
 

  
Haarverf - NYCE

LINE COLOR CARE SYSTEM
LINEA COLOR CARE SYSTEM

 info@nycecosmetics.com

 +39 0331 1706328

LINE COLOR CARE SYSTEM
LINEA COLOR CARE SYSTEM

  COLOR CARE SYSTEM 
Van de laboratoria NYCE werd geboren  Color Care System  's innovatieve behandeling
en haarkleuring, die de herstructurering, kleur en conditie in een nieuw, eenvoudig en
veilig. Gereedschappen in synergie, gewijd aan de professionele geëvolueerd, die een
enorme kans voor de groei, differentiatie en succes in de huidige cruciaal dat service voor
de ' gehele economie van de salon.

 DYEMASK 
De combinatie van waardevolle plantaardige werkzame stoffen met directe kleurstoffen,
pigmenten, maakt Dyemask, een zeer handling en herstellende, het geven van intense en
heldere tinten van elk type graan dat capello.Proteine ??herstructureren diep in de
haarvezel, Papaya, antioxidant & sbquo, bestrijdt vrije radicalen, Shea voor een '
verzachtend, verstevigende, hydraterende, filmen en beschermend, jojoba,
beschermende, hydraterende, verzachtende, voedende, rietsuiker, natuurlijke
filmvormende, polijsten, beschermende, Olijfolie, polijsten, hydraterend, beschermend.
Dankzij zijn samenstelling, DYEMASK Puu worden gebruikt voor elke wasbeurt.
Conditioning masker, kleuring in 10 verschillende tinten.
Elke nuance kan verschillende resultaten, intensiteit en reflectie naargelang de
belichtingstijden van 5 tot 20 minuten. Duur 3-5 wasbeurten.
 Formaat  : 150 ml en 500 ml

 COLOR OIL 
Inkleuren olie zonder ammoniak aanvraag voor een zoete, comfortabele en veilige
behandelingen, cosmetische lotions en maskers plantaardige kleurstoffen om de
uitzonderlijke kwaliteit mix van verwijzingen die draaien met de eenvoud van de kleur
ceremonie samen te stellen, verhoogt de mogelijkheden voor toepassing en
vermenigvuldig de mogelijke uitkomsten & sbquo, stimuleren en ondersteunen van
creativiteit ' van de kapper. Een scala aan professionele producten aan de wens van
gemak, comfort en mode van de klanten van de salon te voldoen.
Kleuring zonder ammoniak oxidatie in olieverven voor toon-op- toon of lichter tot 3
niveaus.
Maximale helderheid en 100 % grijsdekking.
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Hoge betrouwbaarheid van de resultaten kleur.
De huid niet te schrobben.
Hoge penetratie van pigment in het haar, met absolute delicatesse van huid en haar.
Verhoogde duurzaamheid en kleur stabiliteit in de tijd.
Een reeks van 52 kleuren intens en helder voor een maximale expressie van kleur en
maximale maatwerk van de dienst.

 OXIDYE OPLOSSING 
Oplossing Oxidye een nieuwe generatie van activatoren van geijkt met concentratie op de
kenmerken van de Color Care System Oil om maximale dekking, intensiteit en helderheid
te krijgen :
5 vol. - Vol 8 Ò 15 vol. - 23 Vol Ò 28 vol. 33 Vol Ò Ò Vol 40
De Oxidye Solution Color Care System bevat panthenol die hydratatie onderhoudt,
voeden en glans haar.
 Formaat  : 1000ml

 SHINE PLUS 
En 'de lijn van bleekmiddelen die NYCE heeft ontwikkeld om de behoeften van
professionele salons selectiever te voldoen.
On - natuurlijk haar tot 7 niveaus oplichting
On - gekleurd haar tot 6 tinten lichter
Ideaal voor alle technieken werken ; geur met bessen ; formule met zijde -eiwit (Sericine
en Fibroin) voor maximale bescherming van het haar
 Hoe te gebruiken  : Meng met Oxidye Oplossing 1 1,5-1 +2. Laat de tijd die nodig is voor
het bleken. Na deze tijd, goed naspoelen met specifieke producten Nyce.
 Formaat  : 500gr pot

 SHINE ammoniak 7UP 
En 'de lijn van bleekmiddelen die NYCE heeft ontwikkeld om de behoeften van
professionele salons selectiever te voldoen.
Op natuurlijke haar tot 7 niveaus oplichting
On - gekleurd haar tot 6 tinten lichter
Ammoniak
 Hoe te gebruiken  : Meng met Oxidye Oplossing 1 1,5-1 +2. Laat de tijd die nodig is voor
het bleken. Na deze tijd, goed naspoelen met specifieke producten Nyce.
 Formaat  : Kruik 500 gr

 VEGGIE DUST KLEUR 
Zuiveringsinstallatie dye - intensieve en diepe herstructurering. Verkrijgbaar in 2 kleuren
en mengsels 1 mengsel neutraal rijgedrag, polijsten en verjongend. Het wordt geactiveerd
door het mengen met water calda.Tempi leggen 20-30 minuten met de warmtebron.
Nyce, het selecteren van de beste planten, tot een mengeling van buitengewone
kenmerken kleurstoffen, handling, therapeutische en cosmetische. Op de huid speelt een
anti - schimmel en anti - inflammatoire werking, herverdeling en normaliseren
metabolisme. Een spa-behandeling essentieel om de schoonheid en de gezondheid van
het haar dat elke toepassing krijgen kracht en structuur.
De Lawsonia irnemis heeft samentrekkende eigenschappen en versterken. Het geeft
body, textuur en buitengewone glans.
Glycine Soja geeft herstructurering en kracht.
De ' Gerst, verzachtend, herstel en bescherming van de natuurlijke.
L ' Arnica montana voor een ' helende en anti - inflammatoire werking, samen met Linden,
decongestivum, kalmerende en verzachtende.
L ' Althea officinalis - inflammatoire eigenschappen.
L ' Alfalfa reinigt, voedt en geeft waardevolle mineralen.
Plantaardige eiwitten die de vezel te herstructureren in de diepte.
Suikers polysacchariden, vorming, conditionering en hydraterende.
Aminozuren, essentiële bouwstenen voor de opbouw van de keratine molecuul.
Dust Veggie Color garandeert een hoge kwaliteit van de resultaten in kleur, met een
maximale bescherming en de zorg voor de huid en het haar.
 Formaat  : 1 kg

 BARRIER 
Beschermende barrière crème voor het gezicht contour.
 Actief  :
Biosaccaridi suikers, de vorming van natuurlijke
Glycerol en Trace Elements Thermaal Plankton, hydrateren.
Precious Antioxidanten voorkomen dat de stress en zorgen voor actie elasticiteit voor de
meest delicate deel van het gezicht. Gemakkelijk af te spoelen.
 Hoe te gebruiken  : Verspreid het product op de te beschermen gebieden alvorens de
kleur. Vermijd contact met haar.
 Formaat  : 50 ml tube
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 zoete room KLEUR 
Sweet Cream is een crème kleur zonder ammoniak, zeer kwetsbaar. Een formule met een
component thermische, zeer respectvol van de haarkleur en een sensuele, omhullende,
de ongelooflijke licht.
- Geen ammoniak
- Kleur levendige
- Dekking 100 %
Helderheid - gesneden
- Betrouwbare dekking
Uniformiteit en - afdichting gegarandeerd
- Palette hoge prestaties
Behandeling - dye verkwikkende
- Zintuiglijke ervaring bedwelmende
- Verpakking unieke en innovatieve, soft touch
Zoete room combineert zachtheid en effectiviteit door NYCE BIO THERMAL MIX.
Thermaal Water voor mineralisatie actie.
Gekonfijte sinaasappel, citroen en Clementine, Olive blad voor een verstevigend effect.
Amandelolie voor een voedende en verzachtende.
Brown Sugar, Shea Butter, Jojoba olie en Papaya voor een hydraterende, filmen en
versterkende.
 Hoe te gebruiken  : Meng met Oxidye Oplossing 1 1, van toepassing op droog haar. Laat
gedurende 35-40 minuten. Na deze tijd, goed naspoelen met specifieke producten Nyce.
 Formaat  : 150 ml tube - 48 tinten

 TAKE CARE EQUALIZER 
Verzurende post- kleur behandeling op basis van actieve plant die de natuurlijke pH-
waarde van het haar herstelt, dankzij de werking filmvormende suikers biosaccaridi, sluit
de cuticula en geeft verbluffende glans spoorelementen extracten of citrussmaak en
thermische plankton hydrateren en spelen een ', kalmerende en balanceren vitamine en
anti-oxidant bij uitstek houdt de huid jong en gezond en het haar elastisch.
 Hoe te gebruiken  : Na de dienst kleur, maak 2 shampoo, breng een hoeveelheid
product Take Care Equalizer en goed te verdelen door het haar. Laat gedurende 3 tot 5
minuten en acsiugare grondig. 
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