
BLONDE 
LIFE
LIGHTENING & BRIGHTENING SYSTEM

Nye Blonde LifeTM er utviklet for blondt hår for de som ønsker høy opplysning samtidig som hårets 
kondisjon og glans ivaretas. Brightening Shampoo, Conditioner og Masque er utviklet med arginin 
og en eksotisk blanding av tamanu- og monoiolje, som styrker håret og bekjemper utfordringene et 
blondt hår har, som å bli blast, endre nyanse og gulne, bli skadet og se livløst ut.

NYE

TOTALKONSEPT 

TIL BLONDT HÅR 
SALONG OG HJEMMEBEHANDLING



LETT FARGERENS

STEG 1: LIGHTENING POWDER
En ultra high-lift formula som lysner skånsomt opptil 9+ nyanser raskt og effektivt. 
Variabelt blandingsforhold ut fra ønsket resultat, med eller uten folier, “on– or off scalp”.

BLANDINGSFORHOLD
OFF-SCALP ON-SCALP

Bland sammen til ønsket konsistens er oppnådd med  
valgfritt vannstoff for ønsket resultat:  
3% (10 VOL), 6% (20 VOL), 9% (30 VOL), eller 12% (40 VOL) 
Volume Veroxide® eller LumiShine™ Creme Developer.

Bland med 3% (10 VOL) eller maksimalt 6% (20 VOL) 
Volume Veroxide® eller LumiShine™ Creme Developer.

Virketid opptil 60 min uten varme. Virketid opptil 60 min uten varme.

Developer

Developer

 

HELE BLONDE LIFE SYSTEMET INNEHOLDER:

TEKNOLOGI

DU VIL ELSKE DEN FORDI

ETTERBEHANDLING

HÅR I GOD KONDISJON / GOD FARGE HELBLEKET, LYSNET MER ENN 3 NIVÅER
Sjamponer med K-Pak Color Therapy Shampoo Sjamponer med K-Pak Color Therapy Shampoo

Påfør toner / korrigeringsfarge på håndkletørt eller tørt hår Steg 2 Hair Repair System: K-Pak Cuticle Sealer
Steg 3 Hair Repair System: K-Pak Deep Penetrating Reconstructor

Bruk så K-Pak Color Therapy Conditioner eller
K-Pak Color Therapy Luster Lock

Påfør toner / farge på tørt hår

Sjamponer farge ut med K-Pak Color Therapy Shampoo

Avslutt med: Steg 2 Hair Repair System: K-Pak Cuticle Sealer
Steg 4 Hair Repair System: K-Pak Intense Hydrator

• Rask opplysning, opptil nivå 9+.
• Den raskeste** måten å lysne opp et hår på

og bevare fargen lys og klar.
• Gir et sunt resultat fordi den inneholder arginin.

• Blondt hår får god kondisjon og ser sunt ut.
• Styrker håret, forhindrer at håret brekker med over

54%*** etter bare én behandling.

ARGININ: er naturlig aminosyre som blir sterkt svekket under en 
blekeprosess. Denne naturlige aminosyren styrker håret og forbedrer 
hårets elastisitet. Arginin høyner skånsomt hårets pH-verdi slikt at 
opplysningen skjer raskere og enklere. 

TAMANU OLJE: fullspekket med essensielle fettsyrer, omega-6 
og 9. Denne sjeldne fuktighetsgivende -og pleiende oljen fra Sørøst 
Asia, tilfører glans, beskytter hårfargen, styrker og gjør håret mykere 
og mer motstandsdyktig.

MONOI OLJE: er rik på essensielle fettsyrer og en eksotisk 
blanding av kokosolje og tahitisk gardenia blomsterekstrakt, som gir 
næring og beskyttelse til hårstrået:
• Tilfører fuktighet, mykhet, elastisitet og volum fra innsiden og ut.
• “Polerer” overflaten på håret og bekjemper frizz, uttørking og

miljøpåvirkninger.

BEHANDLING OPPLYSNING BLONDE LIFE LIGHTENER

Lett fargerens ½ til 1 nivå 1 skje Blonde Life Lightening Powder Valg 1 30ml K-Pak H.K.P. + 
K-Pak Professional Clarifying Shampoo

Valg 2 30ml Varmt vann + 
K-Pak Professional Clarifying Shampoo

Ønskes det sterkere avfarging, følg normale prosedyrer for valg av vannstoff. 



STEG 2: BLONDE LIFE™ CARE

Når du har hjulpet kundene dine med å oppnå det fine blonde resultatet de ønsker seg, gir Blonde Life produktene eksklusiv behandling til 
hjemmebruk. Det er en tre-trinns pleiende og sulfat- fri formula som er spesielt utviklet for å bekjempe det alle blondiner frykter mest, nemlig et 
blast, gult skjørt hår, som mange blonde hår blir i etterkant av salongbesøket. 
HVORFOR VIL DU ELSKE DEN? JO, FORDI DEN BEVARER EN KLAR, REN LYS TONE OPPTIL 8 UKER.*

BLONDE LIFE
Brightening Shampoo
rengjør, pleier og gir en 
klar ren farge. 

BLONDE LIFE
Brightening Conditioner
som bevarer fargen klar og ren,
fuktighetsrik & mykgjørende.

BLONDE LIFE
Brightening Masque
Bevarer fargen klar og  
ren, gir intens fuktighet.

HÅRETS DETOX KUR

pH 4.5-5.5
• Intensiv

fuktighetsbehandling
• Pleier, mykgjør og tilfører

glans.
• Gjør fargen klar og ren

ved å fjerne belegg og
nøytralisere klor, og spor av
mineraler som motvirker at
fargen blir matt og gulner.

BIO-ADVANCED PEPTIDE COMPLEX™ og QUADRAMINE COMPLEX®: 
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.

NATURLIG DETOX FOR HÅRET: 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.

BLONDE LIFE Brightening Shampoo og Brightening Conditioner kan brukes daglig 
for å gi pleie og bevare en klar og skinnende lys farge. 

Bruk BLONDE LIFE Brightening Masque en i gang uken for “detox” / dyprens og 
intensiv pleie. Samtidig opprettholdes hårets nyanse og glans. For grove tykke hår eller 
hår som er veldig skadet, anbefales BLONDE LIFE Brightening Masque istedenfor 
conditioneren eller i tillegg til BLONDE LIFE Conditioner  opptil 3 ganger i uken.

ØNSKER DU EN KALDERE NYANSE?
Bruk Color Endure Violet Shampoo og Conditioner etter behov. 

pH 4.5-5.5
• Sulfat-fri
• Rengjør skånsomt og

fjerner belegg og talg.
• Gjenoppretter hårets

optimale pH-verdi.
• Fargesikker.
• Gjør fargen klar og ren ved å

fjerne belegg og nøytralisere
klorin, og spor av mineraler
som motvirker at fargen blir
matt og gulner.

 

pH 4.5-5.5
• Lett som en lotion, tynger ikke.
• Pleier dypt inn i håret.
• Gjenoppliver håret umiddelbart.
• Gir fantastisk glans.
• Mykgjør og gjør håret kambart.
• Gjør fargen klar og ren ved å

fjerne belegg og nøytralisere
klor, og spor av mineraler som
motvirker at fargen blir matt og
gulner.

BRUK: Påfør i vått hår, skum opp og skyll. BRUK: Påfør Brightening Conditioner i fuktig 
hår, gre gjennom og la virke i 2-3 minutter.

BRUK:  Vask med Blonde Life Shampoo. 
Påfør i fuktig hår, unngå hodebunn på fine 
hårtyper. Gre gjennom og la virke i 2-3 min.

Spørsmål: Hvis jeg bruker kun 
Brightening Shampoo, vil jeg få de 
samme “opplysende” og fargebevarende 
fordelene? 
Svar: Nei, for best resultat bør det brukes 
som et system, sammen.

Spørsmål: Kan naturlig blondt hår få den 
samme effekten og fordelene? 
Svar: Ja!

SPØRSMÅL & SVAR

* Ved bruk av Brightening Shampoo and Conditioner/Masque, bevares 80% av hårfargen etter 18 sjamponeringer
 ** vs. andre Joico blekeprodukter.
*** Mot mekaniske skader fra hårbørster som forårsaker at skadet hår brekker: når Joico Blonde Life Brightening Masque 
     vs. blekepulver som ikke er tilsatt pleiestoffer.

I TILLEGG INNEHOLDER ALLE BLONDE LIFE PLEIEPRODUKTENE:
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 #livetheblondelife #joiconorway   www.joico-blondelife.com  www.tendenz.net

FINN DIN
MATCH

K-PAK K-PAK COLOR THERAPY COLOR ENDURE VIOLET

Best 
egnet til

Skadet hår. Bleket/lysnet hår 
hvor gjenoppbygging av håret er 
nøkkelfokus. 

Fargebehandlet hår / og eller 
skadet farget hår, som trenger 
gjenoppbyggende pleie og ønsker å 
bevare fargen. 

For bleket hår, farget/ naturlig grått 
hår, rødt hår - som ønsker en kald 
tone uten noen varme pigmenter.

Egenskaper Den beste gjenoppbyggende pleien 
for skadet hår. Håret blir sterkt, sunt 
og medgjørlig. 

Håret blir fuktighetsrikt, vitalt, 
medgjørlig, sterkt og sunt. Hårfargen 
er intens med og sikret dobbelt så 
lang holdbarhet. 

Håret er sunt, sterkt og medgjørlig 
med ønsket kald nyanse.

Fordeler Håret blir sterkere, sunnere og 
glansfullt

Fargen beskyttes og bevares lengre. Kalde blonde hår bevarer sin 
kalde farge.

BLONDE LIFE

Best egnet til Kunder som har bleket eller lysnet hår og som ønsker å bevare sin lyse klare tone.

Egenskaper Fjerner utfordringene et blondt hår har ved å bli blast, matt og gulne.

Fordeler Blondt hår bevarer sin nyanse samtidig som håret pleies. 


