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Naturen  
inspirerar oss 
- vetenskapen  
är vår guide! JOJOBA

AVOKADO

ALOE VERA

ÅTERVINNINGSBARA FÖRPACKNINGAR  
AV ÅTERVUNNET MATERIAL



NEW GOOD SOCIETY

GOOD SOCIETY är en produktlinje i tiden 
- enkla och högpresterande produkter att använda på salongen eller att köpa med hem.

GOOD SOCIETY innehåller 27 naturliga, vårdande, återfuktande och glansgivande  
ingredienser från växtriket - allt för att göra vårt hår starkt, skyddat och vackert. 

GOOD SOCIETY är en modern och komplett serie med allt från rengöring till styling,  
enkel och specifik för varje enskilt behov för ett vackert hår med glow.

BIOLOGISKT NEDBRYTBART INNEHÅLL UPP TLLL 93,5% OCH MILJÖVÄNLIGA 
FÖRPACKNINGAR - MED RESPEKT FÖR VÅR PLANET!



Color Glow är produktfamiljen som utvecklats för att alla hårfärger ska få maximal hållbarhet.  
Skyddar hår och hårfärg mot oxidativ påverkan och bevarar hårfärgens intensitet och glans.  

Håret blir mjukt, vårdat samtidigt som det bibehåller sin naturliga volym och lyster. 

JOJOBA
Vårdar håret utan att 

tynga ner, gör håret mjukt 
och lätt att forma.

SOLROS
Ger håret ett naturligt 

skydd mot luftföroreningar 
och blått ljus.

WASABI 
Skyddar hårfärgen mot 
fria radikaler, blått ljus  

och att färgen mattas av.

Color Glow



02 COLOR GLOW SHAMPOO 
SKYDDAR OCH BEVARAR DIN HÅRFÄRG 250ML - 1L
 
Milt rengörande schampo med micellär bas som effektivt rengör hår och hårbotten från sebum, 
luftföroreningar, smuts och oönskad lukt utan att skada den fuktbarriär som finns naturligt i hud 
och hår. Skyddar och bevarar hårfärgens hållbarhet och stärker hårets kvalitet. 100% vegansk. 

AKTIVA INGREDIENSER: Fytoceramider från solros, jojoba och wasabi japonica. 

PERFEKT FÖR: Dig som önskar ett schampo med mild rengöring som ger maximal hållbarhet 
av hårfärgen och förbättrad hårkvalitet över tid. 

02 COLOR GLOW MILK CONDITIONER 
SKYDDAR OCH BEVARAR DIN HÅRFÄRG 200ML - 1L

Krämigt vårdande balsam som smälter in i håret. Bevarar hårfärgen och förlänger dess hållbar- 
het. Ger en perfekt utredning, naturlig volym med nytt liv och lyster. 100% vegansk.

PERFEKT FÖR: Dig som önskar maximal hållbarhet av hårfärgen, en skön utredning och en 
förbättrad hårkvalitet över tid.  



02 COLOR GLOW K-SPRAY 
FÖRSEGLING AV HÅRFÄRGEN FÖR MAXIMAL HÅLLBARHET 150ML

 
EGENSKAPER: Återfuktande sprayserum, förseglar hårets ytskikt och bibehåller hår-
färgens intensitet för allra bästa hållbarhet. Håret blir silkeslent, glansigt och väldoftande. 

AKTIVA INGREDIENSER: Fytoceramider från solros, jojoba och vegetabiliskt keratin.  

PERFEKT FÖR: Dig som vill ha omedelbar lyster och maximera hållbarheten på hår- 
färgen. Ett vackert silkeslent hår med fantastisk glans. 100% vegansk. 

Fräsch och fruktig doft  

av vindruva, jordgubb, 

apelsin med inslag av  

blommor och vanilj! 
VEGETABLISKT KERATIN 

Vegetabiliskt keratin från Quinoa stärker,  
förbättrar återfuktning och motverkar frizzighet.





Är serien som tar hand om torrt, matt, sprött, tunt eller skadat hår och ger det nytt liv.  
Vårdar hår och hårbotten på djupet och återställer fuktbalans, elasticitet, vitalitet och mjukhet.  

Skapar en bioaktiv film runt hårfibern som skyddas och berikas med näringsämnen, motverkar slitage 
och skyddar håret från värmestyling.

KOKOS & AVOKADOMJÖLK
Rik på omättade fettsyror, vitamin E, mineraler och aminosyror  

som återfuktar, skyddar mot värme, ger mjukhet, glans  
och gör håret lätt att forma.

Nourishing



46 NOURISHING SHAMPOO 
ÅTERUPPBYGGANDE OCH VÅRDANDE 250ML - 1L 
Milt rengörande och djupt vårdande schampo för hår och hårbotten. Micellär bas som verkar 
mjukgörande och återställer den hydrolipida filmen som stärker och skyddar hårfibern.  
100% vegansk. 

AKTIVA INGREDIENSER: Kokosmjölk och avokado. Förstärkt hyaluronsyra.
 
PERFEKT FÖR: Dig som har ett torrt, sprött och skadat hår och vill ha en naturlig volym och 
mjukhet. 
 
DOFT: Myskiga aromer med jasmin, bulgarisk ros, kumarin och patchuoli.

46 NOURISHING BOOST 
VÅRDANDE OCH MJUKGÖRANDE  250ML - 500ML

Intensivt vårdande, elasticitetsgivande och återuppbyggande hårmask. Återfuktande för hår och 
hårbotten då den återställer den hydrolipida filmen som stärker och skyddar hårfibern. Ger ett 
mjukt, följsamt, fylligt och glansigt hår. 100% vegansk.

PERFEKT FÖR: Dig som har ett torrt, sprött och skadat hår. Återställer den hydrolipida filmen 
som stärker och skyddar hud och hår, gör det elastiskt och fylligt.  



Är dedikerad till alla blonda, slingade, blekta, ljusfärgade, grå och vita hår. Skyddar och bevarar färgen 
på både naturliga och färgade. De tillsatta pigmenten neutraliserar oönskade varma nyanser i alla  

ljushetslägen. Hårkvalitén förbättras tvätt efter tvätt och gör håret återfuktat och glansigt.

BAOBAB
Afrikansk superfrukt som stärker, 
vårdar och skyddar håret mot 
UV-strålar och luftföroreningar.

VEGETABILISKT KERATIN 
Vegetabiliskt keratin från Quinoa  
stärker, förbättrar återfuktning och 

motverkar frizzighet. 

B_Blonde



05 ASH BLUE SHAMPOO 
BEVARAR HÅRFÄRGEN I BLONDA HÅR  250ML - 1L

Milt schampo med blå mikropigment. Neutraliserar GUL/ORANGA nyanser, återställer hårets 
naturliga styrka och glans till ett uppljusat hår. Neutraliserar gula nyanser i ett naturligt grått/vitt 
hår och adderar en kall nyans. 100% vegansk.

AKTIVA INGREDIENSER: Baobab-extrakt och vegetabiliskt keratin.

PERFEKT FÖR: Alla blekta, slingade, ljusfärgade och naturligt grå/vita hår som önskar  
neutralisera gul-oranga nyanser och få en askigt kall nyans. 

05 VIOLET OPALINE SHAMPOO 
BEVARAR HÅRFÄRGEN I BLONDA HÅR 250ML - 1L 
Milt schampo med violetta mikropigment. Neutraliserar oönskade varma GULA nyanser, 
återställer hårets naturliga styrka och glans till ett uppljusat hår och ger en platinablond nyans. 
Neutraliserar gula nyanser i ett naturligt grått/vitt hår. 100% vegansk.

PERFEKT FÖR: Alla blekta, slingade, ljusfärgade och naturligt grå/vita hår som önskar  
neutralisera gula nyanser och få en platinablond nyans.

DOFT: Salt vanilj, vit bärnsten med en touch av ambra, apelsinblommor och peppar. 



05 GREY PEARL SHAMPOO 
BEVARAR HÅRFÄRGEN I UPPLJUSADE OCH GRÅ/VITA HÅR  250ML - 1L 

Rengör milt och neutraliserar oönskade varma GUL/ORANGA nyanser, återställer hårets  
naturliga styrka och glans till ett uppljusat hår. Neutraliserar varma nyanser i ett naturligt  
grått/vitt hår och ger en pärlemonyans. 

AKTIVA INGREDIENSER: Baobab-extrakt och vegetabiliskt keratin.

PERFEKT FÖR: Alla uppljusade och grå/vita hår som önskar neutralisera varma nyanser och 
få en pärlemonyans.

05 GREEN NO RED SHAMPOO 
BEVARAR HÅRFÄRGEN I UPPLJUSADE HÅR  250ML - 1L

Rengör milt och hjälper till att kontrollera oönskade varma RÖD/ORANGA nyanser, återställer 
hårets naturliga styrka och glans till ett uppljusat hår.

PERFEKT FÖR: Alla uppljusade hår som önskar en kontrollera varma nyanser och få ny glans. 

DOFT: Salt vanilj, vit bärnsten med en touch av ambra, apelsinblommor och peppar.
 



05 ASH TONING LOTION 
SNABB NEUTRALISERANDE EFFEKT  150ML 

Utjämnande, skyddande och mjukgörande balsamspray berikad med blåvioletta mikropigment. 
Neutraliserar snabbt och effektivt oönskade GUL/ORANGA nyanser och återställer hårets natur-
liga glans. Med värmeskydd. 

PERFEKT FÖR: Alla uppljusade och grå/vita hår som vill ha en askig nyans. Snabb, synlig 
neutraliserande effekt av oönskade varma nyanser. Ger en förbättring av hårkvalitén över tid. 
Skyddar mot UVB - HEV - luftföroreningar och värmestyling.

 

05 PLATINUM TONING LOTION 
SNABB NEUTRALISERANDE EFFEKT  150ML

Utjämnande, skyddande och mjukgörande balsamspray berikad med violetta mikropigment. 
Neutraliserar snabbt och effektivt oönskade GULA nyanser och återställer hårets naturliga glans. 
Med värmeskydd. 
 

PERFEKT FÖR: Alla uppljusade och grå/vita hår som gulnat. Snabb, synlig neutraliserande 
effekt av oönskade varma nyanser. Ger en förbättring av hårkvalitén över tid. Skyddar mot UVB- 
HEV - luftföroreningar och värmestyling.







Idealisk för alla hårtyper, både naturliga och färgade, lockiga och raka. Every You tar hand om ditt hår, 
förbättrar hårkvalitén gradvis med skyddande mjukgörande och återfuktande verkan. Motverkar kluvna 

hårtoppar och avbrutna hårstrån. Mild mot hårbotten med en vårdande effekt.
 

Every You

ALOE VERA
Återfuktande och läkande  

för hår och hårbotten.

SOJAPROTEIN
Återuppbyggande och 

skyddande.

JOHANNESBRÖD
Återfuktande och  

elasticitetsgivande.



18 EVERY YOU GENTLE SHAMPOO 
MILD RENGÖRING FÖR ALLA HÅRTYPER 250ML - 1L

 
Milt rengörande och uppfräschande schampo, ger energi till hår och hårbotten med en sebum- 
reglerande verkan. Mjukgörande och glansgivande, perfekt för alla hårtyper. 

AKTIVA INGREDIENSER: Aloe Vera, extrakt av johannesbröd, sojaprotein och majsstärkelse.

PERFEKT FÖR: Alla som vill ha en skonsam rengöring med väl utvalda uppfriskande och mjuk-
görande ingredienser.  

18 EVERY YOU GENTLE CONDITIONER 
MJUKGÖRANDE FÖR ALLA HÅRTYPER 200ML - 1L

 
Utredande och vårdande balsam. Kvalitetsförbättrande för håret över tid. Ger nytt liv och  
elasticitet till håret och motverkar avbrutna hårstrån.

PERFEKT FÖR: Alla som vill ha ett milt utredande balsam som passar alla.

DOFT: Avkopplande näckros, svart orkidé och mörk bärnsten med inspiration av rökelse,  
kardemumma och sandelträ ger en sensuell känsla av välbefinnande.



Hårvård som definierar och framhäver styling och form. Berikad med aktivt vårdande naturliga  
ingredienser. Varje produkt skyddar håret och förbättrar dess utseende, stärker och gör det friskare  

utan att tynga ner dess naturliga volym. 

Free Shape

AMARANT
Innehåller nyttiga aminosyror, gör 

håret fylligare, slätare och mer form-
bart. Skyddar mot luftföroreningar.

VETEOLJA
Rik på antioxidanter, 

har en uppfriskande och 
polerande verkan.

SPIRULINA
Högt innehåll av klorofyll, alla 8  

aminosyror och essentiella fettsyror.
Gör håret luftigt, elastiskt och flexibelt.



90 MODELLING MOUSSE 
MEDIUM STADGA 250ML 
Hårmousse med medium stadga, ger volym och fyllighet samtidigt som håret förblir mjukt och 
smidigt.

AKTIVA INGREDIENSER: Vetegroddsolja.

PERFEKT FÖR: Hår som behöver fyllighet, volym och stadga utan att håret blir tungt.

 

90 ROOT VOLUMIZING SPRAY 
LÄTT STADGA  150ML  
Volymgivande stylingspray, gör håret fylligt utan att göra det tungt. Perfekt som root lifter i hår-
botten men precis lika bra för längderna som blir fylligare med en lätt stadga. 100% vegansk.

AKTIVA INGREDIENSER: Lindextrakt och vegetabiliskt betain.

PERFEKT FÖR: Fintrådigt hår som behöver stadga och fyllighet från rot till topp. Har en anti- 
statisk effekt.



90 CRYSTAL DROPS 
GLANSGIVANDE SERUM 100ML

 
Glansgivande serum, ger snabbt en härlig mjukhet och formbarhet till håret. Motverkar frizzig- 
het, statisk elektricitet och ger en silkeslen yta. Berikad med återfuktande pracaxiolja och glans-
givande linfröolja. 

PERFEKT FÖR: Alla som önskar en glansig och silkeslen yta utan frizzighet med en härlig doft.

90 ARGAN SUPREME 
LYXIGT VÅRDANDE SERUM 75ML 

 
Koncentrerat serum med lyxig arganolja. Ultrapenetrerande och lätt. Ger omedelbar vård till 
håret med en upplyftande doft. Berikad med ekologisk certifierad arganolja.

PERFEKT FÖR: Hår som behöver vård, återfuktning och försegling av kluvna hårtoppar. 



90 SOFT CURL CREAM 
STYLINGKRÄM FÖR LOCKAR 100ML

 
Stylingkräm som framhäver och definierar lockar och vågor. Ger elasticitet, vård, mjukhet och 
glans till håret. Berikad med amarantextrakt och spirulinaextrakt. 

PERFEKT FÖR: Alla som vill framhäva sina vackra, elastiska lockar och vågor utan att håret blir 
tungt. 

 

90 SMOOTHING CREAM 
UTSLÄTANDE STYLING 100ML 

 
Utslätande stylingkräm som hjäper till att forma om håret till ett rakt, mjukt och glansigt hår. Mot-
verkar frizzighet och statisk elektricitet. Skyddar mot luftfuktighet och värmestyling. Berikad med 
amarantextrakt, Styleze™ CC-10.

PERFEKT FÖR: Hår som behöver utslätning och formbarhet utan frizz.
 



VAD ÄR BAMBUKOL? 

Träkol extraherat från bambu  
med renande egenskaper. Kan absorbera  

mineraler, gifter, föroreningar och andra skadliga 
ämnen, vilket gör håret starkare och friskare! 

 ZEOLITE
En vulkaniskt mineral tillverkat av glödande lava tillsammans från  

havets bräckta vatten. Tack vare dess avgiftande egenskaper lyckas den 
absorbera gifter och tungmetaller genom att fånga in och eliminera dem. 

Idealisk som behandling mot gifter och föroreningar. 

90 MATTE PASTE 
LÄTT, MATT EFFEKT 100ML

 
Stylingpaste med en krämigt formande konsistens för en styling med medium stadga. En 
styling som lätt kan omformas till önskad frisyr. Lätt, matt effekt. Berikad med zeolit och 
bambukol. 100% vegansk. 

AKTIVA INGREDIENSER: Bambukol och zeolite.

PERFEKT FÖR: Frisyrer som kräver matt, omformbar styling med medium stadga.



FÖR VÅR PLANET

I våra förpackningar använder vi:
Biobaserad plast med över 93% från förnybara naturliga 
källor.
 
Förpackningsmaterialet innehåller 40% återvunnen  
aluminium.

R-PP Hållbart förpackningsmaterial PCR från återvunnen 
polypropylene 

R-PET Hållbart förpackningsmaterial som bibehåller  
samma karaktär som standard; PET. 

Artègo respekterar naturen, utvärderar noga våra val av 
material och använder 100% energi från förnybara källor. 

Artègo använder accessoarer och material av återvunna, 
återvinningsbara material med lågt miljömässigt avtryck. 

Reducera - Återvinn - Återanvänd
Flera av våra produkter är helt 100 % veganska och  
markeras med veganlövet.



Produkter som maximerar välbefinnandet i salongen och hemma. Kan användas varje dag,  
till och med flera gånger om dagen. Skonsamma produkter mot hår och hårbotten med många  

fördelar för hårets välmående. 

Glee & Beauty

ROSMARIN
Upppiggande olja rik på anti- 
oxidanter, verkar föryngrande 

och motverkar uttunning av håret.

PEPPARMYNTA
Friskar upp, ger fukt till 
huden, renar porerna  

och stärker håret.

TEA TREE OLJA
Antibakteriell och antiinflammatorisk 

verkan för hud och hårbotten. Motverkar 
mjäll och förbättrar hälsan i hårbotten. 



10 DETOX HAIR & BODY WASH 
FÖR HUD & HÅR  250ML

Rengörande och mjukgörande gel för hud och hår. Revitaliserande och välgörande för håret 
och skapar omedelbart en känsla av välmående, fräschör, styrka och balans. 100% vegansk.

AKTIVA INGREDIENSER: Pantenol, glycerin, tea-tree olja, eteriska oljor av pepparmynta och 
rosmarin.
PERFEKT FÖR: Alla typer av hår och hud med snabb, uppfräschande effekt.
 

10 EQ BALANCING CARE 
MULTIFUNKTIONELL BALSAMSPRAY 150ML   
Multifunktionell och lätt balsamspray, rik på vårdande ingredienser. Utjämnar porösitet i håret 
och verkar utredande med en oemotståndlig doft. Praktiskt att ha till hands både i salongen och 
hemma, kan användas flera gånger dagligen. 100% vegansk.

AKTIVA INGREDIENSER: Fytoceramider av solros, hyaluronsyra, zeolit, amarant och wasabi.

PERFEKT FÖR: Alla hår som behöver en snabb, återfuktande och utredande effekt. 







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

artegosverige Artego Sverige


