
NYHET!
BLONDE LIFE
CRÈME LIGHTENER



HVORFOR DU VIL ELSKE DEN
Eksotiske oljer og arginin gjenoppbygger håret og gjør at du oppnår en perfekt lysning, samtidig  
som du tar vare på håret. Perfekt til både frihåndsteknikker, folieteknikker og hodebunnsbleking.

• Lysner opptil 9+ tonehøyder.

• Reduser skade på håret med opptil 77% under en behandling*.

• Oppnå et hår som er 4x mer motstandsdyktig mot skade*.

• On/Off-scalp.

• Oppnå et hår med et glansfullt utseende.

• Perfekt for balayage, frihånds- og ombréteknikker - med eller uten folier.

• Enkel å skylle ut av håret.

• Kan brukes med Veroxide eller LumiShine Crème Developer.

NEW  
BLONDE LIFE

®

Crème Lightener

Oppnå en fantastisk lysning på rekordtid med nyheten Blonde Life Crème Lightener. Med unike ingredienser 

som vi kjenner fra før i andre Blonde Life produkter vil du nå kunne lysne håret opptil 9+ tonehøyder, på en 

skånsom og effektiv måte. Blonde Life Crème Lightener har en fantastisk kremkonsistens og takket være 

Monoi- og Tamanuoljer som tilfører fuktighet, vil håret etterlates sunt, sterkt og glansfullt etter en behandling.



TEKNOLOGI
Banebrytende ingredienser er med på å gjenoppbygge håret og 
reduserer skade på håret med 77%* under en behandling.

BOND-BUILDING ARGININE: en naturlig aminosyre som er avgjørende for hårets styrke. Denne er optimalisert i Blonde 
Life Crème Lightener 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: en sjelden, eksotisk blanding av kokosnøttolje og ekstrakt fra Tahitian Gardenia blomst, som bidrar til å 
bekjempe frizz, gir glans og fuktighet, samtidig som håret beskyttes mot miljøskader.

BRUKERVEILEDNING
ON-SCALP PÅFØRING:
 Bland 1:1 eller 1:2 Hvilket vannstoff du bruker kan påvirke konsistensen på blekekremen.
VANNSTOFF: 10 vol (3%) eller 20 vol (6%) LumiShine eller Veroxide Developer.

NB! 30 vol (9%) og 40 vol (12%) anbefales ikke til bruk i hodebunnen.
Virketid opptil 60 minutter.
Ikke dekk til fargen eller bruk varme.

OFF-SCALP PÅFØRING:    
Bland 1:1 eller 1:2 Hvilket vannstoff du bruker kan påvirke konsistensen på blekekremen.
VANNSTOFF: 10 vol (3%), 20 vol (6%), 30 vol (9%) eller 40 vol (12%) 

LumiShine eller Veroxide Developer.
Virketid opptil 60 minutter. 
Ikke dekk til fargen eller bruk varme.

ETTERBEHANDLING:
Skyll håret grundig. Sjamponer med Blonde Life Brightening Shampo. Skyll godt. Påfør Blonde Life Brightening Masque og 
la virke i 5 minutter. Skyll grundig og håndkletørk håret. Spray på Blonde Life Brightening Veil og style håret som vanlig med 
dine favoritt Joico produkter.

Tips og triks:
• På porøse eller skadede hår anbefales trinn 1, 2 og 3 i K-Pak Professional Hair Repair System

før fargebehandlingen. Vær forsiktig med å gni for mye på hodebunnen i trinn 1.

• På grunn av oljekonsistensen på blekekremen kan det være gunstig å;

- bruke så varmt vann som kunden tåler når du skyller.

- bruke K-Pak Clarifying Shampoo som første shampoo etter behandlingen.

- Påfør shampoo direkte på blekekremen før du skyller med vann.

* I kombinasjon med Blonde Life® Brightening Masque som forhindrer at skadet hår knekker når du grer håret.
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Blonde Life produktene leverer et skinnende blankt og 

klart hår! Serien er spesielt utviklet for å oppnå klare lyse 

farger samtidig som pleiestoffer styrker håret fra innsiden 

og ut. Med en unik teknologi som inneholder arginin og en 

eksotisk blanding av Tamanu- og Monoiolje, som styrker 

håret og bekjemper utfordringene et blondt hår har. Med 

Blonde Life unngår du at håret gulner, blir blast og livløst.

FARGE:

BLONDE LIFE LIGHTENING POWDER:

En rask opplysning på opptil 9 + tonehøyder.

BLONDE LIFE HYPER HIGH LIFT 

PERMANENT CRÈME COLOR:

Ett-trinns opplysning og nyansering. 

Lysfarger som lysner opptil 5 tonehøyder.

PLEIEPRODUKTER:

BLONDE LIFE BRIGHTENING SHAMPOO:

Sulfatfri shampoo som rengjør skånsomt 

og pleier.

BLONDE LIFE BRIGHTENING CONDITIONER:

Næringsrik conditioner som pleier og 

gir en silkemyk følelse.

BLONDE LIFE BRIGHTENING MASK:

Kur som gir intens fuktighet og som gjør håret 

klart og skinnende.

BLONDE LIFE BRIGHTENING VEIL:

En UV- og varmebeskyttende leave-in spray.

BLONDE LIFE BRIGHTENING OIL:

Gir krystallklart og mykt hår.

BLONDE LIFE VIOLET SMOOTHING FOAM:

Lilla hårskum som bekjemper gule blasse toner 

og gjør håret mykt, klart og glansfullt.

BLONDE LIFE
®




