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FEATURES & BENEFITS
FULLSTÄNDIG NIOXIN PRODUKTGUIDE
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NIOXIN-SORTIMENTET
Välkommen till NIOXIN Features & benefits. Det här är din vägledning till
hela 3-part systemets sortiment och målinriktade 3D-lösningar. Hårbotten
kan ses som en förlängning av ansiktshyn och behöver därför samma
omsorg och vård. NIOXIN:s innovativa hudvårdsinspirerade strategi mot
tunnhårighet är utformad för att stärka, behandla och ge näring till håret
från grunden.

FULLSTÄNDIGA OCH INDIVIDUELLT
ANPASSADE 3D-LÖSNINGAR
FÖR TJOCKARE, FYLLIGARE HÅR.
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DE 3 TECKNEN PÅ TUNNHÅRIGHET
NIOXIN har identifierat tre tecken som som är vanliga i
samband med håravfall och tunnhårighet.

NIOXINS DEFINITION PÅ
TUNNHÅRIGHET
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Osund hårbottenmiljö
för hårväxt.
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DENSITET
Färre hårstrån.
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DIAMETER
Tunnare hårstrån.

BIOLOGISK BAS
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“

Hårbottnens hälsa
påverkas av olika
faktorer.

Håret genomgår
tre olika naturliga
tillväxtfaser och varje
fas har olika behov.

Hårets struktur förändras
med tiden och varierar
från person till person.

UPPLEV 3-PART SYSTEMET SOM ÄR SÄRSKILT SKAPAT
FÖR ATT TA HAND OM DERMA, DENSITET OCH DIAMETER
– FÖR TJOCKARE, FYLLIGARE HÅR.
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”

FÖR TJOCKARE, FYLLIGARE HÅR
PÅ 30 DAGAR.
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RÅDGIVNINGSTRÄDET
Tunnhårighet behöver skräddarsydd omsorg. Därför är
varje 3-part system utformat för olika hårtyper.
Två individuella faktorer för både män och kvinnor
påverkar vilken systemlösning du ska välja.

”Vilken hårtyp har du?”
Naturligt, färgat eller kemiskt behandlat hår.
”Vilket stadium tycker du passar in på din
upplevda tunnhårighet?”

De här frågorna bildar stammen för NIOXIN-rådgivningen och bestämmer
vilket av de sex olika 3-part systemen som passar bäst för dig.

KEMISKT
BEHANDLAT HÅR

NATURLIGT
HÅR

FÄRGAT
HÅR

LÄTT
FRAMSKRIDEN
TUNNHÅRIGHET TUNNHÅRIGHET

LÄTT
FRAMSKRIDEN
TUNNHÅRIGHET TUNNHÅRIGHET

LÄTT
FRAMSKRIDEN
TUNNHÅRIGHET TUNNHÅRIGHET

LÄTT FUKTIGHET

BALANSERAD FUKTIGHET

INTENSIV FUKTIGHET

(BLONDERAT, PERMANENTAT/
RAKPERMANENTAT)

Läs mer om NIOXIN-rådgivningen på
www.nioxin.com/consultation-tool
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RENGÖRA, OPTIMERA OCH BEHANDLA
Det här 3-part systemet består av tre steg för att skapa den perfekta
grunden för ett hår som ser tjockare och fylligare ut.

STEG 1
RENGÖRING

STEG 2
OPTIMERING

STEG 3
BEHANDLING

CLEANSER
SHAMPOO

SCALP THERAPY
REVITALIZING
CONDITIONER

SCALP & HAIR
TREATMENT

DERMA-djuprengöring:
hjälper till att ta bort
sebum, fettsyror och
miljörester som kan täppa
till hårsäckarna, från
hårbotten och längder.

DIAMETER-ökare: hjälper
till att ge ett hår som
ser fylligare ut. Den nya
formulan är utformad
för att ge ett hår som
ser ännu tjockare och 2x
fylligare* ut.

DENSITET-skydd:
hjälper till att ge håret
motståndskraft och
kontrollera fuktbalansen.

APPLICERING:

APPLICERING:

APPLICERING:

Applicera och massera
varsamt i vått hår. Från
hårbotten och ut på
länderna.
Löddra i en minut, skölj
därefter ur noga.

Efter rengöring,
fördela på hårbotten
och i hela håret. Låt
verka i en till tre
minuter och skölj
därefter ur.

Fördela varsamt
och jämnt över
ren hårbotten.
Skölj ej ur.

* jmf. med hår som behandlats med 24-timmars genomsnittsmängd sebum
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NIOXIN TEKNOLOGIERNA
Varje 3-part system innehåller en unik blandning av tre teknologier som är
formulerade för att möta din kunds specifika behov för hår och hårbotten.

FÖR DERMA
ACTIV-RENEWAL: Hjälper till att ta bort sebum, fettsyror
och miljörester som kan täppa till hårsäckarna, från
hårbotten och hela håret.
Finns i Cleanser Shampoo:

PRO-COLOR SHIELD: Hjälper till att ta bort sebum, fettsyror
och miljörester som kan täppa till hårsäckarna, från hårbotten
och hela håret. Skyddar färgat hår.
Finns i Cleanser Shampoo:

FÖR DENSITY
BIOAMP: Hjälper till att ge håret motståndskraft och
kontrollera fuktbalansen.
Finns i Scalp Therapy Revitalizing Conditioner:

SMOOTH PLEX: Hjälper till att ge fuktbalans
och antifrisskontroll.
Finns i Scalp Therapy Revitalizing Conditioner:

FÖR DIAMETER
TRANSACTIVE DELIVERY SYSTEM 2.0: För tjockare hår.
Finns i Scalp & Hair Treatment:

SCALP ACCESS DELIVERY 2.0: För tjockare hår. Innehåller
UV-skyddande ingredienser.
Finns i Scalp & Hair Treatment:
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FÖR NATURLIGT HÅR

SYSTEM 1
FÖR LÄTT TUNNHÅRIGHET

SYSTEMSPECIFIKATIONER: System 1 är
formulerat för att bredda texturen och
skydda hårstrået mot att brytas, samtidigt
som det friskar upp hårbotten - för ett hår
som ser tjockare och fylligare ut.

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

SYSTEM 2
FÖR FRAMSKRIDEN
TUNNHÅRIGHET

SYSTEMSPECIFIKATIONER: System 2
ger håret tjockare, fylligare utseende,
samtidigt som det hjälper till att skydda
varje hårstrå mot skada. Innehåller UVskyddande ingredienser.

Teknologier: Activ-Renewal · BioAMP · Scalp Access
Delivery System 2.0
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FÖR FÄRGAT HÅR

SYSTEM 3
FÖR LÄTT TUNNHÅRIGHET

SYSTEMSPECIFIKATIONER: System 3 är
formulerat för att hjälpa till att ta bort sebum,
fettsyror och miljörester som kan täppa till
hårsäckarna, från hårbotten och hela håret.
Samtidigt breddar det hårets textur och
tillhandahåller fuktbalans och färgskydd.

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

SYSTEM 4
FÖR FRAMSKRIDEN
TUNNHÅRIGHET

SYSTEMSPECIFIKATIONER: System 4 ger
ett hår som ser tjockare och fylligare ut
genom att ta bort sebum, fettsyror och
miljörester som kan täppa till hårsäckarna,
från hårbotten och hela håret. Samtidigt
tillhandahålls fuktbalans och färgskydd.

Teknologier: Pro-Color Shield · BioAmp · Scalp
Delivery System 2.0
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FÖR KEMISKT BEHANDLAT HÅR

SYSTEM 5
FÖR LÄTT TUNNHÅRIGHET

SYSTEMSPECIFIKATIONER: System 5 är
formulerat för att bort sebum, fettsyror och
miljörester som kan täppa till hårsäckarna,
samtidigt breddar det hårets textur, återställer
fuktighetsnivån och skyddar färgen.

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

SYSTEM 6
FÖR FRAMSKRIDEN
TUNNHÅRIGHET

SYSTEMSPECIFIKATIONER: System
6 ger ett tjockare, fylligare hår med
antifrisskontroll genom att ta bort sebum,
fettsyror och miljörester som kan täppa till
hårsäckarna, samtidigt som det återställer
fuktighetsnivån och skyddar färgen.

Teknologier: Pro-Color Shield · Smooth Plex · Scalp
Access Delivery System 2.0
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IN-SALON PRODUKTER
ENBART FÖR PROFESSIONELL
ANVÄNDNING
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SCALP PROTECT SERUM

BESKRIVNING
NIOXIN Scalp Protect Serum är en salongsexklusiv,
dermatologiskt testad förbehandling. Den innehåller antiirritations ingredienser som hjälper till att skydda hårbotten
under färgbehandlingen. Minskar risken för slitage med 28%1 .

TEKNOLOGIER
Med NioProtect Technology, innehåller serumet anti-irritations
ingredienser som skyddar hårbotten under en oxidationsfärgning
- som en handske som skyddar handen. Scalp Protect Serum är
framtagen tillsammans med hudläkare. Parfymfri formula som har ett
pH värde som ligger nära hudens naturliga pH.

APPLICERING
Applicera droppe för droppe över hela skalpen, med 2-3cm
mellanrum. Massera försiktigt. Eventuellt överflöd behöver
torkas före färgappliceringen.

1

Jämfört med icke vårdande schampo
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COLOR LOCK

BESKRIVNING
Color Lock är en DENSITET-behandling enbart avsedd
för salongsanvändning. Color Lock förseglar hårstråets
fjällskikt (cuticula) och stänger in färgpigmenten i håret
omedelbart efter färgningen. Neutraliserar alkali och
peroxid-rester utan att tynga ned håret.
TEKNOLOGIER
NioPROTEC-teknologi ökar skyddet mot att hårstrået bryts
under schamponeringen med upp till 50%.

APPLICERING
Fördela jämnt över hårbotten och hår efter att färgen sköljs
ur, men före schamponeringen. Massera varsamt och låt verka
i 3 till 5 minuter och skölj sedan ur. Fortsätt med lämpligt
Cleanser Shampoo, Scalp Therapy Revitalizing Conditioner
och Deep Protect Density Mask vid behov. Avsluta med Scalp
& Hair Treatment.
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DERMABRASION

BESKRIVNING
En ”ansiktsbehandling” för hårbotten. Dermabrasion
är en anti-aging behandling som fungerar som en
ansiktsbehandling för hårbotten och enbart är avsedd som
salongsbehandling. Behandlingen tar bort hudavlagringar
för att återställa hårbotten i god kondition. Genom
exfoliering påskyndas hudförnyelsen i hårbotten, upp till 34
procent snabbare än hos en obehandlad hud.
TEKNOLOGIER
Scalp Infusion-teknologin påskyndar ytlig förnyelse
med hjälp av exfoliering och tar bort avlagringar runt
hårsäckarna.

APPLICERING
Applicera på torr hårbotten i ett rutliknande mönster. Massera i
en minut. Låt verka i tio minuter. Skölj noga ur och använd
därefter det valda 3-part systemet. Rekommendera kunden
att göra behandlingen var 30 – 45:e dag.
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PURIFYING EXFOLIATOR™

BESKRIVNING
Den exklusiva salongs behandlingen Purifying Exfoliator™ med NIODerma™
Technology normaliserar en mjällig skalp och är grunden för NIOXIN Scalp
Recovery™ 3 stegs system som hjälper till att förhindra återkommande mjäll
vid regelbunden användning. Denna kosmetiska behandling tar rutinmässigt
bort hudflagor och avlägsnar döda hudceller.
TEKNOLOGIER
NIODerma™ Technology med mikropärlor av cellolusa är en behandling som
används innan schamponering och tar rutinmässigt bort hudflagor, avlägsnar
döda hudceller och förser skalpen med förfriskad hårbotten miljö.

APPLICERING
Applicera på torr hårbotten som ett rutnät, massera varsamt I 5 till 6
minuter och använd dig av Cirkel i Cirkel massage teknik. Massagen
hjälper processen att ta bort döda hudceller och att fördela produkten
jämnt över skalpen. Ingen värme behöver tillsättas. Efter processen,
skölj noga av produkten från kundens skalp och hår med varmt vatten,
massera varsamt medans du arbetar bort produkten från skalp och hår.
Använd sedan Nioxin Scalp Recovery™ 3-Part System. Rekommenderad
till kund var 30 till 45;e dag av doktor.
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FÖR MÅLINRIKTAD
VÅRD AV DERMA, DENSITET OCH DIAMETER.
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DIABOOST

BESKRIVNING
Diaboost är en DIAMETER-boostbehandling som ökar de
befintliga hårstrånas tjocklek för ett hår som ser fylligare ut.
Ger en känsla av 11 000 fler hårstrån1 .
TEKNOLOGIER
HTX-teknologin innehåller ingredienser med märkbara
fördelar för hudens vård, som direkt tillhandahåller ett
synbart intryck av hår som ser tjockare ut2.

APPLICERING
Applicera direkt i hårbotten på rent och fuktigt hår. Massera
varsamt i en minut. Kamma igenom håret. Styla som vanligt.

1

baserat på en hårbotten med i genomsnitt 100 000 hårstrån; jämfört med obehandlat hår
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DENSITY DEFEND

BESKRIVNING
Density Defend är ett lättviktigt, stärkande
leave-in för färgat hår.

TEKNOLOGIER
DensiProtect Technology skyddar håret
mot att brytas1 med 93%.
Förbättrar intensiteten i färgen.

APPLICERING
Applicera på fuktigt, handdukstorkat hår efter
Scalp & Hair Treatment, torka som vanligt.

1

Baserad på en hårlängd på 30cm, där man mätt mängden av skadat hår,
jämfört med ett icke vårdande schampo.
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DEEP PROTECT DENSITY MASK
BESKRIVNING
Deep Protect Density Mask är en DENSITETskyddsbehandling som ger upp till 97 % minskning
av att hårstrån bryts1 . Fuktbevarande och gör håret
hanterbart och jämnt.
TEKNOLOGIER
DensiPROTECT-teknologin innehåller fuktbevarande
ämnen och stärker håret mot skador.

APPLICERING
Använd vid behov för att ge näring och reparera håret.
Schamponera och arbeta in jämnt i hela håret. Låt verka
i tre till fem minuter. Skölj därefter ur noga.

1

baserat på en hårlängd på 30cm, mätt per vikt av brutna hårstrån, jämfört med
schampo utan balsameffekt

HAIR BOOSTER
BESKRIVNING
Hair Booster är en DIAMETER-skyddsbooster som lämnas
kvar i håret. Det behandlar specifika problemområden, som
ett hårfäste som kryper uppåt eller tunnare hår på hjässan.
TEKNOLOGIER
HBT-teknologin konditionerar håret och bildar en barriär för
att hjälpa till att skydda fjällskiktet från att skadas.

APPLICERING
Använd två gånger om dagen. Fördela i håret med
hjälp av fingertopparna, från rötterna till topparna i
områden med tunnare hår och längs med hårfästet.
Applicera Hair Booster före du använder NIOXIN Scalp
& Hair Treatment.
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NIGHT DENSITY RESCUE

BESKRIVNING
Night Density Rescue är en hårbottenbehandling som
lämnas kvar i hårbotten över natten, bevisad att främja
hårets densitet1 genom att reducera hårförlust som är
associerad med oxidering av hårbotten.
TEKNOLOGIER
NIOXYDINE 24-teknologin är en kraftfull blandning av
antioxidanter som är kända för att neutralisera fria radikaler
på hårbotten.

APPLICERING
Ta en helt fylld pipett. Börja i mitten på huvudet och
förflytta pipetten framifrån och bakåt. Använd pipetten för
att dela håret och placera en droppe var 2–3 cm. Upprepa
på vänster och höger sida av huvudet och massera in
varsamt med händerna. Avsluta med att borsta
igenom håret.
1

på 3 månader
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DESTRESS OCH BALANSERA
DIN SKALP
NIOXIN Scalp Recovery™ Anti-Dandruff System med ZPTNIODerma™ Technology för en irriterad, fjällig skalp är designad för
att motverka mjäll från första användning.
ZPT-NIODerma™ Technology förebygger och lindrar symptomen
av mjäll och hjälper till att bevara den naturliga balansen I skalpen.
För tjockare och fylligare hår startar med en hälsosam skalp.
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SCALP RECOVERY™
PURIFYING CLEANSER
BESKRIVNING
NIOXIN Scalp Recovery™ Purifying Cleanser är ett anti –
Mjäll Shampoo med Pyrithione Zinc som hjälper till att lugna
symptomen av en mjällig, kliande & flagande scalp.

TEKNOLOGI
NIOXIN Scalp Recovery™ Purifying Cleanser innehåller 1 %
Pyrithione Zinc som förebygger och frigör skalpen från mjäll.
Den innehåller också grönt tee extrakt.

APPLIKATION
För bästa resultat, använd minst tre gånger i veckan.
Massera in I håret & hårbottnen. Skölj. Upprepa vid behov.

SCALP RECOVERY™
MOISTURIZING CONDITIONER
BESKRIVNING
NIOXIN Scalp Recovery™ Moisturizing Conditioner med
Pyrithione Zinc hjälper att reducera mjäll & lämnar en mjuk känsla
på scalp och hår. Som en del av en komplett serie för scalp & hår
lämnar denna conditioner håret fyllt med näring & återfuktat.
TEKNOLOGI
ZPT-NIODerma™ Technology innehåller 0,5% Pyrithione
Zinc som hjälper till att reducera mjäll, gör håret smidigt
& lätt hanterligt.

APPLIKATION
För bästa resultat använd minst 2 gånger I veckan.
Använd dagligen för maximal kontroll av mjäll.
Applicera på blött hår efter shampoonering
& låt verka 1-3 minuter . Skölj väl.
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*visible flakes, with regular use

SCALP RECOVERY™
SOOTHING SERUM

BESKRIVNING
NIOXIN Scalp Recovery™ Soothing Serum med Pyrithione Zink
hjälper att lösa upp mjäll & kyler huden I hårbottnen.
TEKNOLOGI
ZPT-NIODerma™ Technology innehåller 0,1% Pyrithione Zinc för att
lindra scalp problemen samt bekämpa mjäll som finns.

APPLIKATION
Applicera direkt på scalp efter användning av
Purifying Cleanser & Moisturizing Conditioner.
Skölj ej ur.
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FÖR KOMPLETTERANDE STYLING
MED VÅRDANDE EGENSKAPER.
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3D-STYLING TEKNOLOGIER

PROTHICK
Ett professionellt komplex av förtjockande polymerer som sveper
in varje hårstrå, förlänger och skapar bindningar mellan hårstrån.
Det i sin tur skapar utrymme. Resultatet blir ett hår som ser
tjockare ut och gör en fylligare styling enklare att uppnå.

LIGHTPLEX
En professionell teknologi som är bevisad att arbeta både inuti och
utanpå håret. Konditionerande ämnen absorberas in i hårkärnan
för att bibehålla fuktighet längre och skydda hårstrået från
miljöskador. Samtidigt omsluter lätta polymerer in varje hårstrå för
en kontrollerad look med lätt stadga.
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THICKENING SPRAY
BESKRIVNING
En spray som lägger till textur, fyllighet och
lyft – rekommenderas för alla kunder som vill
ha tjockare och fylligare styling.

APPLICERING
Skaka flaskan före varje användning. Spraya genom rent och
fuktigt hår, från rötterna till topparna. Kamma
därefter igenom för jämn fördelning. Föntorka för
att få volym.

THICKENING GEL
BESKRIVNING
En strong hold-gel som ger extra struktur
och stadga, utan att vara styv eller klibbig.
Rekommenderas för kunder med kort till
mellanlångt hår som vill ha kraftig stadga.

APPLICERING
Applicera 3 cm av produkten på handflatan och arbeta
in i fuktigt hår. Föntorka och styla efter önskan.
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BODIFYING FOAM
BESKRIVNING
En stylingmousse som ger hanterbar
stadga och volym.

APPLICERING
Applicera i fuktigt eller handdukstorkat hår.
Föntorka för extra volym.

NIOSPRAY STRONG HOLD
BESKRIVNING
En kraftig strong hold-finishingspray med
extra stadga för ett slutresultat och look som
håller längre. Rekommenderas för kunder med
medium till tjockt/grovt hår.

APPLICERING
Används på torrt hår. Styla håret efter önskan och
spraya för långvarig stadga och kontroll.
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DEFINITION CRÈME
BESKRIVNING
Stylingcremé som dämpar frizzighet och ger
lätt stadga och struktur. Ger även håret en
slät och blank textur. Rekommenderas för
kunder med medium till tjockt/grovt hår.

APPLICERING
Ta 3 cm av krämen i handflatan. Arbeta in i fuktigt
hår, ta mer kräm om det behövs. Föntorka för
optimalt resultat.

REJUVENATING ELIXIR
BESKRIVNING
Ett elixir som lämnas kvar i håret och är
formulerat att hjälpa till att föryngra hårets
textur och göra det mjukt, konditionerat och
hanterbart. För naturlig stadga.

APPLICERING
Applicera önskad mängd i händerna och fördela jämnt
genom fuktigt hår. Skölj inte ur. Styla enligt önskan.

28

THERM ACTIV PROTECTOR
BESKRIVNING
Värmeaktiverat spray som är utformat för att göra
håret blankt och samtidigt skydda mot brutna
hårstrån. Rekommenderas för alla kunder som ett
första steg att skydda håret innan ytterligare styling.

APPLICERING
Spraya jämnt genom handdukstorkat hår och kamma
igenom. Föntorka och använd plattång för
värmeaktiverat skydd, styla sedan enligt önskan.

NIOSPRAY REGULAR HOLD
BESKRIVNING
En lättarbetad light hold-finishingspray för lätt
stadga, hjälper till att skapa fylligare effekter.
Rekommenderas för kunder med fint till
medelgrovt hår.

APPLICERING
Använd på rent och torrt hår. Dra fingrarna
genom håret för att skapa rörelse. Spraya och
styla till slutlooken.
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GÖR HÅRET UPP TILL 2X FYLLIGARE1
PÅ BARA SEKUNDER.
1

jmf. med otvättat hår efter 24 tim. Baserat på normala hår- och hårbottentillstånd
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3D INSTANT FULLNESS

BESKRIVNING
Hjälper till att förlänga fylligheten från 3-part systemet och
gör håret upp till 2x fylligare1 på sekunder.
TEKNOLOGIER
FUSION FIBRIL™ -teknologin hjälper till att ta bort
överflödigt sebum som kan ansamlas under dagen, samtidigt
som dimension och utrymme mellan varje enskilt hårstrå
läggs till. Teknologin kan borstas ur och ger en fräsch känsla
till hårbotten.

APPLICERING
Skaka behållaren noga före användning.
Spraya med korta pump på torrt hår. Borsta
igenom och styla enligt önskan.

1

jmf. med otvättat hår efter 24 tim. Baserat på normala hår- och hårbottentillstånd
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For more information:
www.nioxin.com
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