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Teknologi
 
HELE BLONDE LIFE SYSTEM INNEHOLDER: 

BOND-BUILDING ARGININE:
En naturlig aminosyre som er avgjørende for hårets styrke. 
Denne er optimalisert i Blonde Life som er med på å redusere 
skade på håret.*

TAMANU OLJE: 
En rik, Sørøst-Asiatisk olje med unike egenskaper. Oljen 
er fullspekket med forsterkende Omega -6 og -9 for å gi 
maksimal fuktighet, glans og beskyttelse til hvert enkelt 
hårstrå. Oljen har også UV-beskyttende egenskaper. 

MONOI OLJE: 
Rik på essensielle fettsyrer. Denne eksotiske blandingen 
av kokosnøttolje og ekstrakt fra Tahitian Gardenia blomst, 
bidrar til å bekjempe frizz, gir glans og fuktighet, samtidig 
som håret beskyttes mot miljøskader.

* mot ubehandlet skadet hår

SILVER VIOLET SAND CLEAR

Hvorfor du vil elske de 
 • Tidseffektive farger som gir umiddelbar innfarging på 5  

 minutter eller mindre

 • Formuleringsfrihet mellom Sand, Silver og Violet for å  
 sikre den beste korrigeringsmuligheten ut ifra hårets   
 RPC 

 • Clear formuleres med Sand, Silver og Violet for å   
 tilpasse pigmenttettheten og forlenge virketiden

 • Den unike “Liqui-Crème” -formelen har perfekt  
          konsistens for rask påføring i håret samtidig som du   
 får en jevn innfarging

 • Inneholder arginin som forhindrer slitasje og styrker   
 hårets bindinger

 • Inneholder Blonde Life`s unike olje

 • Ammoniakkfrie formler, som bedrer tilstanden på selv  
 et skadet, fargebehandlet eller bleket hår

 • Langvarige resultater

 • Lett frisk duft av bergamot, iris og sandeltre

5 minutter eller mindre er alt som trengs for å få den rette nyansen på blondt hår med nyheten

Quick Tone Liqui-Crème! En ny effektiv måte for å oppnå en glansfull, lekker farge på blonde hår. 

Fargene er kraftfulle og vil dermed gi det perfekte resultatet på få minutter. 

Den unike teknologien forhindrer slitasje på håret og tilfører næringsrike eksotiske oljer for maksimal glans. 

Fargene tilbys i Sand, Silver, Violet og Clear som gjør at du enkelt kan få til den rette nyansen ut ifra dagens 

trender. Fargene kan brukes alene som de er, eller formuleres med hverandre for en skreddersydd fargeresept.
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Farger
FARGE

NYANSER RETNINGSLINJER

Silver 
For kalde og sølvnyanser.  
Fargen har en sølvbase.

Violet 
For kalde, violette og perlenyanser. 

Fargen har en lilla base.

Sand 
For varme og beigeblonde nyanser. 

Fargen har en beige base.

Clear 

Clear gir en ekstra formuleringsfrihet og 
senker den raske innfargingsprosessen 

når det er behov, for eksempel 
på veldig porøst hår.

*  Resultatene varierer basert på utgangspunkt, porøsitet / tilstand på håret og bruk av Clear.

SILVER

VIOLET

SAND

Brukerveiledning

5 
min

5 
min

FOREBYGGE MOT SKADE REPARER ET SKADET HÅR

Påfør Defy Damage ProSeries 1

LYSNE HÅRET

Sjamponer håret med Defy Damage Shampoo Påfør Hair Repair System steg 1, 2 & 3

Det optimale: Påfør Defy Damage ProSeries 2

 
 Påfør farge / 

toner etter anvisning av produkt

Sjamponer håret med Defy Damage Shampoo Sjamponer håret med K-Pak Color Therapy Shampoo

Defy Damage ProSeries 2 Påfør Hair Repair System steg 2 & 4

Blandingsforhold: 
1:1 med 5 Volume LumiShine Developer

Påføring:  
Best egnet med en applikatorflaske, men kan selvfølgelig 
også brukes med fargeskål og pensel. Ved blanding i en 
applikatorflaske, start med å tilføre vannstoffet først, så 
fargekremen og rist godt. Påføres på fuktig, håndkle-tørt  
eller helt tørt forbleket (lysnet) hår, eller i et tidligere farget  
hår som trenger en nyansering. 

 
Virketid: 
Opptil 5 minutter på et lysnet hår, eller til ønsket nyanse  
er oppnådd. Ikke bruk varme.

NB: Fargene er tett pigmenterte og 
vi anbefaler derfor at du følger med 
på kunden under virketiden.

 20 
min

Developer
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Hva om jeg må forlenge virketiden på Blonde Life Quick Tone? 
Enkelt! Du tilfører bare Quick Tone Clear i formuleringen 
din, den vil senke styrken på pigmentene og det vil sinke 
innfargingen.

Hvordan er den nye Quick Tone-serien forskjellig fra 
nåværende LumiShine eller Vero K-Pak Chrome  
Demi- Permanente nyanser?  
Blonde Life Quick Tone gir en raskere innfarging på kun 5 
minutter eller mindre. Den unike “Liqui-Crème” -formelen 
er perfekt for rask påføring, samtidig som de leverer en 
jevn innfarging i håret. De er formulert med Arginin som 
styrker hårets bindinger, og gjenoppbygger håret under 
fargeprosessen. Fargene inneholder også Blonde Life`s 
eksklusive ingredienser Tamanu og Monoi olje som sikrer et 
strålende blondt hår med lang holdbarhet.

Kan du bruke Blonde Life Quick Tone farger på grått hår? 
Quick Tone fargene anbefales ikke for gråhårsdekk. Men 
Quick Tone kan fint brukes til grå hår for å nøytralisere 
uønskede gule toner eller legge til en nyansering.

Hvor raskt jobber Blonde Life Quick Tone nyanser? 
Virketiden er 5 minutter eller mindre, men du kan øke 
virketiden til ønsket dybde er oppnådd. Quick Tone er 
farger hvor pigmentene begynner å jobbe umiddelbart i 
håret. Så dersom håret er skadet eller porøst kan det bety 
at pigmentene setter seg raskt i håret.

Kan Blonde Life Quick Tone farger blandes med 
LumiShine eller Vero K-Pak Color? 
Nei, vi anbefaler ikke å blande Blonde Life Quick Tone 
med LumiShine eller Vero K-Pak Color.

Kan Blonde Life Quick Tone farger blandes med 
VeroGlaze eller Veroxide Activator? 
Nei, vi anbefaler kun å bruke LumiShine Creme  
Developer 5 Vol. 
 
På hvilken tonehøyde vil Blonde Life Quick Tone fungere best? 
For best resultat anbefaler vi at fargene brukes på 
tonehøyde 8 eller lysere.

Bleket håret til tonehøyde 9.

Bleket håret med Blonde Life Creme 
Lightener til tonehøyde 10.

Virketid 20 minutter:
1. Blonde Life Quick Tone Sand 
2. Blonde Life Quick Tone Violet 
3. Blonde Life Quick Tone Silver

FØR

FØR

ETTER

Ettervekst: 1/3 Clear + 1/3 Violet + 1/3 Silver + LumiShine Crème Developer 5 Vol. (1.5%)
Lengder og spisser: 25ml Silver + 25ml Clear + 10ml Violet + LumiShine Crème Developer 
5 Vol. (1.5%). Virketid 15 minutter i ezztterveksten og 5 minutter i lengder og spisser.

Virketid 5 minutter:
1. Blonde Life Quick Tone Sand 
2. Blonde Life Quick Tone Violet 
3. Blonde Life Quick Tone Silver
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