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OMINAISUUDET & HYÖDYT
NIOXIN-TUOTEOPAS

1

globaali myynti

2

arvo Kline & Company

NIOXIN-VALIKOIMA

OHENTUVIEN HIUSTEN 3

Tervetuloa tutustumaan NIOXIN-tuotteiden ominaisuuksiin ja hyötyihin.
Tämä on oppaasi 3-osaisten järjestelmien ja kokonaisvaltaisten
3D-ratkaisujen koko valikoimaan. Kasvojen ihon jatkeena jatkuva hiuspohja
kaipaa samaa hoitoa ja huolenpitoa kuin iho. NIOXINin innovatiivinen
ihonhoitoon perustuva lähestymistapa on tarkoitettu vahvistamaan,
ravitsemaan ja hoitamaan hiuksia niiden alkulähteiltä lähtien.

NIOXIN on tunnistanut kolme hiusten ohenemisesta kertovaa merkkiä.

NIOXININ MÄÄRITELMÄ HIUSTEN
OHENEMISELLE
HIUSPOHJA
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TÄYDELLISET JA YKSILÖLLISET 3D-RATKAISUT
TEKEVÄT HIUKSISTA PAKSUMMAT JA TUUHEAMMAT.

3D-hoitojärjestelmät

3D-kampaamohoidot

Hiuspohjan
terveysongelmat
hiustenkasvun esteenä.

TY
SI

HIUSTEN TIHEYS
Yksittäisten hiusten
väheneminen.

3D-erikoishoidot
DIA
M

ER
ET

HALKAISIJA
Entistä ohuemmat
hiussäikeet.

Scalp
Recovery

3D
Muotoilu

BIOLOGINEN
POHJA

1
2
3

Hiuspohjan kuntoon
vaikuttavat
monet tekijät.
Hiusten kasvu vaihtelee
luonnollisten
kasvuvaiheiden mukaan.
Niistä jokaiseen liittyy
erilaisia tarpeita.
Hiusten rakenne muuttuu
ajan mittaan ja vaihtelee
eri ihmisten välillä.

3D välitöntä
tuuheutta

“

KOE 3-OSAINEN JÄRJESTELMÄ,
JOKA ON LUOTU HOITAMAAN ERITYISESTI HIUSPOHJAA,
HIUSTEN TIHEYTTÄ TIHEYTTÄ JA LÄPIMITTAA – TEHDEN
HIUKSISTA PAKSUMMAT JA TUUHEAMMAT
2

3

”

3D HOITOJÄRJESTELMÄ

KONSULTAATIOTYÖKALU

3D HOITOJÄRJESTELMÄ

Ohentuvat hiukset tarvitsevat räätälöityä hoitoa. Siksi
jokainen 3-osainen järjestelmä on suunniteltu erilaisille
hiuksille.
Oikea ratkaisu sekä miehille että naisille riippuu kahdesta
henkilökohtaisesta tekijästä:

”Millainen hiustyyppi sinulla on?” Käsittelemättömät,
värjätyt vai kemiallisesti käsitellyt hiukset.
”Miten kuvailisit hiustesi ohentumisen astetta?”
Lievä ohentuminen vai selvä ohentuminen.

Nämä kysymykset muodostavat perustan NIOXIN-konsultaatiolle ja
määrittävät, mikä kuudesta 3-osaisesta järjestelmästä on oikea.

PAKSUMMAT JA TUUHEAMMAT HIUKSET
30 PÄIVÄSSÄ.

KEMIALLISESTI KÄSITELLYT HIUKSET

KÄSITTELEMÄTTÖMÄT HIUKSET

VÄRJÄTYT
HIUKSET

LIEVÄ OHEN- SELVÄ OHENTUMINEN
TUMINEN

LIEVÄ OHEN- SELVÄ OHENTUMINEN
TUMINEN

LIEVÄ OHEN- SELVÄ OHENTUMINEN
TUMINEN

KEVYT KOSTEUTUS

TASAPAINOITTAVA KOSTEUTUS

VOIMAKAS KOSTEUTUS

(VAALENNETTU/PERMANENTATTU/
SUORISTETTU)

Tutustu paremmin NIOXIN-konsultaatioon osoitteessa
www.nioxin.com/consultation-tool
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3D HOITOJÄRJESTELMÄ

3D HOITOJÄRJESTELMÄ

PUHDISTA, TASAPAINOITA JA HOIDA

NIOXIN-TEKNOLOGIAT

3-osainen järjestelmä sisältää kolme vaihetta, joiden avulla luodaan
täydellinen perusta paksummille ja tuuheammille hiuksille.

Jokaisessa 3-osaisessa järjestelmässä on ainutlaatuinen kolmen
teknologian yhdistelmä, joka on kehitetty asiakkaan hiuspohjan ja hiusten
erityistarpeisiin.

DERMA - HIUSPOHJA
ACTIV-RENEWAL: Auttaa poistamaan karvatuppea tukkivaa talia,
rasvahappoja ja ympäristön saasteita hiuspohjasta ja hiuksista.
Saatavilla olevat Cleanser-shampoot:

VAIHE 1
PUHDISTA

VAIHE 2
TASAPAINOTA

VAIHE 3
HOIDA

PRO-COLOR SHIELD: Auttaa poistamaan karvatuppea
tukkivaa talia, rasvahappoja ja ympäristön saasteita
hiuspohjasta ja hiuksista, samalla kun se suojaa väriä.
Saatavilla olevat Cleanser-shampoot:

DENSITY - HIUSTEN TIHEYS
BIOAMP: Auttaa antamaan hiuksille kimmoisuutta ja
säätelemään kosteustasapainoa.
Saatavilla olevat Scalp Therapy Revitalizing Conditioner -hoitoaineet:

CLEANSER
SHAMPOO
DERMA

SCALP THERAPY
REVITALIZING
CONDITIONER

SCALP & HAIR
TREATMENT

DENSITY

Antaa paksummat
hiukset. Uusi koostumus
on suunniteltu tekemään
hiuksista entistä
paksummat ja 2 x
tuuheammat*.

DIAMETER

Hiuspohjan puhdistaja
auttaa poistamaan
karvatuppea tukkivaa
talia, muotoilutuotteita
ja ympäristön saasteita
hiuspohjasta ja hiuksista.

Auttaa antamaan
hiuksille kimmoisuutta
ja säätelemään
kosteustasapainoa.

KÄYTTÖ:

KÄYTTÖ:

KÄYTTÖ:

Levitä kosteisiin hiuksiin
ja hiuspohjaan ja hiero
hellävaraisesti.

Levitä pesun jälkeen
hiuspohjaan ja
kaikkialle hiuksiin.
Anna vaikuttaa 1–3
minuuttia ja huuhtele.

Levitä puhtaaseen
hiuspohjaan
hellävaraisesti
ja tasaisesti. Älä
huuhtele.

Vaahdota minuutin
ajan ja huuhtele sitten
huolellisesti.

SMOOTH PLEX: Auttaa palauttamaan kosteustasapainon ja
silottamaan hiuksia.
Saatavilla olevat Scalp Therapy Revitalizing Conditioner -hoitoaineet:

DIAMETER - HIUSTEN HALKAISIJA
TRANSACTIVE DELIVERY SYSTEM 2.0: Tekee hiuksista paksummat.
Saatavilla olevat Scalp & Hair Treatment -tehohoidot:

SCALP ACCESS DELIVERY 2.0: Tekee hiuksista paksummat ja
sisältää UV-suojan.
Saatavilla olevat Scalp & Hair Treatment -tehohoidot:

* vs. normaalisti rasvoittuvat hiukset hoidon jälkeen seuraavan 24 tunnin ajan
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3D HOITOJÄRJESTELMÄ

3D HOITOJÄRJESTELMÄ

KÄSITTELEMÄTTÖMILLE HIUKSILLE

VÄRJÄTYILLE HIUKSILLE

JÄRJESTELMÄ 1
LIEVÄSTI OHENTUNEILLE
HIUKSILLE
JÄRJESTELMÄN TIEDOT: Järjestelmä 1
on kehitetty parantamaan rakennetta ja
suojaamaan hiuksia katkeamiselta, samalla
kun se raikastaa hiuspohjan ja tekee hiuksista
paksummat ja tuuheammat.

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

JÄRJESTELMÄ 3
LIEVÄSTI OHENTUNEILLE
HIUKSILLE
JÄRJESTELMÄN TIEDOT: Järjestelmä
3 on kehitetty poistamaan karvatuppea
tukkivaa talia, rasvahappoja ja ympäristön
saasteita, samalla kun se parantaa hiusten
rakennetta, palauttaa kosteustasapainon ja
suojaa väriä.

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

JÄRJESTELMÄ 2
SELVÄSTI OHENTUNEILLE
HIUKSILLE

JÄRJESTELMÄ 4
SELVÄSTI OHENTUNEILLE
HIUKSILLE

JÄRJESTELMÄN TIEDOT: Järjestelmä 2
tekee hiuksista paksummat ja tuuheammat,
samalla kun se suojaa jokaista hiussäiettä
vaurioilta. Sisältää UV-suojan.

JÄRJESTELMÄN TIEDOT: Järjestelmä 4 tekee
hiuksista paksummat ja tuuheammat poistamalla
karvatuppea tukkivaa talia, rasvahappoja ja
ympäristön saasteita, samalla kun se palauttaa
kosteustasapainon ja suojaa väriä.

Teknologiat: Activ-Renewal · BioAMP · Scalp Access
Delivery System 2.0
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Teknologiat: Pro-Color Shield · BioAmp · Scalp
Delivery System 2.0
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3D HOITOJÄRJESTELMÄ

KEMIALLISESTI KÄSITELLYILLE HIUKSILLE

3D KAMPAAMOHOITO
JÄRJESTELMÄ 5
LIEVÄSTI OHENTUNEILLE
HIUKSILLE

JÄRJESTELMÄN TIEDOT: Järjestelmä 5 on
kehitetty poistamaan karvatuppea tukkivaa
talia, rasvahappoja ja ympäristön saasteita,
samalla kun se parantaa hiusten rakennetta,
palauttaa kosteustason ja suojaa väriä.

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

JÄRJESTELMÄ 6
SELVÄSTI OHENTUNEILLE
HIUKSILLE

JÄRJESTELMÄN TIEDOT: Järjestelmä 6
tekee hiuksista paksummat, tuuheammat
ja sileät poistamalla karvatuppea tukkivaa
talia, rasvahappoja ja ympäristön saasteita,
samalla kun se palauttaa kosteustason ja
suojaa väriä.

KAMPAAMOTUOTTEET
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Teknologiat: Pro-Color Shield · Smooth Plex · Scalp
Access Delivery System 2.0
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3D KAMPAAMOHOITO

SCALP PROTECT SERUM

KUVAUS
NIOXIN Scalp Protect Serum on suunniteltu ammattikäyttöön ja on
dermatologisesti testattu. Käytetään ennen värikäsittelyä ehkäisemään
ihon ärsytysreaktioita. Tuotteen ainesosat suojelevat hiuspohjaa
värikäsittelyn aikana. Vähentää hiusten katkeilua jopa 28%1 .

TEKNOLOGIAT
NioProtect Technology seerumi sisältää ärsyyntymistä ennaltaehkäiseviä
ainesosia, jotka suojelevat hiuspohjaa hapetevärikäsittelyn aikana. Tuote
suojaa hiuspohjaa kuten kuin värisuojahansikat käsiä. Hajusteeton Scalp
Protect Serum on testattu ihotautilääkäreiden kanssa ja tuotteen pH on
suunniteltu sopimaan ihon pHn kanssa.

KÄYTTÖ
Annostele yksittäin pakattu tuubi tippa tipalta 2-3 cm
osituksella kauttaltaan hiuspohjaan. Levitä tuote hieromalla
kevyesti tuote hiuspohjaan. Anna tuotteen kuivua ennen
värilevitystä.

1

compared to non-conditioning shampoo
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3D KAMPAAMOHOITO

3D KAMPAAMOHOITO

DERMABRASION

PURIFYING EXFOLIATOR™

KUVAUS
Hiuspohjan hoitokäsittely. Dermabrasion on hiuspohjaa
kuoriva tehohoito. Vain kampaamokäyttöön. Se poistaa
jäämiä hiuspohjasta ja tekee siitä taas hyväkuntoisen.
Kuorinta nopeuttaa hiuspohjan ihon uusiutumista jopa
34 % verrattuna käsittelemättömään ihoon.
TEKNOLOGIAT
Scalp Infusion -teknologia nopeuttaa hiuspohjan ihon
uusiutumista kuorinnan avulla ja poistamalla jäämiä
karvatuppien ympäriltä.

KUVAUS
Vain kampaamokäyttöön tarkoitettu Purifying Exfoliator™ sisältäen
NIODerma™ Teknologian normalisoi hilseilevän hiuspohjan toimintaa ja toimii
NIOXIN Scalp Recovery ™3-osaisen järjestelmän perustana auttaen estämään
ihon hilseilyä toistuvan käytön avulla. Tämä kosmeettinen käsittely poistaa
mekaanisesti hiuspohjan hilseen, muotoilutuotteet ja kerrostumat, kuten
kuolleet ihosolukot.
TEKNOLOGIA
NIODerma ™ -teknologia selluloosamikrohelmillä on ennen shampoopesua
tehtävä hoito joka mekaanisesti poistaa hiuspohjan hilseen, muotoilutuotteet ja
kerrostumat, kuten kuolleet ihosolukot, ja antaa raikkaan ja puhtaan
tunteen hiuspohjalle.

KÄYTTÖ

KÄYTTÖ
Levitä sopiva määrä kuivaan hiuspohjaan ja hiero minuutin ajan.
Anna vaikuttaa 10 minuutin ajan. Huuhtele huolellisesti ja jatka
käsittelyä asiakkaalle sopivalla 3-osaisella järjestelmällä.
Suosittele asiakkaille hoitokäsittelyä 30–45 päivän välein.
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Levitä kuivaan hiuspohjaan jakauksittain ja hiero 5-6 minuuttia. Hieronta
auttaa poistamaan kuolleen ihosolukon ja muotoilututotteiden jäämiä
sekä helpottaa tuotteen imeytymistä kauttaaltaan hiuspohjaan. Lämpöä
ei tarvita. Käsittelyn jälkeen huuhtele tuote pois asiakkaan hiuspohjasta
ja hiuksista samalla työstäen emulgoimalla. Jatka käsittelyä NIOXIN
Scalp Recovery ™3-osaisella järjestelmällä. Suosittele asiakkaalle 30-45
päivän välein.
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3D ERIKOISHOITO

DIABOOST

3D ERIKOISHOITO

KUVAUS
Diaboost on hiussäikeiden LÄPIMITTAAN vaikuttava
tehohoito, joka lisää jokaisen hiussäikeen paksuutta ja tekee
hiuksista tuuheamman näköiset. Aivan kuin hiuksia olisi jopa
11 000 enemmän kuin ennen1 .
TEKNOLOGIAT
HTX-teknologia sisältää ainesosia, joilla on huomattavia
ihonhoitoon liittyviä etuja ja jotka antavat näkyvästi
tuuheamman näköiset hiukset välittömästi2.

KÄYTTÖ

KOHDENNETTUUN
HIUSPOHJAN (DERMA), HIUSTEN TIEHYDEN
(DENSITY) JA LÄPIMITAN (DIAMETER) HOITOON.
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Levitä suoraan puhtaiden, kosteiden hiusten tyveen. Kata koko
hiuspohja ja hiero hellävaraisesti yhden minuutin ajan.
Kampaa hiukset läpi ja muotoile tavalliseen tapaan.

1

perustuu hiuspohjaan, jossa keskimäärin 100 000 hiusta, verrattuna käsittelemättömiin hiuksiin
2
verrattuna shampooseen, jossa ei ole hoitavaa ominaisuutta
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3D ERIKOISHOITO

DENSITY DEFEND

3D ERIKOISHOITO

DEEP PROTECT DENSITY MASK
KUVAUS
Deep Protect Density Mask -hiusnaamio on HIUSTEN
TIHEYTTÄ suojaava tehohoito, joka vähentää hiusten
katkeilua jopa 97 %1 . Tekee hiuksista hoidetut, helposti
hallittavat ja sileät.
TEKNOLOGIAT
DensiPROTECT-teknologia sisältää kevyitä, hoitavia
ainesosia ja vahvistaa hiuksia vaurioita vastaan.

KÄYTTÖ
Käytä tarvittaessa hiusten hoitamiseen ja korjaamiseen.
Levitä shampoopesun jälkeen tasaisesti hiuksiin. Anna
vaikuttaa 3–5 minuuttia ja huuhtele huolellisesti.

1

KUVAUS
Density Defend on kevyt hiuksiin jätettävä,
vahvistava hoitovaahto värikäsitelyille hiuksille.

TEKNOLOGIAT
DensiProtect Technology tarjoaa suojan
jopa 93% katkeilua1 vastaan ja parantaa värin
eloisuutta.

perustuu 30 cm pitkiin hiuksiin, mitattuna katkenneiden hiusten painona ja verrattuna
shampooseen, jossa ei ole hoitavaa ominaisuutta

HAIR BOOSTER
KUVAUS
Hair Booster on hiuspohjaan ja hiuksiin jätettävä hiusten
LÄPIMITTAA suojaava tehohoito, joka hoitaa tiettyjä ongelmaalueita, kuten pakenevaa hiusrajaa tai ohentunutta päälakea.
TEKNOLOGIAT

KÄYTTÖ

HBT-teknologia hoitaa hiuksia ja muodostaa niihin kerroksen,
joka auttaa suojaamaan suomukerrosta vaurioilta.

Levitä pyyhekuivattuihin hiuksiin Scalp & Hair Treatmentin
jälkeen ja kuivaa hiukset normaalin tapaan.
KÄYTTÖ

1

Perustuu hiusten pituuteen 30 cm. Mitattuna katkenneiden hiusten painoon ja
verrattuna ei-hoitavaa sampooseen.
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Käytä kaksi kertaa päivässä. Levitä sormin ohentuneille
alueille ja hiusrajaan tyvestä latvoihin. Levitä Hair Booster
-tuotetta hiuksiin ennen NIOXIN Scalp & Hair Treatment
-tehohoidon käyttämistä.
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UUSI PÄIVÄ & YÖ
HOITOJÄRJESTELMÄ
NIOXIN expertit suosittelevat Anti-har loss Serumin
käyttöä yhdessä Night Density Rescuen kanssa.

VASTAUKSIA YLEISIMPIIN KYSYMYKSIIN
1. M
 INKÄLAISIA TULOKSIA MINUN TULISI SAADA
NIOXIN ANTI-HAIR LOSS SERUMIN KANSSA?
Huomaat, että hiuksesi tulevat tuuheammiksi jo
ensimmäisen käyttökerran jälkeen ja ajan myötä
myös hiusten lähdön vähenemisen.

ANTI HAIR LOSS SERUM
Kliinisesti testattu vähentämään hiustenlähtöä 20% vain 8 viikossa*
MIKÄ SE ON?

MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Anti-hair loss serum on uusi NIOXIN hoito hiustenlähdön vähentämiseksi sekä hiusten vahvistamiseksi.

NIOXIN Anti-hair loss Serum on kliinisesti todistettu
lisäävän hiuksen kiinnittymistä ja sen kautta
vähentävän hiusten lähtöä tehokkaasti jopa 8
viikossa. Lisäksi se lisää tuuheutta ja tekee hiuksista
selvästi paksummat jo ensimmäisen käyttökerran
jälkeen.

TEKNOLOGIA
Koostumus on yhdistelmä Santelipuuta, Kofeiinia,
lauriinihappoa ja niasiiniamidia. Kofeiini on
tunnettu antioksidantti, joka aktivoi hiuspohjan
verenkiertoa, kun se yhdistetään hiuspohjan
hieronnan kanssa. Lauriinihappo kulkeutuu
hiukseen ja tekee siitä vahvemman ** Niasiiniamidi
tekee hiuksesta paksumman.

KÄYTTÖOHJEET

2. K
 UINKA KAUAN KESTÄÄ ENNEN KUIN ALAN
NÄKEMÄÄN ERON KÄYTETTYÄNI NIOXIN ANTIHAIR LOSS SERUMIA?
Huomaat välittömästi tuuheammat hiukset ja
hiustenlähdön vähemisen ajan kanssa. Kliinisessä
tutkimuksessa otanta oli 120 asiakasta ja tuloksissa
selvisi 20% hiustenlähdön vähenemistä 8 viikon
käytön jälkeen ja 27% 16 viikon jälkeen. Monilla
asiakkailla tulos oli vielä suurempi.

3. K
 ENELLE NIOXIN ANTI-HAIR LOSS SERUM SOPII?
NIOXIN Anti-hair loss Serum sopii sekä miehille
että naisille, joilla on selkeä hiustenlähtöongelma.
Asiakkaille jotka hakevat samalla kosmeettista
ratkaisua tuuheammille hiuksille. Selkeä
syyn hiustenlähtöongelman löytymiseksi,
suosittelemme lääkärillä käyntiä.

4. M
 IKÄ VUOROKAUDEN AIKA ON PARAS NIOXIN
ANTI-HAIR LOSS SERUMIN KÄYTTÄMISELLE?
NIOXIN Anti-hair loss serum on suunniteltu
päivittäiseen käyttöön mihin vuorokaudenaikaan
tahansa kliinisesti todistetuilla tuloksilla

5. MIKÄ ERO ON TÄLLÄ JA NIGHT DENCITY
RESCUELLA?
Molemmat sekä Night Density Rescue että Antihair loss Serum auttavat hiustenlähtöön, mutta
molemmilla on oma erityinen toimintatapa
erilaisiin tarpeisiin. Night Density Rescue toimii
antioksidanttina yöaikaan hiuspohjan suojaamiseksi
ja parantamiseksi. Anti-hair loss Serum toimii
suoraan hiuksen juureen sen kiinnittämisen
parantamiseksi hiuspohjaan sekä tuuheuttamiseksi.

6. K
 UINKA LISÄÄMME ANTI-HAIR LOSS SERUMIN
NYKYISEEN NIOXIN HOITOJÄRJESTELMÄÄN?
NIOXIN suosittelee Anti-hair loss Serumin käyttöä
osana Scalp & Hair Care rutiinia; osana NIOXIN
3-osahoitoa sekä Night Density Rescueta. Nioxin
3-osahoito valmistelee hiuspohjan ja hiuksen
puhdistamalla, hoitamalla ja palauttamalla. Antihair loss Serum tuo hoitoon lisätehoa hiuspohjaan
sekä hiuksen juureen päivän aikana. Night
Density Rescue toimii antioksidanttina hiuspohjan
uudelleen rakentamisen kanssa yöaikana.

7. M
 ITEN TÄMÄ TUOTE EROAA MUISTA
HIUSTENLÄHTÖÖN VAIKUTTAVISTA HOIDOISTA?
Uniikki koostumus, joka yhdistää Santelipuun
tuoksun Kofeiinin, Niasiiniamidin sekä Lauriinihapon.
Tämä raaka-aineyhdistelmä on yksilöllinen ja
kliinisesti todistettu hiustenlähdön vähentämiseksi
sekä hiusten tuuheuttamiseksi ensimmäisestä
käyttökerrasta lähtien.

Levitä tuotetta 12 – 15 pumppausta suoraan hiuspohjaan. Käytä kuivaan tai pyyhekuivaan hiukseen. Hiero
tuotetta tasaisesti. Älä huuhdo. Päivittäiseen käyttöön.

*parannettu hiusten ankkuroituminen; keskimääräiset tulokset kliinisessä 8 viikon sokko tutkimuksessa vs. lumelääke 120 kuluttajan keskuudessa
**ankkuroitu voimakkaasti hiuspohjaan.
Sandalore on Givaudanin tavaramerkki

*parannettu hiusten ankkuroituminen; keskimääräiset tulokset kliinisessä 8 viikon sokko tutkimuksessa vs. lumelääke 120 kuluttajan keskuudessa

3D ERIKOISHOITO

NIGHT DENSITY RESCUE

KUVAUS
Night Density Rescue on yön aikana käytettävä,
hiuspohjaan jätettävä hoito, joka lisää todistetusti
hiusten tiheyttä1 vähentämällä hiuspohjan pinnalliseen
hapettumiseen liittyvää hiustenlähtöä.
TEKNOLOGIAT
NIOXYDINE 24 -teknologia on tehokas sekoitus
antioksidantteja, jotka neutralisoivat vapaita radikaaleja
hiuspohjan pinnalla.

KÄYTTÖ
Levitä yksi täysi pipetillinen aloittaen pään keskeltä ja siirtyen
edestä taaksepäin. Jaa hiukset pipetillä ja pudota hiuspohjaan
yksi pisara 2–3 cm välein. Toista sama pään vasemmalla ja oikealla
puolella ja hiero hellävaraisesti käsin. Harjaa hiukset lopuksi
hellävaraisesti.

1

3 kuukaudessa
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STRESSITÖN JA
TASAPAINOINEIN HIUSPOHJA
NIOXIN Scalp Recovery™ hilseenpoistojärjestelmä ZPT-NIODerma™
Teknologialla on tarkoitettu kutiavalle ja hilseiselle hiuspohjalle ja
estämään hilseen muodostumista jo ensimmäisellä käyttökerralla.
ZPT-NIODerma™ Teknologia ennaltaehkäisee, estää ja poistaa hilseen
oirieta* ja auttaa ylläpitämään hiuspohjan luonnollista tasapainoa. Koska
paksummat ja tuuheammat hiukset kasvavat terveestä hiuspohjasta.

*

näkyvä hilse, säännöllisellä käytöllä

22

SCALP RECOVERY™
PURIFYING CLEANSER

SCALP RECOVERY™
SOOTHING SERUM

KUVAUS
NIOXIN Scalp Recovery™ Purifying Cleanser on hilsettä
poistava, sinkkipyritonia sisältävä shampoo. Lievittää hilseen
oireita kuten kutinaa ja hilseilyä.

TEKNOLOGIA
ZPT-NIODerma™ Teknologia sisältää 1% sinkkipyritonia, mikä
estää ja lievittää hilseen oireita. Sisältää vihreä tee -uutetta.

KÄYTTÖ
Parhaan tuloksen aikaansaamiseksi käytä vähintään kolme
kertaa viikossa. Hiero kosteisiin hiuspohjaan ja hiuksiin.
Huuhtele ja toista tarvittaessa.

SCALP RECOVERY™
MOISTURIZING CONDITIONER
KUVAUS
KUVAUS
NIOXIN Scalp Recovery™ Moisturizing Conditioner -hoitoaine
sisältää sinkkipyritonia, vähentää hilsettä ja antaa hiuksille
pehmeyttä. Tärkeä osa kolmivaiheista hilseenpoistojärjestelmää
antaen hiuksille ravinteita ja kosteutta.

NIOXIN Scalp Recovery™ Soothing Serum –jätettävä hoito
hiuspohjalle lievittää hilseen oireita ja rauhoitta hiuspohjaa.
TEKNOLOGIA
ZPT-NIODerma™ Teknologia sisältää 0,1 % sinkkipyritonia, mikä
hoitaa hiuspohjaa ja estää hilseen uudelleenmuodostumista.
Sisältää vihreä tee -uutetta.

TEKNOLOGIA
ZPT-NIODerma™ Teknologia sisältää 0,5 % sinkkipyritonia, mikä
estää hilseen muodostumista, pehmentää hiuksia ja lisää niiden
kammattavuutta. Sisältää vihreä tee -uutetta.
KÄYTTÖ
KÄYTTÖ
Parhaan tuloksen aikaansaamiseksi käytä vähintään
kaksi kertaa viikossa. Käytä päivittäin tehokkaaseen
hilsenpoistoon. Levitä pestyihin, pyyhekuiviin hiuksiin ja
hiuspohjaan, anna vaikuttaa 1-3 minuuttia ja
huuhtele huolellisesti.
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Käytä aina viimeisenä vaiheena Purifying Cleansershampoon ja Moisturizing Conditioner-hoitoaineen
jälkeen suoraan hiuspohjaan. Älä huuhtele.
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3D MUOTOILU

3D-MUOTOILUTEKNOLOGIAT

3D MUOTOILU

PROTHICK
Ammattimainen yhdistelmä sisältää tuuheuttavia polymeerejä,
jotka kietoutuvat jokaisen yksittäisen hiussäikeen ympärille
ja laajenevat muodostaen sidoksia hiusten välille ja luoden
ilmavuutta. Tekee hiuksista paksumman näköiset ja helpottaa
tuuheampien kampausten saamista.

LIGHTPLEX
Ammattilaisteknologian on todistettu toimivan sekä hiusten
sisä- että ulkopuolella. Hoitavat ainesosat imeytyvät hiusten
kuitukerrokseen säilyttäen kosteuden kauemmin ja suojaten
hiuksia ympäristön aiheuttamilta vaurioilta. Samalla joustavat,
kevyet polymeerit kietoutuvat jokaisen hiussäikeen ympärille
tasapainottaen kampausta tekemättä hiuksista jäykkiä.

TÄYDENTÄVÄ 3D MUOTOILU
HOITAVILLA OMINAISUUKSILLA.
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3D MUOTOILU

THICKENING SPRAY

3D MUOTOILU

BODIFYING FOAM

KUVAUS

KUVAUS

Suihke, joka antaa rakennetta ja tuuheutta –
suositellaan kaikille asiakkaille, jotka haluavat
paksummat ja täyteläisemmät hiukset.

Muotovaahto, joka antaa helposti
hallittavaa rakennetta ja pitoa.

KÄYTTÖ
Ravista aina ennen käyttöä. Suihkuta muotoilusuihketta
puhtaisiin, kosteisiin hiuksiin tyvestä latvaan. Kampaa
hiukset, jotta tuote leviää tasaisesti.
Lisää hiusten tuuheutta föönaamalla.

KÄYTTÖ
Levitä kosteisiin tai pyyhekuivattuihin hiuksiin ja
föönaa hiuksiin lisää volyymiä.

THICKENING GEL

NIOSPRAY STRONG HOLD

KUVAUS

KUVAUS

Erittäin pitävä geeli, joka antaa hiuksille rakennetta
ja pitoa tekemättä niistä jäykkiä tai tahmeita
– suositellaan asiakkaille, joilla on lyhyet tai
keskipitkät hiukset ja jotka haluavat vahvaa pitoa.

Voimakas viimeistelykiinne, joka antaa voimakasta pitoa
ja pitkäkestoisemman lopputuloksen – suositellaan
asiakkaille, joilla on keskipaksut tai karheat hiukset.

KÄYTTÖ
KÄYTTÖ
Ota 3 cm verran tuotetta kämmenelle ja työstä kosteisiin
hiuksiin. Föönaa ja muotoile haluamallasi tavalla.
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Käytä kuiviin hiuksiin. Muotoile hiukset haluamallasi
tavalla ja suihkuta viimeistelykiinnettä antamaan
pitkäkestoista pitoa ja hallittavuutta.
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3D MUOTOILU

THERM ACTIV PROTECTOR
KUVAUS
Lämpöaktiivinen suihke, joka kiillottaa hiukset ja
suojaa katkeilulta – suositellaan kaikille asiakkaille
ensimmäisenä vaiheena hiusten suojaamiselle
ennen muotoilua.

KÄYTTÖ
Suihkuta tasaisesti pyyhekuivattuihin hiuksiin ja
kampaa läpi. Föönaa ja suorista hiukset, jolloin
lämpösuoja aktivoituu, ja muotoile haluamallasi tavalla.
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3D VÄLITÖNTÄ TUUHEUTTA

3D INSTANT FULLNESS

3D VÄLITÖNTÄ TUUHEUTTA

KUVAUS
Kuivasuihke auttaa pidentämään 3-osaisen järjestelmän
antaman tuuheuden kestoa ja tekee hiuksista jopa 2 x
tuuheammat1 sekunneissa.
TEKNOLOGIAT
FUSION FIBRIL™ -teknologia auttaa poistamaan
ylimääräistä talia, jota voi kertyä päivän aikana, samalla kun
se lisää ulottuvuutta ja ilmavuutta yksittäisten hiussäikeiden
väliin. Teknologia voidaan harjata pois, jolloin hiuspohja jää
raikkaaksi.

TEKEE HIUKSISTA JOPA 2 X PAKSUMMAT
SEKUNNEISSA.
1

verrattuna pesemättömiin hiuksiin 24 tunnin jälkeen, perustuu normaaleihin hiuksiin ja hiuspohjan kuntoon
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KÄYTTÖ

1

Ravista ennen käyttöä. Suihkuta kuiviin hiuksiin, harjaa
hiukset läpi ja muotoile haluamallasi tavalla.

1

verrattuna pesemättömiin hiuksiin 24 tunnin jälkeen, perustuu normaaleihin hiuksiin ja hiuspohjan kuntoon
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