
JOIFUL

BLONDE NEWS



FARGERESEPT:
Utgangspunkt nivå 7 i 
bunn/midtparti, nivå 9-11 
i lengder og spisser. 

Folieplassering hvor 
annenhver folie er 
Champagne og Pearl 
med 30 vol.

FARGERESEPT:
Utgangspunkt nivå 8 i bunn, 
9-10 i mellomparti.

Clear Booster med 9%, 
Champagne med 9%,
Pearl med 12%. Glossing 
mellom striper med like deler 
10NC og Clear 10 min før 
skylling.

JOIFUL
BLONDE NEWS
Gled deg til et klart, glansfullt 
og sunt blondt hår!



HVORFOR DU VIL ELSKE DEM
• Maksimal opplysning uten bleking.

• Tidseffektivt! Lysner opptil 5 nivåer og

korrigering i ett steg på et naturlig,

ubehandlet hår.

• Clear Booster kan bli brukt alene eller

formuleres sammen med Champagne

eller Pearl.

• Formuleringsfrihet mellom de tre

nyansene gjør at du kan skreddersy

din egen fargeresept.

• Forsegler hårstrået med fuktighet og pleie

helt til neste fargebehanding

• Gjenoppretter Arginin, en aminosyre

håret mister under en fargeprosess.

• Gir et sunt hår med en fantastisk

glans som stråler.

• Lett, frisk duft av bergamott, iris og

sandeltre nøytraliserer duften av ammoniakk.

• Perfekt konsistens for påføring

med pensel og skål.

TILBYS I TRE GLANSFULLE NYANSER:
• CHAMPAGNE
• PEARL
• CLEAR BOOSTER

Med Hyper High Lift fargene får du lysfarger som gir en klar 
opplysning opptil 5 tonehøyder uten bruk av blekemiddel. I ett 
steg vil du kunne lysne og tone håret, samtidig som pleiestoffer 
styrker håret fra innsiden og ut. 

BESKRIVELSE PEARL CHAMPAGNE CLEAR BOOSTER

Ask-fiolette 
pigmenter 
som korrigerer 
uønskede rød-
orange-gule 
pigmenter.

Ask pigmenter 
som korrigerer 
uønskede 
rød-orange 
pigmenter.

Samme lysningsgrad som 
HHL, uten pigmenter. Kan 
brukes alene for å lysne 
et ubehandlet hår uten å 
bleke. Blandes med Pearl 
eller Champagne for å 
tilføre kalde pigmenter.

RESULTAT PÅ 
100% HVITT 
HÅR

RESULTAT PÅ 
TONEHØYDE 7

NEW BLONDE LIFE

HYPER HIGH LIFT 
PERMANENT CRÈME COLOR

 BRUKERTIPS
Blonde Life Hyper High Lift Colors er en lett fargekrem hvor du 

kan oppleve at den vil bevege seg vekk fra hodebunnen dersom 

hodebunnen er oljet/fet. Viktig: Påfør fargekremen mot skjellagets 

retning! Dette er også med på å unngå overlapping.

Ved bruk av Blonde Life Hyper High Lift Colors på ubehandlet 

hår, anbefaler vi å bruke påføringsteknikken som anbefalt til 

førstegangspåføring av farge: Påfør fargekrem først på lengder 

og spisser, la virke i 20 minutter. Bland så ny fargekrem med 

samme vannstoff og påfør midtparti og mot hodebunnen, påfør så 

fargekrem igjen over lengder og spisser og la virke 60 minutter.

Ved bruk av lavere vannstoffprosent vil du oppleve en sterkt 

pigmentert farge. Dersom du bruker høy vannstoffprosent vil du 

oppnå mer opplysning.

Blonde Life Hyper High Lift Colors er ideelle for kunder som 

ønsker et lysere resultat uten bruk av bleking. På grunn av 

produktets evne til å lysne håret ekstra godt vil du unngå 

uønskede varme toner. Fargene kan brukes på alle tonehøyder, 

men du vil oppnå best resultat med klare kalde farger på nivå 6, 7 

eller lysere.

Fargene er ideelle for stripebehandlinger i folie og 

balayageteknikker på ubehandlet hår. 

Det er fullt mulig å bruke både LumiShine Crème Developer og 

Vero K-PAK Veroxide. Du kan oppleve en tykkere konsistens på 

fargekremen ved bruk av LumiShine Crème Developer.

Alle fargene kan blandes med hverandre for ønsket nyanse. 

Clear Booster kan brukes alene for optimal opplysning uten 

innfarging av pigment. Fargene kan ikke blandes med andre 

lysfarger i Joicolor systemet.

På tonehøyde 6 og mørkere lysnes håret opptil 5 tonehøyder. 

På mørkere tonehøyder der underliggende pigmenter ikke blir 

nøytralisert, må håret tones i etterkant.



Banebrytende ingredienser er med på å gjenoppbygge håret 

og hindre selv tynne fine hårstrå i å ta skade.

ARGIPLEX: vår pleiende unike teknologi er forsterket slik 

at levetiden på fargen blir enda lenger og håret bevarer sin 

styrke og glans.

BOND-BUILDING ARGININE: er en naturlig aminosyre 

som er avgjørende for hårets styrke, denne er optimalisert i 

Blonde Life Hyper High Lift fargene for å beskytte håret.

QUADRAMINE COMPLEX: Vår eksklusive teknologi 

av proteiner med lav molekylærvekt, fester seg raskt 

til de skadede partiene i håret og sikrer at hele håret 

gjenoppbygges fra skjellaget og helt inn til fiberlaget. 

PATENTED CONDITIONING COMPLEX: Forsegler og 

beskytter håret og forhindrer skade til neste fargebehandling. 

Håret blir mykt og smidig med en enestående glans.

MONOI OLJE: en sjelden, eksotisk blanding av kokosnøtt 

olje og Tahitian Gardenia blomst, som bidrar til å bekjempe 

frizz, gir glans samtidig som håret beskyttes mot miljøskader.

TAMANUOLJE: er en rik, Sørøst-Asiatisk olje med unike 

egenskaper. Oljen er fullspekket med forsterkende Omega-6 

og -9 for å gi maksimal fuktighet, glans og beskytte hvert 

enkelt hårstrå. Oljen har også UV-beskyttende egenskaper.

HYPER LIFT TECHNOLOGY: et patentert system som

gir opptil fem tonehøyder med jevn opplysning på 60 

minutter, samtidig som den gjenoppbygger og beskytter håret 

i prosessen.

BLANDINGSFORHOLD:

ON-SCALP: 20, 30, eller 40 Volume LumiShine Developer 

eller Vero K-PAK Veroxide.

OFF-SCALP: 30 eller 40 Volume LumiShine Developer eller

Vero K-PAK Veroxide.

VIRKETID: OPPTIL 60 MINUTTER
• Ikke bruk varme.

• Ikke dekk til fargen.

ETTERBEHANDLING: 
Skyll nøye. Påfør Blonde Life Brightening Shampoo i hele 

håret og massér godt. Skyll nøye. Klem ut overflødig vann og 

påfør Blonde Life Brightening Masque. Massér produktet inn 

i håret og la virke i 5 minutter; skyll godt og håndkletørk håret. 

Spray Blonde Life Brightening Veil i håret og style som vanlig 

med dine Joico favorittprodukter.

ANBEFALT FOR:
• Ubehandlet hår, førstegangspåføring eller ettervekst.

• Frihåndsteknikker eller i folie.

• Stripebehandlinger.

IKKE ANBEFALT FOR:
• Tidligere bleket, stripet eller farget hår.

• Hår som er mer enn 30% grått.

• Hår som er behandlet med anti-permanent eller 

permanent.

TILBYS I TRE GLANSFULLE NYANSER:
• CHAMPAGNE
• PEARL
• CLEAR BOOSTER

TEKNOLOGI

1 del Blonde Life

Hyper High Lift

Pearl + 2 deler 

LumiShine Crème

Developer 40

Volume

1 del Blonde Life

Hyper High Lift

Champagne + 2 

deler LumiShine

Crème Developer

40 Volume

DEVELOPER1:2

60 
min

BUKERVEILEDNING



HEMMELIGHETEN BAK BLONDE LIFE:

Matt, usunt bleket hår tilhører nå fortiden. Blonde Life produktene er 
spesialutviklet til å gjøre blondfargen klar og glansfull. Alle blondiner ønsker 
å bevare den blonde fargen de fikk når håret var nyfarget, uten at den den 
gulner eller blir blass. Det har aldri vært enklere med våre to hete nyheter i 
serien: Blonde Life Brilliant Glow Brightening Oil & Blonde Life Brilliant Tone 
Violet Smoothing Foam

LES MER OM HVERT PRODUKT PÅ BAKSIDEN.

ENDELIG LANSERER VI 

STYLING PRODUKTER I BLONDE LIFE 

BIO-ADVANCED PEPTIDE COMPLEX™  
QUADRAMINECOMPLEX®:
Vår eksklusive, intelligente keratinblanding er identisk med 

hårets naturlige keratin og reparerer håret fra innsiden og ut. 

Disse optimaliserte proteinene “oppsøker” aktivt skadede 

områder, som gir total gjenoppbygging, reparasjon og 

beskyttelse av håret vårt.

DETOXIFIERS
Nøytraliserer klor og fjerner spor av mineraler som forhindrer 

at blasse, gyldne toner oppstår. Resultatet blir klar farge som 

bevarer sin nyanse til neste frisørbesøk.

TAMANU OIL:
Tilfører glans, beskytter hårfargen, styrker og gjør håret 

mykere og mer motstandsdyktig.

MONOI OIL:
Tilfører fuktighet, mykhet, elastisitet og volum fra innsiden og 

ut. “Polerer” overflaten på håret og bekjemper frizz, uttørking 

og miljøpåvirkninger. 

BRIGHTENING OIL & 
VIOLET SMOOTHING FOAM



BRILLIANT GLOW  
BRIGHTENING OIL
Gled deg til krystallklar glans og mykt hår! 
Allerede etter første gangs bruk forsterkes 
glansen på selv de blondeste hårene, samtidig 
som hvert hårstrå pleies og beskyttes!

HVORFOR DU VIL ELSKE DEN!
• Blondt hår ser klarere og lysere

ut enn noen gang.

• Tynger ikke og passer alle hårtyper

• Klar olje som ikke etterlater farge

selv i de lyseste hår/pastellfarger.

• Mykgjørende ingredienser som motvirker brus.

• Gjør håret 87% mer motstandsdyktig mot

mekaniske skader.

BRUK:
Bruk 1-2 pump i fuktig hår og style som vanlig. 

PERFEKT FOR BLONDT HÅR SOM ØNSKER:
• Maksimal glans og en klar lys blond farge.

• Å beskytte håret mot skade, motarbeide "frizz"

og gjøre håret mykt.

• For alle som ønsker en krystallklar formula som

ikke etterlater fargerester i håret.

SPØRSMÅL & SVAR
Hvorfor er Blonde Life Brilliant Glow Brightening 
Oil den beste oljen for blondt hår? 

Den er spesialutviklet til blondt hår for å gjøre fargen 

klar, lys og glansfull. Oljen er fargeløs og sikrer at 

håret ikke gulner eller misfarges. 

Kan den brukes på hår som ikke er blondt? 
Selvsagt kan man det, men husk at vi også tilbyr 

K-PAK Color Therapy Oil som er et fantastisk pleiende

og gjenoppbyggende alternativ for alle hårtyper.

Når er det best å anbefale K-PAK Color Therapy 
Oil og Blonde Life Brightening Oil?
K-PAK Color Therapy Oil egnes best til fargebehandlet

skadet hår som trenger gjenoppbyggende pleie og

ønsker å bevare fargen. Blonde Life Brightening Oil

anbefales først og fremst til blondiner som ønsker

å bevare hårets kvalitet samtidig som blondfargen

holder seg klar, lys og glansfull.

BRILLIANT TONE 
VIOLET SMOOTHING FOAM
Kremet luksuriøst og så kaldt som det kan 
bli… derfor elsker vi nye Blonde Life Brilliant 
Tone Violet Smoothing Foam! Hårskummet 
har en dobbel stylingfunksjon; bekjemper gule 
blasse toner og gjør håret supermykt, klart og 
glansfullt. 

HVORFOR DU VIL ELSKE DEN
• Nøytraliserer gule blasse nyanser blondt hår.

• Bevarer blondfargen kald, klar og glansfull.

• Mykgjør og polerer hvert eneste hårstrå for en

brusefri finish.

BRUK:
Hold flaksen opp ned. Rist godt og påfør en liten 

mengde i rent fuktig hår. Style som vanlig. 

BRILLIANT TONE VIOLET SMOOTHING FOAM 
I KOMBINASJON MED BRILLIANT GLOW 
BRIGHTENING OIL:
• Påfør Violet Smoothing Foam i håndkletørt hår og

følg opp med en liten mengde Brightening Oil i fuktig

hår. Style som vanlig. For et enda mer glansfullt

resultat: Påfør Brightening Oil i tørt hår.

PERFEKT FOR BLONDT HÅR SOM ØNSKER:
• En kald blond farge og eliminere gulskjær.

• En klar blond farge.

• Når du ønsker et hårskum som gir en ren følelse

uten for mye produktfølelse.

• For en “frizz-free” og myk overflate på håret.

SPØRSMÅL & SVAR
Smitter Blonde Life Violet Smoothing Foam på 
hud og hender?
Absolutt ikke! 

Kan hårskummet brukes i tørt hår?
Nei, det er utviklet til og anbefales i fuktig, 

nyvasket hår.  


