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• Semi-permanent intens farge, pleie og
glans med en unik tekstur.

• En eksklusiv sammensetning som
kobinerer kosmetiske ingredienser med 
rikelig pleie, Provitamin B5 og et utvalg av 
ioniske pigmenter.

• Det perfekte produktet for livlige, kreative
mennesker som ønsker og friske opp
hårfargen og teste ut de siste trendfargene
ved hjelp av de nyeste teknikkene. Håret vil
garantert føles sunt, glansfullt og
forfrisket.

NUTRI COLOR™ FILTERS



NY INSTA-PIC TEKNOLOGI.
INTENS PLEIE, FARGE & GLANS

PANTHENOL 
(PROVITAMIN B5)

IONISKE
PIGMENTER

PLEIENDE 
SYSTEM

Tilfører pleie & fuktighet
til håret

Livlig direkte
farge

Mykgjør og forsegler
skjellaget

INTENS PLEIE INTENS FARGE INTENS GLANS



1 2 3

IONISKE PIGMENTER 

• Linken som skapes av 
mellom den statiske
samarbeidet mellom håret og
pimenetene skaper intense 
fargeresultater.

PLEIESYSTEM

• Balansert mellom kationiske
polymerer og silikoner

• Forsegler det ytre skjellaget og
gir en overlegen pleie og ultra 
reflekterende glans.

Hårets overflate i mikroskop: 
- Håret fremstår livløst. 
- Sundt hår reflekterer lyset jevnt.

PANTHENOL

• Provitamin B5
• I kombinasjon med 

pleiesystemet tilfører det 
fuktighet og pleie.

En godt kjent ingrediens

NY INSTA-PIC TECHNOLOGY.
INTENS FARGE, PLEIE & GLANS



TECHNOLOGY DESIGN
SERVICES

NUTRI COLOR™ FILTERS kan brukes på
ulike måter for å skape fantastiske farger. 

NFC kan brukes osm en helfarge, eller for 

farging av partier, alt avhengig av ønsket
resultat



TECHNOLOGY DESIGN
23 NYANSER

EN MULTI-NYANSERT VERDEN AV 
MULIGHETER.

Takket være det varierte utvalget på 23 
ulike nyanser som kan blandes fritt, kan
det oppnås nesten uendelige resultater.

Ved å kombinerer nyansene med fri
kreativ utfoldelse kan du skape uante
kombinasjoner av og personlige tilpassede
farge filtere. 



TECHNOLOGY DESIGN
ULIKE BRUKSOMRÅDER

OPPFRISKING

FORFRISK permanente
og demi-permanente

nyanser mellom
fargebehandlingene

FARGETONING

Skap TRENDY 
PASTELLER & 

INTENSE nyanser.

Skap HELHETLIGE & 
JEVNE fargeresultater

NØYTRALISERING

Fjern uønskede VARME 
nyanser på lysnet eller

naturlig blondt hår.

FORSTERK & 
FREMHEV kalde

blonde hår

GLANS

FORSTERK glansen på
farget hår mellomde

vanlige
fargebehandlingene.



BRUK:

Vask håret med sjampo og tørk med håndkle.

Påfør NCF.

La det virke .

Skyll godt og nøye og style håret etter ønske.

VARIGHET:

Avhengig av grunnlaget som farges, hvor porøst håret er og
virketiden. NCF varer inntil 8 sjamponeringer.

DEKKEVNE:

0% permanent dekkevene. Lysner ikke. Et uforplikende
fargealternativ for forhåndslysnet hår. 

pH: 4.0 – 4.5

BRUKERVEILEDNING
PÅFØRING



VIRKETIDER:

Fargeoppfrisking: 3 min.

Intense fashion nyanser: 15 min.

Pastell fashion nyanser: 15 min.

Nøytralisering av varme toner & kalde blonde hår: 3-15 min.

Økt glans og reflektering: 3 min.

BRUKERVEILEDNING
VIRKETIDER



KREATIV MIKSING
FASHION NYANSER

Skap en nesten uendelig fargepalett

av muligheter ved å blande de ulike
fashion nyansene i serien.

Blandingforholdet og mengden vil
variere avhengig av hva som er 

ønsket nyanse.

Den faktiske fargen vil være den 
som er synlig i blandeskålen etter at 
nyansene er mikset sammen.

1022
Intense
Platinum

1002
Pale
Platinum

1003

931
Light
Beige

740
Light
Copper

NEW

NEW

1011
Intense 
Silver

NEW

524

Pale
Gold

821
Silver
Beige

<642 Chestnut

730
Golden
Blonde

Coopery
Pearl Brown



BlushNEW

Blush

KREATIV MIKSING
MATTE PASTELL NYANSER

Skap matte pastel nyanser ved å
tilføre nyansen BLUSH i alle NCF.

Alle fargene kan blandes med en
variasjon fra 1:1 til 1:10 (Fashion 
nyanse + BLUSH) for å oppnå
ønsket resultat.

Den faktiske fargen vil være den 
som er synlig i blandeskålen etter at 
nyansene er mikset sammen.



KREATIV MIKSING
PASTELL NYANSER

Skap pastell nysanser ved å tilføre

CLEAR 000 med i alle NCF.

Alle fargene kan blandes med en
variasjon fra 1:1 til 1:10 (Fashion 
nyanse + CLEAR 000) for å oppnå

ønsket resultat.

Den faktiske fargen vil være den 
som er synlig i blandeskålen etter at 
nyansene er mikset sammen.

190 Blue

400 Tangerine

500 Fire Red

600 Red

200 Violet

050
Pink
(005)

020
Lavender
(002)

054
Coral

NEW

097
Turquoise

NEW

300 Yellow

Clear000



Shadow

NEW

KREATIV MIKSING
MUTED EFFECTS / SMOKEY EFFECTS

Skap dempende og “smokey” effekter

ved å tilføre SHADOW i alle NFC

Alle fargene kan blandes 1:10 (Fashion 
nyanse + SHADOW) for å oppnå ønsket
resultat.

Den faktiske fargen vil være den som er 

synlig i blandeskålen etter at nyansene
er mikset sammen.
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