
EGENSKAPER OG FORDELER
KOMPLETT VEILEDNING TIL NIOXIN-PRODUKTENE

THE N°11 SALON BRAND FOR THICKER, FULLER HAIR2

1salg på verdensbasis 2verdidata Kline & Company
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KOMPLETTE OG PERSONLIG TILPASSEDE 3D-PRODUKTER 
FOR ET TYKKERE OG FYLDIGERE HÅR.

NIOXIN-SERIEN

Velkommen til NIOXINs egenskaper og fordeler. Dette er din veiledning til den 
komplette serien med 3-stegssystemer og spesifikke 3D-produkter. Akkurat 
som huden i ansiktet, trenger også hodebunnen oppmerksomhet og pleie. 

NIOXINs innovative og hudpleieinspirerte løsning for tynnende hår er utviklet 
for å styrke, gi næring til og pleie håret fra bunnen av.

3D Care  
Systems

3D Expert
Care

3D Intensive
Care

3D
Styling

3D Instant
Fullness

Scalp  
Recovery
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              DIAMETER

DE 3 TEGNENE PÅ TYNNENDE HÅR

NIOXIN har identifisert tre tegn knyttet til tynnende hår.

BIOLOGISK  
UTGANGSPUNKT

NIOXINS DEFINISJON PÅ  
TYNNENDE HÅR

Miljøet i hodebunnen 
påvirkes av ulike 
faktorer.

Håret har tre naturlig 
vekstfaser, og hver fase 
har sine behov.

Hårstrukturen endres 
over tid, og varierer fra 
person til person.

HUD

Ugunstig miljø i 
hodebunnen for 
hårvekst.

TETTHET

Færre hårstrå.

DIAMETER

Finere hårstrå.

1
2
3

“ ”
OPPLEV 3-STEGSSYSTEMET SOM ER SPESIELT UTVIKLET 

FOR Å RENSE, OPTIMALISERE OG BEHANDLE HÅRET OG 

HODEBUNNEN -  FOR ET TYKKERE OG FYLDIGERE HÅR
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FOR ET TYKKERE OG FYLDIGERE HÅR 
PÅ 30 DAGER.



5

“Hva slags hårtype har du?”  
Ubehandlet, farget eller kjemisk behandlet hår.

“Hvor langt vil du si tynningen i håret har kommet?”

Svarene danner grunnlaget for NIOXIN-konsultasjonen, og fastsetter 
hvilket av de seks 3-stegssystemene som passer for kunden.

Tynnende hår må behandles individuelt. Det er derfor hvert 
enkelt 3-stegssystem er utviklet for en spesifikk hårtype.

Det rette produktet for både menn og kvinner avhenger av 
to personlige faktorer:

KONSULTASJONSSTRUKTUREN

Les mer om NIOXIN-konsultasjonen på
www.nioxin.com/consultation-tool

MERKBART 
TYNT HÅR

MERKBART 
TYNT HÅR

NORMALT 
TYNT HÅR

NORMALT 
TYNT HÅR

MERKBART 
TYNT HÅR

NORMALT 
TYNT HÅR

UBEHANDLET 
HÅR

FARGET  
HÅR

KJEMISK  
BEHANDLET HÅR
(BLEKING/PERMANENT/UTGLATTING)

LETT BALANSERT INTENSIV 
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3-stegssystemet består av tre steg som skal danne et perfekt grunnlag 
for et tykkere og fyldigere hår.

RENSE, OPTIMALISERE OG BEHANDLE

STEG 1 
CLEANSE

STEG 2 
OPTIMIZE

STEG 3
TREAT

CLEANSER  
SHAMPOO

DERMA

Renser HUDEN:  
Bidrar til å fjerne 

hårsekktettende talg, 
fettsyrer og miljømessige 

urenheter fra hår og 
hodebunn.

SCALP THERAPY
REVITALIZING 
CONDITIONER

DENSITY

Beskytter TETTHETEN: 
Gir håret styrke 
og kontrollerer 

fuktighetsbalansen.

SCALP & HAIR  
TREATMENT

DIAMETER

Øker DIAMETEREN: 
Den nye formulaen er 

utviklet for å gjøre håret 
enda tykkere og 2x 

fyldigere*.

BRUK:

Fordeles skånsomt 
og jevnt i ren 

hodebunn. Skal ikke 
skylles ut.

BRUK: 

Etter hårvask fordeles 
produktet i hodebunnen 
og hele håret. La virke 
i ett til tre minutter og 

skyll ut. 

BRUK: 

Påføres og masseres 
skånsomt inn i fuktig 
hår og hodebunn. La 

skumme i ett minutt, og 
skyll deretter godt ut.

*vs. hår med gjennomsnittlig mengde talg etter 24 timer
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Hvert enkelt 3-stegssystem består av en unik kombinasjon av tre 
teknologier som er spesielt tilpasset behovene til kundens hår og hodebunn.

NIOXIN-TEKNOLOGIENE

FOR DIAMETER

TRANSACTIVE DELIVERY SYSTEM 2.0: Gjør håret tykkere.

Finnes i Scalp & Hair Treatment: 

SCALP ACCESS DELIVERY 2.0: Gjør håret tykkere, og 
inneholder UV-beskyttende ingredienser for håret.

Finnes i Scalp & Hair Treatment:

DENSITY - FOR TETTHET

BIOAMP: Gir håret styrke og kontrollerer  
fuktighetsbalansen.

Finnes i Scalp Therapy Revitalizing Conditioner: 

SMOOTH PLEX: Kontrollerer fuktighetsbalansen og  
gjør håret glattere.

Finnes i Scalp Therapy Revitalizing Conditioner: 

DERMA - FOR HUD

ACTIV-RENEWAL: Bidrar til å fjerne hårsekktettende talg, 
fettsyrer og miljømessige urenheter fra hår og hodebunn.

Finnes i Cleanser Shampoo:

PRO-COLOR SHIELD: Hjelper til å fjerne hårsekktettende talg, 
fettsyrer og miljømessige urenheter fra hår og hodebunn, 

samtidig som fargen beskyttes.

Finnes i Cleanser Shampoo:
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FOR UBEHANDLET HÅR

SYSTEM 1
FOR NORMALT TYNT HÅR

SPESIFIKASJONER: System 1 er utviklet for 
å styrke hårets struktur og beskytte mot 

brukne hårstrå. Samtidig virker produktene 
oppfriskende på hodebunnen, og gjør håret 

tykkere og fyldigere.

Teknologier: Activ-Renewal · BioAMP · Transactive 
Delivery 

SYSTEM 2
FOR MERKBART  

TYNT HÅR

SPESIFIKASJONER: System 2 gjør 
håret tykkere og fyldigere, samtidig 

som produktene beskytter mot brukne 
hårstrå. Inneholder UV-beskyttende 

ingredienser.

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



9

FOR FARGET HÅR

SYSTEM 3
FOR NORMALT TYNT HÅR

SPESIFIKASJONER: System 3 er utviklet 
for å fjerne hårsekktettende talg, fettsyrer 

og miljømessige urenheter, samtidig 
som produktene styrker hårets struktur, 

kontrollerer fuktighetsbalansen og 
beskytter hårfargen.

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

SPESIFIKASJONER: System 4 gjør 
håret tykkere og fyldigere ved å fjerne 

hårsekktettende talg, fettsyrer og 
miljømessige urenheter, samtidig som 

produktene kontrollerer fuktighetsbalansen 
og beskytter hårfargen.

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

SYSTEM 4
FOR MERKBART  

TYNT HÅR
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SYSTEM 5
FOR NORMALT TYNT HÅR

SPESIFIKASJONER: System 5 er utviklet 
for å fjerne hårsekktettende talg, fettsyrer 

og miljømessige urenheter, samtidig 
som produktene styrker hårets struktur, 

gjenoppretter fuktighetsbalansen og 
beskytter hårfargen.

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

SPESIFIKASJONER: System 6 gjør 
håret tykkere, fyldigere og glattere 
ved å fjerne hårsekktettende talg, 

fettsyrer og miljømessige urenheter, 
samtidig som produktene gjenoppretter 

fuktighetsbalansen og beskytter hårfargen.

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

SYSTEM 6
FOR MERKBART  

TYNT HÅR

FOR KJEMISK BEHANDLET HÅR
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PRODUKTER I SALONG
KUN TIL PROFESJONELL BRUK. 
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BESKRIVELSE 

NIOXIN Scalp Protect Serum er en salongbehandling. Det er en 
dermatologisk testet pre-color behandling med anti-irritasjon 

ingredienser som beskytter hodebunnen under farge prosessen. 
Den reduserer brukne hårstrå med opp til 28%1.

TEKNOLOGIER

Med NioProtect Technology, iinneholder den anti-irritasjon 
ingredienser som beskytter hodebunnen under den oksidative farge 
prosessen. Scalp Protect Serum er testet av dermatologer og har en 

pH verdi veldig lik hodebunnen.

SCALP PROTECT SERUM

1 compared to non-conditioning shampoo

BRUK

Påfør hele tuben dråpe for dråpe med 2 til 3 cm mellomrom 
på hele hodebunnen, og massér forsiktig. Serumet skal  

være tørt før fargepåføring.
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BESKRIVELSE

Som en ansiktsbehandling for hodebunnen. Dermabrasion 
er en anti-aging behandling som fungerer som en 

ansiktsbehandling for hodebunnen, og er kun til bruk i 
salong. Produktet fjerner døde hudceller og talgrester ved 

hjelp av eksfoliering for å fornye huden i hodebunnen opptil
34 % raskere enn ubehandlet hud.

TEKNOLOGIER

Scalp Infusion-teknologi fornyer huden i hodebunnen 
raskere ved hjelp av eksfoliering, og fjerner døde hudceller 

og talgrester rundt hårsekkene.

DERMABRASION

BRUK

Påføres i tørr hodebunn i et rutenett-mønster,  
og masseres inn i kun 1 minutt. La virke i 10 minutter,  
skyll godt ut og bruk deretter egnet 3-stegssystem.

Anbefales hver 30. til 45. dag.
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PURIFYING EXFOLIATOR™

PÅFØRING

Påfør på en tørr hodebunn i et gitterlignende mønster, masser 
hodebunnen forsiktig i 5 til 6 minutter ved bruk av Circle-in-Circle 

massasje teknikk. Massasjen vil bidra til å behandle fjerning av rester 
og å distribuere produktet gjennom hele hodebunnen. Ingen varme 
er nødvendig. Etter behandling, skyll produkt fra hodebunn og hår 

med varmt vann mens du forsiktig jobber behandling ut. Følg på med 
NIOXIN Scalp Recovery ™ 3-part System. Anbefal til kunden hver 30 til 

45 dager.

BESKRIVELSE 
Salon-exclusive Purifying Exfoliator ™ med NIODerma ™ Technology 

normaliserer en flassende hodebunn og danner grunnlaget for NIOXIN Scalp 
Recovery ™ 3-part System som ved regelmessig bruk hindrer dannelse av flass. 

Denne kosmetiske behandlingen fjerner hodebunnsflak, rusk og oppbygging 
av døde hudceller.

TEKNOLOGI

NIODerma ™ Technology med cellulose-mikroperler er en pre-shampoo-
behandling som mekanisk fjerner hodebunnflak, rusk og oppbygging av døde 

hudceller, og gir et fornyet hodebunnsmiljø.
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FOR EKSTRA  
PLEIE AV HUD, TETTHET OG DIAMETER.
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BRUK

Påføres i rent og fuktig hår ved hodebunnen. Dekk hele 
hodebunnen og masser skånsomt i 1 minutt.

Gre gjennom håret og style som vanlig.

BESKRIVELSE 

Diabost styrker hårets DIAMETER, og øker tykkelsen til 
hvert enkelt hårstrå slik at håret ser fyldigere ut, som om du 

har opptil 11 000 flere hårstrå1.

TEKNOLOGIER

HTX-teknologi inneholder ingredienser med merkbart 
hudpleiende egenskaper som umiddelbart gir synlig 

tykkere hår2.

DIABOOST

1basert på en hodebunn med i snitt 100 000 hårstrå, sammenlignet med hår uten behandling
2kontra ved bruk av sjampo uten balsameffekt (på bakhodet)
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DENSITY DEFEND

BESKRIVELSE

Density Defend er et lett leave-in,  
styrkende skum for farget hår.

TEKNOLOGIER

DensiProtect Technology gir opptil 93% 
reduskjon av brukne1 hårstrå og fremhever 

fargegløden.

BRUK

Påfør i håndkletørt hår etter Scalp & Hair Treatment,  
deretter føn som vanlig.

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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BRUK

Brukes ved behov for å pleie og reparere håret.  
Fordeles jevnt i håret etter sjamponering.  
La virke i 3 til 5 minutter, og skyll godt ut.

BRUK

Brukes to ganger daglig. Fordeles jevnt i håret med 
fingertuppene fra hårrøttene til spissene på områder  

med lav tetthet, og langs hårfestet. Påfør Hair Booster  
før NIOXIN Scalp & Hair Treatment.

HAIR BOOSTER

BESKRIVELSE 

Hair Booster øker hårets DIAMETER. Produktet brukes til 
å behandle problemområder som viker eller måne.  

Skal ikke skylles ut.

TEKNOLOGIER

HBT-teknologi pleier håret og danner et lag for å hjelpe 
til å beskytte mot skader på skjellaget.

DEEP PROTECT DENSITY MASK

BESKRIVELSE 

Deep Protect Density Mask styrker hårets TETTHET, 
og gir opptil 97 % færre brukne hårstrå1. Gjør håret 

velpleiet, lettstelt og glatt.

TEKNOLOGIER

DensiPROTECT-teknologi inneholder lette, pleiende 
ingredienser som beskytter håret mot skade.

1basert på 30 cm hårlengde, og målt etter vekten av brukne hårstrå kontra ved bruk 

av sjampo uten balsameffekt
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BRUK

Ta en full pipette, start midt på hodet og gå nedover 
mot nakken. Bruk pipetten til å dele håret, og slipp ut én 
dråpe for hver 2–3 cm. Gjenta på venstre og høre side, 

masser produktet skånsomt inn i hodebunnen. Gre til slutt 
skånsomt gjennom håret.

NIGHT DENSITY RESCUE

BESKRIVELSE 

Night Density Rescue er en behandling til hodebunnen, 
og skal brukes om natten. Den øker hårets tetthet1 ved å 

redusere hårtap ved oksidasjon ytterst i hodebunnen.

TEKNOLOGIER

NIOXYDINE 24-teknologi er en effektiv kombinasjon av 
antioksidanter som er kjent for å nøytralisere frie radikaler 

ytterst i hodebunnen.

1på 3 måneder
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*synlige flak, med vanlig bruk

ANTISTRESS OG REBALANSERER  
DIN HODEBUNN

NIOXIN Scalp Recovery ™ Anti-Dandruff System med ZPT-
NIODerma ™ Technology for en kløende, flassende hodebunn 
er laget for å bekjempe flass fra første bruk. ZPT-NIODerma ™ 

Technology forhindrer og lindrer symptomene på flass * og hjelper 
til med å gjenopprette den naturlige hodebunnsbalansen. Fordi 

tykkere, fyldigere hår starter med en sunn hodebunn.
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*synlige flak, med vanlig bruk

BESKRIVELSE

NIOXIN Scalp Recovery ™ Purifying Cleanser er en anti-flass 
shampoo med Pyrithione Zinc som bidrar til å lindre symptomene 

for flass, som kløe og flak.*

TEKNOLOGI

ZPT-NIODerma ™ Technology inneholder 1% Pyrithione Zinc for 
å forebygge og lindre symptomene til flass.

Med grønn teekstrakt.

SCALP RECOVERY™
PURIFYING CLEANSER

SCALP RECOVERY™
MOISTURIZING CONDITIONER

PÅFØRING

For best resultat, bruk minst tre ganger i uken. Masser inn 
i våt hodebunn og hår. Skylle. Gjenta om ønskelig.

TEKNOLOGI

ZPT-NIODerma ™ Technology inneholder 0,5% Pyrithione Zinc 
for å redusere flass, gi glatt hår og øke håndterbarheten. Med 

grønn teekstrakt.

PÅFØRING 
For best resultat bruk minst to ganger i uken.  

Bruk daglig for maksimal flasskontroll. Påfør i våt  
hodebunn og hår, la virke i 1-3 minutter. Skyll godt.

BESKRIVELSE 
NIOXIN Scalp Recovery ™  Moisturizing Conditioner med 

Pyrithione Zinc bidrar til å redusere flass og gi glatthet. Som 
del av en komplett hodebunn og hårpleie system, etterlater 

denne balsamen håret næret og fuktet.
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PÅFØRING

Påfør direkte på hodebunnen etter bruk av 
Purifying Cleanser and Moisturizing Conditioner. 

Ikke skyll.

BESKRIVELSE 

NIOXIN Scalp Recovery™ Soothing Serum med  
Pyrithione Zinc er en leave-on behandling som hjelper  

med å lindre flass.   
 

TEKNOLOGI
ZPT-NIODerma ™ Technology inneholder 0,1% Pyrithione Zinc  

for å lindre hodebunnen og bekjempe flass fortløpende.  
Med grønn teekstrakt.

SCALP RECOVERY™
SOOTHING SERUM
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FOR EKSTRA STYLING 
MED PLEIENDE EGENSKAPER.
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PROTHICK 

Et profesjonelt kompleks med fortykkende polymerer som 
legger seg rundt hvert enkelt hårstrå og utvider seg. På den 

måten dannes det forbindelser og avstand mellom hårstråene. 
Gjør at håret ser tykkere og fyldigere ut.

LIGHTPLEX

En profesjonell teknologi med dokumentert effekt på både 
innsiden og utsiden av hårstrået. Pleiende virkestoffer absorberes i 
hårets fiberlag slik at fuktigheten bevares lenger og beskytter håret 
mot miljøskader. Fleksible og lette polymerer legger seg samtidig 
rundt hvert enkelt hårstrå for en jevn frisyre som ikke virker stiv.

3D STYLING-TEKNOLOGIER
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BRUK

Masser 3 cm av produktet inn i håndflatene, og fordel  
i fuktig hår. Føn håret, og style som vanlig.

BESKRIVELSE 

En spray som gir struktur, volum og løft. 
Anbefales til kunder som vil ha tykkere og 

fyldigere hår.

THICKENING GEL

BESKRIVELSE 

En gel med kraftig hold som definerer og 
gir hold uten at håret føles stivt eller klebrig. 

Anbefales til kunder med kort til middels langt 
hår som vil ha kraftig hold.

THICKENING SPRAY

BRUK

Ristes før bruk. Sprayes i rent, fuktig hår fra rot til  
spiss, og fordeles deretter ved å gre gjennom håret.

Føn håret tørt for ekstra volum.
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BRUK

Påføres i fuktig eller håndkletørket hår, og  
fønes tørt for ekstra volum.

BRUK

Påføres i tørt hår. Style håret som vanlig, og  
spray for langvarig hold og kontroll.

NIOSPRAY STRONG HOLD

BESKRIVELSE 

En hårspray med ekstra sterkt hold til frisyrer 
som skal holde enda lenger. Anbefales til 

kunder med middels til grovt hår.

BESKRIVELSE 

Et stylingskum som gir håndterlig 
volum og hold.

BODIFYING FOAM
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BESKRIVELSE 

En glattende krem mot krus i håret, som gir 
hold, definerer og forbedrer håret for en glatt 
og glansfull struktur. Anbefales til kunder med 

middels til grovt hår.

DEFINITION CRÈME

BRUK

Fordel 3 cm av kremen i håndflatene, og påfør i  
rent, fuktig hår. Tilsett mer ved behov. Føn håret  

tørt for et optimalt resultat.

BRUK

Spray jevnt i håndkletørket hår og gre gjennom.  
Føn håret og bruk rettetang for varmeaktivert  

beskyttelse, og style som vanlig.

BESKRIVELSE 

Varmeaktivert spray som skal gjøre håret glansfullt 
og beskytter mot brukne hårstrå. Anbefales til alle 
kunder som et første steg for å beskytte håret før 

styling.

THERM ACTIV PROTECTOR
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GJØR HÅRET OPPTIL 2X FYLDIGERE1

PÅ FÅ SEKUNDER.

1vs. uvasket hår etter 24 timer. Basert på normalt hår og normal hodebunn
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3D INSTANT FULLNESS

BESKRIVELSE 

Bidrar til å bevare volumet med 3-stegssystemet, og gjør 
det opptil 2x fyldigere1 på få sekunder.

TEKNOLOGIER

FUSION FIBRIL™-teknologi hjelper til å fjerne talgrester 
etter en lang dag, og sørger for dimensjon og avstand 

mellom hvert enkelt hårstrå. Produktet kan børstes ut slik at 
hodebunnen føles ren og velstelt.

BRUK

Rystes godt før bruk. Sprayes i tørt hår, gre gjennom  
og style som vanlig.

1vs. uvasket hår etter 24 timer. Basert på normalt hår og normal hodebunn



For more information:
www.nioxin.com
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