
Let the hair
do the talking



Artistique Nederland B.V. is een innovatief 
en dynamisch bedrĳ f dat in 1995 is opgericht 
door de gebroeders Göbel in Deventer.
Beide broers waren zelf kapper en tevens 
zeer actief in het kappersvak. Ze hebben tot 
op de dag van vandaag nog meerdere
kapsalons. Artistique Nederland B.V. is
ontstaan vanuit de visie om een merk te
ontwikkelen dat logisch, creatief en exclusief 
voor kappers is.

Al onze producten worden ontwikkeld en 
geproduceerd in onze fabriek in Deventer. 
We leveren wereldwĳ d aan kappers.

Artistique onderscheidt zich door:
• Zeer betrouwbare kwaliteit van haar
 producten
• Bĳ zonder scherpe inkoopprĳ zen
• Producten met een frisse en moderne
 uitstraling
• Uitgebreid assortiment
• Exclusief voor de professionele kapsalon

No Yellow
allowed

No Yellow. Door de hoge concentratie pigmenten 
ma� eert en neutraliseert deze sterk geconcentreerde 
verzorgende shampoo de ondergrondkleur en zorgt 
daarnaast voor een diepe reiniging van alle
blondeerresiduen. Gebruiksaanwĳ zing: na de
blondeerbehandeling een ruime hoeveelheid
shampoo aanbrengen, hierbĳ  de hoofdhuid zo min 

mogelĳ k masseren. Voor een optimaal resultaat 5 tot
10 minuten laten inwerken, daarna zorgvuldig
uitspoelen. Geschikt voor highlights, coupe soleil,
balayage, blond- of grĳ stinten en als tussenbehande-
ling na een complete blondering. Draag bĳ  het
opbrengen van de No Yellow Shampoo handschoenen. 
250 ml - 1000 ml.



Experience en Seasons, onze permanente and semi-permanente haarverf. Een perfect synergie systeem 
met buitengewone kleurstabileit, haarverzorging en uitzonderlĳ ke glans. Het Color System van Artistique 
biedt u levensechte kleuren; uw creativiteit krĳ gt alle aandacht en ruimte, terwĳ l u niet meer hoe�  te “gokken” 
op het eindresultaat. Laat Artistique u inspireren om fantastische haarstĳ len te creëren.

Experience 
the world of colors

Experience High Blonde 
Een product waar alle blondeertechnieken, van een complete blondering 
tot speciale balayage technieken mee gerealiseerd kunnen worden.
Door de unieke samenstelling van Experience High Blonde kan men het 
haar blonderen al met 4% Experience Activator, waarbĳ  het haar in een 
uitstekende conditie blĳ � . De formule is ontwikkeld voor een maximaal 
resultaat met een minimale inwerktĳ d. Experience High Blonde is tevens 
stuifvrĳ . 450 gr - 1350 gr.

Level Corrector
Absoluut op nummer 1 staat onze Level Corrector. Dit is echt een unieke
formule waarmee je de mooiste en meest sprankelende kleuren kunt
maken en zorgt ervoor dat alle dekkingsproblemen helemaal uit uw salon 
verdwĳ nen! We willen dit graag benadrukken: het zal kleuren een heel
stuk gemakkelĳ ker maken. Experience Level Corrector is gemaakt om
modetinten die op grĳ s of op lichtere ondergronden worden gezet een
juiste kleurdiepte te geven. Geen natuurkleur meer bĳ mengen, wat 
natuurlĳ k de modetint afzwakt, maar direct Level Corrector bĳ voegen
en het verdiept de kleur zonder verlies van het modekarakter. 100 ml.

Experience Color Finish
Experience Color Finish is een must na iedere haar-
kleurbehandeling. Het primaire doel van Experience
Color Finish is het fi xeren van de gemaakte haarkleur
in het haar.  Hiermee wordt de houdbaarheid van de
haarkleur vergroot. Deze houdbaarheid zal het best
zichtbaar zĳ n bĳ  de modetinten. 250 ml.

Activators
Experience Activators 2% - 4% - 6% - 9% - 12% en Seasons Activator zĳ n
een crème oxidatie-emulsie. Een complex en intelligent samenspel van
Experience en Seasons Hair Color met de Activators garanderen onover-
troff en gelĳ kmatige kleurresultaten, ona� ankelĳ k van het grĳ saandeel
in het haar. Experience Activator: 1000 ml, Seasons Activator: 1000 ml,
Men Activator: 200 ml - 1000 ml.

Experience Pre Tone
Voorpigmenteringsvloeistof Experience
Pre Tone is gebruiksklaar voor alle bestaande 
kleuringen en verkrĳ gbaar in 3 sterktes, 
a� ankelĳ k van de kleurhoogte:
• 1 - 4 Zwart tot middelbruin
• 5 - 6 Lichtbruin tot donkerblond
• 7 - 9 Middelblond tot zeer lichtblond
250 ml.

Experience Color Remover
Experience Color Remover
huidreinigingsmousse verwĳ dert
mild de kleurresten die na een
kleuring op de huid kunnen
achterblĳ ven. 200 ml.

Experience Color Thickener
Speciaal ontwikkelde emulsie om 
haarverf te verdikken bĳ  o.a folie-
en balayage technieken. 100 ml.

Experience Derma Care
Experience Derma Care beschermt de overgevoelige 
huid tegen irritatie, veroorzaakt door chemische 
behandelingen, zoals haarkleurmiddelen en perma-
nentbehandelingen. 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
Speciaal ontwikkeld om natuurhaar 
tot 4 tinten op te lichten a� ankelĳ k 
van de natuurlĳ ke kleurhoogte.
100 ml.

Experience Pastels
De Perfect Pastels van Artistique 
zĳ n speciaal ontwikkeld om
prachtige volle pasteltinten of
subtiele kleurnuances te creëren.
100 ml.

Experience Mencolor
Voor de man de beste manier om grĳ s haar te 
camoufl eren. De meest voedende en natuurlĳ ke 
dekkracht in een crème-formule, geen blokkleuren 
en tot 60% grĳ svermindering. 100 ml.

Experience Greys
Experience Grĳ skleuren is ontwikkeld om
wit geblondeerd, natuurlĳ k wit en grĳ s haar
een mooie grĳ stint te geven. 100 ml.

Seasons Semi Hair Color
De ammoniavrĳ e crème-kleuring van 
Artistique is een milde semi-perma-
nente haarkeuring voor die klant, die 
niet echt geverfd wil worden. Seasons 
hee�  geen oplichtende werking en 
verzorgt tevens het haar tĳ dens de 
inwerktĳ d. Seasons kleurt het haar 
zonder het te beschadigen, dankzĳ  de 
ammoniavrĳ e samenstelling. Seasons 
gee�  een prachtige glans aan het haar.
100 ml.

Experience
Experience, een professioneel haar-
kleuringssysteem op crèmebasis. 
Dit kleursysteem biedt diepe volle
kleuren, hoge grĳ sdekking met buiten-
gewone kleurstabiliteit, uitzonderlĳ ke 
glans en haarverzorging.
De serie bevat vele prachtige tinten.
• PPD vrĳ  
• Laag ammoniagehalte in de haarverf
100 ml.

Experience Reds
Deze fashion kleuren geven 
geweldige dekkracht tot 80% 
grĳ sdekking. 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. Deze hooggeconcentreerde formule –
verrĳ kt met plantaardig gehydroliseerde proteïnen –
stelt het Artiplex Protection & Healing System in 
staat om ernstig beschadigd haar te herstellen en 
te versterken, of extra beschadigingen tĳ dens het 
kleurproces te voorkomen. Het haar wordt weer 
gezond, glanzend, krachtig en soepel en behoudt
zĳ n elasticiteit. Ook wordt de conditie van het haar 
weer opgebouwd.
Nº 1 Bond Booster Beschermt het haar tegen haar-
breuk o.a tĳ dens het kleurproces. 100 ml. 

Nº 2 Shampoo Deze shampoo maakt beschadigd haar 
zachter, glanzend en soepel, zodat het makkelĳ ker 
doorkambaar wordt. 250 ml - 1000 ml.
Nº 3 Mask Dit masker voedt het beschadigde haar
perfect en maakt het zacht en soepel. Het hee�  een 
lichtgewicht textuur die makkelĳ k aan te brengen is 
van de aanzet tot de punt. Het haar is makkelĳ ker
doorkambaar en te stylen. 150 ml - 750 ml.
Nº 4 Finish Liquid Sluit de haarschubben, maakt het 
haar gladder tot in de punten en klaar om gestyled te 
worden. 100 ml.



More fun with
Beach Blonde

Beach Blonde. Het ultieme ammoniavrĳ e blondeerconcept van Artistique. De Beach Blonde serie is 
ontwikkeld om ammoniavrĳ  op te lichten en gee�  tĳ dens dit proces tevens verzorging af aan het haar.

Beach Blonde Brightener 
Een geconcentreerd kleurpigment dat u aan een blondeerproduct toe kunt
voegen. Hiermee kunt u mooie kleurschakeringen maken. Verkrĳ gbaar in
Ma� , Red, Copper en Red/Copper. Voeg max. 5% Beach Blonde Brightener toe
aan het totale blondeerproduct. 150 ml.

Beach Blonde 5 minute Color -
ammoniavrĳ 
Beach Blonde 5 minute Color wordt
toegepast in combinatie met Beach
Blonde kleurlotion voor een snelle 
kleurverandering op geblondeerd haar. 
Verkrĳ gbaar in in Ash, Natural Ash,
Sand, Pearl, Violet, Silver en Neutral.
5 min. color 100 ml, lotion 200 ml - 
1000ml.

Bleaching with Beach Blonde - ammoniavrĳ 
Beach Blonde Lightning Powder is ontwikkeld om in combinatie met Beach Blonde Cream en
Beach Blonde Developer, (normal of strong) natuurlĳ k of gekleurd haar licht of sterk op te lichten.
Developer 1000 ml, powder 400 gr, cream 750 ml.

Beach Blonde A� er Bleach Spray
A� er Bleach Spray is een conditionerende spray 
voor geblondeerd haar. Deze spray verbetert 
direct de kambaarheid van het haar en egaliseert
structuurverschillen. 200 ml.

Beach Blonde Color Spray
Ga voor een prachtige look! 
Spray de verzorgende colorspray
over je haar. Creëert kleurtonen
in geverfd en natuurlĳ k blond of wit 
haar en gee�  het een mooie glans.
Verkrĳ gbaar in Silver, Ash, Pearl en 
Sand. 200 ml.

Beach Blonde Shampoos en Conditioners 
Deze shampoos en conditioners zĳ n speciaal ontwikkeld om de tint bĳ  te houden wanneer 
Beach Blonde is gebruikt. Silver voor blondtinten, Ash voor astinten, Sand voor beigetinten 
en Pearl voor pareltinten. Shampoos 200 ml - 1000 ml, conditioners 200 ml.



Youcare. Een compleet haarverzorgingsconcept. Artistique hee�  een complete productserie ontwikkeld 
speciaal voor de individuele haartypen. De unieke formule met Arganolie verzorgt en voedt het haar zonder 
het te verzwaren.  

De Youcare serie is een compleet haarverzorgingsconcept. Dit unieke concept is het resultaat van innovatieve 
technologie met als doel een serie fantastische haarproducten, waarvan het haar een ware weldaad ondervindt.
De hair baths verzorgen het haar, aangepast aan de verschillende haartypen. Voor ieder haartype zĳ n er
individuele kuurproducten uit de Youcare verzorgingsserie.

Youcare Intens Hair Bath
Mild reinigend en verzorgend 
haarbad, helpt uw droge en
beschadigde haar te herstellen.
50 ml - 250 ml - 1000 ml.

Youcare Intens Leave In Mask
Masker in sprayvorm, hydraterende 
intensief kuur gee�  zacht en soepel 
haar. Helpt bĳ  het voorkomen van 
gespleten haarpunten. 125 ml.

Youcare Intens Revitalizer (pH 3,9)
Hydraterende spray voor veerkracht en glans
(dagelĳ ks gebruik). Intens Revitalizer maakt 
uw haar gemakkelĳ k doorkambaar. 125 ml.

Youcare Intens Mask
Intensieve haarkuur voor droog 
en beschadigd haar. Langdurige 
bescherming tegen uitdroging 
zonder het haar te verzwaren. 
Herstelt het haar waardoor het 
zacht, soepel en glanzend wordt. 
50 ml - 150 ml - 350 ml - 1000 ml.

Youcare Color Revitalizer (pH 3,9)
Hydraterende spray voor veerkracht 
en glans met UV fi lter (dagelĳ ks 
gebruik). 125 ml.

Youcare Color Leave In Mask
Masker in sprayvorm.
De hydraterende intensie� uur
gee�  zacht en soepel haar.
Helpt bĳ  het voorkomen van
kleurvervaging. 125 ml. 

Youcare Color Hair Bath
Mild reinigend en verzorgend
haarbad. Voor optimale verzorging 
van gekleurd haar gebruikt u Color 
Hair Bath. 50 ml - 250 ml - 1000 ml.

Youcare Intens Color Mask
Kleurbeschermende intensief-
kuur. Bescherming tegen kleur-
vervaging, zonder verzwaring.
Het haar houdt zĳ n mooie glans
en is gemakkelĳ k te kammen.
50 ml - 150 ml - 350 ml - 1000ml.

Youcare Curl Revitalizer (pH 3,9)
Hydraterende spray voor veer-
kracht en glans (dagelĳ ks gebruik 
en licht verstevigend).
Curl Revitalizer accentueert uw 
krullen. 125 ml.

Youcare Curl Leave In Mask
Masker in sprayvorm, gee�  veerkracht
en hee�  een hydraterend vermogen, voedt 
en voorkomt kroezen en pluizen. 125 ml.

Youcare Curl Hair Bath
Mild reinigend en verzor-
gend haarbad, gee�  uw 
krullen veerkracht.
50 ml - 250 ml - 1000 ml.



Youcare Daily Hair Bath 
Mild reinigend en verzorgend 
haarbad. Houdt het haar 
dagelĳ ks in conditie.
50 ml - 250 ml - 1000 ml.

Youcare Dandruff  Hair Bath 
Mild reinigend en roos bestrĳ dend
met Piroctone Olamine. 250 ml.

Youcare Sebum Hair Bath
Speciale shampoo tegen een ve� e 
hoofdhuid. Een speciaal tenside
systeem zorgt voor een milde reiniging 
van haar- en hoofdhuid. 250 ml.

Youcare Volume Hairbath
Mild reinigende shampoo.
Gee�  het haar volume
zonder het te verzwaren.
50 ml - 250 ml - 1000 ml.

Youcare Cleansing Hair Bath 
Shampoo voor het reinigen van haren 
waarin stylingproducten zĳ n verwerkt. 
Gee�  makkelĳ k doorkambaar en
glanzend haar. 50 ml - 250 ml - 1000 ml.

Mencare Men Shampoo 
Speciaal verzorgende en vochtregulerende Hair & Body 
Shampoo verrĳ kt met ceramide. Geschikt voor alle 
haar- en huidtypes. Laat een heerlĳ ke geursensatie 
achter. 50 ml - 250 ml - 1000 ml.

Mencare Cool Down Shampoo
Hair & Body Shampoo geschikt voor dagelĳ ks gebruik. 
Verfrist de huid. Zorgt voor een grondige reiniging en 
hydratatie. Verhoogt de veerkracht van het haar.
50 ml - 250 ml - 1000ml.
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MEN
SHAMPOO
HAIR & BODY SHAMPOO
HAAR & KÖRPER SHAMPOO
HAIR & BODY SHAMPOO
SHAMPOOING POUR CHEVEUX ET CORPS

Youcare Sunshine 
Sunshine, onze lichtgewicht 
leave-in serum. De ideale 
haarverzorger voor ieder 
haartype. Beschermt het 
haar, gee�  zonnige glans en 
maakt het haar zĳ dezacht. 
Het haar krĳ gt volume en 
blĳ �  luchtig. Dankzĳ  het 
UV-fi lter beschermt Youcare 
Sunshine uw haar tegen de 
zon. 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 
Voor/tĳ dens blootstelling aan de
zon. Beschermt tegen de schadelĳ ke
eff ecten van de zon en UV-stralen.
Beschermt het haar vanuit de kern. 
Waterresistent. Wet look eff ect.
175 ml.

Suncare UV Protection Spray 
Voor/tĳ dens blootstelling aan de zon. 
Beschermt tegen de schadelĳ ke
eff ecten van de zon en UV-stralen.
Beschermt het haar vanuit de kern. 
Niet-ve� e formule die het haar er 
natuurlĳ k laat uitzien. 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 
Milde reiniging voor na het 
blootstellen aan de zon. Gee�  een 
milde reiniging aan het haar na 
het zonnebaden om resten van 
zonnebrandcrème, zout en chloor te 
verwĳ deren. Verbetert de kambaar-
heid. Hydrateert het haar en gee�  
meer glans. 250 ml.

Suncare A� er Sun Leave In Mask 
Onmiddellĳ ke intensieve conditione-
ring. Maximale verzorging voor haar
dat door de zon is beschadigd. Zorgt
voor intensieve reparatie en hydratatie.
Laat het haar zĳ dezacht aanvoelen en
glanzen. Verbetert de doorkambaar-
heid. 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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Artistyle. Verzorgende proteïneversteviging die veerkracht en glans aan het haar gee� . Verkrĳ gbaar in
Normal (n), Strong (f ) en Silver (s). 20ml - 250ml.

Keep in style with
Artistyle



Male Co.
men only...

Male Co. Een serie ontwikkeld door Artistique, speciaal voor het haar van de man. Hair Care-producten: 
deze houden het haar en de hoofdhuid in topconditie. Styling-producten: creëer een individuele look met een 
passende styling. Grooming producten: houden de huid van de gladgeschoren man in topconditie - evenals de 
huid en baard van de man die met een volle baard door het leven gaat.

Shave Wash
Shampoo speciaal voor het scheren van
de baard. Verzorgt en voedt het baardhaar. 
150 ml.

Hair & Beard Wash
Speciale mannenshampoo, ook zeer geschikt voor de verzorging van
de baard. 150 ml - 1000 ml.

Stone Glue
Styling gel voor extra stevigheid en glans. Fixeert iedere stĳ l.
Holdfactor 6, Shinefactor 3. 150 ml.

Clay Paste
Droge stylingcream, gee�  veel stevigheid en een 
ma� e fi nish. Voor het aanbrengen van structuur 
en defi nitie bĳ  kort tot middellang haar.
Holdfactor 4, shinefactor 1. 100 ml.

Greasy Wax
Wax die medium stevigheid gee�  en een
glanzende fi nish. Perfect voor het sluik stylen
van kort haar. Holdfactor 3, shinefactor 4. 100 ml.

Classic Pomade
Tĳ dloze pomade voor extra stevigheid. Gee�  kort 
tot middellang haar een glanzende, gladde look. 
Holdfactor 4, shinefactor 3. 100 ml.

Groovy Cream
Stylingcream die het haar niet hard maakt.
Voor een zachte glans en medium stevigheid. 
Holdfactor 2, shinefactor 2. 100 ml.

Ma�  Fibre
Een paste voor extra stevigheid en een ma� e 
fi nish. Gee�  snel en makkelĳ k vorm aan de look. 
Holdfactor 4, shinefactor 2. 100 ml.

Beard Balm
Gee�  lichte stevigheid en een natuurlĳ ke fi nish aan de baard. Voor het
verzorgen en modelleren van de baard. Holdfactor 2, shinefactor 3. 30 ml.

Scalp Tonic
Verfrist de hoofdhuid en verzorgt het haar. 250 ml.

Grooming Spray
Een verstevigende spray voor een stoere look, gee�  direct volume en textuur. 
Te gebruiken voor alle voorkomende stylingtechnieken. Houdt het haar
langer in model. Holdfactor 3, shinefactor 1. 250 ml.

Beard Oil
Hydrateert de baard, waardoor deze heerlĳ k zacht wordt en een verzorgde
look krĳ gt. Holdfactor 0, shinefactor 5. 30 ml.

Scalp Tonic
Verfrist de hoofdhuid en verzorgt het haar. 

Grooming Spray
Een verstevigende spray voor een stoere look, gee�  direct volume en textuur. 
Te gebruiken voor alle voorkomende stylingtechnieken. Houdt het haar

de baard. Verzorgt en voedt het baardhaar. 



Refresh
shimmer&shine

Refresh Color Shampoo. Verzorgende shampoo om 
elke haarkleur te laten schi� eren en een prachtige 
glans mee te geven. Ze revitaliseren en versterken de 
kleur van natuurlĳ k en gekleurd haar. Color Refresh 
Shampoo is verkrĳ gbaar in 5 tinten: Red/Violet, Copper, 
Red, Fuchsia en Brown. De kleurpigmenten in de 
formule geven een prachtige kleuring en een intens 

kleurresultaat. Tot slot beschermt het antivervagende 
complex de haarkleur en versterkt het de glans. Color 
Refresh Shampoos zĳ n gemakkelĳ k en gebruiksvrien-
delĳ k, ideaal voor gebruik thuis en in de kapsalon. Een 
traditionele shampoo eenmaal per week omruilen voor 
Color Refresh Shampoo volstaat om de haarkleur op te 
frissen. Advies: draag geschikte handschoenen. 200 ml.

Direct Colors
freak out!

Freak Direct Colors. Intensieve fashion colors.
In verschillende kleuren verkrĳ gbaar en onderling te 
vermengen. Wilt u een pasteltint of de kleur verlichten, 
dan kunt u Freak Direct Colors vermengen met
de Blanc Toner. Freak Direct Colors zĳ n kant klaar, 
niet vermengen met waterstofperoxide. De beste
resultaten worden verkregen op poreus haar.

Geen conditioner of verzorgende shampoo gebruiken 
voor de behandeling. Het haar oplichten tot minimaal 
kleurhoogte lichtblond, blondering goed uitspoelen/
wassen. Hierna de haren goed handdoekdroog maken
en voldoende Freak Direct Colors op het haar aan-
brengen. 15 -30 minuten laten inwerken. Advies: draag 
bĳ  het opbrengen handschoenen. 135 ml - 250 ml.



Youstyle. De stylinglĳ n die elk denkbaar kapsel mogelĳ k maakt. Om het haar perfect vorm te geven, hee� 
u de juiste stylingproducten nodig: ze moeten gebruiksvriendelĳ k zĳ n en uw creativiteit een boost geven.
De Youstyle producten zĳ n ook verkrĳ gbaar als mini’s. Ideaal om te testen of als handige reis/tas verpakking.

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

3 STYLE
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
Voor creatieve styling. Houdt het haar in model en gee�  glans. Is gemakkelĳ k uit te
borstelen. Maakt het haar niet ve� ig of plakkerig. Droogt snel en beschermt het haar 
tegen vocht. Holdfactor 3, 150 ml - 400 ml. Non aerosol: 2oo ml.

Youstyle Trend Spray
Voor creatieve styling. Houdt het haar in model en gee�  glans. Is gemakkelĳ k uit te
borstelen. Maakt het haar niet ve� ig of plakkerig. Droogt snel en beschermt het haar 
tegen vocht. Holdfactor 4, 150 ml - 400 ml. Non aerosol: 2oo ml.

Youstyle Mousse Normal
Voor het in model houden van het kapsel. Gee�  glans en
volume. Speciale verzorgende ingrediënten zorgen voor een
goede doorkambaarheid en antistatische werking.
Holdfactor 3, 150 ml - 400 ml.

Youstyle Mousse Strong
Voor het in model houden van het kapsel. Gee�  glans en
volume. Speciale verzorgende ingrediënten zorgen voor een
goede doorkambaarheid en antistatische werking.
Holdfactor 4, 150 ml - 400 ml.

Youstyle Heat Protector Spray
Spe ciale formule om het haar te bescher-
men tegen de hi� e van föhn of stĳ l- en 
krultan gen. Holdfactor 0, 200 ml. 

Youstyle Ocean Spray
Creëer een zorgeloze strandlook voor 
een onweerstaanbare uitstraling.
Holdfactor 2, 50 ml - 200 ml. 

Youstyle Gloss Spray
Gee�  een mooie glans aan het haar zonder
het te verzwaren. Holdfactor 0, 200 ml.

Youstyle Se� ing Spray
Maakt styl ing eenvoudiger. Speciaal
voor föhn-, scrunch- en watergolf-
tech nieken. Zorgt voor een fl exibele 
versteviging. Holdfactor 3, 200 ml.

Youstyle Gel Spray
Te gebruiken voor alle voor komende
creatieve en trendy stylingtechnieken. 
Houdt het haar langer in model, gee�  
volume en glans. Tevens zeer geschikt 
om accenten in het haar aan te brengen. 
Holdfactor 5, 50 ml - 200 ml - 1000 ml. 

Youstyle Smooth Brush
Ontwikkeld om statisch, pluizig en weerbarstig 
haar ideaal glad en glanzend in model te krĳ gen. 
Licht verstevigend. Holdfactor 3, 30 ml - 150 ml. 

Youstyle Style Gum
Een gel met een vezelachtige structuur voor 
ex treme styling, geschikt voor alle haar lengtes. 
Holdfactor 4, 30 ml - 150 ml. 

Youstyle Gel Wax
Een combi van gel en wax, gee�  zowel versteviging 
als glans aan het haar. Holdfactor 3, 30 ml - 150 ml. 

Youstyle Ultra Spyker
Sneldrogende creme glue voor ex treme styling-
eff ecten kort haar. Holdfactor 5, 30 ml - 150 ml. 

Youstyle Hair Styler
Gee�  het haar een perlé glans. Kan gebruikt
worden om mee te föhnen of om net haar te stylen.
Holdfactor 3, 30 ml - 150 ml. 

Youstyle Ma�  Styler
Zorgt voor een ma� e look met sterkte versteviging 
en defi nitie. Deze crème behoudt lang de look met 
een edgy afwerking. Holdfactor 4,  30 ml - 150 ml. 

Youstyle Silk Styler
Gee�  het haar een zĳ deachtige glans.
Kan gebruikt worden om mee te föhnen of om het 
haar te stylen. Holdfactor 3, 30 ml - 150 ml. 

Youstyle Fibre Wax
Een glanswax voor glossy stylingeff ecten.
Holdfactor 2, 150 ml.

Youstyle Shiny Wax
Een vezelach tige wax voor gave fl exibele styling.
Holdfactor 1, 30 ml - 150 ml. 

Youstyle Pomade
De glanspomade gee�  controle en defi nitie 
zonder het haar te verzwaren. Maak de look
die blĳ �  zi� en zoals jĳ  dat wilt. 

Pomade So�  voor een zeer fl exibele styling. 
Holdfactor 3, 150 ml.

Pomade Original voor een fl exibele styling. 
Holdfactor 4, 30 ml - 150 ml. 

Pomade Strong voor een fl exibele styling
met een sterke fi nish. Holdfactor 5, 150 ml.
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HAARSPRAY NORMAAL
HAARSPRAY NORMALER HALT
HAIRSPRAY NORMAL
LAQUE NORMALE

TREND
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NON AEROSOL
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HAARSPRAY STERK
HAARLACK STARKER HALT
HAIRSPRAY STRONG
LAQUE FORTE



De Freak-serie. Veelzĳ dig en inspirerend. Laat je fantasie gerust op hol slaan en maak gebruik van je
creativiteit! Met Freak styling kun je alle kanten op, van mat tot glanzend. De Freak-serie van Artistique bestaat 
uit hoogwaardige trendy stylingproducten waarvoor mede gebruik is gemaakt van natuurlĳ ke grondstoff en.
• Parabenen vrĳ  • Siliconen vrĳ  • Met natuurlĳ ke ingrediënten • Met huidbescherming. Freak producten zĳ n ook 
verkrĳ gbaar als mini’s. Ideaal om te testen of als handige reis/tas verpakking.

Freak 
create your own style

Liquid Wax 
Spraywax voor glossy stylingeff ecten. Combineert de controle
van een wax met de eenvoud van een spray. Spray het product
op droog, gestyled haar. Voor snelle, makkelĳ ke styling.
Gee�  een mooie glans over je haar. Holdfactor 3, 200 ml.

Liquid Hold
Finish looks met langdurig eff ect, voor maximaal volume.
Ongecompliceerde spray voor direct volume en textuur.
Te gebruiken voor alle voorkomende creatieve en trendy
stylingtechnieken. Holdfactor 5, 200 ml.

Sculpting Glaze
Gee�  het haar een supersterke, langdurige versteviging met
een glanzende fi nish. Tevens zeer geschikt om accenten in het
haar aan te brengen. Te gebruiken op zowel nat als droog haar.
Holdfactor 6, 200 ml.

Ma�  Clay Speel met je haar en 
hervorm je textuur met deze 
sterk defi niërende clay.
Holdfactor 2, 125 ml.

Web Fiber Voor stevige kapsels 
die stĳ lbaar blĳ ven, spykes of 
subtielere kapsels.
Holdfactor 2, 125 ml.

Power Paste Ultrasterke paste 
voor onverwoestbare stĳ len en 
krachtige looks.
Holdfactor 6, 30 ml - 125 ml.

Satin Shape Verander de style 
van je haar met een nieuwe twist, 
vorm of textuur.
Holdfactor 3, 30 ml - 125 ml.

Glossy Brilliance Geef de 
fi nishing touch aan je style met 
natuurlĳ ke defi nitie en glans.
Holdfactor 3, 125 ml.

Rewind Paste Ma� e stylingpasta 
om creatieve styles met een
nonchalante textuur te creëren.
Holdfactor 3, 30 ml - 125 ml.

Free Style Gel
Gel voor trendy styling. Biedt 
een soepele houdbaarheid.
Geschikt voor alle haarlengtes. 
Holdfactor 5, 30 ml - 250 ml.

Crazy Styler
Superstevige gel die snel droogt. 
Voor wie extreme eff ecten wil 
maken in kort haar.
Holdfactor 6, 30 ml - 250 ml.

Ultra Spyker
Waterbestendige harde sneldrogende creme glue voor het creëren 
van extreme stylingeff ecten in kort haar. Holdfactor 5, 30 ml - 150 ml.

Stay Control
Snelwerkende volume gelee voor trendy styling, zonder residu achter 
te laten. Maak met deze volume gelee een geweldig stevig en lang 
houdbaar kapsel. Holdfactor 5, 30 ml - 150 ml. 

Dynamic Shape 
Creëer gemodelleerde styles met elastische fl exibiliteit en glans.
Met Dynamic Shape kun je steeds je haar weer restylen.
Holdfactor 4, 30 ml - 150 ml.



Mystral &
    Aminosilk 

permanent waves

Mystral Plus 
De Mystral Plus serie is een mild alkalische vloeistof. Deze serie is speciaal 
ontwikkeld voor klanten die een extra lang houdbare omvorming wensen.
De Mystral Plus serie is zeer geschikt voor moeilĳ k omvormbare haarsoorten 
en biedt lang houdbare stevige krullen – van aanzet tot punt. Uitstekende 
veerkracht en elasticiteit. Mystral Plus is er in twee varianten: no 0 voor 
hard natuurhaar en no 1 voor natuurhaar. 500 ml.

Mystral
Het Mystral permanentsysteem is door het mild alkalische karakter goed
voor een lang houdbare omvorming. Het natuurlĳ ke EKP Proteïne Complex 
in combinatie met het cationisch polymeer zorgen dat de haarstructuur
en glans behouden blĳ � . De gezondheid van het haar gaat bĳ  Mystral hand 
in hand met een lang houdbare omvorming. no 0 voor hard natuurhaar,
no 1 voor natuurhaar en no 2 voor poreus en gekleurd haar. 80 ml.

Pre Perm Mousse
Permanent voorbehandeling op basis van 
natuurlĳ ke proteïne. De beschermende 
ingrediënten hechten zich vooral aan de 
poreuze gedeeltes van het haar en
voorkomen zo een overmatige belasting.
200 ml.

no 1 voor natuurhaar en no 2 voor poreus en gekleurd haar. 80 ml.

De Mystral Plus serie is een mild alkalische vloeistof. Deze serie is speciaal 
ontwikkeld voor klanten die een extra lang houdbare omvorming wensen.

Mystral Fix 1 + 1
Conditionerende proteïne fi xatie.
Door vermenging met warm water
1 + 1 wordt een voor de klant
pre� ige fi xatie verkregen.
1000 ml.

AMS Permanent
Deze innovatie op het gebied van Perming
Treatments hee�  een vloeistof voortgebracht
die de eigenschappen van pH neutrale en mild
alkalische vloeistoff en combineert. Hiermee
bent u in staat om alle verschillende haarsoorten 
met welke structuur dan ook te behandelen.
no 0 voor hard natuurhaar, no 1 voor natuurhaar
en no 2 voor poreus en gekleurd haar.
Pack en  500ml.

Pre Perm Mousse
Permanent voorbehandeling op basis van 
natuurlĳ ke proteïne. De beschermende 
ingrediënten hechten zich vooral aan de 
poreuze gedeeltes van het haar en
voorkomen zo een overmatige belasting.
200 ml.
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