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VIIVAN VäRI HOITOJäRJESTELMä
LINEA värinhoitoetuja SYSTEM

  värinhoitoetuja SYSTEM 
Laboratorioista NYCE syntyi  Color Care System  's innovatiivinen käsittely ja hiusten
värjäys, joilla voidaan uudistaa, väri ja kunto uusi, yksinkertainen ja turvallinen. Työkalut
synergiaa, on ammattimainen kehittynyt, jotka tarjoavatloistavat kasvumahdollisuudet,
erilaistumista ja menestystä nykypäivän tärkeää, että palvelu koko taloudensalonki.

 DYEMASK 
Yhdistelmä arvokas kasvi Tehoaineseos suora värit, pigmentit, tekee Dyemask,erittäin
käsittely ja korjaavat, jolloin voimakas ja kirkas sävyjä kunkin viljaa, joka capello.Proteine
??uudelleen syvällehiuskuitua, papaija, antioksidantti & sbquo, taistelee vapaita
radikaaleja, Shea varten pehmittävä, kiinteyttävä, kosteuttava, kuvaamisen ja suojaava,
jojoba, suojaava, kosteuttava, pehmentävä, ravitseva, ruokosokeria, luonnon kalvon
muodostavaa, kiillotus, suojaava, oliiviöljy, kiillotus, kosteuttava, suojaava.
Kiitos sen koostumus, DYEMASK Puu käyttää jokaisen pesun.
Ilmastointi maski, väritys 10 eri sävyjä.
Jokainen vivahde mahdollistaa eri tuloksen, voimakkuus ja pohdintaa riippuenvalotusaikaa
5-20 minuuttia. Kesto 3-5 pesua.
 Format  : 150 ml ja 500 ml

 color oil 
Väritys öljyssä ilman ammoniakkia hakemuksenmakea, mukava ja turvallinen hoitoja,
kosmetiikka väriaineet ja naamiot kasvivärit kootapoikkeuksellisen laadukas sekoitus
viittauksia, jotka kääntävät yksinkertaisuusväri seremonia, lisätämahdollisuuksia
sovelluksen ja kerrotaanmahdollisista tuloksista & sbquo, vauhdittaa ja tukea luovuutta
kampaaja. Valikoiman ammatillista tuotteet täyttäväthalu helppous, mukavuus ja muoti
asiakkaistasalonki.
Väritys ilman ammoniakkia hapettumista öljyssä värit sävy -on -tone tai vaalentamiseen
jopa 3 tasoa.
Suurin kirkkaus ja 100 % harmaa peitto.
Korkea luotettavuustulosten väri.
Älä hankaaihoa.
Korkea tunkeutuminen pigmentinhiukset, ehdottoman herkku iho ja hiukset.
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Lisää kestävyyttä ja värin vakaus ajan.
Valikoima 52 sävyjä voimakas ja kirkas mahdollisimman ilmentymistä värin ja enintään
räätälöinninpalvelun.

 OXIDYE SOLUTION 
Ratkaisu Oxidyeuuden sukupolven aktivaattorien kalibroitu
keskittyminenominaisuudetColor Care System Oil saada mahdollisimman kattavuus,
intensiteetti ja kirkkaus :
5 til. - Vol 8 Ø 15 til. - 23 Vol Ø 28 til. 33 Vol o Ò Vol. 40
Oxidye Ratkaisu Color Care System sisältää pantenolia, joka ylläpitää nesteytys,
ravitsevat ja kiiltoa hiukset.
 Format  : 1000ml

 SHINE PLUS 
Ja linja valkaisuaineita, että NYCE on kehitetty tarpeisiin ammatillinen salongit
valikoivampi.
Paikan luonnolliset hiukset jopa 7 tasoa nosta
Paikan värjätyt hiukset jopa 6 sävyjä vaalentamiseen
Ihanteellinen kaikille tekniikat toimivat ; tuoksu marjoja, kaava silkki proteiinia (serisiiniä ja
fibroin) maksimaalisen hiukset suojaa
 Kuinka käyttää  : Sekoita Oxidye Ratkaisu 1 1,5-1 +2. Anna vaikuttaatarvittava aika
valkaisussa. Tämän jälkeen, huuhtele huolellisesti tiettyjä tuotteita Nyce.
 Format  : 500gr jar

 SHINE ammoniakkia 7UP 
Ja linja valkaisuaineita, että NYCE on kehitetty tarpeisiin ammatillinen salongit
valikoivampi.
Luonnon hiukset jopa 7 tasoa nosta
Paikan värjätyt hiukset jopa 6 sävyjä vaalentamiseen
Ammoniakki
 Kuinka käyttää  : Sekoita Oxidye Ratkaisu 1 1,5-1 +2. Anna vaikuttaatarvittava aika
valkaisussa. Tämän jälkeen, huuhtele huolellisesti tiettyjä tuotteita Nyce.
 Format  : Jar 500 gr

 VEGGIE Dust väri 
Puhdistamo väriaine - intensiivinen ja syvä rakennemuutos. Saatavana 2 väriä ja seokset
1 seos neutraalia käsittelyä, kiillotus ja virkistäviä. Se on otettu käyttöön sekoittamalla
veden calda.Tempi tehdyn 20-30 minuuttia lämmön lähteen kanssa.
Nyce, valitaan parhaat kasvit, luodasekoitus satunnaisia ??ominaisuuksia väriaineita,
käsittely-, hoito-ja kosmetiikka. Iholla pelaa anti-sieni -ja anti - inflammatorinen,
tasapainottaminen ja normalisoi aineenvaihduntaa. Kylpylän olennaistakauneuden ja
terveydenhiukset, että jokainen hakemus saada voimaa ja rakennetta.
Lawsonia irnemis on supistava ominaisuuksia ja vahvistaa. Se antaa kehon rakenne ja
satunnaisia ??kiiltoa.
Glycine Soja antaa rakenneuudistusta ja voimaa.
Ohra, pehmittävä, entisöinti ja suojelemalla luonnonvaroja.
L ' Arnica Montana paranemista ja tulehdusta sekä Linden, avaavana, rauhoittava ja
pehmentävä aine.
L ' Althea officinalis tulehduksia.
L ' Sinimailanen puhdistaa, ravitsee ja antaa arvokkaita mineraaleja.
Kasviproteiineista että uudistaakuitu perusteellisesti.
Sokerit Polysakkaridit, muotoilu, ilmastointi ja kosteuttava.
Aminohappoja, välttämättömiä rakennusaineita rakentamiseenkeratiini molekyylin.
Pöly Veggie Väri takaa korkean laadun tuloksia väritys, jossa maksimaalisen suojan ja
hoitaaihoa ja hiuksia.
 Format  : 1 kg

 BARRIER 
Suojavoiteella kasvoille muodon.
 Active  :
Biosaccaridi sokereita, jotka muodostavat luonnollisen
Glyserolia, ja hivenaineita Thermal Plankton, kosteuttaa.
Precious Antioksidantit estävätstressiä ja toiminnan varmistamiseksi joustoherkin osa
kasvot. Helppo huuhdella.
 Kuinka käyttää  : Levitätuotealueet on suojeltava ennen kuinväri. Vältä kosketusta
hiukset.
 Format  : 50 ml tuubi

 Sweet väri 
Makea Cream onkerman väri ilman ammoniakkia, äärimmäisen herkkä.
Kaavakomponentin lämpö, erittäin kunnioittavahiusten väri jaaistillinen,

                               pagina 2 / 3



kirjekuoreen,uskomatonta valoa.
- Ei ammoniakin
- Väri elinvoimainen
- Kattavuus 100 %
Kirkkaus veistettyjä
- Luotettava kattavuus
Yhdenmukaisuus ja - tiivisteen taattu
- Paletti korkean suorituskyvyn
Hoito - väriaine virkistävä
- Aistikokemuksen huumaava
- Pakkaus ainutlaatuinen ja innovatiivinen, pehmeä
Sweet yhdistyy lempeys ja toiminnan tehokkuus NYCE orgaanisia TERMISISSÄ MIX.
Thermal Spa vesi mineralizing toimia.
Sokeroitu appelsiini, sitruuna ja Clementine, Olive lehtienvirkistävä vaikutus.
Manteli öljyravitseva ja pehmittävä.
Brown Sugar, Shea Butter, jojobaöljyä ja papaija jakosteuttava, kuvaamisen ja linnoitti.
 Kuinka käyttää  : Sekoita Oxidye Ratkaisu 1 +1, sovelletaan kuiviin hiuksiin. Anna
vaikuttaa 35-40 minuuttia. Tämän jälkeen, huuhtele huolellisesti tiettyjä tuotteita Nyce.
 Format  : 150 ml: n putkeen - 48 sävyjä

 HUOLEHDIMME EQUALIZER 
Happamoittavat post - väri hoito perustuu aktiiviseen kasvi, joka palauttaaluonnollisen
pHhiukset, toiminnan ansiosta kalvonmuodostavan sokerit biosaccaridi,
sulkeekynsinauhoja ja antaa uskomattomia kiiltoa hivenaineet otteita tai sitrushedelmien
kuori ja lämpö planktonin kosteuttaa ja pelata, rauhoittava ja tasapainottava vitamiini ja
antioksidantti par excellence pitää ihon nuoria ja terveitä jahiukset joustava.
 Kuinka käyttää  : Kunpalvelu väri, tee 2 shampoo, sovelletaantuotteen määrä Take Care
taajuuskorjain ja jakaa hyvin kokohiukset. Anna vaikuttaa 3-5 minuuttia ja acsiugare
perusteellisesti. 
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