
NYHET! 
NATURLIG PLATINUM 
ASK SERIE 
Ungdommelig gråhårsdekking fra innerst til ytterst.

Vero K-PAK Age Defy introduserer nå en ny natur platinum ask serie. den består av 
fire vakre nyanser, som gir kalde naturlige resultat, samtidig som håret føles sunt 
med et ungdommelig utseende!



 

FAKTA OM ALDRENDE HÅR
I likhet med huden opplever man aldringsprosessen på 
håret. Over tid vil man kanskje føle at aldrende hår har:
• grov og uregjerlig tekstur
• mindre glans med et matt utseende
• mindre medgjørlig
• mer skadet
• mer grått hår

HVORFOR DU KOMMER 
TIL Å LIKE FARGENE
• Naturlige farger med en

kald grå-blå platinum base
• Gir et mykere og mer medgjørlig hår
• Ny glans og liv til håret
• Et hår i fantastisk kondisjon

ALT I EN OG SAMME TUBE?
Natur Platinum Ask er bygget opp av grå-blå platinum pigmenter som 
gjør at du kan skape vakre, kalde nyanser uten gyldne undertoner. 

Vero K-Pak Age Defy er en fargeserie som bekjemper hårets 
aldringstegn med en banebrytende teknologi; 3-Defense Technology 
som er en blanding av lipider, essensielle aminosyrer og bio-metic 
ceramider. Disse mykgjør, pleier og gir håret en glansfull overflate. 

Vero K-Pak Age Defy gjenoppretter den ungdommelige teksturen, 
fyldigheten og medgjørligheten som gjør stylingene til en lek. 
TCD-Technology med Quadramine Complex sørger for en pleiende 
fargebehandling med lavt ammoniakkinnhold som gir et sunt og 
glansfullt hår. 

Vero K-Pak Age Defy Natur Platium Ask har 
samme blandingsforhold som resten av Vero 
K-Pak Age Defy serien. Vero K-Pak Age Defy
blandingsforhold er 1:1 med 20 Volume (6%)
vannstoff. 

TIPS: Natur Platinum Ask serien kan 
formuleres med andre Vero K-Pak Age Defy 
nyanser for å skreddersy din ønskede nyanse. 

ETTER FARGEBEHANDLING
Sjamponer med K-Pak Color Therapy 
Shampoo, håndkletørk håret, avslutt deretter 
med K-Pak Color Therapy Conditioner eller 
Luster Lock. For den optimale oppbyggingen 
av håret, påfør K-Pak Professional Cuticle 
Sealer i 5 minutter etter sjamponering og 
deretter K-Pak Professional Intense Hydrator i 
5 minutter før håret er klart til styling.  

• Om fargen blir brukt på kunder
med mindre enn 50% grått hår, kan
sluttresultatet oppleves en eller flere
nyanser mørkere

• (+) tegnet indikerer tettere
fargepigmenter for å sikre
gråhårsdekking og et langvarig
resultat på uregjerlige grå hår

• For å oppnå optimal gråhårsdekning med
6NPA+ og 7NPA+, anbefaler vi å blande
50% av NN+ serien for å dekke grått hår
med en kald tone
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BRUKERVEILEDNING

Husk å hashtagge de
flotte fargejobbene dere
gjør med #joiconorway og

#joico på Instagram.


