Let the hair

do the talking

No Yellow

allowed

Artistique Nederland B.V. je inovativní
a dynamická společnost založená v nizozemském Deventeru. Založili ji v roce 1995 bratři
Paul a Willy Göbelové. Sami jsou kadeřníky
a stále mají mnoho kadeřnických salonů.
Vlastní společnost založili, protože chtěli
vytvořit nejlepší produkty pro kadeřníky
a vyvinout značku, která je kreativní
a výlučně pro kadeřníky.
Proto jsme vyvinuli a vyrábíme naše produkty
sami v našem závodě v Deventeru. Naše
přípravky a služby dodáváme do celého světa.
Naše jedinečné přednosti jsou:
• Spolehlivá a konzistentní nizozemská kvalita
• Velmi konkurenční ceny, zejména za danou
kvalitu
• Přípravky mají svěží a moderní vzhled
• Úplná řada
• Exkluzivně pro kadeřníky

No Yellow. Díky vysokému obsahu pigmentů tento
koncentrovaný jemný šampon matuje a neutralizuje
základní barvu a zároveň hluboce čistí všechny
zbytky blond barvy. Návod: aplikujte větší množství
šamponu po zesvětlování, přičemž pokožku hlavy
masírujte co nejméně.

Pro nejlepší výsledky ponechejte ve vlasech 5 až
10 minut a pak důkladně vypláchněte. Je vhodný pro
melír, pramínky, balayage, blond nebo šedé tóny
a jako dočasná péče po zesvětlení všech vlasů.
Při aplikaci šamponu No Yellow si nasaďte rukavice.
250 ml – 1 000 ml.

Experience

Experience Pre Tone
Roztok pro péči před barvením pro
odbarvené, porézní a poškozené vlasy.
• 1–4 Černá – středně hnědá
• 5–6 Světle hnědá – tmavá blond
• 7–9 Střední blond – velmi světlá blond
250 ml.

the world of colors

Activators
Experience Activator 2% – 4% – 6% – 9% – 12% a Seasons Activator jsou
speciální krémové oxidační emulze se stabilizačním komplexem.
Oxidační emulze poskytuje optimální výsledky v kombinaci s barvami
Experience a Seasons. Experience Activator: 1 000 ml, Seasons Activator:
1 000 ml, Men Activator: 200 ml – 1 000 ml.

Level Corrector
Náš Level Corrector je bezesporu nejlepší. Jedná se o jedinečný přípravek,
který vám umožňuje vytvořit nejkrásnější a nejprestižnější módní barvy
na všechny základové barvy, a z vašeho salonu zmizí veškeré problémy
s krytím. Level Corrector opravdu značně usnadní barvení. 100 ml.

Experience Color Finish
Je nutností po jakémkoliv barvení. Primárním účelem
tohoto přípravku je zafixovat barvu ve vlasech.
To prodlouží trvanlivost aplikace, která je nejlépe
viditelná na módních odstínech. 250 ml.

Experience High Blonde
Produkt, který zvládá jakoukoliv odbarvovací techniku, od úplného
odbarvení po speciální melíry. Díky jedinečnému složení lze vlasy
odbarvovat s pouhým 4% Experience Activatorem, takže je udrží
v dokonalé kondici. Tento přípravek byl vyvinut pro maximální výsledek
za minimální čas; Experience High Blonde je navíc bez prachu.
450 g – 1 350 g.

Experience Derma Care
Chrání přecitlivělou pokožku před
podrážděním způsobeným chemickými
látkami, jako jsou barvy na vlasy a trvalé
ondulace. 250 ml.

Experience a Seasons, naše permanentní a semipermanentní barvy na vlasy.
Nabízejí dokonalý synergický systém s významnou stabilitou barvy, výjimečný jas a péči o vlasy. Systém barev
Artistique vám nabízí přirozené barvy. Umožňuje vám uplatnit svůj kreativní potenciál, bez kompromisů, bez spekulací.
Nechejte se inspirovat značkou Artistique a vytvořte fantastické účesy.

Experience Color Thickener
Speciálně vyvinutá emulze pro
zahuštění barvy na vlasy pomocí
technik s fólií, balayage a jiných.
100 ml.

Experience Color Remover
Pěna k čištění kůže jemně
odstraňuje barevné skvrny,
které se mohou objevit
během barvení. 200 ml.

Seasons Semi Hair Color
Barva bez amoniaku pro klienty,
u nichž není potřeba použít
permanentní barvu. Seasons Semi
Hair Color nabízí kreativnímu
kadeřníkovi širokou paletu barev
ke splnění přání klientů.
100 ml.

Experience Pastels
Speciálně vyvinuta k vytvoření
nádherných, bohatých pastelových
odstínů nebo jemných nádechů
barvy. 100 ml.

Perfect

Pastels

The Artiplex effect
Experience
Vlasové barvy Experience, profesionální
systém barvení vlasů na krémové bázi.
Přirozené, módní a pastelové odstíny,
které nebarví pokožku hlavy a obsahují
prvky péče o vlasy pro zdravý a lesklý
výsledek.
• Barva bez PDD
• Malé množství čpavku v barvě
100 ml.

Experience Sun Blonde
Speciálně vyvinutá barva
k zesvětlení přirozených vlasů až
o 4 stupně oproti přirozené barvě.
100 ml.

Clear

SUNBLONDE LIGHTING HAIRCOLOR

Lovely blue

Pearly orange
Natural blonde

Blushy pink

Silky green
Ash blonde

Smoothy violet

Pearl beige blonde

Pearl cendre blonde

Dusty jeans
Intense ash blonde

Pearl blonde

Violet blonde

Intense violet blonde

Experience Reds
Módní barvy, které kryjí šediny
až z 80 %. 100 ml.

Experience Mencolor
Nejlepší způsob, jak mohou muži zakrýt své šediny.
Nejvíce vyživující a nejpřirozenější krytí v krémové
konzistenci, žádné blokové barvy, redukuje šediny
až o 60 %. 100 ml.

Color

makes the man

Experience Greys
Barva byla vyvinuta tak, aby dodala barveným
bílým, přirozeně bílým a šedým vlasům krásný
šedý odstín. Tato barvicí látka nezesvětlí barvu
vlasů. 100 ml.

Men 4.01

Men 6.01

Men 6

Men 5.01

Men 7.01

Men 7

Artiplex. Jedná se o vysoce koncentrovaný
přípravek obohacený o hydrolyzované rostlinné
bílkoviny, systém Protection & Healing umožňuje
regenerovat a posílit nebezpečně poškozené vlasy
a předchází mimořádnému poškození vlasů během
procesu barvení.
Nº 1 Bond Booster Chrání vlasy před lámáním
během procesu barvení. 100 ml.
Nº 2 Shampoo Tento šampon pomáhá poškozeným

vlasům, které pak vypadají měkčí, jsou lesklé
a poddajné, díky čemuž se snadněji češou.
Má bohatou krémovou konzistenci. 250 ml – 1 000 ml.
Nº 3 Mask Tato maska dokonale vyživuje vlasy, které
jsou pak měkké a poddajné. Má lehkou konzistenci,
jež se snadno aplikuje od kořínků až po konečky.
Vlasy se snadněji češou a upravují. 150 ml – 750 ml.
Nº 4 Finish Liquid Zanechává vlasy hladší až ke
konečkům a připravené k úpravě. 100 ml.

More fun with

Beach Blonde
Zesvětlování s Beach Blonde – bez amoniaku
Zesvětlovací prášek Beach Blonde byl vyvinut ve spojení s krémem Beach Blonde a oxidační emulzí
Beach Blonde (normální nebo silnou) na jemné i výrazné melírování přirozených nebo barvených vlasů.
Oxidační emulze 1 000 ml, prášek 400 g, krém 750 ml.

Beach Blonde 5 minute Color –
bez amoniaku
5minutová barva Beach Blonde se
používá v kombinaci s oxidační emulzí
Beach Blonde pro rychlou změnu barvy
na odbarvovaných vlasech. Dostupná
v odstínech: popelavá, přírodní popelavá,
písková, perlová, fialová, stříbrná
a neutrální. 5min. barva 100 ml, emulze
200 ml – 1 000 ml.
Sprej Beach Blonde After Bleach
After Bleach je kondicionér ve spreji pro
úpravu odbarvených blond vlasů. Po aplikaci
tohoto spreje se vlasy okamžitě lépe upravují
a jsou vyrovnány jakékoliv rozdíly ve struktuře.
200 ml.

Beach Blonde Brightener
Koncentrovaný barevný pigment, který lze přidat k přípravku na odbarvení.
Lze jej použít k vytvoření krásných barevných odstínů. Dostupný ve 4 barvách:
matná, červená, měděná a červená/měděná. Do celkového odbarvovacího
přípravku přidejte maximálně 5 % přípravku Beach Blonde Brightener. 150 ml.

Sprej Beach Blonde Color
Vyberte si krásný vzhled. Pečujte
o své vlasy pomocí barevných sprejů.
Color Spray vytváří barevné tóny
na barvených a přirozeně blond
nebo bílých vlasech a dodává jim
úchvatný lesk. K dispozici
v odstínech stříbrná, popelavá,
perlová a písková. 200 ml.

Šampony a kondicionéry Beach Blonde
Tyto šampony a kondicionéry byly vyvinuty k udržení vašeho barevného odstínu při použití Beach Blonde.
Stříbrný pro blond odstín, popelavý pro odstín popelavé, pískový pro béžový odstín a perlový pro perlový odstín.
Šampony 200 ml – 1 000 ml, kondicionéry 200 ml.

Beach Blonde. Unikátní koncept zesvětlování bez amoniaku. Artistique vyvinul ucelenou produktovou
linii speciálně pro barvené blond vlasy. Blond vlasy si zaslouží zvláštní péči. Z tohoto důvodu má Artistique ve
svém portfoliu jedinečné produkty péče o barvené blond vlasy.

Řada Youcare obsahuje vysoce kvalitní přípravky péče o vlasy vyvinuté pomocí nejmodernější technologie.
Obsahuje přírodní látky, jako je arganový olej, který podporuje zdraví vašich vlasů. Produkty Youcare zaručují
krásné a zdravé vlasy na dotek i na pohled. Tato řada zohledňuje vaše osobní přání i přání vašich zákazníků.

Youcare Intens Leave In Mask
Hydratující intenzivní maska ve
spreji dodává vlasům hebkost
a pružnost. Pomáhá předcházet
roztřepení konečků. 125 ml.
Youcare Intens Hair Bath
Jemná čisticí a pečující
koupel na vlasy pomáhá
obnovit poškozené a suché
vlasy. 50 ml – 250 ml – 1 000 ml.

Youcare Color Revitalizer (pH 3,9)
Hydratující sprej pro elasticitu a lesk
s UV filtrem vhodný pro každodenní
použití. 125 ml.

Youcare Color Leave In Mask
Hydratující intenzivní maska
ve spreji dodává vlasům hebkost
a pružnost. Pomáhá předcházet
vyblednutí barvy. 125 ml.

Youcare Curl Revitalizer (pH 3,9)
Hydratující sprej pro elasticitu
a lesk vhodný pro každodenní
použití a mírnou fixaci.
Zvýrazňuje vlny. 125 ml.

Youcare. Ucelený koncept péče o vlasy. Vyvinuli jsme kompletní řadu produktů speciálně pro všechny typy
vlasů. Jedinečná receptura s arganovým olejem pečuje o vlasy, vyživuje je a zároveň udržuje jejich barvu, aniž
by je zatěžovala.

Youcare Curl Hair Bath
Jemně čisticí a ošetřující
vlasový šampon, dodá vašim
kudrlinám pružnost.
50 ml – 250 ml – 1 000 ml.

Youcare Intens Revitalizer (pH 3,9)
Hydratující sprej pro elasticitu a lesk vhodný
pro každodenní použití. Intens Revitalizer
usnadňuje rozčesávání vlasů. 125 ml.
Youcare Intens Mask
Intenzivní ochranná maska pro
suché a poškozené vlasy.
Dlouhotrvající ochrana.
Obnovuje lesk vlasů, které se
dobře upravují a jsou měkké.
50 ml – 150 ml – 350 ml – 1 000 ml.

Youcare Color Hair Bath
Mírná čisticí a pečující vlasová
koupel. Pro optimální péči o barvené
vlasy. 50 ml – 250 ml – 1 000 ml.

Youcare Intens Color Mask
Intenzivní maska na ochranu
barvy před vyblednutím.
Vlasy si uchovají svůj krásný lesk
a snadno se rozčesávají.
50 ml – 150 ml – 350 ml – 1 000 ml.

Youcare Curl Leave In Mask
Hydratující intenzivní maska ve spreji
dodává vlasům elasticitu a vyživuje
kudrnaté vlasy. 125 ml.

Youcare Cleansing Hair Bath
Speciální šampon k odstranění
přípravků na úpravu vlasů. Vlasy
zůstávají zdravé, lesklé a snadno se rozčesávají. 50 ml – 250 ml – 1 000 ml.

Keep in style with

Youcare Dandruff Hair Bath
Jemně čistí a odstraňuje lupy pomocí
pirocton olaminu. 250 ml.

Artistyle

Youcare Sebum Hair Bath
Intenzivně čistí a aktivní složky
odstraňují nadměrný maz a omezují
jeho produkci. 250 ml.

Youcare Daily Hair Bath
Jemně čisticí a ošetřující
vlasový šampon. Zanechává
vlasy v dobrém stavu každý
den. 50 ml – 250 ml – 1 000 ml.

mencare

Mencare Men Shampoo
Speciální ošetřující a hydratační šampon na vlasy a tělo
obohacený o ceramid. Vhodný pro všechny typy vlasů
a pokožky. Dodá božskou vůni. 50 ml – 250 ml – 1 000 ml.

Youcare Volume Hair Bath
Jemný čisticí šampon.
Dodává vlasům objem
a nezatěžuje je.
50 ml – 250 ml – 1 000 ml.

Mencare Cool Down Shampoo
Šampon na vlasy i tělo. Vhodný pro normální vlasy.
Vlasy a pokožku osvěží, důkladně očistí a hydratuje.
Zlepšuje pružnost vlasů. Vhodný pro každodenní
použití. 50 ml – 250 ml – 1 000 ml.

MEN
SHAMPOO

UV PROTECTION
SPRAY

HAIR & BODY SHAMPOO
HAAR & KÖRPER SHAMPOO
HAIR & BODY SHAMPOO
SHAMPOOING POUR CHEVEUX ET CORPS

SUN PROTECTION SPRAY
SONNENSCHUTSZ SPRAY
SUN PROTECTION SPRAY
SPRAY DE PROTECTION SOLAIRE

Suncare After Sun Leave In Mask
Okamžitá intenzivní péče. Poskytuje
účinnou regeneraci a hydrataci.
Dodává vlasům hedvábný vzhled a lesk.
175 ml.

AFTER SUN
LEAVE IN MASK
LEAVE IN MASK VOOR NA HET ZONNEN
LEAVE IN MASK FÜR NACH DEM SONNENBAD
LEAVE IN MASK AFTER SUN
LEAVE IN MASK APRÈS-SOLEIL

Suncare UV Protection Spray
K použití před pobytem na slunci
a během něj. Chrání před škodlivými
účinky slunce a UV záření.
Chrání vlasy zevnitř. Není mastný
a zanechává vlasům přirozený vzhled.
175 ml.

Suncare UV Protection Oil
K použití před pobytem na slunci
a během něj. Chrání před škodlivými
účinky slunce a UV záření. Chrání
vlasy zevnitř. Voděodolný. Efekt
vlhkého vzhledu. 175 ml.

suncare

Youcare Sunshine
Lehké neoplachovací sérum
je ideální péčí pro všechny
typy vlasů. Chrání vlasy před
slunečním zářením, dodává
jim oslnivý lesk, nadýchanost
a ponechává je sametově
hladké. S UV ochranou.
50 ml.

AFTER SUN
SHAMPOO

suncare

SUN
SHINE
ZIJDEACHTIG SERUM
SEIDE SERUM
SILK SERUM
SOIE SERIQUE

Suncare After Sun Shampoo
Jemně čistí po pobytu na slunci.
Zlepšuje rozčesávání. Vlasy jsou
hydratované a mají více lesku.
250 ml.

suncare

suncare

HAIR & BODY SHAMPOO
HAAR & KÖRPER SHAMPOO
HAIR & BODY SHAMPOO
SHAMPOOING POUR CHEVEUX ET CORPS

UV PROTECTION
OIL
SUN PROTECTION OLIE
SONNENSCHUTSZ ÖL
SUN PROTECTION OIL
HUILE DE PROTECTION SOLAIRE

Artistyle. Tužidlo na úpravu vlasů obsahuje bílkoviny pro dlouhotrvající účinek a poskytuje elasticitu a lesk.
K dispozici ve třech formách: normální (n), silný (f) a stříbrný (s). 20 ml – 250 ml.

Male Co.

men only...
Clay Paste
Suchý jíl pro silnou fixaci a matný vzhled.
Používejte pro podporu textury a úpravu krátkých
až středně dlouhých vlasů. Faktor fixace 4,
faktor lesku 1. 100 ml.

Classic Pomade
Nadčasová pomáda s velmi silnou fixací. Použĳte
k vytvoření uhlazeného, lesklého vzhledu na
krátké nebo středně dlouhé vlasy. Faktor fixace 4,
faktor lesku 3. 100 ml.

Greasy Wax
Zaručuje střední fixaci a dodává lesklý vzhled.
Dokonalý pro uhlazený vzhled krátkých vlasů.
Faktor fixace 3, faktor lesku 4. 100 ml.

Groovy Cream
Zvlhčuje vlasy a zvyšuje elasticitu a měkkost.
Poskytuje mírný lesk a středně silnou fixaci.
Faktor fixace 2, faktor lesku 2. 100 ml.

Shave Wash
Šampon zejména na holení vousů.
Zvlhčuje a vyživuje vousy. 150 ml.
Hair & Beard Wash
Speciální šampon pro muže na vlasy a vousy.
150 ml – 1 000 ml.

Matt Fibre
Pasta, která poskytuje silnou fixaci a matný
vzhled. Pro rychlou, snadnou úpravu vlasů.
Faktor fixace 4, faktor lesku 2. 100 ml.

Scalp Tonic
Oživuje pokožku hlavy a revitalizuje vlasy. 250 ml.
Grooming Spray
Posilující sprej pro elegantní vzhled, poskytuje okamžitý objem a texturu.
Pro použití u všech technik úpravy vlasů. Zafixuje tvar vlasů na delší dobu.
Faktor fixace 3, faktor lesku 1. 250 ml.

Stone Glue
Gel na úpravu vlasů s extra silnou fixací a leskem. Zafixuje jakýkoliv účes
na svém místě. Faktor fixace 6, faktor lesku 3. 150 ml.

Male Co. Řada vyvinutá společností Artistique zejména pro mužské vlasy. Přípravky péče o vlasy: udržujte
vlasy a pokožku hlavy v dokonalé kondici. Přípravky pro úpravu vlasů: vytvořte individuální vzhled s tím pravým
stylem. Přípravky péče o vousy: na čistě oholené i na plnovous, přípravky péče o vousy Male Co. uchovají vaše
vousy a kůži ve skvělé kondici.

Beard Balm
Poskytuje mírnou fixaci a přirozený vzhled vašim vousům. Pro změkčení
a vytvarování vousů. Faktor fixace 2, faktor lesku 3. 30 ml.

Beard Oil
Dodává vousům skvělý vzhled, zvlhčuje je a vousy vypadají upraveně.
Faktor fixace 0, faktor lesku 5. 30 ml.

Refresh

shimmer&shine

Šampon Refresh Color. Aby umožnila všem
barvám na vlasy zazářit a dala jim úžasný lesk,
vyvinula společnost Artistique vyživující šampon
Refresh Color. Revitalizuje a posiluje barvu
přirozených a barvených vlasů. Refresh Color
šampon přichází v pěti různých barvách:
červená/fialová, měděná, červená, fuchsiová
a hnědá. Barevné pigmenty v přípravku dodávají

úžasnou barvu a intenzivní výsledek. A co víc, komplex
proti vyblednutí chrání barvu vlasů a posiluje lesk.
Šampony Refresh Color jsou praktické a snadno se
používají; ideální pro použití doma nebo v salonu.
Vyměnit tradiční šampon jednou týdně za šampon
Refresh Color je vše, co jste potřebovali k obnově barvy
svých vlasů. Při aplikaci šamponu Refresh Color si
nasaďte rukavice. 200 ml.

Direct Colors

freak out!

Freak Direct Colors. Intenzivní módní barvy.
Řada Freak Direct Colors obsahuje různé barvy,
které lze míchat. Pokud chcete pastelový odstín
nebo rozjasnit barvu, můžete smíchat Freak Direct
Colors s přípravkem Blanc Toner. Nemíchejte
s peroxidem vodíku. Nejlepších výsledků dosáhnete
na porézních vlasech po nanesení blond přelivu

nebo odbarvovače. Před aplikací nepoužívejte
kondicionér ani šampon s kondicionérem.
Odbarvěte vlasy minimálně na světle blond.
Pečlivě opláchněte odbarvovač, vysušte ručníkem
a na vlasy aplikujte přiměřené množství Freak Direct
Colors. Nechejte působit 15–30 minut. Při aplikaci
si nasaďte rukavice. 135 ml – 250 ml.

Style your hair with

Youstyle

Youstyle Hair Spray
Přirozeně udržuje tvar účesu a dodává lesk. Snadno se vyčesává. Nezanechává vlasy
mastné ani slepené. Rychle schne a chrání vlasy proti vlhkosti.
Faktor fixace 3. 150 ml – 400 ml. Bez aerosolu: 200 ml.
Youstyle Trend Spray
Přirozeně udržuje tvar účesu a dodává lesk. Snadno se vyčesává. Nezanechává
vlasy mastné ani slepené. Rychle schne a chrání vlasy proti vlhkosti.
Faktor fixace 4. 150 ml – 400 ml. Bez aerosolu: 200 ml.
Youstyle Mousse Normal
Pěnové tužidlo fixuje váš účes. Dodává lesk a objem. Speciální
složky pro úpravu vlasů zajišťují, že se vlasy dobře rozčesávají.
Má antistatický účinek. Faktor fixace 3. 150 ml – 400 ml.
Youstyle Mousse Strong
Pěnové tužidlo fixuje váš účes. Dodává lesk a objem. Speciální
složky pro úpravu vlasů zajišťují, že se vlasy dobře rozčesávají,
má antistatický účinek. Faktor fixace 4. 150 ml – 400 ml.

HAIR
SPRAY

3

TREND
SPRAY

NON AEROSOL

NON AEROSOL

HAARSPRAY NORMAAL
HAARSPRAY NORMALER HALT
HAIRSPRAY NORMAL
LAQUE NORMALE

HAARSPRAY STERK
HAARLACK STARKER HALT
HAIRSPRAY STRONG
LAQUE FORTE
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HAIR
SPRAY

Youstyle Fibre Wax
Vláknitý vosk pro pružný účes.
Faktor fixace 2. 150 ml.

SMOOTH 3
BRUSH

STYLE
GUM

ZACHT EN GLADMAKENDE EMULSIE
GLÄTTENDE EMULSION
SMOOTHING EMULSION
EMULSION LISSANTE

STRUCTURERENDE GUM
STRUKTURIERENDES GUM
STRUCTURING GUM
GUM STRUCTURANTE
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GEL
WAX

3

SILK
STYLER

COMBINATIE VAN GEL EN WAX
KOMBINATION AUS GEL UND WACHS
COMBINATION OF GEL AND WAX
COMBINAISON D’UN GEL ET UN WAX
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ULTRA
SPYKER
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WATERBESTENDIGE CREMEGLUE
WASSERFESTER CREMEGLUE
WATER RESISTANT CREMEGLUE
CRÈME GLUE RÉSISTANTE À L'EAU

MATT
STYLER

Youstyle Silk Styler
Přípravek na úpravu vlasů, který dodá vašim
vlasům hedvábný lesk. Silk Styler lze použít pro

Youstyle Hair Styler
Přípravek na úpravu vlasů, který dává vašim vlasům
perlový lesk. Hair Styler lze použít pro sušení vlasů
nebo jejich úpravu. Faktor fixace 3. 30 ml – 150 ml.
Youstyle Matt Styler
Vytvořte svůj matný účes se silnou fixací.
Pro texturovaný, nerovný vzhled s matnou úpravou.
Faktor fixace 4. 30 ml – 150 ml.

Youstyle Heat Protector Spray
Speciální přípravek k ochraně vlasů před
teplem. Faktor fixace 0. 200 ml.

Youstyle. Řada na úpravu vlasů Youstyle umožňuje jakýkoliv typ účesu. Potřebujete ty správné produkty
na úpravu vlasů, abyste vytvořili dokonalý účes: musí být uživatelsky přívětivé a podpořit vaši kreativitu.
Youstyle od Artistique. Pro kadeřníky jako vy. Produkty Youstyle jsou k dispozici také v miniverzi.
Dokonalá velikosť pro testování a pohodlná při cestování.

Youstyle Ocean Spray
Získejte plážový vzhled, který vám dodá
neodolatelný styl. Faktor fixace 2.
50 ml – 200 ml.
HEAT
0
PROTECTOR

OCEAN
SPRAY

HITTE BESCHERMENDE SPRAY
HITZESCHUTZ SPRAY
PROTECTS THE HAIR AGAINST HEAT
SPRAY PROTECTEUR DE CHALEUR

SALT SPRAY
SALT SPRAY
SALT SPRAY
SPRAY TEXTURISANT

2

GLOSS
SPRAY

0

BRILJANTE GLANSSPRAY
BRILLANTES GLANZ SPRAY
BRILLIANCE SHINE SPRAY
SPRAY BRILLANCE ÉCLATANTE
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MOUSSE 3
NORMAL

MOUSSE
STRONG

SCHUIMVERSTEVIGING NORMAAL
SCHAUMFESTIGER NORMALER HALT
SETTING MOUSSE NORMAL
MOUSSE NORMALE

SCHUIMVERSTEVIGING STRONG
SCHAUMFESTIGER STARKER HALT
SETTING MOUSSE STRONG
MOUSSE FORTE

4
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Youstyle Ultra Spyker
Silné rychleschnoucí krémové lepidlo pro extrémní
efekty na krátkých vlasech. Faktor fixace 5.
30 ml – 150 ml.

Youstyle Gel Wax
Kombinace gelu a vosku, zpevňuje vlasy a dodává
jim lesk. Faktor fixace 3. 30 ml – 150 ml.

HAARSPRAY STERK
HAARLACK STARKER HALT
HAIRSPRAY STRONG
LAQUE FORTE

MATTE CREME PASTA
MATTIERENDE CREME PASTE
MATTE CREAM PASTE
MAT CRÉME PASTE

sušení vlasů nebo jejich úpravu. Faktor fixace 3.
30 ml – 150 ml.

Youstyle Style Gum
Speciální vláknitý gel pro vytvoření struktury
extrémního účesu u všech délek vlasů.
Faktor fixace 4. 30 ml – 150 ml.

TREND
SPRAY

Youstyle Shiny Wax
Lesklý vosk pro uhlazené efekty při vytváření účesu.
Faktor fixace 1. 30 ml – 150 ml.

ZIJDEACHTIGE STYLER
SILKY STYLER
SEIDIGE STYLER
SOYEUX STYLER

Youstyle Smooth Brush
Dodává krepatým vlasům hladkost a kontrolu.
Zajišťuje také fixaci účesu. Faktor fixace 3.
30 ml – 150 ml.
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HAARSPRAY NORMAAL
HAARSPRAY NORMALER HALT
HAIRSPRAY NORMAL
LAQUE NORMALE

SETTING 3
SPRAY

GEL
SPRAY

VERSTEVIGENDE SPRAY
SPRÜHFESTIGER
SETTINGSPRAY
SPRAY FIXANT

FINISHING SPRAY STRONG
FINISHING SPRAY STARKER HALT
FINISHING SPRAY STRONG
SPRAY DE FINITION FORTE
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Youstyle Gloss Spray
Dodává lesk vašim vlasům bez ztráty síly.
Faktor fixace 0. 200 ml.

Youstyle Pomade
Lesklá pomáda dostává vlasy pod kontrolu
a dodává jim tvar, aniž by je příliš zatěžovala.
Vytvořte vzhled, který vydrží přesně tak,
jak to máte rádi.
Pomade Soft pro extrémně flexibilní účes.
Faktor fixace 3. 150 ml.
Pomade Original pro flexibilní účes.
Faktor fixace 4. 30 ml – 150 ml.
Pomade Strong pro flexibilní účes se
silnou fixací. Faktor fixace 5. 150 ml.

Youstyle Setting Spray
Usnadňuje úpravu. Sprej je vhodný pro
vysoušení fénem, tvarování a fixaci.
Dodá vašim vlasům objem a lesk.
Faktor fixace 3. 200 ml.
Youstyle Gel Spray
Pro všechny kreativní a trendy techniky
úpravy vlasů. Pro dlouhotrvající fixaci,
objem a lesk. Vhodný také ke zvýraznění
speciálních částí ve vlasech.
Faktor fixace 5. 50 ml – 200 ml – 1 000 ml.

Freak

Liquid Wax
Sprej pro uhlazené efekty při vytváření účesu. Lehká mlha na
suché vlasy pro okamžitou podporu lesku. Použĳte tekutý vosk
pro rychlou a snadnou úpravu vlasů. Dodává vlasům úžasný lesk.
Faktor fixace 3. 200 ml.

create your own style

Liquid Hold
Poskytuje maximální kontrolu s leskem a přetrvávající silou.
Jednoduchý sprej pro přímý objem a texturu. Použĳte pro všechny
kreativní a trendy techniky úpravy vlasů. Faktor fixace 5. 200 ml.
Sculpting Glaze
Pro ultrasilnou fixaci. Vhodný také ke zvýraznění speciálních
částí ve vlasech. Lze použít na mokré i suché vlasy.
Faktor fixace 6. 200 ml.

Matt Clay Hrajte si se svým stylem
a změňte texturu svých vlasů díky
tomuto silnému tvarovacímu jílu.
Faktor fixace 2. 125 ml.

Rewind Paste Kreativní
umělecké účesy na běžné nošení
s touto matnou stylizační pastou.
Faktor fixace 3. 125 ml.

Web Fiber Pro flexibilní úpravu
vlasů. Pro silné úpravy, flexibilní,
ostré i jemnější účesy.
Faktor fixace 2. 125 ml.

Satin Shape Vytvořte silné
tvary, které mají trvalou flexibilitu
a dají se okamžitě obnovit.
Faktor fixace 3. 125 ml.

Power Paste Ultrasilná pasta
pro nezničitelné styly a intenzivní
vzhled s dlouhotrvající fixací.
Faktor fixace 6. 125 ml.

Glossy Brilliance Dodejte
závěrečnou tečku svému hladkému
stylu s přirozeným vzhledem
a leskem. Faktor fixace 3. 125 ml.

Ultra Spyker
Silné rychleschnoucí krémové lepidlo pro extrémní efekty na krátkých
vlasech. Faktor fixace 5. 150 ml.

Řada Freak je komplexní a inspirující, takže nechejte svou představivost plynout a využĳte svou
kreativitu. S úpravou vlasů pomocí řady Freak se můžete vydat jakýmkoliv směrem, od matného po lesklý.
Řada Freak od společnosti Artistique obsahuje vysoce kvalitní a trendy přípravky na úpravu vlasů, které jsou
založeny na přírodních látkách. Neobsahuje parabeny. Neobsahuje silikony. Není testována na zvířatech.
Obsahuje pouze přírodní látky. Poskytuje skvělou ochranu pokožce. Přípravky Freak jsou k dispozici také
v miniverzi. Dokonalá velikosť pro testování a pohodlná při cestování.

Stay Control
Rychleschnoucí gel pro trendy účesy s objemem, který nezanechává
žádné nánosy. S touto extra dlouhou fixací můžete vytvořit skvělý,
pevný účes. Faktor fixace 5. 150 ml.
Dynamic Shape
Vytvořte umělecké účesy s elastickou flexibilitou a leskem.
Pomocí Dynamic Shape můžete neustále měnit své účesy.
Faktor fixace 4. 150 ml.

Free Style Gel
Gel pro trendy účesy
u všech délek vlasů.
Pro tvarování účesů
s maximální kontrolou.
Faktor fixace 5. 250 ml.

Crazy Styler
Silný gel pro extrémní efekty na
krátkých vlasech. Pro kreativnější
fixaci. Faktor fixace 6. 250 ml.

Mystral &
Aminosilk

AMS Permanent
Tato inovace vedla k roztoku k permanentní
ondulaci, kombinujícímu vlastnosti pH neutrálního
a mírně zásaditého roztoku. AMS Permanent je
k dispozici ve 3 intenzitách: č. 0 pro odolné vlasy,
č. 1 pro normální vlasy a č. 2 pro vlasy barvené
a porézní. 500 ml.

permanent waves

Mystral
Mírně zásaditý roztok k permanentní ondulaci, speciálně vyvinutý
k tomu, aby vlny vydržely dlouho. Přípravek Mystral je velmi vhodný pro
vlasy, u nichž je obtížná trvalá ondulace. Působí od odrostů po konečky.
Vynikající elasticita. Přípravek Mystral je k dispozici ve 3 intenzitách:
č. 0 pro odolné vlasy, č. 1 pro normální vlasy a č. 2 pro vlasy barvené
a porézní. 80 ml.

Mystral Fix 1 + 1
Fixace při úpravě pomocí bílkovin.
Smíchejte s teplou vodou v poměru
1 : 1 a vytvořte u zákazníka
příjemnou fixaci. 1 000 ml.

Mystral Plus
Mírně zásaditý roztok k permanentní ondulaci, speciálně vyvinutý k tomu,
aby vlny vydržely dlouho, od kořínků po konečky. Vynikající elasticita.
Přípravek Mystral Plus je k dispozici ve 2 intenzitách: č. 0 pro odolné vlasy
a č. 1 pro vlasy normální. 500 ml.

Pre Perm Mousse
Péče o vlasy před trvalou ondulací,
založená na přírodních bílkovinách.
Ochranné látky jsou absorbovány
porézními částmi vlasů, aby se vlasy
nenamáhaly. 200 ml.
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