
Tid er penger.. 
Ønsker du mer tid, flere kunder & mer inntjening, uten at det går på bekostning 
av kvalitet og holdbarhet?  
 
Lumi10 er en permanent hårfarge, utviklet med «Quick Coverage SystemTM» 
som dekker grått hår 100% på kun 10 minutter! I tillegg gir den nydelig glans og 
langvarig fargeresultat. 

Nå utvides serien og vi ønsker velkommen til to nye nyanser, nemlig NG og NV. 
Du vil oppnå samme hurtigvirkende resultat som du kjenner fra før i LUMI10. 
NV og NG er et perfekt tilskudd til eksisterende fargepalett. Lumi10 er utviklet 
for å effektivisere din hverdag, slik at du får tid til flere kunder og gir rom for mer 
kreativitet. 

Tilby din kunde Lumi10 i dag!

TM

THE POWER 
          OF      

Skann koden og se  
100% gråhårsdekk  
på kun 10 minutter!

Skann koden for 
inspirerende video!



*Ved bruk av K-PAK Color Therapy Shampoo og Conditioner
**VS. mot ubehandlet skadet hår
***Mot termisk/mekanisk skadet hår med bruk av K-PAK Color Therapy 
Shampoo og Conditioner vs ikke-pleiende Shampoo

10 MINUTE | 100% GRAY COVERAGE PERMANENT CRÈME COLOR
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Dette kan du forvente på 
kun 10 minutter 
•   100% gråhårsdekk 
•   Konsentrerte pigmenter som 

transporteres umiddelbart inn i håret 
•   Langvarig fargeresultat
•   Superladede pleiende polymerer gir 

næring og beskytter hårfargen opptil 30 
sjamponeringer*

•   Samme fordeler som LumiShine, samt 
opptil 2x glans **

Hvorfor du vil elske de
Når tid er avgjørende for både kunde og deg 
er dette den perfekte hårfargen. Den innehar 
alle de samme fordelene som LumiShine 
og har et eget vannstoff som gir optimalt 
resultat.
•  Permanent hårfarge på kun 10 minutter
•  100% gråhårsdekk på 10 minutter
•  Reduserer skade og forsterker håret*** 
•  Håret blir mykt med strålende glans
•  Du kan tilby en fargebehandling selv om 

det kun er avtalt klipp og føn

Ideell når
•  Du ønsker å booke flere kunder i 

timelisten
•  Når kunden ønsker å minimere tid i salong
•  Du ønsker samme fargeresultat som 

en tradisjonell hårfarge, men ønsker å 
effektivisere virketiden

•  Du har behov for en farge som jobber 
raskere dersom kunden er forsinket eller 
du får en drop-in fargekunde

LUMI10 kan brukes til:
• Gråhårsdekk
• Root Stretch
• Shadow roots
• Fargeforandring på kort hår  

(opptil 2 tonehøyder)
• Perfekt både til damer og menn 
• Friske opp fargen for kunder med 

begrenset tid
• Drop-in fargekunder
• Quick-fix langs hårfestet eller ettervekst 

behandling mellom de faste timeavtalene 
• Tilleggsbehandling og mersalg til de som 

kun har booket klipp og føn

Fargeprøvene på dette kartet er kun for illustrasjon.
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Brukerveiledning

LUMI10 Accelerator 

TEKNOLOGI

LUMI10 Accelerator er en developer med 22 Volume; Den er tilført ekstra .6% styrke (sammenlignet 
med tradisjonell 20 Volume Developers). Når du blander den sammen med LUMI10 Permanent 
Creme Color får du en rask og total innfarging med 100% dekkevne på kun 10 minutter. 

En rask og effektiv permanent hårfarge med pleiende ingredienser som gir full dekkevne, glans, mykhet og reduserer  
skade på selv de skjøreste hårene på kun 10 minutter.

LUMI10 er utviklet for å gi en rask og effektiv fargebehandling med kun 10 minutter 
virketid. Bland i en skål eller i en applikatorflaske. Hvis lengder og spisser har behov 
for oppfriskning kan LUMI10 påføres de siste minuttene før skyll.

Alle LUMI10 nyansene gir opptil 100% gråhårsdekk alene, men N serien kan alltid 
tilføres for maksimal dekkevne. 

*Ikke bruk varme

1:1 22 VOL
ACCELERATOR 

10 
min*

Blandingsforhold Tid

QUICK COVERAGE SYSTEM™ 
LUMI10 Permanent Creme Color inneholder konsentrerte pigmentmolekyler som er 
nøye justert slik at fargene leverer 100% dekkevne på kun 10 minutter, ved bruk av 
LUMI10 Accelerator.

*Mot termisk/mekanisk skadet hår med bruk av K-PAK Color Therapy Shampoo og Conditioner vs ikke-pleiende Shampoo
**Når det er fulgt opp med K-PAK Color Therapy Shampoo og Conditioner som hjemmepleie    ***VS. mot ubehandlet skadet hår

ARGIPLEX TECHNOLOGY er en velutprøvd avansert teknologi bestående av tre 
formler som sikrer langvarige fargeresultat, sunt og sterkt hår med en eksepsjonell 
glans!
BOND-BUILDING ARGININE: I motsetning til tradisjonelle hårfarger der håret 
tappes for essensielle aminosyrer, tilfører LumiShine 100% Arginin. Resultatet er 
umiddelbar beskyttelse og sterkere hår.
SUPERCHARGED CONDITIONER: Beskytter og forsegler hvert enkelt hårstrå 
med fuktighet for å beskytte fargebehandlet hår. LUMI10 er formulert med høyere 
konsentrasjon av vår signatur conditioner som pleier og beskytter hår opptil 30 
sjamponeringer***, og bidrar til at håret oppleves mykt og sterkt med en fantastisk 
glans.
QUADRAMINE COMPLEX®: Vår eksklusive formula av keratinprotein med lav 
molekylærvekt (MWS 150-2500) fester seg raskt til de skadede partiene, noe som 
gir maksimal gjenoppbygging fra skjellaget til fiberlaget. Resultatet blir et hår som 
garantert blir sunnere og sterkere etter hver fargebehandling.

FØR OG ETTER FARGEBEHANDLING
FOREBYGGE MOT SKADE REPARER ET SKADET HÅR

Påfør Defy Damage Proseries 1 Påfør Hair Repair system steg 1, 2 & 3

Påfør farge etter anvisning av produkt Påfør farge etter anvisning av produkt

Sjamponer håret med Defy Damage Shampo Sjamponer håret med K-PAK Color Therapy Shampo

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

MERK: For å oppnå 100% gråhårsdekk på 10 minutter er det ikke anbefalt å bruke et annet vannstoff.



Q: Hva er forskjellen mellom LumiShine Permanent 
Creme nyansene og de nye LUMI10 Permanent Creme 
nyansene?

A: LUMI10 er utviklet for å gi de samme fordelene som 
LumiShine Permanent Color på 10 minutter. For store 
fargeforandringer, stripebehandlinger og lysning opptil 2-3 
nivåer er LumiShine Permanent Creme Color det riktige valget.

Q: Vil resultatet bli mørkere dersom kunden min ikke har grått 
hår? 

A: LUMI10 er utviklet for 100% gråhårsdekk. Hvis kunden din 
ikke har grått hår, kan du justere blandingen til lysere nivå.

Q: Hva skjer hvis jeg lar fargen virke mer enn 10 minutter? 

A: Grunnet formuleringen av Quick Coverage System, vil fargen 
bli mørkere dersom fargen virker lengre enn 10 minutter.

Q: Er ammoniakk- eller PPD nivået høyere sammenlignet 
med vanlig permanent farge?

A: Nei, ammoniakk- og/eller PPD nivået kan sammenlignes med 
LumiShine Permanent Creme Color.

Q: Har den korte virketiden på 10 minutter påvirket 
holbarheten på fargene?

A: Nei, LUMI10 Permanent Creme Color gir langvarig 
fargeresultat.

Q: Kan jeg bruke LUMI10 mellom folien når jeg legger 
striper?

A: Ja, men vær bevisst på virketiden. Når stripene nærmer seg 
ferdig kan du påføre LUMI10 mellom foliene og la virke i 10 
minutter. 

Q: Hvor ofte kan jeg bruke LUMI10? 

A: Så ofte kunden din kommer innom for å farge etterveksten, 
vanlig er 3-6 uker.

Q: Hvor mange nivåer lysner LUMI10?

A: LUMI10 lysner opptil 2 nivåer ved bruk av LUMI10 
Accelerator.

Q: Hvordan fungerer LUMI10 Accelerator? 

A: Accelerator tilfører ekstra peroxide som er nødvendig for å 
dekke grått hår på 10 minutter.

Q: Kan jeg bruke andre vannstoff istedenfor LUMI10 
Accelerator?

A: Nei, vi garanterer kun 100% dekkevne og 10 min. virketid, 
når LUMI10 Accelerator brukes sammen med LUMI10 
farge.

Q: Kan jeg blande LumiShine Permanent Creme Color eller 
YouthLock med LUMI10? 

A: Vi anbefaler ikke å blande LumiShine eller YouthLock med 
LUMI10. Det kan påvirke dekkevne og vi kan ikke garantere 
at fargen utvikles på 10 minutter.

Q: Når skal jeg starte virketiden på min Lumi10 
fargebehandling?

A: Beregn 10 minutter virketid etter du er ferdig med påføring 
av ettervekst. En påføring bør ikke overstige 15 minutter. 
Dersom kunden har tykt hår anbefaler vi å blande en 
tonehøyde lysere i det partiet du starter.

Q: Kan jeg bruke lysfarge med LUMI10? 

A: Nei, LUMI10 skal ikke blandes med hårfarger som krever 20, 
30, eller 40 Volume Developer.

Q: Hvordan dekker LUMI10 grått hår på 10 minutter uten å 
skade håret?

A: Sammenlignet med LumiShine Permanent Creme Color 
som gir en jevn innfargingsprosess gjør The Quick Coverage 
System at fargepigmentene i LUMI10 transporterer 
fargepigmentene raskere, uten at det går utover hårets 
integritet og holdbarhet. Bilde nedenfor demonstrerer 
hvordan innfargingsprosessen påvirker virketiden.

Q: Er LUMI10 NG- og NV den samme tonen som vi kjenner fra 
før LumiShine NG & NV-serien?

A: Ja, disse nyansene er sammenlignbare i tone og på grunn 
av Quick Coverage System vil fargene dekke grått hår  
100 % på 10 minutter uten å måtte legg til mer N i formelen 
din kontra tradisjonell LumiShine.
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FAQ

Pro Tip: 
•  Unngå overlapping med LUMI10, da det kan oppstå 

et fargebelte
•  LUMI10 gir rask innfarging, derfor er det viktig å 

oprettholde 10 minutter virketid. Har kunden tykt har 
kan du blande en lysere formula i området du starter 
påføringen


