
NYCE Color Care System: Getting Started! 1.1                    
Met de kleurproducten van NYCE bied je jouw klant een natuurlijk resultaat en veel glans 

NYCE Color Oils 
Mengverhouding: 1:1 

Inwerktijd: 20 - 40 minuten (100 serie 50 minuten) 

Karakters 
1 = As / 2 = Violet / 3 = Goud /4 = Koper / 5 = Mahonie / 6 = Rood/ 7 = Beige 

Grijsdekking 
Advies voor creeren van diepte: > 50% grijs haar natuurtint toevoegen (10% - 50%) 

Bij hardnekkig grijs haar 1/2  23 volume + 1/2 33 volume ->  natuurtint + modetint 1 tint 
donkerder pakken dan de wenskleur 

Schoonmaken 
Voor het verwijderen van een ongewenst karakter.  

De 4 x 20 regel -> 20cc 7-up + 20cc 5, 8 of 15 volume (afhankelijk van de sterkte van het 
karakter dat gecorrigeerd moet worden  + 20cc lauw water + 20cc Soul Shampoo 

Ontkleuren 
Ontkleuren met 7-up -> afhankelijk van het gewenste resultaat met 5 volume (1.5%),  8 
volume (2.4%) of 15 volume (4.5%) 
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Reflecteurs 

NYCE Mixtinten 
Intensiever maken van karakter  ->  max 10 cc mixtint op 50 cc kleur toevoegen 

Vb blue 10cc+ 101 40cc + waterstof 50cc 

Ongewenst karakter tegengaan -> corrector buiten het recept toevoegen 

Vb blue 10cc+ 101 50cc + waterstof 50cc 

0.0 
1:1 mengen met 40 volume -> 1 tint lichter kleuren op gekleurd haar met behoud van 
karakter. Inwerktijd maximaal 40 minuten. 

Max 10 cc toevoegen aan 40 cc kleuring -> verhelderend effect 

Terugkleuren 
Advies bij > 2 tinten donkerder kleuren:  

Volumes Toepassing Inwerktijd 
in minuten

Grijsdekking 

5  volume  (1.5%) tonen van highlights 5 - 20 -

8  volume  (2.4%) spoeling 20 -

15 volume (4.5%) semi- permanent/ 
0.5 tint verheldering

40 Tot 50%

23 volume (6.9%) permanente kleuring/ 
1 tint verheldering

40 100%

33 volume (9.9%) permanente kleuring/ 
2 tinten verheldering

40 100% heldere 
dekking

40 volume (12%) 100 serie 50 -
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5-10 minuten inwerken met 15 volume (4.5%) -> uitspoelen -> wassen -> drogen -> 
gewenste kleur recept aanbrengen met 23 volume (6.9%) 

NYCE uitspoelen & na-behandeling 
Na de volledige inwerktijd -> water toevoegen en emulgeren -> uitspoelen -> wassen met 
Sensual Shampoo -> Take Care Equalizer opbrengen en doorkammen ->            
zorgvuldig uitspoelen 

NYCE Dyemasks kleurend en verzorgend masker voor gekleurd haar 
Intensief resultaat   -> 25 - 50 minuten inwerken op droog haar als kleurproduct 

Kleur onderhouden ->  2 - 10 minuten inwerken op handdoekdroog haar als conditioner 

Licht voorpigmenteren -> 10 minuten inwerken op droog haar als kleurproduct 

Voor technische vragen: Anita Bak 06-52561900

Gewenste kleurhoogte Voorpigmentatie

10* / 9* / 8* 

* Bij zeer poreus haar

9.33 / 9.3 / 8.3

7 / 6 7.34

5 / 4 7.4

3 / 2 / 1 5.5
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