




RAIN DANCE är resultatet av forskning på fytovetenskap. I RAIN DANCE-  
serien har vi skapat vårdande produkter med naturliga och ekologiskt  

certifierade ingredienser. En balanserad vetenskap om skönhet som främjar  
en hälsosam hårväxt och ett starkt, friskt hår.  

 
Milda dofter och sköna texturer med effektiva ingredienser och synbara  

resultat. RAIN DANCE hjälper till att skapa en atmosfär, en känsla och en 
tillfredställande skönhetsupplevelse inifrån och ut.  

RAIN DANCE - SO WONDERFUL - SO NATURAL - SO YOU



EKOLOGISKT CERTIFIERAD
TSUBAKIOLJA

EKOLOGISKT CERTIFIERAD
ARGANOLJA

En fin olja som utvunnits ur en exklusiv 
grupp av kameliablommor.  
 
Har extraordinära vårdande, lugnande 
och mjukgörande egenskaper. Gör att 
torrt och stressat hår återfår sin glans, 
mjukhet och vitalitet.

Rik på essentiella fettsyror, vitamin E,  
Omega 3 och Omega 6. En olja som 
vårdar håret på djupet.  
 
Ett skönhetselixir för hår och hud med 
återfuktande, vårdande, skyddande och 
anti-agingegenskaper. Gör håret starkt 
och vackert.

IPSTIC

En aktiv ingrediens som utvecklats av  
the University of Calabria. Ipstic är rikt  
på antioxidanter, har en antiinflamma-
torisk verkan och stimulerar cellförnyelsen.  
 
Har antiseptiska egenskaper med en lång-
tidsverkande effekt som frigörs kontrollerat 
vilket försäkrar att RAIN DANCE ger ett 
förbättrat resultat över tid.



EKOLOGISKT CERTIFIERAD
KAMELIAOLJA

SILKESPROTEINER

Utvinns från kallpressade frön från kamelia-
blomman. Rik på oljesyra och vitamin A, B 
och E.  
 
Motverkar fria radikaler och skyddar hud 
och hår mot åldrande och uttorkning.

Utvunnen från de dubbla silkestrådar 
som silkesmasken, Bombyx Mori, 
producerar.  
 
Silkesproteiner skyddar håret och 
garanterar återfuktning och mjukhet 
genom dess förmåga att binda fukt.

 0% 
SLS/SLES

       PARABENER
       PARAFFIN

       PETROKEMIKALIER
       COCAMIDE DEA
       THIAZOLINONE



COLOR SHAMPOO

Glansgivande och härligt krämigt schampo. Förlänger hårfärgens håll-
barhet och glans med hjälp av det magiska lilla fröet quinoa som stärker 
håret från rot till topp. Rengör milt med vegetabiliska tensider. Ekologiskt 
certifierade oljor återfuktar, mjukgör och ger perfekt vård och glans till 
alla färgade hår.
 

Storlek: 250 ml/ 1000 ml

Fritt från SLS, parabener och petrokemikalier!

Aktiva
ingredienser

• Quinoa - ett magiskt frö från Peru som hyllats för 
dess innehåll av essentiella aminosyror, protein och 
mineraler. Det skyddar och förlänger hållbarheten 
av hårfärgen och stärker håret från rot till topp. 

• Ekologiskt certifierade Tsubaki-, kamelia- och argan- 
oljor som återfuktar och mjukgör. 

• Silkesproteiner ger en fantastisk glans.



COLOR CONDITIONER

Glansgivande och stärkande balsam för färgat hår. Förlänger hårfärgens 
hållbarhet och glans med hjälp av det magiska lilla fröet quinoa som  
stärker håret från rot till topp. Ger perfekt utredning och vårdar håret så 
att det återfår sin naturliga mjukhet. Passar alla färgade hår.

Storlek: 250 ml/ 1000 ml

Fritt från SLS, parabener och petrokemikalier!

 

• Quinoa - ett magiskt frö från Peru som hyllats för 
dess innehåll av essentiella aminosyror, protein och 
mineraler. Det skyddar och förlänger hållbarheten 
av hårfärgen och stärker håret från rot till topp. 

• Ekologiskt certifierade Tsubaki-, kamelia- och argan- 
oljor som återfuktar och mjukgör. 

• Silkesproteiner ger en fantastisk glans.

Aktiva
ingredienser



HYDRA SHAMPOO

Fuktighetsgivande schampo för torrt hår. Milda vegetabiliska tensider 
rengör hår och hårbotten skonsamt. Hydra Shampoo motverkar frizzighet 
och gör att håret återfår sin mjukhet och glans med hjälp av ekologiskt 
certifierade oljor och unika Lustre Complex. Ett utmärkt schampo för alla 
torra, frizziga, lockiga och kraftiga hår.

Storlek: 250 ml/ 1000 ml

Fritt från SLS, parabener och petrokemikalier!

• Lustre Complex - en unik ingrediens som gör håret 
lätt att kamma, ger en enastående glans och en 
garanterad anti-frizzeffekt. Den liknar en olja men 
är vattenlöslig och bildar ingen beläggning. Verkar 
lugnande på hårets ytskikt.  

• Ekologiskt certifierade Tsubaki-, kamelia- och argan- 
oljor som återfuktar och mjukgör. 

• Silkesproteiner ger en fantastisk glans. 

• Aminosyror som återfuktar.

Aktiva
ingredienser



HYDRA CONDITIONER

Mjukgörande balsam som återfuktar håret på djupet. Lugnar ner  
torrt, frizzigt hår och gör det mjukt, glansigt och silkeslent. Ger perfekt  
utredning till även de mest trassliga håren. Optimalt för alla torra,  
frizziga, lockiga och kraftiga hår. 
 

Storlek: 250 ml/ 1000 ml

Fritt från SLS, parabener och petrokemikalier!

Aktiva
ingredienser

• AQ Save - ett ekologiskt kastanjeextrakt som åter- 
uppbygger och vårdar. Rikt på vårdande ämnen  
som mineraler, vitaminer, proteiner och aminosyror. 
Ökar varje hårstrås förmåga att bibehålla fukten  
kvar i håret. 

• Ekologiskt certifierade Tsubaki-, kamelia- och argan- 
oljor som återfuktar och mjukgör. 

• Silkesproteiner ger en fantastisk glans. 

• Aminosyror som återfuktar.
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HYDRA BOOSTER

En riktig fuktboost i form av en härligt krämig hårmask. Perfekt för alla 
torra, frizziga och glanslösa hår av normal till kraftigare kvalitet. Även det 
mest trassliga hår blir lätt att kamma efter behandlingen. Håret återfår sin 
naturliga glans och mjukhet. 

Storlek: 250 ml/ 500 ml

Fritt från SLS, parabener och petrokemikalier!
 

Akt iva
ingredienser

• Ekologiskt certifierade Tsubaki-, kamelia- och argan- 
oljor som återfuktar och mjukgör. 

• Silkesproteiner ger en fantastisk glans.



HYDRATING MILK SPRAY

Återfuktande leave in spray. Skyddar håret dagligen mot värme och  
uttorkning. Bibehåller håret mjukt och väldoftande med en fantastisk glans. 
Skakas alltid innan användning. Passar alla hårtyper. 

 
Storlek: 150 ml

Fritt från SLS, parabener och petrokemikalier!

• Ekologiskt certifierade Tsubaki-, kamelia- och argan- 
oljor som återfuktar och mjukgör. 

• Silkesproteiner ger en fantastisk glans. 

• Pantenol återfuktar och vårdar.  

• Kokosolja skyddar håret och har anti-age egenskaper.

Aktiva
ingredienser



THERMO-ACTIVE REPAIR FLUID

Unikt återuppbyggande kur, reparerar hårstrået på insidan och förseglar 
på utsidan. Håret blir fylligare och får mer elasticitet. Återuppbygger håret 
på djupet och har samtidigt en lugnande och skyddande verkan på hårets 
ytskikt. Perfekt för alla hår som har ett behov av att stärkas, återuppbyggas 
och få nytt liv. 
 

Storlek: 150 ml

Fritt från SLS, parabener och petrokemikalier!
 

Akt iva
ingredienser

• Keratin och aminosyror i hög koncentration åter- 
uppbygger håret från insidan. 

• Ricinolja vårdar och mjukgör. 

• Ekologiskt certifierade oljor från oliv och kardon 
samt glycerin. Återfuktar, lugnar och skyddar hår 
som stressats av värmestyling.

Spraya och massera in i rent, fuktigt hår. Kamma igenom för att få en jämn distribution. Aktivera 
produktens vårdande verkan med hjälp av värme – föna in produkten i håret. Skölj ej ur. Följ 
upp med Deep Repair Mask.



DEEP REPAIR MASK

Intensivt återuppbyggande mask, reparerar och stärker hårstrukturen.  
Berikad med vårdande aminosyror och oljor återuppbygger håret på  
djupet. Hårfibrerna får nytt liv, elasticitet och mjukhet. Det låga pH-värdet 
hjälper till att försegla hårets ytskikt. Perfekt för alla hårtyper som  behöver 
ny styrka och elasticitet.  

 
Storlek: 250 ml/ 500 ml

• Ricinolja vårdar och mjukgör. 

• Aminosyror återuppbygger håret inifrån och ut. 

• Ekologiskt certifierade oljor från oliv och kardon 
samt glycerin återfuktar och vårdar. 

• Micromilk boostar hårets glans. 

Aktiva
ingredienser

Appliceras i fuktigt hår och masseras in i längder och toppar. Låt verka 5-10 minuter, gärna 
under en värmekälla. Skölj ur. Används tillsammans med Thermo-Active Repair Fluid för en ännu 
mer djupgående behandling. Passar alla hårtyper. 



VELVET HAND BUTTER

Lyxigt vårdande handkräm förvandlas till en mjukgörande olja vid  
kontakt med huden. Huden återfuktas omedelbart och känns silkeslen 
länge. Fungerar som en vårdande anti age-kräm för dina händer. Kan 
med fördel användas vid handmassage.

 
Storlek: 75 ml

Fritt från SLS, parabener och petrokemikalier!

• Marulaolja och Mafurasmör - exklusiva ingredienser 
från Afrika med läkande, lugnande, återfuktande och 
återuppbyggande egenskaper. 

• Jojobaolja och glycerin verkar återfuktande. 

• Karnubavax med uppmjukande egenskaper.

Aktiva
ingredienser







VOLUME SHAMPOO

Glansgivande volymschampo för tunt och fintrådigt hår. Havskollagen 
stärker och förtjockar varje hårstrå. Håret vårdas och återfuktas på djupet 
och blir lätt, mjukt och luftigt. Nu kan även hår som behöver volym få all 
den vård och glans som de förtjänar.

 
Storlek: 250 ml/ 1000 ml

Fritt från SLS, parabener och petrokemikalier!

• Havskollagen ger volym och vård. Innehåller  
essentiella Omega 3 fettsyror och stärkande  
proteiner. Gör att varje hårstrå förtjockas utan  
att öka dess vikt och tynga ner. 

• Glycerol och erythritol ger volym. 

• Ekologiskt certifierade Tsubaki-, kamelia- och argan- 
oljor som återfuktar och mjukgör. 

• Silkesproteiner ger en fantastisk glans.

Aktiva
ingredienser



MULTI-BENEFIT LEAVE ON SPRAY

Utredande och återuppbyggande leave on spray som skyddar och  
vårdar håret dagligen. Keratin och aminosyror reparerar hårets ytskikt 
och gör det lätt att kamma utan att göra det tungt. Perfekt att använda efter 
Rain Dance Volume Shampoo för fintrådigt hår men passar också som ett 
dagligt stärkande komplement till balsam för alla hårtyper.

Storlek: 150 ml

Fritt från SLS, parabener och petrokemikalier!
 

Akt iva
ingredienser

• Hydroliserat keratin - återuppbygger håret och åter-
ställer aminosyror som fattas i håret. 

• Ekologiskt certifierade Tsubaki-, kamelia- och argan- 
oljor som återfuktar och mjukgör. 

• Sericin ger en fantastisk glans. 

• Aminosyror reder ut och stärker håret.



FLEX MOUSSE

Mousse som gör håret formbart utan att tappa sin naturliga mjukhet. 
Eliminerar frizzigt hår och ger en perfekt flexibel stadga till frisyren. Kan 
användas i både fuktigt och torrt hår. En vårdande och glansgivande  
stylingprodukt som är perfekt för långa hår, lockiga hår och alla frisyrer 
som behöver en mjuk stadga och glans. 

 
Storlek: 150 ml

• Grönt kaffe boostar håret med antioxidanter och 
har en föryngrande verkan på håret. 

• Keratin stärker och mjukgör. 

• Silkesproteiner ger glans. 

• Majsstärkelse ger en perfekt antifrizz-effekt.

Aktiva
ingredienser



RICH SERUM OIL

Underbart mjukgörande hårolja som skyddar mot värme, förseglar  
kluvna hårtoppar och ger en fantastisk glans. Perfekt att använda både  
innan föning för formbarhet och värmeskydd och efter föning för en perfekt  
finish. Berikad med ekologiskt certifierade oljor som mjukgör, återfuktar 
och vårdar.
 

Storlek: 75 ml

 

Akt iva
ingredienser

• Ekologiskt certifierade Tsubaki-, kamelia- och argan- 
oljor som återfuktar och mjukgör. 

• Sericin ger en fantastisk glans. 

• Värmekydd.



REPLENISHING CREAM

Återfuktande stylingcreme, formar längder och toppar och ger en vacker 
glans. Stärker håret och skyddar det mot UV-strålar, värmestyling och ut-
torkning. Berikad med risolja som är rik på antioxidanter och återfuktande 
ekologiskt certifierade oljor. Kan användas både i fuktigt och torrt hår.
 
 
Storlek: 150 ml

• Ekologiskt certifierade Tsubaki-, kamelia- och argan- 
oljor som återfuktar och mjukgör. 

• Silkesproteiner ger en fantastisk glans. 

• Risolja boostar med antioxidanter, skyddar mot  
UV- strålar, värmestyling och uttorkning.

Aktiva
ingredienser



BLOOMING ELEXIR

Hårbottensserum som vårdar hårbotten och stimulerar hårets tillväxt.  
Verkar anti-inflammatorisk och stimulerar blodcirkulationen med Ipstic och 
ginseng. Berikad med återfuktande och stärkande hyaluronsyra. 

Appliceras direkt på hårbotten i nytvättat hår och behöver inte sköljas ur. 
För alla som vill få ett fylligare och mer snabbväxande hår. 
 

Storlek: 50 ml

 

• Ipstic med oregano, te, spansk peppar och extrakt 
av sojaprotein stimulerar hårets tillväxt och verkar 
antiinflammatorisk.  

• Hyaluronsyra stärker och återfuktar hår och hår- 
botten. 

• Ginseng ger energi och stärker microcirkulationen 
runt hårsäckarna. Ger nytt liv till hårväxtens ämnes- 
omsättning. 

Aktiva
ingredienser



Broschyr:   Eva Johansson och Martina Ekert för Moduline AB 

Artègo distribueras i Sverige av Moduline AB
 Sockenvägen 112, 784 36 Borlänge, 0243 - 880 90 

info@moduline.se, hemsida och webshop:  

www.moduline.se
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