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  COLOR CARE SYSTEM 
Fra laboratorierne NYCE blev født  Color Care System  's innovative behandling og hår
farve, der er designet til at omstrukturere, farve og tilstand i en ny, enkel og sikker. Tools i
synergi, dedikeret til den professionelle udviklet sig, som tilbyder en fantastisk mulighed
for vækst, differentiering og succes i dagens afgørende, at service for hele økonomien i
salonen.

 DYEMASK 
Kombinationen af ædle vegetabilske aktive ingredienser med direkte farvestoffer,
pigmenter, gør Dyemask, en højt håndtering og genoprettende, hvilket giver intense og
lyse nuancer af hver type korn der capello.Proteine ??omstrukturere dybt ind i håret fiber,
Papaya, antioxidant & sbquo, bekæmper frie radikaler, Shea om en blødgørende,
opstrammende, fugtgivende, filme og beskyttende, jojoba, beskyttende, fugtgivende,
blødgørende, nærende, rørsukker, naturlig filmdannende, polering, beskyttende,
olivenolie, polering, fugtgivende, beskyttende.
Takket være sin sammensætning DYEMASK Puu skal anvendes for hver vask.
Conditioning maske, farvning i 10 forskellige nuancer.
Hver nuance giver forskellige niveauer af resultat, intensitet og refleksion Afhængig af
eksponering gange fra 5 til 20 minutter.
Varighed fra 3. til 5. vaske. Format : 150 ml og 500 ml

 COLOR OIL 
Farvning i olie uden ammoniak ansøgning om en sød, komfortabel og sikker behandlinger,
kosmetiske tonere og masker plantefarver at sammensætte den ekstraordinære kvalitet
blanding af referencer, der vender med enkelheden i den farve ceremoni, øge
mulighederne for anvendelse og formere de mulige udfald & sbquo, stimulere og støtte
kreativitet af frisør.
En række professionelle produkter for at tilfredsstille ønsket af lethed, komfort og mode af
kunderne i salonen.Farvelægning uden ammoniak oxidation i oliefarver for tone - i-tone
eller lysne op til 3 niveauer Maksimal lysstyrke og 100% dækning af grå hår.

Høj pålidelighed af resultaterne farve.Må ikke krat huden.
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Høj penetration af pigment i håret, med absolut delikatesse af hud og hår.
Øget holdbarhed og farvestabilitet over tid.Et udvalg af 52 nuancer intense og lyse for
maksimal udtryk for farve og maksimal tilpasning af tjenesten
.
 OXIDYE LØSNING 
Løsning Oxidye en ny generation af aktivatorer af kalibreret med koncentration om de
særlige kendetegn ved Color Care System Oil at få maksimal dækning, intensitet og
lysstyrke:
5 vol. - Vol. 8 Ø 15 vol. - 23 Vol Ø 28 vol. 33 Vol O Ò Vol. 40
Den Oxidye Solution Color Care System indeholder panthenol, som opretholder hydrering,
nære og glans hår.
 Format : 1000ml

 SHINE PLUS 
Og ' den linje af blegemidler at NYCE har udviklet til at opfylde behovene hos
professionelle saloner mere selektive.
On - naturlige hår op til 7 niveauer af lift
On -farvet hår op til 6 nuancer af lynnedslag
Ideel til alle teknikker arbejde, duft med bær, formel med silke protein (Sericin og fibroin)
for maksimal hår beskyttelse
 Sådan bruger : Bland med Oxidye Løsning 1 1.5 på 1 +2. Lad den tid, der kræves til
blegning. Efter denne tid, skyl grundigt med specifikke produkter Nyce.
 Format : 500gr krukke

 SHINE ammoniakfri 7UP 
Og ' den linje af blegemidler at NYCE har udviklet til at opfylde behovene hos
professionelle saloner mere selektive.
På naturlige hår op til 7 niveauer af lift
On -farvet hår op til 6 nuancer af lynnedslag
Ammoniak
 Sådan bruger : Bland med Oxidye Løsning 1 1.5 på 1 +2. Lad den tid, der kræves til
blegning. Efter denne tid, skyl grundigt med specifikke produkter Nyce.
 Format : Jar 500 gr

 VEGGIE DUST COLOR 
Renseanlæg dye- intensiv og dyb omstrukturering. Fås i 2 farver og blandinger 1 blanding
neutral håndtering, polering og foryngende. Den aktiveres ved at blande med vand
calda.Tempi om fra 20 til 30 minutter, idet varmekilden.
Nyce, udvælge de bedste planter, hvilket skaber en blanding af ekstraordinære
egenskaber farvestoffer, håndtering, terapeutisk og kosmetisk. På huden spiller en anti-
svampe-og anti- inflammatorisk virkning, balance og normalisering metabolisme. Et spa-
behandling afgørende for skønhed og sundhed af håret, at hver ansøgning vinde styrke og
struktur.
Lawsonia irnemis har astringerende egenskaber og styrke. Det giver krop, tekstur og
ekstraordinær glans.
Glycine Soja giver omstrukturering og styrke.
Den Byg, blødgørende, genoprette og beskytte naturlige.
L ' Arnica montana for en healing og anti- inflammatorisk virkning, sammen med Linden,
decongestant, beroligende og blødgørende.

L ' Althea officinalis -inflammatoriske egenskaber.L ' lucerne renser, nærer og giver
værdifulde mineraler.

Vegetabilske proteiner, som omlægger fiber i dybden.
Sukker Polysakkarider, formning, konditionering og fugtgivende.Aminosyrer, essentielle
byggesten til opførelse af keratin molekyle.
Støv Veggie Color garanterer høj kvalitet af resultater i farven, med maksimal beskyttelse
og pleje til hud og hår.
 Format  : 1 kg

 BARRIER 

Beskyttende barriere creme til ansigtet kontur. Aktiv  :
Biosaccaridi sukker, der danner naturlige
Glycerol og Trace Elements Thermal Plankton, fugter.
Precious Antioxidanter forebygge stress og sikre handling elasticitet til den mest delikate
del af ansigtet.
Nem at skylle. Sådan bruger : Fordel produktet på de områder, der skal beskyttes, før du
anvender farven. Undgå kontakt med hår.
 Format : 50 ml tube
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 SWEET creme farve 
Søde Cream er en creme farve uden ammoniak, yderst delikat. En formel med en
komponent termisk, meget respektfuldt af hårfarve og en sensuel, kuvertering, den utrolige
lys.
- Ingen ammoniak
-Color pulserende
- Dækning 100%
Lysstyrke -skåret
- Pålidelig dækning
Ensartethed og - segl garanteret
- Palette højtydende
Behandling -dye forfriskende
- Sensory erfaring berusende
- Emballage unikke og innovative, soft touch
SWEET CREAM kombinerer mildhed og effektivitet gennem NYCE ØKOLOGISK
THERMAL MIX.

Thermal Spa Vand til mineralisering handling.Kandiseret Orange, Lemon og Clementine,
Olivenblad for en toning effekt.
Mandelolie for en nærende og blødgørende.
Brown Sugar, Shea Butter, Jojoba Olie og Papaya til en fugtgivende, filme og styrkende.
 Sådan bruger : Bland med Oxidye Løsning 1 +1, gælder det tørre hår. Lad virke i 35-40
minutter. Efter denne tid, skyl grundigt med specifikke produkter Nyce.
 Format : 150 ml tube - 48 nuancer

 PAS EQUALIZER 
Forsurende post- farve behandling baseret på aktiv plante, der genskaber den naturlige
pH af håret, takket være den handling filmdannende sukkerarter biosaccaridi, lukker
hårstrået og giver fantastiske glans sporstoffer ekstrakter eller citrus gejst og termisk
plankton fugter og spille en ', beroligende og balancering vitamin og antioxidant par
excellence holder huden ung og sund og håret elastisk.
 Sådan bruger : Efter gudstjenesten farve, lave 2 shampoo, anvende en mængde produkt
Take Care Equalizer og distribuere godt i hele håret. Lad virke i 3 til 5 minutter og
acsiugare grundigt. 
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