


Artistique Nederland B.V. je inovatívna a dynamická spoločnosť so sídlom 
v meste Deventer v Holandsku, ktorú založili bratia Göbelovci v roku 1995. 
Paul a Willy Göbel sú kvalifikovaní kaderníci a dodnes vlastnia a
prevádzkujú množstvo kaderníckych salónov. Spoločnosť založili, pretože 
chceli vyrábať najlepšie produkty pre kaderníkov a vytvoriť značku, ktorá 
je konzistentná, kreatívna a určená exkluzívne pre kaderníctva.

Všetky produkty sa vyvíjajú a vyrábajú v závode v meste Deventer v 
Holandsku a dodávajú sa do celého sveta. V Európe exportujú do krajín 
ako Belgicko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česká republika,
Slovensko, Bulharsko, Grécko, Španielsko, Portugalsko, Estónsko a
Cyprus. Mimo Európy sú produkty Artistique dostupné okrem iného aj
v Južnej Afrike, Saudskej Arábii a Rusku.



Spoločnosť Artistique sa odlišuje od ostatných:
• vlastným vývojom výrobkov v Holandsku
• vlasovou kozmetikou mimoriadne konzistentnej a vysokej kvality
• konkurencieschopnou cenou 
• výrobkami so sviežim a moderným dizajnom
• širokým sortimentom
• exkluzivitou pre kadernícke salóny



Experience a Seasons, naše permanentné a semi-permanentné farby na vlasy. Perfektný systém synergie 
s pozoruhodnou stabilitou farby, výnimočnou žiarivosťou a starostlivosťou o vlasy. Farbiaci systém Artistique 
ponúka prirodzené farby a umožnuje vám prejaviť vašu kreativitu bez limitov. Nechajte sa inšpirovať značkou 
Artistique a vytvorte fantastické vlasové kreácie. Farby na vlasy Experience neobsahujú PPD, majú dlhotrvajúcu 
výdrž a poskytujú skvelé krytie.

Experience 
the world of colors

Experience a Seasons, naše permanentné a semi-permanentné farby na vlasy. Perfektný systém synergie 
s pozoruhodnou stabilitou farby, výnimočnou žiarivosťou a starostlivosťou o vlasy. Farbiaci systém Artistique 



Experience High Blonde 
Tento melír je vhodný pre všetky zosvetľovacie techniky, či už ide o odfarbenie 
celej hlavy alebo špeciálne melírovanie jednotlivých pramienkov. Vďaka 
jeho jedinečnému zloženiu môžete vlasy odfarbiť už so 4 % Experience 
Aktivátorom, aby si zachovali vynikajúci stav. Jeho zloženie bolo vytvorené 
pre maximálny výsledok za minimálny čas. Produkt Experience High Blonde 
je bezprašný. 450 g – 1350 g.

Level Corrector
Náš Level Corrector je nepochybne najlepší. Má skutočne jedinečné zloženie, 
ktoré vám umožní vytvoriť tie najkrajšie a najočarujúcejšie módne odtiene 
na akomkoľvek farebnom základe. Vo vašom salóne už viac nebude miesto 
pre problémy s krytím šedín. S Level Correctorom sa stane farbenie oveľa 
jednoduchšie. Experience Level Corrector sa pridáva do módnych odtieňov 
na prekrytie šedivých alebo bielych vlasov. Nekombinujte ho s prírodnými 
farbami (tie prirodzene oslabia módny odtieň), ale zvýraznite farbu pomocou 
Level Correctoru bez straty jej módneho charakteru. 100 ml.

Experience Color Finish
Je nevyhnutnosťou po akomkoľvek farbení vlasov.
Jeho hlavným účelom je zafi xovať farbu vo vlasoch, čím
sa predĺži jej životnosť. Zároveň vyhladzuje vlasy,
poskytuje lepšiu rozčesateľnosť a UV ochranu.  
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: 1000 ml,
Seasons Aktivátor: 1000 ml, Men Aktivátor: 200 ml – 1000 ml. 

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

Experience Color Remover
Jemná čistiaca pena
odstraňuje zvyšky farebných
škvŕn z pokožky hlavy, ku
ktorým dochádza počas
farbenia. 200 ml.

Experience Hair Color Thickener
Špeciálne vyvinutá emulzia na
zahustenie farby na vlasy pre
techniky farbenia s fóliou, balayage
a iné. 100 ml.

Experience Derma Care
Chráni aj veľmi citlivú pokožku 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
mix 1+2 – 45 min.
Špeciálne vytvorené na zosvetlenie 
prirodzených vlasov až o 4 stupne 
oproti prirodzenej farbe. 100 ml.

Experience Perfect Pastels
mix 1+1 2 % – 30 min.
Farby Perfect Pastels boli špeciálne 
vyvinuté na vytvorenie krásnych 
bohatých pastelových odtieňov 
alebo jemných nádychov farby. 
100 ml.

Experience Men Color
mix 1+2 2 % – 15/30 min.
Najprirodzenejšia farba pre mužov. Extrémne
vyživujúca krémová zmes, ktorá redukuje podiel 
šedín až o 60 % a dodáva optimálny lesk. Farba
bledne z vlasov prirodzene a nedochádza tak k 
tvorbe farebných blokov. 100 ml.

Experience Greys
mix 1+1  2 % – 30 min.
Šedé odtiene boli vyvinuté, aby dodali
odfarbeným, prirodzene bielym a šedivým 
vlasom krásny sivý odtieň. 100 ml.

Seasons Semi Hair Color
mix 1+2 Seasons Activator – 15 min.
Semi-permanentná farba na vlasy bez 
amoniaku a je určená pre klientov, 
ktorí si netrúfajú použiť trvácnu
farbu na vlasy. Ponúka kreatívnemu 
vlasovému stylistovi širokú škálu
farebnej palety, aby mohol plniť
želania svojich klientov. 
• výborné krytie šedín, až 70 % 
• krátky čas pôsobenia: 10 až

maximálne 20 minút
100 ml.

Experience
mix 1+1 – 30 min./45 min.
Farby na vlasy Experience predstavujú
profesionálny systém farbenia vlasov na 
krémovej báze. Prirodzené, módne a
pastelové tóny, ktoré nezafarbia pokožku 
hlavy s obsahom zložiek vlasovej
starostlivosti pre zdravý a žiarivý výsledok.
• bez PPD
• s nízkym obsahom amoniaku
• dlhotrvajúce, sýte a žiarivé odtiene
• vynikajúce krytie šedín
100 ml.

Experience Intensive Reds
mix 1+1 4 % – 30 min.
Sú intenzívne červené módne 
odtiene, ktoré poskytujú krytie 
šedín do 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

Petka
Zvýraznenie



30 %

50 %

70 %

100 %

Podiel šedivých vlasov Level Corrector Módny odtieň Aktivátor

30 g

20 g

10 g

6 %

6 %

4 %

4 %

10 g

20 g

30 g

Výpočet receptúry

Farbenie s Experience Level Correctorom

  Experience Activators

2 % Farbenie s Experience Specials
  a Toners

 4 % Rovnaká hĺbka a prekrytie šedivých
  vlasov Level Correctorom

6 % Zosvetlenie o 1-2 odtiene

 9 % Zosvetlenie o 2-3 odtiene

 12 % Zosvetlenie o 3-4 odtiene



More fun with
Beach Blonde

Beach Blonde je unikátny koncept zosvetľovania bez amoniaku.  
Blond vlasy si zaslúžia osobitú pozornosť. Preto Artistique vyvinul
jedinečnú produktovú líniu starostlivosti špeciálne pre farbené
blond vlasy. 



Beach Blonde Brightener 
Koncentrovaný farebný pigment, ktorý sa môže pridať do odfarbovacieho produktu 
pre 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 – 1000 ml.

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 1000 ml, prášok 400 g, krém 750 ml.

Beach Blonde Color Spray
Dosiahnite krásny vzhľad vašich vlasov a 
ošetrite ich výživným farebným sprejom. 
Color Spray vytvára farebné tóny vo 
farbených, prirodzených blond alebo 
bielych vlasoch a dodáva im fantastický 
lesk. Dostupný v striebornom, popolavom, 
perlovom a pieskovom odtieni. 200 ml.

Beach Blonde Aft er Bleach Spray
Kondicionér v spreji Aft er Bleach pre
zosvetlené blond vlasy. Tento sprej 
okamžite vlasy vyhladzuje, zlepšuje
rozčesateľnosť a zanecháva ich
poddajnejšie. 200 ml.

Oxidačná emulzia 1000 ml, prášok 400 g, krém 750 ml.Oxidačná emulzia 1000 ml, prášok 400 g, krém 750 ml.Oxidačná emulzia 1000 ml, prášok 400 g, krém 750 ml.

emulziou (normálnou alebo silnou) na jemné alebo výrazné 

Beach Blonde Shampoos and Conditioners 
Šampóny a kondicionéry pre zachovanie vášho farebného odtieňa. Ideálne použiť v kombinácii s ostatnými produktami z radu 
Beach Blonde. Strieborný pre blond odtieň, popolavý pre popolavý odtieň, pieskový pre béžový odtieň a perlový pre perleťový 
odtieň. Šampóny 200 ml – 1000 ml, kondicionéry 200 ml.



Produktový rad Youcare ponúka komplexnú starostlivosť o vlasy. Ide o jedinečný koncept, založený na
presvedčení o dôležitosti zdravých vlasov a vlasovej pokožky. Výsledkom inovatívnej technológie je línia
fantastických produktov, ktoré riešia problémy s vlasmi a pokožkou hlavy, ako sú lupiny, podráždenie, matné a 
poškodené vlasy, vypadávanie vlasov a krepovatenie. NOVINKA: Všetky produkty YC sú VEGÁNSKE a obsahujú 
jedinečný Artistique komplex z morských rias.

Perfect hair with
Youcare



Youcare Intens Shampoo (pH 5,5)
Chráni pred poškodením a dodáva vlasom lesk a pružnosť. Vyhladzuje 
povrch vlasov a zlepšuje ich rozčesateľnosť. 30 ml – 250 ml – 1000 ml.

Youcare Intens Revitalizer (pH 4,0)
Intenzívny vyživujúci sprej na suché vlasy. Obnovuje štruktúru vlasov
a dopĺňa stratenú vlhkosť. Vlasy sú hebké na dotyk, ľahko sa rozčesávajú
a majú nádherný lesk. Vhodný na každodenné použitie. 125 ml.

Youcare Intens Mask (pH 2,7)
Intenzívne ošetrenie na suché a poškodené vlasy. Dlhotrvajúca ochrana
pred vysušením bez zaťaženia vlasov. Ošetruje vlasy a zanecháva ich jemné, 
poddajné a lesklé. 30 ml – 150 ml – 350 ml – 1000 ml.

Youcare Intens Leave In Mask (pH 4,2)
Špeciálne vyvinutá maska, poskytujúca každodennú výživu normálnym, 
suchým a poškodeným vlasom. Dodáva vlasom potrebnú starostlivosť pre 
udržanie pružnosti, lesku a zdravia. Použitie: Votrite malé množstvo do 
suchých alebo umytých vlasov. Neoplachujte. 125 ml.

Youcare Curl Shampoo (pH 5,5)
Podporuje elasticitu a hydratuje vlasy. Dodáva pružnosť kučeravým
vlasom. Vlasy pôsobia upravene a ľahko sa rozčesávajú.
30 ml – 250 ml – 1000 ml. 

Youcare Curl Revitalizer (pH 4,0)
Špeciálny sprej na prirodzene kučeravé vlasy a vlasy po trvalej ondulácii.
Poskytuje elasticitu, dodáva lesk a hydratáciu pre zachovanie pružnosti. 
Vhodný na každodenné použitie. 125 ml.

Youcare Curl Mask (pH 2,7)
Intenzívne hydratačné ošetrenie pre pružnosť a výživu vlasov.
Maska má hydratačné účinky a zamedzuje krepateniu vlasov.
30 ml – 150 ml – 350 ml – 1000 ml.

Youcare Curl Leave In Mask (pH 4,2)
Špeciálne vyvinutá na výživu kučeravých vlasov alebo vlasov po trvalej
ondulácii. Podporuje elasticitu, dodáva lesk a hydratuje vlasy, aby zostali 
pružné. Vlasy vyzerajú upravene a ľahko sa rozčesávajú. Použitie: Votrite
malé množstvo do suchých alebo umytých vlasov. Neoplachujte. 125 ml.

Youcare Color Shampoo (pH 5,5)
Jemne čistí vlasy, udržiava intenzitu farby a lesk. Obnovuje zdravie
farbených vlasov a zanecháva pocit dokonale upravených vlasov.
S UV fi ltrom. 30 ml – 250 ml – 1000 ml. 

Youcare Color Revitalizer (pH 4,0)
Vytvára intenzívny lesk, zachováva poddajnosť a ľahkú rozčesateľnosť
vlasov. Chráni pred UV žiarením a udržuje dlhšie krásnu farbu vlasov. 
Vhodný na každodenné použitie. 125 ml.

Youcare Color Mask (pH 2,7)
Intenzívne ošetrenie chráni pred vyblednutím farby bez zaťaženia
vlasov. Vlasy si zachovávajú krásny lesk a ľahko sa rozčesávajú.
30 ml – 150 ml – 350 ml – 1000 ml. 

Youcare Color Leave In Mask (pH 4,2)
Maska vyvinutá na výživu farbených vlasov. Dodáva vlasom potrebnú 
starostlivosť pre zachovanie pružnosti a lesku. Špeciálny UV fi lter
naviac chráni vlasy pred slnečným žiarením. 125 ml.

Nové zloženie s unikátnym komplexom Artistique z morských rias.
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UV PROTECTION
OIL
SUN PROTECTION OLIE
SONNENSCHUTSZ ÖL
SUN PROTECTION OIL
HUILE DE PROTECTION SOLAIRE

Suncare UV Protection Oil 
Olej na vlasy na použitie pred 
pobytom na slnku a počas 
neho. Chráni vlasy zvnútra pred 
škodlivými účinkami slnka a UV 
žiarenia. Vodeodolný. Dodáva 
mokrý efekt. 175 ml.

Suncare UV Protection Spray 
Sprej na použitie pred pobytom 
na slnku a počas neho. Chráni 
vlasy zvnútra pred škodlivými 
účinkami slnka a UV žiarenia. 
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

UV PROTECTION

Suncare Aft er Sun Leave In Mask 
Okamžité intenzívne ošetrenie. 
Dodáva vlasom potrebnú
hydratáciu a zlepšuje ich
rozčesateľnosť. Vlasy tak zostanú 
zamatovo hladké a lesklé. 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
SHAMPOO
HAIR & BODY SHAMPOO
HAAR & KÖRPER SHAMPOO
HAIR & BODY SHAMPOO
SHAMPOOING POUR CHEVEUX ET CORPS

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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LEAVE IN MASK FÜR NACH DEM SONNENBAD

Mencare Men Shampoo (pH 5,5)
Špeciálny vyživujúci a hydratačný šampón na vlasy a telo
obohatený o ceramidy. Vhodný pre všetky typy vlasov a
pokožky. Zanecháva príjemnú vôňu.
30 ml – 250 ml – 1000 ml.

Mencare Cool Down Shampoo (pH 5,5)
Šampón na vlasy a telo vhodný na každodenné použitie.
Osvieži pokožku. Zaisťuje dôkladné čistenie a hydratáciu.
Zvyšuje pružnosť vlasov.
30 ml – 250 ml – 1000 ml.

Youcare Volume Shampoo (pH 5,5)
Ľahký, jemne čistiaci šampón, ktorý dodá objem jemným až normálnym 
vlasom bez zaťaženia. 30 ml – 250 ml – 1000 ml. 

Youcare Cleansing Shampoo (pH 5,25)
Čistí vlasy od zvyškov stylingových produktov. Vlasy získajú lesk a ľahko sa 
rozčesávajú. 250 ml – 1000 ml.

Youcare Daily Shampoo (pH 5,5)
Vyvinutý špeciálne na každodenné veľmi jemné čistenie vlasov a pokožky 
hlavy. 250 ml – 1000 ml.

Youcare Sebum Shampoo (pH 5,9)
Šampón na ošetrenie mastnej pokožky hlavy. Špeciálny systém
tenzidov jemne čistí vlasy a pokožku hlavy. Aktívne látky bojujú proti 
nadmernému mazu a chránia pred jeho opätovným vytváraním.
Pravidelné používanie dodá vlasom pestovaný vzhľad a vlasy ostanú 
dlhšie vo forme. 250 ml – 1000 ml.

Youcare Dandruff  Shampoo (pH 5,75)
Šampón proti lupinám. Špeciálny systém tenzidov a účinného piroktón 
olamínu jemne odstraňuje lupiny. Pri pravidelnom používaní zabraňuje 
opätovnej tvorbe lupín. 250 ml – 1000 ml.

Suncare Aft er Sun Shampoo 
Jemne čistiaci šampón na vlasy 
vystavené slnku. Zlepšuje
rozčesateľnosť. Vlasy sú
hydratované a majú viac lesku. 
250 ml.



No Yellow
allowed

No Yellow Mask. Vyvinutá na neutralizáciu žltých 
odtieňov vo vlasoch alebo na vytvorenie popolavého 
odtieňa po použití šampónu No Yellow Shampoo.
Obnovuje lesk a farbu vlasov, zanecháva ich v
dokonalom stave a uľahčuje rozčesávanie.
Naneste dostatočné množstvo masky na uterákom 
vysušené vlasy, nechajte pôsobiť 5 minút a potom 
dôkladne opláchnite. 150 ml – 1000 ml.
No Yellow Shampoo. Vďaka vysokej koncentrácii 
pigmentov, tento jemný šampón zmatní a

zneutralizuje základnú farbu ako aj hĺbkovo očistí 
všetky blond zvyšky. Aplikujte výdatné množstvo 
šampónu po zosvetľovaní, pričom pokožku hlavy 
masírujte čo najmenej. Na dosiahnutie najlepších 
výsledkov nechajte pôsobiť 5 až 10 minút, následne 
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. 50 ml – 250 ml – 1000 ml.



Male Co.
men only...

Male Co. Produktová línia vyvinutá značkou Artistique špeciálne pre mužské vlasy.
Produkty starostlivosti o vlasy udržiavajú vlasy a pokožku hlavy mužov v skvelom stave. Zatiaľ čo stylingové 
produkty boli vytvorené pre dodanie individuálneho vzhľadu s jedinečným štýlom. Z produktov Male Co na 
úpravu brady si vyberie naozaj každý, či ide o hladko oholených mužov alebo tých s bradou.



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

Hair & Beard Wash
Špeciálny šampón pre mužov, ktorý sa výborne
postará o vlasy ako aj bradu. 150 ml – 1000 ml.

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

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

Scalp Tonic
Tonikum osviežuje pokožku hlavy a revitalizuje vlasy. 250 ml.

Grooming Spray
Spevňujúci gélový sprej pre trendový vzhľad dodáva okamžitý objem a textúru. 
Dá sa použiť pri všetkých stylingových technikách. Tvar účesu zafi xuje na 
dlhšiu dobu. Stupeň spevnenia 3, stupeň lesku 1. 250 ml.

Beard Oil
Olej zanechá bradu a fúzy jemné, hydratované
a upravené.
Stupeň spevnenia 0, stupeň lesku 5. 30 ml.

Špeciálny šampón pre mužov, ktorý sa výborneŠpeciálny šampón pre mužov, ktorý sa výborne
postará o vlasy ako aj bradu. 150 ml – 1000 ml.postará o vlasy ako aj bradu. 150 ml – 1000 ml.

Clay Paste
Suchá stylingová hlina so silným spevnením a 
matným efektom. Ideálna na zvýraznenie textúry
a defi níciu krátkych až stredne dlhých vlasov. 
Stupeň spevnenia 4, stupeň lesku 1. 100 ml.

Greasy Wax
Vosk na vlasy so stredným spevnením dodáva 
lesklý vzhľad účesu. Perfektný pre uhladené štýly 
na kratších strihoch vlasov.
Stupeň spevnenia 3, stupeň lesku 4. 100 ml.

Classic Pomade
Nadčasová pomáda s extra silným spevnením 
pre vytvorenie uhladeného, lesklého vzhľadu na 
krátkych až stredne dlhých vlasoch.
Stupeň spevnenia 4, stupeň lesku 3. 100 ml.

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

Matt  Fibre
Pasta poskytuje extra spevnenie a matný efekt. 
Pre rýchlu a jednoduchú úpravu účesu.
Stupeň spevnenia 4, stupeň lesku 2. 100 ml.



Refresh
shimmer&shine

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. Obsahuje farebné pigmenty, ktoré 
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 klasický šampón za šampón Refresh Color.
Pri aplikácii šampónu Refresh Color používajte
rukavice. 200 ml.



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, zmiešajte 
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
kondicionérom. Vlasy odfarbite minimálne na odtieň 
svetlá blond. Z vlasov dôkladne vymyte zosvetľovač, 
potom ich pomocou uteráku vysušte a aplikujte 
adekvátne množstvo farby Freak Direct Colors. 
Nechajte pôsobiť 15-30 minút. Pri aplikovaní farieb 
Direct Colors používajte rukavice. 135 ml.

Freak Direct Colors. Intenzívne módne farby. svetlého prelivu alebo zosvetľovača. Pred aplikáciou 



Perfect styling with
Youstyle

Stylingové produkty Youstyle vám poskytnú všetko, čo potrebujete na úpravu vlasov, aby ste vytvorili svoj 
vysnívaný účes. Spoločnosť Artistique prináša jednoducho použiteľné produkty, ktoré podporia vašu kreativitu
a umožnia vám vytvoriť jedinečný štýl. NOVINKA: Všetky produkty YS sú VEGÁNSKE a obsahujú jedinečný 
Artistique komplex z morských rias.



Youstyle Hair Styler
Gél, ktorý dodá vašim vlasom perleťový lesk. Hair Styler môžete použiť na suché 
ako aj vlhké vlasy. Vhodný pred fénovaním vlasov alebo na konečnú úpravu účesu. 
Stupeň spevnenia 3 – stupeň lesku 2. 30 ml – 150 ml. 

Youstyle Curl Power
Krém pre defi níciu kučier dodáva vlasom silu a úžasný lesk.
Stupeň spevnenia 3 – stupeň lesku 3. 30 ml – 150 ml. 

Youstyle Ultra Spyker
Rýchloschnúci krém so silným spevnením pre vytvorenie extrémnych účesov
z krátkych vlasov. Stupeň spevnenia 5 – stupeň lesku 2. 30 ml – 150 ml. 

Youstyle Curl Cream
Krém pre prirodzene kučeravé vlasy alebo vlasy po trvalej ondulácii. Dodáva 
kučerám objem, lesk, defi níciu a zamedzuje krepovateniu vlasov. Obsahuje
ochranu pred teplom. Stupeň spevnenia 1 – stupeň lesku 2. 30 ml – 150 ml. 

Youstyle Satin Shape
Zmeňte tvar alebo textúru účesu a objavte úplne 
nový štýl. Flexibilná vláknitá štruktúra poskytuje 
podporu a pomáha vytvárať pevné účesy, ktoré sa 
dajú ľahko upravovať a meniť.
Stupeň spevnenia 3 – stupeň lesku 5. 125 ml.

Youstyle Rewind Paste
Matná stylingová pasta na vytvorenie kreatívneho 
účesu a nedbalej textúry.
Stupeň spevnenia 3 – stupeň lesku 2. 125 ml.

Youstyle Pomade
Pre fl exibilný styling. Pomáda poskytuje kontrolu 
a defi níciu účesu bez zaťaženia vašich vlasov. 
Vytvorte účes, ktorý vydrží presne podľa vašich 
predstáv. Stupeň spevnenia 4 – stupeň lesku 4.
125 ml. 

Youstyle Clay
Suchá stylingová hlina, ktorá poskytuje silné 
spevnenie a matný efekt. Dodáva textúru a
defi níciu krátkym a stredne dlhým vlasom. 
Stupeň spevnenia 2 – stupeň lesku 0. 125 ml. 

Youstyle Groomy
Dodáva vlasom objem, textúru a dlhotrvajúce 
spevnenie. Stupeň spevnenia 3 – stupeň lesku 2.
200 ml.

Youstyle Shine Wax
Lesklý vosk pre žiarivé efekty vo vlasoch.
Stupeň spevnenia 1 – stupeň lesku 6. 125 ml. 

Youstyle Web Fibre
Vláknitý vosk pre úžasne fl exibilný styling.
Stupeň spevnenia 2 – stupeň lesku 4. 125 ml.

Youstyle Gloss Spray Wax
Vosk v spreji pre lesklé efekty vo vlasoch. Jemne nastriekajte na suché vlasy pre okamžitý
žiarivý lesk. Stupeň spevnenia 3 – stupeň lesku 6. 200 ml. 

Youstyle Sett ing Spray
Uľahčuje úpravu vlasov. Sprej je vhodný na fénovanie, tvarovanie a fi xáciu. Vašim vlasom dodá objem 
a lesk. Obsahuje ochranu pred teplom. Stupeň spevnenia 3 – stupeň lesku 2. 50 ml – 200 ml. 

Youstyle Ocean Spray
Sprej pre neodolateľný plážový vzhľad. Obsahuje ochranu pred teplom.
Stupeň spevnenia 2 – stupeň lesku 1. 50 ml – 200 ml. 

Youstyle Gel Spray
Pre všetky kreatívne a trendové techniky úpravy vlasov. Dodáva dlhotrvajúcu fi xáciu, objem a lesk. 
Môže sa použiť na vlhké aj suché vlasy. Tiež vhodný na zvýraznenie špeciálnych častí účesu. 
Stupeň spevnenia 5 – stupeň lesku 3. 50 ml – 200 ml. 

Youstyle Curly Glaze
Dodáva vlasom extra silné spevnenie. Je možné ho použiť na mokré ako aj suché vlasy.
Pre dosiahnutie elastického spevnenia rozrieďte Curly Glaze s vodou.
Stupeň spevnenia 6 – stupeň lesku 3. 50 ml – 200 ml. 

Youstyle Sunshine
Dodáva vlasom žiarivý lesk, 
nadýchanosť a zanecháva ich
hodvábne hladké. Poskytuje ochranu 
pred UV žiarením.
Obsahuje ochranu pred teplom.
Stupeň spevnenia 0 –
stupeň lesku 6. 50 ml. 

Youstyle Volume Grip
Dodá vašim vlasom extra objem.
Stupeň spevnenia 5 –
stupeň lesku 0. 10 gr. 

Curl Power a Curl Cream sú vhodné
pre kučeravé vlasy. Umožnia vám
naplno pretaviť potenciál vašich
vlnitých vlasov do perfektného účesu. 



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

Pomade Soft 
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 so silnou fi xáciou. Stupeň spevnenia 5. 150 ml.

Youstyle Dynamic Shape
Pre účes s elastickou fl exibilitou a leskom.
Stupeň spevnenia 4 – stupeň lesku 1. 30 ml – 150 ml. 

Youstyle Jelly Steel
Gél na úpravu vlasov s extra silným spevnením a les-
kom. Zafi xuje akýkoľvek účes na svoje miesto.
Stupeň spevnenia 6 – stupeň lesku 3. 30 ml – 150 ml. 

Youstyle Stay Control
Rýchloschnúci gél pre trendové účesy s objemom, ktorý 
nezanecháva žiadne zvyšky vo vlasoch.
Stupeň spevnenia 5 – Stupeň lesku 2. 150 ml.

Youstyle Matt  Styler
Silne tužiaci stylingový krém s matným efektom.
Aplikujte končekmi prstov na suché vlasy a vytvarujte 
do požadovaného účesu.
Stupeň spevnenia 4 – stupeň lesku 0. 30 ml – 150 ml.

Youstyle Crazy Styler
Silný gél pre extrémny styling na krátkych vlasoch. 
Pre ešte kreatívnejšiu fi xáciu.
Stupeň spevnenia 6 – stupeň lesku 1. 250 ml. 

Youstyle Hair Spray
Dodáva vlasom prirodzené spevnenie a lesk. Ľahko sa vyčesáva.
Nezanecháva vlasy mastné ani zlepené. Rýchlo schne a chráni vlasy pred 
vlhkosťou. Jemne parfumovaný.
Stupeň spevnenia 3 – stupeň lesku 2. 150 ml – 400 ml. 

Youstyle Trend Spray
Dodáva vlasom silné spevnenie a lesk. Ľahko sa vyčesáva. Nezanecháva 
vlasy mastné ani zlepené. Rýchlo schne a chráni vlasy pred vlhkosťou.
Jemne parfumovaný. Stupeň spevnenia 4 – stupeň lesku 2. 150 ml – 400 ml.

Youstyle Mousse Normal
Vytvorte viditeľný objem s prirodzeným spevnením. Tužidlo dodáva 
objem a lesk. Špeciálne vyživujúce zložky poskytujú dobrú rozčesateľnosť
a antistatický účinok.
Stupeň spevnenia 3 – stupeň lesku 2. 150 ml – 400 ml. 

Youstyle Mousse Strong
Vytvorte pôsobivý objem so silným spevnením. Tužidlo dodáva lesk a
objem. Špeciálne vyživujúce zložky poskytujú dobrú rozčesateľnosť
a antistatický účinok. Stupeň spevnenia 4 – stupeň lesku 2. 150 ml – 400 ml. 

Youstyle Root Lift er
Vytvára výrazný objem a 
nadvihnutie od korienkov
so silným spevnením. 
Stupeň spevnenia 3 –
stupeň lesku 2. 200 ml.

Youstyle Dynamic ShapeYoustyle Dynamic ShapeYoustyle Dynamic ShapeYoustyle Dynamic Shape Youstyle Matt  StylerYoustyle Matt  StylerYoustyle Matt  StylerYoustyle Matt  StylerYoustyle Matt  StylerYoustyle Matt  StylerYoustyle Matt  StylerYoustyle Matt  Styler



The Artiplex effect

Artiplex. Ide o vysoko koncentrované prípravky 
obohatené o hydrolyzované rastlinné bielkoviny, 
ktoré umožňujú 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. 100 ml.
Nº 2 Šampón Poškodené vlasy zostanú po použití 
tohto šampónu hebké, lesklé, poddajné a dajú sa 

ľahšie rozčesať. Má bohatú krémovú konzistenciu.
250 ml – 1000 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.



Mystral &
  Aminosilk 

permanent waves



Mystral Plus 
Stredne alkalická emulzia na trvalú onduláciu
špeciálne vyvinutá pre dosiahnutie extra trvácnych 
kučier od novo vyrastených korienkov po končeky. 
Produkt Mystral Plus je veľmi vhodný na vlasy, ktoré
sa obtiažne ondulujú. Dodáva vlasom vynikajúcu
elasticitu. Mystral Plus je dostupný v 2 rôznych 
stupňoch účinnosti: no˚0 pre odolné vlasy a no˚1
pre normálne vlasy. 500 ml.

Mystral
Stredne alkalická emulzia na trvalú onduláciu vyrobená špeciálne na 
dosiahnutie extra trvácneho výsledku vo forme kučier. Je obzvlášť vhodná 
pre vlasy, ktoré sa obtiažne ondulujú. Produkt Mystral ponúka dlhotrvácne 
kučery od odrastov až po končeky vlasov s vynikajúcou elasticitou.
Dostupná v 3 stupňoch účinnosti: no˚0 pre odolné vlasy, no˚1 pre normálne 
vlasy a no˚2 pre farbené a porézne vlasy. 80 ml.

Pre Perm Mousse
Ošetrenie pred trvalou onduláciou založené na prírodných 
proteínoch. Ochranné látky sú absorbované poréznymi 
časťami vlasov, aby sa zabránilo ich namáhaniu. 200 ml.

Mystral Plus 
Stredne alkalická emulzia na trvalú onduláciu
špeciálne vyvinutá pre dosiahnutie extra trvácnych 
kučier od novo vyrastených korienkov po končeky. 
Produkt Mystral Plus je veľmi vhodný na vlasy, ktoré
sa obtiažne ondulujú. Dodáva vlasom vynikajúcu
elasticitu. Mystral Plus je dostupný v 2 rôznych 
stupňoch účinnosti: no˚
pre normálne vlasy. 500 ml.

Mystral Fix 1 + 1
Výživný proteínový fi xátor.
Zmiešajte s teplou vodou 1 + 1 a 
Váš klient získa príjemnú fi xáciu. 
1000 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 intenzitách:
no˚0 pre odolné vlasy, no˚1 pre normálne vlasy a no˚2 pre farbené a
porézne vlasy. Balenie – 500 ml.

Ošetrenie pred trvalou onduláciou založené na prírodných 

časťami vlasov, aby sa zabránilo ich namáhaniu. 200 ml.

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