
LUMISHINE YOUTHLOCK
TIPS! Fortell kunden din at det finnes 
en helt egen fargeserie med anti-age 
effekt og hva denne serien vil gjøre for 
håret!

Følg oss på Insta
gram

@joiconorway
for inspirasjon & 
fargeresepter!



Følg oss på Insta
gram

@joiconorway
for inspirasjon & 
fargeresepter!

Finn fargeresepter 

enkelt på din mobil!

Nå kan du enkelt finne nye fargeresepter,
deilig inspirasjon, produktinformasjon og nyheter til 

din frisørhverdag på vår nye plattform!

Del dine fantastiske fargeresepter med oss!
Publiser før og etter bilde på din Instagramkonto, 

samt #joiconorway for mulighet til regram på joico.no
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Rynkekrem
for håret!

100% gråhårsdekk!
13 glansfulle farger

Oppdag en helt ny fargeserie spesielt utviklet for aldrende hår! Fargene inneholder LumiShine`s 

eksklusive teknologi Bond-Building ArgiPlex. Serien inneholder i tillegg Kollagen og Buriti Fruit Oil 

som har foryngende egenskaper på håret. Oppnå forutsigbare fargeresultat med en overlegen 

gråhårsdekking. Håret etterlates mykt og glansfullt med en ungdommelig glød.

REPAIR+ PERMANENT CRÈME COLOR



* Ved bruk av K-Pak Color Therapy Shampoo og Conditioner som hjemmebehandling

HVORFOR DU VIL ELSKE DE:

• Dekker grått hår 100%

• Gir spenst og bevegelse til et livløst hår

• Gir glans og fuktighet, og håret blir mer 
medgjørlig

• Oppnå fantastisk glans! Ubehandlet hår blir 
2x så glansfullt

• Forsegler fuktigheten i håret og forhindrer 
skade*

REPAIR+ PERMANENT CRÈME COLOR

YOUTHLOCK ER PERFEKT

• Når du ønsker å dekke grått hår 100%, med 
langvarig holdbarhet

• Når du ønsker å tilføre glans og en 
ungdommelig glød til håret

• Når du ønsker å redusere tegn til aldring

• Når du ønsker et hår som er mer medgjørlig, 
med en mykere tekstur

• Når du ønsker lang holdbarhet og glans på 
fargen i håret

Teknologi
Den nye eksklusive formulaen inneholder Kollagen, Buriti Fruit Oil og 
aminosyrer som har foryngende virkning på håret. Formulaen inneholder 
også LumiShine´s unike Bond-Building ArgiPlex™ Technology som 
forsikrer at håret får en fantastisk glans og et langvarig fargeresultat.*

KOLLAGEN 
Gjenoppretter, styrker og gir fuktighet til et aldrende hår, slik at håret 
etterlates med et sunt og sterkt utseende.

BURITI FRUIT OIL 
Gir glans og en fuktighetsboost til håret slik at det etterlates 
medgjørlig og fantastisk glansfullt.

VISSTE DU AT…
• Buriti Fruit Oil og Kollagen er 

velkjent og mye brukt innen 
hudpleie på grunn av sine 
foryngende egenskaper!

• Buriti Fruit Oil kommer fra frukten 
til Buriti-treet, dette er et palmetre 
som også er kjent som ‘livets tre’ i 
Amazonas-regionen.

BOND-BUILDING ARGININE: 
En aminosyre som finnes i håret naturlig. 
Denne aminosyren er avgjørende for 
hårets styrke, og Arginine bidrar til å 
beskytte og styrke håret i hver eneste 
behandling.

PATENTED CONDITIONING 
COMPLEX:  
Beskytter og forsegler hvert enkelt hårstrå 
med fuktighet. Denne teknologien gir 
beskyttelse til fargebehandlet hår opptil 
30 sjamponeringer*, og bidrar til at 
håret oppleves mykt og sterkt med en 
fantastisk glans.

QUADRAMINE® COMPLEX:  
Vår eksklusive formula av proteiner med 
lav molekylærvekt 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 LumiShine 
fargebehandling.



* Ved bruk av K-Pak Color Therapy Shampoo og Conditioner som hjemmebehandling

Tone
Nummer/
bokstav

Beskrivelse

Natural 
Natural

.00/NN

Serien har en naturbase 
som gir fullstendig 

gråhårsdekk med et 
naturlig uttrykk. 

Natural 
Natural 

Ash
.001/NNA

(NNA) Serien har en 
naturbase kombinert med 

en kald ask undertone 
for å korrigere uønskede 
varme nyanser. Serien gir 
fullstendig gråhårsdekk.

NN 
NATURAL NATURAL 

(.00)

NNA 
NATURAL NATURAL 

ASH (.001)

10 
Lightest 
Blonde

10NN / 10.00

9 
Light 

Blonde
9NN / 9.00 9NNA / 9.001

8 
Blonde

8NN / 8.00

7 
Medium 
Blonde

7NN / 7.00 7NNA / 7.001

6 
Dark 

Blonde
6NN / 6.00 6NNA / 6.001

5 
Light 

Brown
5NN / 5.00 5NNA / 5.001

4 
Medium 
Brown

4NN / 4.00

3 
Dark 

Brown
3NNA / 3.001

2 
Darkest 
Brown

2NN / 2.00

1 
Black



DOWNLOAD OUR 
JOICOLOR SYSTEM APP

SPØRSMÅL OG SVAR 
Hva er forskjellen mellom
eksisterende LumiShine N / NA  
Permanent Creme farger og de nye 
LumiShine YouthLock NN / NNA-fargene?
Du kan forvente samme oppbygging i 
fargenyansene i nye YouthLock som du 
tidligere er kjent med i øvrige LumiShine 
farger. Det som skiller denne serien fra de 
andre seriene i LumiShine er de spesielle 
ingrediensene Kollagen og Buriti Fruit Oil, 
som har foryngende effekt på håret, pluss
at fargene har tettere dekkevne.

Hvilket vannstoff er anbefalt til  
LumiShine YouthLock fargene?
For optimal gråhårsdekking, anbefaler vi
å bruke 20 Volume LumiShine Developer.

Er de nye LumiShine YouthLock  
fargene mørkere enn N- og NA-fargene i
LumiShine Permanent Crème Color?
De nye LumiShine YouthLock fargene er tettere 
pigmentert for å oppnå optimal dekkevne, slik at 
de kan oppleves en halv til en nyanse mørkere 
enn LumiShine Permanent Crème Color N- og 
NA-fargene.

FØR- OG ETTERBEHANDLING

FOREBYGGE MOT SKADE REPARERER 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 Shampoo

Sjamponer håret med K-Pak
Color Therapy Shampoo

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

Brukerveiledning
Blandingsforhold

• LumiShine Permanent Crème Color blandes 1:1 med  
   LumiShine Developer 20 vol (6%)
• Fargen påføres med pensel og bolle
• Virketid 45 minutter for 100% gråhårsdekking

45 
min

Virketid

1:1

DEVELOPER

Blandingsforhold

TONE

GRÅHÅRS-
DEKKING PÅ 
25% GRÅTT 

HÅR

GRÅHÅRS-
DEKKING PÅ 
50% GRÅTT 

HÅR

GRÅHÅRS-
DEKKING PÅ 

75–100% 
GRÅTT HÅR

DEVELOPER VIRKETID

Natural 
Natural/ 
Natural 

Natural Ash

100% 100% 100% 20 Volume
(6%)

45 minutter i 
romtemperatur

Tendenz Hårpleie AS | Holtegata 26, 0355 Oslo 

WWW.JOICO.NO @joiconorway  #colorjoi


