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LINE COLOR CARE SYSTEM
LINEA COLOR CARE SYSTEM

  COLOR CARE SYSTEM 
Z laboratória NYCE sa narodil  Color Care System  je inovatívny lie?ba a farbenie vlasov,
navrhnuté tak, aby reštrukturalizova?, farba a stav, nový, jednoduchý a bezpe?ný.
Nástroje v sú?innosti, ur?ené pre profesionálne vyvinul, ktoré ponúkajú obrovskú
príležitos? k rastu, diferenciácie a úspech v dnešnom dôležité, aby služba pre celé
hospodárstvo salónu.

 DYEMASK 
Kombinácia vzácnych rastlinných ú?inných zložiek s priamymi farbivami, pigmentov, je
Dyemask, vysoko manipuláciu a regenera?né, dáva intenzívne a svetlé odtiene
jednotlivých druhov obilia, ktoré capello.Proteine ??reštrukturalizáciu hlboko do vlasového
vlákna, Papaya, antioxidant a sbquo, bojuje proti vo?ným radikálom, bambucké maslo pre
zmäk?ovadlo, spev?ujúce, hydrata?né, natá?anie a ochranné, jojoby, ochranné,
hydrata?né, zjem?ujúce, vyživujúce, trstinový cukor, prírodné tvoriace film, leštenie,
ochranné, olivový olej, leštenie, hydrata?ný, ochranný.
V?aka svojmu zloženiu, DYEMASK Puu by? použitý pre každé premytie.
Klimatizácia maska ??, sfarbenie v 10 rôznych odtie?och.
Každý odtie? umož?uje rôzne úrovne výsledkov, intenzity a reflexie v závislosti na
expozi?ných ?asov 5-20 minút. Doba trvania od 3 do 5 umytí.
 Formát  : 150 ml a 500 ml

 COLOR OIL 
Farbenie v oleji bez použitia ?pavku na sladké, pohodlné a bezpe?né ošetrenie,
kozmetické tonery a masky rastlinných farbív sa dohromady výnimo?nú kvalitu mix
odkazov, ktoré zase s jednoduchos?ou farebného obradu, zvýši? príležitosti na uplatnenie
a násobi? možné výsledky & sbquo, povzbudzovanie a podporovanie kreativity na
kaderníka. Rad profesionálnych produktov, ktoré uspokoja túžbu ?ahkos?ou, komfortu a
módy zákazníkov salónu.
Farbenie bez oxidácie amoniaku v olejovými farbami na tón v tóne, alebo zosvetlenie až o
3 úrovne.
Maximálny jas a 100 % šedej pokrytie.
Vysoká spo?ahlivos? výsledkov farbe.
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Nepoužívajte drhnú? kožu.
Vysoká penetrácia pigmentu vo vlasoch, s absolútnou jemnos?ou pleti a vlasov.
Zvýšená trvanlivos? a stálos? farieb v priebehu ?asu.
Rad z 52 odtie?ov intenzívne a jasné pre maximálnu vyjadrenie farieb a maximálne
prispôsobenie služby.

 OXIDYE RIEŠENIE 
Riešenie Oxidye novej generácie aktivátory kalibrovaný zameraním na vlastnostiach Color
Care System Oil získa? maximálne pokrytie, intenzitu a jas :
5 obj. - Vol 8 Ò 15 obj. - 23 Vol Ò 28 sv. 33 Vol Ò Ò Vol 40
Oxidye riešenie Color Care System obsahuje panthenol, ktorý udržuje hydratáciu, výživu a
lesk vlasov.
 Formát  : 1000 ml

 SHINE PLUS 
A rad bieliacich ?inidiel, ktorá NYCE vyvinula, aby vyhovovali potrebám profesionálnych
salónov selektívnejšie.
On - prírodné vlasy až 7 úrovní vý?ahu
On - farebné vlasy až 6 odtie?ov zosvetlenie
Ideálne pre všetky techniky fungujú, vô?a s ovocím, vzorec s hodvábnym proteínom
(Sericín a fibrín) pre maximálnu ochranu vlasov
 Ako používa?  : Zmiešajte s Oxidye riešenie 1 od 1,5 do 1 +2. Nechajte na dobu
potrebnú na bielenie. Po uplynutí tejto doby dôkladne opláchnite pomocou špecifických
produktov Nyce.
 Formát  : 500gr jar

 SHINE bez amoniaku 7UP 
A rad bieliacich ?inidiel, ktorá NYCE vyvinula, aby vyhovovali potrebám profesionálnych
salónov selektívnejšie.
Na prírodné vlasy až 7 úrovní vý?ahu
On - farebné vlasy až 6 odtie?ov zosvetlenie
Amoniak
 Ako používa?  : Zmiešajte s Oxidye riešenie 1 od 1,5 do 1 +2. Nechajte na dobu
potrebnú na bielenie. Po uplynutí tejto doby dôkladne opláchnite pomocou špecifických
produktov Nyce.
 Formát  : Jar 500 gr

 vegetarián DUST COLOR 
Úprav?a farbív intenzívne a hlboké reštrukturalizácie. K dispozícii v 2 farbách a zmesou 1
zmes neutrálne manipuláciu, leštenie a omladzujúce. To sa aktivuje zmiešaním s vodou,
ktorým sa calda.Tempi 20 až 30 minút sa zdrojom tepla.
Nyce, výber najlepších rastlín, vytvára kombináciu mimoriadnych vlastností farbív,
manipuláciu, terapeutická a kozmetická. Na koži hrá anti - hubové a anti - poburujúce
akcie, vyváženie a normalizuje metabolizmus. Kúpe?ná lie?ba zásadný význam pre
zdravie a krásu vlasov, že každá aplikácia získali silu a štruktúru.
Lawsonia irnemis má s?ahujúce vlastnosti a posil?ujú. To dáva telo, štruktúru a
mimoriadny lesk.
Glycine Soja dáva reštrukturalizácie a silu.
Ja?me?, zmäk?ujúci, obnove a ochrane prírodného.
L Arnica montana na uzdravenie a protizápalový ú?inok, spolu s Linden, decongestant,
upokojujúce a zvlá??ujúce.
L Althea officinalis - poburujúce vlastnosti.
L ' Alfalfa ?istí, vyživuje a dáva cenné minerály.
Rastlinné proteíny, ktoré reštrukturalizáciu vlákno do h?bky.
Cukry polysacharidy, ktoré tvoria, klimatizácia a hydrata?né.
Aminokyseliny, esenciálne stavebné kamene pre stavbu keratínu molekuly.
Prach Veggie farieb zaru?uje vysokú kvalitu výsledkov vo sfarbenia, s maximálnu ochranu
a starostlivos? o pokožku a vlasy.
 Formát  : 1 kg

 BARIÉRY 
Ochranný krém na tvár obrys.
 Active  :
Biosaccaridi cukry, ktoré tvoria prirodzenú
Glycerol a stopové prvky Thermal Plankton, hydratujú.
Drahé Antioxidanty predchádza? stresu a zais?ova? ak?né pružnos? pre najjemnejšie
?astí tváre. ?ahko sa oplachuje.
 Ako používa?  : Spread produkt na oblasti, ktoré majú by? chránené pred aplikáciou
farby. Vyhnite sa kontaktu s vlasmi.
 Formát  : 50 ml tuba
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 SWEET CREAM COLOR 
Sladký krém je krémová farba bez amoniaku, extrémne citlivý. Vzorec s komponentmi
termálne, vysoko rešpektuje farbu vlasov a zmyselné, obálkovanie, neuverite?né svetlo.
- Nie amoniak
Farba živé
- Pokrytie 100 %
Jas - vyrezávané
- Spo?ahlivé pokrytie
Zaru?ená jednotnos? a tesnenia
- Palette vysoký výkon
Lie?ba - farbivo osviežujúci
- Zmyslové skúsenosti opojný
- Balenie unikátny a inovatívny, soft touch
SWEET CREAM kombinuje jemnos? a ú?innos? prostredníctvom NYCE EKOLOGICKÉ
THERMAL MIX.
Termálna voda pre mineralizáciu akciu.
Kandizované Orange, Lemon a Clementine, olivový list pre tónovacie efekt.
Mand?ový olej výživný a zvlá??ujúci.
Brown Sugar, bambucké maslo, jojobový olej a Papaya pre hydrata?né, natá?anie a
posil?ujúci.
 Ako používa?  : Zmiešajte s Oxidye riešenie 1 +1, sa vz?ahujú na suché vlasy. Nechajte
pôsobi? 35 - 40 minút. Po uplynutí tejto doby dôkladne opláchnite pomocou špecifických
produktov Nyce.
 Formát  : 150 ml tuba - 48 odtie?ov

 postara? EQUALIZER 
Kyslé post - farebné lie?by založené na aktívne zariadenie, ktoré obnovuje prirodzené pH
vlasov, a to v?aka ak?nom filme - tvori? cukry biosaccaridi, uzatvára kutikulu a dodáva
úžasný lesk stopové prvky, vý?ažky z citrusových kôru a termálne planktón hydratujú a
hra?, upokojujúce a vyváženie vitamín a antioxidant par excellence udržuje pokožku
mladú a zdravú a vlasy elastický.
 Ako používa?  : Po farbe služieb, aby 2 šampón naneste množstvo produktu postara?
ekvalizér a distribuova? aj celé vlasy. Nechajte pôsobi? 3 až 5 minút, acsiugare dôkladne. 
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