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presenteert

EXTREME LIFT een niet-vluchtig 
bleekpoeder, perfect voor elke soort 
applicatietechniek, van klassieke tot de 
modernste technieken.

De compacte textuur, met een aangename 
geur, is gemakkelijk te mengen en is bedoeld 
om natuurlijk of gekleurd haar te verlichten. 

EXTREME LIFT kan natuurlijk haar tot wel 
9 toonhoogtes verlichten en de formule is 
perfect voor Aziatisch haar, dat moeilijk te 
verlichten is.



DE VOORDELEN VAN  
EXTREME LIFT

Weinig-vluchtig poeder
Makkelijk te mengen

Verlicht tot wel 9 toonhoogtes
Snelle verlichting

Uitstekende hydratatie
Moderne en frisse geur 

Beschermt tijdens de ontkleuring 
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Verrijkt met

Het is gebruikt in cosmetica 
voor zijn ontwarrende en 

hydraterende eigenschappen, 
wat het haar makkelijker te 

borstelen, glanzender en 
volumineuzer maakt.

HYDRATERENDE 
EIGENSCHAPPEN

Herstructureert en 
regenereert de capillaire 
structuur. Het haar zal 
gezonder, zachter en 
vernieuwd zijn.

GEHYDROLYSEERDE 
KERATINE



◆ Draag beschermende handschoenen.
◆ Vermijd contact met de huid.
◆ Gebruik het product niet op beschadigd haar.
◆ Gebruik het product niet indien er schade aan de hoofdhuid is, 
    irritatie of hypersensitiviteit. 
◆ Gebruik het product niet om wimpers of wenkbrauwen te ontkleuren.
◆ Indien het product in contact komt met de ogen, spoel 

   onmiddellijk met lopend water. Indien de irritatie aanhoudt,  
   contacteer een dokter.
◆ Bewaar op een koele en droge plaats. Vermijd vochtige plaatsen.
◆  Sluit de fles goed na elk gebruik om evaporatie van het    
    product te voorkomen.
◆ Buiten bereik van kinderen bewaren.  

Stopt de verlichting

Balanceert de pH van het haar

Reinigt zacht

Voedt en hydrateert

APPLICATIE: Om een verlichting van 9 toonhoogtes te bekomen, gebruik EXTREME LIFT in de verdunning van 1:1 (voor een effectief 
resultaat adviseren we om te starten bij toonhoogte 5).

Dankzij de unieke formule, laat EXTREME LIFT een verlichting van 9 toonhoogtes toe zonder de structuur van het haar aan te tasten 
tijdens de ontkleuring, zodat het haar sterk, zacht en glanzend wordt.

ONTKLEUREN

WAARSCHUWINGEN

POEDER

SHAMPOO

SERVICE MAX INWERKTIJD

OPENLUCHT/ 
VRIJE HAND

MENGSELOXIDANT

Ontkleuring

Mèches met zilverfolie 

Openlucht / Vrije hand

Extreme Lift

Moisture
Lock
Shampoo

20v 30v 40v

50 min

MECHES MET 
ZILVERFOLIE NIET OP 

DE HOOFDHUID

ESSENTIELE REGELS VOOR HAARVERLICHTING 

TOT WEL 9 TOONHOOGTES VERLICHTEN

OPMERKING: Gebruik geen warmtebron. 
Overschrijdt de 50 min inwerktijd niet. Bindt het 
haar niet vast

20v 20v30v 30v40v 40v

1:1,5 1:2 1:3



◆ Check de staat van het haar en de hoofdhuid. 
◆ Bepaal de toonhoogte van de gewenste verlichting. 
◆ Kies de soort applicatie en techniek. 

De ontkleuring moet op droog, ongewassen haar gebeuren, zoals aangegeven in de instructies: 

APPLICATIE
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Verdeel het haar in 4 secties. Na het mixen van het 
product, breng het aan met 
een traditionele borstel (of 
een blush borstel, wanneer 
nodig), beginnend met de 
achterkant van het hoofd.

Indien het nodig is de 
ontkleurende crème een 
tweede keer aan te brengen, 
verwijder de overtollige crème 
met wat katoen, zonder te 
spoelen en breng het nieuwe 
mengsel aan.

Breng de ontkleurende crème 
niet direct aan op de hoofdhuid. 
Indien dit strikt noodzakelijk 
is, meng EXTREME LIFT met de 
Activator van 10v. In het geval 
van irritatie of beschadigde 
hoofdhuid, stop meteen. 

Na de inwerktijd en het bereiken 
van de gewenste graad van 
verlichting, spoel met warm 
water tot het product helemaal 
uitgespoeld is. Ga verder met 
de  Moisture Lock Shampoo.

Controleer regelmatig de 
toonhoogte van de verlichting 
door een klein beetje 
ontkleurcrème vanop een 
haarlok te nemen met wat 
katoen.

Breng de ontkleurende crème 
aan in de juiste hoeveelheid. 
De ontkleurende crème mag 
de hoofdhuid of de lengten 
niet kleuren. 

1

4

7 

2

5

3

6

NIKA GO-BLONDE THERAPY

VOORDELEN: Beschermt het haar tegen de ontkleuring tijdens 
de inwerktijd van de verlichting. Verstrekt de structuur van het haar. 
Voorkomt 80% van de haarbreuken. Maakt het sterker en gezonder.

APPLICATIE:
Voeg 2 ml (1 pomp) K19 RECONSTRUCTING TREATMENT toe voor elke 10 
gr ontkleurend poeder, nadat het ontkleurend poeder gemengd is met de 
bijhorende activator. Meng daarna alles nog eens samen.  
Breng het mengsel aan en respecteer de inwerktijd voor de ontkleuring.
Spoel met water. 
Was het haar met MOISTURE LOCK SHAMPOO, spoel. 
Breng het DEEP INTENSE MASKER aan en laat het 3 tot 5 minuten inwerken.
Spoel en stijl volgens wens.
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COMPOSITIE VAN DE VRWIJDERING VAN HAARKLEUR 
NAARGELANG HET BEOOGDE DOEL

DOEL VERWIJDERING VAN 
HAARKLEURCOMPOST APPLICATIE TECHNIEKINWERKTIJD

Voor een complete 
ontkleuring, begin eerst bij 
de uiteinden, vervolgens op 
de lengtes en uiteindelijk op 
de haarwortels. 

Extreme Lift gemixt met 
Activator van 20/30/40 vol.
Verdunning 1:3

Verlichten cosmetische 
tonen

Elimineer de overtollige 
kleur of ongewenste 
reflecties

Toepassen als een 
shampoo

Ontkleuringsmengsel:
15 ml ontkleuring poeder
15 ml water
15 ml activator
15 ml Moisture Lock Shampoo

tussen 5
en 10 min

Kan variëren 
naargelang de 
situatie

◆ Draag beschermende handschoenen
◆ Verhit niet boven 40°C tijdens de applicatie
◆ Vermijd contact met de huid
◆ Gebruik het product niet op beschadigd haar
◆ Gebruik het product niet indien er schade aan de hoofdhuid 
    is, irritatie of hypersensitiviteit.

◆ Gebruik het product niet om wimpers of wenkbrauwen te 
    ontkleuren
◆ Indien het product in contact komt met de ogen, spoel 
   onmiddellijk met lopend water. Indien de irritatie aanhoudt, 
    contacteer een dokter
◆ Buiten bereik van kinderen bewaren

◆ Check de staat van het haar en de hoofdhuid.
◆ Bepaal het gewenste doel.

De verwijdering van haarkleur moet op droog, ongewassen haar gebeuren, zoals aangegeven in de instructies: 

APPLICATIE
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Verdeel het haar in 4 secties. Na het mixen van het 
product, breng het aan met 
een traditionele borstel, 
beginnend met de achterkant 
van het hoofd, enkel op de 
artificieel gekleurde zones.

Controleer regelmatig de 
toonhoogte van de verlichting 
door een klein beetje 
ontkleurcrème vanop een 
haarlok te nemen met wat 
katoen.
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VERWIJDERING VAN HAARKLEUR

WAARSCHUWINGEN



Controleer de klant tijdens de inwerktijd 
om te zien of het gewenste resultaat reeds 
bereikt is. Eens de gewenste toonhoogte 
van verlichting bereikt is moet het haar 
gespoeld worden met warm water tot alles 
uitgespoeld is. Was het haar met  Moisture 
Lock Shampoo.
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Breng de haarkleur niet direct op de 
hoofdhuid aan. Bewaar nooit in de buurt 
van een warmtebron. 
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Breng de haarkleur in de juiste hoeveelheid 
aan, zonder te overschrijden. Het product 
mag op de hoofdhuid of de lengten NIET 
druipen. 

6

Breng het gewenste kleur aan, indachtig 
dat het haar heel poreus en verraderlijk is. 
Het is aangeraden een lagere toonhoogte 
aan te brengen dan de gekozen kleur.
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1. Grote traditionele borstel met semi-rigide 
borstelharen
Deze borstel is geschikt voor het correct aanbrengen 
van ontkleurende crème omdat de semi-rigide 
borstelharen de crème makkelijk kunnen aanbrengen 
zonder de crème te absorberen. De grootte laat een 
makkelijke applicatie toe en het aanbrengen van 
nuances op grotere zones van het haar. 

2. Blush borstel
Deze borstel is een enorme hulp in het 
verlichtingsproces, vooral in de vrije hand techniek; 
de zachte, ronde borstelharen maken de tinten van 
de ontkleuring makkelijker waar verlichting en kleuren 
aanwezig zijn, met een finaal natuurlijk resultaat, 
zonder vlekken of restanten. 

3. Kam met metalen handvat
Deze specifieke soort kam maakt het mogelijk om 
zones te scheiden met extreme precisie. De kam met 
metalen handvat laat een betere applicatie van de 
papieren toe. 

Nika Technische Assistentie: +39 388 73 29 704

5. Bleach Bowl
Strikt gezien enkel in plastiek. Het is aangeraden 
recipiënten in aluminium of andere materialen te 
vermijden, aangezien deze niet toegelaten zijn volgens 
de chemische veiligheidsvoorschriften. 

6.  Instrumenten voor de verlichting techniek
Hier kunnen we alle nodige instrumenten vinden om de 
gewenste verlichting techniek uit te voeren. 

Deze specifieke spatel maakt het mogelijk met veel 
precisie te werken en zo dicht bij de hoofdhuid als nodig 
en mogelijk. Verder maakt dit het werk makkelijker, opdat 
applicatie van de ontkleurende crème optimaal is. 

OPSTELLING VOOR 
EXTRA LIFT
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4. Mixer
Een instrument onmisbaar om het ontkleurende 
poeder te mengen met de oxiderende crème. Maakt 
een correct mengsel mogelijk en vermijdt het gebruik 
van een borstel. De bostelharen zouden na een tijd 
steeds meer beschadigd zijn, wat de applicatie van de 
ontkleurende crème en de precisie van de verlichting 
moeilijker zouden maken.
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