


VERRIJKT MET

BABASSU OLIE
SOJA PROTEINE

Ondersteund door grondig onderzoek stapt Nika Beauty Excellence in de wereld van 

haarkleuring, om tegemoet te komen aan de eis van de haarstilisten van vandaag en aan 

alle wensen van hun klanten te voldoen.

Ontdek het Reflection gamma, compleet met MPP technologie, een innovatieve 

permanente kleuring voor professionals, verrijkt met Babassu Olie en Soja Proteïne. 

Het gamma is specifiek gecreëerd om ongeëvenaarde resultaten te garanderen, elke 

keer opnieuw, samen met een ongelooflijke glans en intense hydratatie.

Met een laag ammoniak gehalte en de innovatieve MPP Technologie, garandeert Reflection 

uitstekende dekking van grijs haar, dankzij de krachtige liftende eigenschappen en 

briljante kleurdimensies.

* Voor de beste resultaten, moet Reflection gebruikt worden in combinatie met de Reflection Activator (10/20/30/40 vol)



De vrouwen van vandaag zijn steeds voorzichtiger 
bewuster bezig met hun haar. Zo zullen ze zich niet 

tevreden stellen met “eender welke kleur”, maar enkel het 
beste eisen van hun vertrouwde kapper. Ze zijn het meest 

aangetrokken tot briljante haarkleuren, die een coupe 
kunnen accentueren, je gezicht oplichten en verjongen. 

Daarbij komt het fantastische gevoel van je vingers door 
zijdezacht haar te kunnen halen…

dat is het antwoord op menig vrouwendroom. 

VERRIJKT MET

 BABASSU OLIE
SOJA PROTEINE

TOPCLASS 
PERFORMANCE.

ONGELOOFLIJKE
GLANS.

INTENSE
HYDRATATIE.

Reflect ion: een innovatieve  en vei l ige  formule  voor ui terst  zacht 
haar met  spectaculaire  kleuring resul taten.

Reflect ion: een innovatieve  en vei l ige  formule  voor ui terst  zacht 
haar met  spectaculaire  kleuring resul taten.



VERRIJKT MET:

BABASSU OLIE

HYDRATATIE
ELASTICITEIT
ZACHTHEID
GLANS
Geprezen door Braziliaanse vrouwen (en ze 
zijn niet de enige!) als beauty elixir is Babassu 
Olie gekend voor de reinigende werking die 
veroudering tegengaat. Het is een effectieve en 
vooral natuurlijke oplossing voor zijdezacht haar.

VERRIJKT MET:

SOJA PROTEINE
VOEDING
BESCHERMING 
EN STRUCTUUR
Soja proteïne bevat veel proteïnen en vetten. 
Boordevol vitamine E werkt het als antioxidant 
en helpt een beschermende laag rond de 
haarvezel te vormen. Deze laag beschermt 
tegen slechte invloeden van buitenaf en 
verzekert een langdurige kleuring.and ensures 
longer-lasting color results.

NIEUWE HI-TECH FORMULE

WAAROM VOOR
REFLECTION KIEZEN?

Nika Hair Beauty Excellence 
ontwikkelde een geavanceerd 

technologisch systeem, MPP-MICRO 
PURE PIGMENTS, gebaseerd op 

het gebruik van pigmenten van 
de puurste vorm (99%) en hun 

moleculaire reductie
tot micro-pigmenten.

MPP TECHNOLOGIE
Dankzij de diepgaande werking 

in de haarvezel, garandeert deze 
innovatieve technologie een 

langdurig intense kleur. Met behulp 
van Babassu Olie en Soja Proteïne 

creëert het een beschermende laag 
rond de haarvezel, wat zowel lichte 
als donkere kleuren toelaat het licht 

prachtig te reflecteren. Het resultaat? 
ONGELOOFELIJKE GLANS EN 

ONGEËVENAARDE PERFORMANCE

Hiervan komt de passende naam 
REFLECTION.

SOJA
PROTEINE

BABASSU 
OLIE

MPP 
TECHNOLOGIE



VERRIJKT MET

 BABASSU OLIE
SOJA PROTEINE

LAAG IN AMMONIAK.
PERFECTE DEKKING
VAN GRIJZE HAREN.

SNEL EN MAKKELIJK
AAN TE BRENGEN.

Reflection unieke formule met MPP TECHNOLOGIE 
maakt het snel en makkelijk aan te brengen. Dankzij 

de MPP TECHNOLOGIE dringen de pigmenten tot 
diep in de haarvezel, wat voor perfecte dekking van 

grijze haren zorgt en een prachtige briljante kleur 
met langdurige resultaten. Nika Reflection is laag in 

ammoniak en is vrij van PPD.

Vorm en kleur werken samen, een perfecte  balans  creërend, in 
wonderbaarl i jke  harmonie  en intense  sensuali te i t .

Vorm en kleur werken samen, een perfecte  balans  creërend, in 
wonderbaarl i jke  harmonie  en intense  sensuali te i t .



GEPERSONALISEERDE 
SERVICE

Het gamma bevat
4 activators met 3%, 6%, 9%
en 12% waterstofperoxide 
(10/20/30/40 vol). Kappers
kunnen vervolgens de
passende activator kiezen, 
naargelang de gewenste kleur.

ACTIVATOR
Een heel gamma 

activators, ontworpen 
om samen met de 

Reflection MPP 
Technologie te 

gebruiken.

UNIEKE 
FORMULE

De activator 
crème formule 
is verrijkt met 

conditionerende 
ingrediënten 

om het haar te 
beschermen 

en zachter te 
maken tijdens het 

kleuren. 

MPP 
TECHNOLOGIE
De combinatie van 
Reflection en de 
Activator is essentieel 
in het MPP Technologie 
proces en garandeert 
ongeëvenaarde
glansrijke kleuren.

MAXIMALE VEELZIJDIGHEID 
VOOR DE BESTE RESUTATEN

Het is een gekend feit dat haarkleuren trends hand in hand gaan 
met de nieuwste fashion trends. Fashion designers presenteren 

hun collecties en haarstilisten volgen op de voet met hun 
eigen creaties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er ideeën 

in overvloed rondvliegen– kapsels en stijlen worden continu 
vernieuwd en nieuwe of reeds bestaande kleureffecten zijn elk 

seizoen opnieuw aanwezig. Een stijl die momenteel een comeback 
maakt is “total block shading”, maar highlights, shatush, dégradé 

en haar contouring blijven het grootste deel van de markt. Om 
fantastische resultaten te bekomen bij al deze technieken, voor 

vrouwen die up-to-date willen zijn met de nieuwste trends, biedt 
Nika Beauty Excellence verschillende soorten Activators aan. 

10 Vol.

20 Vol.

30 Vol.

40 Vol.

3%

6%

9%

12%

Gedeeltelijke dekking van grijs haar
Het aanbrengen van de kleur - Colour deposit
Toon op toon

Langdurige dekking van grijs haar
Verlicht 1 toonhoogte

Dekking van uiterst resistent/moeilijk grijs haar
Verlicht 2 toonhoogte

Verlicht 3 toonhoogte

ACTIVATOR RESULT% H202



REFLECTION HAARKLEURING SERVICES

PERMANENTE HAARKLEURING
De klassiekste en populairste haarkleuring service. Met 
Reflection is een levendige, intense kleur gegarandeerd, uniform 
en langdurig. Uitstekende dekking van grijs haar.

1

REFLECTION HAARKLEURING SERVICES

SPECIAL PURE PIGMENTS GAMMA
Het Reflection Pure Pigments gamma is gemaakt om haarkleur 
te corrigeren of  te intensiveren en komt in 6 kleuren: Puur 
Geel, Puur Violet, Puur Oranje, Puur Groen, Puur Rood en Puur 
Blauw. 

REFLECTION HAARKLEURING SERVICES

CLEAR LIGHTENING BOOSTER 
Dit speciale kleur zonder pigment is ideaal voor intense verlichting met het hele 
Reflection kleurengamma. Het kan ook gebruikt worden om briljante glans te 
creëren op natuurlijk of gekleurd haar.

REFLECTION HAARKLEURING SERVICES

TONING
Reflection kleuren zijn perfect om het gewenste 
kleur te verkrijgen op verlicht of gebleekt haar, 
vooral met mèches, highlights of andere vormen 
van verlichting.

2

REFLECTION HAARKLEURING SERVICES

HIGH-LIFT LIGHTENERS 
Intense verlichting kan bekomen worden met de nieuwe High-
lift Lighteners, beschikbaar in vier kleuren: Natuurlijk, As, 
Parel, en Goud. Deze kunnen allemaal gebruikt worden samen 
met de 30 of 40 Activator, naargelang het gewenste effect.

3

Een ander voordeel van het Reflection gamma is het grote 
aantal kleuren , wat maximale personalisatie en creativiteit 

in de salons toelaat. Van de As tinten tot de Beigetinten, van 
Goud tot Kopertinten, van Rood naar Mahonie –

niet te vergeten de High-lift Lighteners- aan elke
wens kan voldaan worden met dit gamma.

REFLECTION HAARKLEURING SERVICES

VOORPIGMENTATIE – REPIGMENTATIE
Dit zijn twee hi-tech services met gegarandeerde en veilige resultaten, dankzij Reflection. 
Voorpigmentatie bereidt het haar voor op optimale absorptie van het pigment, om te 
verzekeren dat de uiteindelijke kleurresultaten uniform zijn. Repigmentatie laat toe dat 
zwak of beschadigd haar, door voorgaande behandelingen zoals bleaching, high-lift 
lightening, permanenten of excessief stijlen van het haar, opnieuw gekleurd kan worden.

4

70 KLEUREN
VOOR ALLE HAARKLEURING SERVICES



TECHNISCHE 
APPENDIX
DE 4 BASISREGELS

HAARKLEURING HANDLEIDING

VOORPIGMENTATIE 
EN REPIGMENTATIE

DE INVLOED
VAN HAARTEXTUUR OP
DE KLEURRESULTATEN

HAARKLEUR PORTFOLIO

COLORIMETRIE

CLASSIFICATIE

KLEURREGELS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

N.B. het is essentieel om de meest gepaste 
kleur te kiezen en deze te combineren met de 
juiste activator.

REGEL 2
Identificeer de graad van de gewenste 
haarkleur.

NB: Het kiezen 
van het verkeerde 
volume Activator 
kan leiden tot 
een ongewenst 
resultaat zoals 
gebrek aan 
glans, verkeerde 
verlichting en 
onvoldoende 
dekking van
grijs haar.

REGEL 4
Selecteer de meest gepaste 
Activator. 

REGEL 1
Identificeer de toonhoogte 
van de natuurlijke haarkleur. 

N.B. de verkeerde referentie of 
“speculaties” over de kleur kunnen 
leiden tot ongewenste resultaten 
(te donker of te licht).

1 1098765432

N.B. Het is noodzakelijk de ondertoon te 
kennen om die te kunnen contrasteren en 
een koper/oranje of andere ongewenste 
effecten te vermijden. 

REGEL 3
Stel de gewenste high/lowlight en 
ondertoon vast.

REFLECTION KLEURSYSTEEM

1. NIKA REFLECTION - DE 4 BASISREGELS

INSTRUCTIES VOOR BEDEKKEN VAN GRIJS HAAR

0% - 25%

25% - 50% 20 vol.

20 vol. reflection

1/2 natuurtint + 1/2 reflection

3/4 natuurtint + 1/4 reflection 20 vol.50% - 100%

N.B: Het gebruik van een natuurtint bij het dekken van grijs haar vermindert de intensiteit van de reflectie niet. 

% GRIJS HAAR MENGSELACTIVATOR

MENGSEL 



HUID SENSITIVITEIT TEST: het product moet altijd 48 uur voor de applicatie getest worden op een stukje 
huid om allergische reacties te voorkomen.

REFLECTION KLEUREN SYSTEEM

2. TECHNISCHE HAARKLEURING GIDS

PERMANENTE HAARKLEURING
De klassiekste en populairste haarkleuring service. Met Reflection is een levendige, intense kleur 
gegarandeerd, uniform en langdurig. Uitstekende dekking van grijs haar.

1

35 min

35 min

40 min

45 min

TONING
Reflection kleuren zijn perfect om het gewenste kleur te verkrijgen op verlicht of gebleekt haar, vooral met 
mèches, highlights of andere vormen van verlichting.

2

10 vol (3%)
20 min

Versterkt kleur op de 
lengtes en uiteinden

HIGH-LIFT LIGHTENERS 
Intense verl ichting kan bekomen worden met de nieuwe High-l i f t  Lighteners, beschikbaar in vier 
kleuren: Natuurl i jk, As, Parel,  en Goud. Deze kunnen al lemaal gebruikt worden samen met de 30 
of 40 Activator, naargelang het gewenste effect.

* Het is aanbevolen de formule te gebruiken op een natuurtint die niet donkerder is dan licht kastanjebruin 
(5.0). Reflection moet altijd aangebracht worden op droog, ongewassen haar.

* Reflection moet altijd op droog, ongewassen haar aangebracht worden.

3

30 vol (9%)

40 vol (12%) 45 min

60 minVerlicht 5 toonhoogtes*

Verlicht 4 toonhoogtes

CLEAR LIGHTENING BOOSTER

VOORPIGMENTATIE – REPIGMENTATIE

Dit speciale kleur zonder pigment is ideaal voor intense verlichting met het hele Reflection kleurengamma. 
Het kan ook gebruikt worden om briljante glans te creëren op natuurlijk of gekleurd haar.

Dit zijn twee hi-tech services met gegarandeerde en veilige resultaten, dankzij Reflection. Voorpigmentatie 
bereidt het haar voor op optimale absorptie van het pigment, om te verzekeren dat de uiteindelijke kleurresultaten 
uniform zijn. Repigmentatie laat toe dat zwak of beschadigd haar, door voorgaande behandelingen zoals 
bleaching, high-lift lightening, permanenten of excessief stijlen van het haar, opnieuw gekleurd kan worden.

* Zie punt 3 van de Technische Appendix op de volgende pagina

4

RESULTAAT

1:1 10 vol

20 vol
30 vol

20/30/40 vol

1:1,5

1:1
(25 gr 000 + 25 gr Color/Super lightening)

Glans

Verlichting

Versterken 
Verlichting

10 vol (3%)

zoals nodig
(check regelmatig) 

15/20 min

Zelfde tijd als 
colour/high-lift 
lightener

15/20 minRepigmentatie

*

*

10/15 minVoorpigmentatie 

Verlicht ½ toonhoogten

geeft glans aan natuurlijk 
en gekleurd haar

Verlicht 1 toonhoogten (max)

Max. 1 toon meer
1:2

SPECIAL PURE PIGMENTS
Het Reflection Pure Pigments gamma is ontworpen om haarkleur te corrigeren of te versterken en komt 
in zes kleuren: Puur Geel, Puur Violet, Puur Oranje, Puur Groen, Puur Rood en Puur Blauw.

* Om de correcte hoeveelheid Pure Pigments te achterhalen die gemengd moet worden met de haarkleur, 
moet de “Regel van 13”, dwz 13 min de toonhoogte van de gewenste haarkleur. Bijvoorbeeld: 13-7 
(gewenste kleur) = 6ml Pure Pigments.

INWERKTIJD

INWERKTIJD

ACTIVATOR

ACTIVATOR

1:1Kleurcorrectie

Versterking

Pastel Color
(Pure Pigment 
+ Clear)

1:1

KLEURSERVICE

KLEURSERVICE

RATIO

RATIO

Volume geselecteerd 
volgens de kleurformule

Varieert naargelang 
de gekozen activator 

Regel
van  13

*

RATIOKLEURSERVICE ACTIVATOR

RATIO RESULTAAT

RESULTAAT

RESULTAAT

INWERKTIJD

RATIO ACTIVATOR INWERKTIJD

RATIO ACTIVATOR INWERKTIJD

INWERKTIJD

10 vol (3%)

20 vol (6%)

30 vol (9%)

40 vol (12%)

ACTIVATOR

Langdurige dekking van grijs haar
Verlicht 1 toonhoogte

Dekking van ultra-resistent/moeilijk 
grijs haar 

Verlicht 2 toonhoogtes

Gedeeltelijke dekking van grijs haar
Aanbrengen van dekleur - Colour deposit

Toon op toon

Verlicht 3 toonhoogtes



Deze techniek bereidt het haar voor op maximale absorptie van het pigment, om te verzekeren 
dat de finale haarkleur uniform en langdurig is en moet gebruikt worden wanneer: 

- het doel is om het haar drie of meer tinten te verdonkeren
- het doel is terug te keren naar een natuurlijke kleur
- het gaat om grijs haar of haar dat resistent is tegen kleuring

INSTRUCTIES: Voorpigmentatie is een kleurpreparaat, alvorens de permanente haarkleur aan 
te brengen, om  een betere dekking te bekomen en de kleur te stabiliseren. 

Repigmentatie laat het kleuren toe van zwak haar of haar dat beschadigd is door voorgaande 
behandelingen zoals bleken, high-lift lightening, permanenten of stijlen.

REFLECTION KLEUR SYSTEEM

3. VOORPIGMENTATIE EN REPIGMENTATIE

2 - 3 - 4 Rood

10. platina

8. licht blonde

9. heel licht blond 10.3

8.43 / 8.34

6.4 / 6.46

5.6

9.3

7.43 / 7.4

5.4

5.6

7. medium blond

6. donder blond

5. licht bruin

4. medium bruin

3. donkerbruin

2. heel donkerbruin

1. zwart

Oranje

Geel

5 - 6 - 7

8 - 9 - 10

VOORPIGMENTATIE

REPIGMENTATIE

INSTRUCTIES:
Repigmentatie is een behandeling 
die wordt aangebracht voor 
de kleuring van reeds verlicht, 
gebleekt of heel poreus haar.

Dit om het missende pigment te 
herstellen. Deze behandeling is 
mogelijk met het Pure Pigments 
gamma.

EVALUEER EN AANPASSEN AAN HAARSTRUCTUUR

EVALUEREN EN AANPASSEN AAN DENSITEIT EN POROSITEIT

Uitzicht en 
perceptie bij 
aanraking

Ziet er glanzend uit. 
Intacte en zachte 
haarschubben

Grijs haar is 
meestal moeilijker te 
verdonkeren en vereist 
vaak een voorgaande 
behandeling

Heeft de neiging om 
weerstand te bieden 
aan verlichting en kan 
een langere inwerktijd 
nodig hebben om het 
gewenste effect te 
bereiken.

Reageert 
onmiddellijk op het 
verlichtingsproces

Verlicht gemakkelijk, 
met uiterst glanzende 
resultaten. Moet 
regelmatig gecheckt 
worden tijdens de 
inwerktijd

Ziet er Glanzend 
maar niet transparant 
uit. Intacte en zachte 
haarschubben

Reageert wel op 
het kleuren met 
donkerdere kleuren

Zwak uitziend. Meer 
open, ruw uitziende 
haarschubben

Kan toon en kleur 
verliezen. Test eerst 
op een haarlok om 
de beste resultaten 
te garanderen

Verdonkeren

Verlichten

DENS NORMAAL POREUS

Check het uitzicht 
en de textuur van 
het haar

Gebrek aan textuur 
maar makkelijk te 
stylen

Elastisch, met 
sterke textuur

Dik, met sterke 
textuur

Het haar is sterk, 
bijna ruw

Het haar is 
makkelijk te voelen 
tussen de vingers

Sterke reactie op 
het verlichten Moeilijk te verlichten

De kleur blijft een beetje 
lichter wanneer men het 
probeert te verdonkeren

Reageert goed op 
verdonkering

Het haar is heel fijn, 
bijna te licht om te 
voelen

Makkelijk te 
verlichten

Heel fijne haartextuur 
heeft de neiging 
donkerder te worden

Definiërende 
textuur types

Verdonkeren

Verlichting

FIJN HAAR

HAIR COLOR LEVEL UNDERTONE COLOUR FOR
RE-PIGMENTATION

GEWENSTE 
TOONHOOGTE

MISSEND 
PIGMENT

MEDIUM HAAR DIK HAAR

REFLECTION KLEURSYSTEEM

4. HET EFFECT VAN HAAR TEXTUUR OP DE 
FINALE KLEURRESULTATEN

EVALUATIE

EVALUATIE

REACTIES 
OP SOORTEN 

HAARKLEURING 

REACTIES OP
HET KLEUREN



ASTINTEN

BEIGE SERIES

GOLDEN SERIES

REFLECTION KLEURSYSTEEM

5. KLEURPORTFOLIO

TOON

TOON

TOON TOON

TOON

TOON

IDEALE 
ONDERTOON

IDEALE 
ONDERTOON

IDEALE 
ONDERTOON

IDEALE 
ONDERTOON

IDEALE 
ONDERTOON

IDEALE 
ONDERTOON

IDEAAL VOOR

IDEAAL VOOR

IDEAAL VOOR IDEAAL VOOR

IDEAAL VOOR

IDEAAL VOOR

EFFECT OP GRIJS 
HAAR, GEBLEEKTE 
OF VERVAAGDE 
KLEUR

EFFECT OP GRIJS 
HAAR, GEBLEEKTE 

OF VERVAAGDE 
KLEUR

EFFECT OP GRIJS 
HAAR, GEBLEEKTE 

OF VERVAAGDE 
KLEUR

EFFECT OP GRIJS 
HAAR, GEBLEEKTE 

OF VERVAAGDE 
KLEUR

EFFECT OP GRIJS 
HAAR, GEBLEEKTE 
OF VERVAAGDE 
KLEUR

EFFECT OP GRIJS 
HAAR, GEBLEEKTE 
OF VERVAAGDE 
KLEUR

EFFECT OP 
GEPIGMENTEERD 
HAAR

EFFECT OP 
GEPIGMENTEERD 

HAAR

EFFECT OP 
GEPIGMENTEERD 
HAAR

EFFECT OP 
GEPIGMENTEERD 

HAAR

EFFECT OP 
GEPIGMENTEERD 
HAAR

EFFECT OP 
GEPIGMENTEERD 

HAAR

Koel

Koel

Warm

Van kastanjebruin tot platina blond

Van donkerblond tot platina blond

Van donkerblond tot platina blond

Tegengewicht te bieden aan rood/oranje en oranje/gele pigmenten in het haar

Het contrasteren van oranje/gele pigmenten die reeds aanwezig zijn in het haar 
(minder intens dan de as tinten) 

Het creëren van warme gouden reflecties

Creëert blauw/groene nuances door het gebrek aan rood/oranje pigment

Bij afwezigheid van oranje pigment zal het zanderige highlights geven

Wanneer gebruikt op haar dat 60-100% grijs is zonder hulp van de natuurtinten, 
zal dit dof en transparant lijken. Bij poreus haar daarentegen, met groot 
absorptievermogen, zullen de resultaten amper warm zijn

Wanneer aangebracht op natuurlijk of reeds gekleurd haar (niet verlicht) met 
rood/oranje pigment zal het resultaat uitstekend zijn, zonder ongewenste kleuren.

Wanneer aangebracht op natuurlijk haar, vooral bij verlichting, zal het uitstekende 
resultaten geven en geen ongewenste kleuren

fantastische resultaten met briljante en compacte reflecties

zwart heel donker 
bruin

donkerbruin medium
bruin

licht
bruin

donker
blond

medium
blond

licht
blond

heel licht 
blond 

platina zwart heel donker 
bruin

donkerbruin medium
bruin

licht
bruin

donker
blond

medium
blond

licht
blond

heel licht 
blond 

platina

zwart heel donker 
bruin

donkerbruin medium
bruin

licht
bruin

donker
blond

medium
blond

licht
blond

heel licht 
blond 

platina

zwart heel donker 
bruin

donkerbruin medium
bruin

licht
bruin

donker
blond

medium
blond

licht
blond

heel licht 
blond 

platina

zwart heel donker 
bruin

donkerbruin medium
bruin

licht
bruin

donker
blond

medium
blond

licht
blond

heel licht 
blond 

platina

zwart heel donker 
bruin

donkerbruin medium
bruin

licht
bruin

donker
blond

medium
blond

licht
blond

heel licht 
blond 

platina

COPPER SERIES

RED SERIES

MOHOGANY SERIES

Warm

Warm

Warm

Van donkerblond tot licht blond

Van medium kastanjebruin tot donkerblond

Van licht kastanje naar donker

Het creëren van warme tonen in koper reflecties

Warmte te creëren in rode highlights

Creëren van warmte in mahonie reflecties

Wanneer gebruikt op haar dat 60-100% grijs is zonder hulp van de
natuurtinten, zal dit dof en transparant lijken, met een kleur

dat zal aanleunen tegen donker oranje

Wanneer gebruikt op haar dat 60-100% grijs is zonder hulp van de natuurtinten, zal 
dit dof en transparant lijken, met een kleur dat zal aanleunen tegen donker oranje

Wanneer gebruikt op haar dat 60-100% grijs is zonder hulp van de natuurtinten, zal 
dit dof en transparant lijken, met een kleur dat zal aanleunen tegen donker oranje

Geeft een briljant en compact koper effect

Geeft glans en compacte reflectie

Geeft briljante en compacte reflecties in mahonie tinten

ASTINTEN



Wanneer men over haarkleur spreekt, mag men “Colorimetrie” niet vergeten. Deze 
term is een combinatie van twee woorden, “color” en “metre” (meten van kleur) 
en is het vakgebied dat over de classificatie en definit ie van kleureigenschappen 
en potentieel gaat.  

6.1 DE OSWALD STER

geel

rood

violet

groen

blauw

oranje

REFLECTION KLEURSYSTEEM

6. COLORIMETRIE 

Door primaire kleuren te 
combineren, worden de secundaire 
kleuren gevormd.

SECUNDAIRE KLEUREN

Dit zijn de drie basiskleuren (rood, 
geel en blauw). Door deze drie 
kleuren te mengen kunnen alle 
kleuren bekomen worden.

PRIMAIRE KLEUREN

6.2 ONDERTONEN

Ondertonen zijn het resultaat van warme tinten na een verlichting van natuurlijk 
haar. Het is essentieel de ondertoon te kennen van de gewenste toonhoogte om het 
beste kleurcontrast te creëren en esthetisch onaangename resultaten te vermijden. 

-1 Eumelanine Zwart / Rood

4 Trichosiderine Rood

7 Pheomelanine Oranye / Geel

2 Extreem intens rood

5 Rood / Oranje

8 Intens Geel

3 Intens Rood

6 Oranje

9 Licht Geel

10 Ultra-Licht Geel

--

-

-

-

-

-

-

Groen

Groen

Groen / Blauw

Blauw

Blauw / Violet

Violet / Blauw

Violet

Violet

rood

+ =

geel

geel

oranje

+ =

rood violet

+ =

groen

blauw

blauw

PRIMAIRE KLEUREN SECUNDAIRE KLEUREN

TOONHOOGTE NATUURLIJKE 
MELANINE ONDERTOON COMPLEMENTAIRE 

KLEUREN



Om de cliënt zijn gewenste look te bereiken moeten kappers de numerieke 
classificatie van toonhoogtes en de alfanumerieke codering van de reflecties 
perfect kennen. Dit is een fundamentele en belangrijke vaardigheid die Nika Beauty 
Excellence in deze technische gids schetst.

ZONE 1 De eerste halve centimeter van 
het haar, startend aan de hoofdhuid 
(wortels/uitgroei)

ZONE 2 Het middelste deel van het haar 
(lengtes), startend waar ZONE 1 eindigt.

ZONE 3 De uiteinden van het haar, die 
poreuzer zijn en tot op de schouders 
komen (niet elke haarlengte zal een ZONE 
3 hebben).

AANBRENGEN 
VAN DE KLEUR - 
COLOUR DEPOSIT

NUANCEREN

INTERPRETEREN VAN HET NIKA REFLECTION CODE SYSTEEM

REFLECTION KLEURSYSTEEM

7. CLASSIFICATIE
REFLECTION KLEURSYSTEEM

8. APPLICATIE

1. Zwart

4. Medium bruin

7. Medium blond

2. Zeer donker bruin

5. Licht bruin

8. Licht blond

3. Donkerbruin

6. Donker blond

9. Heel licht blond

10. Platinum heel
     licht blond

.0 Natuurlijk N     Natuurlijk
NN   Natuurlijk Natuurlijk

V     violet
VV   violet violet

C     Koper
CC   Koper Koper

R     Rood
RR   Rood Rood

A     as

G     Goud

M     Mahonie

B     Bruin

BG    Beige

.3 Goud

.6 Rood

.1 As

.4 Koper

.7 Bruin

.2 Violet

.5 Mahonie

.8 Beige

- -

ALFANUMERIEKE CODERING VAN 
HET REFLECTION GAMMATOONHOOGTE

1. Klassieke grote tint borstel met semi-rigide borstelharen.
Deze borstel is vooral geschikt voor de correcte applicatie 
van haarkleuring, dankzij de semi-rigide borstelharen die 
de kleur zacht aanbrengen zonder te klonteren. Dankzij 
de grootte kan de kleur makkelijker en sneller over grotere 
secties van het haar aangebracht worden. 

2. Klassieke kleine borstel met semi-rigide borstelharen
Deze borstel is vooral geschikt voor de correcte applicatie 
van haarkleuring, dankzij de semi-rigide borstelharen die 
de kleur zacht aanbrengen zonder te klonteren. Dankzij 
de grootte kan de kleur makkelijker over kleine, preciezere 
secties van het haar aangebracht worden.

3. Kam met metalen staart
Deze highlighting kam is altijd handig om snelle scheidingen 
te maken en secties te verdelen. Het ijzeren handvat maakt 
het aanbrengen van folie makkelijker.

Nika Technical Service: +39 388 73 29 704

4. Color Mixer.
Dit plastiek instrument om haarkleuring te mengen zorgt ervoor 
dat formules correct gemengd worden en voorkomt dat de 
borstel overmatig gebruikt of beschadigd wordt.

5. Mengkom
Dit moet plastiek zijn –dingen in aluminium of andere 
materialen zijn niet geschikt voor dit werk en zijn 
verboden door de veiligheidsregulaties bij het gebruik 
van chemische producten.

6. Haarkleur Applicator
Dit instrument is noodzakelijk wanneer men haaruiteinden 
kleurt; het maakt de taak makkelijker en reduceert de werktijd. 

REFLECTION KIT
1

2

3

4

5

6ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

6 geeft de toonhoogte aan (Donker Natuurlijk Blond)

4 geeft de primaire reflectie aan (Koper)

5 geeft de secundaire reflectie aan (Rood)

6 geeft de toonhoogte aan (Donker Natuurlijk Blond)

C geeft de primaire reflectie aan (Koper)

R geeft de secundaire reflectie aan (Rood)

BIJVOORBEELD. 6.46 BIJVOORBEELD. 6CR



.7
.8

10
.3

8.
71 7.

71 6.
71 4.

718.
8

9.
8

10
1

10
3

7.
8

9.
3

9.43

7.43 6.4

5.4

4.4

7.7
8.44

7.6
6.6

6.55.54.5

6.22

102

5.22

4.21.2

5.6

6.7
5.7
4.7

3.7

8.667.666.665.66

7.46
6.46

8.
3

7.
3

6.
3

5.
3

4.
3

10.0

100

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

4.00

6.00

8.00

5.1

7.1
6.1

8.1
9.1

1.0

3.0



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  


