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Nyheter
från Artègo!



1. Rain Dance  - nu med 5 nya produkter!

Underbara vårdserien Rain Dance  
har fått tillökning med fem fantastiska produkter.

Köp 12 st valfria Rain Danceprodukter  
- få 15% rabatt!

Köp 24 st valfria Rain Danceprodukter  
- få 25% rabatt!

Rain Dance har fått fem nya fantastiska produkter!

Underbar, omsorgsfull och vårdande hårvård.  
En filosofi som gör hårvården till en resa för alla  
sinnen med sköna texturer, innovativt innehåll,
synbara resultat och sensuella dofter.

Konsument:
Vid köp av 1 st valfri produkt  -   50 kr rabatt
Vid köp av 2 st valfria produkter  - 150 kr rabatt
Vid köp av 3 st valfria produkter  - 250 kr rabatt

15-25%
rabatt!

Kampanjen gäller samtliga 
Rain Danceprodukter!



Konsumentskylt:

Köp 1 st valfri produkt - få 50 kr rabatt!

Köp 2 st valfria produkter - få 150 kr rabatt!

Köp 3 st valfria produkter - 250 kr rabatt!

Vårdande produkter med naturliga och ekologiskt certifierade ingredienser.

Köp 1 st valfri produkt - få 50 kr rabatt!

Köp 2 st valfria produkter - få 150 kr rabatt!

Köp 3 st valfria produkter - 250 kr rabatt!

Vårdande produkter med naturliga och ekologiskt certifierade ingredienser.



2. Touch 

Välj mellan Sea Salt & Beauty Primer  
& Strong Bond från Touch-serien.

Köp 12 st - få 15% i rabatt!
Köp 24 st - få 25% i rabatt!

Parabenfri stylingserie berikad med olivbladsextrakt med 
anti age-egenskaper och kornfröextrakt. Touch ger skydd, 
fukt och ny elasticitet. 

Låt Touch bli din bästa hjälp när du som frisör skapar
stylingmagi med dina händer. Lättsålda produkter med  
härliga dofter och egenskaper som förenklar stylingen för 
din kund hemma. 

Touch består av 11 fantastiska produkter.

Konsument: 
Nu: 149 kr 

Ord pris: 189 kr - 199 kr

15-25%
rabatt!



Konsumentskylt:

Nu: 149 kr 
Ord pris: 189 kr - 199 kr

Välj mellan Beauty Primer, Strong Bond eller Sea Style.

Nu: 149 kr 
Ord pris: 189 kr - 199 kr

Välj mellan Beauty Primer, Strong Bond eller Sea Style.



3. RootRemedy Root Concealer 

Köp 12 st RootRemedy Root Concealer  
från Organic Colour Systems

- få 25% i rabatt!

Finns i 3 nyanser: svart, mellanbrun och brun.

Sudda ut och täck din utväxt snabbt och enkelt 
med några få pumptryck av vår nya root concealer 
RootRemedy från Organic Colour Systems.

Enkel att använda och ger ett perfekt jämnt resultat 
utan att tynga ner håret. RootRemedy är av 99% 
naturligt innehåll och självklart veganvänlig.  
 
Finns i nyanserna svart, mörkbrun och mellanbrun.

Konsument: 
Nu: 179 kr 

Ord pris: 239 kr

25%
rabatt!



Konsumentskylt:

Börjar den gråa eller ljusa utväxten synas för mycket?
Sudda ut och täck din utväxt snabbt och enkelt med några få 

pumptryck av root concealer RootRemedy  
från Organic Colour Systems.

Nu: 179 kr  Ord pris: 239 kr

Enkel att använda och ger ett perfekt jämnt resultat utan att tynga ner håret. 
RootRemedy är av 99% naturligt innehåll och självklart veganvänlig.  

Finns i nyanserna svart, mörkbrun och mellanbrun.

Börjar den gråa eller ljusa utväxten synas för mycket?
Sudda ut och täck din utväxt snabbt och enkelt med några få 

pumptryck av root concealer RootRemedy  
från Organic Colour Systems.

Nu: 179 kr  Ord pris: 239 kr

Enkel att använda och ger ett perfekt jämnt resultat utan att tynga ner håret. 
RootRemedy är av 99% naturligt innehåll och självklart veganvänlig.  

Finns i nyanserna svart, mörkbrun och mellanbrun.



4. Tints of Nature 

Tints of Nature - permanent hårfärg för hemmabruk.
Köp 12 st - få 15% i rabatt!

Köp 24 st - få 25% i rabatt!

Konsument: 
Nu: 129 kr 

Ord pris: 179 kr

Tints of Nature är en permanent hårfärg för hemmabruk. 
Innehåller flera ekologiskt certifierade ingredienser som 
vårdar håret medan det färgas. 

Täcker grått hår till 100%. Ger ett glänsande vackert färg-
resultat utan ammoniak, resorcinol eller parabener. 

Finns i 24 vackra nyanser. 

15-25%
rabatt!



Konsumentskylt:

Tints of Nature - permanent hårfärg för hemmabruk.  
Innehåller flera ekologiskt certifierade ingredienser som vårdar 

håret medan det färgas. 

Nu: 129 kr  Ord pris: 179 kr

Täcker grått hår till 100%. Ger ett glänsande vackert färgresultat utan 
ammoniak, resorcinol eller parabener.  

Tints of Nature - permanent hårfärg för hemmabruk.  
Innehåller flera ekologiskt certifierade ingredienser som vårdar 

håret medan det färgas. 

Nu: 129 kr  Ord pris: 179 kr

Täcker grått hår till 100%. Ger ett glänsande vackert färgresultat utan 
ammoniak, resorcinol eller parabener.  



5. Squire - Ny serie! 

Unik serie för honom - hårvård och barberarprodukter  
i snygga förpackningar!



Konsumentskylt:

The	Clay	100ml	 	 	 kr.	199	
The	Cream	100ml	 	 	 kr.	199	
The	Pomade	100ml	 	 	 kr.	199	
The	Fibre	100ml	 	 	 kr.	199	
The	Foam	250ml	 	 	 kr.	199	
The	Beard	Oil	50ml	 	 	 kr.	199	
The	Tash	Wax	20ml	 	 	 kr.	199	
Candle	250ml																																																					kr.	225	

Rek	pris	2018	inkl	moms



6. Tondeo ECO S PLUS

Professionell trimmer med extra power!
Extra skär på köpet - värde 279 kr.

Nu med 300 kr rabatt!

Nu: 695 kr  Ord: 995 kr 300 kr
rabatt

Stark och långvarig klippning med 2.4v motor, den ger snabbare bladrörelse och kan klippas i 
genom väldigt tjocka hår utan att stanna. Bladet är gjort av stål, klipplängd 0.5 mm. Knivskarpt 
skär tack vare optimalt avstånd mellan bladtänderna, perfekt när man vill skapa konturer.
Skäret hårdhet 61-62 HRC. Enkel att rengöra skäret då det trycks av med hjälp av tummen.  
Ska ej skruvas av!

• Dubbla batterier
• NIMH batteri ger snabbare laddning
• 30 mm skär
• Vikt: endast 130 gram
• Påsättningskam medföljer (3 / 4.5 / 6 / 7.5mm) Laddstation, liten oljeflaska och rengöringsborste. Ren-

gör och olja in skäret så ofta som möjligt, minst en gång om dagen.
• Drifttid: 60 minuter
• Motorhastighet vid fulladdning: 5500-6000 RPM

Pris: 995:-  Nu: 695 :- 
Skär: 279:- Art nr:  32510

ECO S+ Svart  Art nr: 32504

ECO S+ Silver  Art nr: 32505



7. Inredningskampanj
från Gamma Bross!

Fantastisk inredningskampanj från italienska Gamma Bross!
Bläddra här!

1

P R O M O

2 0 1 8

Behöver du hjälp att hitta rätt inredning?
Kontakta oss så hjälper vi dig med planering 
och inspiration!



UTBILDNINGVÅR 2019
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8.

UTBILDNING
VÅR 2019

Våra kurser

Kolla in vårens kurser 2019 
för Organic Colour Systems och Artègo!

Organic Colour Systems är en ammoniakfri hårfärg som ger håret ett glänsande vackert färgresultat. Färgen har  
skapats så skonsamt och naturligt som möjligt och täcker ändå grått hår till 100%. Berikad med ekologiskt certifierade 
ingredienser som vårdar och skyddar hår och hårbotten medan det färgas. OCS är ett komplett färgsystem som pas-
sar den kreativa frisören som vill kombinera ett mildare alternativ med ett perfekt färgresultat.  
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Vår storsäljare! Permanent färg från Artègo med vårdande crèmeformula och låg ammoniakhalt. 110 vackra nyanser 
med högkvalitativa pigment som ger ett jämnt resultat och har 100% täckförmåga. En trygg färg som ger vackra, 
glansiga resultat. Varje tub innehåller 150 ml och är därför väldigt plånboksvänlig.  


