


NYCE Hodnoty
New York Experience
New York je rozsáhlá kosmopolitní 
nádoba plná emocí. Kulturní křižovatka, 
lidé, nápady, životní styl. Odkaz módy, 
designu, kreativity a �lozo�e toho, žít 
život na plno. To je to, co dělá Ameriku 
Amerikou.
NYCE je New York kosmetiky: vrcholný 
projev kvality a elegance spojený se 
světem vlasů.

Pocity skrz produkt
Zde žije krása v každém detailu: 
v jemných křivkách balení, jemné 
transparentnosti materiálů, v barvách 
a překvapivých vůních produktů...

Ekologické složení
Kvalita má jednoduché a ryzí složení, 
a tak Nyce nabízí jemné a ra�nované 
produkty.
Bez: SLES a SLS, bez parabenů, silikonu, 
formaldehydu, EDTA, PEG, alergenů ve 
vůních, bez přidaných solí. Věříme 
v jednoduchost složení a v efektivitu 
přírodních složek.

Technologie ve službách přírody
Příroda vytváří efektivní ingredience 
a technologie tyto ingredience ještě 
vylepší. Díky rozvoji moderních lisova-
cích a získávacích systémů může Nyce 
používat aktivní koncentráty a využít je 
ve složení svých produktů.

Pracovní systém
Kdokoli vejde do Nyce salonu, odnese 
si vzrušující zážitek: od krásy, která 
všechno obklopuje, po smyslné 
a stylové produkty, systém práce, 
rituály, které hýčkají, a výsledky, které 
nikdy nelžou. Nyce je systém, který 
roste s těmi, kteří ho zažijí.



LUXURY CARE

“lmw”

KONCEPT ŘADY LUXURY CARE

NTC - přírodní technologie a kosmetika
Spolupůsobení kosmetiky s ekologickým složením a unikátním smyslným zážitkem.

LUXURY CARE
Biologická směs bobulí
Komplex obsahující bobule ze Středozemí, LMW aktivní ingredience, koncentráty a organické extrakty.

Důsledné testování
Aplikujeme vědecký přístup, garantujeme výsledky a certifikovanou kvalitu kosmetiky.
Multi segment
Specifické programy pro všechny typy vlasů.

NYCECARE
na pokožku

COLOR

Colored Hair

VOLUME

fine and fragile hair

DISCIPLINE

curly and frizzy  hair

EVITA

Dry and treated
     hair

250/1000 ml 250/1000 ml 250/1000 ml 200/ 1000 ml 200/1000 ml200/1000 ml150 ml 

500  ml 1000 ml 

150 ml 150 ml 150 ml 250/1000 ml 150 ml 

BEAUTOX
DEEP RECONSTRUCTION

    Damaged Hair

ZIP
SYSTEM

 4 5



NTC Concept
příroda, technologie a kosmetika

1.  Organické aktivní ingredience   
maximálně respektující vaše vlasy

2. Ekologické složení,
 které pomáhá zachovat vysoký účinek 
bez opominutí kosmetického aspektu.

- 1. bez SLS a SLES
- 2. bez parabenů
- 3. bez minerálních olejů
- 4. bez EDTA
- 5. bez formaldehydu
- 6. bez barviv

Směs biologických bobulí
Přírodní směs bohatá na extrakt z bobulí ze Středozemí, 

která nabízí intenzivní hydrataci, příjemnou vůni a působí 
proti stárnutí pokožky a vlasů.

1. Koncentrát ze zelené madarinky
BPM aktivní ingredience, které 
dodávají intezivní hydrataci s 
osvěžujícím, ochranným, posilujícím a 
uklidňujícím účinkem.

2. Bobule z myrty
Aktivní organické ingredience s 
Ecocert certifikátem. Vzniká extrakcí 
skrz bioreaktor, obsahuje vysoké 
množství flavonoidů, má silné 
antioxidační účinky. Obnovuje a chrání 
vlasové vlákno před stresem.

3. Bobule ze Středozemí
Každý produkt z řady obsahuje 
specifické bobule, použití záleží na 
potřebách vlasového vlákna. 

Rakytník - barva
Jalovec - poddajnost
Planika velkoplodá - objem
Opuncie - evita

NYCE Šampon pro barvené vlasy   
250 ml, 1000 ml
Lesklý šampon pro barvené vlasy 
udržuje dlouhou životnost barvených 
vlasů.
Vaše vlasy jsou po použití jemné, 
hladké a barva neztrácí svůj lesk. 
Návod na použití:
Jemně masírujte a vymyjte.

NYCE Maska pro barvené vlasy 
200 ml, 1000 ml
Čistící a lesklá maska chrání Vaši 
barvu vlasů před vyblednutím. 
Vyživuje a tvoří vlas jemný, hladký 
a lesklý.
Návod na použití: Aplikujte na 
ručníkem vysušené vlasy. Nechte 
působit po dobu 5 minut a potom 
vymyjte.

NYCE Regenerační ochranné sérum 
150 ml
Sérum pro regeneraci, ochranu a obnovu 
stálosti barvy. Vaše barva vlasů zůstává 
zářivá a chráněna proti vnějším vlivům. 
Vlasy jsou jemnější a sametově hladké. 
Návod na použití: Aplikujte pár kapek dle 
hustoty vlasů na ručníkem vysušené vlasy. 
Produkt se neoplachuje.

COLOR pro barvené vlasy

Rozjasňující a vyživující program pro 
barvené vlasy. Díky směsi bio bobulí 
vlasy zůstávají lesklé po delší dobu.

Směs bio bobulí
1) Koncentrát ze zelených bobulí
Hydratuje, osvěžuje a vyživuje.
2) Bobule z myrty
Chrání a působí proti stárnutí.
3) Bobule z rakytníku
Výkonný antioxidant, snižuje vyblednutí 
barvy, zachovává vlasy lesklé. Vyživuje a 
rozjasňuje.

Teplá příjemná vůně:
citrus
květiny
ovoce
pižmo
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DISCIPLINE pro kudrnaté a krepaté vlasy

NYCE Uhlazující sérum
150 ml
Vyživující bezoplachové sérum 
pro extrémně narovnávací efekt.
Pro dlouhodobé narovnání 
a hedvábné vlasy. Produkt 
eliminuje krepatost vlasů a má 
antistatický efekt. 
Návod na použití: Aplikujte na 
ručníkem vysušené vlasy a poté 
vysušte fénem. 

NYCE Uhlazující maska
200 ml, 1000 ml
Maska pro extrémní narovná-
vací efekt pro dlouhodobé 
narovnání a hedvábné vlasy.
Návod na použití: Aplikujte na 
ručníkem vysušené vlasy. 
Nechte působit po dobu
5 minut a poté důkladně 
opláchněte. 

NYCE Uhlazující šampon 250 ml, 
1000 ml
Šampon pro extrémní uhlazující 
efekt. Určen pro vlasy vlnité, krepaté 
a velmi suché. Po aplikaci šamponu 
jsou vlasy jemnější, hladké a extré-
mě vyhlazené. 
Návod na použití: Jemně vmasírujte.
Nechte působit po dobu 5 minut
a poté důkladně opláchněte. 

Program pro kudrnaté a krepaté vlasy. 
Odstraňuje krepatost, tvaruje lokny a 
dodává extrémně narovnávací efekt. 
Díky směsi z bio bobulí jsou vlasy 
jemné, lesklé a poddajné.

Směs bio bobulí
1) koncentrát ze zelených bobulí
Hydratuje, osvěžuje a vyživuje.
2) Bobule z myrty
Chrání a působí proti stárnutí.
3) Bobule z jalovce
Narovnává a zklidňuje, dodává sílu loknám 
a posiluje vlákno.

Svěží aromatická vůně:
citrus
květiny
dřevo

VOLUME  pro jemné a křehké vlasy

NYCE Objemový posilující šampon 
250 ml, 1000 ml
Posilující a objemový šampon určen pro 
jemné a křehké vlasy. Po aplikaci šampo-
nu jsou vlasy okamžitě plnější, silnější, 
odolnějčí, hebké, zdravé a perfektně 
vyživené. 
Pro déle trvající účes. 
Návod na použití:
Jemně masírujte a vymyjte.

NYCE Objemový posilující sprej 
150 ml
Regenerující a posilující sprej pro 
jemné a křehké vlasy bez objemu. 
Dodává plnost a sílu jemným vlasům. 
Produkt se neoplachuje.
Návod na použití:
Nasprejujte na vlhké vlasy a poté 
vysušte. 

Objemový program pro jemné 
a křehké vlasy. Díky směsi z bobulí jsou 
vlasy silnější, celistvější a odolnější

Směs bio bobulí
1) Koncentrát ze zelených bobulí
Hydratuje, osvěžuje a vyživuje.
2) Bobule z myrty
Chrání a působí proti stárnutí.
3) Bobule z planiky velkoplodé
Podporuje vlákno a posiluje.
Silný antioxidant.

Opojná kořeněná vůně:
citrus
koření
dřevo
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Obnovující ošetření pro suché 
a zničené vlasy. 
Obnovuje a remineralizuje vlasové 
vlákno. Díky směsi bio bobulí jsou vlasy 
celistvější a vyživené od kořínků po 
konečky.

Směs bio bobulí
1) koncentrát ze zelených bobulí
Hydratuje, osvěžuje a vyživuje.
2) Bobule z myrty
Chrání a působí proti stárnutí.
3) Bobule z opuncie
Posilující, hydratující vlastnosti. Díky své 
vláknité dužině, která zadržuje vodu, vlasové 
vlákno obnovuje a hydratuje do hloubky.

Opojná pudrová vůně:
citrus
květiny
cypřišek

pro suché a zničené vlasyEVITA

NYCE EVITA Rekonstrukční šampon
250 ml, 1000 ml
Šampon pro extrémní rekonstrukci 
poškozených vlasů. Již po prvním 
použití jsou vlasy viditelně zdravé, 
vyživené a hedvábné.
Návod na použití: Jemně vmasírujte 
a poté důkladně opláchněte. 

NYCE EVITA Minerální sprej 150 ml
Minerální rekonstrukční sprej pro vyživu 
a rekonstrukci vlasů od kořínků po 
konečky.
Návod na použití: Nasprejujte na vlasy, 
nechte několik minut působit a poté 
vymyjte. 

NYCE EVITA Rekonstrukční maska
200 ml, 1000 ml
Intenzivní maska pro extrémní rekon-
strukci poškozených vlasů. Již po 
prvním použití jsou vlasy viditelně 
zdravé, vyživené a hedvábné. 
Návod na použití: Aplikujte na ručníkem 
vysušené vlasy. Nechte působit po 
dobu 5 minut a poté důkladně oplách-
něte. 

NYCE EVITA Lesklé sérum 150 ml
Sérum dodávající do kutikuly výživu 
a lesk. Vlasy jsou po použití séra 
extrémně lesklé a hedvábné.
Návod na použití: Aplikujte na vlhké 
nebo suché vlasy, záleží na vytouženém 
výsledku. Neoplachujte. 

NYCE LUXURY CARE Beautox

500  ml 1000 ml 

Revoluční hluboce rekonstrukční systém pro silné, zdravé a celistvé vlasy.

RECOSTRUCT FILLER
Nyce Beautox - nové jméno v rekonstrukci

Je součástí Luxury Care řady a je novou tváří rekontrukce. NYCE Beautox splňuje potřeby těch, 
kteří hledají profesionální ošetření, které dodá jejich oslabeným vlasům přirozenou krásu. Je to 

revoluční ošetření, které využívá kyselinu hyaluronovou tak, aby byly vlasy opět schopné v 
sobě udržet vodu. Technicky vzato, Nyce Beautox má tři speci�cké schopnosti: 1) hluboce 
obnovuje strukturu vlasu už od kořínku; 2) dodává keratin až do kortexu vlasu; 3) uzavírá 

vnější vlákno. Díky těmto vlastnostem může být NYCE Beautox použit k ochraně vlasů během 
technického ošetření, a také ke zlepšení výsledků ošetření. Výsledek je viditelný již od prvního 

ošetření.

Beautox Reconstruct filler - krok 1 - rekonstrukční 
výplň

Díky bio směsi z lesního ovoce a kyselině hyaluro-
nové dodává rekontrukční proces sílu a pružnost 
vlasu. Vstřebá se hluboko do vlasu a obnoví 
zničené části vlákna.

Návod na použití: Použijte společně se Sealing 
Treatment. Množství a metoda použití záleží na 
prováděném ošetření: hluboká rekonstrukce, 
barvení nebo melírování.

Beautox Sealing Treatment - krok 2 - uzavírací 
ošetření

Uzavírací a okysličovací ošetření. Díky bio směsi 
z lesního ovoce a kyselině hyaluronové, se vlákno 
vlasu uzavírá, zároveň se povrch posiluje a hydrolipi-
dová vrstva napravuje. Působí do hloubky, protože si 
vytvoří nitrobuněčný cement a zhutní vlákno.

Návod na použití: Použijte společně s Reconstruct 
Filler. Množství a metoda použití záleží na provádě-
ném ošetření: hluboká rekonstrukce, barvení nebo 
melírování.

- krok 1  - - krok 2  -

SEALING TREATMENT 
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Multivitamínový complex na základě:
Panthenol (Provitamin B5): hydratace
Vitamin A: antioxidant
Vitamin E: chrání před účinky oxidace
Vitamin F: osvěžující vlastnosti
Díky regeneračním a uklidňujícím vlastnostem 
je účinný pro posílení, hydrataci a lesk vlasů.

Extrakt z listů myrty
Vysoká koncentrace flavonoidů přináší silný 
antioxidační účinek.
Obnovuje a chrání kapilární vlákno proti 
oxidačním stresům.

Olivový extrakt (listy a plody)
Chrání vlasy před vnějšími agresemi, 
důkladně je
hydratuje a činí je zdravými a jasnými.
Osvěžující, ochranný, uklidňující a 
zvláčňující účinek.

Extractm andarinky zelené
Intenzivní hydratace s tonizujícími 
vlastnostmi
osvěžující, ochranný, uklidňující a 
zvláčňující účinek.

Extrakt z květu opuncie
Jeden z nejsilnějších známých 
přírodních antioxidantů.

Jedná se o intenzivní restrukturalizační ošetření pro suché, dehydrované a poškozené vlasy.
Nabízí se jako domácí ošetření po profesionálním rekonstrukčním ošetření provedeném v salónu pomocí řady BEAUTOX, 
nebo po profesionálním melírování a odbarvování.

Zatímco ošetření v salónu působí díky své kyselosti a nízké molekulové hmotnosti hluboko na dřeň vlasu, Beautox Express 
Solution zasahuje do kutikuly, léčí jí a napravuje škody způsobené chemickými a mechanickými faktory. Vlasové vlákno je po 
použití hladké a pevné.

Výsledek: Zdravé, lesklé, hedvábné, hladké, plné vlasy.
Jak používat: Po aplikaci vhodného šamponu Luxury Care dle typu vlasů naneste na dobře opláchnuté vlasy.
Nechte působit po dobu 5-10 minut a poté opět opláchnete.
Kdy použít doma: Po období profesionální rekonstrukční péče v salonu (viz konkrétní ošetřující listy). Po rekonstrukční 
šokové terapii pokračujte v domácí léčbě pomocí Luxury Care Evita Therapy.
Složení: Komplex vitamínů kombinovaný s rostlinnými výtažky ze středomořských rostlin. Hydratace a obnova.

MINERAL OIL FREE / PARABENS FREE /
SLES&SLS FREE / EDTA FREE / FORMALDEHYDE
RELEASERS FREE / COLORANTS FREE

REKONSTRUKCE A HYDRATACE
  Není to jen produkt !

BEAUTOX EXPRESS SOLUTION

BEAUTOX EXPRESS SOLUTION
Vysoce rekonstrukční produkt pro domácí péči

Jedná se o impozantní masku pro intenzivní obnovu a léčbu, která překvapí svou účinností, vysokou hydratací 
a restrukturalizační schopností hned při prvním použití. Pomáhá dát nový život vlasům, poškozeným nejrůzněj-
šími ošetřeními (barvení, melírování, horký vzduch atd.).
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Flash Beauty Instant mask 150 ml

Multifunkční maska ve spreji 10v1

Ideální pro všechny typy vlasů: 

jemné, suché, melírované, vlnité a velmi 
porézní. Luxusní přípravek pro získání 
dokonalé regenerace vlasů v jedné lahvičce. 

1. Rychlé použití 

2. Dodává vysoký lesk  

3. Chrání před horkem 

4. Uhlazující účinek  

5. Regeneruje poškozené vlasy 

6. Ochraňuje barvu  

7. Kontrola vlnitých a krepatých vlasů 

8. Usnadňuje rozčesávání

9. Dodává vlasům objem a tvar 

10. Zabraňuje třepení vlasů

Použití: na umyté ručníkem vysušené vlasy 
stříkněte v průměru 10x, závisí na pórovitosti 
a délce vlasů. Rozčesejte. Použijte fén nebo 
žehličku pro dokončení účesu. Přípravek se 
neoplachuje.

FLASH BEAUTY
elegance

daintiness 
minimalism
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Restrukturalizační olej pro suché vlasy 5v1 75 ml 

Dodává vlasům: 
1. Extrémní lesk 
2. Restrukturalizuje poškozené,      vlnité a krepaté vlasy 
3. Rychlé použití 
4. Uhlazující efekt 
5. Dodává intenzitu barveným vlasům

Použití: naneste na vlhké nebo suché vlasy. 
Přípravek se neoplachuje.

Mléčný sprej proti znečištění vlasů s antimikrobiálním složením. Dodává vlasu hebkost, 
hedvábnost a lesk, chrání všechny typy vlasů před znečištěným ovzduší. Celková ochrana 
našich vlasů, pokožky a zdraví.

Použití: po důkladném omytí vlasů s přípravky NYCE nastříkejte 10-15 krát na vlasy a 
neoplachujte.

MULTIFUNKČNÍ OCHRANNÉ  
VLASOVÉ MLÉKO

100 ml

S ÍLA
P Ř Í R O D Y

BIO ORGANIC CARE
v každém složení je přítomen 
alespoň jeden nebo více 
nezpracovaných materiálů 
pocházejících z osvědčeného 
organického zemědělství.

pozorný výběr nezpracovaných 
materiálů založený na zásadách 
BIOORGANIC (ICEA, AIAB, 
COSMO) a vybraných seznamem 
složení, které se používají 
v biologických laboratořích.

řada navržená a zpracovaná 
výslovně tak, aby působila na 
specifické potřeby pokožky a 
celkové pohody. 

VÍCE NĚŽ

PŘÍRODNÍCH
P R O D U K T Ů
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DETOXPURIFYING PEELINGHYDRA ENERGY THERAPY

ENERGY

Složení v souladu s mezinárodními specifiky, 
s aktivními a funkčními ingrediencemi, a vždy 
dermatologicky testované. Abychom naplno 
zachovali životní prostředí a faunu. 

EXTRAKTY
Organické aktivní ingredience, vodní extrakty, 
mikronizovaný prach a komplexní minerály, to vše 
dělá celkové složení ojedinělým.

Díky pozornosti, kterou jsme 
věnovali navržení této řady, můžeme 
pyšně prohlásit, že více než 90% 
komponentů je přírodního původu. 

CERTIFIKACE

SLOŽENÍ PRO MUDPRO SERUM

SHAMPOO UNIVERSAL PRO THERAPY

1
UNIVERSALNÍ  
PROFESIONÁLOVÉ

3

2

Příprava

Zachování LOTION PROFESSIONAL

Ošetření PROFESSIONAL SHAMPOO AND THERAPY

DEHYDRATION HAIR LOSS SEBUM DANDRUFF TOXINS POROSITY

HAIR LOSS
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Univerzální pro-serum – povzbuzení a oživení
Univerzální profesionální sérum pro všechny typy pokožky a vlasů, pro použití před 
jakýmkoli čistícím ošetření. Má povzbuzující a vyrovnávací funkci pro všechny typy 
pokožky. Odstraňuje toxiny, čistí pokožku díky MINERAL4 systému, dodává potřebné 
minerály. Rostlina mořského saténu povzbuzuje pokožku a okysličuje ji. Efektivně 
podporuje vstřebávání aktivních ingrediencí díky glykolické kyselině, která odstraňuje 
odumřelé buňky.

 UNIVERSAL PRO-SERUM

FUNCTIONAL SUBSTANCE

Extrakt z rostliny mořského saténu chrání před oxidací a poškozením 
vlasové cibulky. Napomáhá mikrocirkulaci a uklidňuje zarudnutí a 
podráždění. Dodává vlasu hydrataci, objem, lesk a jemnost. 

MOŘSKÝ SATÉN

150 ml (v antimikrobiálním balení)

Aplikujte na pokožku hlavy před nanesením šamponu nebo PRO-BAHNO, 
nechte působit 1-2 minuty, poté opláchněte a naneste PRO-MUD nebo šampon. 

POUŽITÍ

1 Příprava

Profesionální bahno dodávající energii pokožce a vlasům. Jíl a extrakt z rostliny 
mořského saténu očistí pokožku od toxinů, dodává pohodu a živost vlasu. 
Extrakt z mentolu dodává pocit svěžesti a pomáhá ochránit před podrážděním. 

UNIVERSAL PRO-MUD

FUNCTIONAL SUBSTANCE

Tmavě šedý přírodní minerální prášek, který při přidání vody vytvoří 
bahno s jedinečnou stabilitou. Je bohaté na minerály jako je 
křemík, hořčík, železo a mangan. Čistí pokožku, brání rozmnožování 
bakterií, uklidňuje po podráždění, dodává energii a vsakuje do sebe 
nadměrnou mastnotu a nečistoty

MINERÁLNÍ JÍL

150 ml (v antimikrobiálním balení)

Vsakuje do sebe nadměrnou mastnotu a nečistoty. Ošetření se musí vstřebat do pokožky 
pomocí masáže. Nechte působit přibližně 10-15 minut a poté vymyjte.

POUŽITÍ
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2 Ošetření
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Profesionální šampon pro pokožku a vlasy s nadměrným mazem. Složení obsahuje 
Tiolisina komplex a extrakt z rostliny mořského saténu, které čistí, normalizuje 
a reguluje tvorbu mazu. Obsah osvědčeného extraktu z organické Acacia ze 
Senegalu zmírňuje podráždění a uklidňuje zarudnutí. 

PURIFYING SHAMPOO – PROTI MASTNÉ POKOŽCE

Vodný extrakt AKÁCIE ZE SENEGALU, bohatý na arabštinu
a kyselina glykoproteinová, se používá ke zmírnění působení dráždivých látek. Má 
bohaté změkčující vlastnosti a je schopen zklidnit zarudnutí podrážděné pokožky.

ACACIA ZE SENEGALU

250 ml / 1000 ml

Aplikujte UNIVERSAL PRO-SERUM bez oplachování, poté aplikujte šampon na 
suchou pokožku a jemně masírujte. Nechte působit po dobu 1 minuty, poté 
opláchněte teplou vodou a pokračujte druhou aplikací.

POUŽITÍ

PROFESSIONAL SHAMPOO AND THERAPY 

Profesionální šampon pro pokožku a vlasy s lupy. Extrakt z rostliny mořského saténu 
chrání pokožku proti lupům tím, že podporuje její prokrvení. Pirokton olamin pomáhá 
zmírnit vznik lupů tím, že bojuje proti loupání pokožky. Citrónová myrta z australské 
přírody, bohatá na vápník, zinek, hořčík a vitamin A a E pokožku čistí a vyživuje. 

PEELING SHAMPOO – PROTI LUPŮM A UKLIDŇUJÍCÍ

Vodný extrakt LEMON MYRTLE, původní rostlina z Austrálie, je přirozeně 
bohatý na minerály, jako je vápník, zinek a hořčík, a vitamíny A a E. Má čistící a 
mazoregulační vlastnosti.

LEMON MYRTLE 

250 ml / 1000 ml

Aplikace : Pro mastné lupy - použijte po aplikaci UNIVERSAL PRO-SERUM bez opláchnutí, 
naneste na suchou pokožku.Pro suché lupy - použijte po aplikaci UNIVERSAL PRO-
SERUM s opláchnutím, naneste na mokrou pokožku. Masírujte šampon do husté pěny. 
Nechte působit po dobu 1 minuty, poté důkladně opláchněte vlažnou vodou.

POUŽITÍ
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Denní profesionální detoxikační šampon s černým uhlím. Extrakt z rostliny 
mořského saténu detoxikuje a zklidňuje. Glykolická kyselina jemně čistí 
a obnovuje pokožku, připravuje ji na efektivní vstřebání aktivního složení 
každého ošetření. Obsahuje organický heřmánkový olej z asijské přírody, který 
vlasy zjemňuje a dodává lesk, a organické osvědčené bambusové uhlí, které 
odstraňuje všechny nečistoty. 

DETOX SHAMPOO – OSVĚŽENÍ A OBNOVA

250 ml / 1000 ml 

Aplikujte po použití UNIVERSAL PRO-SERUM, které opláchnete, poté aplikujte 
na mokré vlasy šampon. Nechte působit po dobu 2 minut a poté důkladně 
opláchněte vlažnou vodou. Obsah: 250 ml.

POUŽITÍ

Olej extrahovaný za studena ze semen CAMELIA 
NIPONICA nebo TSUBAKI OIL. Obsahuje vysoké procento 
kyseliny olejové a je hlavní složkou odpovědnou za 
legendární krásu vlasů, kterou se po staletí vyznačovaly 
japonské ženy.

TSUBAKI OIL

PROFESSIONAL SHAMPOO AND THERAPY 2 Ošetření

3 Zachování LOTION PROFESSIONAL

Aplikujte na umytou pokožku a vlasy. Jemně masírujte abyste 
podpořili vstřebávání. Produkt může též být aplikován na suché 
vlasy. Neoplachujte.

INGREDIENT: KOPEXYL

Ampule proti vypadávání vlasů. Intenzivní ošetření proti padání 
vlasů. Vytvořené z organického alkoholu. Chrání před ztrátou 
kolagenu, jehož nedostatek je hlavním důvodem vypadávání vlasů.

ENERGY THERAPY LOTION

200 ml / 1000 ml 

Aplikujte na ručníkem vysušené vlasy a nechte působit 5 
minut. Poté vymyjte vlažnou vodou.

Univerzální ošetření - maska. Intenzivní a obohacující 
maska na vlasy. Má posilující a dpolňující účinky pro 
všechny typy vlasů, pčedevším však pro suché a 
zničené. Extrakt z rostliny mořského saténu prokrvuje 
pokožku hlavy, působí relaxačně, dodává vitalitu a 
prokysličuje. Obsahuje také organický arganový olej 
přímo z africké přírody, získávaný z Argania Spinosa 
rostliny rostoucí v Maroku. Ten je přirozeně bohatý na 
vitaminy, linoleové kyseliny a antioxidanty. Dodává 
vlasům lesk, celistvost a pružnost.

UNIVERZÁLNÍ MASKA  
PRO-THERAPY

POUŽITÍ

POUŽITÍ

6 ml x 11



PROFESIONÁLNÍ FILOZOFIE

DEN ZA DNEM....

Vlasy jsou krásné a zdravé,
pokud jsou takové i jejich

4 části

POKOŽKA, KOŘÍNKY,
DÉLKY I KONCE

NYCE ví, jak moc důležité
je správné umývání vlasů.

Proto uvádí na trh

3 PROFESIONÁLNÍ RECEPTURY
s jemnou strukturou, obohacené
specifickými složkami, které respektují
fyziologii pokožky a vlasu, den za dnem,
pokaždé jemně.

Jemné mycí složky NYCE nezvyšují
správné přirozené pH pokožky a udržují
vlasy zářivé a vyživené.

Systém
4 vektorů
1- AKTIVNÍ LÁTKY POKOŽCE
Pokožka je vyživená do hloubky, hydratovaná,
vyrovnaná pomocí přírodních složek, které
nezvyšují přirozené pH.

2 -VÝŽIVAKOŘÍNKŮM
Esenciální prvky přizpůsobené
jednotlivým typům pokožky
napomáhají přirozené
výživě kořínků tak, aby vyrůstající vlas
byl zdravější a silnější.

3 -SILKGEL DO DÉLEK
Pro vlasy, které se nelámou a nezůstávají
na kartáči, pro zářivou barvu.

4 -ZDRAVÍ KONEČKŮM
Neroztřepené konečky, vyživené,
uzavřené šupiny. Dokonale zacelený

keratin uvnitř konečku, protože není
napadán zbytečně agresivními
mycími složkami.

Systém, který působí ve
4 FÁZÍCH zaručuje celkovou
krásu vlasů a aktivuje funkční
odpověď struktury vlasu.

Začíná od základu.
Důkladně čistí a vrací vlasům
funkční rovnováhu.
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LUXURY
STYLING

...luxus & styl 
za každých 
okolností...
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šampony

Šampon
MASTÍCÍ SE POKOŽKA
(MASTNÁ/LUPY)
Mastné vlasy/ lupy

Šampon
KŘEHKÁ POKOŽKA
Slabé řidnoucí vlasy
a vlasy náchylné k
padání

PURE BALANCE
NORMALIZING
SHAMPOO

DENSITY BALANCE
ENERGIZING
SHAMPOO

S VEGANSKÝM HEDVÁBÍM
PŘÍSTÍ GENERACE Silkgel

AKTIVNÍ LÁTKY
Pirokton olamín
Glukonát zinečnatý

Extrakt z bio
myrtovníku
citronového

AKTIVNÍ LÁTKY

Redensyl

Aktivní osvěžující látky

Extrakt z bio zázvoru

HYDRATING
REPLUMPING
SHAMPOO

AKTIVNÍ LÁTKY
• SymSitive

• Hydroviton

• Extrakt z bio
Violky trojbarevné

Šampon
SUCHÁ POKOŽKA
Unavené, suché
a zničené vlasy

1000/250/50 ml 1000/250/50 ml 1000/250/50 ml
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Luxury Styling 
Designová stylingová řada, která je založená na efektivitě Nycecare komplexu: specifický komplex složený 
z přírodních aktivních ingrediencí. Luxusní styling typický pro svou všestrannost a jednoduchost. 
Intenzita od 0 do 5.

LUXURY STYLING

Představujeme URBAN SHELTER
NYCE Urban Shelter, nový trojmo atmosférický, elektromagnetický komplex působící na bázi modrého světla 
a chránící vlasy proti nebezpečným látkám, které ničí vlasovou strukturu jak zevnitř, tak zvenčí.
Větší, dlouhotrvající ochrana a zdraví pro vlasy a pokožku.

VÝZKUM
Díky nejpokrokovějšímu výzkumu extraktů a koncentrátů z funkčních aktivních ingrediencí, spojeného s 
inovativním destilací, lisováním a stabilizačním systémem, můžeme poskytnout obohacenou přirozenost, 
která je součástí každého produktu NYCE.

MIRACLE CREAM 150 ml - zázračný krém

Tvarovací krém pro zázračný plný efekt. 
Krémová textura, bohatý na jantarový 
mikroprášek, tvarující a ochranné látky, to 
vše dodává vlasům pružnost a jemnost. 
Vhodné pro všechny typy vlasů, rovné i 
vlnité, pro přírodní styling. Skvělá ochrana 
proti znečištění díky Urban Shelter 
komplexu.

POWER NUTRI-GEL 150 ml

Posilující a vyživující gel
Extra silný gel pro náročnější look založený 
na vodě. Vlasy jako mrakodrapy! (??) 
Obsahuje nejnovější generaci pryskyřice, 
která zaručuje perfektní držení, vysokou 
odolnost proti vlhkosti, zrovna tak jako 
kultovní složení přípravků ve slavných 
holičství v New Yorku. Bezvadně drží. 
Nezbytný pomocník pro krátké účesy a pro 
nejextrémnější looky.

FIBER PASTE 100 ml

Tvarovací pasta
Stylingová tvarovací pasta, která 
dodá vašim vlasům strukturu. Díky 
speciální textuře pasty obohacené o 
silně držící polymery a zbrusu 
novým pryskyřicím, se může použít 
pro vytvoření designových, tvárných 
a plných účesů. Ideální pro 
chaotický efekt s jedinečností.

GLOSSY FLEX-WAX 100 ml

Lesklý flexibilní vosk
Extra tvárný gelový vosk pro lesklý 
a zářivý efekt. Ochranné polymery s 
vysokou pružností zaručují 
dlouhodobou výdrž a nepře-
konatelný lesk. Dlouhotrvající 
mokrý look, který pevně drží. 
Chrání před znečištění s Urban 
Shelter komplexem.
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MATTE FLEX-WAX 100 ml
Matný flexibilní vosk

Tvárný vodní vosk pro přírodní 
rozcuchaný efekt. Díky obsahu zvlhčo-

vacích látek, směsi vosků a velkému 
procentu matného prachu se vlasy dají 

snadno tvarovat a dodávají looku 
přirozený pohyb. Ideální pro krátké 

sestřihy nebo také pouze do konečků 
pro více geometrické looky.

MATTE PASTE 100 ml
Matná pasta

Stylingová pasta pro matný a plný 
výsledek. Vysoký obsah kaolinu - 
bílého jílu, jemnost všech jílů a 

přírodní vazelíny zaručují dlouhotrva-
jící matný efekt s extrémní přilnavostí 
na vlas. Nejlepší záverečný styling pro 

energické matné detaily, nikdy 
nepráší.

WATER FLEX-WAX 100 ml
Vodní flexibilní vosk

Extra tvárný vodní vosk, který podpoří 
a zvýrazní detaily. Vhodný pro mokrý 
look, vlasy jsou vlhké, chráněné a bez 

pocitu mastnoty. Teplý může být 
použit pro silné držení a eklektické 

styly.

FINISHING HAIRSPRAY 400 ml
Lak na vlasy

Silně držící lak na vlasy pro finální 
styling. Obohacený o Pro-Vitamín 
B5, který dodává vlasu strukturu a 
drží. Odolný vůči vlhkosti, vlasy se 
dají tvarovat i po aplikaci. Vhodný 
pro výčesy díky svému mikrodi-
fuznímu složení, které se snadno 

vyčesává.

ECO HAIRSPRAY 300 ml
EKO lak na vlasy

Mikro-difuzní a silně držící 
ekologický lak na vlasy. Jeho 

složení je obohacené o polymery, 
a proto je ideální pro velmi 

náročné účesy. Dlouhotrvající a 
tvárné držení, silné až extra silné, 
chrání vlasy před vlhkostí a vlasy 
nezatěžuje. Navíc váš účes bude 

vonět po dřevě.

DEFINING MOUSSE 300 ml
Tvarovací pěna

Tvarovací pěna se styling efektem, 
ideální pro oživení přírodních vln, 

které jsou suché. Obsahuje 
vyživující složky, které zvlhčují a 
tvarují, chrání před krepatostí. 

Vytvoří perfektní přírodní objem 
zároveň s délkou vašich vlasů. Voní 

po citrusu a dřevu.

Vhodný pro všechny typy vlasů. Dokonale odstraní přebytečnou mastnotu z vlasů i z pokožky. 
Vlasům dodá chybějící objem a dlouhotrvající pocit svěžesti. Prodlužuje dobu mezi mytím vlasů.

POUŽITÍ: Před použitím důkladně protřepejte. Nastříkejte na kořeny a délky ve vzdálenosti 25-30 cm. Jemně masírujte.  
Nechte pár minut působit a vyčešte.

Akce: 1. Očištění

Díky svému exkluzivnímu složení na bázi rýžového škrobu a rostlinného uhlíku velmi účinně čistí pokožku hlavy, odstraňuje 
zbytky mazu a pachů, absorbuje nečistoty generované smogem a atmosférickými činidly z vlasů. 

Výsledek: Za několik sekund vlasy znovu získají svůj přirozený vzhled, jako by byly „umyté“.

           2. Objem

Kromě čištění vlasů probíhá kombinace s objemovým působením, které okamžitě dodává vlasu plnost a vzdušnost, sublimuje 
a revitalizuje účes, aniž by vlasy zatěžoval. Nelepí a nezanechává žádné zbytky. 

Vůně: Jeho vůně je charakterizovaná citrusovými, květinovými a dřevitými tóny, dodává vlasům svěží vůni, neutralizuje zápach 
a dodává příjemný a dlouhotrvající pocit svěžesti a čistoty.

          Výhody:
• Dvojité okamžité čištění
• Dodává objem
• Úspora času
• Okamžité osvěžení vlasů
• Nezanechává žádné zbytky • Pohodlí při používání

SUCHÝ OBJEMOVÝ ŠAMPON 

150 ml

VOLUME SEA-WATER 150 ml

Objemová mořská voda
Texturující voda ve spreji s trochou soli a cukru, která dodává celistvost a objem. Složení je obohacené 
o rozpustné polymery, které vytváří ochrannou vrstvu držící vlasy pevně a to bez zkřehnutí. Ideální pro 
velký objem, a to i v případě jemných vlasů, nebo pro plážový look. Větší ochrana proti znečištění díky 
Urban Shelter komplexu. 

150 ml
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COLOR
CARE

SYSTEM

COLOR OIL                  
ahmmonia-free

oil coloring
150 ml

gelovo-krémovová barva
120 ml

Direct
coloring

technical
color allies

nyce color care system/ 20 /

TECHNICS DYEMASK

COLOR HD E.C.O. color oil
150 ml
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COLOR
OIL

COLOR OIL
AMMONIA FREE OIL COLOUR

Nyce COLOR OIL splňuje nároky 
uvědomělých žen, které žádají 
barvicí přípravky bez běžné 
chemie. Tito spotřebitelé se 
zaměřují na přírodní charakter 
produktů spojenou se službami a 
velkou kosmetickou účinností.  
Požadují, aby produkty měly 
vlastnosti chránící pokožku hlavy i 
vlasy a záruku, že zakryjí šediny 
stejně jako tradiční barvy.

JAK SE MÍCHÁ
Mix barva 1 : 1 Oxidant

DOBA PŮSOBENÍ : 40/50 minut

COLOR OIL

COLOR OIL                     +                   OXIDANT
1                                :                            1

Přírodní
Intenzivní přírodní
Prach
Zlatá
Intenzivní zlatá
Zlatý prach
Zlatá měď

Měď
Intenzivní meď 
Měděná červená
Červená
Fialově červená 
Mahagonová 
Mahagonově červená 
Tabáková

Mahagonově písková 
Intenzivní fialová 
Čokoládová
Písková
Ledová 
Super zesvětlovač 
Korektor proti žloutnutí

DOSTUPNÉ ODSTÍNY: 70 odstínů
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COLOR OIL
AMMONIA FREE OIL COLOUR
NYCE olejová barva
Barvení bez amoniaku s oleji a přírodními aktivními 
ingrediencemi pro plnou ochranu vlasového vlákna  a 
extrémní lesk. Olejová textura přináší skvělý smyslový 
zážitek pro vlasy i pokožku a jemné barvení.
S olejovou oxidační technologií se oleje přirozeně 
zachytí na vlasovém vláknu. Chrání vlas a dodávají lesk. 
Absence amoniakového zápachu zaručuje větší kom-
fort a unikátní smyslný zážitek.
Minimum chemického složení pro maximální respekt  a 
jemnost.
Přírodní směs
Směs olejů a přírodních aktivních ingrediencí zaručuje 
intenzivní jas a vyživení.
Jojobový olej: jemnost a lesk, Olivový olej: výživa a 
jas, Bambucké máslo: výživa a obnova, Třtinový cukr: 
obnova a ochrana, Extrakt z papáji: stimuluje hlubokou 
regeneraci a obnovuje
Až 100% krytí šedých vlasů

Garantuje optimální krytí šedých vlasů až do 100%  i v 
módních odstínech.
Zesvětlení až o 3 odstíny
Řada super light barev, které zesvětlí až o 3 odstíny.  S 40 
vol oxidantem 6 odstínů, záleží na struktuře vlasu.
Možnost použití více barev najednou.  Pro dokonale jemný 
a přírodní efekt.  Technická možnost pro podpoření barví-
cího ošetření.

Kosmetický výsledek
Dlouhotrvající jemnost a lesk s největším respektem  k 
vlasové struktuře. Lehké a lesklé vlasy.
Color Care system je rituál, který udělá z barvení smyslný 
zážitek.
Inovativní barvící techniky a aplikace spolupůsobí  s dalším 
NYCE barvením a vzniká tak unikátní barvící servis, který 
stimuluje a podporuje kreativitu kadeřníků.

REPIGMENTACE
 
Jde o techniku používanou v případě odbarvených či ošetřených vlasů za účelem finál-
ního homogenního zbarvení od kořínků po konečky, což obnáší postup, kdy se vlasům 
dodá před nanesením požadovaného odstínu chybějící pigment.
Repigmentace znamená navrácení pigmentu tam, odkud byl odstraněn, vyplnění vlasu 
barvou: za tímto účelem jsou vždy používány teplé tóny, např. barvy s reflexy: zlatým, 
měděným a mahagonovým.
REPIGMENTACE: METODY
 
Můžete repigmentovat pomocí tří různých produktů:
DIRECT HAIR COLORING (PŘÍMÁ BARVA NA VLASY)
 
Tento produkt (DYEMASK) se používá pro světlou repigmentaci a lze ztmavit nejvíce o 
jeden či dva tóny. Produkt můžete zředit vodou, což závisí na intenzitě požadovaného 
reflexu, vizuálně zkontrolujte, neoplachujte před nanesením vybrané barvy.
TONE-ON-TONE HAIR COLORING (BARVA NA VLASY TÓN V TÓNU)
 
Tento produkt (COLOR OIL / E.C.O.) se používá pro intenzivní repigmentaci nebo k ztma-
vení o tři nebo čtyři tóny. Barviva označovaná jako „tón v tónu“, která mají mírně zesvět-
lující účinek, mají velmi rychlou oxidaci, proto musejí být stále kontrolována; jakmile je 
dosaženo požadovaného tónu, opláchněte vlasy před nanesením vybrané barvy.
OXIDATIVE HAIR COLORING (OXIDATIVNÍ BARVA NA VLASY)
 
Tento produkt (COLOR OIL / E.C.O./ COLOR HD) se používá pro hloubkovou repigmen-
taci (nazývaný také definitivní repigmentace nebo permanentní barvení vlasů) nebo 
k ztmavení o více než 4 tóny. Barva se ředí s Oxidye Solution při nízkých objemech (5) 
a zůstává na vlasech 15-20 minut. Poté je opláchnuta před nanesením konečné barvy. 
Po vystavení barvy oxidaci ověřujte během doby působení její vývoj, vlasy masírujte a 
opakovaně pročesávejte, dbejte, abyste barvu nepřehnali.
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E.C.O. NYCE

E.C.O. - Essential Color Oil

E.C.O. OŠETŘUJÍCÍ BARVA

- BEZ PPD - BEZ RESORCINOLU - BEZ MINERÁLNÍHO OLEJE
- BEZ PARABENŮ - BEZ SILIKONU - TESTOVÁNO NA NIKL

- pH 9,0

E.C.O. - Essential Color Oil
E.C.O. je nová nabídka permanentní oxidační barvy COLOR OIL splňující požadavky žen 
orientovaných na zdravý životní styl, které si vybírají produkty podle jejich složení a zdrojů, z nichž 
pocházejí. Organické složky – ORGANIX MIX – nejsou na úkor účinnosti a výkonu dosahovaného 
pomocí vyspělých technologií.

Vůně bez alergenů.
Její sametová olejová konzistence, její vůně, neutrální, decentní, bez alergenů (bez čpavkového 
zápachu a bez přidaného parfému) zákazníka obestře příjemnou, výjimečnou atmosférou. 
Ošetření, které je nejen ohleduplné i k té nejcitlivější pokožce a vlasovému vláknu, ale také vytváří 
harmonický rituál navozující lázeňské prostředí. Navíc její přírodní podstata doplněná technologií v 
barvení umožňuje co nejlépe dopravit barevné pigmenty do vlasů a optimalizuje efektivitu barvení.
Olejová oxidační technologie umožňuje přirozené usazení barvy uvnitř vlákna, přičemž vzácné 
oleje přispívají k jasnějšímu vzhledu vlasů.
Minimální chemický účinek pro maximální ohleduplnost a šetrnost.

Nechali jsme se inspirovat zkušenostmi z automobilového průmyslu, kde ekologická řešení 
dosahují stále lepších výkonů, skvělých výsledků a jsou šetrná k životnímu prostředí.
INOVAČNÍ CENTRUM NYCE vybralo ty nejfunkčnější složky a aktivní látky, aby byly zajištěny nejlepší 
výsledky v barvě, zářivosti a trvalosti, s ohledem na ochranu zdraví vlasů a pokožky hlavy. BEZ 
KOMPROMISŮ.

Systém BARVENÍ
Náš systém CCSG, Color Care System Green (systém ekologického barevného ošetření), využívá 
všechny produkty ve vzájemné součinnosti, aby předal těm nejnáročnějším a nejpozornějším 
profesionálním kadeřníkům nekonečné kreativní možnosti a zákazníkům nabídl unikátní služby 
barvení s ohledem na ochranu zdraví vlasů a pokožky hlavy.

E.C.O. NYCE
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nyce color care system/ 20 / color care system color care system color care system

COLOR
HD

low amonia

BARVENÍ
CREAM-GELEM
NYCE COLOR HD

Nová generace barvení 
gelovo-krémovou barvou 
na vlasy s nízkým obsa-
hem amoniaku a obsahu-
jící otestované organické 
aktivní ingredience, které 
fungují na bázi přírody, 
technologie a kosmetiky.

MÍCHÁNÍ A NÁVOD K POUŽITÍ

E.C.O. se míchá s jeho emulgátory OXIDYE SOLUTION v poměru 
1:1, rozpouštějte jej 15/20 sekund, dokud nezíská želatinovou 
homogenní a celistvou konzistenci (neměla by kapat), která 
umožní tvorbu pigmentu.
Příklad receptury:
30 g 8.0 + 30 g Oxidye Solution.
Poměr pro mísení platí pro celý sortiment včetně posilovačů.

E.C.O. - PŘEHLED ODSTÍNŮ
Sortiment barev E.C.O. představuje 59 vytříbených, přírodních odstínů, z nichž všechny lze vzájemně míchat. Jejich složení vám 
umožní vytvářet nejrůznější fantazijní/módní barvy s neobvyklými odlesky a exkluzivními a vytříbenými odstíny.

DOBA PŮSOBENÍ
Barva se ustálí po 40/50 minutách od nanesení.
• 40 minut v případě normálních vlasů, 50 minut v případě 
nepoddajných vlasů a/nebo vlasů hladkých jako ze skla.
•  40 minut výšky tónu od 6 do 10.
• 50 minut výšky tónu od 1 do 5.

Doba působení E.C.O. je v souladu s typem a přírodními 
surovinami. Olej E.C.O, se svou minimální koncentrací 
alkalizující látky, byl vyvinut s cílem zajistit zesvětlení o 1-2 tóny 
až max. 3 tóny na přirozených barvách vlasů větších než 6.
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1. NTC Koncept
Otestované organické aktivní ingredience, díky kterým je NYCE 
COLOR HD barvení daleko účinnější ve smyslu výživy a výsledků 
barvení.

2. Olejový extrakt z bio bobulí
Komplex olejů a středozemních bobulí, které dodávají intenzivní 
hydrataci a lesk vláknům vlasů.
Přítomnost zelené mandarinky, bobulí z myrty a koncentrovaného 
oleje z organických semínek hroznů, zajišťuje intenzivní hydrataci, 
ochranu a antioxydační a posilující efekt během barvení.

3. Nízký obsah amoniaku
COLOR HD obsahuje velmi nízký obsah amoniaku, přibližně 
polovinu obsahu běžné barvy. To znamená, že jsou barvy mírně 
zásadité. Amoniak je plyn a je tudíž nestálý, nezanechává po 
ošetření žádné stopy na vlákně a naopak je potřeba ke zesvětlení a 
krytí.

4. Gelovo-krémová textura
Laboratoře NYCE vytvořily smyslové složení, které je jemné jako 
krém na obličej. Gelovo-krémová textura má tyto výhody:
- snadnější mixování
- snadnější aplikace
- lepší výsledek
- větší lesk
- lze aplikovat pouze ke kořínkům, do celých délek nebo pouze na 
konečky
- lze použít několika způsoby a různými technikami
- rychlejší vymývání
- pH 8.5 <>11.50

5. Rychlejší oxidace s opačnou aplikací
Rychlejší oxidace umožňuje ponechání lesku společně se 
zesvětlením nebo barvou.
Díky tomu:
- je barva dlouhotrvající a intenzivní
- barva drží až 6 týdnů a bledne méně než běžná barva

6. 100% krytí
Zaručuje optimální krytí bílých vlasů až do 100 %, a to i v případě 
módních odstínů. Krytí je zaručeno i bez použití základu, a stejně 
tak je zaručen lesk.

7. Vysoce ryzí pigmenty
Nejčistší pigmenty, které zaručují výrazný kosmetický výsledek a 
lesk. 
Dlouhotrvající výsledky, které drží neuvěřitelně dlouho.
Vysoce stabilní i při vystavení slunci.

8. Zesvětlení až o 5/6 odstínů díky super zesvětlující řadě
Nová generace super zesvětlení s nízkým obsahem amoniaku, 
která zajišťují absolutní ochranu pokožky a vlákna. Síla zesvětlení 
vždy závisí na barevném základu.

9. Booster mix system
Systém, který ti umožňuje vybírat z jednoduché a vyvážené řady 
odstínů, díky inteligentnímu mixu posilovačů s přírodními a 
módními odstíny. Možnost vytvoření nekonečných odstínů pro 
posílení odlesků a lesku a vytvoření originálních barevných 
efektů.

JAK SE MÍCHÁ
Mix barva 1 : 1,5 Oxidant

Mix superblond 1 : 2 Oxidant
DOBA PŮSOBENÍ : 35/45 minut

Mix barva                     +                   Oxidant
1                                :                            1,5
1                                :                               2

COLOR HD může být nabídnuta pro spoustu druhů vlasů:
- pro všechny typy vlasů
- pro absolutní změnu looku, vzhledem k tomu že barva dokáže zesvětlit 
  až o 3 odstíny, super zesvětlovače až o 5-6 odstínů
- pro unikátně dlouhotrvající barvu
- pro všechny zákazníky, kteří chtějí neuvěřitelný výsledek
- pro barvu, která potřebuje oživit na základě exkluzivních rituálů, a to i pro 
nejnáročnější klienty, s pomocí COLOR OIL, DYEMASK, VEGGIE DUST

11. 1 odstínová řada COLOR HD
Řada COLOR HD barev má 60 přírodních odstínů a každý z nich může být 
kombinován s jiným. Jejich složení umožňuje vytvoření široké řady kreativních 
a módních odstínů s neobvyklým, rafinovaným a exkluzivním odleskem.

SUPER ZESVĚTLOVAČE
Řada super zesvětlovačů pro zesvětlení až o 5 tónů v široké škále barev od 
těch nejstudenějších až po ty nejvíce syté a stejně tak pro ty nejlepší blond.

MIX SUPER ZESVĚTLOVAČŮ
Řada ALCHIMIST BLONDE, která vzniká s pomocí posilovače („booster”)
… ze super zesvětlovací řady věnované blondýnkám, které se nebojí.

Mix ukázaný na vzorníku může být různě měněn.

Barevné zintenzivňující ošetření
COLOR HD, gelovo-krémové barvení + COLOR OIL, olejové barvení bez 
amoniaku.
Synergie těchto dvou produktů dodává vitalitu barvě a podporuje unikátní 
tóny. COLOR HD prakticky zajišťuje maximální krytí a zesvětlení, podporuje 
přirozenost všech odstínů, pro dlouhotrvající výsledky, COLOR OIL se aplikuje 
po celé hlavě najednou, do délek a na konečky. Barva aplikovaná s Oxidye 
Solution s nejnižší silou (5/15) podporuje odstíny na maximum. V takovém 
případě dojde k repigmentaci a vlasy budou nadýchanější, budou jasnější 
a výsledek dlouhotrvající. 

2. Barevné zjemňující ošetření
COLOR HD, gelovo-krémové barvení + DYEMASK barevná a obnovující maska 
s kyselým pH.
COLOR HD prakticky zajišťuje maximální krytí a zesvětlení, podporuje přiroze-
nost všech odstínů, pro dlouhotrvající výsledky, DYEMASK se aplikuje po celé 
hlavě najednou, do délek i na konečky, podporuje intenzitu odstínů, vyživuje 
a obnovuje vlasové vlákno, výsledkem je dlouhodobá jemnost vlasu.
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NYCE 
Dyemask

barevná maska
S jemným účinkem 

a odlesky

Barevná maska je 
ideální pro salónní 
použití pro barvení 

celých délek a konečků 
během barvícího 

ošetření, nebo pro lidi, 
kteří chtějí nový image 

bez permanentního 
barvení.

NYCE DYEMASK

řada vyživujících a obnovujících masek s barvící-
mi účinky, pro barvené i přírodní vlasy.
1. Barvy - Jasné a intenzivní tóny díky vysoké 
koncentraci čistých pigmentů.
2. Jas - Dodává nevšední lesk barveným i přírod-
ním vlasům. Díky okysličovacímu účinku se 
kutikula vlasu uzavírá a barva je jasnější.
3. Obnova a výživa do hloubky.
Díky NYCECARE komplexu jsou vlasy, které již 
někdy byly technicky ošetřené, obnovené, 
vyživené, jemné a hladké.
4. NYCECARE komplex- Komplex olejů a přírod-
ních aktivních ingrediencí pro dodání výživy 
a lesku vlasům. Složení: Papája: výživa a proti 
stárnutí, Jojobový olej: posiluje a hydratuje, 
Olivový olej: vyživuje a vyjasňuje, Bambucké 
máslo: vyživuje a hydratuje, Třtinový cukr: chrání 
a vytváří STEM ochranu, Pšeničný protein: chrání 
a obnovuje dodání pigmentu obnova a barvení 
pro přírodní vlasy a vlasy s melíry barvení 
a okysličující ošetření ve spolupráci s olejovými 
barvami nebo rostlinným práškem.
5. Jeden produkt pro několik ošetření.
6. Jednoduché a rychlé použití.
Velmi krémová struktura, která nedělá fleky 
hha nekape. Snadné na použití v salóně i doma.
Všestranná barva, která může být změněna po 
3. - 4. mytí.
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ODSTÍNY A POUŽITÍ

Dostupné odstíny

Hnědé:
tmavě hnědá
kaštanově hnědá
mahagonová
tmavě fialová

Měděné a červené:
indiánská měď
měď červený oheň

Melíry a blond:
ledová vanilka
luxusní zlatá
ledová levandulová
růžová
modrá

Návod:
aplikujte na čisté, ručníkem 
vysušené vlasy. Po aplikaci 
vymyjte.

Doba působení:
Nechte působit po dobu
5 až 20 minut, záleží na tom, jak 
intenzivní barvu chcete.
Rada experta: Může být smíchá-
na s Takecare ekvalizérem pro 
pastelový efekt.

TECHNICS

Technická
péče
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OXIDAČNÍ EMULZE

Profesionální přípravky pro podporu 
barevného ošetření a pro kvalitnější 
výsledky kadeřníků. Řada, která 
může barvení přeměnit v relaxační 
a smyslný zážitek.

Oxidye Solution s Panthenolem
Řada oxidantů s kyslíkem vytvořená 
tak, aby korespondovala se slože-
ním NYCE barev. Díky této kombi-
naci barvy perfektně kryjí, mají 
intezivní barvy, lesk a jas. 

Použití Oxidye Solution dodává 
barvě maximální lesk a lepší zesvět-
lení přírodního melaninu. Krémové 
složení pro snadnější a rychlejší 
aplikaci.

Návod na použití: 
Smíchejte barvu a melír (záleží na 
technice, kterou chcete použít).
Dostupné oxidanty: 5, 15, 23, 33 a 
40 vol.

Panthenol
Hydratační, uklidňující a zvláčňující 
vlastnosti, nedráždí pokožku.

TAKECARE EQUALIZER

Okysličující ošetření po barvě
Vyvažuje porozitu vlasu, neutralizuje zbytkové 
alkaloidy a zajišťuje ochranu a dlouhotrvající barvu. 
Díky polysacharidovým cukrům obsaženým ve 
složení dodává vlasu přirozený ochranný film. 
Složení je založené na rostlinných složkách, obsa-
huje vitamín E, zanechává pokožku a vlasy pružné 
a zdravé. Stopové prvky a termální plankton 
zachovávají neutrální pH vlasu.

1. rovnováha vlasové porozity
2. neutralizace alkalických zbytků
3. zajišťuje ochranu a déletrvající barvu
4. přírodní ochranný film díky polysacharidovým 
cukrům obsaženým ve
složení
5. složení s rostlinnými aktivními ingrediencemi a 
e-vitamínem, nechává
pokožku a vlasy pružné a zdravé
6. díky svému složení se stopovými prvky a termál-
ním planktonem
obnovuje vlasové přírodní pH
Návod na použití: Použijte pouze v den barvení. 
Aplikujte větší množství na ručníkem vysušené 
vlasy po šamponování, rozčešte, nechte působit po 
dobu 2 až 5 minut a důkladně vymyjte.

Rada experta: může být smícháno s Dyemask pro 
pastelový efekt.
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SHINE 7 UP
Shine Amonia Free 7 up - odbarvovací prášek bez 
amoniaku
Zajišťuje pružnost vlasu i po silném zesvětlení. 
Nežloutne a perfektně drží během aplikace.
1. zesvětlí až o 6/7 odstínů. Jemné odbarvení.
2. zajišťuje pružnost vlasu i po silném odbarvení.
3. působí proti žloutnutí vlasů.
4. jednotná textura během aplikace.
5. díky složení bohatému na bisabol a olej z bavlny 
je během aplikace na pokožku šetrný.
Keratin pomáhá chránit vlasy během procesu. 
6. barva textury: světle modrá
Obsahuje:
Bisabol - Uklidňuje, posiluje. Dodává okamžité 
osvěžení citlivé pokožce.
Keratin - Bohatý na vitamíny a stopové prvky, má 
ochranné vlastnosti, dodává vlasu celistvost.
Organický arganový olej - Rozjasňuje, je to přiroze-
ný antioxidant, posiluje, hydratuje a dodává vlasu 
pružnost.
Návod na použití:
Smíchejte od 1:1,5 do 1:2 s Oxidye Solution, záleží 
na použité technice.

DECO SHINE BLEACING CREAM
zesvětlovací produkt pro perfektní blond barvu

Pro dokonalou blond barvu Nyce představuje nový melírovací 
krém bez amoniaku. Díky svému speciálnímu složení vlas zachová-
vá nezměněný: včelí vosk chrání vlas, přírodní guarová guma a 
tetragonoloba zachovává pružnost a dělá vlasy jemnými a hladký-
mi. Výsledek je výjimečný - vlasy jsou jemné a zesvětlené až o 6/7 
odstínů.
Nyce vytvořil pečlivě navržený produkt, který nabízí přírodní 
blonďatou, která zároveň respektuje vlasové vlákno. Zároveň však 
nabízí maximální bezpečnost v salonu: produkt je bez pachu 
a nevypouští žádné nebezpečné odéry. Nejenže má skvěle bílou 
a krémovou texturu, umožňuje maximální všestrannost použití: 
částečné zesvětlení, absolutní zesvětlení, odstranění barvy, melíro-
vání, obnova s Luxury Care Beautox.
Jednoduše produkt několika použití s excelentními výsledky.

Deco Shine Bleaching Cream Ammonia Free
odbarvovací prášek bez amoniaku - maximální respekt k vlasům.
1. Díky svému speciálnímu složení bez amoniaku: jemné působení
včelí vosk: ochranná funkce přírodní gumy - tetragonoloba a guar: 
dodávají pružnost.
2. Zesvětlení až o 6/7 odstínů, vysoké zesvětlení, perfektní výsledky, 
extrémně lesklé vlasy.
3. Bezpečí v salónu, žádné podráždění, žádné nebezpečné výpary.
4. Absolutní všestrannost.
Jeho speciální bílá krémová textura umožňuje maximální všestran-
nost použití s jakoukoli technikou.
5.Jednoduchý produkt pro několik ošetření, celkové zesvětlení,
odstranění barvy, částečné zesvětlení, melírování a rekonstrukce 
vlasů s luxusním Care Beautox.

Návod na použití:
Naberte produkt pomocí The Deco Shine špachtle. Smíchejte 
s Oxidye Solution oxydantem v NYCE skleněné misce. Smíchejte 
v poměru od 1:1,5 do 1:2 s Oxidye Solution oxydantem, záleží na 
technice, jakou chcete použít.
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500 g

Deco Shine Nine
Odbarvování s neuvěřitelně progresivní možností zesvětlení až o 9 tónů.
Optimalizujte dobu procesu zesvětlení a usnadňuje práci kadeřníka.
Respektuje strukturu vlasů, zachovává jejich měkkost a pružnost.

Balení: 500 g, sáček v plechovce + odměrka

Aktivní látky: Přírodní guma, polymerní sacharidy

Konzistence: Fialová barva, kompaktní prášek na bázi mikropigmentů
s technologií proti zažloutnutí a zoranžovění

Vhodné pro: Všechny typy vlasů, i suché, unavené a vyčerpané.
Částečné odbarvování, techniky volné ruky a soft melíry,
ale i pro kompletní zesvětlování.

Výsledky: Prosvětlené, měkké, pružné, lesklé a hydratované vlasy

VÝHODY: Zesvětlení až o 9 tónů rychlost
měkké a hydratované vlasy

9 tónů
Zesvětlovací prášek

Jak na to Ve skleněné misce smíchejte 1 dávku prášku se 2
dávkami oxidantu 5, 15, 23, 33 nebo 40 podle
požadovaného stupně zesvětlení
1 dávku prášku s 1.5 dávky oxidantu s nízkou
koncentrací pro techniky z volné ruky

Doba působení: Od 15 do 45/50 minut. Na konci působení opláchněte
dostatečnýmmnožstvím vody a aplikujte šampon z řady
luxury care

Tip
profesionála:

Protože se jedná o rychle účinkující zesvětlovač,
doporučujeme připravit si malé množství výrobku
(max. 30 -40 g), jen tak dokážete zaručit dokonalý

Díky fialovým mikropigmentům Deco Shine Nine intenzivně zesvětlí
a odstraní nežádoucí žluté a oranžové odstíny. Účinkuje s vysokou
zesvětlovací silou rychle a postupně, aniž by ničil vlasy. Vhodný pro
úplné i částečné zesvětlení, melíry a techniky z volné ruky. Neprášivé
a kompaktní složení umožňuje bezprašnou přípravu výrobku.

9 tónů
Pro kontrolované a stejnoměrné
zesvětlení

Deco Shine Nine



Čistící, ochranný, hydratační šampon 
 a sprchový gel - 200 ml 

Chrání před slunečními paprsky. Díky směsi 
bio bobulí Bio Berries Blend obnovuje 
přirozenou hydrataci, vlasy jsou jemné 
a revitalizované, pokožka hydratovaná. 
Obsahuje UVA a UVB filtry, chrání vlasy před 
přímím slunečním zářením, před vybled-
nutím barvy, čistí od mořské soli a chrání 
vlas před proniknutím chlóru. Ideální pro 
outdoorové aktivity. Prodlužuje dobu opá-
lení. Svěží aromatické tóny pro jedinečný 
smyslový zážitek.  
Jak používat: Jemně vmasírujte na vlasy a 
tělo, poté důkladně opláchněte.

Vyživující, regenerační maska 
200 ml

Vyživující ošetření, které regeneruje 
vlasy po vystavení na slunci. Díky 
směsi bio bobulí Bio Berries Blend vla-
sy vyživuje a hydratuje, zanechává je 
plné, jemné a lesklé. Svěží aromatické 
tóny pro jedinečný smyslový zážitek.

Jak používat:  Aplikujte na vlasy 
vysušené ručníkem. Nechte působit 5 
minut a opláchněte.

Nyce SUN ochranný sprej
150 ml

Bezoplachový  dvousložkový kondici-
onér s lehkou texturou, který pomáhá 
chránit vlasy před poškozením.
Zabraňuje vysušení a roztřepení 
konců vlasů.
Díky molekule anti-chlóru a UVA / 
UVB filtrům jsou vlasy chráněny před 
slunečními paprsky.
Vlasům navrací vitalitu, hydrataci a 
lesk. Usnadňuje rozčesávání.

NYCE SUNCARE
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COLOR CARE 
SYSTEM

MERCHANDISING

ECO TROLLEY CAR

COLOR CARE
SYSTEM
TOOLS

GLASS BOWL
14 cm
NYP106

SOFT MECHES KIT
NYP628

Color Oil 
SEAL BRUSH
NYP319

INOX WHIP
NYP291

COLOR OIL RACK
27 Tubes
NYP075

NYCE DIGITAL SCAPE
NYP794

Color HD
BRUSH
NYP793

BLACK TOWEL
50 x 90 cm
NYP554
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Profi Hair s.r.o.

výhradní distr ibutor značky NYCE pro ČR a SK
 www.profihair .cz

www.nycecosmetics.cz

 Kompletní informace Vám rádi poskytneme.

tel. :  +420 775 553 012
 email :  profihair@profihair.cz


