
VERO K-PAK COLOR INTENSITY 

BRUKERVEILEDNING  
• Brukes rett fra tuben (blandes ikke med vannstoff) 

• For maksimal intensitet forblek håret til et nivå 8/9,  

ved pastelltoner bør håret være nivå 10 eller lysere

• Opp til 20 minutter virketid

Intensity retningslinjer

• Maksimum • Bruk JOICO Vero K-PAK Color Intensity rett fra 

tuben

• Medium • 2 deler JOICO Vero K-PAK Color Intensity blandet 

med 1 del JOICO Vero K-PAK Color Intensity 

Clear Mixer

• Lett • 1 del JOICO Vero K-PAK Color Intensity med 2 deler 

JOICO Vero K-PAK Color Intensity Clear Mixer

• Pastell • Bruk JOICO Vero K-PAK Color Intensity Clear Mixer 

som base. Tilsett litt og litt JOICO Vero K-PAK Color 

Intensity til du har den fargen du ønsker. NB! Det er 

lite pigmenter som skal til for å lage pastellfarger

Tips! For best kontroll ved blanding av pastellfarger: bruk en blank/hvit fargeskål. Ha i tilpasset 

mengde Clear og tilsett så litt og litt av pastellfargen du ønsker.   

PÅFØRING
GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER

• Gjennomfør en allergitest før hver fargebehandling 

• Gjennomfør trinn 1, trinn 2 og trinn 3 av JOICO K-PAK Hair Repair 

System før fargebehandlingen

• Forblek håret hvis det er for mørkt. Det anbefales at håret lysnes til  

nivå 8/9 for mest intensitet. Nivå 10 eller lysere for pastelltoner

• Påføres alltid i tørt hår

• Del inn i tynne paseèr for jevn påføring

• Spray på JOICO K-PAK Professional H.K.P. i porøse lengder og spisser

• Bruk hansker, pga. sterke direkte pigmenter fester de seg lett på  

hud og klær, så vær nøyaktig 

• Ikke bruk varme

• Husk at Color Intensity må sjamponeres ut

ALTERNATIV BRUKERVEILEDNING

20 Volum
e

Color
Intensity
Eraser

Color Intensity Eraser blandes  
normalt med 6% (20 Vol.)
Veroxide eller LumiShine Devloper. På 
porøse eller fine hårtyper anbefales 
1,5% (5 Vol.) eller 3% (10 Vol.).

ERASER
JOICO Color Intensity Eraser:

Trendene innen farge og teknikker endrer seg i takt med hva som skjer i motebildet. Det 

kommer stadig nye JOICO Intensity kolleksjoner og teknikker man ønsker å prøve ut. Vi 

er derfor glade for at vi har JOICO Color Intensity Eraser i vårt sortiment. Dette gjør det 

enda enklere å tilby og gjennomføre en fargeforandring i din salong. Men før man setter i 

gang med en avfarging ved hjelp av JOICO Color Intensity Eraser er det viktig med et godt 

forarbeid, samt å lese bruksanvisningen nøye.

Påføring av JOICO Color Intensity Eraser:

•  Bland en hel pose med Color Intensity Eraser med 90 ml Veroxide eller Lumishine 

Developer i en fargeskål (ikke av metall). *Denne blandes normalt med 6% (20 Vol.). På 

porøse eller fine hårtyper anbefales 1,5% (5 Vol.) eller 3% (10 Vol.).
•  Bruk en fargepensel og påfør blandingen på de deler av  håret som er behandlet med 

bleking og deretter er farget inn med en Intensity farge. La virke i opptil 30 minutter uten 

varme. 

•  Følg med til ønsket resultat er oppnådd.

BRUKERVEILEDNING  

BLANDINGSFORHOLD INTENSITET AV FARGE  
SOM SKAL FJERNES

Color Intensity Eraser & 
6% (20 Vol.)

Intens farge, med mye gjenværende 
pigmenter i håret.

Color Intensity Eraser & 
3% (10 Vol.)

For farge som er blitt blass, utvasket og 
pastelltoner.

Hva er Vero K-PAK Color Intensity?

JOICO Vero K-PAK Color Intensity er en fargeserie med semipermanente farger som varer 5 

-15 sjamponeringer. Fargene består av kun innfarging og ingen opplysning. Pasteller vaskes 

raskere ut enn farger med sterkere pigmenter.

Brukerveiledning:

• Bruk fargene rett fra tuben for maksimal innfarging eller bland med Clear Mixer  

for et lysere resultat. Alle fargene kan blandes med hverandre. 

• For best resultat påfør fargene i et bleket eller lysnet hår. 

• Semipermanent resultat som varer fra 5 -15 sjamponeringer.

• Kun innfarging, ingen lysning, blandes ikke med vannstoff.

• Brukes rett fra tuben for maksimal innfarging, bland med Clear Mixer hvis  

du ønsker et lysere resultat.

• Virketiden er opptil 20 minutter. 

• Skal ikke blandes med vannstoff

QUADRAMINE COMPLEX™

Egenskaper Fordeler

• Quadramine Complex™ reparerer skadet 

hår og etterlater håret i en fantastisk 

kondisjon 

• Quadramine Complex™ reparerer håret 

fra innerst til ytterst

• Pigmentene får en jevn inntrenging i 

håret

• Et sunt og sterkt hår gir hårfargen 

lenger varighet

PROTECTING OIL & CONDITIONING QUAT SYSTEM

Egenskaper Fordeler

• Mineral olje, Kukui Nut olje  

og Borage olje

• Blankt hår 

• Mykt hår

• God kambarhet

• Et medgjørlig hår

DIREKTE PIGMENTER

Egenskaper Fordeler

• Positivt ladede pigmenter

• Sterke og tette pigmenter

• Ingen vannstoff

• De positivt ladede pigmentene 

fester seg lett til det negativt ladede 

skjellaget i et forbleket hår

• Maksimal intensitet og holdbarhet 

CLEAR MIXER

Egenskaper Fordeler

• Inneholder ingen pigmenter, kan 

brukes alene for å tilsette glans 

• Vanner ut pigmentene når man 

blander den med Intensity nyansene

• Gir håret glans 

• Blandes sammen med Intensity 

nyansene for å skape pastelltoner

  


