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DREAM PRE-SHAMPO
DJUPRENGÖRANDE SCHAMPO FÖR HÅR OCH HÅRBOTTEN.  
PH 8.

Ett djuprengörande schampo för hår och hårbotten som  
rensar bort beläggningar och rester från tidigare behandlingar.  
Schampot öppnar upp hårets ytskikt och gör det mottagligt  
för efterföljande vårdande behandlingar. 

Strl: 1000 ml

DREAM K – FLUID
VÅRDANDE OCH ÅTERUPPBYGGANDE MED KERATIN.

Återuppbyggande keratinbehandling som effektivt  
reparerar kemiskt skadat hår. Med en unik kombination av 
hydrolyserat keratin, vårdande oljor, silkesproteiner och glycerin 
vårdar den på djupet och återställer hårets kvalitet. Reducerar 
frizz, ger extrem glans och mjukhet.

Strl: 500 ml

Easy Care Dream

En återuppbyggande skönhetskur för håret.
Synbart resultat redan efter första behandlingen.

DREAM POST- SHAMPOO
MILT RENGÖRANDE SCHAMPO UTAN SLS.

Vårdande schampo för blekt och färgat hår. Wasabiextrakt  
och naturligt melanin verkar bevarar och skyddar färgat hår. 
Innehåller UV skydd.

Strl: 250 ml / 1000 ml

DREAM MASK
INTENSIVT REPARERANDE HÅRMASK.

Återuppbyggande hårmask för kemiskt skadat hår.  
Vårdande oljor och silkesproteiner reparerar hårets  
ytskikt och stärker hårfibern. Verkar skyddande och  
återfuktande samtidigt som hårfärgen bevaras.  
Gör håret silkesmjukt och glansigt.

Strl: 150 ml / 500 ml

DREAM K-LOTION 
SKYDDANDE OCH  FÖRSEGLANDE KUR I SPRAYFORM 
MED FUKTIGHETSREGLERANDE VERKAN.

Vårdande kur i sprayform som förseglar hårets ytskikt  
och hjälper till att bevara och ge glans till färgat hår.
Hydroliserat keratin skapar en trippelskyddande film runt  
hårstrået som i kombination med UVA- och UVB filter  
effektivt skyddar hårfärgen.

Används som försegling efter en färgbehandling på  
salongen och även mellan behandlingarna för att ge  
nytt liv till färgat hår.

Strl: 16 x 8ml

Ny!



Jojobaolja: 
Rengör, vårdar och skyddar håret.

Avocadoolja:
Lugnande och vårdande för hud och hår.

Wasabi:
Är effektivt färgbevarande och verkar lugnande  
för hårbotten.

Sericin:
Skapar en skyddande film kring hårstrået och  
gör håret silkesmjuk.

Kanel:
Stimulerande och värmande doft som förmedlar  
styrka och energi.

Ylang Ylang:
Ett extrakt som ger värme och motverkar stress. 

Vanilj:
Lugnande och avslappnande doft som ger harmoni  
till kropp och själ.

Aktivt vårdande ingredienser: Aromaterapi med eteriska doftoljor:



Repair

Återuppbyggande och vårdande  
keratinbehandling på salong:

DREAM PRE SHAMPOO
DREAM MASK
DREAM K-FLUID
DREAM K-LOTION

BRUKSANVISNING

Steg 1:

Applicera  Dream Pre-Shampoo i fuktigt hår.
Massera lätt i 2-3 minuter.
Skölj och repetera ytterligare en gång.

Steg 2:

Häll K-Fluid i en skål och applicera med en pensel i ett nytvättat 
och handdukstorkat hår.
Låt verka under en torkhuv ( eller föna in produkten ) i 15 minuter.  
Keratinet behöver värmen för att aktiveras i håret.

Skölj noggrant och handdukstorka.

Blanda K-Lotion och Dream Mask i blandningsförhållandet 1+3  
(1 ampull K-Lotion + 24 g Dream Mask). Applicera i håret och låt 
verka i 5 minuter.

Skölj och styla enligt önskemål.



Color Save Fast

Dream K-Lotion

Snabb och förseglande kur direkt efter en  
färgbehandling på salong. Skyddar och bevarar  
hårfärgen samt ger en fantastisk glans.

BRUKSANVISNING

Efter avslutad färgbehandling; 
använd det medföljande spraymunstycket och spraya i K-Lotion i 
fuktigt hår. 

Kamma igenom med en bredtandad kam för att se till att produkten 
fördelas jämnt i håret.

Skölj ej ur utan styla som vanligt.

Color Save

Dream Shampoo Post & Dream K-Lotion

Ge nytt liv till håret mellan färgbehandlingarna. 
Verkar färgbevarande och ger glans. Kuren kan 
göras på salong eller för kunden själv hemma.
Skyddar och bevarar hårfärgen samt ger en  
fantastisk glans.

BRUKSANVISNING

Steg 1:

Applicera Dream Shampoo Post i fuktigt hår.
Massera lätt i 2-3 minuter. Skölj och repetera ytterligare en gång.

Steg 2:

Applicera K-Lotion i fuktigt hår och låt verka i 5 minuter. Skölj och styla 
som vanligt.



Be din säljare 
skicka dig  
broschyren

Easy Care Guide
från Artègo!


