
  

LUMISHINE TONEBESKRIVELSER

TONEHØYDE TONE UNDERLIGGENDE PIGMENT KORRIGERER

10 Lightest Blonde  Pale Yellow Violet

9 Light Blonde Yellow Violet

8 Blonde Yellow/Orange Blue/Violet

7 Medium Blonde Orange Blue

6 Dark Blonde Red/Orange Blue/Green

5 Light Brown Red Green

4 Medium Brown Red/Violet Yellow/Green

3 Dark Brown Violet

2 Darkest Brown Blue/Violet

1 Black Blue

LUMISHINE TONEHØYDE, UNDERLIGGENDE PIGMENTER OG KORRIGERING

Opptil 45 minutter 
for gårhårsdekking
Ikke bruk varme.

Opptil 60 minutter for 
High Lift “XL” shades. 
Ikke bruk varme.

DEVELOPER BRUK VIRKETID

5 Volume (1.5%) +  
LumiShine Demi-Permanent Liquid Color

Kun innfarging. 
5 til 35 minutter avhengig av ønsket resultat. 
La virke i romtemperatur eller dekk til håret med plast 
og la virke med varme i 20 minutter. Fjern plasten, la fargen 
virke i ytterlige 15 minutter i romtemperatur.

10 Volume (3%) +  
LumiShine Permanent Crème Color 

Ton-i-ton innfarging 
eller mørkere.

35 minutter.
Ikke bruk varme.

20 Volume (6%) +  
LumiShine Permanent Crème Color

Lysner 1 tonehøyde. 
Dekker grå hår.

35 minutter. 
Ikke bruk varme.

30 Volume (9%) +  
LumiShine Permanent Crème Color

Lysner 2 tonehøyder.
35 minutter. 
Ikke bruk varme.

40 Volume (12%) +  
LumiShine Permanent Crème Color

Lysner 3 tonehøyder, 
Lysner 4 nivåer med 

High Lift “XL” shades.

35 minutter 
Ikke bruk varme.
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VANNSTOFF - OPPLYSNING OG VIRKETID

GRÅHÅRSDEKKING

TONE 25% GRÅ 50% GRÅ 75%-100% GRÅ DEVELOPER VIRKETID

NN
NANA

NWBNWB
NWNW

Dekker Dekker Dekker

20 Volume
(6%)

45 minutter
i romtemperatur

NVNV
NGNG
NCNC

NRVNRV
NRGNRG

Dekker Dekker + 25% N (.0)

AAAA
VV
CC
RR

SBSB
BABA

+ 25% N (.0) + 50% N (.0) + 75% N (.0)

PERMANENT FARGE

TONE 25% GRÅ 50% GRÅ 75%-100% GRÅ DEVELOPER VIRKETID

NN
NANA

NWBNWB
NWNW

Dekker Dekker Dekker

20 Volume
(6%)

45 minutter
i romtemperatur

NVNV
NGNG
NCNC

NRVNRV
NRGNRG

Dekker Dekker + 25% N (.0)

AAAA
VV
CC
RR

SBSB
BABA

+ 25% N (.0) + 50% N (.0) + 75% N (.0)

LUMISHINE REPAIR+DEMI-PERMANENT LIQUID COLOR

BEHANDLING PÅFØRING VIRKETID

Førstegangspåføring
Påfør fargekremen fra hodebunnen ut i lengder og spisser. Dersom det er  

 områder i håret som er svært porøst eller det er svært tynne hårstrå,  
kan virketiden på dette gå noe ned.

Opptil 35 minutter i romtemperatur

Glosse opp håret
Påfør fargekremen inn mot hodebunnen, trekk fargekremen ut i lengder 

og spisser siste 5-10 minuttene av virketiden. Jobb nøye med påføring av 
fargekremen og jobb med tynne inndelinger.

Opptil 35 minutter i romtemperatur

Nyansere et lysnet hår
Påfør fargekremen inn mot hodebunnen i tynne inndelinger og trekk 

fargekremen ut i lengder og spisser, la virke til ønsket nyanse er oppnådd.

5-15 minutters virketid i romtemperatur. 
Følg med fargen og skyll når ønsket 

nyanse er oppnådd.

Behandling med Clear*:
Tilfører glans og forbedrer hårets 
kvalitet

Påfør fargekremen inn mot hodebunnen i tynne inndelinger og trekk 
fargekremen ut i lengder og spisser og la virke opptil 20 minutter.

20 minutter i romtemperatur

Porøse lengder og spisser
Påfør fargekremen inn mot hodebunnen i tynne inndelinger. Tilfør Clear i farge-
blandingen eller lag en ny fargeblanding med en nyanse som er 1 til 2 tonehøy-
der lysere til lengder og spisser, la dette virke siste 20 minuttene av virketiden.

Opptil 35 minutter (lengder og spisser 
opptil 20 minutter) i romtemperatur.

NYE JOICO LumiShine Repair + Color forvandler håret fra innsiden og ut, med et gjennombrudd innen hårfarge, nemlig  
ArgiPlex Technology. LumiShine ArgiPlex Technology sin milde formel er bevist å erstatte 100% av argininen som forsvinner  
under en fargebehandling. Arginin er en essensiell aminosyre, så gjennom å erstatte dette under en fargebehandling vil du oppleve  
et strek og sunt hår etter endt fargebehandling.

INCG INRR

LumiINTENSIFIERS 

LumiShine Intensifiers er sterke, rene fargetilsetninger for 
å øke fargemulighetene og intensiteten. Du kan  formulere 
alt fra 1/2 cm opptil 25% av den totale  blandingen. 
Det skal ikke formuleres med ekstra  vannstoff til disse 
fargene. LumiShine  Intensifiers blandes inn i fargekremen 
du ønsker å bruke på kunden for å gi et yttligere intenst 
resultat til fargen. Bland INRR for å oppnå mer intensitet 
i røde nyanser eller INCG for å intensifiere kobber og 
gyldne toner. Kan kun brukes sammen med LumiShine 
Permanent Créme Color.

  

LumiEXTRALIFT

LumiShine Extralift er en lysfargeserie designet for å gi optimal 
opplysning og lekre blonde nyanser. Serien inneholder totalt fire 
nyanser: XLN (XL.0), XLA (XL.1), XLB (XL.7) og XLAA (XL.11).
Serien lysner opptil 4 tonehøyder ved bruk av 40 Volume 
 Developer hvis kundens utgangspunkt er fra nivå 6 eller 
lysere. Blandingsforhold er 1:1 og virketid opptil 60 minutter. 
Bruk aldri varme.  

Natur
base

Naturlig
blonde

resultater

Opptil 4 nivåer 
med løft på 
tonehøyde 6 

og lysere

Grønn/blå
base

Kalde
blonde

resultater

Varm beige
base

Varme
blonde

resultater

Double Ash 
grønn/blå base

Varm karamell 
tone

Anbefalt på nivå 
5 eller mørkere

*Clear kan enkelt brukes for å lage en mindre pigmentert nyanse. For å vanne ut pigmentene til en nyanse tilfør 30 ml av ønsket nyanse og så tilfør 30 ml Clear og 60 ml 5 Vol.

LUMISHINE REPAIR + DIMENSIONAL DEPOSIT DEMIPERMANENT CRÈME COLOR

BEHANDLING PÅFØRING VIRKETID

Førstegangspåføring/fra lys til 
mørk i ett steg

Påfør fargekremen fra hodebunnen ut i lengder og spisser.  
Dersom det er områder i håret som er svært porøst eller det er svært tynne 

hårstrå, kan virketiden på dette gå noe ned.

Opptil 35 minutter - la virke i  
romtemperatur med eller uten varme.

Glosse opp håret
Påfør fargekremen inn mot hodebunnen, trekk fargekremen ut i lengder 

og spisser siste 5-10 minuttene av virketiden. Jobb nøye med påføring av 
fargekremen og jobb med tynne inndelinger, så ut i lengder og spisser.

Opptil 35 minutter - la virke i  
romtemperatur med eller uten varme.

Nyansere et lysnet hår
Påfør fargekremen inn mot hodebunnen i tynne inndelinger og trekk 

fargekremen ut i lengder og spisser, la virke til ønsket nyanse er oppnådd.
Virketid 10-35 minutter, eller til ønsket 
resultat er oppnådd - i romtemperatur.

Mørkere effekter i et lyst hår Påfør farge i folie, på frihånd eller etter foretrukne teknikk. Opptil 35 minutter - i romtemperatur.

Gråhårs-blending Dekkevne på tonehøyde 1-5. Blender på tonehøyde 6-10.
35 minutter - la virke i romtemperatur 

med eller uten varme.

Herrefarge Påfør farge mot hodebunnen først, så ut i lengder og spisser.
Virketid 10-35 minutter, eller til ønsket 

resultat er oppnådd - la virke i  
romtemperatur med eller uten varme.

DEFY DAMAGE PROSERIES 1 & PROSERIES 2  - BRUKERVEILEDNING TIL ALLE FARGEBEHANDLINGER OG BLEKEPROSESSER

DEFY DAMAGE 
PRO SERIES 1

UTFØR  
FARGEBEHANDLING

DEFY DAMAGE  
SHAMPOO

DEFY DAMAGE 
PRO SERIES 2 

Rist flasken godt før bruk! Påføres i tørt hår før en 
kjemisk behandling. Start påføringen i bakhodet 
og spray i horisontale seksjoner. Når du jobber 
i front, del diagonalt fremover, slik at du sprayer 

fra og ikke mot kundens ansikt.

Spray alltid 8-15 cm fra håret. Fortsett til alle 
seksjoner i håret er behandlet og gre igjennom. 

Gjenta ProSeries 1 på områder som trenger 
ekstra beskyttelse. Se til at alle områder er 

jevnt dekket med produkt.

Utfør fargebehandlingen eller  
blekeprosessen som normalt og  
følg produktets anbefalinger om  

fremgangsmåte, blandingsforhold,  
virketider og skylleprosedyre. 

Når den kjemiske behandlingen har 
sittet virketiden ut, skyll eller  

sjamponer håret med Defy Damage 
Shampoo (avhengig av produktets 
anvisninger), følg deretter opp med 

Defy Damage ProSeries 2. 

Påføres i håndkletørt 
hår, la virke i 5 minutter 

og skyll godt.

VED BRUK AV HAIR REPAIR SYSTEM FØR KJEMISK BEHANDLING: 
Utfør kurbehandling steg 1-3 og fortsett med den kjemiske behandlingen. Etter kjemisk behandling; gjenta steg 2. Avslutt med steg 4

K-PAK HAIR REPAIR FIRETRINNSSYSTEM

STEG 1  
DYPRENSENDE SHAMPOO

STEG 2
SURHETSREGULERENDE

STEG 3 
REPARERER & 

 GJENOPPBYGGER HÅRET

STEG 4 
FUKTIGHET

K-PAK PROFESSIONAL  
CLARIFYING SHAMPOO

K-PAK PROFESSIONAL  
CUTICLE SEALER

K-PAK PROFESSIONAL  
RECONSTRUCTOR

K-PAK PROFESSIONAL  
HYDRATOR

• Vask håret med K-PAK Clarifying  
Shampoo. 

• La virke i 5 min. for optimal renseeffekt. 

• Skyll og håndkletørk.  

• pH: 4,5 – 5,5.

• Nøytraliserer rester av amoniakk og 
stanser oksidasjon. 

• La virke i 5 min. for å forsegle skjellaget.  

• Skyll og håndkletørk.  

• pH: 2,5 – 3,5

• Gjenoppbygger hårets struktur fra 
innerst til ytterst.  

• La virke 5 min. for å gjenoppbygge 
håret fra innerst til ytterst.   

• Skyll og håndkletørk. 

• pH: 4,5 – 5,5. 

• Intensiv fuktighetsbehandling.  

• La virke i 5 min. for å tilføre 
fuktighet.  

• Skyll og håndkletørk.  

• pH: 3,5

TONE BOKSTAV / NR FORKLARING

Natural N / .0 Natur, blonde og brune nyanser. Fin å blande med andre farger for optimal gråhårsdekk eller for å 
nøytralisere RR eller CC fargene.

Natural Ash NA / 01 Ferdig formulert Natur og Ask, for kalde blonde og brune nyanser.

Ash Ash AA / .11 Kald ask tone uten naturbase for å kunne nøytralisere/korrigere uønskede varme undertoner på best 
mulig måte under opplysning og/eller innfarging.

Natural Warm Beige NWB / .07 Natur og Varm-Beige nyanser for myke, karamell beige-blond og brunette nyanser.

Natural Warm NW / .077 Serien har en perfekt kombinasjon av natur kombinert med varme beige undertoner, resultatet er 
varme vakre toner til blondiner og brunetter.

Natural Gold NG / .03 Ferdig formulert Natur og Gylden, for gyldne blondiner og brunetter.

Natural Red Gold NRG / .063 Serien har en naturbase kombinert med røde og gyldene undertoner, resulterer i nydelige rød, gyldne 
nyanser.

Natural Copper NC / .04 Ferdig formulert Natur og Kobber, for kobberblondt og dype kobber nyanser.

Natural Red Violet NRV / .05 Natur, Rød og Violet for kalde rødbrune resultater.

Natural Violet NV / .02 Serien har en naturbase kombinert med fiolette undertoner for lekre kalde nyanser både for blondiner 
og brunetter. 

Copper CC / .44 Ren Kobber for et intenst resultat.

Red Red Copper RRC / .664 Intens flammerød. Rød basefarge med en kobber undertone for et intenst og lekkert sluttresultat, 
inneholder ingen naturbase.

Red RR / .66 Ren Rød for et intenst resultat. 

Copper Copper Red CCR / .664 Ren kobber for et intenst resultat, inneholder ingen naturbase.

Red Red Violet RRV / .446 En intens luksuriøs plommerød farge. Rød basefarge med en kjølig fiolett undertone, inneholder ingen 
naturbase.

Violet VV / .22 Ren Violet for et intenst resultat.

Blue Ash/Silver Blue BA/SB / .8 Grå-blå toner uten naturbase for å kunne nøytralisere/korrigere uønskede varme undertoner på best 
mulig måte under opplysning og/eller innfarging.


