
Let the hair
do the talking



Artistique Nederland B.V. je inovatívna
a dynamická spoločnosť založená v meste
Deventer v Holandsku. Spoločnosť Artistique
Nederland B.V. založili v roku 1995 dvaja
bratia, Paul a Willy Göbel.
Bratia samotní pracujú ako kaderníci a stále 
vlastnia množstvo kaderníckych salónov. 
Spoločnosť založili, pretože chceli vyrábať 
najlepšie produkty pre kaderníkov a vytvoriť 
značku, ktorá je dôsledná, kreatívna a určená 
exkluzívne pre kaderníctva.

Preto naše produkty vyvíjame a vyrábame
v našom závode v meste Deventer v Holandsku.
Produkty a služby dodávame do celého sveta.

Našimi jedinečnými predajnými
charakteristikami sú: 
• spoľahlivá a konzistentná holandská kvalita
• konkurencieschopná cena, najmä 
 s ohľadom na kvalitu
• produkty majú svieži a moderný vzhľad
• široký sortiment
• exkluzívne pre kaderníkov

No Yellow
allowed

No Yellow. Vďaka vysokej koncentrácii pigmentov, 
tento vysoko koncentrovaný jemný šampón zmatní 
a zneutralizuje základnú farbu, ako aj hĺbkovo očistí 
všetky blond zvyšky. Použitie: aplikujte výdatné 
množstvo šampónu po zosvetľovaní a pokožku 
hlavy masírujte pritom čo najmenej. Na dosiahnutie 

najlepších výsledkov nechajte pôsobiť 5 až 10 minút, 
potom dôkladne opláchnite. Vhodný na zosvetlenie,
melír, balayage, blond alebo sivé odtiene aj na 
dočasné ošetrenie po úplnom zosvetlení.
Pri aplikácii šampónu No Yellow použite rukavice.
250 ml – 1 000 ml.



Experience a Seasons ponúka perfektný systém synergie s pozoruhodnou stabilitou farby, výnimočnou
žiarivosťou a starostlivosťou o vlasy.  Farbiaci systém Artistique vám ponúka prirodzené farby. Umožňuje
vám prejaviť svoju kreativitu bez špekulácií. Nechajte sa inšpirovať systémom Artistique pri tvorbe fantastických
vlasových kreácií.

Experience 
the world of colors

Experience High Blonde 
Produkt, s ktorým dosiahnete akúkoľvek zosvetľovaciu techniku od 
úplného odfarbenia až po špeciálne melírovanie. Vďaka jeho jedinečnému 
zloženiu môžete vlasy odfarbiť už so 4 % Experience Aktivátorom, aby si 
zachovali vynikajúci stav. Toto zloženie bolo vytvorené pre maximálny 
výsledok za minimálny čas. Produkt Experience High Blonde je bezprašný.
450 g – 1 350 g.

Level Corrector
Náš level korektor je neodškriepiteľne najlepší. Má skutočne jedinečné 
zloženie, ktoré vám umožní vytvoriť tie najkrajšie a najočarujúcejšie
módne odtiene so všetkými základnými farbami. Vo vašom salóne už
viac nebude miesto pre problémy s krytím šedín.  Radi by sme zdôraznili 
jedno: s ním bude farbenie oveľa jednoduchšie. 100 ml.

Experience Color Finish
Je nevyhnutnosťou po akomkoľvek farbení vlasov.
Prvotným účelom je zafi xovať farbu vo vlasoch.
Tým sa predĺži životnosť aplikácie, čo je najlepšie 
pozorovateľné na módnych odtieňoch. 
250 ml.

Activators
Experience Aktivátor 2% – 4% – 6% – 9% – 12% a Seasons Aktivátor sú
špeciálne krémové oxidačné emulzie so stabilizačným komplexom.
Oxidačná emulzia poskytuje optimálne výsledky v kombinácii
s Experience a Seasons farbami. Experience Aktivátor: 1 000 ml,
Seasons Aktivátor: 1 000 ml, Men Aktivátor:  200 ml – 1 000 ml. 

Experience Pre Tone
Predpigmentačná emulzia na zosvetlené, 
porézne a poškodené vlasy.
• 1 – 4 čierna – strednehnedá
• 5 – 6 svetlohnedá – tmavá blond
• 7 – 9 stredná blond – veľmi svetlá blond
250 ml.

Experience Color Remover
Pena na očistenie pokožky
jemne odstráni zvyšky
farebných škvŕn, ktoré sa
môžu objaviť počas farbenia.
200 ml.

Experience Color Thickener
Špeciálne vyvinutá emulzia na
zahustenie farby na vlasy pri
použití techník farbenia s fóliou,
balayage a iných techník. 100 ml.

Experience Derma Care
Chráni aj veľmi citlivú pleť pred podráždením,
ktoré spôsobujú chemické prípravky, ako napríklad 
farby na vlasy a trvalé ondulácie. 250 ml.



Color
makes the man

Men 6.01 Men 7.01

Men 4.01

Men 6

Men 5.01

Men 7

Experience Sun Blonde
Špeciálne vytvorené na zosvetlenie 
prirodzenej farby vlasov o 4 stupne, 
než je ich prirodzená farba, v závis-
losti od prirodzenej intenzity hĺbky.
100 ml.

Experience Pastels
Produkty Perfect Pastels boli 
špeciálne vyvinuté na vytvorenie 
krásnych, bohatých pastelových 
odtieňov alebo jemných nádychov 
farby. 100 ml.

Experience Mencolor
Najlepší spôsob na zakrytie šedín skutočného muža.
Najvýživnejšie a najprirodzenejšie krytie s krémovou 
konzistenciou a redukcia šedín až do 60%. 100 ml.

Experience Greys
Vyvinuté, aby dodali odfarbeným bielym, 
prirodzene bielym a šedivým vlasom krásny
sivý odtieň. Táto farbiaca látka nezosvetľuje 
farbu vlasov. 100 ml.

Seasons Semi Hair Color
Farba Seasons Semi Hair Color má 
zloženie bez amoniaku pre tých
klientov, ktorí si netrúfajú použiť 
trvácnu farbu na vlasy. Seasons Semi 
Hair Color ponúka kreatívnemu
vlasovému stylistovi širokú škálu
farebnej palety, aby mohol plniť
želania svojich klientov. 100 ml.

Experience
Farby na vlasy Experience, profesionálny 
systém na farbenie vlasov na krémovej 
báze. Prirodzené, módne a pastelové
tóny, ktoré nezafarbia pokožku hlavy
s obsahom zložiek vlasovej starostlivosti 
pre zdravý a žiarivý výsledok
• farba bez PPD
• farba s nízkym množstvom amoniaku
100 ml.

Experience Reds
Experience Intensive Red Colors sú 
módne farby, ktoré poskytujú krytie 
šedín na 80%. 100 ml.

Blushy pink Silky green

Lovely blue Pearly orange

Clear

Smoothy violet Dusty jeans

Perfect
   Pastels

Ash blonde

Violet blonde

Natural blonde

Pearl cendre blonde

Pearl beige blonde 

Pearl blonde 

Intense ash blonde

Intense violet blonde

SUNBLONDE LIGHTING HAIRCOLOR

The Artiplex effect

Artiplex. Ide o vysoko koncentrovaný prípravok 
obohatený o hydrolyzované rastlinné bielkoviny, 
ktorý umožňuje ochrannému a ozdravnému systému 
zregenerovať a posilniť vážne poškodené vlasy alebo 
zabrániť nadmernému poškodeniu vlasov počas 
procesu farbenia.
Nº 1 Bond Booster Chráni vlasy pred polámaním 
počas procesu farbenia atď. 100 ml.
Nº 2 Šampón Poškodené vlasy zostanú po použití 
tohto šampónu hebké, lesklé a vláčne, aby sa dali 

ľahšie rozčesať. Má bohatú krémovú textúru.
250 ml – 1 000 ml.
Nº 3 Maska Táto maska výborne vyživuje poškodené
vlasy a dodáva im hebkosť a vláčnosť. Má ľahkú 
textúru, ktorá sa jednoducho aplikuje od korienkov po 
končeky vlasov. Vlasy sa dajú ľahšie rozčesať a upraviť. 
150 ml – 750 ml.
Nº 4 Finish Liquid Vlasy zjemní až ku končekom
a pripraví ich na styling. 100 ml.



More fun with
Beach Blonde

Beach Blonde. Unikátny koncept zosvetľovania bez amoniaku. Artistique vyvinul ucelenú produktovú 
líniu špeciálne pre farbené blond vlasy. Blond vlasy si zaslúžia osobitnú starostlivosť. Z tohto dôvodu má 
Artistique vo svojom portfóliu jedinečné produkty starostlivosti o farbené blond vlasy. 

Beach Blonde Brightener 
Koncentrovaný farebný pigment, ktorý sa môže pridať do odfarbovacieho produktu. 
Môžete ho použiť na vytvorenie krásnych farebných odtieňov. Dostupný v 4 farbách: 
matná, červená, medená a červená/medená. 150 ml.

Beach Blonde 5 minute Color –
bez amomiaku 
Beach Blonde 5-minútová farba sa používa 
v kombinácii s oxidačnou emulziou Beach 
Blonde na rýchlu zmenu farby odfarbených 
vlasov. Dostupná v odtieňoch: popolavá, 
prírodná popolavá, piesková, perlová, 
fi alová, strieborná a neutrálna. 5-min. farba 
100 ml, emulzia 200 ml – 1 000ml.

Zosvetľovanie s Beach Blonde – bez amoniaku
Beach Blonde zosvetľovací prášok bol vyvinutý spolu s Beach Blonde krémom a Beach Blonde oxidačnou  
emulziou (normálnou alebo silnou) na jemné alebo výrazné melírovanie nefarbených alebo farbených 
vlasov. Oxidačná emulzia 1 000 ml, prášok 400 g, krém 750 ml.

Beach Blonde A� er Bleach Spray
Sprej A� er Bleach je kondicionér v spreji pre 
zosvetlené blond vlasy. Tento sprej okamžite 
zlepšuje rozčesateľnosť vlasov, zanecháva ich 
poddajnejšie a vyrovnáva akékoľvek rozdiely
v štruktúre. 200 ml.

Beach Blonde Color Spray
Zvoľte si krásny vzhľad! Vaše vlasy 
ošetrite výživným farebným spre-
jom. Color Spray vytvára farebné 
tóny vo farbených a prirodzených 
blond alebo bielych vlasoch a dodáva 
vašim vlasom fantastický lesk. 
Dostupné v striebornej, popolavej, 
perlovej a pieskovej. 200 ml.

Beach Blonde šampóny a kondicionéry 
Šampóny a kondicionéry na zachytenie farby boli vytvorené na uchovanie vášho farebného odtieňa pri
použití produktov Beach Blonde. Strieborný pre blond odtieň, popolavý pre popolavý odtieň, pieskový
pre béžový odtieň a perlový pre perlový odtieň. Šampóny 200 ml – 1 000 ml, kondicionéry 200 ml.



Línia Youcare obsahuje vysokokvalitné produkty starostlivosti o vlasy, ktoré využívajú najnovšie technológie 
starostlivosti o vlasy. Línia Youcare obsahuje ingrediencie z prírodných surovín, ako napríklad arganový olej, 
ktorý prospieva vašim vlasom. Produkty Youcare ponúkajú hmatateľný a viditeľný výsledok, ktorým sú krásne
a zdravé vlasy. Línia Youcare berie do úvahy vaše individuálne želania a želania vašich zákazníkov.

Youcare Intens Hair Bath
Jemne čistiaci a ošetrujúci 
vlasový šampón pomáha
obnoviť poškodené a suché vlasy.
50 ml – 250 ml – 1 000 ml.

Youcare Intens Leave In Mask
Hydratačná intenzívna maska
v spreji sa postará o hebké
a poddajné vlasy. Pomáha zabrániť 
rozštiepeným končekom. 125 ml.

Youcare Intens Revitalizer (pH 3,9)
Hydratačný sprej pre elasticitu a lesk (vhodný 
na každodenné použitie). Intens Revitalizer 
vám uľahčí rozčesávanie vlasov. 125 ml.

Youcare Intens Mask
Intenzívna ochranná maska
na suché a poškodené vlasy.
Dlhotrvajúca ochrana.
Vlasom prinavráti krásny lesk,
poddajnosť a hebkosť. 
50 ml – 150 ml – 350 ml – 1 000 ml.

Youcare Color Revitalizer (pH 3,9)
Hydratačný sprej pre elasticitu a lesk 
s UV fi ltrom (vhodný na každodenné 
použitie). 125 ml.

Youcare Color Leave In Mask
Maska v spreji, hydratačná
intenzívna maska sa postará
o hebké a poddajné vlasy.
Pomáha zabrániť vyblednutiu 
farby. 125 ml. 

Youcare Color Hair Bath
Jemne čistiaci a ošetrujúci vlasový 
šampón. Pre optimálnu starostlivosť 
o farbené vlasy.
50 ml – 250 ml – 1 000 ml.

Youcare Intens Color Mask
Intenzívna farbu ochraňujúca
maska. Chráni pred vyblednutím 
farby. Vlasy si zachovajú krásny
lesk a ľahko sa rozčesávajú.
50 ml – 150 ml – 350 ml – 1 000 ml.50 ml – 150 ml – 350 ml – 1 000 ml.

Youcare Curl Revitalizer (pH 3,9)
Hydratačný sprej pre elasticitu
a lesk (vhodný na každodenné
použitie a ľahké zafi xovanie).
Zvýrazní vaše kučery. 125 ml. Youcare Curl Leave In Mask

Maska v spreji, hydratačná intenzívna 
maska dodá elasticitu a vyživí kučeravé 
vlasy. Pomáha zabrániť krepovateniu. 
125 ml.Youcare Curl Hair Bath

Jemne čistiaci a ošetrujúci 
vlasový šampón dodá vašim 
kučerám elasticitu a pružnosť. 
50 ml – 250 ml – 1 000 ml.

Youcare. Ucelený koncept starostlivosti o vlasy. Vytvorili sme kompletnú líniu produktov špeciálne pre 
každý jednotlivý typ vlasov. Jedinečné zloženie s arganovým olejom, ktorý ošetruje a vyživuje vlasy a zároveň 
im ponecháva ľahkosť (nezaťažuje ich).



Youcare Daily Hair Bath 
Jemne čistiaci a ošetrujúci 
vlasový šampón. Udržiava vaše  
vlasy každý deň v dobrom
stave. 50 ml – 250 ml – 1 000 ml.

Youcare Dandruff  Hair Bath 
Jemne čistí a odstraňuje lupiny pomocou 
Piroktón Olamínu. 250 ml.

Youcare Sebum Hair Bath
Intenzívne čistenie s využitím aktívnych 
látok odstráni nadmerný kožný maz
a zníži jeho tvorbu. 250 ml.

Youcare Volume Hairbath
Jemne čistiaci šampón. 
Vlasom dodá objem bez ich 
zaťaženia.
50 ml – 250 ml – 1 000 ml.

Youcare Cleansing Hair Bath 
Špeciálny šampón na odstránenie
stylingových produktov z vlasov.
Zanechá vlasy zdravé, žiarivé a ľahko
sa rozčesateľné. 50 ml – 250 ml – 1 000 ml.

Mencare Men Shampoo 
Špeciálny ošetrujúci a hydratačný šampón na vlasy a telo 
obohatený o ceramid. Vhodný na všetky typy vlasov
a pokožky. Dodá božskú vôňu. 50 ml – 250 ml – 1 000 ml.

Mencare Cool Down Shampoo
Šampón na vlasy a telo. Vhodný na normálne vlasy.
Vlasy a pokožku osvieži, dôkladne očistí a dodá hydratáciu. 
Zlepšuje pružnosť vlasov. Vhodný na každodenné použitie. 
50 ml – 250 ml – 1 000ml.
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MEN
SHAMPOO
HAIR & BODY SHAMPOO
HAAR & KÖRPER SHAMPOO
HAIR & BODY SHAMPOO
SHAMPOOING POUR CHEVEUX ET CORPS

Artistyle. Ošetrujúca emulzia obsahujúca proteíny s dlhotrvajúcim účinkom, ktorá poskytuje elasticitu a lesk.
Dostupné v normálnej (n), silnej (f ) a striebornej (s) verzii. 20 ml – 250 ml.

Keep in style with
Artistyle

Youcare Sunshine 
Ľahké neoplachujúce sérum 
je ideálna starostlivosť na
všetky typy vlasov.
Chráni vlasy pred slnečným 
žiarením, dodáva im
oslnivý lesk, nadýchanosť
a ponecháva ich zamatovo 
hladké. S UV ochranou. 
50 ml.

SUN 
SHINE
ZIJDEACHTIG SERUM
SEIDE SERUM
SILK SERUM
SOIE SERIQUE
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UV PROTECTION
OIL
SUN PROTECTION OLIE
SONNENSCHUTSZ ÖL
SUN PROTECTION OIL
HUILE DE PROTECTION SOLAIRE

Suncare UV Protection Oil 
Chráni pred škodlivými účinkami
slnka a UV žiarenia. Chráni vlasy 
zvnútra. Vodoodolný Efekt mokrého 
vzhľadu. 175 ml.

Suncare UV Protection Spray 
Na použitie pred pobytom na slnku
a počas neho. Chráni pred škodlivými 
účinkami slnka a UV žiarenia. Chráni 
vlasy zvnútra. Receptúra nie je mastná
a vlasom ponechá prirodzený vzhľad.
175 ml.
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UV PROTECTION
SPRAY
SUN PROTECTION SPRAY
SONNENSCHUTSZ SPRAY
SUN PROTECTION SPRAY
SPRAY DE PROTECTION SOLAIRE

Suncare A� er Sun Shampoo 
Jemne čistí po pobyte na
slnku. Zlepšuje rozčesateľnosť. 
Vlasy sú hydratované a majú
viac lesku. 250 ml.

Suncare A� er Sun Leave In Mask 
Okamžité intenzívne ošetrenie.
Poskytne intenzívnu obnovu
a hydratáciu. Vlasom dodá zamatový
vzhľad a lesk. Zlepšuje rozčesateľnosť.
175 ml.

AFTER SUN
SHAMPOO
HAIR & BODY SHAMPOO
HAAR & KÖRPER SHAMPOO
HAIR & BODY SHAMPOO
SHAMPOOING POUR CHEVEUX ET CORPS
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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
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Male Co.
men only...

Male Co. Produktová línia vyvinutá značkou Artistique špeciálne pre mužské vlasy. Produkty starostlivosti
o vlasy: udržujte svoje vlasy a pokožku hlavy v skvelom stave. Stylingové produkty: vytvorte si individuálny vzhľad
so správnym štýlom. Produkty starostlivosti: či už hladko oholený, alebo s bradou, produkty starostlivosti Male Co 
udržujú bradu a pokožku vo výbornom stave.

Shave Wash
Šampón špeciálne vyvinutý na holenie
brady. Hydratuje a vyživuje bradu. 150 ml.

Hair & Beard Wash
Špeciálny pánsky šampón, ktorý sa tiež výborne postará o bradu.
150 ml – 1 000 ml.

Stone Glue
Stylingový gél s extra silným účinkom a leskom. Zafi xuje každý účes.
Stupeň spevnenia 6, stupeň lesku 3. 150 ml.

Clay Paste
Suchá stylingová hlina so silným fi xačným účinkom 
a matným vzhľadom. Používa sa na zvýraznenie 
textúry a defi novanie stredne dlhých až krátkych 
vlasov. Stupeň spevnenia 4, stupeň lesku 1. 100 ml.

Greasy Wax
Má stredné spevnenie a postará sa o lesklý vzhľad.
Perfektný pre uhladené štýly z krátkych vlasov. 
Stupeň spevnenia 3, stupeň lesku 4. 100 ml.

Classic Pomade
Nadčasová pomáda s extra silným spevnením. 
Používa sa na vytvorenie uhladených, lesklých 
účesov na krátkych až stredne dlhých vlasoch. 
Stupeň spevnenia 4, stupeň lesku 3. 100 ml.

Groovy Cream
Hydratuje vlasy a zároveň im dodáva elasticitu
a hebkosť. Postará sa o mierny lesk so stredným 
fi xačným účinkom. Stupeň spevnenia 2,
stupeň lesku 2. 100 ml.

Ma�  Fibre
Pasta, ktorá sa postará o extra spevnenie
a matný vzhľad. Pre rýchle, jednoduché účesy. 
Stupeň spevnenia 4, stupeň lesku 2. 100 ml.

Beard Balm
Balzam na bradu sa postará o jemnú fi xáciu a prirodzený vzhľad brady.
Na zmäkčenie a tvarovanie brady. Stupeň spevnenia 2, stupeň lesku 3.  30 ml.

Scalp Tonic
Oživí pokožku hlavy a revitalizuje vlasy. 250 ml.

Grooming Spray
Posilňujúci sprej pre trendový vzhľad sa postará o okamžitý objem a textúru. 
Dá sa použiť so všetkými stylingovými technikami. Tvar účesu zafi xuje na
dlhší čas. Stupeň spevnenia 3, stupeň lesku 1. 250 ml.

Beard Oil
Olej na bradu. Zanechá vašu bradu jemnú, hydratovanú a upravenú. Stupeň 
spevnenia 0, stupeň lesku 5.  30 ml.

Špeciálny pánsky šampón, ktorý sa tiež výborne postará o bradu.

Scalp Tonic
Oživí pokožku hlavy a revitalizuje vlasy. 250 ml.

Grooming Spray
Posilňujúci sprej pre trendový vzhľad sa postará o okamžitý objem a textúru. 
Dá sa použiť so všetkými stylingovými technikami. Tvar účesu zafi xuje naŠpeciálny pánsky šampón, ktorý sa tiež výborne postará o bradu.Špeciálny pánsky šampón, ktorý sa tiež výborne postará o bradu.



Refresh
shimmer&shine

Direct Colors
freak out!

Freak Direct Colors. Intenzívne módne farby. 
Farby Freak Direct Colors prichádzajú v rôznych 
odtieňoch a môžu sa navzájom miešať. Ak túžite po 
pastelovom odtieni alebo zosvetlení farby, môžete 
zmiešať farby Freak Direct Colors s tonerom Blanc 
Toner. Freak Direct Colors sú pripravené na použitie. 
Nemiešajte s peroxidom vodíka. Najlepšie výsledky
dosiahnete na poréznych vlasoch pri aplikácii 

svetlého prelivu alebo zosvetľovača. Pred aplikáciou 
nepoužívajte kondicionér alebo šampón s kondicio-
nérom. Vlasy odfarbite minimálne na odtieň svetlá 
blond. Z vlasov dôkladne vymyte zosvetľovač, potom 
ich pomocou uteráka vysušte a aplikujte adekvátne 
množstvo farby Freak Direct Colors. Nechajte pôsobiť
15 – 30 minút. Pri aplikovaní farieb Direct Colors 
používajte rukavice. 135 ml – 250 ml.

Šampón Refresh Color. Aby sa vlasy trblietali
všetkými farbami a mali úžasný lesk, značka
Artistique vyvinula vyživujúci šampón Refresh Color. 
Revitalizuje a zvýrazňuje farbu nefarbených
a farbených vlasov. Šampón Refresh Color prichádza
v piatich farbách: červená/fi alová, medená, červená,
fuksiová a hnedá. Farebné pigmenty v zložení sa 
postarajú o úžasnú farbu a intenzívny výsledok. 

Okrem toho komplex proti vyblednutiu chráni farbu 
vlasov a zvýrazňuje lesk. Šampóny Refresh Color
sú praktické a jednoducho sa používajú; ideálne na 
domáce použitie aj do salónu. Všetko, čo potrebujete
na oživenie farby vlasov, je vymeniť raz za týždeň 
váš tradičný šampón za šampón Refresh Color.
Pri aplikácii šampónu Refresh Color používajte
rukavice. 200 ml.



Youstyle. Stylingová línia Youstyle umožňuje vytvoriť akýkoľvek druh účesu. Požadujte správne
stylingové produkty na vytvorenie perfektného účesu: musia sa jednoducho používať a podporovať vašu
kreativitu. Youstyle od Artistique. Pre kaderníkov, ako ste vy. Produkty Youstyle sú k dispozícii tiež vo veľkosti 
mini. Perfektné na testovanie alebo počas cestovania.

Style your hair with
Youstyle

HAIR
SPRAY
HAARSPRAY NORMAAL
HAARSPRAY NORMALER HALT
HAIRSPRAY NORMAL
LAQUE NORMALE

3 TREND
SPRAY
HAARSPRAY STERK
HAARLACK STARKER HALT
HAIRSPRAY STRONG
LAQUE FORTE

4 MOUSSE
NORMAL

3

SCHUIMVERSTEVIGING NORMAAL
SCHAUMFESTIGER NORMALER HALT
SETTING MOUSSE NORMAL
MOUSSE NORMALE

MOUSSE
STRONG
SCHUIMVERSTEVIGING STRONG
SCHAUMFESTIGER STARKER HALT
SETTING MOUSSE STRONG
MOUSSE FORTE

4

SMOOTH
BRUSH
ZACHT EN GLADMAKENDE EMULSIE
GLÄTTENDE EMULSION
SMOOTHING EMULSION
EMULSION LISSANTE

3STYLE
GUM
STRUCTURERENDE GUM
STRUKTURIERENDES GUM
STRUCTURING GUM
GUM STRUCTURANTE

4 ULTRA
SPYKER
WATERBESTENDIGE CREMEGLUE
WASSERFESTER CREMEGLUE
WATER RESISTANT CREMEGLUE
CRÈME GLUE RÉSISTANTE À L'EAU

5GEL
WAX
COMBINATIE VAN GEL EN WAX
KOMBINATION AUS GEL UND WACHS
COMBINATION OF GEL AND WAX
COMBINAISON D’UN GEL ET UN WAX

3 MATT
STYLER
MATTE CREME PASTA
MATTIERENDE CREME PASTE
MATTE CREAM PASTE
MAT CRÉME PASTE

4 SILK
STYLER
ZIJDEACHTIGE STYLER
SILKY STYLER
SEIDIGE STYLER
SOYEUX STYLER

3

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

0 GLOSS
SPRAY
BRILJANTE  GLANSSPRAY
BRILLANTES GLANZ SPRAY 
BRILLIANCE SHINE SPRAY 
SPRAY BRILLANCE ÉCLATANTE

0 GEL
SPRAY

5

FINISHING SPRAY STRONG 
FINISHING SPRAY STARKER HALT 
FINISHING SPRAY STRONG 
SPRAY DE FINITION FORTE

OCEAN
SPRAY
SALT SPRAY
SALT SPRAY
SALT SPRAY
SPRAY TEXTURISANT

2 SETTING
SPRAY
VERSTEVIGENDE SPRAY 
SPRÜHFESTIGER 
SETTINGSPRAY 
SPRAY FIXANT

3

Youstyle Hair Spray
Lak na vlasy prirodzene zafi xuje účes v požadovanom tvare a dodá lesk. Ľahko sa dá 
vyčesať. Nezanechá vlasy mastné ani zlepené. Rýchle schnutie a ochrana vlasov pred 
vlhkosťou. Stupeň spevnenia 3, 150 ml – 400 ml. Sprej bez aerosólu: 2oo ml.

Youstyle Trend Spray
Lak na vlasy prirodzene zafi xuje účes v požadovanom tvare a dodá lesk. Ľahko sa dá 
vyčesať. Nezanechá vlasy mastné ani zlepené. Rýchle schnutie a ochrana vlasov pred 
vlhkosťou. Stupeň spevnenia 4, 150 ml – 400 ml.
Sprej bez aerosólu: 2oo ml.

Youstyle Mousse Normal
Penové tužidlo zafi xuje váš účes. Dodá lesk a objem. Špeciálne
zloženie poskytuje dobrú rozčesateľnosť a antistatický účinok.
Stupeň spevnenia 3, 150 ml – 400 ml.

Youstyle Mousse Strong
Penové tužidlo  zafi xuje váš účes. Dodá lesk a objem. Špeciálne
zloženie poskytuje dobrú rozčesateľnosť a antistatický účinok.
Stupeň spevnenia 4, 150 ml – 400 ml.

Youstyle Heat Protector Spray
Špeciálne zloženie v spreji na ochranu 
vlasov pred teplom.
Stupeň spevnenia 0, 200 ml. 

Youstyle Ocean Spray
Získajte plážový vzhľad, ktorý sa 
postará o neodolateľný výsledok.
Stupeň spevnenia 2, 50 ml – 200 ml. 

Youstyle Gloss Spray
Vlasom dodá lesk bez straty pevnosti. 
Stupeň spevnenia 0, 200 ml.

Youstyle Se� ing Spray
Uľahčí vám styling. Sprej je vhodný na 
fúkanú onduláciu, tvarovanie a fi xáciu.
Dodá vašim vlasom objem a lesk.
Stupeň spevnenia 3, 200 ml.

Youstyle Gel Spray
Pre všetky kreatívne a trendové
stylingové techniky. Pre dlhšie trvajúcu 
fi xáciu, objem a lesk. Tiež vhodné na
zvýraznenie špeciálnych častí vo
vlasoch. Stupeň spevnenia 5,
50 ml – 200 ml – 1 000 ml. 

Youstyle Style Gum
Špeciálny vláknitý gél pre extrémny styling dodá 
štruktúru pre všetky dĺžky vlasov.
Stupeň spevnenia 4, 30 ml – 150 ml. 

Youstyle Gel Wax
Kombinácia gélu a vosku posilní vlasy a dodá im 
lesk. Stupeň spevnenia 3, 30 ml – 150 ml. 

Youstyle Ultra Spyker
Silné rýchloschnúce krémové lepidlo na
vytvorenie extrémnych efektných účesov na
krátkych vlasoch. Stupeň spevnenia 5, 30 ml – 150 ml. 

Youstyle Ma�  Styler
Vytvorí matný štýl so silnou fi xáciou.
Pre pevný účes s textúrou a matným vzhľadom.
Stupeň spevnenia 4,  30 ml – 150 ml. 

Youstyle Smooth Brush
Dodá kučeravým vlasom zamatovú hladkosť
a dostane ich pod kontrolu. Poskytne jemnú
stylingovú fi xáciu.
Stupeň spevnenia 3, 30 ml – 150 ml.

Youstyle Hair Styler
Stylingový produkt, ktorý dodá vlasom perleťový 
lesk. Hair Styler môžete použiť počas sušenia
vlasov alebo na úpravu vlasov.
Stupeň spevnenia 3, 30 ml – 150 ml. 

Youstyle Silk Styler
Stylingový produkt, ktorý dodá vašim vlasom
hodvábny lesk. Silk Styler môžete použiť počas 
sušenia vlasov alebo na styling vlasov.
Stupeň spevnenia 3, 30 ml – 150 ml. 

Youstyle Fibre Wax
Vláknitý vosk pre vzrušujúci fl exibilný styling.
Stupeň spevnenia 2, 150 ml.

Youstyle Shiny Wax
Lesklý vosk pre žiarivé stylingové efekty.
Stupeň spevnenia 1, 30 ml – 150 ml.

Youstyle Pomade
Lesklá pomáda poskytne kontrolu
a zadefi nuje účes bez toho, aby zaťažila
vlasy. Vytvorte účes, ktorý vydrží presne
podľa vašich predstáv. 

Pomade So�  pre extrémne fl exibilný
styling. Stupeň spevnenia 3, 150 ml.

Pomade Original pre fl exibilný styling.
Stupeň spevnenia 4, 30 ml – 150 ml. 

Pomade Strong pre fl exibilný styling
s pevne držiacim účesom.
Stupeň spevnenia 5, 150 ml.

HAIR
SPRAY
NON AEROSOL

3

HAARSPRAY NORMAAL
HAARSPRAY NORMALER HALT
HAIRSPRAY NORMAL
LAQUE NORMALE

TREND
SPRAY
NON AEROSOL

4

HAARSPRAY STERK
HAARLACK STARKER HALT
HAIRSPRAY STRONG
LAQUE FORTE



Produktová línia Freak je všestranná a inšpirujúca, a tak povoľte uzdu svojej predstavivosti a využite 
svoju kreativitu! S produktmi Freak Styling sa môžete posunúť kamkoľvek, od matných po lesklé. Produktová 
línia Freak od značky Artistique obsahuje vysokokvalitné a trendové stylingové produkty, ktoré sú založené na 
prírodných zložkách. • Neobsahuje parabény • Neobsahuje silikóny • Nebolo testované na zvieratách • Výhradne 
prírodné zloženie • Poskytuje ochranu pokožke. Produkty radu Freak sú tiež dostupné vo veľkosti mini.
Výborné na testovanie alebo počas cestovania.

Freak 
create your own style

Liquid Wax 
Tekutý vosk v spreji pre lesklé stylingové efekty. Jemne
rozprášte na suché vlasy pre okamžitý lesk. Tekutý vosk 
používajte na rýchly a ľahký styling a vaše vlasy získajú
nádherný lesk. Stupeň spevnenia 3, 200 ml.

Liquid Hold
Poskytne účesu pevnosť, lesk a maximálnu kontrolu
s pretrvávajúcou silou. Jednoduchý sprej pre okamžitý objem
a textúru. Použite na všetky kreatívne a trendové stylingové
techniky. Stupeň spevnenia 5, 200 ml.

Sculpting Glaze
Pre ultra silnú fi xáciu. Tiež vhodné na zvýraznenie špeciálnych 
častí vo vlasoch. Môže sa použiť na vlhké aj suché vlasy.
Stupeň spevnenia 6, 200 ml.

Ma�  Clay Pohrajte sa s vašim 
štýlom a zmeňte tvar účesu
s pastou so silným účinkom.
Stupeň spevnenia 2, 125 ml.

Web Fiber Pre fl exibilný styling. 
Pre pevne držiace účesy, fl exibilné 
a špicaté alebo jemnejšie štýly. 
Stupeň spevnenia 2, 125 ml.

Power Paste Ultra silná pasta 
pre nezničiteľný účes a efektný 
vzhľad s dlhotrvajúcim účinkom.
Stupeň spevnenia 6, 125 ml.

Satin Shape Vytvára pevne
držiaci účes, ktorého fl exibilita 
umožní neustálu premenu.
Stupeň spevnenia 3, 30 ml – 125 ml.

Glossy Brilliance  Dodajte 
záverečnú bodku vašim hladkým 
účesom, ktorá sa postará
o prirodzený vzhľad a lesk.
Stupeň spevnenia 3, 125 ml.

Rewind Paste Kreatívne vytvorte 
ležérne účesové štýly s touto 
matnou stylingovou pastou.
Stupeň spevnenia 3, 30 ml – 125 ml.

Free Style Gel
Gél pre trendový styling
pre všetky dĺžky vlasov.
Na tvarovanie účesov so
spoľahlivou fi xáciou.
Stupeň spevnenia 5,
30 ml – 250 ml.

Crazy Styler
Silný gél na vytvorenie extrémnych 
stylingových efektov na krátkych 
vlasoch. Na kreatívnejšie fi xovanie.
Stupeň spevnenia 6, 30 ml – 250 ml.

Ultra Spyker
Silné rýchloschnúce krémové lepidlo na vytvorenie extrémnych stylin-
gových efektov na krátkych vlasoch. Stupeň spevnenia 5, 30 ml – 150 ml.

Stay Control
Rýchloschnúci gél pre trendové účesy s objemom, ktorý nezanechá 
zvyšky. Môžete vytvoriť skvelý odolný styling s extra dlhou pevnosťou.
Stupeň spevnenia 5, 30 ml – 150 ml. 

Dynamic Shape 
Vytvorí účes s elastickou fl exibilitou a leskom. S produktom Dynamic 
Shape môžete meniť svoj účes stále dookola. Stupeň spevnenia 4,
30 ml – 150 ml.



Mystral &
    Aminosilk 

permanent waves

Mystral Plus 
Mierne alkalická emulzia na trvalú onduláciu špeciálne vyvinutá na
získanie extra trvácnych kučier od novo vyrastených korienkov po končeky. 
Vynikajúca elasticita. Produkt Mystral Plus je dostupný v 2 rôznych 
stupňoch účinnosti: no 0 na odolné vlasy a no 1 na normálne vlasy. 500 ml.

Mystral
Stredne alkalická emulzia na trvalú onduláciu vyrobená špeciálne
na dosiahnutie extra trvácneho výsledku vo forme kučier.
Produkt Mystral je obzvlášť vhodný na vlasy, ktoré sa ťažko ondulujú.
Produkt Mystral ponúka dlhotrvácne kučery od odrastov až po
končeky vlasov. Výborná elasticita. Produkt Mystral je dostupný
v 3 stupňoch účinnosti: no 0 na odolné vlasy, no 1 na normálne vlasy
a no 2 na farbené a porézne vlasy. 80 ml.

Pre Perm Mousse
Ošetrenie pred trvalou onduláciou
založené na prírodných proteínoch.
Porézne časti absorbujú ochranné
zložky na zníženie stresu. 200 ml.

v 3 stupňoch účinnosti: no 0 na odolné vlasy, no 1 na normálne vlasy
a no 2 na farbené a porézne vlasy. 80 ml.

Mierne alkalická emulzia na trvalú onduláciu špeciálne vyvinutá na
získanie extra trvácnych kučier od novo vyrastených korienkov po končeky. 

Mystral Fix 1+1
Kondicionér s proteínovou fi xáciou
Zmiešajte s teplou vodou 1 + 1
a váš klient získa príjemnú fi xáciu. 
1 000 ml.

AMS Permanent
Výsledkom tejto inovácie je emulzia na trvalú 
onduláciu, ktorá kombinuje vlastnosti pH neutrálnej 
emulzie a jemne alkalickej emulzie.
Produkt AMS je dostupný v 3 stupňoch účinnosti:
no 0 na odolné vlasy, no 1 na normálne vlasy
a no 2 na farbené a porézne vlasy. Balenie – 500ml.

Pre Perm Mousse
Ošetrenie pred trvalou onduláciou
založené na prírodných proteínoch.
Porézne časti absorbujú ochranné
zložky na zníženie stresu. 200 ml.



Artistique Nederland B.V. • Solingenstraat 2, 7421 ZT Deventer, Holandsko
Tel.: +31  570 629 121 • info@artistiquened.nl • www.artistiquened.nl 


