
FEATURES & BENEFITS
THE COMPLETE NIOXIN PRODUCT GUIDE

THE N°11 SALON BRAND FOR THICKER, FULLER HAIR2

1 globally selling  2 value data Kline & Company
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KOMPLETTE & TILPASSEDE 3D SOLUTIONS 
FOR ET TYKKERE, KRAFTIGERE HÅR.

THE NIOXIN RANGE

Velkommen til NIOXIN Features & Benefits. Dette er din guide til den 
komplette serie af 3-Part Systems og de målrettede 3D Solutions. 

Som en forlængelse af ansigtshuden har hårbunden behov for samme 
opmærksomhed og pleje. NIOXINs innovative hudplejetilgang til tyndt hår er 

designet til at styrke, nære og reparere håret fra bunden.

3D Care  
Systems

3D Expert
Care

3D Intensive
Care

3D
Styling

3D Instant
Fullness

Scalp  
Recovery
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THE 3 SIGNS OF THINNING HAIR

NIOXIN har identificeret tre årsager til tyndt hår.

BIOLOGICAL BASISNIOXIN THINNING DEFINITION

Hårbundens sundhed 
er påvirket af 
forskellige faktorer.

Håret gennemgår tre 
forskellige naturlige 
vækstfaser og hver har 
forskellige behov.

Hårets struktur ændrer 
sig over tid og varierer 
fra person til person.

DERMA 

Ubalanceret  
hårbund.

DENSITY 

Færre hårstrå.

DIAMETER 

Finere hårstrå.

1
2
3

“
”

EXPERIENCE THE 3-PART SYSTEM 

SPECIALLY CREATED TO ADDRESS DERMA, DENSITY 

AND DIAMETER – FOR THICKER, FULLER HAIR.
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FOR THICKER, FULLER HAIR  
IN 30 DAYS.
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“Hvilken hårtype har du?”  
Naturligt, farvet eller kemisk behandlet hår.

“Hvilket stadie af tyndt hår har du?”

Disse spørgsmål danner fundamentet for NIOXIN konsultationen,  
og afgør, hvilket af de seks 3-Part Systemer, der bør vælges.

Tyndt hår har brug for tilpasset og specialiseret pleje.
Derfor er hver 3-Part System designet til en forskellige 

type af tyndt hår.

Den optimale løsning, både til mænd og kvinder, 
afhænger af to  personlige faktorer:

THE CONSULTATION TREE

Discover more about the NIOXIN consultation at
www.nioxin.com/consultation-tool

SYNLIGT
TYNDT  

HÅR 

SYNLIGT
TYNDT  

HÅR

TYNDT 
UDSEENDE 

HÅR

TYNDT 
UDSEENDE 

HÅR

SYNLIGT
TYNDT  

HÅR

TYNDT
UDSEENDE 

HÅR

NATURLIGT 
FARVET

HÅR
KEMISK 

BEHANDLET 

LIGHT MOISTURE BALANCED MOISTURE INTENSE MOISTURE
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3-Part System er designet i tre trin: 
at rense, optimere og behandle for et tykkere,  

kraftigere udseende hår.

CLEANSE, OPTIMIZE AND TREAT

TRIN 1 
CLEANSE

TRIN 2 
OPTIMIZE

TRIN 3
TREAT

CLEANSER  
SHAMPOO

DERMA purifier: 
hjælper med at fjerne 

talg, fedtsyrer og 
andre rester, der 

tilstopper hårsækkene 
fra hårbunden og 

håret.

SCALP THERAPY
REVITALIZING 
CONDITIONER

DENSITY protector: 
hjælper med at give 
håret elasticitet og 

kontrollere fugtbalancen.

SCALP & HAIR  
TREATMENT

DIAMETER increaser: 
giver et tykkere hår.  
Den nye formular er 

designet til at give dig  
et endnu tykkere og  

2x fyldigere* hår.

PÅFØRING:

Påføres blidt og jævnt 

på den nyvaskede 

hårbund. Skal ikke 

skylles ud.

PÅFØRING: 

Efter brug af Cleanser 

Shampoo påfør conditioneren 

på hårbunden og masser den 

blidt ind i håret. Lad indvirke 

i et til tre minutter. Skyl 

grundigt efter.

PÅFØRING:

Fordel og masser blidt 

ind i hårbunden i det 

våde hår. Lad indvirke 

i et minut og skyl 

grundigt efter.

* vs. hair treated with a 24 hr average amount of sebum
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Hvert Nioxin 3-Part System indeholder en unik kombination af 
tre teknologier, der er specialiseret til at løse bestemte hår og 

hårbundsbehov.

THE NIOXIN TECHNOLOGIES

FOR DIAMETER

TRANSACTIVE DELIVERY SYSTEM 2.0: Giver et tykkere hår.

Indeholdt i  Scalp & Hair Treatment: 

SCALP ACCESS DELIVERY 2.0: Giver et tykkere hår og 
indeholder UV- beskyttende ingredienser til håret.

Indeholdt i the Scalp & Hair Treatment:  

FOR DENSITY

BIOAMP: Hjælper med at give håret elasticitet og kontrollere 
fugtbalancen.

Indeholdt i Scalp Therapy Revitalizing Conditioner:

SMOOTH PLEX: Hjælper med at opretholde fugtbalancen og 
giver udglattende kontrol.

Indeholdt i Scalp Therapy Revitalizing Conditioner:

FOR DERMA

ACTIV-RENEWAL: Hjælper med at fjerne talg, fedtsyrer og 
andre rester, der tilstopper hårsækkene fra hårbunden og håret.

Indeholdt i Cleanser Shampoo:

PRO-COLOR SHIELD: Hjælper med at fjerne talg, fedtsyrer 
og andre rester, der tilstopper hårsækkene fra hårbunden og 

håret, mens den  giver farvebeskyttelse.

Indeholdt i Cleanser Shampoo: 
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FOR NATURAL HAIR

SYSTEM 1
TIL TYNDT UDSEENDE HÅR

SYSTEM SPECIFICS: System 1 er udviklet 
til at  styrke elasticiteten og beskytte mod 
knækkede hår, samtidig med at hårbunden 

opfriskes for et fyldigere og kraftigere 
udseende hår.

Technologies: Activ-Renewal · BioAMP · Transactive 
Delivery System 2.0

SYSTEM 2
TIL SYNLIGT TYNDT HÅR

SYSTEM SPECIFICS: System 2 giver 
et fyldige og kraftigere udseende hår, 

mens det beskytter hvert enkelt hårstrå 
mod skader. Indeholder UV-beskyttende 

ingredienser.

Technologies: Activ-Renewal · BioAMP · Scalp 
Access Delivery System 2.0
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FOR COLORED HAIR

SYSTEM 3
TIL TYNDT UDSEENDE HÅR

SYSTEM SPECIFICS: System 3 er udviklet 
til at hjælpe med at fjerne talg, fedtsyrer og 
andre rester, der tilstopper hårsækkene fra 
hårbunden og håret, mens hårets struktur 

forstærkes, fugtbalancen kontrolles og 
hårfarven beskyttes.

Technologies: Pro-Color Shield · BioAmp · Transactive 
Delivery System 2.0

SYSTEM SPECIFICS: System 4 giver 
et tykkere, kraftigere hår ved at 

fjerne talg, fedtsyrer og andre rester, 
der tilstopper hårsækkene, mens 

fugtbalancen kontrolleres og hårfarven 
beskyttes.

Technologies: Pro-Color Shield · BioAmp · Scalp 
Delivery System 2.0

SYSTEM 4
TIL SYNLIGT TYNDT HÅR
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SYSTEM 5
TIL TYNDT UDSEENDE HÅR

SYSTEM SPECIFICS: System 5 er udviklet 
til at hjælpe med at fjerne talg, fedtsyrer og 
andre rester, der tilstopper hårsækkene fra 
hårbunden og håret, mens hårets struktur 
forstærkes, fugtbalancen genoprettes og 

hårfarven beskyttes. 

Technologies: Pro-Color Shield · Smooth Plex · 
Transactive Delivery System 2.0

SYSTEM SPECIFICS: Giver et tykkere, 
kraftigere hår ved at fjerne talg, 

fedtsyrer og andre rester, der tilstopper 
hårsækkene, mens fugtbalancen 

genoprettes og hårfarven beskyttes.

Technologies: Pro-Color Shield · Smooth Plex · Scalp 
Access Delivery System 2.0

SYSTEM 6
TIL SYNLIGT TYNDT HÅR

FOR CHEMICALLY TREATED HAIR
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IN-SALON PRODUCTS 
EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL USE. 
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DESCRIPTION 

NIOXIN Scalp Protect Serum er en salon-eksklusiv dermatologis testet 
før-farve behandling med anti-irritation ingredienser som bidrager til at 

beskytte hovedbunden under hårfarveprocessen. Det reducerer brud på 
hårrødderne med op til 28%1.

TECHNOLOGIES

Med NioProtect Technology indeholder serumen anti-irritation ingredienser, der 
hjælper med at beskytte hovedbunden under den oxidative farvebehandling. 

Den forbliver i hovedbunden som en handske, som beskytter hånden. Den 
duftfrie Scalp Protect Serum blev testet sammen med en dermatolog

og har en pH-værdi, der ligner meget hårbunden

SCALP PROTECT SERUM

1 compared to non-conditioning shampoo

APPLICATION

Påfør enkelt dosis røret drop-by-drop hver 2 til 3 cm på hele 
hovedbunden og masser det forsigtigt. Hvis håret er vådt skal 

det tørres før farveapplikationen.
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APPLICATION

Fordel jævnt i hår og hårbund, efter at farven er skyllet ud, 
men før shamponering. Massér blidt og lad indvirke i 3 - 5 

minutter og skyl grundigt efter. Brug derefter den passende 
Cleanser Shampoo, Scalp Therapy Revitalizing Conditioner 

og Deep Protect Density Mask og Deep Protect Density Mask 
efter behov. Afslut med Scalp & Hair Treatment.

DESCRIPTION 

Color Lock er en DENSITY-salonkur, der øjeblikkeligt 
forsegler skællaget og fastlåser farvepigmenterne i håret 
efter farvebehandlingen og neutraliserer oxidationsrester 

uden at tynge håret.

TECHNOLOGIES

NioPROTEC Technology øger beskyttelsen mod brud under 
hårvasken med op til 50%.

COLOR LOCK
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DESCRIPTION 

Et ansigtsmaske til hårbunden. Dermabrasion er en  
anti-aging hårbundsbehandling til salonbrug. Den renser 

hårsækkene, fornyr hårbundens ungdommelige vitalitet og 
øger hudgenopbygningen, gennem eksfoliering, med op  

til 34% vs. ubehandlet hud.

TECHNOLOGIES

Scalp Infusion Technology eksfolierer hårbunden og 
produktrester fjernes omkring hårsækkene. Dette 

accelererer hårbundens cellefornyelse.

DERMABRASION

APPLICATION

Påfør på en tør hårbund i et net-lignende mønster, massér det  
blidt ind i et minut. Lad indvirke i ti minutter, skyl grundigt efter,  

og fortsæt med det passende 3-Part System.
Anbefal til kunder hver 30–45. dag.



15

PURIFYING EXFOLIATOR™

PÅFØRING

Påfør på en tør hovedbund i et gitterlignende mønster, masser 
hovedbunden forsigtigt i 5 til 6 minutter ved hjælp af cirkel-i-cirkel massage 

teknik. Massageen hjælper med at behandle fjernelsen af rester og til at 
distribuere produktet gennem hele hovedbunden. Der kræves ingen varme. 

Efter denne proces skylles produktet fra klientens hovedbund og hår, 
mens du forsigtigt arbejder behandlingen ud af hovedbunden og håret. 

Efterfølgende bruges NIOXIN Scalp Recovery™ 3-part
system. Anbefal til kunder hver 30 til 45 dage.

BESKRIVELSE 
Denne salon-eksklusive Purifying Exfoliator™ med NIODerma™ -teknologi 

normaliserer en skællet hovedbund og danner grundlaget for NIOXIN Scalp 
Recovery™ 3-part system, der hjælper med at forhindre gentagelse af skæl 

med regelmæssig brug. Denne kosmetiske behandling fjerner mekanisk 
hårbundsflager, rester af skidt og opbygning som døde hudceller.

TEKNOLOGI

NIODerma™ -teknologi med cellulose-mikroperler er en præ-shampoo-
behandling, der mekanisk fjerner hovedbundsflager, rester af skidt og 
opbygning som døde hudceller og giver et forfrisket hovedbundsmiljø.
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FOR TARGETED  
DERMA, DENSITY AND DIAMETER CARE.
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APPLICATION

Påføres i nyvasket, fugtigt hår, direkte ved hårrødderne over hele 
hårbunden. Massér produktet blidt ind i hårbunden i et minut.

Frisér håret igennem og style håret som sædvanligt.

DESCRIPTION 

Diaboost er en DIAMETER-Boosting service, som øger 
diameteren af hvert enkelt hårstrå for et fyldigere hår. Det 

føles som om du har op til
11.000 flere hårstrå1.

TECHNOLOGIES

HTX Technology indeholder ingredienser med mærkbare 
fordele frahudplejen, der øjeblikkeligt leverer et synligt 

fyldigere og tykkere hår2.

DIABOOST

1 based on a scalp with an average of 100,000 hairs, compared to untreated hair
2 compared to non-conditioning shampoo (on back)
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DENSITY DEFEND

DESCRIPTION 

Density Defend er en letvægts leave-in 
styrkende skum til farvet hår.

TECHNOLOGIES

DensiProtect Technology giver op til 93% 
reduktion i hårbrud1 og forbedrer glans og 

vitaliteten i hårets farve.

APPLICATION

Påfør på fugtigt eller håndklædetørt hår efter du har vasket  
og skal til at style, og tør som normalt.

1 based on hair length of 12 inch/30 cm, measured by weight of broken hair, compared 

to non-conditioning shampoo

HAIR BOOSTER
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APPLICATION

Anvend når håret har brug for pleje og reparation.  
Fordel kuren jævnt i nyvasket hår, og lad den indvirke  

i 3-5 minutter. Skyl grundigt efter.

APPLICATION

Anvend to gange dagligt. Påføres jævnt på hårbunden. 
Fordel med fingerspidserne fra bund til spids på områder, 
der er ekstra udsatte og langs hårlinjen. Påfør Hair Booster 

før din NIOXIN Scalp & Hair Treatment.

HAIR BOOSTER

DESCRIPTION 

Hair Booster er en DIAMETER-Protect leave-in booster,  
der behandler specifikke områder, såsom høje tindinger 

eller færre hårstrå ved kronen.

TECHNOLOGIES

HBT Technology nærer håret og danner en barriere, som 
hjælper med at beskytte mod skader på hårets overflade.

DEEP PROTECT DENSITY MASK

DESCRIPTION 

Deep Protect Density Mask er en DENSITY-Protect 
hårkur, der reducerer brud på hårstråene med op til 

97%1. Håret bliver silkeblødt, håndterbart og glat.

TECHNOLOGIES

DensiPROTECT Technology indeholder letvægts 
plejende virkestoffer og gør håret modstandsdygtigt 

mod skader.

1 based on hair length of 12 inch/30cm, measured by weight of broken hair 

compared to non-conditioning shampoo
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APPLICATION

Anvend en fuld pipette, start i midten af hårbunden og arbejd  
fra front til nakke, hvor du anvender pipetten til at dele håret op. 
Tryk på pipetten, så der kommer en dråbe ud hver 2–3. cm. 2-4 
pipetter. Gentag på venstre og højre side af hovedet og massér 

derefter blidt produktet ind i hårbunden. Afslut med blidt at børste  
håret igennem.

NIGHT DENSITY RESCUE

DESCRIPTION 

Night Density Rescue er en leave-in natkur til hårbunden, 
der fremmer hårets tæthed1 ved at reducere hårtab 

forårsaget af oxidativt stress i hårbunden.

TECHNOLOGIES

NIOXYDINE 24 Technology er en effektiv kombination af 
antioxidanter, kendt for at neutralisere frie radikaler på 

hårbundens overflade.

1 in 3 months
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DESTRESS AND REBALANCE
YOUR SCALP

NIOXIN Scalp Recovery™ Anti-Skæl System med ZPT-NIODerma™ 
-teknologi til en kløende, skællet hovedbund er designet til at 

bekæmpe skæl fra 1. brug. ZPT-NIODerma™ -teknologien forhindrer 
og lindrer symptomerne på skæl* og hjælper med at genoprette den 

naturlige hovedbundsbalance. Fordi tykkere, fyldigere hår starter 
med en sund hovedbund.

*synlige flager, ved regelmæssig brug
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BESKRIVELSE 

NIOXIN Scalp Recovery™ Purifying Cleanser er en anti-skæl 
shampoo med Pyrithione Zinc der hjælper med at lindre 

symptomerne på skæl, såsom kløe og skæl.*

TEKNOLOGI

ZPT-NIODerma™ -teknologien indeholder 1% Pyrithione 
Zinc for at forhindre og lindre symptomerne på skæl.

Med grøn teekstrakt.

SCALP RECOVERY™
PURIFYING CLEANSER

SCALP RECOVERY™
MOISTURIZING CONDITIONER

PÅFØRING

For de bedste resultater skal du bruge mindst tre gange 
om ugen. Masser på våd hovedbund og hår. Skylle. 

Gentag om ønsket.

TEKNOLOGI

ZPT-NIODerma™ -teknologien indeholder 0,5% Pyrithione Zinc 
for at reducere skæl, blødere hår og øge håndterbarheden. 

Med grøn teekstrakt.

PÅFØRING

For de bedste resultater skal du bruge det mindst to gange 
om ugen. Brug daglig til maksimal skælkontrol.

Påfør på våd hovedbund og hår, lad sidde i 1-3 minutter. 
Skyl godt.

BESKRIVELSE  
NIOXIN Scalp Recovery™ Moisturizing Conditioner med 

Pyrithione Zinc, der hjælper med at reducere skæl og give 
glathed. Som en del af en komplet hovedbund og hårpleje 

efterlader denne conditioner håret næret og fugtet.

*visible flakes, with regular use
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PÅFØRING

Påfør direkte på hovedbunden efter brug af 
Purifying Cleanser and Moisturizing Conditioner. 

Skyl ikke.

BESKRIVELSE 

NIOXIN SCALP RECOVERY™ SOOTHING SERUM med Pyrithione 
Zinc er en leave-on behandling, der hjælper med at lindre skæl. 

 
TEKNOLOGI

ZPT-NIODerma™ -teknologien indeholder 0,1% Pyrithione Zinc til at 
lindre hovedbunden og bekæmpe skæl løbende.  

Med grøn teekstrakt.

SCALP RECOVERY™
SOOTHING SERUM
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FOR COMPLEMENTARY STYLING  
WITH CARE PROPERTIES.
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PROTHICK 

Et professionelt kompleks af volumenskabende polymerer, der 
indkapsler hvert hårstrå og danner en film mellem hårstråene 

for at skabe fylde. Håret ser fyldigere ud, hvilket gør det lettere 
at style og skabe volumen.

LIGHTPLEX

Denne professionelle teknologi virker både i og uden på håret. 
Plejende virkestoffer trænger ind i hårets indre, bevarer hårets fugt 

i længere tid og beskytter håret mod udefrakommende skader, 
mens letvægts og fleksible polymerer indkapsler hvert hårstrå for 

balancerede styles, hvor håret ikke føles stift.

3D STYLING TECHNOLOGIES
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APPLICATION

Påfør 3 cm af produktet i håndfladerne og  
arbejd det ind i fugtigt hår. Føntør håret og  

style som ønsket.

DESCRIPTION 

Spray, der tilfører tekstur, fylde og et  
naturligt løft for et tykkere og kraftigere 

udseende look.

THICKENING GEL

DESCRIPTION 

Gelé med stærkt hold, der giver definition og 
hold, uden at håret føles stift eller klæbrigt  

– velegnet til kunder med kort til mellemlange 
længder, der ønsker et stærkt hold.

THICKENING SPRAY

APPLICATION

Ryst sprayen inden brug. Spray håndklædetørt  
hår fra bund til spids. Frisér håret igennem for en jævn 

fordeling og føntør for at skabe volumen. 
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APPLICATION

Påfør i fugtigt eller håndklædetørt hår og føntør  
for at skabe volumen.

APPLICATION

Påføres i tørt hår. Style håret som ønsket og påfør  
Niospray for langvarigt hold og kontrol.

NIOSPRAY STRONG HOLD

DESCRIPTION 

Finishing spray, der giver dit look ekstra hold 
for et langvarigt look – velegnet til kunder med 

medium til kraftigt hår.

DESCRIPTION 

Styling skum, der giver kontrollerbar 
fylde og hold.

BODIFYING FOAM
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APPLICATION

Fordel den ønskede produktmængde i håndfladerne  
og påfør det jævnt i nyvasket, fugtigt hår. Skal ikke  

skylles ud. Style som ønsket. 

DESCRIPTION 

En udglattende anti-frizz creme, der forbedrer 
hårets struktur, samt giver hold og definition. 
Velegnet til kunder med medium til kraftigt 
hår, der ønsker en glat og glansfuld struktur.

DEFINITION CRÈME

REJUVENATING ELIXIR

DESCRIPTION 

Leave-in elixir, der genopbygger hårets 
struktur, så det får fornyet vitalitet. Håret bliver 
blødt, let at style og får en naturlig bevægelse.

APPLICATION

Påfør 3 cm af produktet i håndfladerne og arbejd det ind 
i vasket, fugtigt hår. Tilføj mere produkt, hvis nødvendigt/

ønsket og føntør for at få det optimale resultat.
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APPLICATION

Spray jævnt i håndklædetørt hår og frisér håret igennem. 
Sprayen beskytter håret mod varme under føntørring og  

når det styles med glattejern. Style som ønsket.

APPLICATION

Anvendes på nyvasket, tørt hår. Løb fingrene gennem  
håret for at skabe bevægelse i håret. Spray på håret  

og style som ønsket.

DESCRIPTION 

Varmeaktiverende spray, der giver håret glans 
og beskytter mod de skader, der får håret til at 

knække - velegnet til alle kunder som beskyttelse 
af håret før styling.

THERM ACTIV PROTECTOR

NIOSPRAY REGULAR HOLD

DESCRIPTION 

Finishing spray med let hold, som er nem at 
arbejde med for at skabe volumengivende effekter. 

Velegnet til kunder med fint til medium hår.
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LEAVES UP TO 2x FULLER1 HAIR 
WITHIN SECONDS.

1 vs. unwashed hair after 24 hr. Based on normal hair and scalp condition
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3D INSTANT FULLNESS

DESCRIPTION 

Hjælper med at forlænge fyldigheden af 3-Part System og 
efterlader håret 2x fyldigere1 indenfor sekunder.

TECHNOLOGIES

FUSION FIBRIL™ Technology hjælper med at fjerne 
overskydende talg, som opbygges i løbet af dagen, 

samtidig med at der opbygges en ekstra dimension og 
mellemrum mellem hvert individuel hårstrå. Teknologien, 

der let kan børstes ud af håret, opfrisker hårbunden.

APPLICATION

Rystes godt før brug. Sprayes på tørt hår, børst håret 
igennem og style som ønsket.

1 vs. unwashed hair after 24 hr. Based on normal hair and scalp condition



For more information:
www.nioxin.com
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