt hantverk 
inom färg. Att veta vad man gör, varför man gör det samt vikten av att hitta 
sig själv som kreatör gör att du förfinar ditt hantverk och säkert kan leverera 
perfekta färgresultat. Rätt färgteknik och rätt analys är vägen till de vill-ha-
hår som många av våra kunder i salongen efterfrågar.  

Vi guidar dig genom de 3 byggstenarna, The Power of Highlights, The Power 
of Root Shadow och The Power of Toner. På ett kreativt och inspirerande sätt 
för att säkra tryggheten och öka medveten i ditt skapande på salongen.  
Under kursen varvas både teori med inspirerande workshop där du  
själv testar teknikerna på docka.

On request, kontakta din Maria Nila säljrepresentant för mer info.

Pris
1595 SEK 

152 EUR

1540 NOK

1129 DKK 



CREATIVE BLONDE

BLEACH COLLECTION & ON TOP OF BLEACH 
Lär dig hur man skapar den perfekta blonda looken med kreativa  
tekniker och bli inspirerad tillsammans med Maria Nila.

Under denna kurs får du en närmare inblick i hur vårt utbildningsteam 
arbetar för att skapa det perfekta blonda håret genom att använda och 
blanda olika tekniker som balayage, foilayage, root shadow, colour melt 
och mycket mer.

Du kommer få ta del av våra bästa mest kreativa tips, färgtekniker, 
applikationer och hur du väljer rätt produkter för att kunna skapa och  
ge resultatet som dina kunder efterfrågar.

On request, kontakta din Maria Nila säljrepresentant för mer info.

Pris
1595 SEK 

152 EUR

1540 NOK

1129 DKK 



COLOUR HIGH

ARGAN SHINE 
Utforska Maria Nilas highlift serie i denna kurs där vi lär oss att lyfta 
både mörkt och blont hår med färg – ingen blekning! High lift kan 
användas på många olika sätt, för att skapa en balayageeffekt, slingor 
eller för att lyfta botten. Vi går igenom hur, när och varför och fyller 
självklart på med en inspirerande boost på recept och tekniker.

Vi kan också använda High Lift serien tillsammans med våra mixtoner 
för att uppnå vackra pastellfärger! Är du redo att ta dina färgkunskaper 
till nästa nivå? Följ med oss på Colour High!

On request, kontakta din Maria Nila säljrepresentant för mer info.

Pris
1595 SEK 

152 EUR

1540 NOK

1129 DKK 



CREATIVE COLOUR REFRESH

COLOUR REFRESH
I den här kursen går vi direkt in på det roliga! Förvänta dig en 
kreativ, härlig, inspirerande och visuellt tilltalande dag.

Vårt mål är att du ska bli självsäker med att använda  
Colour Refresh varje dag – på dina kunder i salongen. Den här 
kursen kommer att lära dig hur du formulerar och mixar för att utö-
ka din användning av Colour Refresh både som problemlösare men 
inte minst som ett kreativt självklart verktyg i salongen, samtidigt 
som du har kostnadseffektivitet och kundens hårkvalité i fokus.

Du kommer inspireras till nya tekniker samt få självförtroende i 
att använda Colour Refresh som ett naturligt val i salongen. Detta 
kommer inte bara att spara tid utan det kommer att vara ett  
användbart verktyg i ditt sätt att skapa långsiktiga  
relationer med dina kunder.

Datum:  7e Mars 
Adress:  Aarhus, Denmark 
Tid:  Kl 17.00 - 21.00 
(+ Social Medie/How to build your brand) 

Datum:  20e April 
Adress:  Helsingborg, Sverige  
Tid:  Kl 17.00 - 21.00  
(+ Social Medie/How to build your brand)

Ingår mat & dryck.

För övriga länder, on request, kontakta din  
Maria Nila säljrepresentant.

Pris
1999 SEK 

189 EUR ex VAT

1960 NOK

1390 DKK 



LOOK & LEARN

STAY CURIOUS 
Maria Nila är så glada över att kunna bjuda in er till en dag  
fylld med inspiration och gott sällskap! Dagen börjar på Sommerro 
Hotell i Oslo, där Floor Kleyne, internationellt känd frisör från 
Holland, flyger in exklusivt för denna dag. Floor kommer att prata 
om trender och styling blandat med en interaktiv del för att utveckla 
oss vidare. Under förmiddagen kommer du, tillsammans med Floor, 
få verktyg och vägledning i hur du kan hitta dig själv som frisör samt 
stärka ditt egna professionella varumärke.

Under eftermiddagen kommer Floor gå igenom kommande trender 
för 2023 och hur vi kan applicera de i vår styling, vilket kommer visas 
på modeller. Efter denna dagen kommer du vara fylld med ny inspira-
tion och kunskap om både trender, styling och hur du jobbar med ditt 
professionella varumärke.

Under dagen bjuder vi självklart på en härlig lunch och kaffe. Efter  
en interaktiv och inspirerande dag bjuder vi på en festlig middag  
i riktigt Maria Nila-anda. 

För de som vill övernatta på Sommerro har vi ordnat en rabattkod 
som gäller vid bokning 20-21 april: MARIANILA

Avbokning av eventet behöver ske senast 20e mars. 
Kursen kommer hållas på engelska.

Datum:  20e April 
Adress:   Sommerrogata 1, Oslo

Tider:  Kurs  Kl 10.00 - 16.00 
  Middag  Kl 18.30 - Sent

Pris
2499  NOK ex. Moms 



MARIA NILA MORNINGS

Välkomna till en frukost som öppnar upp dörrarna till Maria Nilas 
värld! Vi bjuder på vår historia, vår värdegrund och hur vi arbetar med 
hållbar skönhet, samt intressant produktkunskap. Under frukosten  
kommer vi ge er våra bästa tips, inspirerande kunskap och en unik 
inblick i vår värld. 

MARIA NILA MORNINGS passar både dig som är ny kund hos Maria Nila 
eller dig som varit med ett tag och som vill ha påfyllning av kunskap och 
inspiration. Dessa tillfällen passar även dig som är frisör och är nyfiken 
på Maria Nila men ännu inte arbetar med våra produkter.

Datum:  26e April
Adress:  Helsinki, Finland 
Tid:  Kl 09.00 - 10.30

För övriga länder, on request, kontakta din Maria Nila säljrepresentant.

Pris
395 SEK

39 EUR

395 NOK

265 DKK 



MARIA NILA 
EDUCATION LAB

Dessa kurser är våra grundläggande utbildningar samlat i olika inspir-
erande koncept för samtliga produktlinjer. I våra Education Labs får 
du full kunskap om Maria Nilas produkter! Här guidar vi dig genom 
produktsortimentet och ger dig all kunskap och inspiration du behöver 
för att kunna arbeta med produkterna i din salong samt hur du rekom-
menderar dem till dina kunder. Efter du deltagit i någon av våra Labs 
har du unik kunskap om användningsområden, funktion, ingredienser 
och fått ta del av utbildarens bästa tips hur produkterna kan användas 
tillsammans eller var för sig för bästa resultat.

Maria Nila Education Labs passar både dig som inte tidigare arbetat 
med produkterna eller för dig som har grundläggande kännedom som 
behöver fräschas upp med ny kunskap och inspiration.

MARIA NILA EDUCATION LABS 
Care & Style Lab 

Style & Finish 

Colour Refresh 

Bleach Collection 

Colour (Argan Shine & Aloe Care)

Samtliga EDUCATION LABS hålls per efterfrågan och kan  
tas del av online eller on site, som fysisk kurs på er salong  
med en kreativ workshop. 



FAQ

BESTÄLLNINGSBEKRÄFTELSE 
Ca 2 veckor innan utsatt kurs kommer ett välkomstbrev skickas till 
angiven e-postadress innehållande: tid, adress och eventuellt särskilda 
instruktioner. Har du luftburna allergier vänligen meddela din säljare 
eller maila education@marianila.com i samband med bokning 

VAD BEHÖVER MAN TA MED SIG
Vi önskar alltid att ni kommer med ett gott humör och nyfiket sinne.  
På alla våra utbildningar som innehåller workshop ska du alltid ta med 
dig: pinnkam, hårfön, borste & clips

HUR MAN BOKAR
Samtliga kurser bokas genom din Maria Nila säljrepresentant.

Samtliga av våra kurser riktar sig mot utbildade frisörer och  
professionella salonger.

AVBOKNINGSPOLICY
Angiven policy gäller för samtliga Maria Nila utbildningar. Du har rätt 
att avboka din plats fram tills 5 arbetsdagar innan utsatt kurs, därefter 
debiteras fullt pris. Vid plötslig sjukdom som infaller mindre än  
5 arbetsdagar innan utsatt kursdatum och som hindrar dig från  
att delta krävs läkarintyg.

KONTAKTUPPGIFTER VID FRÅGOR
Vid frågor gällande utbildning vänligen kontakta oss på  
education@marianila.com 

Vid övriga produktfrågor, frågor kring betalning och fakturor  
vänligen kontakta customerservice@marianila.se



1 0 0 %  V E G A N  &  A N I M A L  F R I E N D L Y

C L I M A T E  C O M P E N S A T E D

P R O D U C E D  I N  S W E D E N

K O N T A K T  &  S U P P O R T 
Maria Nila AB, Box 24, SE – 250 53 Helsingborg

info@marianila.se  |  042-453 47 00  |  www.marianila.com   |   @marianilaprofessional


