
RAIN DANCEPODRĘCZNIK



Naturalnie, że

RAIN DANCE



Udoskonalona, nowa linia RAIN DANCE to:

+14
DODATKOWYCH, UNIKALNYCH SKŁADNIKÓW, PRZEBADANYCH
I OPRACOWANYCH PRZEZ ARTEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH
NAJLEPSZĄ PIELĘGNACJĘ WŁOSÓW I DBAŁOŚĆ O ICH PIĘKNO

0% SIARCZANÓW, SOLI, PARABENÓW, POCHODNYCH PARAFINY,
POCHODNYCH ROPY NAFTOWEJ, COCAMIDE DEA, TIAZOLINY

IPSTIC KOMPLEKS STYMULUJĄCY WZROST WŁOSÓW

100%
UŻYCIA ZIELONEJ ENERGII PRODUKOWANEJ WYŁĄCZNIE
W ELEKTROWNIACH KORZYSTAJĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ENERGII 
ODNAWIALNEJ

CERTYFIKOWANY PAPIER FSC, POZYSKIWANY Z LASÓW
ZARZĄDZANYCH W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY

CERTYFIKOWANE ORGANICZNE OLEJKI



RAIN DANCE W wyniku badań w dziedzinie NATUROTERAPII powstała linia PRODUKTÓW, tak spersonalizowa-

na, aby zaspokoić wszystkie potrzeby włosów. Kosmetyki zawierają NATURALNE I CERTYFIKOWANE SKŁADNIKI ORGANICZNE, które 

są w najdoskonalszej harmonii z NAUKĄ O URODZIE i wspomagają wzrastanie zdrowych, mocnych oraz pięknych włosów. Delikatne 

ZAPACHY (ekstrakty z kasji i trawy cytrynowej, wyprodukowanymi specjalnie na potrzeby tej linii i pochodzącymi z Indii) oraz kosme-

tyczne TEKSTURY są podstawą EFEKTYWNYCH FORMUŁ i nadzwyczajnych EFEKTÓW PIELĘGNACJI.

Linia Rain Dance oparta została na BLOOMING COMPLEX, który łączy naukę i naturę w jednej formule. BLOOMING COMPLEX to po-

łączenie NATUROTERAPII, IPSTIC, 3 CERTYFIKOWANYCH OLEJKÓW ORGANICZNYCH: olejku Tsubaki, olejku Arganowego i olejku 

z Kamelii oraz PROTEINY JEDWABIU.

CERTYFIKOWANY 
ORGANICZNY OLEJEK 
TSUBAKI*

Produkt czysty, wyekstrahowa-

ny z drogocennej klasy kwia-

tów Kamelii o nadzwyczajnych 

właściwościach odżywczych, 

łagodzących, zmiękczających 

i regenerujących. Przywraca 

blask i miękkość uwrażliwio-

nym włosom, nadając im po-

łysk i witalność.

*Certyfikacja ECO CERT

CERTYFIKOWANY 
ORGANICZNY OLEJEK 
ARGANOWY*

Bogaty w niezbędne nienasy-

cone kwasy tłuszczowe, wita-

minę E, Omega 3 i Omega 6 – to 

olejek eteryczny głęboko odży-

wiający włókno włosa. To eliksir 

wiecznego piękna, o właściwo-

ściach spowalniających pro-

cesy starzenia, nawilżających, 

odżywiających i ochronnych, 

zarówno w odniesieniu do wło-

sów, jak i do skóry – sprawia, że 

stają się mocne i piękne.

CERTYFIKOWANY 
ORGANICZNY OLEJEK 
Z KAMELII*

Uzyskiwany w wyniku tłoczenia 

na zimno nasion kwiatów Ka-

melii (rodzina herbatowatych), 

składa się w 85% z kwasów ole-

inowych i jest bogaty w wita-

miny A, B i E. Hamuje działanie 

wolnych rodników, skutecznie 

spowalniając procesy starzenia 

skóry i włosów oraz zapobiega-

jąc przesuszaniu się.

PROTEINY JEDWABIU 
 

Wyciąg z podwójnych zwojów 

tworzonych przez jedwabniki 

Bombyx Mori – proteiny jedwa-

biu są nadzwyczajne, ponieważ 

tworzą cieniutką i niewidzialną 

błonę chroniącą włos. Serycy-

na, główna proteina, zapewnia 

włosom niespotykane nawilże-

nie i miękkość w dotyku z uwa-

gi na umiejętność tworzenia 

wiązań z wodą.



IPSTIC
to substancja czynna przebadana i opracowana na uniwersytecie w Kalabrii, w której skład 

wchodzi KWAS HIALURONOWY i PROTEINY JEDWABIU. Te dwie substancje tworzą kom-

pleks zawierający w sobie 4 główne makromolekuły:

KAPSAICYNĘ –  o działaniu stymulującym miejscowo, przeciwbólowym 
i łagodzącym;

EPIGALOKATECHINĘ –  składnik zielonej herbaty o właściwościach 
przeciwutleniających;

POLIFENOLE –  zawarte w kawie i czekoladzie o silnych 
właściwościach przeciwutleniających 
i przeciwzapalnych;

GLUKONIAN CYNKU –  kluczowy składnik stymulujący regenerację komórek, 
o właściwościach ściągających i antyseptycznych.

Kompleks zawarty w IPSTIC jest doskonałym inhibitorem 5-alfa reduktazy – enzymu, co do 

którego dowiedziono, że jest główną przyczyną osłabiania włosów, ich wypadania oraz łysie-

nia androgenetycznego. Ma silne właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, stymuluje 

miejscowo przepływ krwi i dostarcza aminokwasów wzmacniających strukturę włosa, przy-

czyniając się do wzmacniania cebulki włosa i stymulując wzrost włosa.

IPSTIC jest substancją o długotrwałym działaniu, uwalnianą w sposób kontrolowany, dzięki cze-

mu formuły RAIN DANCE zostały udoskonalone pod względem skuteczności funkcjonalnej.



10 udoskonalonych, nowych kosmetyków 

Rain Dance to filozofia, 

która przekształca pielęgnację włosów 

w zmysłową podróż, czyli unikalne tekstury, 

innowacyjne formuły, widoczne rezultaty 

i zapachy oddziałujące na zmysły.

Odżywka do włosów farbowanych
RAIN DANCE Artego
Rozświetlająca kremowa odżywka 
do włosów farbowanych. Przedłuża 
blask I intensywność koloru włosów 
farbowanych. Ułatwia rozczesywa-
nie i odżywia włosy, przywracając im 
naturalną miękkość.
Składniki aktywne: ekstrakty quinoa- 
chronią i zachowują kolor na dłużej; 
środki powierzchniowo czynne po-
chodzenia roślinnego odżywiają; 
olejki eteryczne: Tzubaki, Arganowy 
oraz Camellia nawilżają i nadają wło-
som miękkość; proteiny jedwabiu 
rozświetlają.
Sposób użycia: po zastosowaniu 
szamponu Rain Dance do włosów 
farbowanych, nałóż odżywkę na 
odsączone ręcznikiem włosy. Wma-
suj delikatnie produkt. Po 2-3 minu-
tach spłucz odżywkę. Odżywka do 
wszystkich rodzajów włosów.

0164302 250 ml
0164303 1000 ml

Szampon do włosów farbowanych
RAIN DANCE Artego
Rozświetlający kremowy szampon 
do włosów farbowanych. Przedłuża 
blask i intensywność koloru włosów 
farbowanych. Odżywia włosy przy-
wracając im naturalną miękkość.
Składniki aktywne: ekstrakty uinoa 
chronią i zachowują kolor na dłu-
żej; środki powierzchniowo czynne 
pochodzenia roślinnego odżywiają; 
olejki eteryczne: Tzubaki, Argano-
wy oraz Camellia nawilżają i nadają 
włosom miękkość; proteiny jedwa-
biu rozświetlają.
Sposób użycia: Nałóż szampon 
na mokre włosy. Delikatnym ru-
chem palców wmasuj go we włosy. 
Spłucz dokładnie i powtórz czyn-
ność w razie potrzeby. Po umyciu 
włosów stosuj odżywkę Rain Dance 
do włosów farbowanych. Szampon 
do wszystkich rodzajów włosów.

0164300 250 ml
0164301 1000 ml



Szampon intensywnie nawilżający
RAIN DANCE Artego
Nawilżający kremowy szampon. Odżywia 
włosy sprawiając, że stają się jedwabiście 
miękkie i lśniące.
Składniki aktywne: Lustreplex odżywia 
i regeneruje; olejki eteryczne: Tzubaki, Ar-
ganowy oraz Camellia nawilżają i nadają 
włosom miękkość; Jedwabne proteiny- 
rozświtlają; mieszanka aminokwasów dzia-
ła nawilżająco.
Sposób użycia: Nałóż szampon na mokre 
włosy. Delikatnym ruchem palców wmasuj 
go we włosy. Spłucz dokładnie i powtórz 
czynność w razie potrzeby. Po umyciu 
włosów stosuj odżywkę nawilżającą Rain 
Dance. Szampon do wszystkich rodzajów 
włosów.

0164304 250 ml
0164305 1000 ml

Odżywka intensywnie nawilżająca
RAIN DANCE Artego
Nawilżająca kremowa odżywka. Odżywia 
włosy sprawiając, że stają się jedwabiście 
miękkie i lśniące.
Składniki aktywne: ekstrakty AQ Save 
z  kasztanowca odżywiają i regenerują; 
olejki eteryczne: Tzubaki, Arganowy oraz 
Camellia nawilżają i nadają włosom mięk-
kość; Jedwabne proteiny rozświetlają; mie-
szanka aminokwasów działa nawilżająco.
Sposób użycia: po zastosowaniu szam-
ponu nawilżającego Rain Dance, nałóż 
odżywkę na odsączone ręcznikiem wło-
sy. Wmasuj delikatnie produkt. Po 2-3 
minutach spłucz odżywkę. Odżywka do 
wszystkich rodzajów włosów.

0164306 250 ml
0164307 1000 ml

Szampon nadający włosom objętość
RAIN DANCE Artego
Kremowy szampon nadający objętość. 
Cienkim włosom przywraca objętość i po-
łysk. Sprawia, że włosy stają się miękkie, 
lekkie i intensywnie odżywione.
Składniki aktywne: Kolagen morski nadaje 
objętość i odżywia; Gliceryna i Erytrytol 
wypełnia; olejki eteryczne: Tzubaki, Ar-
ganowy oraz Camellia nawilżają i nadają 
włosom miękkość; Proteiny jedwabiu roz-
świetlają.
Sposób użycia: Nałóż szampon na mokre 
włosy. Delikatnym ruchem palców wmasuj 
go we włosy. Spłucz dokładnie i powtórz 
czynność w razie potrzeby. Szampon do 
wszystkich rodzajów włosów.

0164308 250 ml
0164309 1000 ml



Pianka intensywnie nawilżająca
RAIN DANCE Artego
Modelująca pianka, która nadaje fryzurze kształt, za-
pobiega puszeniu się włosów oraz doskonale utrwa-
la. Zapewnia maksymalną elastyczność. Składniki 
aktywne: zielona kawa działa przeciwutleniająco; ke-
ratyna nadaje miękkości; proteiny jedwabiu rozświe-
tlają oraz odżywiają; skrobia kukurydziana zapobiega 
puszeniu się włosów. Sposób użycia: wstrząśnij pro-
dukt, a następnie nałóż na dłonie i równomiernie roz-
prowadź na umyte oraz osuszone ręcznikiem włosy. 
Wysusz i ułóż włosy. Pianka może być również stoso-
wana na suche włosy w celu ich nawilżenia.

0164314 150 ml

Multifunkcyjna odżywka
RAIN DANCE Artego
Multifunkcyjna odżywka bez spłukiwania. Odżywia 
i ułatwia rozczesywanie włosów. Odbudowuje ze-
wnętrzną strukturę włosów, jednocześnie ich nie ob-
ciążając.
Składniki aktywne: keratyna odbudowuje; certyfi-
kowane oleje organiczne: Tzubaki, Arganowy oraz 
Camellia nawilżają i nadają włosom miękkość; sery-
cyna rozświetla; mieszanka aminokwasów odżywia 
i ułatwia rozczesywanie włosów.
Sposób użycia: cienkie włosy: zaaplikuj odżywkę 
na uprzednio umyte włosy kremowym szamponem 
nadającym objętość Rain Dance. Pozostałe rodzaje 
włosów: spryskaj odżywką wilgotne włosy, przeczesz 
i wysusz. Produkt profesjonalny. Składniki (ingre-
dients): podane na opakowaniu. Importer: Polwell Sp. 
z o.o., ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz, Polska.

0164310 150 ml



Serum intensywnie nawilżające
RAIN DANCE Artego
Serum bez spłukiwania, które zabezpiecza włosy 
przed wysoką temperaturą. Zapewnia włosom po-
łysk i miękkość bez ich obciążania. Idealne przed wy-
suszeniem włosów lub po nim.
Składniki aktywne: certyfikowane oleje organiczne: 
Tzubaki, Arganowy oraz Camellia nawilżają i nadają 
włosom miękkość; serycyna rozświetla.
Sposób użycia: zaaplikuj kilka kropel na mokre lub su-
che włosy.

0164313 75 ml

Termoochronny krem modelujący
RAIN DANCE Artego
Uelastyczniający i modelujący krem, który zabez-
piecza włosy przed działaniem wysokiej temperatu-
ry narzędzi fryzjerskich. Pokrywa włosy ochronnym 
filmem, który przeciwdziała promieniowaniu UV. 
Działa przeciwutleniająco. Składniki aktywne: certy-
fikowane oleje organiczne: Tzubaki, Arganowy oraz 
Camellia nawilżają i nadają włosom miękkość; prote-
iny jedwabiu rozświetlają; olej ryżowy działa przeci-
wutleniająco. Sposób użycia: nałóż od 2 do 4 porcji 
produktu na wilgotne lub suche włosy. Ilość nakłada-
nego produktu zmienia się w zależności od gęstości 
włosów i ich długości.

0164311 150 ml



Elixir stymulujący wzrost włosów
RAIN DANCE Artego
Serum w postaci żelu, które stymuluje wzrost włosów.
Pobudza krążenie krwi wokół mieszków włosowych, 
dzięki czemu dostarcza więcej substancji odżyw-
czych do cebulek włosów. Serum ma działanie prze-
ciwutleniające i przeciwzapalne.
Składniki aktywne: IPStic Complex, oregano, herba-
ta, ekstrakty białkowe papryki i soi stymulują wzrost 
włosów oraz działają przeciwzapalnie; Kwas hialuro-
nowy wzmacnia; Żeń-szeń odżywia cebulki włosów.
Sposób użycia: Po umyciu i osuszeniu włosów ręczni-
kiem, zaaplikuj serum bezpośrednio na skórę głowy, 
a następnie wmasuj palcami do całkowitego wchło-
nięcia. Nie spłukuj.

0164312 50 ml

NOWOŚĆ!

IPSTIC
stymuluje wzrost włosów, 

hamuje ich wypadanie



RODZAJ 

WŁOSÓW
KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 5 KROK 6 KROK 7 KROK 8

WŁOSY 

FARBOWANE

Szampon 
do włosów 

farbowanych
RAIN DANCE 

Artego

Odżywka 
do włosów 

farbowanych
RAIN DANCE 

Artego

pielęgnica Elixir stymulujący 
wzrost włosów
RAIN DANCE 

Artego

Termoochronny 
krem modelujący

RAIN DANCE 
Artego

Serum lub pianka 
intensywnie 
nawilżająca

RAIN DANCE 
Artego

WŁOSY 

PUSZĄCE SIĘ

Serum 
intensywnie 
nawilżające

RAIN DANCE 
Artego

Szampon 
intensywnie 
nawilżający

RAIN DANCE 
Artego

Odżywka 
intensywnie 
nawilżająca

RAIN DANCE 
Artego

pielęgnica Elixir stymulujący 
wzrost włosów
RAIN DANCE 

Artego

Termoochronny 
krem modelujący

RAIN DANCE 
Artego

Serum 
intensywnie 
nawilżające

RAIN DANCE 
Artego

WŁOSY 

POZBAWIONE 

OBJĘTOŚCI

Szampon 
nadający włosom 

objętość
RAIN DANCE 

Artego

Multifunkcyjna 
odżywka

RAIN DANCE 
Artego

pielęgnica Elixir stymulujący 
wzrost włosów
RAIN DANCE 

Artego

Pianka 
intensywnie 
nawilżająca

RAIN DANCE 
Artego

WŁOSY 

ROZJAŚNIONE

wymieszaj:
Odżywka 

ntensywnie 
nawilżająca

RAIN DANCE 
Artego

+
Serum 

intensywnie 
nawilżające

RAIN DANCE 
Artego

Szampon 
intensywnie 
nawilżający

RAIN DANCE 
Artego

Odżywka 
ntensywnie 
nawilżająca

RAIN DANCE 
Artego

pielęgnica Elixir stymulujący 
wzrost włosów
RAIN DANCE 

Artego

Multifunkcyjna 
odżywka

RAIN DANCE 
Artego

Termoochronny 
krem modelujący

RAIN DANCE 
Artego

Serum 
intensywnie 
nawilżające

RAIN DANCE 
Artego

RAIN DANCE – SPOSOBY UŻYCIA

+
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