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NYCE COLOR CARE SYSTEM  Vegansk

NYCE OIL COLOR  Vegansk

NYCE OIL COLOR version 2022
70 smukke nuancer, heraf 20 helt nye.
Samtidig er der lavet små justeringer som gør en stor forskel.
Ny og mere effektiv formel med banebrydende teknologi 
og øget indhold af naturlige ingredienser.
Den nye delikate konsistens optimerer arbejdsprocessen 
for dig som frisør og garanterer kunden en luksuriøs og 
ugeneret behandling, ingen lugtgener, kløe eller lignende 
mens farven indvirker.
Et reducereret vandindhold i farven gør den oliebaserede 
konsistens mere stabil.

ALL IN ONE FARVESYSTEM
100% dækkende farve – toning – glossing

• Et let overskueligt farvesystem med 70 nuancer
• 100% dækkende på gråt hår
• Uden ammoniak og andre unødvendige kemikalier
• Genial videnskab med oliebaseret teknologi 
• Mild og skånsom uden at gå på kompromis med kvalitet  
 og holdbarhed
• Beriget med naturlige, nærende og aktive ingredienser  
 der alle er af højeste økologiske kvalitet
• Bæredygtig og miljøvenlig filosofi

• En sundere hverdag
• Et behageligt arbejdsklima
• Exceptionel glansfulde farveresultater
• Påførings ritual som giver kunden følelsen af luksus og wellness 
• Ingen farvekanter
• Lille varelager
• Uanede kreative muligheder på tværs af alle nuancer

SKØNHED OG VELVÆRE MED OMTANKE FOR MILJØ OG MENNESKER

– MERE END BARE EN HÅRFARVE

FORDEL FOR DIG:



NYCE COLOR CARE SYSTEM

• Helt unikt og eksklusivt farvesystem med visuel differentiering til andre  
 farvesystemer 

• Smukt og funtionelt farverullebord med plads til alle produkterne

• Et color care system med synergi der gør det muligt at kombinere  
 OIL COLOR, DYE MASK og VEGGIE DUST

• Forbedrer service i salonen igennem innovative tiltag

• NYCE OIL COLOR   
 Ammoniak fri oliebaserede farver – 70 nuancer

• VEGGIE DUST          
 Plantebaserede farver – 4 nuancer

• DYE MASK  
 Intensiv kur med farvepigmenter – 14 nuancer

• LYSNINGSSYSTEM  
 Afblegning uden ammoniak, dustfree pulver eller creme 
 konsistens

• EQUALIZER   
 Plejende post-treatment til afslutning

ALL YOU NEED FOR HAIR COLOR – ET KOMPLET FARVESYSTEM



HAIR COSMETIC APS
Rudolfgårdsvej 19, 8260 Viby J, Tlf: 86 18 77 11, www.hair-cosmetic.dk  

Følg os på Facebook: Hair Cosmetic.DK 

NYCE OIL COLORS VITALE KERNE Økologiske ingredienser

GRØN MADARIN EKSTRAKT
Tilfører intensiv fugt og blødhed  
samt styrker og beskytter håret 
med C vitamin.  Har også en 
beroligende effekt på hår og 
hovedbund.

MYRTLE BÆR 
Rig på vitaminer og mineraler, 
med tværgående organiske 
egenskaber som genopbygger 
og beskytter hårets naturlige 
fibre med en kraftig anti-aging 
effekt.

VINDRUEKERNEOLIE
Rig på polyfenol og de sunde 
essentielle fedtsyrer såsom 
linolsyre. Tilfører glans, fugt 
og styrker og  bidrager til øget 
hårvækst. 


