För att få ett vackert stylat hår är det första steget
att ge det den vård och omsorg det behöver.
Skydda håret innan styling, föning och värmeverktyg
för att få det att fortsätta vara friskt och glansigt.
Artègos laboratorium har skapat en stylingserie med fytoteknologi
- med naturen som inspirationskälla och vetenskapen som guide.
Alla produkter är berikade med MACROPRO med garanterat skyddande,
återfuktande och elasticitetsgivande egenskaper. MACROPRO består av:
.

OLIVBLAD
ANTIOXIDANT & ANTI-AGE
EGENSKAPER

EXTRAKT AV KORNFRÖ
MJUKGÖRANDE,
SKYDDANDE & ÅTERFUKTANDE
EGENSKAPER

Varje TOUCH-produkt är fri från parabener och håller högsta krav på kvalitet och hållbarhet.

BEAUTY PRIMER
Vårdande föncreme som används som en primer, det första steget i alla
stylingar. Ger en viktlös volym och fyllighet till tunt och fintrådigt hår.
Ger torra hår ett fuktgivande lager som gör håret formbart och lättstylat.
Reducerar frizzighet och utjämnar hårets porösitet. Innehåller vårdande
ängskrasseolja, olivblad och extrakt av kornfrön. Skyddar mot skadliga
UV-strålar och bevarar hårfärgen.
Doft: Mandarin, järnört och vanilj
Storlek: 200 ml

Tips!

Skön att applicera innan klippning. Ger fukt och utjämnar hårets porösitet.
Beauty Primer appliceras i fuktigt hår innan efterföljande
stylingprodukter. Ökar andra stylingprodukters vårdande
verkan.
Beauty Primer kan blandas med andra stylingprodukter
för att reducera dess styrka.

FOREVER SMOOTH
Stylingkur med antifrizz-effekt att göra inför en styling som ska hålla länge.
Exklusiva ingredienser som tamarindfrön ger fukt till svårstylade hår som
blir lättare att forma med ett silkeslent resultat. Stärker håret, ger glans och
en utslätande effekt. Förkortar tiden för din styling och gör att den håller
sig längre. Står emot luftfuktighet, skyddar mot skadliga UV-strålar och
bevarar hårfärgen.
Doft: Körsbärsblom
Storlek: 250 ml

Gör
så här!

1. Applicera i handdukstorkat hår efter schamponering
med ett SLS-fritt schampo t ex från serien Rain Dance.
2. Kamma igenom.
3. Låt verka 5 - 10 minuter beroende på önskad
antifrizzeffekt.
4. Skölj väl och följ upp med balsam.
5. Styla med fön och plattång för att göra den utslätande effekten komplett.
Glöm inte att applicera värmeskydd t ex Thermo
Shimmer innan användning av värmeverktyg.
6. Tvätta inte håret på 48 timmar efter kuren för bästa
effekt och gör inte behandlingen samma dag som
håret färgas eller permanentas.

SEA STYLE
Saltvattenspray med exklusiva saltkristaller från Provence. Ger perfekt
textur och stadga till håret utan att göra det frizzigt.
Återskapar samma naturliga volym och perfekta beach waves till håret
som efter en heldag på stranden. Passar alla hårtyper.
Doft: Rosenträ och guaiacträ
Storlek: 250 ml
Hold factor: 2

Tips!

Sprayas i fuktigt hår och fönas in, använd gärna en
diffuser för att skapa volym och perfekta beach waves.
Spraya i hårbotten i torrt hår för att skapa en rufsig
textur.

PURE WAVES
Ekovänlig mousse i pumpform med majsstärkelse som ger volym och
formbarhet samtidigt som håret fortfarande förblir mjukt och lätt.
Lockar formas enkelt och perfekt. Främjar hårets elasticitet och ger en
flexibel stadga och glans.
Doft: Japansk kameliablomma
Storlek: 150 ml
Hold factor: 3

Tips!

Skaka flaskan innan du applicerar Pure Waves i fuktigt
hår.
Applicera moussen i hårbotten för mer volym.
En mindre mängd mousse i torrt hår hjälper till att skapa
en perfekt finish.

CURL MUST
Formande lockkräm berikad med vårdande Sacha Inchi-olja. Framhäver
och separerar lockarna och ger en perfekt definition till alla lockiga hår.
Eliminerar frizzighet och ger lockarna en perfekt stadga, mjukhet och
glans. Den vårdande Sacha Inchi-oljan är rik på essentiella fettsyrorna
omega 3,6 och 9 som ger elasticiet, skydd och fukt till hår och hårbotten.
Doft: Jasmine, apelsin, patchouli, vanilj och tonkaböna
Storlek: 100 ml
Hold factor: 4

Tips!

För voluminösa lockar:
Applicera Curl Must i längderna i fuktigt hår och föna
in produkten med en diffuser.
För en naturligare och mer definierad effekt:
Applicera Curl Must i fuktigt hår och låt självtorka.

STRAIGHT RULES
Utslätande och lugnande stylingcreme, med värmeskyddande och antifrizz egenskaper. Förkortar torktiden vid föning.
Berikad med MACROPRO som garanterar att håret förblir återfuktat,
skyddat och elastiskt. Även berikad med extrakt från blomblad av Kungsljus som skyddar mot skadliga effekter av UV-strålar. Står emot luftfuktighet.
Doft: Fängslande doft av mascarpone och vanilj
Storlek: 100 ml

Tips!

Applicera jämnt över längder och toppar i handdukstorkat hår. Kamma igenom och föna.
Använd plattång för en extra elegant finish.

THERMO SHIMMER
Glansgivande värmeskydd med en skimrande effekt. Ger ett glänsande,
skyddat hår utan att göra det tungt.
Berikad med MACROPRO som garanterar att håret förblir återfuktat,
skyddat och elastiskt.
Vebeto grön valnöt - skyddar håret mot sol, vind och luftföroreningar.
Bevarar hårfärgen och hårets elasticitet.
Doft: Len unisex doft med nyanser av trä, hav, honung och blommor
Storlek: 150 ml

Tips!

Skaka flaskan väl för att aktivera produktens 2 stegseffekt. Spraya i håret och kamma igenom. Föna håret
och styla enligt önskemål.
Perfekt även i torrt hår innan användning av platt- och
locktång. Ger glans utan att tynga ner håret.

NO LIMITS
Volymgivande stylingpuder med omedelbar effekt. Perfekt för att snabbt
skapa volym och textur till frisyren utan att göra det tungt. Berikad med
fuktgivande pantenol som har en förtjockande och glansgivande effekt på
håret.
Doft: Mild fruktig och blommig doft, sandelträ, tonkaböna och vanilj
Storlek: 10 g
Hold factor: 3

Skaka flaskan väl innan den appliceras i håret.

Tips!

Appliceras direkt i torrt hår, gärna i hårbotten för mer
volym.
Applicera två gånger för boosta effekten ytterligare.

BE MATT
Hårvax som ger medium stadga och en matt finish. Ger perfekt textur och
volym till korta och medellånga hår. Vaxet har en skön och lättapplicerad
konsistens. Skyddar mot skadliga UV strålar. Berikad med brasiliansk lera
som är naturligt antiseptisk och stärkande.
Doft: Granatäpple med en hint av rosépeppar
Storlek: 100 ml
Hold factor: 4

Tips!

Värm en liten mängd vax mellan handflatorna innan
du applicerar det i torrt eller handdukstorkat hår.

POSH POMADE
Matt stylingpaste på tub med medium till lätt stadga. Berikad med återfuktande extrakt av fikonkaktus. Återfuktar och tämjer ostyrigt hår och ger
en snygg och elegant look.
Berikad med MACROPRO som garanterar att håret förblir återfuktat,
skyddat och elastiskt.
Extrakt av ekologiskt certifierad kaktusfikon - återfuktar och mjukgör.
Doft: Wood of Gods - suggestiv österländsk doft av bl a tobak och kaffe
Storlek: 100 ml
Hold factor: 2

Tips!

Appliceras i nytvättat, handdukstorkat hår och låt
självtorka alternativt styla med fön och borste.
Kan även användas i torrt hår för definition och stadga
till frisyren.

GET SHINY
Glansgivande pomada berikad med skyddande chiaolja. Formar frisyren
och framhäver glansen och detaljerna i stylingen. Perfekt för frisyrer med
wet look effekt. Chiaoljan är rik på UV-skyddande antioxidanter och
hjälper till att skydda och bevara hårfärgen.
Doft: Fängslande doft av bärnsten och patchouli
Storlek: 100 ml
Hold factor: 3
Värm upp en liten mängd av
pomadan i handflatorna innan
Tips!
den appliceras i håret.
Kan appliceras i både fuktigt
eller torrt hår.

CONTROL FREAK
Formbar gelé med lätt stadga. Ger formbarhet och kontroll till ett tunt
hår. Perfekt till backslick eller för att tämja ett frizzigt hår. Ger en flexibel
kontroll av frisyren med en glansig finish. Berikad med fuktighetsgivande
vegetabiliskt glycerin och skyddar mot skadliga UV-strålar.
Doft: Lätt kryddig och fräsch doft med lite sälta
Storlek: 200 ml
Hold factor: 2
För en softare effekt; applicera
Control Freak i fuktigt hår och
Tips!
styla håret med eller utan fön.
Applicera i torrt hår för hårdare
stadga och finish.

ROCK ME
Gelé med hård stadga som ger maximal kontroll av frisyren. Ger
perfekt textur och och hållbarhet. Passar frisyrer som kräver något extra.
Innehåller extrakt av grönt kaffe som fungerar som antioxidant och
stimulerar hårets tillväxt. Skyddar mot skadliga UV-strålar.
Doft: Djärv och varm doft med viss sälta
Storlek: 200 ml
Hold factor: 5
För hårdaste stadgan, applicera i
torrt hår. Applicera i fuktigt hår för
en wet look.
Tips!
Blandas med Beauty Primer för att
reducera styrkan hos Rock Me.

SHINE BRIGHT
Glansspray i aerosolform som ger frisyren en perfekt finish med maximal
glans. Framhäver stylingen och hårfärgen. Reducerar frizzighet och statisk
elektricitet utan att tynga ner volymen. Skyddar mot skadliga UV-strålar
och bevarar din hårfärg.
Doft: Aromatisk mysk blandad med vanilj och blommor
Storlek: 250 ml

Tips!

Sprayas jämnt över ett torrt hår som
en glansgivande finish.
Spraya en liten mängd på vissa
partier i frisyren för att få fram en
3D effekt.

HOT SHOT
Hårspray med medium stadga, idealisk som stylingspray. Torkar snabbt
och lämnar ingen beläggning. Skyddar mot luftfuktighet och frizzighet
utan att göra håret tungt. Skyddar mot skadliga UV-strålar.
Doft: Gräddig doft med en fruktig touch av körsbär
Storlek: 100 ml/ 250 ml/ 500 ml
Hold factor: 4

Håll ett avstånd på ca 30 cm från håret när du sprayar.

Tips!

Lätt att forma om även efter att den torkat - perfekt för
uppsättningar.

STRONG BOND
Hårspray med hård stadga. Perfekt för att fixera alla frisyrer. Ger en fast
stadga och glans. Torkar snabbt och bildar ingen beläggning på håret.
Skyddar mot skadliga UV-strålar.
Doft: Fruktig mango
Storlek: 250 ml
Hold factor: 5

Håll ett avstånd på ca 30 cm från håret när du sprayar.

Tips!

Kan upprepas för extra hård stadga.

UP & DOWN
Hårspray med medium stadga i pumpform utan aerosol.
Ger volym, stadga och glans till håret utan att göra det tungt.
Lämnar inga beläggningar i håret och är lätt att borsta ur. Kan lätt
omformas även efter applicering.
Doft: Tonkabönor
Storlek: 250 ml/ 400 ml
Hold factor: 3

Tips!

Spraya på ett avstånd av minst
20-30 cm från håret i ett torrt hår.
Kan lätt omformas även efter
applicering - bra för att krama
fram lockar.

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