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  COLOR PERAWATAN SISTEM 
Dari laboratorium Nyce lahir  Sistem Perawatan Warna  ' s inovatif perawatan dan
pewarnaan rambut, dirancang untuk merestrukturisasi, warna dan kondisi baru, sederhana
dan aman. Alat bersinergi, didedikasikan untuk profesional berevolusi, yang menawarkan
kesempatan yang luar biasa untuk pertumbuhan, diferensiasi dan kesuksesan di hari ini
penting bahwa layanan untuk ' seluruh perekonomian salon.

 DYEMASK 
Kombinasi tanaman bahan aktif yang berharga dengan pewarna langsung, pigmen,
membuat Dyemask, yang sangat penanganan dan restoratif, memberikan tints intens dan
cerah dari setiap jenis biji-bijian yang capello.Proteine ??restrukturisasi jauh ke dalam
serat rambut, Pepaya, antioksidan & sbquo, perkelahian radikal bebas, Shea untuk '
emollient, mengencangkan, melembabkan, dan film pelindung, Jojoba, pelindung,
pelembab, melembutkan, bergizi, tebu, alami pembentuk film, polishing, pelindung, Olive
Oil, polishing, pelembab, pelindung
.Berkat komposisi, DYEMASK Puu digunakan untuk setiap mencuci.
Penyejuk masker, pewarna dalam 10 tints berbeda.
Setiap nuansa memungkinkan berbagai tingkat hasil, intensitas dan refleksi tergantung
pada waktu paparan dari 5 sampai 20 menit. Jangka waktu dari 3 sampai 5 mencuci.
 Format  : 150 ml dan 500 ml

 WARNA MINYAK 
Mewarnai dalam minyak tanpa aplikasi amonia untuk perawatan manis, nyaman dan
aman, toner kosmetik dan masker pewarna sayuran untuk mengumpulkan campuran
kualitas luar biasa dari referensi yang berubah dengan kesederhanaan upacara warna,
meningkatkan peluang untuk aplikasi dan kalikan hasil yang mungkin & sbquo,
merangsang dan mendukung kreativitas ' dari penata rambut. Berbagai produk profesional
untuk memenuhi keinginan kemudahan, kenyamanan dan fashion dari pelanggan salon.
Mewarnai tanpa oksidasi amonia dalam warna minyak nada - on- tone atau keringanan
sampai dengan 3 tingkat.
Kecerahan maksimum dan cakupan abu-abu 100 %.
Keandalan tinggi hasil warna.
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Jangan menggosok kulit.
Penetrasi yang tinggi dari pigmen pada rambut, dengan kelezatan mutlak kulit dan rambut.
Peningkatan daya tahan dan stabilitas warna dari waktu ke waktu.
Berbagai 52 warna intens dan cerah untuk ekspresi maksimum warna dan kustomisasi
maksimum layanan.

 OXIDYE SOLUSI 
Solusi Oxidye generasi baru aktivator dari dikalibrasi dengan konsentrasi pada
karakteristik Sistem Minyak Perawatan Warna untuk mendapatkan cakupan maksimum,
intensitas dan kecerahan :
5 vol. - Vol 8 Ò 15 vol. - 23 Vol Ò 28 vol. 33 Vol Ò Ò Vol 40
The Oxidye Solusi Sistem Perawatan Warna mengandung panthenol yang
mempertahankan hidrasi, memelihara dan bersinar rambut.
 Format  : 1000ml

 SHINE PLUS 
Dan ' garis agen pemutihan yang Nyce telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan
salon profesional lebih selektif.
On- alami rambut hingga 7 tingkat angkat
On- berwarna rambut hingga 6 nuansa keringanan
Ideal untuk semua teknik bekerja; wangi dengan berries, formula dengan protein sutra
(sericin dan serat) untuk maksimum
 Cara menggunakan  : Campur dengan Oxidye Solusi 1 1,5-1 +2. Biarkan waktu yang
dibutuhkan untuk bleaching. Setelah waktu ini, bilas sampai bersih dengan menggunakan
produk tertentu Nyce.
 Format  : 500gr jar

 SHINE AMMONIA GRATIS 7UP 
Dan ' garis agen pemutihan yang Nyce telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan
salon profesional lebih selektif.
Pada rambut alami hingga 7 tingkat angkat
On- berwarna rambut hingga 6 nuansa keringanan
Amonia
 Cara menggunakan  : Campur dengan Oxidye Solusi 1 1,5-1 +2. Biarkan waktu yang
dibutuhkan untuk bleaching. Setelah waktu ini, bilas sampai bersih dengan menggunakan
produk tertentu Nyce.
 Format  : Jar 500 gr

 VEGGIE DUST WARNA 
Pabrik pengolahan dye - intensif dan restrukturisasi yang mendalam. Tersedia dalam 2
warna dan campuran 1 campuran penanganan netral, polishing dan meremajakan. Hal ini
diaktifkan dengan mencampur dengan air calda.Tempi peletakan dari 20 sampai 30 menit
dengan sumber panas.
Nyce, memilih tanaman terbaik, menciptakan campuran pewarna karakteristik yang luar
biasa, penanganan, terapi dan kosmetik. Pada kulit memainkan ' tindakan anti - jamur dan
anti - inflamasi, rebalancing dan metabolisme normalisasi. Sebuah perawatan spa penting
untuk keindahan dan kesehatan rambut yang setiap aplikasi mendapatkan kekuatan dan
struktur.
The Lawsonia irnemis memiliki sifat astringent dan memperkuat. Ini memberi tubuh,
tekstur dan bersinar luar biasa.
Glycine Soja memberikan restrukturisasi dan kekuatan The ' Barley, emolien, memulihkan
dan melindungi alam L ' Arnica montana untuk ' penyembuhan dan tindakan anti -
inflamasi, bersama dengan Linden, dekongestan, menenangkan dan emolien L 'properti
Althea officinalis - inflamasi.
L ' Alfalfa membersihkan, memelihara dan memberikan mineral berharga.
Protein nabati yang merestrukturisasi serat secara mendalam.
Gula Polisakarida, kondisioner pembentuk film dan pelembab.
Asam amino, blok bangunan penting untuk pembangunan molekul keratin.
Debu Veggie Warna menjamin kualitas tinggi dari hasil pewarnaan, dengan perlindungan
yang maksimal dan perawatan untuk kulit dan rambut.
 Format  : 1 kg

 BARRIER 
Krim pelindung untuk kontur wajah.
 Aktif  :
Biosaccaridi gula, membentuk
alamiGliserol, dan Trace Elements Plankton Thermal, melembabkan.
Antioksidan berharga mencegah stres dan memastikan elastisitas tindakan untuk bagian
yang paling halus dari wajah. Mudah untuk bilas.
 Cara menggunakan  : Sebarkan produk pada wilayah yang akan dilindungi sebelum
menerapkan warna. Hindari kontak dengan rambut.
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 Format  : 50 ml tube

 MANIS CREAM WARNA 
Manis Cream adalah warna krim tanpa amonia, sangat halus. Sebuah formula dengan
komponen termal, sangat menghormati warna rambut dan sensual, membungkus, lampu
yang luar biasa.
- Tidak ada amonia
- Warna
hidup- Cakupan 100 %
Kecerahan - diukir
- Reliable cakupan
Keseragaman dan - segel dijamin
- Palette kinerja tinggi
Pengobatan - dye
menyegarkanPengalaman - Sensory
memabukkan- Kemasan yang unik dan inovatif,
CREAM MANIS menggabungkan kelembutan dan efektivitas melalui Nyce ORGANIK MIX
THERMAL.
Thermal Spa Air untuk mineralizing tindakan.
Manisan Orange, Lemon dan Clementine, daun zaitun untuk efek toning.
Minyak almond untuk
bergizi dan emolien.Brown Sugar, Shea Butter, Jojoba Oil dan Pepaya untuk pelembab,
film dan fortifikasi.
 Cara menggunakan  : Campur dengan Oxidye Solusi 1 +1, berlaku untuk mengeringkan
rambut. Biarkan selama 35-40 menit. Setelah waktu ini, bilas sampai bersih dengan
menggunakan produk tertentu Nyce.
 Format  : 150 ml tabung - 48 nuansa

 MENGURUS EQUALIZER 
Acidifying perawatan pasca - warna berbasis pada tanaman aktif yang mengembalikan pH
alami rambut, berkat aksi pembentuk film gula biosaccaridi, menutup kutikula dan
memberikan menakjubkan elemen bersinar jejak ekstrak atau jeruk semangat dan thermal
plankton melembabkan dan memainkan ', menenangkan dan menyeimbangkan vitamin
dan antioksidan par excellence menjaga kulit muda dan sehat dan rambut elastis.
 Cara menggunakan  : Setelah warna layanan, membuat 2 shampoo, menerapkan
sejumlah produk Merawat Equalizer dan mendistribusikan baik sepanjang rambut. Biarkan
selama 3 sampai 5 menit dan acsiugare secara menyeluruh. 
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