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LINE COLOR CARE SYSTEM
LINEA COLOR CARE SYSTEM

  COLOR CARE SYSTEM 
Z laborato?e NYCE se narodil  Color Care System  je inovativní lé?ba a barvení vlas?,
navrženy tak, aby restrukturalizovat, barva a stav,nový, jednoduchý a bezpe?ný. Nástroje
v sou?innosti, ur?ené proprofesionální vyvinul, které nabízejí obrovskou p?íležitost k r?stu,
diferenciace a úsp?ch v dnešním d?ležité, aby služba pro celé hospodá?ství salonu.

 DYEMASK 
Kombinace vzácných rostlinných ú?inných složek s p?ímými barvivy, pigment?, je
Dyemask,vysoce manipulaci a regenera?ní, dává intenzivní a sv?tlé odstíny jednotlivých
druh? obilí, které capello.Proteine ??restrukturalizaci hluboko do vlasového vlákna,
Papaya, antioxidant a sbquo, bojuje proti volným radikál?m, bambucké máslo pro
zm?k?ovadlo, zpev?ující, hydrata?ní, natá?ení a ochranné, jojoby, ochranné, hydrata?ní,
zjem?ující, vyživující, t?tinový cukr, p?írodní tvo?ící film, lešt?ní, ochranné, olivový olej,
lešt?ní, hydrata?ní, ochranný.
Díky svému složení, DYEMASK Puu být použit pro každé promytí.
Klimatizace maska ??, zbarvení v 10 r?zných odstínech.
Každý odstín umož?uje r?zné úrovn? výsledk?, intenzity a reflexe v závislosti na
expozi?ních ?as? 5-20 minut. Doba trvání od 3 do 5 umytí.
 Formát  : 150 ml a 500 ml

 COLOR OIL 
Barvení v oleji bez použití ?pavku na sladké, pohodlné a bezpe?né ošet?ení, kosmetické
tonery a masky rostlinných barviv se dohromady výjime?nou kvalitu mix odkaz?, které
zase s jednoduchostí barevného ob?adu, zvýšit p?íležitosti k uplatn?ní a násobit možné
výsledky & sbquo, povzbuzování a podporování kreativity na kade?níka. ?ada
profesionálních produkt?, které uspokojí touhu lehkostí, komfortu a módy zákazníky
salonu.
Barvení bez oxidace amoniaku v olejovými barvami na tón v tónu, nebo zesv?tlení až o 3
úrovn?.
Maximální jas a 100 % šedé pokrytí.
Vysoká spolehlivost výsledk? barv?.
Nepoužívejte drhnout k?ži.
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Vysoká penetrace pigment ve vlasech, s absolutní jemností pleti a vlas?.
Zvýšená trvanlivost a stálost barev v pr?b?hu ?asu.
?ada z 52 odstín? intenzivní a jasné pro maximální vyjád?ení barev a maximální
p?izp?sobení služby.

 OXIDYE ?EŠENÍ 
?ešení Oxidye nové generace aktivátory kalibrován zam??ením na vlastnostech Color
Care System Oil získat maximální pokrytí, intenzitu a jas :
5 obj.. - Vol. 8 Ò 15 obj.. - 23 Vol Ò 28 sv. 33 Vol Ò Ò Vol. 40
Oxidye ?ešení Color Care System obsahuje panthenol, který udržuje hydrataci, výživu a
lesk vlas?.
 Formát  : 1000 ml

 SHINE PLUS 
A ?ada b?lících ?inidel, která NYCE vyvinula, aby vyhovovaly pot?ebám profesionálních
salon? selektivn?jší.
On- p?írodní vlasy až 7 úrovní výtahu
On- barevné vlasy až 6 odstín? zesv?tlení
Ideální pro všechny techniky fungují, v?n? s ovocem, vzorec s hedvábným proteinem
(Sericin a fibrin) pro maximální ochranu vlas?
 Jak používat  : Smíchejte s Oxidye ?ešení 1 od 1,5 do 1 +2. Nechte na dobu pot?ebnou k
b?lení. Po uplynutí této doby d?kladn? opláchn?te pomocí specifických produkt? Nyce.
 Formát  : 500gr jar

 SHINE bez amoniaku 7UP 
A ?ada b?lících ?inidel, která NYCE vyvinula, aby vyhovovaly pot?ebám profesionálních
salon? selektivn?jší.
Na p?írodní vlasy až 7 úrovní výtahu
On- barevné vlasy až 6 odstín? zesv?tlení
Amoniak
 Jak používat  : Smíchejte s Oxidye ?ešení 1 od 1,5 do 1 +2. Nechte na dobu pot?ebnou k
b?lení. Po uplynutí této doby d?kladn? opláchn?te pomocí specifických produkt? Nyce.
 Formát  : Jar 500 gr

 vegetarián DUST COLOR 
Úpravna barviv intenzivní a hluboké restrukturalizace. K dispozici ve 2 barvách a sm?sí 1
sm?s neutrální manipulaci, lešt?ní a omlazující. To se aktivuje smícháním s vodou, kterým
se calda.Tempi 20 až 30 minut se zdrojem tepla.
Nyce, výb?r nejlepších rostlin, vytvá?í kombinaci mimo?ádných vlastností barviv,
manipulaci, terapeutická a kosmetická. Na k?ži hraje anti- houbové a anti- pobu?ující akce,
vyvážení a normalizuje metabolismus. Láze?ská lé?ba zásadní význam pro zdraví a krásu
vlas?, že každá aplikace získaly sílu a strukturu.
Lawsonia irnemis má stahující vlastnosti a posilují. To dává t?lo, strukturu a mimo?ádný
lesk.
Glycine Soja dává restrukturalizace a sílu.
Je?men, zm?k?ující, obnov? a ochran? p?írodního.
L Arnica montana na uzdravení a protizán?tlivý ú?inek, spolu s Linden, decongestant,
zklid?ující a zvlá??ující.
L Althea officinalis - pobu?ující vlastnosti.
L ' Alfalfa ?istí, vyživuje a dává cenné minerály.
Rostlinné proteiny, které restrukturalizaci vlákno do hloubky.
Cukry polysacharidy, které tvo?í, klimatizace a hydrata?ní.
Aminokyseliny, esenciální stavební kameny pro stavbu keratinu molekuly.
Prach Veggie barev zaru?uje vysokou kvalitu výsledk? ve zbarvení, s maximální ochranu a
pé?i o pokožku a vlasy.
 Formát  : 1 kg

 BARIÉRY 
Ochranný krém na obli?ej obrys.
 Active  :
Biosaccaridi cukry, které tvo?í p?irozenou
Glycerol a stopové prvky Thermal Plankton, hydratují.
Drahé Antioxidanty p?edcházet stresu a zajiš?ovat ak?ní pružnost pro nejjemn?jší ?ástí
obli?eje. Snadno se oplachuje.
 Jak používat  : Spread produkt na oblasti, které mají být chrán?ny p?ed aplikací barvy.
Vyhn?te se kontaktu s vlasy.
 Formát  : 50 ml tuba

 SWEET CREAM COLOR 
Sladký krém jekrémová barva bez amoniaku, extrémn? citlivý. Vzorec skomponenty
termální, vysoce respektuje barvu vlas? a smyslné, obálkování,neuv??itelné sv?tlo.
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- Ne amoniak
Barva živé
- Pokrytí 100 %
Jas - vy?ezávané
- Spolehlivé pokrytí
Zaru?ena jednotnost a t?sn?ní
- Palette vysoký výkon
Lé?ba - barvivo osv?žující
- Smyslové zkušenosti opojný
- Balení unikátní a inovativní, soft touch
SWEET CREAM kombinuje jemnost a ú?innost prost?ednictvím NYCE EKOLOGICKÉ
THERMAL MIX.
Termální voda pro mineralizaci akci.
Kandované Orange, Lemon a Clementine, olivový list pro tónovací efekt.
Mandlový olej výživný a zvlá??ující.
Brown Sugar, bambucké máslo, jojobový olej a Papaya pro hydrata?ní, natá?ení a
posilující.
 Jak používat  : Smíchejte s Oxidye ?ešení 1 +1, se vztahují na suché vlasy. Nechte
p?sobit 35 - 40 minuty. Po uplynutí této doby d?kladn? opláchn?te pomocí specifických
produkt? Nyce.
 Formát  : 150 ml tuba - 48 odstín?

 postarat EQUALIZER 
Kyselé post- barevné lé?by založené na aktivní za?ízení, které obnovuje p?irozené pH
vlas?, a to díky ak?ním filmu - tvo?it cukry biosaccaridi, uzavírá kutikulu a dodává úžasný
lesk stopové prvky, výtažky z citrusových k?ru a termální plankton hydratují a hrát,
uklid?ující a vyvážení vitamin a antioxidant par excellence udržuje pokožku mladou a
zdravou a vlasy elastický.
 Jak používat  : Po barv? služeb, aby 2 šampon naneste množství produktu postarat
ekvalizér a distribuovat i celé vlasy. Nechte p?sobit 3 až 5 minut, acsiugare d?kladn?. 
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