


Ecocert Certifierad Chiaolja*
Nyttan med chiafrön uppmärksammades redan av Maya och Inkabefolkningen i Sydamerika.  
I dag har vi återupptäckt dess fantastiska innehåll av protein, Omega-3 fettsyror, kalcium, mag-
nesium, järn, vitaminer och antioxidanter. Chiaoljan skyddar håret mot fria radikaler och skapar 
ett skydd mot UV strålar som kan skada både hårets hälsa och hårfärgen. Istället hjälper chia-
oljan till att bevara glansen och lystern i ett nyfärgat hår länge.

Ecocert certifierad Arganolja*
Anses vara naturens egen hemlighet till evig ungdom i Marocco där den använts sedan en lång 
tid tillbaka. Arganolja är rik på essentiella fettsyror ( EFAs) vitamin E, Omega-3 och Omega-6.  
De vårdar håret på djupet samt återfuktar och skyddar mot yttre påverkan. Verkar naturligt 
föryngrande och ger styrka och glans till håret.

*ECOCERT-certifierad - 100% naturlig och ekologisk.

Berikad med exklusiva ekologiskt  
certifierade ingredienser;

Chiaolja och Arganolja



Solen bidrar till vårt välmående men för mycket av salta bad och skadliga UV strålar kan göra håret 
torrt, sprött och stressat. För att skydda håret har Artègos eget laboratorium skapat Sunrise med 3 
nya produkter som hjälper dig att bevara ditt hår friskt, starkt och glänsande i solen.

SUN PROTECTIVE OIL - skyddar håret under solexponering
NOURISHING HAIR & BODY SHAMPOO - milt rengörande schampo
RESTORING NO RINSE FLUID - vårdar och ger glans

Doft: Amber wood & kummin

När håret skyddas mot UV strålar och fria radikaler så är det lättare att njuta av solen och dess  
hälsosamma energi. Håret får en fukt- och näringsboost och hårfärgen bevaras, före, under och  
efter solexponering. Ge aldrig upp ett hälsosamt och naturligt vackert hår!

VI LÄNGTAR TILL SOMMAREN 
OCH SOLEN SOM VÄRMER OSS 

OCH GER ENERGI...



En lätt och skyddande olja som används innan och under solexponering. Skyddar håret mot 
skadliga UV strålar. Gör håret mjukt och glansigt utan att gör det tungt.

Aktiva ingredienser: 
Chiaolja: skyddar och bevarar hårfärgen.
Arganolja: mjukgörande och vårdande.
Mentol: lugnar och verkar uppfriskande.

Bruksanvisning:  
Appliceras i torrt eller fuktigt hår före och under solexponering. Återapplicera efter bad. Passar 
alla hårtyper.

Art nr:  37091030  ML: 150 ml

UV skydd - Färgbevarande - Återfuktande



För en mild rengöring av hud och hår. Vårdar och skyddar håret. Rengör milt och verkar lugnande 
och vårdande. Passar utmärkt även som duschkräm.

Aktiva ingredienser: 
Chiaolja:  skyddar och bevarar hårfärgen.
Arganolja:  lugnande och vårdande för hud och hår.
Vitamin E:  en naturlig antioxidant.
Betaine:  en naturlig aminosyra som återfuktar på djupet och återställer balansen i hud och hår  
   som stressats av salt och sol.

Bruksanvisning:  
Massera in i fuktigt hår och på fuktig hud. Skölj och repetera vid behov. Passar alla hårtyper.

Art nr:  37072030  ML: 200 ml

Milt - Vårdande - Lugnande - Fri från SLS/SLES



Vårdar och mjukgör håret snabbt och enkelt utan att behöva skölja ur. Vårdar, mjukgör och åter-
uppbygger håret på djupet.

Aktiva ingredienser: 
Chiaolja:   skyddar och bevarar hårfärgen.
Arganolja:   vårdande och lugnande.
Keratin:   ett protein som återuppbygger och ger ny elasticitet.
Hyaloronsyra:   återfuktar håret på djupet.
Vitamin E:   en naturlig antioxidant

Bruksanvisning:  
Skaka flaskan väl. Appliceras i fuktigt hår och fördela jämnt med fingrarna i toppar och längder. 
Ska ej sköljas ur. Passar alla hårtyper.

Art nr:  37081030  ML: 100 ml

Återuppbyggande - Återfuktande - Utredande





Distribueras i Sverige av Moduline AB, www.moduline.se


