
VISSTE DU AT?
Vero K-Pak Color Age Defy fungerer som en 

anti-age behandling på håret? Resultatet etter 

en behandling er et hår som blir medgjørlig, 

fantastisk glansfullt og lettere å style - håret 

får rett og slett tilbake sitt ungdommelig 

utseende! We love it!

Følg oss på Insta
gram

@joiconorway
for inspirasjon & 
fargeresepter!



Finn masse deilig inspirasjon,  
oppdater deg på sesongens  

trender, les om våre nyheter og få 
utfyllende produkttips på bloggen.

Nå kan du enkelt finne nye fargeresepter, deilig inspirasjon, produktinformasjon og nyheter til din frisørhverdag på vår helt 
nye plattform. Vi er superstolte av den nye nettsiden og håper dette blir et nyttig verktøy for deg og din salong. Visste du at 
vår fargemanual, wallcharts og factsheets også enkelt kan lastes ned på joico.no?

THE JOI OF JOICO.NO 

Scann QR koden med ditt mobilkamera  
(eller last ned Google Lens) og kom rett til joico.no!

VI TENKER  
MILJØ OG LEGGER  

ALLE VÅRE  
FARGERESEPTER  

DIGITALT PÅ 
JOICO.NO

Alle fargeresepter samlet  
og kategorisert på ett sted.

Vi laster kontinuerlig opp nye.

Del dine fantastiske fargeresepter  
med oss! Publiser før og etter  

bilde på din Instagramkonto og  
#joiconorway for muligheten  
til å bli publisert på joico.no



NYHET 
NATURAL BEIGE 
SERIE

A LITTLE BEIGE,  
A LOT OF NATURAL,  
AND 100% COVERED. 

En helt ny serie med perfekte beige nyanser; Vero K-Pak Color Age Defy NB+! Serien har en 

naturbase med en beige undertone, slik at du enkelt oppnår nydelige beige nyanser som dekker 

grått hår 100%. Serien tilbys i 7 nyanser fra tonehøyde 4 til 10. I tillegg inneholder fargene  

Vero K-Pak Color Age Defy sin unike teknologi som gjør at håret etterlates sunt, sterkt og 

med en ungdommelig glød.



VERO K-PAK COLOR AGE DEFY PERMANENT CRÈME COLOR

7NB+8NB+9NB+10NB+

BRUKERVEILEDNING 
Blanding & påføring

Vero K-Pak® Age Defy Natural Beige Series blandes i en fargeskål og påføres med pensel. 

Vero K-Pak Age Defy serien er spesielt utviklet for kunder med 50% grått hår eller mer. Dersom fargene brukes på 
kunder med mindre grå hår enn dette, kan resultatet virke en nyanse mørkere enn forventet.

Vero K-Pak Age Defy blandes 
1:1, like  deler Vero K-Pak Age 
Defy Color og 20 Volume (6%) 
Veroxide.

Veroxide 
(%)

Bruk Virketid
(uten varme)

20 Volume 
(6%)

50% grå 
eller mer

45 minutter

HVORFOR DU VIL ELSKE DE
Oppnå forutsigbare og lekre fargeresultater til 
både blondiner og brunetter med de nye 
fargene i Age Defy NB+

• Dekker grått hår 100%
• Gir forutsigbare og langvarige fargeresultater
• Gir spenst og bevegelse til et livløst hår
• Gir glans og fuktighet, og håret blir mer 

medgjørlig

TEKNOLOGI
I likhet med huden aldres også håret og mister spenst, glans og endrer 
ofte struktur. Vero K-Pak Color Age Defy’s unike formel og tetthet av 
pigmenter gjør at fargene dekker grå hår perfekt og gjenoppliver hår 
som har mistet sitt ungdommelig utseende.
 
Vero K-Pak Color Age Defy bekjemper hårets aldringstegn med 
sin banebrytende 3-Defense Technologi som består av essensielle 
aminosyrer, lipider og ceramider som et aldrende hår mangler. 
Resultatet blir et hår som får en umiddelbar yngre følelse og utseende 
med forbedret elastisitet, mykhet og glans!
 
Som alle farger i Vero K-Pak Color systemet inneholder Age Defy 
Trans-Cuticle Delivery System™ og Quadramine Complex. Disse sørger 
for at fargemolekylene trenger skånsomt og dypt inn i håret og at vi 
kan bruke så lite ammoniakk som mulig, samtidig som keratinprotein 
gjenoppbygger håret under fargeprosessen.

A little beige, a lot of natural,  
and 100% covered. 
NATURAL BEIGE SERIES



4NB+5NB+6NB+7NB+

FØR - OG ETTERBEHANDLNG

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 Shampoo

Sjamponer håret med K-Pak 
Color Therapy Shampoo

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



DOWNLOAD OUR 
JOICOLOR SYSTEM APP

Tendenz Hårpleie AS | Holtegata 26, 0355 Oslo 

@joiconorway  #colorjoi

NYE JOICO VERO K-PAK COLOR AGE DEFY NATURAL  
BEIGE SHADES - RESULTATER

75% grå 
Naturlig nivå 8

Age Defy 9NB+ med 20vol
45min

90% grå
Naturlig nivå 5

Age Defy 5NB+ med 20vol
45min

75% grå
Naturlig nivå 8

Age Defy 10NB+ med 20vol
45min

FØR ETTER

FØR ETTER

FØR ETTER
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