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Vegetable Collagen
Herstructureert en versterkt
Hemp Oil
Geeft een boost en verheldert

94%
natuurlijke ingrediënten

met



Hi!

Mijn naam is Lola en ik stel mij 
graag aan je voor als jouw 

nieuwe BFF.

Ik ben veelzijdig en ben niet meer 
weg te denken uit de wekelijkse 
beauty routine van elke vrouw.

Nice to meet you!

XOXO 
LOLA



P H I LO S O P H Y

LOLA YOUR BEAUTY COLOR MASK

the sparkling line

Lola means color 
Lola means light

Lola means softness

Lola is a loyal friend you feel comfortable with, everyday

Stel je eens voor dat je jouw klanten een kans geeft om een kleur te hebben 
die alt i jd INTENS, VITAAL en  STRALEND is 

elke dag weer opnieuw

Stel je eens voor  dat je jouw klanten de mogeli jkheid geeft om tussen de 
kleurbehandeling in,  de kleur glanzend, fr is en sprankelend te houden.

Zou je dan niet voor LOLA kiezen, die zorgt voor optimaal kleurbehoud en die 
voor elke vrouw een must-have is,  vooral voor vrouwen die de Artègo-kappers 

vertrouwen?

Dan ben je klaar om de magische wereld in te duiken van



P H I LO S O P H Y

LOLA
DISCOVER YOUR

SPARKLING BEAUTY MASK

LOLA is een toon op toon kleurmasker en is tevens ook een VERZORGENDE 
behandeling, voor elk haartype; natuurl i jk,  gekleurd, gebleachd, wit of gri js haar.

Het is een elegante, simpele en levendige lijn, 
die past bij elk moment en elke leeftijd.

LOLA brengt vreugde, klasse, pit en een gevoel van vri jheid.

LOLA laat onze kleur reflexen herleven met glans en geeft op elk moment van de 
dag een boost aan de intensiteit .

Om je natuurl i jk MOOI en VERZORGD  te voelen

Dag in Dag uit...



INTENSE, VITAL

COLOR
EVERYDAY

BRIGHTENING

For all sparkling women!



P H I LO S O P H Y

Wat is het?

1 .  Een kleurmasker die de haarkleur uniek en levendiger maakt;
2.  Bevat een UNIEKE  mix van verschil lende geurende bloemen, delicaat en 
 exclusief,  met poederige tonen, l icht kruidig en verri jkt met een aroma van zoete  
 amandelen.

Wat doet het?

1 .   Het geeft glans en een stralende kleurboost;
2.   Heeft een hydraterende- en conditionerende werking;
3. Het kleurmasker heeft een herstructurerend effect;
4. Zorgt voor een geleideli jke kleur afzetting;
5.  Geeft een betere houdbaarheid aan kleur;
6.  Corrigeert en vermindert ongewenste effecten;
7.  Het haar ziet er gezond uit en de kleur toont fr is en glanzend; het haar voelt  
 zi jdezacht aan;
8.  Heeft een zachte, voedende en beschermende werking. Keer op keer.

94%
natuurlijke ingrediënten

Met

8 wonderful shades

BLUEBERRY CHOCO CARAMELSCARLET SUN CORAL ALMOND ORCHID



P H I LO S O P H Y

Bevat ACIDIC pH, zodat de kleuren een betere houdbaarheid hebben, 
de schubbenlaag sluit en de pigmenten direct resultaat geven.

BEVAT GEEN:  sil iconen, minerale oliën en petroleumderivaten, parabenen, sls, 
sles en gluten.

Phyto technologie is een natuurl i jke therapie waarbij  kruiden, bloemen en 
planten worden ingezet (die zich al vanuit de oudheid hebben bewezen), om zo de 
hoofd- en haarkwaliteit te verbeteren.  

met

HEMP OIL
Geeft een boost aan het haar en werkt 
verhelderend. Het resultaat is een stralende 
glans.

VEGETABLE COLLAGEN
Heeft een herstructurerend effect en versterkt 
het haar. Keer op keer.

VEGETABLE GLYCEROL
Om het haar te hydrateren en maakt het makke-
lijk doorkambaar.

PURE GEBALANCEERDE 
PIGMENTEN 
Zorgen voor kleurbehoud, glanzend effect, 
reflexen die sprankelen en verminderen 
ongewenste tonen. 

COCONUT DERIVED NATURAL 
SURFACTANT
Zorgt ervoor dat de pigmenten beter worden 
opgenomen.

JOJOBA ESTERS
Om de kwaliteit van het haar te versterken en 
meer volume te geven.



P H Y TO - T E C H N O LO G Y

LOLA YOUR BEAUTY COLOR MASK

the sparkling line

Beauty benefits

1 .  Verzorgings- en kleurresultaten met 94% natuurl i jke ingrediënten, met een 
 delicate, voedende en beschermende werking;
2.  Conditionerend en herstructurerend, wat direct effect heeft op het haar;
3.  Een aangename ervaring ti jdens het aanbrengen, dankzij  de verleideli jke en  
 magische geur van verschil lende soorten bloemen;
4.  Glans en vital iteit voor ieder haartype;
5.  Snel en comfortabel te gebruiken;
6.  Aanvullend bij  elke kleurl i jn van Artègo.

Unique Selling Points 

1 .   Ongeveer 65% van al le vrouwen kleurt hun haar.  LOLA is zowel een 
 SALONBEHANDELING  als voor THUIS GEBRUIK ,  voor klanten die hun haar in de  
 salon hebben laten kleuren;
2. Belangri jk om salonomzet verder te ontwikkelen en verkoop te stimuleren;
3.  Onderscheidende en mooie product verpakking;
4.  Toegevoegde waarde voor salonpositionering;
5.  Verbetert elke kleurbehandeling en zorgt voor een betere kleurbehoud.

“LOLA hoort thuis in de wekelijkse beauty 
routine van elke moderne vrouw”
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CHOOSE YOUR SHADE

HOE TE 
GEBRUIKEN

and enjoy it!

Eenvoudig, simpel en snel

SCARLET

SUN

CORAL

ALMOND

ORCHID

BLUEBERRY

CHOCO

CARAMEL

Het geeft een intens rode en mahonie toon.

Het geeft een sprankelende goud toon op blond en platina haar.

Het geeft glans en intensifeert koper en rode tonen. 

Het corrigeert gouden reflexen op gebleachd haar en creëert een zandtoon.

Het corrigeert gouden reflexen op gebleachd en natuurlijk wit haar en creëert een platinatoon. 

Het corrigeert gouden reflexen op gebleachd en natuurlijk grijs of wit haar.

Het creëert een warme chocolade toon op natuurlijk of gekleurd bruin / donkerblond haar.

Het geeft aan licht blond haar een caramel rosé toon.

1. Breng aan op gewassen, 
handdoekdroog haar.

2. 3 tot 10 minuten in laten werken 
Hoe langer de inwerkingstijd, hoe 
intenser en glanzender het 
resultaat zal zijn. 

3. Spoel uit en style zoals
gewend met stylingsproducten 
van Artègo.



Brighten your
beauty!

Come on...
SPARKLE YOUR COLOR
SPARKLE YOUR STYLE



M A D E  I N  I TA LY    1 0 0 %  R E N E WA B L E  E N E R G Y    1 0 0 %  F S C  PA P E R

Brighten your
beauty!

@artegonederland
artègo hair professional

www.artego.care

@artegonederland


