Katalog GOOD SOCIETY

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

BUĎ SOUČÁSTÍ
GOOD SOCIETY

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.

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 hydratují vlasy každý den.
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denní šampon

denní kondicionér

EVERY DAY artègo

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.

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

Objem balení: 200 ml, 1000 ml
art. č. 0165817
art. č. 0165818

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

kondicionér poskytující objem vlasům

Sprej zvedající vlasy od kořínků

GENTLE VOLUME artègo

GENTLE VOLUME artègo

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.

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.

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

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

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.

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.

Objem balení: 250 ml, 1000 ml
art. č. 0165836
art. č. 0165837
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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. 0165839

Kudrnaté a vlnité vlasy: vlní se při chůzi, září se ve slunečních
paprscích. To vše je Perfect Curl.
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modelující krém

šampon pro vlnité vlasy

kondicionér pro vlnité vlasy

PERFECT CURL artègo

PERFECT CURL artègo

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.

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.

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

Objem balení: 100 ml
art. č. 0165826

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

Objem balení: 200 ml, 1000 ml
art. č. 0165823
art. č. 0165824

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

vyhlazovací kondicionér na vlasy

krém pro rovnání vlasů

SOFT SMOOTHING artègo

SOFT SMOOTHING artègo

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.

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.

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

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

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.
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šampon pro barvené vlasy

kondicionér pro barvené vlasy

RICH COLOR artègo

RICH COLOR artego

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.

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

Objem balení: 200 ml, 1000 ml
art. č. 0165803
art. č. 0165804
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VYJIMEČNÁ SERIE
PŘÍPRAVKŮ PRO
NADSTANDARDNÍ PÉČI.

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.

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.

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 je dokonalý
šampon pro šedivé nebo
odbarvené vlasy se sklonem
k neestetickým žlutým
odleskům.

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
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

EQ FACTOR artègo

Opravdová radost a dobrá
nálada vašich vlasů. EQ FACTOR
SPRAY je úžasným produktem.

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

