


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.



NYCECARE

KONCEPT ŘADY

1. Kompletní profesionální řada pro potřeby pokožky. 
2. Tato řada využívá vlastnosti léčení bahnem. 
3. Přenosový systém, který funguje v 5 krocích. 
4. NYCECARE komplex
5. Účinnost produktů certi�kována a přísně testována: 
kožní testy.

NYCECARE komplex
Komplex olejů a přírodních aktivních 
ingrediencí pro dodání výživy a lesku 
vlasům.
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.

NYCECARE
na pokožku

HYDRA

Sensitive
scalp

ENERGY

Scalp with
 hair-loss

ENERGY

PURIFYING

Scalp with
sebum excess

PEELING

Scalp with
 dandruff

PEELING

200 ml        250/1000 ml 200 ml        250/1000 ml 200 ml        250/1000 ml 200 ml        250/1000 ml

11 x 6 ml 11 x 6 ml
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HYDRA  -  léčba citlivé pokožky

HYDRA THERAPY
BAHENNÍ MASKA

HYDRA SHAMPOO

NYCE CARE Hydratující bahenní maska 200ml

Detoxikační bahenní maska s hydratačními, posilující-
mi a čistícími vlastnostmi.
Zbavuje pokožku zarudnutí a chrání ji před vnějším 
poškozením. Zabraňuje zánětu a podráždění. Návod 
na použití: Prsty aplikujte na suchou pokožku. Jemným 
masírováním aplikujte produkt po celé pokožce hlavy. 
Nechte působit po dobu 5/10 minut a poté důkladně 
vymyjte.

NYCE CARE Hydratační šampon 250ml, 1000ml

Ultra jemný hydratační a čistící šampon, který zklidňu-
je vlasovou pokožku a slouží jako prevence zánětů 
podrážděné pokožky. Extrakt z heřmánku a patentova-
ný Sea Satin komplex vyživuje a posiluje, chrání před 
zanícením a podrážděním pokožky. Návod na použití: 
Aplikujte na vlhké vlasy, masírujte, dokud nevznikne 
pěna. Nechte působit po dobu 1 minuty a poté 
důkladně vymyjte.

NYCECARE

ENERGY  -  léčba proti vypadávání vlasů

ENERGY 
HERAPY MUD

BAHENNÍ 
MASKA

ENERGY
SHAMPOO

ENERGY
THERAPY LOTION

NYCE CARE Posilující bahenní 
maska proti vypadávání vlasů 200ml 

Nové detoxikační, povzbuzující, 
posilující bahno proti vypadávání 
vlasů. Obsahuje jíl, patentovaný Sea 
Satin komplex a Kopexil komplex 
zbavící pokožku toxinů, zajišťuje 
zdraví a vitalitu vlasu i pokožky. 
Návod na použití: Aplikujte prsty na 
suchou pokožku. Jemnou masáží 
rozprostřete produkt po celé 
pokožce hlavy. Nechte působit 5/10 
minut a důkladně vymyjte.

NYCE CARE Šampon proti vypadá-
vání vlasů 250ml, 1000ml

Povzbuzující a jemně čistící 
šampon s patentovaným Sea Satin 
komplexem spolu s Kopexil 
komplexem čistí, pokožku zbavuje 
toxinů a dodává sílu a odolnost 
křehkému vlasu. Návod na použití: 
Aplikujte na vlhké vlasy, masírujte, 
dokud nevznikne jemná pěna. 
Nechte působit po dobu 1 minuty 
a poté vymyjte.

NYCE CARE Povzbuzující ampule 
proti vypadávání vlasů 6x11ml

Intenzivní povzbuzující ošetření 
proti vypadávání vlasů. Vytvořené s 
organickým alkoholem, chrání před 
ztvrdnutím kolagenu, který je hlavní 
příčinou předčasného vypadávání 
vlasů. Pantentovaný Sea Satin 
komplex a Kopexil komplex 
dodávají sílu a odolnost křehkým 
vlasům. Návod na použití: Aplikujte 
na umytou pokožku a vlasy jemně 
masírujte, dokud se produkt 
nevstřebá. Může být také aplikován 
na suché vlasy.

NYCECARE
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NYCE CARE Peelingová bahenní maska pro mastnou 
pokožku 200ml

Nové detoxikační bahno proti mastné pokožce. 
Ošetření, které pokožku jemně zbaví všech toxinů a 
nadměrného kožního mazu. Čistí pokožku bez 
pozměnění vrstvy hydrolipidů a přirozeně pokožku 
chrání. Návod na použití: Aplikujte prsty na suchou 
pokožku. Jemnou masáží produkt rozprostřete po celé 
pokožce hlavy. Nechte působit po dobu 5/10 minut a 
poté důkladně vymyjte.

NYCE CARE Šampon pro mastnou pokožku 
250ml, 1000ml

Jemně čistící šampon, uklidňuje a reguluje tvorbu 
kožního mazu. Jeho složení spolu s Tiolisina 
komplexem a patentovaným Sea Satin komplexem 
přirozeně chrání pokožku. Návod na použití: Aplikujte 
do suchých vlasů, postupně přidávejte trochu vody a 
jemně masírujte, dokud nevznikne hustá pěna. Nechte 
působit po dobu 5/10 minut a důkladně vymyjte.

PURIFYING -  léčba pokožky s nadměrnou tvorbou mazu

PURIFYING THERAPY
BAHENNÍ MASKA

PURIFYING
SHAMPOO

NYCECARE

PEELING
THERAPY LOTION

NYCE CARE Peelingová bahenní 
maska proti lupům 200ml

Nové detoxikační bahno proti 
lupům s obsahem Octopirox a 
patentovaným Sea Satin 
komplexem čistí a chrání pokožku 
od poškození a od lupů, s extrémně 
jemnými účinky. Návod na použití: 
Aplikujte prsty na suchou pokožku. 
Jemným masírováním rozprostřete 
produkt po celé pokožce hlavy. 
Nechte působit 5/10 minut a 
důkladně vymyjte.

NYCE CARE Šampon pro pokožku 
s lupy 250ml, 1000ml

Peelingový jemně čistící šampon 
pro pokožku s tvorbou lupů. 
Octopirox a patentovaný Sea Satin 
komplex čistí a zbavuje pokožku 
lupů. Návod na použití: Smíchejte 
15 ml šamponu a 30-40 ml vody, 
poté aplikujte na vlasy. Jemně 
masírujte, dokud se nevytvoří 
hustá pěna. Nechte působit po 
dobu 1 minuty a poté vymyjte.

NYCE CARE Peelingové ampule 
proti lupům 6x11ml

Vytvořeno z organického alkoholu s 
Octopiroxem a používá se společně 
s peelingovým šamponem. Zavede 
aktivní složení hluboko do pokožky, 
a tak trvale vyřeší problém s lupy. 
Polysacharidový cukr poskytne 
důležitou výživu pro vlasové lůžko 
tak, aby zachoval správný růst vlasu. 
Návod na použití: Aplikujte na 
omytou pokožku a vlasy a jemně 
masírujte, dokud se produkt 
nevstřebá. Můžete také aplikovat na 
suché vlasy.

PEELING - léčba vlasové pokožky s lupy

PEELING
THERAPY

BAHENNÍ
MASKA

PEELING
SHAMPOO

NYCECARE
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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
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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 
200ml, 1000ml
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 
150ml
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 
150ml
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 
200ml, 1000ml
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 250ml, 
1000ml
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 
250ml, 1000ml
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 
150ml
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 
250ml, 1000ml
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 150m
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 
200ml, 1000ml
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 150ml
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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Flash Beauty Instant mask 150ml

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.

Restrukturalizační olej pro 
suché vlasy 5v1 75ml 

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.

FLASH BEAUTY
elegance

daintiness 
minimalism

 18 19



NYCEMAN

NYCEMAN

Multifunkční řada produktů vytvořená pro všechny mužské potřeby: holení, vlasy (pře-
devším pro vlasy, které mají tendenci vypadávat), tělo a vůně, pro osvěžení těla i mysli. 
Produkty mají specifické účinky díky složení založeném na arganovém oleji a citruso-
vých extraktech v termální vodě.

SHAVE  FACIAL TREATMENT

EASY SHAVE GEL 125ml

Snadné holení vyžaduje v dnešní době každý 
muž.
Proto je zde NYCEMEN holící gel, který 
obsahuje účinné složky z termální vody, 
poskytuje pokožce ochranu a svěžest. Jeho 
speciální složení zjemňuje vousy, což dělá 
holení jednodušší.  Použití: Navlhčete oblast, 
která má být oholená, teplou vodou a naneste 
malé množství výrobku. Masáží. Poté můžete 
začít holit. Po holení opláchněte nejprve 
horkou vodou a pak studenou vodou, poté 
vysušte ručníkem. Dále aplikujte Fresh Power 
krém pro bezkonkurenční svěžest a jemnost 
Vaší pleti. 
Obsah: Arganový olej, extrakt z mandarinek, 
extrakt Lemon, Limone, extrakt z pomerančů, 
Arancio, vitamin E, filtry UV, kyselina hyalurono-
vá, acido, parfémová ochranná známka.

FRESH POWER CREAM 75ml 

Osvěžující, povzbuzující krém na 
obličej s hydratační a zjemňující 
schopností. Ideální při použití po 
holení nebo vždy, když budete chtít 
čerstvou , měkkou a voňavou 
pokožku. 
Použití: Naneste malé množství 
výrobku na obličej, jemně vmasíruj-
te, dokud se nevstřebá.
Složení: Arganový olej, extrakt z 
mandarinek, extrakt Lemon, 
Limone, extrakt z pomerančů, 
Arancio, vitamin E, filtry UV, kyselina 
hyaluronová, parfémová ochranná 
známka.

FRESH POWER CREAM 75ml 

Osvěžující, povzbuzující krém na 
obličej s hydratační a zjemňující 
schopností. Ideální při použití po 
holení nebo vždy, když budete chtít 
čerstvou , měkkou a voňavou 
pokožku. 
Použití: Naneste malé množství 
výrobku na obličej, jemně vmasíruj-
te, dokud se nevstřebá.
Složení: Arganový olej, extrakt z 
mandarinek, extrakt Lemon, 
Limone, extrakt z pomerančů, 
Arancio, vitamin E, filtry UV, kyselina 
hyaluronová, parfémová ochranná 
známka.

EASY SHAVE GEL FRESH POWER CREAM THERMAL INFUSION
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BODY&FRAGRANCE BODY TREATMENT

EUFORIC SHOWER GEL 250ml

Sprchový gel a šampon.  
Jemně čistí pokožku a vlasy. Svou 
relaxační a osvěžující vůní 
zmírňuje pocit únavy a stresu, 
dodá celému tělu novou sílu 
energie pro celý den.
Použití: Naneste požadované 
množství přípravku na vlasy a 
tělo. Jemně masírujte, dokud 
nezískáte měkkou voňavou pěnu. 
Účinky se projeví okolo 1 minuty. 
Poté důkladně opláchněte.
Složení: Arganový olej, extrakt z 
mandarinek, extrakt Lemon, 
Limone, extrakt z pomerančů, 
parfémová ochranná známka.

EUFORIC SHOWER GEL

HAIR LOSS TREATMENT

EUFORIC HAIR 
CONTROL 150ml

Silně tužící gel na vlasy s 
osvěžující vůní dřeva a 
citrusů. Dodává vlasům 
lesk a udržuje Váš styl.  
Použití: Naneste 
dostatečné množství 
přípravku na vlhké nebo 
suché vlasy a tvarujte, 
jak si přejete. Složení: 
Argan, mandarinkový 
extrakt, extrakt Lemon, 
extrakt z pomerančů, 
kopexil, glykogen, 
parfémová ochranná 
známka.

POWER SHAMPOO 250ml 

Osvěžující šampon určený 
pro muže se sklonem k 
řídnutí vlasů. Díky patentova-
né molekule KOPEXIL vlasy 
znovu získají sílu a vitalitu od 
kořínků ke konečkům. K 
příjemnému pocitu a 
relaxaci pomůže jeho 
dřevnatá vůně s citrusovými 
tóny.
Použití: Naneste na mokré 
vlasy jemnou masáží do 
voňavé pěny, poté důkladně 
opláchněte.
Složení: Argan, clementine 
extrakt, extrakt Lemon,  
extrakt Limone, extrakt z 
pomerančů, arancio,
kopexil, kopexil-2, glykogen.

POWER LOTION 60ml 

Energizující tonikum na vlasy, 
které podporuje vlasy s tendencí 
k vypadávání vlasů. Patentovaný 
komplex KOPEXIL posiluje vlasy a 
zabraňuje předčasnému vypadá-
vání. 
Použití: Naneste přípravek přímo 
na pokožku hlavy po umytí 
šamponem. Masírujte do 
úplného vstřebání, neoplachujte. 
Produkt může být také aplikován 
na suché vlasy.
Složení: Arganový olej, mandarin-
kový extrakt, extrakt Lemon, 
extrakt Limone, extrakt z 
pomerančů, Arancio, kopexil, 
kopexil-2, glykogen, zucchero, 
parfémová ochranná známka.

EUFORIC HAIR CONTROL POWER SHAMPOO POWER LOTION

LUXURY
STYLING

...luxus & styl 
za každých 
okolností...
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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 150ml - 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 150ml

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 100ml

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 100ml

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 100ml
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 100ml
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 100ml
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 400ml
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.

FINISHING SOFT SPRAY 400ml
Jemný lak

Lak na vlasy pro absolutně 
přirozený look. Nabízí jemné 
držení a vlasy nezatěžuje. Pro 
Vitamín B5 komplex vyživuje 

vlasovou strukturu a dodává lesk. 
Chrání před vlhkostí, a tak 

preventuje před krepatostí.

ECO HAIRSPRAY 300ml
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 300ml
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.

VOLUME SEA-WATER 150ml

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. 

ILLUMINATE LIGHT-OIL 150ml

Lesklý lehký olej
Ultra lehký, okamžitě se vstřebávající 
suchý olej, který okamžitě dodá lesk. 
Exkluzivní složení, které díky synergii 
inovativních a samovstřebávajících 
silikonů vyživuje a zjemňuje 
vlasovou strukturu. Pro oživení 
každého looku a jakéhokoli typu 
vlasů. Větší ochrana proti znečistění 
díky Urban Shelter komplexu. 

FLEXY CREAM 150ml

Flexibilní fluid
Fluid pro vlny a pohyb vašich vlasů. 
Toto složení je obohacené o 
pružnou pryskyřici, dík níž jsou 
lokny ještě hezčí, a chrání před 
vlhkostí. Přírodní lokny bez zbytků, 
vždy dobře tvarovatelné, pružné a 
dlouhotrvající. Pro nevídané lokny a 
super sexy vlny. Větší ochrana před 
znečistěním s Urban Shelter 
komplexem.

SMOOTH LOTION 150m

Uhlazující fluid
Sametový fluid pro excelentně jemné 
výsledky. Díky dlouhotrvajícím 
polymerům jsou vaše vlasy ucelenější 
a snadněji se rozčesávají. Ideální pro 
použití s fénem a kartáčem, žehličkou 
nebo také pro nepoddajné vlasy. Vlasy 
se snadněji vysušují. Nejlepší ochrana 
proti znečištění díky Urban Shelter 
komplexu.
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COLOR OIL                  COLOR HD
ahmmonia-free

oil coloring
gelovo-krémovová

barva

Direct
coloring

technical
color allies

nyce color care system/ 20 /

TECHNICS DYEMASK

COLOR
CARE

SYSTEM
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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 

komfort 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 barvícího 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.

COLOR
OIL

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:
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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

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.
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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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TECHNICS

Technická
péče

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.
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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.

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.
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SHINE PLUS
Odbarvovací prášek s amoniakem
Jeho složení je bohaté na polysacharidové cukry a proteiny z hedvábí. Vytváří 
ochranný film kolem vlasového vlákna, hydratuje a chrání ho.
1. zesvětlí až o 6/7 odstínů. Perfektní odbarvení.
2. složení bohaté na polysacharidové cukry a proteiny z hedvábí, které vytváří
ochranný film kolem vlasového kutikulu, který je tak hydratován a chráněn.
3. jednotná textura během aplikace.
4. vůně lesního ovoce - aby zesvětlování bylo příjemným zážitkem.
5. barva textury: lilac.
Obsahuje: Vůně: Lesní ovoce 
Stopové prvky
Uklidňující a osvěžující účinek, který vyvažuje prvky ve vlasech.
Termální plankton
Hydratuje, uklidňuje a obnovuje.
Návod na použití: smíchejte od 1:1,5 do 1:2 s Oxidye Solution, záleží na použité 
technice.

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 přirozený 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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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.nycecosmetics.cz, www.profihair. inshop.cz

 Kompletní informace Vám rádi poskytneme.

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


