


Nectar Restructuring System

Система за Преструктуриране на 
косата. 

• Лесно приложение.
• Възможност за предлагане на 

няколко услуги едновременно.
• Спестява време.
• По-голяма рентабилност на 

бизнеса.
• Лесна продажба.



М3К Nectar Restructuring
Характеристики:

• М3К Nectar Restructuring 120 мл е крем 
добавка към боя за коса с амоняк за 
преструктуриране на увредени и чувствителни
дължини. Прецизно разработената му и 
патентована  формула.

• ARC - Active Revitalizing Complex е 
система от концентрирани ценни активни
съставки в  иновативна форма.
• Как се използва М3К Nectar 

Restructuring 120 мл ?
• При боядисване на дължината на косата   

Nectar Restructuring се смесва с желания цвят 
М3К Color Cream

• Формат: 120 ml



МС2 Nectar Restructuring
Характеристики:

• МС2 Nectar Restructuring 120 мл е крем 
добавка към боя за коса БЕЗ амоняк за 
преструктуриране на увредени и чувствителни
дължини. Прецизно разработената му и 
патентована  формула.

• ARC - Active Revitalizing Complex е 
система от концентрирани ценни активни
съставки в  иновативна форма.
• Как се използва МС2 Nectar

Restructuring 120 мл ?
• При боядисване на дължината на косата   

Nectar Restructuring се смесва с желания цвят 
MC2 Color Cream

• Формат: 120 ml



Как работи Nectar 
Restructuring System

ARC - Active Revitalizing Complex е патентован 
формула от аминокиселини с биомиметично
действие. 

Какво е Биомиметика? – перфектно адаптиране на 
една молекула към друга, с цел подобряване на 
жизнените процеси. 

Мулекулата на ARC - Active Revitalizing Complex в 
Nectar Restructuring е с два размера. Това се налага
от факта, че в различната дължина на косата, 
нейните нужди са различни.  



Дължини до 12 см
• Чувствителна СТРУКТУРА
• 4 слоя кутикулни люспи
• Напреднала кератинизация
• Необходимост от реконструкция!

Как работи Nectar Restructuring 
System

Дължини над 12 см/краища
• Порьозна структура
• Възможно отсъствие на 

кутикулни люспи
• Необходимост от реконструкция!



Перманентно оцветяване
Изсветляване с боя

Оцветяване и възстнановяване
Restructuring color

Полу перманентро оцветяване
Тон в Тон

Тониране/Матиране 
Цветна баня – освежаване на цвят

NO NECTAR

COLOR + 1/5 NECTAR

COLOR + 1/3  NECTAR

COLOR + 1/2  NECTAR
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Предлагани услуги с Nectar Restructuring System



Комплект Nectar Recovery – Restructuring System
Нов живот за твоята коса



Nectar Recovery – Restructuring System
Нов живот за твоята коса

• Комплект NectarRecovery за 
възстановяване и подсилване на 
увредена и чувствителна коса, 
склонна към накъсване.
• Обогатен с ARC - Active

Revitalizing Complex . Придава
жизненост, мекота и блясък на 
късъма.
• Предназначен за употреба в 

салона или у дома за да удължи
ефекта от Nectar Restructuring 
System



Комплект Nectar Recovery съдържа:

• RECOVERY SHAMPOO 250ml

• RECOVERY MASK 250ml

• RECOVERY SPRAY 150ml 



Recovery SHAMPOO 250ml

• Шампоан, обогатен с ARC - Active Revitalizing
Complex 
• Естествени, сертифицирани и иновативни

съставки, които правят косата по-силна. 
• Подмладява косата - насърчава йонните връзки с 

кератинова структура на косата, да възвъръщат
формата си до естественно здрава коса. 
• Действа на мулекулно ниво в косата. -

трансформира чувствителната и увредена коса, 
склонна към накъсване.
• Почиства нежно, оставяйки косата хидратирана
и с дълготраен цвят.



Recovery MASK 250ml

• Силно възстановяваща маска, обогатена с ARC -
Active Revitalizing Complex 
• Естествени, сертифицирани и иновативни

съставки, които правят косата по-силна. 

• Подмладява косата - влиза в дълбочина, грижейки
се за накъсванията на мулекулярно ниво. 

• Създава защитен слой върху косъма,оставяйки
косата лъскава, лесна за разресване и 
хидратирана.

• Отлични резултати от първа апликация.



Recovery SPRAY 150ml 

• Спрей за балансиране на pH на косата, обогатен с 
ARC - Active Revitalizing Complex 
• Естествени, сертифицирани и иновативни

съставки, които правят косата по-силна. 
• Придава свежест, блясък и свободно движение на 

косата.
• Балансира на pH на косата и трансформира

чувствителната и увредена коса, склонна към
накъсване.
• Създава защитен слой върху косъма, 

предотвратява накъсването.
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