


Artistique Nederland B.V. je inovativní a dynamická společnost se sídlem 
v Deventeru, kterou založili bratři Göbelovi v roce 1995. Oba bratři byli 
sami vyučení kadeřníci a byli také velmi aktivní v oblasti kadeřnictví. 
Dodnes vedou několik kadeřnických salónů. Vytvořili společnost Artistique 
Nederland B.V. na základě své vize značky, která je logická, kreativní a 
dostupná výhradně kadeřníkům.

Všechny produkty vyvíjejí a vyrábějí ve svém závodě v Deventeru
v Nizozemsku a dodávají je do celého světa. V Evropě exportují do zemí 
jako Belgie, Německo, Polsko, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika,
Slovensko, Bulharsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Estonsko a Kypr. 
Mimo Evropu jsou produkty Artistique dostupné mimo jiné i v Jižní Africe, 
Saúdské Arábii a Rusku.



Artistique se odlišuje díky:
• vlastnímu vývoji produktů v Nizozemsku
• vlasové kosmetice s extrémně konzistentní, vysokou kvalitou
• konkurenčními nákupními cenami
• produktům se svěžím a moderním vzhledem
• širokému sortimentu
• exkluzivitě pro sektor profesionálních kadeřníků



Experience a Seasons, naše permanentní a semipermanentní barvy na vlasy. Dokonalý synergický systém s 
mimořádnou stabilitou barvy, výjimečnou zářivostí a péčí o vlasy. Systém barev Artistique vám nabízí přirozené 
barvy a umožňuje vám uplatnit svůj kreativní potenciál bez jakýkoliv limitů. Nechte se inspirovat značkou
Artistique a vytvořte fantastické účesy. Barvy na vlasy Experience neobsahují PPD, mají dlouhotrvající výdrž a 
poskytují skvělé krytí.

Experience 
the world of colors

Experience a Seasons, naše permanentní a semipermanentní barvy na vlasy. Dokonalý synergický systém s 
mimořádnou stabilitou barvy, výjimečnou zářivostí a péčí o vlasy. Systém barev Artistique vám nabízí přirozené 



Experience High Blonde 
Melír, který zvládá jakoukoliv zesvětlovací techniku, ať už jde o odbarvení 
celé hlavy nebo speciální melírování jednotlivých pramínků. Díky jeho 
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. Melír Experience High Blonde je 
navíc bez prachu.
450 g – 1350 g.

Level Corrector
Náš Level Corrector je bezesporu nejlepší. Má skutečně jedinečné složení, 
které vám umožní vytvořit ty nejkrásnější a nejkouzelnější módní odstíny 
na jakémkoli barevném základě. Ve vašem salonu už více nebude místo pro 
problémy s krytím šedin. S Level Correctorem se stane barvení mnohem 
jednodušší. Experience Level Corrector se přidává do módních odstínů pro 
překrytí šedivých nebo bílých vlasů. Nekombinujte jej s přírodními barvami 
(ty přirozeně oslabí módní odstín), ale zvýrazněte barvu pomocí Level
Correctoru bez ztráty jejího módního charakteru. 100 ml.

Experience Color Finish
Je nutností po jakémkoliv barvení. Hlavním účelem
tohoto přípravku je zafi xovat barvu ve vlasech, čím se 
prodlouží trvanlivost aplikace. Zároveň vyhlazuje vlasy, 
poskytuje lepší rozčesatelnost a UV ochranu. 250 ml.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 – 1000 ml. 

Experience Pre Tone
Předpigmentační emulze 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.

Experience Color Remover
Jemně čistící pěna
odstraňuje barevné skvrny
z pokožky hlavy, které se
mohou objevit během
barvení. 200 ml.

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

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



Color
makes the man

Men 6.01 Men 7.01

Men 4.01

Men 6

Men 5.01

Men 7

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

Experience Sun Blonde
mix 1+2 – 45 min.
Speciálně vyvinutá barva
k zesvětlení přirozených vlasů až
o 4 stupně oproti přirozené barvě.
100 ml.

Experience Perfect Pastels
mix 1+1 2 % – 30 min.
Speciálně vyvinuta k vytvoření 
nádherných, bohatých pastelových 
odstínů nebo jemných nádechů 
barvy. 100 ml.

Experience Men Color
mix 1+2 2 % – 15/30 min.
Nejpřirozenější barva pro muže. Extrémně vyživující 
krémová směs, která redukuje podíl šedin až o 60 % a 
dodává optimální lesk. Barva bledne z vlasů přirozeně 
a nedochází tak k tvorbě barevných bloků. 100 ml.

Experience Greys
mix 1+1  2 % – 30 min.
Barva byla vyvinuta tak, aby dodala barveným 
bílým, přirozeně bílým a šedivým vlasům krásný 
šedý odstín. Tato barvící látka nezesvětlí barvu 
vlasů. 100 ml.

Seasons Semi Hair Color
mix 1+2 Seasons Activator – 15 min.
Semipermanentní barva na vlasy 
bez amoniaku pro ty klienty, kteří se 
ještě neodvažují používat trvalé barvy. 
Seasons Semi Hair Color nabízí
kreativnímu kadeřníkovi širokou
paletu barev ke splnění přání klientů.
• krytí šedin až do 70 %
• krátky čas působení: 10 až max.
 20 minut
100 ml.

Experience
mix 1+1 – 30 min./45 min.
Barvy na vlasy Experience představují 
profesionální barvící systém na krémové 
bázi. Přirozené, módní a pastelové tóny, 
které nezabarví pokožku hlavy a obsahují 
složky péče o vlasy pro zdravý a zářivý 
výsledek.
• bez PPD
• s nízkým obsahem amoniaku 
• dlouhotrvající, syté a zářivé odstíny
• vynikající krytí šedin
100 ml.

Experience Intensive Reds
mix 1+1 4 % – 30 min.
Intenzivní červené módní odstíny, 
které kryjí šediny až z 80 %. 100 ml.



  Experience Activators

2 % Barvení pomocí Experience
  Specials & Toners

 4 % Stejná hloubka a překrytí šedivých
  vlasů Level Correctorem

6 % Zesvětlení o 1-2 odstíny

 9 % Zesvětlení o 2-3 odstíny

 12 % Zesvětlení o 3-4 odstíny

30 %

50 %

70 %

100 %

Podíl šedivých vlasů Level Corrector Módní odstín Aktivátor

30 g

20 g

10 g

6 %

6 %

4 %

4 %

10 g

20 g

30 g

Výpočet receptury

Barvení pomocí Experience Level Corrector



More fun with
Beach Blonde

Beach Blonde je unikátní koncept zesvětlování bez amoniaku. 
Blond vlasy si zaslouží osobitou péči. Z tohoto důvodu Artistique
vyvinul jedinečnou produktovou linii péče speciálně pro barvené
blond vlasy.



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

Beach Blonde 5 minute Color –
bez amoniaku
5-minutová 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, fi alová, stříbrná
a neutrální. 5-min. barva 100 ml, emulze
200 ml – 1000 ml.

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
1000 ml, prášek 400 g, krém 750 ml.

Sprej Beach Blonde Color
Dosáhněte krásného vzhledu vašich 
vlasů! 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.

Sprej Beach Blonde Aft er Bleach
Aft er Bleach je kondicionér ve spreji pro 
péči o odbarvené blond vlasy. Okamžitě 
vlasy vyhlazuje, zlepšuje rozčesatelnost
a zanechává je poddajnější. 200 ml.

1000 ml, prášek 400 g, krém 750 ml.1000 ml, prášek 400 g, krém 750 ml.1000 ml, prášek 400 g, krém 750 ml.

Zesvětlovací prášek Beach Blonde byl vyvinut ve spojení 

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 perleťový odstín.
Šampony 200 ml – 1000 ml, kondicionéry 200 ml.



Produktová řada Youcare nabízí komplexní péči o vlasy. Jde o jedinečný koncept, založený na přesvědčení o 
důležitosti zdravých vlasů a vlasové pokožky. Výsledkem inovativní technologie je linie fantastických produktů, 
která řeší různé problémy s vlasy a pokožkou hlavy, jako jsou lupy, podráždění, nevýrazné a poškozené vlasy, padání 
vlasů a krepatění. NOVINKA: Všechny produkty YC jsou veganské a obsahují jedinečný komplex z mořských řas.

Perfect hair with
Youcare



Youcare Intens Shampoo (pH 5,5)
Chrání před poškozením a dodává vlasům lesk a poddajnost. Vyrovnává 
povrch vlasů a zlepšuje jejich rozčesatelnost. 30 ml – 250 ml – 1000 ml.

Youcare Intens Revitalizer (pH 4,0)
Intenzivní vyživující sprej pro suché vlasy. Intens Revitalizer zlepšuje
strukturu vlasů a dodává potřebnou hydrataci. Vlasy jsou na dotek jemné, 
snadněji se češou a mají krásný lesk. Vhodný pro každodenní použití. 125 ml.

Youcare Intens Mask (pH 2,7)
Intenzivní ošetření pro suché a poškozené vlasy. Dlouhotrvající ochrana před 
vysušením bez zatížení vlasů. Ošetřuje vlasy a zanechává je jemné, poddajné a 
lesklé. 30 ml – 150 ml – 350 ml – 1000 ml

Youcare Intens Leave In Mask (pH 4,2)
Speciálně vyvinuta maska, aby poskytovala každodenní výživu normálním, 
suchým a poškozeným vlasům. Dodává vlasům péči, kterou potřebují, aby 
byly pružné, lesklé a zdravé. Použití: Vmasírujte malé množství do suchých 
nebo umytých vlasů. Nesmývejte. 125 ml.

Youcare Curl Shampoo (pH 5,5)
Podporuje elasticitu a hydratuje vlasy. Dodává kudrnatým vlasům pružnost. 
Vlasy působí upraveně a snadno se rozčesávají. 30 ml – 250 ml – 1000 ml.  

Youcare Curl Revitalizer (pH 4,0)
Speciální sprej na přirozeně kudrnaté vlasy a vlasy po trvalé ondulaci.
Curl Revitalizer podporuje elasticitu, dodává lesk a hydratuje vlasy, aby
si zachovaly svou fl exibilitu. Vhodný pro každodenní použití. 125 ml.

Youcare Curl Mask (pH 2,7)
Intenzivní hydratační péče pro pružnost a výživu vlasů. Maska hydratuje
a zabraňuje krepatění vlasů. 30 ml – 150 ml – 350 ml – 1000 ml.

Youcare Curl Leave In Mask (pH 4,2)
Vyživující maska vyvinuta pro kudrnaté vlasy nebo pro vlasy po trvalé
ondulaci. Podporuje elasticitu a hydratuje vlasy, aby si zachovaly svou
fl exibilitu. Vlasy vypadají upraveně a snadno se rozčesávají.
Použití: Vmasírujte malé množství do suchých nebo umytých vlasů.
Nesmývejte. 125 ml.

Youcare Color Shampoo (pH 5,5)
Jemně čistí vlasy a uchovává intenzitu barvy a lesk. Dodává barveným 
vlasům zdravý a upravený vzhled. S UV fi ltrem. 30 ml – 250 ml – 1000 ml. 

Youcare Color Revitalizer (pH 4,0)
Vytváří intenzivní lesk, zanechává vlasy poddajné a zajišťuje snadné
rozčesávání. Chrání před UV zářením, díky čemuž barva vypadá déle 
krásná. Vhodný pro každodenní použití. 125 ml.

Youcare Color Mask (pH 2,7)
Intenzivní péče chrání před vyblednutím barvy, aniž by vlasy zatěžovala. 
Vlasy si uchovají svůj krásný lesk a snadno se rozčesávají.
30 ml – 150 ml – 350 ml – 1000 ml.

Youcare Color Leave In Mask (pH 4,2)
Speciálně vyvinuta maska pro výživu barvených vlasů. Poskytuje vlasům 
péči, kterou potřebují, aby byly pružné, lesklé a zdravé. Kromě toho
speciální UV fi ltr chrání barvu vlasů před slunečním zářením. 125 ml.

Nové složení s unikátnímkomplexem Artistique z morských ras.ˇ ˇ
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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 k použití před
pobytem na slunci a během něj. 
Chrání vlasy zevnitř před škod-
livými účinky slunce a UV záření. 
Voděodolný. Dodává mokrý efekt.  
175 ml.

Suncare UV Protection Spray 
Sprej 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.
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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 
Okamžitá intenzivní péče. 
Poskytuje účinnou regeneraci a 
hydrataci. Dodává vlasům hedvábný 
vzhled a lesk. 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)
Speciální vyživující a hydratační šampon na vlasy a tělo
obohacený o ceramidy. Vhodný pro všechny typy vlasů
a kůže. Zanechává příjemnou vůni. 
30 ml – 250 ml – 1000 ml.

Mencare Cool Down Shampoo (pH 5,5)
Šampon na vlasy a tělo vhodný na každodenní použití.
Osvěžuje pokožku. Zajišťuje důkladné čištění a hydrataci.
Zvyšuje pružnost vlasů. 30 ml – 250 ml – 1000 ml.

Youcare Volume Shampoo (pH 5,5)
Lehký, jemně čistící šampon, který dodává objem a vitalitu jemným až 
normálním vlasům, aniž by je zatížil. 30 ml – 250 ml – 1000 ml. 

Youcare Cleansing Shampoo (pH 5,25)
Čistí vlasy obsahující zbytky stylingových přípravků. Vlasy se po jeho 
použití snadno rozčesávají a jsou lesklé. 250 ml – 1000 ml.

Youcare Daily Shampoo (pH 5,5)
Byl vyvinut pro velmi jemné každodenní mytí vlasů a pokožky hlavy.
250 ml – 1000 ml.

Youcare Sebum Shampoo (pH 5,9)
Šampon pro péči o mastnou pokožku hlavy. Speciální tenzidový
systém jemně čistí vlasy a pokožku hlavy. Aktivní složky zabraňují
nadměrnému maštění a oddalují opětovný výskyt mazu. Pravidelné 
používání zanechává vlasy upravené a déle ve formě. 250 ml – 1000 ml.

Youcare Dandruff  Shampoo (pH 5,75)
Šampon, který bojuje proti lupům. Speciální tenzidový systém a pirokton 
olamin jemně odstraňují lupy. Při pravidelném používání se přestanou
tvořit šupinky a pokožka hlavy zůstane čistá. 250 ml – 1000 ml.

Suncare Aft er Sun Shampoo 
Jemně čistící šampon na vlasy 
vystavené slunci. Zlepšuje 
rozčesávání. Vlasy jsou
hydratované a mají více lesku.
250 ml.



No Yellow
allowed

No Yellow Mask. Vyvinutá k neutralizaci žlutých
odstínů ve vlasech nebo vytvoření popelavého nádechu
po použití No Yellow Shampoo. Obnovuje lesk a barvu
vlasů, ponechává je v dokonalém stavu a usnadňuje 
rozčesávání. Aplikujte dostatečné množství masky na 
vlasy vysušené ručníkem a nechte působit 5 minut,
pak vlasy důkladně vypláchněte. 150 ml – 1000 ml.
No Yellow Shampoo. Díky vysoké koncentraci
pigmentů tento jemný šampon matuje a neutralizuje 

základní barvu a zároveň hloubkově čistí veškeré 
zbytky blond barvy. Aplikujte větší množství šamponu
po zesvětlovací proceduře, 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 No Yellow Shampoo si nasaďte 
rukavice. 50 ml – 250 ml – 1000 ml.



Male Co.
men only...

Male Co. Produktová řada vyvinutá značkou Artistique speciálně pro mužské vlasy. Produkty péče o 
vlasy udržují vlasy a pokožku hlavy mužů ve skvělém stavu. Zatímco stylingové přípravky byly vytvořeny pro 
dodání individuálního vzhledu s jedinečným stylem. Z produktů Male Co pro úpravu brady si vybere opravdu 
každý, zda jde o hladce oholené muže nebo ty s bradou.



Shave Wash
Šampon speciálně vyvinutý na holení vousů.
Hydratuje a vyživuje bradu a vousy. 150 ml.

Hair & Beard Wash
Speciální šampon pro muže na vlasy a vousy. 
50 ml – 150 ml – 1000 ml.

Stone Glue
Gel na úpravu vlasů s extra silnou fi xací a leskem. Zafi xuje jakýkoliv
účes na své místo. Stupeň zpevnění 6 – stupeň lesku 3. 50 ml – 150 ml.

Clay Paste
Suchá stylingová hlína se silným zpevněním a 
matným efektem. Ideální pro zvýraznění textury 
a defi nici krátkých až středně dlouhých vlasů.
Stupeň zpevnění 4 – stupeň lesku 1. 100 ml.

Greasy Wax
Vosk na vlasy zaručuje střední fi xaci a dodává lesklý 
vzhled. Dokonalý pro uhlazený vzhled krátkých 
vlasů. Stupeň zpevnění 3 – stupeň lesku 4. 100 ml.

Classic Pomade
Nadčasová pomáda s velmi silnou fi xací.
Použĳ te k vytvoření uhlazeného, lesklého vzhledu 
na krátké nebo středně dlouhé vlasy.
Stupeň zpevnění 4 – stupeň lesku 3. 100 ml.

Groovy Cream
Stylingový krém na vlasy hydratuje a zároveň 
dodává elasticitu a hebkost. Poskytuje mírný lesk 
a středně silnou fi xaci. 
Stupeň zpevnění 2 – stupeň lesku 2. 100 ml.

Matt  Fibre
Pasta, která poskytuje silnou fi xaci a matný
vzhled. Pro rychlou a snadnou úpravu vlasů. 
Stupeň zpevnění 4 – stupeň lesku 2. 100 ml.

Beard Balm
Balzám na bradu poskytuje mírnou fi xaci a 
přirozený vzhled vašim vousům. Pro změkčení a 
vytvarování vousů.
Stupeň zpevnění 2 – stupeň lesku 3. 30 ml.

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

Grooming Spray
Zpevňující gelový sprej pro trendový vzhled poskytuje okamžitý objem a
texturu. Pro použití u všech technik úpravy vlasů. Tvar účesu zafi xuje na
delší dobu. Stupeň zpevnění 3 – stupeň lesku 1. 250 ml.

Beard Oil
Olej zanechá bradu a vousy jemné,
hydratované a upravené.
Stupeň zpevnění 0 – stupeň lesku 5. 30 ml.

Šampon speciálně vyvinutý na holení vousů.



Refresh
shimmer&shine

Šampon Refresh Color. Aby umožnila všem
barvám vlasů 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/fi alová, 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 potřebujete 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 barevné 
odstíny, které lze vzájemně 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. Nechte působit 15–30 minut.
Při aplikaci si nasaďte rukavice. 135 ml.

Freak Direct Colors. Intenzivní módní barvy.  nanesení blond přelivu nebo odbarvovače.



Stylingové produkty Youstyle vám poskytnou vše, co potřebujete pro úpravu vlasů, abyste vytvořili svůj 
vysněný účes. Společnost Artistique přináší snadno použitelné produkty, které podpoří vaši kreativitu a 
umožní vám vytvořit jedinečný styl. NOVINKA: Všechny produkty YS jsou veganské a obsahují jedinečný
Artistique komplex z mořských řas.

Perfect styling with
Youstyle



Youstyle Hair Styler
Gel, který dodá vašim vlasům perleťový lesk. Hair Styler můžete použít na suché
i vlhké vlasy. Vhodný před fénováním vlasů nebo na konečnou úpravu účesu.
Stupeň zpevnění 3 – stupeň lesku 2. 30 ml – 150 ml.

Youstyle Curl Power
Krém pro defi nici loken dodává vlasům sílu a úžasný lesk. 
Stupeň zpevnění 3 – stupeň lesku 3. 30 ml – 150 ml.

Youstyle Ultra Spyker
Silné rychleschnoucí krémové lepidlo pro extrémní efekty na krátkých vlasech. 
Stupeň zpevnění 5 – stupeň lesku 2. 30 ml – 150 ml.

Youstyle Curl Cream
Krém pro přirozeně kudrnaté vlasy nebo vlasy po trvalé ondulaci. Dodává kudrlinám
objem, lesk, defi nici a zamezuje krepatění vlasů. Obsahuje ochranu před teplem. 
Stupeň zpevnění 1 – stupeň lesku 2. 30 ml – 150 ml

Youstyle Groomy
Dodává vlasům objem, texturu a dlouhotrvající 
zpevnění. Stupeň zpevnění 5 – stupeň lesku 3.
200 ml.

Youstyle Shine Wax
Lesklý vosk pro zářivé efekty ve vlasech.
Stupeň zpevnění 1 – stupeň lesku 6. 125 ml.

Youstyle Web Fibre
Vláknitý vosk pro úžasně pružný účes.
Stupeň zpevnění 2 – stupeň lesku 4. 125 ml.

Youstyle Satin Shape
Změňte tvar nebo texturu účesu a objevte zcela 
nový styl. Flexibilní vláknitá struktura poskytuje 
podporu a pomáhá vytvářet pevné účesy, které se 
dají snadno upravovat a měnit.
Stupeň zpevnění 3 – stupeň lesku 5. 125 ml.

Youstyle Rewind Paste
Matná stylingová pasta pro vytvoření kreativního 
účesu a nedbalé textury.
Stupeň zpevnění 3 – stupeň lesku 2. 125 ml. 

Youstyle Pomade
Pro fl exibilní styling. Pomáda poskytuje kontrolu 
a defi nici účesu bez zatížení vašich vlasů. Vytvořte 
účes, který vydrží přesně podle vašich představ.
Stupeň zpevnění 4 – stupeň lesku 4. 125 ml. 

Youstyle Clay
Suchá stylingová hlína, která poskytuje silné 
zpevnění a matný efekt. Dodává texturu a
defi nici krátkým a středně dlouhým vlasům.
Stupeň zpevnění 2 – stupeň lesku 0. 125 ml.

Youstyle Gloss Spray Wax
Vosk ve spreji pro lesklé efekty ve vlasech. Jemně nastříkejte na suché vlasy pro okamžitý zářivý 
lesk. Stupeň zpevnění 3 – stupeň lesku 6. 50 ml – 200 ml.

Youstyle Sett ing Spray
Usnadňuje úpravu vlasů. Sprej je vhodný na fénování, tvarování a fi xaci. Vašim vlasům dodá objem 
a lesk. Obsahuje ochranu před teplem. Stupeň zpevnění 3 – stupeň lesku 2. 50 ml – 200 ml.

Youstyle Ocean Spray
Sprej pro neodolatelný plážový vzhled. Obsahuje ochranu před teplem.
Stupeň zpevnění 2 – stupeň lesku 1. 50 ml – 200 ml.

Youstyle Gel Spray
Pro všechny kreativní a trendové techniky úpravy vlasů. Dodává dlouhotrvající fi xaci, objem a
lesk. Lze použít na vlhké i suché vlasy. Také vhodný ke zvýraznění speciálních částí účesu.
Stupeň zpevnění 5 – stupeň lesku 3. 50 ml – 200 ml.

Youstyle Curly Glaze
Dodává vlasům extra silné zpevnění. Lze použít jak na mokré, tak na suché vlasy. Pro dosažení
elastického zpevnění rozřeďte Curly Glaze vodou. Stupeň zpevnění 6 – stupeň lesku 3.
50 ml – 200 ml.

Youstyle Sunshine
Dodává vlasům zářivý lesk, 
nadýchanost a zanechává je
hedvábně hladké. Poskytuje
ochranu před UV zářením.
Obsahuje ochranu před teplem.
Stupeň zpevnění 0 – stupeň lesku 6.
50 ml.

Curl Power a Curl Cream jsou vhodné
pro kudrnaté vlasy. Umožní vám
naplno využít potenciál vašich vlasů
a získat perfektní vlnitý účes.

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



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 fl exibilní účes. Stupeň zpevnění 3. 150 ml.

Pomade Original pro fl exibilní účes. Stupeň zpevnění 4. 30 ml – 150 ml.

Pomade Strong pro fl exibilní účes se silnou fi xací. Stupeň zpevnění 5. 150 ml.

Youstyle Dynamic Shape
Vytvoří umělecký účes s elastickou fl exibilitou a leskem. 
Stupeň zpevnění 4 – stupeň lesku 1. 30 ml – 150 ml.

Youstyle Jelly Steel
Gel pro úpravu vlasů s extra silným zpevněním a
leskem. Zafi xuje jakýkoliv účes.
Stupeň zpevnění 6 – stupeň lesku 3. 30 ml – 150 ml.

Youstyle Matt  Styler
Silně tužící stylingový krém s matným efektem. 
Stupeň zpevnění 4 – stupeň lesku 0. 30 ml – 150 ml.

Youstyle Stay Control
Rychleschnoucí gel pro trendové účesy s objemem, 
který nezanechává žádné zbytky ve vlasech.
Stupeň zpevnění 5 – stupeň lesku 2. 150 ml.

Youstyle Crazy Styler
Silný gel pro extrémní styling na krátkých vlasech. 
Pro ještě kreativnější fi xaci.
Stupeň zpevnění 6 – stupeň lesku 1. 250 ml.

Youstyle Hair Spray
Dodává vlasům přirozené zpevnění a lesk. Snadno se vyčesává.
Nezanechává vlasy mastné ani lepkavé. Rychle schne a chrání vlasy před 
vlhkostí. Jemně parfémovaný.
Stupeň zpevnění 3 – stupeň lesku 2. 150 ml – 400 ml.

Youstyle Trend Spray
Dodává vlasům silné zpevnění a lesk. Snadno se vyčesává. Nezanechává 
vlasy mastné ani lepkavé. Rychle schne a chrání vlasy před vlhkostí.
Jemně parfémovaný. Stupeň zpevnění 4 – stupeň lesku 2. 150 ml – 400 ml.

Youstyle Mousse Normal
Vytvořte viditelný objem s přirozeným zpevněním. Tužidlo dodává lesk a
objem. Speciální vyživující složky poskytují dobrou rozčesatelnost a
antistatický účinek. Stupeň zpevnění 3 – stupeň lesku 2. 150 ml – 400 ml.

Youstyle Mousse Strong
Vytvořte působivý objem se silným zpevněním. Tužidlo dodává lesk a objem. 
Speciální vyživující složky poskytují dobrou rozčesatelnost a antistatický 
účinek. Stupeň zpevnění 4 – stupeň lesku 2. 150 ml – 400 ml.

Youstyle Root Lift er
Vytváří výrazný objem a
nadzvednutí od kořínků se 
silným zpevněním.
Stupeň zpevnění 3 –
stupeň lesku 2. 200 ml.

Youstyle Dynamic ShapeYoustyle Dynamic ShapeYoustyle Dynamic ShapeYoustyle Dynamic Shape Youstyle Stay ControlYoustyle Stay ControlYoustyle Stay ControlYoustyle Stay ControlYoustyle Stay ControlYoustyle Stay ControlYoustyle Stay ControlYoustyle Stay ControlYoustyle Stay ControlYoustyle Stay ControlYoustyle Stay ControlYoustyle Stay ControlYoustyle Stay ControlYoustyle Stay ControlYoustyle Stay Control



The Artiplex effect

Artiplex. Jedná se o vysoce koncentrované 
přípravky obohacené o hydrolyzované rostlinné 
bílkoviny, které umožňují systému Protection & 
Healing regenerovat a posílit vážně poškozené vlasy 
nebo předcházet nadměrnému poškození vlasů 
během procesu barvení.
Nº 1 Bond Booster Chrání vlasy před lámáním 
během procesu barvení. 100 ml. 
Nº 2 Shampoo Poškozené vlasy zůstanou po použití 
tohoto šamponu hebké, lesklé, poddajné a lze je snáze 

rozčesat. Má bohatou krémovou konzistenci.
250 ml – 1000 ml.
Nº 3 Mask Tato maska dokonale vyživuje poškozené 
vlasy a dodává jim hebkost a vláčnost. Má lehkou 
konzistenci, která se snadno aplikuje od kořínků až 
po konečky. Vlasy se snadněji češou a upravují.
150 ml – 750 ml.
Nº 4 Finish Liquid Vlasy zjemní až ke konečkům a 
připraví je na následný styling. 100 ml.



Mystral &
    Aminosilk 

permanent waves



Mystral Plus
Mírně zásaditý roztok k permanentní ondulaci
speciálně vyvinutý pro dosažení extra trvanlivých vln 
od kořínků až po konečky s vynikající elasticitou.
Přípravek Mystral Plus je k dispozici ve 2 intenzitách:
č. 0 pro odolné vlasy a č. 1 pro normální vlasy. 500 ml.

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.
Poskytuje vynikající elasticitu. 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.

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

Mystral Plus
Mírně zásaditý roztok k permanentní ondulaci
speciálně vyvinutý pro dosažení extra trvanlivých vln 
od kořínků až po konečky s vynikající elasticitou.
Přípravek Mystral Plus je k dispozici ve 2 intenzitách:
č. 0 pro odolné vlasy a č. 

Mystral Fix 1 + 1
Výživný proteinový fi xátor.
Smíchejte s teplou vodou v poměru
1 : 1 a vytvořte u zákazníka příjemnou 
fi xaci. 1000 ml.

AMS Permanent
Výsledkem této inovace je roztok pro permanentní ondulaci, který
kombinuje vlastnosti pH neutrální emulze a jemně alkalické emulze.
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.

Péče o vlasy před trvalou ondulací, založená na přírodních 
bílkovinách. Ochranné látky jsou absorbovány porézními 

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.
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