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Jaký je váš kód krásy?
Každý z nás má uniKátní Kód, díKy Kterému se vlasy stávají Krásné. Potřebujeme 

ho Pouze najít a Používat odPovídající KosmeticKý ProstředeK vhodný K 

Podstatě svých vlasů. Kdo díKy artegu najde svůj Kód Krásných vlasů, tvoří 

dobrou sPolečnost, tedy good society. Přizvěte své záKazníKy do naší dobré 

sPolečnosti a doPoručujte jim KosmeticKé ProstředKy good society vhodné K 

jejich vlasům

věčně elegantní Kombinace černé a bílé a PřeKvaPující Krása obsažená v 

jejich Kontrastu vyniKá na obalech good society s cílem zdůraznění 

výjimečnosti nové linie GOOD SOCIETY.

jedinečné mycí a vyživující šamPony a Kondicionéry, luxusní hydratační a 

stylingové fluidy, sPreje bohaté na složKy vhodné Pro zvětšení objemu a 

chránící Krásu: jsou to nástroje, Které ve sPojení s vaší Profesionalitou učiní 

vaše Klienty PřeKvaPenými, fascinovanými a oKouzlenými.BUĎ SOUČÁSTÍ  
GOOD SOCIETY



7 kóDů krÁSY

a 7 SnaDnýCh řEšEnÍ  
Pro Krásné vlasy.

Každý má své místo 

v GOOD SOCIETY.



žijeme v trvalém sPěchu - věnuj denně chvíli na Probouzení smyslů a Pauzu Pro 
Potěšení. every day je Krémový šamPon a lehKá vlasová výživa, Které myjí a hy-
dratují vlasy Každý den.

denní šampon  
EVERY DAY artègo

jemný šampon pro časté použití. jeho složení je obohaceno 
o med, aloe vera a tea tree olej. Poskytuje výživu, hydrataci 
a důkladné čištění. může být použit pro všechny typy vlasů. 
šampon má vůni heřmánku a sultánek.

objem balení: 250 ml, 1000 ml
art. č. 0165814
art. č. 0165815

denní kondicionér 
EVERY DAY artègo

Kondicionér pro každodenní použití, který obsahuje 
med, aloe vera a tea tree olej. sladký med vyživuje, 
zjemňuje a rozjasňuje vlasy. spolehlivý tea tree olej 
čistí. aloe vera následně hydratuje a chrání, poskytuje 
vlasům vyživující a ochranné látky. Kondicionér se 
vyznačuje vůní heřmánku a sultánek. 

objem balení: 200 ml, 1000 ml
art. č. 0165817
art. č. 016581878



vaše vlasy jsou tenKé a jemné, slabé nebo řídKé? gentle volume se o ně Postará 
a učiní je silnější a hustší, Přidá jim objem a usnadní styling. 

GUarOvÁ GUma vytváří na vlasech posilňující povlak, který zvětšuje objem, sílu a lesk vlasů.  
OlIGOmInErÁlnÍ prvkY měď, hořčík a zinek, pocházející z procesu fermentace, chrání vlasy a pečují o strukturu vlasu. 
panThEnOl bohatý na vitamin b5 udržuje správnou úroveň vlhkosti uvnitř vlasu. vůně vanilky a svěží citrusová vůně klementinek vám zlepší náladu a probudí 
vaše smysly.

šampon poskytující objem vlasům
GENTLE VOLUME artègo

šampon pro objem vlasů, obsahuje gumu ze 
stromu guar, panthenol a stopové prvky. tenkým 
vlasům dodává objem a zdravý vzhled. ideální 
pro jemné, slabé nebo řídnoucí vlasy. šampón se 
vyznačuje vůní klementinek a vanilky. 

objem balení: 250 ml, 1000 ml
art. č. 0165806
art. č. 0165807

kondicionér poskytující objem vlasům
GENTLE VOLUME artègo

Kondicionér pro objem vlasů je obohacený gumou 
ze stromu guar, panthenolem a stopovými 
prvky. jemným vlasům dodává objem bez jejich 
zatěžování. Poskytuje efekt hedvábných vlasů 
a brání třepení konečků. Kondicionér má vůní 
klementinek a vanilky. 

objem balení: 200 ml, 1000 ml
art. č. 0165809
art. č. 0165810

sprej zvedající vlasy od kořínků 
GENTLE VOLUME artègo

Přidává vlasům objem a hustotu, zanechává je 
jemné a lesklé - doporučovaný především pro 
tenké a jemné vlasy. vedle složek, které přidávají 
objem, obsahuje bioaktivní komponenty - směs 
několika účinných látek včetně aminokyselin a 
vitaminů, které posilují vlasy od kořínků až do 
délek a konečků.

objem balení: 150 ml
art. č. 0165812 95



hydratační šampon 
INTENSE HYDRATION artègo

hydratační šampon, který obsahuje 
panthenol, povrchově aktivní látky, živiny 
rostlinného původu. regeneruje vlasy,  
které jsou suché nebo po chemických 
ošetřeních. dělá vlasy jemné a lesklé a 
hluboce je hydratuje. šampon  
má intenzivní aroma květu plumérie  
a tonka bean. je bez obsahu sls/sles  
a parabenů. 

objem balení: 250 ml, 1000 ml
art. č. 0165836
art. č. 0165837

KlimaticKé PodmínKy a chemicKé látKy zPůsobují, že jsou 
vlasy PošKozené a suché. PoKud je jejich struKtura 
jemná, jsou Přímo zničené. obnovte rovnováhu svých 
vlasů díKy intenzivnímu hydratačnímu šamPonu a 
Kondicionéru s intenzivní hydrataci intense hydration.

hydratační kondicionér bez oplachování 
INTENSE HYDRATION artègo

vyživuje a hydratuje vlasy zevnitř a působí proti jejich stárnutí. v přípravku je obsažený 
keratin, který opravuje vlasovou strukturu zevnitř. Kyselina hyaluronová pak obnovuje 
správný obsah vody ve vlasech, takže vlasy se stávají měkké a dobře hydratované, což 
zlepšuje jejich vzhled a kondici. má také výživný a restrukturalizační efekt. zatímco 
ochranné složky usnadňují česání vlasů, další účinné látky vlasy zjemňují, vyhlazují a 
dodávají jim lesk. Kondicionér se vyznačuje vůní exotických květin plumerie a tonka bean. 
bez parabenů.

objem balení: 150 ml
art. č. 016583926
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Kudrnaté a vlnité vlasy: vlní se Při chůzi, září se ve slunečních 
PaPrscích. to vše je Perfect curl.

modelující krém 
PERFECT CURL artègo

modelující krém pro vlnité vlasy. vytváří a ošetřuje 
vlny, zjemňuje je, dodává vlasům pružnost a lesk. má 
ochranné účinky proti působení tepla z vysoušečů 
vlasů a žehliček. vhodný pro všechny typy vysoušení 
a zahřívání vlasů, ideální pro použití v kombinaci s 
difuzérem. obohacený o okouzlující vůní exotické 
vanilky.

objem balení: 100 ml
art. č. 0165826

šampon pro vlnité vlasy 
PERFECT CURL artègo

šampon pro vlnité vlasy, který je obohacen 
gumou ze stromu guar, glycerolem a 
chitosanem. Poskytuje flexibilitu a tvar 
vlnitým vlasům a kromě toho zabraňuje jejich 
polétávání a zamotání. šampon má intenzivní 
vůni ořechů kukui a pomerančové kůry.

objem balení: 250 ml, 1000 ml
art. č. 0165820
art. č. 0165821

kondicionér pro vlnité vlasy 
PERFECT CURL artègo

Kondicionér poskytující vlasům vlnitou 
strukturu a bránící jejich poletování, je 
obohacen o chitosan. Poskytuje flexibilitu a 
tvar vlnitým vlasům.

objem balení: 200 ml, 1000 ml
art. č. 0165823
art. č. 0165824
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soft smoothing udělá vaše vlasy hladKé a hebKé. zaPomeňte na KrePaté,  
nePoddajné vlasy. Přivítejte lesK a PořádeK. 

ChOnDrUS CrISpUS malé červené mořské řasy bohaté na hořčík a zinek vytvářejí na vlasech ochrannou voděodolnou vrstvu. 
JOJOBOvý OlEJ, jedinečná účinná látka, kterou po staletí používaly už pradávné kultury, pečuje o vlasy a dodává jim lesk.
vITamÍn E, silný antioxidační prvek, chrání vlasy před škodlivinami z ovzduší. vůně magnólie a ovoce - svůdná směs květinových a ovocných vůní, která vás 
jemně obejme.

vyhlazovací šampon na vlasy 
SOFT SMOOTHING artègo

vyhlazovací šampon, který je obohacen o 
jojobový olej, červené mořské řasy a vitamin e. 
zjemňuje a vyhlazuje nepoddajné vlasy a eliminuje 
jejich elektrizování. vlasy se stávají méně citlivé 
na vlhkost. šampon má omamnou vůní růžové 
magnólie.

objem balení: 250 ml, 1000 ml
art. č. 0165828
art. č. 0165829

vyhlazovací kondicionér na vlasy 
SOFT SMOOTHING artègo

vyhlazovací šampon, který je obohacen o 
jojobový olej, červené mořské řasy a vitamin e. 
chrání vlasy a dodává jim lesk, vlasy jsou po něm 
měkké a hladké. eliminuje elektrizování vlasů, 
urychluje jejich sušení a chrání proti vlhkosti. 
Kondicionér má omamnou vůní růžové magnólie.

objem balení: 200 ml, 1000 ml
art. č. 0165831
art. č. 0165832

krém pro rovnání vlasů 
SOFT SMOOTHING artègo

Krém rovnající, zabraňující rozčechrávání vlasů. 
Poskytuje dlouhotrvající účinek rovných vlasů. 
Přidává lesk a usnadňuje rozčesávání. chrání 
vlasy před škodlivými účinky vysokých teplot.  
charakterizuje se vůní červené magnólie.

objem balení: 100 ml
art. č. 0165834
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rich color vyživuje a chrání barvu, udržuje ji Krásnou a lesKlou,  
jaKá je První den. 

výTažkY z waSaBI chrání barvu vlasů před poškozením způsobeným uv zářením. 
hYDrOlYzOvaný mElanIn má velký význam pro stabilitu a trvanlivost barvy. 
panThEnOl, vITamIn E, a GUarOvÁ GUma, se vyznačují zvláčňujícími, hydratačními a antioxidačními vlastnostmi pro pokožku a vlasy. rich 
color má delikátní aroma máku. až si vlasy umyjete a ošetříte je kondicionérem, budete si připadat jako na procházce kvetoucími poli.

šampon pro barvené vlasy 
RICH COLOR artègo

šampon pro barvené vlasy obsahuje wasabi, gumu ze 
stromu guar a panthenol. chrání barvu na vlasech 
díky těsnému uzavírání vlasových buněk. vlasy pak 
udržují svůj lesk a barvu delší dobu. šampon rich 
color má sofistikovanou vůni máku.

objem balení: 250 ml, 1000 ml
art. č. 0165800
art. č. 0165801

kondicionér pro barvené vlasy 
RICH COLOR artego

Kondicionér pro barvené vlasy je obohacen 
o wasabi, gumu ze stromu guar a panthenol. 
zajišťuje, že barva vlasů je dlouhodobá, intenzivní, 
krásná a dlouho na vlasech drží. Kondicionér 
usnadňuje rozčesávání vlasů, hydratuje je a 
dodává vlasům hedvábný efekt. Kondicionér 
rich color má rafinovanou vůni máku.

objem balení: 200 ml, 1000 ml
art. č. 0165803
art. č. 0165804



51vyjimečná serie  
PříPravKů Pro 
nadstandardní Péči. 

Po tréninKu, těžKém Pracovním 
dnu nebo v jaKéKoliv jiné situaci 
stresující vaše vlasy a tělo 
Pro vás bude nejlePší Pomocí 
šamPon SpOrT. díKy aKtivnímu 
rostlinnému uhlí dodává energii 
a Pohodu.

ShInY GrEY je doKonalý 
šamPon Pro šedivé nebo 
odbarvené vlasy se sKlonem  
K neesteticKým žlutým 
odlesKům.

oPravdová radost a dobrá 
nálada vašich vlasů. EQ FaCTOr 
sPray je úžasným ProduKtem.

SErUm arGan OIl dělá vlasy hedvábnými, snadno se 
rozčesávajícími, jsou Plné objemu a lesKlé. výrobeK chrání 
vlasy Proti vysoKým tePlotám, vyhlazuje je a brání Proti 
rozčechrání. tento KosmeticKý ProstředeK vzniKl z 
arganového oleje z maroKa dodávaného sPolečností 
s certifiKátem ecocert, Který chrání arganové lesy na 
seznamu rezervátů biosféry unesco.

sérum
ARGAN OIL artègo
sérum obohacené o arganový olej. dodává vlasům lehkost, lesk 
a hebkost. vyznačuje se příjemnou vůní tonka beans a modré 
orchideje.

objem balení: 75 ml
art. č. 0165848

osvěžující šampon 2v1 
SPORT artègo

osvěžující šampon 2v1 pro fyzicky aktivní dny. receptura je založena 
na rostlinném uhlí, gumě ze stromu guar a glycerolu. Po těžkém 
pracovním nebo sportovním výkonu obnovuje optimální úroveň 
vlhkosti vlasů a působí relaxačně na pokožku celého těla. šampon má 
vůně santalového dřeva, jalovce a manga.
bez sls/sles a Parabenů

objem balení: 250 ml
art. č. 0165844

šampon na šedivé nebo odbarvené vlasy 
SHINY GREY artègo

šampon neutralizující žluté odlesky. jeho receptura obsahuje 
slunečnicový olej, gumu ze stromu guar a glycerol. Produkt 
neutralizuje žluté reflexy na odbarvených vlasech, blond nebo 
šedivých vlasech. dodává vlasům lesk, vlasy vypadají přirozeně.

objem balení: 250 ml, 1000 ml
art. č. 0165841
art. č. 0165842

Kondicionér bez oplachování 
EQ FACTOR artègo

univerzální kondicionér na vlasy bez oplachování. usnadňuje 
rozčesávání. vyrovnává poréznost vlasů před všemi chemickými 
procedurami. Přidává vlasům lehkost, lesk a hydrataci. má orientální 
vůně orchidejí.

objem balení: 150 ml
art. č. 165846



Art. nr 0169480


