


“ORIGINALITEIT 
WORDT NIET GEMAAKT, 

MAAR VERBETERD”

P R E S E N T

Meer dan gewoon een kleur- een vorm van brijante, duizelingwekkende 
magie die door het haar loopt. Geeft elke vrouw die unieke look waar ze 
naar verlangt.

Schitterende kleuren en metallic highlights in zes nieuwe tinten voor op 
natuurlijk, gekleurd of gebleached haar om glans te creëren, een kleur 
te verfijnen of het gehele effect te egaliseren.

Dit is NIKA METALLIX, de nieuwste aanwinst van de REFLECTION lijn.

ZES NIEUWE KLEUREN – TON-SUR-TON– AMMONIAKVRIJ



Dit zijn de drie effecten van de zes METALLIX kleuren. Hun briljante, 
metallic kleuren kunnen verschillende effecten creëren, naargelang het 
licht en een basiskleur verfijnen, om zo de beste resultaten en sub-
lieme perfectie te bereiken. 

Elke kleur is geschikt voor een specifieke basistoon en vervult een 
specifieke rol voor de glans, verfijndheid en egale resultaten. Zo 
worden fantastische kleuren gevormd! 



HI-TECH FORMULE 

De zes METALLIX kleuren maken gebruik van de kerntechnolo-
gie van de REFLECTION lijn, MPP Technologie, die gebruik maakt 
van micropigmenten van maximale zuiverheid (99,5%), verrijkt 
met kleine METAALMOLECULEN die zich verbinden met andere 
elementen of pigmenten voor een metallic e�ect.

De metaalmoleculen verzamelen en re�ecteren meer licht dan 
basiskleuren, zodat het haar prachtig glanst, een re�ectie van 
verschillende kleuren heeft en een colorimetrisch e�ect. 

Hiervan komt de passende naam: METALLIX.



METALLIX.
UNIEKE PERFORMANCES

GLANS 
TOEVOEGEN

VERFIJN 
DE KLEUR

RESULTATEN
EGALISEREN

METALLIX
DELICATE ROSE
Rozige
glans

METALLIX
VIBRANT COPPER
Accentueert
kopertonen

METALLIX
MELANGE GOLD
Gouden
mèches

METALLIX
PURE SHINE
Glanzend

METALLIX
PEARL
Neutraliseert
gele ondertonen 

METALLIX
CRISTAL

METALLIX 
MELANGE GOLD

METALLIX PEARL

METALLIX 
PURE SHINE

METALLIX 
DELICATE ROSE

METALLIX 
VIBRANT COPPER

METALLIX CRISTAL

Neutraliseert as tonen
Voor gebruik op 
gele/oranje tonen 

Geeft intense 
glans aan 
tonen 7-10

Neutraliseert 
gele/oranje 
ondertonen 

Creëert een 
koel metallic 
as effect

Geeft intense 
glans aan 
tonen 7-10

Neutraliseert 
gele 
ondertonen

Creëert een 
koel metallic 
as effect

EEN KLEUR VOOR ELKE WENS
Hier zijn de zes metallic kleuren, bruisend en dynamisch.

De kleuren kunnen gemixt worden, voor een ton-sur-ton metallic effect op maat.

Een must-have look voor zij die 
houden van de kristallijne puurheid 

van edelmetalen.

Dit is het ideale multi-tasking kleur 
voor vrouwen die houden van 
highlights die niet te intens of 

agressief zijn. 

Parel en metaal: een opmerkelijk 
unieke combinatie van koele en 

gesofisticeerde highlights.

Zachte, strelende roze tinten voor de 
vrouw die op zoek is naar “la vie en 

rose”. 

De verleidende kleur van koper voor 
sterke, sensuele en pittige karakters. 

Tijdloos goudblond krijgt een 
intrigerende glamour. 

Geeft intense 
glans aan 
tonen 7-10

Zwakt koperachtig 
gele ondertonen en 
laat een roze getint 
effect achter

Creëert een uiterst 
verfijnd rozig metallic 
effect

Geeft briljante 
koperkleurige 
intensiteit aan 
tonen 4-8

Accentueert 
kopertonen

Creëert een leven-
dig koperkleurig 
metallic effect 

Geeft intense 
glans aan 
tonen 6-10

Accentueert 
gouden tonen

Doet haaruitstraling 
en glans toenemen 

Geeft intense 
glans aan 
alle tonen 1-10

Gebruik in combinatie 
met andere Metallix 
kleuren om de resul-
taten lichter te maken. 

Geeft 
glans
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