
PERFECTION

DE DEF IN IT IEVE OPLOSSING VOOR BESCHADIGD HAAR





KAN HAAR WERKELIJK 
GERECONSTRUEERD 

WORDEN IN HET SALON?



93% VAN DE VROUWEN
ZIJN OP ZOEK NAAR 

DE DEFINITIEVE OPLOSSING 
VOOR BROOS EN 

BESCHADIGD HAAR



FACTOREN DIE HAAR
BESCHADIGEN EN VERZWAKKEN:

NATUURLIJKE 
FACTOREN

MECHANISCHE 
FACTOREN

Excessief en fout gebruik van 
haardrogers en stijltangen bij 
hoge temperaturen kunnen 
het haar beschadigen, het 
uitdrogen, dof maken en 
gespleten punten veroorzaken.

CHEMISCHE
BEHANDELINGEN

Kleuren, bleachen en andere 
chemische behandelingen 
beschadigen het haar, 
dat zwakker en brozer 
wordt na elke chemische 
behandeling.

Zon, zee, wind en chloor 
kunnen een agressief ef fect 
hebben op haar, waardoor 
het verzwakt en beschadigd 
wordt na een tijd.

ELKE DAG VERLIEST HET HAAR LAGEN KERATINE, HET WORDT BROOS 
EN DOF. HET VERZWAKTE HAAR KRIJGT GESPLETEN PUNTEN.
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KEROXYNE COMPLEX
DE ULTIEME WETENSCHAP
IN HAARRECONSTRUCTIE 
TRIPLE-TECHNOLOGIE VOOR FANTASTISCHE RESULTATEN, VANAF DE EERSTE APPLICATIE.

KEROXYNE COMPLEX bevat pure keratine, dat de 
proteïne bindingen intact houdt. Zo creëert het resistente 

en langdurige bindingen in de haarstructuur. 

Andere technologieën gebruiken hydrolyse, dat de bindingen in de proteïnen verbreekt en 
zo geen resistente en langdurige structuren kan creëren.

KEROXYNE COMPLEX bevat aminozuurketens in sequenties die 
identiek zijn aan de reeds aanwezige aminozuren in natuurlijk 

haar. Dit laat toe dat het perfect integreert in de haarstructuur om haarbreuk te herstellen 
en zo het exclusieve ZIP EFFECT te creëren.

Andere technologieën beschadigen de aminozuren. Hierbij elimineren ze belangrijke 
"teeth in the zip" die belangrijk zijn bij het herstellen van het haar. 

KEROXYNE COMPLEX bevat geoxideerd 
keratine, dat het keratinisatie proces 

activeert in het haar. Dit creëert essentiële zwavelbruggen die structuur, textuur en 
stabiliteit in de haarstructuur garanderen. Zo worden langdurige resultaten verzekerd.

Andere technologieën elimineren het keratinisatie proces in een poging het oplosbaar te 
maken, waardoor alle belangrijke functies verloren gaan.

VOORDELEN: HET HAAR IS STERK, RESISTENT EN FLEXIBEL

VOORDELEN: GEBROKEN HAAR IS HERSTELD

VOORDELEN: HET HAAR IS GEZOND, VOL EN ROBUUST

PURE KERATINE

ZIP EFFECT

GEOXIDEERD KERATINE



KEROXYNE COMPLEX
is de eerste revolutionaire compleet natuurlijke 
formule gebaseerd op puur keratine, dat in de 
eigen keratine structuur van het haar dringt, 
wat het de beste haarreconstructie formule ooit 
maakt.

ANDERE KERATINE 
FORMULES

KEROXYNE
COMPLEX

KEROXYNE
"ZIP EFFECT"

STERK, HERSTRUCTUREERD HAAR.

VOL EN GLANZEND.

80% MINDER HAARBREUK.



PERFECTION

RECONSTRUERENDE BEHANDELING
Met KEROXYNE COMPLEX

PROFESSIONELE RECONSTRUERENDE BEHANDELING



-80%
haarbreuk

+97%
glans

+78%
natuurlijke 

en levendige 
kleur

Professionele intensieve haarreconstructie behandeling, 
versterkt met  KEROXYNE COMPLEX. Het reconstrueert 
sterk beschadigde haarvezels van binnen, herstelt de kracht, 
elasticiteit en glans die verloren zijn gegaan. 

DE K-PERFECTION METHODE IN SLECHTS TWEE STAPPEN:

- K19 RECONSTRUERENDE BEHANDELING (keratine)
- DEEP INTENSE SOFT-IN TREATMENT MASQUE (hydratatie)

PERFECTION

KERATINE + HYDRATATIE

PROFESSIONELE RECONSTRUERENDE BEHANDELING Met KEROXYNE COMPLEX



6 PROFESSIONELE SERVICES
VOOR GEZOND EN STERK 
HAAR, ELKE DAG OPNIEUW

NIKA IN-COLOR RECONSTRUCTING THERAPY2 VOORDELEN:  Reconstrueert het haar tijdens de inwerktijd van de kleur, versterkt de haar-
structuur en doet de glans van de intens levendige natuurlijke kleur met 97% toenemen.
APPLICATIE: 
Voeg 20 ml. (10 pompjes) K19 RECONSTRUCTING TREATMENT toe aan de haarkleur. 
Breng het mengsel aan op het haar en laat inwerken volgens de correcte inwerktijd van het gewenste kleur.
Spoel met water, was met de PURE KERATIN SHAMPOO, spoel en breng het DEEP INTENSE MASKER aan 
en laat inwerken gedurende 3 tot 5 minuten. 
Spoel, droog en stijl naar wens.

__ DUUR: Hangt af van het gebruikte kleur

NIKA ENDS-REPAIR THERAPY3 VOORDELEN: Reconstrueert en versterkt de uiteinden en gespleten punten. Laat het haar 
snel, gezond en sterk groeien. 
APPLICATIE:
Was het haar met de PURE KERATIN SHAMPOO en droog met de handdoek. 
Breng 10 ml. (5 pompjes) K19 RECONSTRUCTING TREATMENT aan direct op de uiteinden en laat gedurende 
5 minuten inwerken.
Spoel met water, breng de PURE KERATIN CONDITIONER 3 tot 5 minuten inwerken. 
Spoel, droog en stijl naar wens. 

__ DUUR: 30 min.

NIKA RECONSTRUCTING THERAPY

VOORDELEN: Herstelt beschadigd haar, versterkt en verbeterd de haarstructuur, glans 
neemt toe met 97%. 
APPLICATIE:
Was het haar met de CRYSTAL CLEAR CHELATING PRE-TREATMENT SHAMPOO en droog met de handdoek. 
Verdeel het haar in secties en draag handschoenen. Gebruik de borstel om 20 ml aan te brengen, (10 
pompjes) K19 RECONSTRUCTING TREATMENT. Begin aan de onderkant van de nek en verwijder overtollig 
product. Bedek met een (douche)kap en laat onder een warmtebron gedurende ongeveer 20 minuten. 
Spoel met water en breng het DEEP INTENSE MASKER aan. Laat inwerken gedurende 3 à 5 minuten.  
Spoel, droog en stijl naar wens.
(Het is aangewezen minstens 24 uur te wachten alvorens het haar te wassen)

    DUUR: 40 min.1



NIKA VOLUME-BOOST THERAPY4 VOORDELEN: : Doet het haarvolume toenemen, reconstrueert en versterkt het haar. Doet 
glans toenemen met 97%.

APPLICATIE: (Geen spoeling, geen inwerktijd) 
Was het haar met de PURE KERATIN SHAMPOO. 
Spoel met water, breng PURE KERATIN CONDITIONER aan en laat 3-5 minuten inwerken. Spoel. 
Breng 6 ml. (3 pompjes) K19 RECONSTRUCTING TREATMENT aan op handdoek droog haar.  Inmasseren en 
verdelen over het haar, vooral op de uiteinden.
Droog en stijl naar wens. 

__ DUUR: 30 min.    

NIKA GO-BLONDE THERAPY6 VOORDELEN: Beschermt het haar tegen het bleachen tijdens de inwerktijd en versterkt de haar-
structuur. Voorkomt 80% van de haarbreuken bij intens levendige en natuurlijke resultaten.

APPLICATIE:
Voeg 2 ml. (1 pomp) K19 RECONSTRUCTING TREATMENT toe voor elke 10 gram bleekpoeder. 
Breng het mengsel aan op het haar en laat inwerken volgens de inwerktijd van het Bleaching proces. 
Spoel met water.
Was het haar met de PURE KERATIN SHAMPOO en spoel uit.
Breng het DEEP INTENSE MASKER aan en laat het 3-5 minutes inwerken. 
Spoel, droog en stijl naar wens.

__ DUUR: Varieert naargelang de gebruikte techniek

NIKA PRE-COLOR THERAPY5 VOORDELEN: Reconstrueert beschadigd haar, versterkt het haarkeratine voor het aanbrengen 
van de kleur. Dit maakt de haarstructuur sterker en gewilliger de haarkleuring te accepteren. Doet 
glans toenemen met 97%. 

APPLICATIE:
Was het haar met de PURE KERATIN SHAMPOO  en droog met de handdoek. 
Verdeel het haar in secties en draag handschoenen. Gebruik de borstel om 20ml (10 pompjes) K19 RECON-
STRUCTING TREATMENT aan te brengen. Start aan de onderkant van de nek en verwijder overtollig product. 
Bedek met een (douche)kap en laat onder een warmtebron gedurende ongeveer 20 minuten.
Spoel met water.
Was het haar met de PURE KERATIN SHAMPOO, spoel en droog compleet met de haardroger. 
Breng de gewenste kleur aan.

__ DUUR: 30 min.    

VOORDELEN VAN DE SALON SERVICE:
TOEGENOMEN RENTABILITEIT voor het salon, dankzij de services met een grote winstmarge.
TOEGENOMEN VAST CLIENTEEL, dankzij de topkwaliteit van de exclusieve services met gegarandeerde resultaten.
TOEGENOMEN PRESTIGE voor het salon, dankzij de unieke en exclusieve services die aangeboden worden aan de cliënt.

HOE DE SERVICE PROMOTEN IN UW SALON:
• HHOEVEEL MAG IK AANREKENEN VOOR DEZE SERVICE? 
Salons die de K-PERFECTION methode succesvol gebruiken wordt aangeraden €20-35 aan te rekenen voor de NIKA 
RECONSTRUCTING THERAPY service (exclusief styling). Andere services kunnen aangeboden worden aan €5-20 (exclusief styling).

•  HOE VAAK KAN IK DE BEHANDELING AANRADEN?  
Intensieve behandeling: cyclus van 4 behandelingen, wekelijks één voor uiterst beschadigd haar of één om de twee 
weken voor matig beschadigd haar. Onderhoudsbehandeling; 1 per maand.



DE K-PERFECTION 
PROFESSIONELE METHODE
EEN COMPLETE LIJN VAN PROFESSIONELE PRODUCTEN VOOR GEBRUIK IN HET SALON, 

EN VOOR DAGELIJKS ONDERHOUD THUIS.

PROFESSIONELE ZORG

VOORBEREIDING
Pre-treatment 
shampoo, versterkt 
met KEROXYNE 
COMPLEX, met 
chelaatvormende 
actie. Het verwijdert 
het metalen residu 
van vorige chemische 
behandelingen. 
Bereidt het haar voor 
op de reconstructie.

DE K-PERFECTION METHODE
Professionele intensieve 
haarreconstructie behandeling, 
versterkt met KEROXYNE COMPLEX. 
Het reconstrueert zwaar beschadigde 
haarvezels van binnenuit, herstelt 
de kracht, elasticiteit en glans die 
verloren zijn gegaan. 

De K-Perfection methode bestaat uit 
twee stappen: 
KERATINE + HYDRATATIE:

- K19 reconstruerende behandeling
- DEEP INTENSE Hydrating Masker

SALON ONDERHOUD
Pure keratin shampoo 
en conditioner, versterkt 
met KEROXYNE 
COMPLEX, voor 
gebruik als behandeling 
onderhoud in het salon. 

1000 ML.1000 ML.  1000 ML / 650 ML.



PURE KERATIN 
SHAMPOO
Reconstruerende 
shampoo, versterkt met 
KEROXYNE COMPLEX, 
die het haar zachtjes 
reinigt en ondertussen 
de elasticiteit, kracht 
en glans verbetert. 
Geschikt voor alle 
haartypes. Voor 
dagelijks gebruik.

PURE KERATIN 
CONDITIONER
Reconstruerende 
conditioner, versterkt 
met KEROXYNE 
COMPLEX, die het 
haar zachtjes ontwart 
en ondertussen de 
elasticiteit, kracht 
en glans verbetert. 
Geschikt voor alle 
haartypes. Voor 

INSTANT REPAIR
Reconstruerende 
behandeling spray, 
versterkt met KEROXYNE 
COMPLEX, die het haar 
herstelt, de elasticiteit, 
kracht en glans verbetert, 
zonder her haar te 
verzwaren. Bereidt het 
haar voor op chemische 
behandelingen om 
toekomstige schade te 
voorkomen. Geschikt 
voor alle haartypes. 

PURE KERATIN 
MASQUE
Reconstruerend 
masker, versterkt met 
KEROXYNE COMPLEX, 
die het haar zachtjes 
reinigt en ondertussen 
de elasticiteit, kracht 
en glans verbetert. 
Geschikt voor alle 
haartypes

THUISBEHANDELING

VANAF 250 ML. VANAF250 ML. VANAF 150 ML. VANAF 200 ML.

Fantastische 
resultaten, vanaf 

de eerste applicatie



INSTANT REPAIR
HERSTRUCTURERENDE SPRAY



Gemakkelijk te 
gebruiken

INSTANT REPAIR. . Herstructurerende behandeling 
in spray formaat. Te gebruiken als een snelle service in 
salons voor beschadigd haar of als onderhoudsproduct 
na de K-PERFECTION herstructurerende behandelingen. 
Het kan ook gebruikt worden in combinatie met styling 
services voor gezonder en sterker haar.

GEBRUIK: Breng aan na het wassen met shampoo en voor 
het aanbrengen van conditioner. Laat 3-5 minuten inwerken.

THE RECONSTRUCTING

S P R A Y

Thuis en
in salons

Gezond,
sterk haar
in slechts 
5 minuten 

PERFECTION



COMMUNICATIE MATERIALEN 
VOOR PARTNER SALONS

RUITSTICKER 
(met zuignap 21 x 21 cm)

INTERNATIONALE 
ADVERTEER CAMPAGNE

PROMO KAART
(reclame voor service in de salon) 

CONSUMENTEN BROCHURE 
(10 x 21 cm)

SERVICES MENU
(33 x 18 cm)

TECHNISCHE HANDLEIDING 
(A4)

EXCLUSIVE
B E A U T Y 
G I F T



CONSUMENTEN BROCHURE 
(10 x 21 cm)

PRODUCT DISPLAY
(30 x 20 x 28 cm)

MINI STAND-UP 
(13 x 24 cm)

POSTER 
(45 x 65 cm)

MAXI STAND-UP
(45 x 65 cm)



KAN DE RECONSTRUERENDE BEHANDELING TOEGEPAST 
WORDEN IN COMBINATIE MET ANDERE CHEMISCHE SERVICES?

IS DE KERATINE IN DE RECONSTRUERENDE PRODUCTEN 
DEZELFDE ALS DE KERATINE AANWEZIG IN HET HAAR?

KAN KERATINE IN DE HAARVEZEL DOORDRINGEN OF BLIJFT 
HET GEWOON OP DE OPPERVLAKTE? 

MAG IK MIJN HAAR WASSEN DE DAGEN NA DE BEHANDELING? 

NIKA K-PERFECTION behandelingen kunnen op dezelfde dag aangebracht worden als andere chemische 
services zonder enige negatieve effecten te hebben op de duur en het resultaat van de verschillende 
behandelingen. Het is aangeraden de reconstruerende behandeling eerst uit te voeren alvorens de 
andere behandelingen te starten.

De KEROXYNE COMPLEX technologie houdt de keratine structuur intact, net zoals de reeds natuurlijk 
aanwezige keratine in het haar, wat het ideaal maakt om beschadigd haar te herstellen.  

Indien het haar in perfecte staat is, zal K-PERFECTION de keratine afzetten op de oppervlakte om een 
laag te creëren die het haar beschermt van toekomstige schade. Indien het haar beschadigd is en dus 
de structuur van het haar open ligt, zal K-PERFECTION binnenin de vezel dringen, de beschadigde 
proteïnen reconstrueren en de kracht en elasticiteit van het haar herstellen. 

Het is aangeraden minstens 24 uren te wachten alvorens het haar te wassen, opdat de keratine 
van de behandeling diep in de haarvezel kan dringen.

Klantendienst: +39 050 41426

ALLE GEHEIMEN VAN 
DE RECONSTRUCTIE?  
VRAAG HET AAN DE EXPERTS.

info@nika.it



DE DEFINITIEVE OPLOSSING VOOR BESCHADIGD 

PERFECTION



PERFECTION

ITALY
HEAD OFFICE

IBECOSMETICA SRL
Via Ponte a Piglieri, 8
56122 Pisa 
ITALY
PH. +39 050 41426 /  FAX +39  050 41426
info@nika.it / WWW.NIKA.IT

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR FOR:
BELGIUM

HAIR CLINIC ALEXA
Klaphof 15 / 
9031, Drongen
BELGIUM
Ph. +32 472 301 325
nikabeautybelgium@gmail.com  


