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The joi of healthy hair
Vår historie

JOICO ble grunnlagt for over 40 år siden av en lidenskapelig frisør fra California ved navn Steve Stefano. 

Merkene som fantes på den tiden innfridde ikke de kravene han så etter i hårprodukter. Han valgte derfor 

å utvikle sitt eget hårpleiemerke. Planen hans var ambisiøs og ikke minst suksessfull ettersom JOICO har 

vært i forkant med innovative hårpleieprodukter de siste 40 årene. JOICO var faktisk det første firmaet 

som innså viktigheten av å benytte alle de 19 aminosyrene som håret vårt naturlig er bygget opp av. Det er 

ingenting som slår et sunt og sterkt hår. Et vakkert, sunt og glansfullt hår har en utstråling som virkelig blir 

lagt merke til av de rundt deg. Vi velger å kalle det “JOI”. 

Håret går gjennom mange faser gjennom livet som påvirker håret positivt og negativt. Alt fra utskiftning 

av farge og forskjellige frisyrer til bruk av varmeverktøy. På et eller annet tidspunkt vil håret miste litt av sin 

utstråling fordi konsekvensen av det vi gjør med håret gjennom de ulike fasene vil være med å prege hårets 

kvalitet. Hva vi gjør med håret som gjør oss fornøyde er ikke nødvendigvis alltid det som er best for håret. Vi 

i JOICO vet at det ikke trenger å være sånn! Vi tilbyr ypperste kvalitet i alle våre produkter som er utviklet for 

å få tilbake et sunt, blankt og sterkt hår – og du vil merke forandringen allerede etter første behandling. 
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Våre farger er unike fordi fargene 

gjenoppbygger håret under fargeprosessen. 

Det betyr at det ikke er nødvendig å tilføre 

ekstra plexer i våre farger. Alt vi tilbyr av farge 

utgjør the joicolor system.   

A World of   
Healthy Color
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Fargene vi tilbyr fra vårt joicolor system har en ting til felles, 

nemlig Quadramine Complex som består av hårets naturlige 

oppbygging av keratinprotein. Denne unike teknologien 

gjenoppbygger et svakt og skadet hårstrå under innfarging og 

forsegler fargemolekylene i hårstrået på en skånsom måte.

Quadramine Complex er fremstilt av naturlig keratin i forskjellige 

molekylvektstørrelser (MWS) for å kunne fylle hvert tomrom i 

hårstrået. Dette resulterer i et hår som får en fantastisk farge med 

lang holdbarhet og som er sunt og sterkt etter fargebehandlingen.  

Fellestrekket  
i joicolor systemet

4



QUADRAMINE COMPLEX
Nøkkelen til et sunt fargebehandlet hår

MWS  
150

MWS
150-2500

MWS  
2500
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Vårt joicolor  system

En serie med 
ferdigformulerte 

farger - side 8

En serie med 
rene farger - side 12
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Vårt joicolor  system Velg riktig fargeserie tilpasset dine behov og ønsker. Kjenn på 
følelsen av JOI med et sunt, sterkt og vakkert fargebehandlet hår! 

Anti-age hårfarge - side 16 En serie med vakre og 
intense farger - side 18

En serie som gir sunt  
& blondt hår - side 21

BLONDE
LIFE
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LumiShine® Repair+ Color er skånsom mot håret på grunn 

av lavt innhold av ammoniakk. Den forvandler håret fra 

innsiden og ut med den banebrytende teknologien ArgiPlex 

og Quadramine Complex! ArgiPlex inneholder arginin. Arginin 

er en essensiell aminosyre som naturlig finnes i håret. Hårets 

naturlige arginin svekkes under en fargeprosess, men takket 

være ArgiPlex teknologien erstattes dette. Resultatet blir et 

hår som bevarer sin styrke og faren for at håret blir slitt eller 

knekker reduseres. 

Skånsomme farger med 
imponerende resultater

“Sunn og glansfull 
          hårfarge med LumiShine”
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Skånsomme farger med 
imponerende resultater

Et system som består av ferdigformulerte 

farger som er enkle å forstå og bruke. 

Håret etterlates i fantastisk kondisjon 

og kjennetegnes for sin strålende glans. 

LumiShine har allerede vunnet Stylist 

Choice Awards for sin fantastiske kvalitet 

etter kort tid på markedet.

LumiShine
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LumiShine Permanent Crème Color 

med ArgiPlex Technology og Quadramine 

Complex.   

Hvorfor du vil elske denne serien:

• Lavt innhold av ammoniakk.

• Gir eksepsjonell intensitet og lang holdbarhet.

• 100% gråhårsdekk.

• Pleier håret under fargeprosessen, forsegler 

fuktigheten som gir eksepsjonelle fargeresultater.

• 65 nyanser.

• Kompakt og lønnsom fargeserie.

LumiShine Dimensional Deposit (lanseres høsten 2018) 

Ammoniakkfri Demi-Permanent Crème Color med ArgiPlex 

Technology og Quadramine Complex. 

Hvorfor du vil elske denne serien:

• Ammoniakkfri farge med tette og reflekterende fargepigmenter.

• Lag effekter eller gjør korrigeringer.

• Dekker grått hår på nivå 5 og mørkere; blender grått hår på nivå 6 

og lysere.

• Pleier håret under fargeprosessen og forsegler fuktigheten  

som gir eksepsjonelle fargeresultater. 

• 38 nyanser.

• Kompakt og lønnsom fargeserie.
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LumiShine Demi-Permanent Liquid Color 

Ammoniakkfri Demi-Permanent Liquid Color 

med ArgiPlex Technology og Quadramine 

Complex. 

Hvorfor du vil elske denne serien:

• Ammoniakfri farge som gir glansfulle og  

reflekterende fargesultater.

• Frisker opp fargenyanser med lett innfarging, 

korrigerer og gir en fantastisk glans.

• Blender grått hår.

• Pleier håret under fargeprosessen og  

forsegler fuktigheten som gir  

eksepsjonelle fargeresultater. 

• 38 nyanser.

• Kompakt og lønnsom fargeserie.
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Vero K-Pak Color

Denne fargeserien er perfekt for deg som like å jobbe kreativt med farger, 

formulere dine egne fargeresepter og er den sanne colorist. Dette er en 

fargeserie med rene farger slik at du står helt fritt til å bruke din kreativitet 

og skreddersy dine helt egne nyanser, noe som åpner opp for et hav av 

formuleringsmuligheter. 

Denne muligheten gir deg frihet til å slippe løs den kunstneriske og kreative 

frisøren i deg. Som alle fargeserier i joicolorsystemet har Vero K-Pak Color 

unike gjenoppbyggende egenskaper. Trans-Cuticle Delivery System™ og 

Quadramine Complex, gjør at fargemolekylene trenger skånsomt og dypt inn 

i håret slik at vi kan bruke så lite ammoniakk som mulig, samtidig som håret 

gjenoppbygges under fargeprosessen. Resultatet blir fantastiske langvarige 

farger helt utenom det vanlige.

“Skreddersy din  
  unike hårfarge!”
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Vero K-Pak Color Permanent Crème Color

med Trans-Cuticle Delivery System™ og 

Quadramine Complex.

Hvorfor du vil elske denne serien:

• Lavt ammoniakk innhold.

• Ren fargepalett og full kreativ formuleringsfrihet. 

• Sunne, glansfulle og langvarige fargeresultater.

• 67 nyanser.

• Kompakt og lønnsom fargeserie.
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Vero K-Pak Chrome Demi-Permanent Crème 

Color Ammoniakkfri Demi-Permanent Crème 

Color med Quadramine Complex. 

Hvorfor du vil elske denne serien:

• Ammoniakkfri formel.

• Ren fargepalett og full kreativ formuleringsfrihet.  

• Sunne, glansfulle og langvarige fargeresultater.

• 27 nyanser.

• Kompakt og lønnsom fargeserie.
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Vero K-Pak Age Defy

I likhet med huden vil den naturlige aldringsprosessen sette 

sitt preg på håret. Håret vil endre seg over tid og bli sprøtt, 

grovt og grått. I tillegg vil det miste spenst og få et matt 

utseende. Vero K-Pak Age Defy sine egenskaper vil være 

med på å reversere denne prosessen. Håret vil straks se 

yngre ut og oppleves sunnere og sterkere med en fantastisk 

glans.

Fargene inneholder Trans-Cuticle Delivery System™ og 

Quadramin Complex. Age Defy inneholder også 3-DEFENSE 

TECHNOLOGY™ som gjør håret smidigere, gir spenst, glans 

og gjør at håret blir lettere å håndtere. Fargene gir optimal 

innfarging som resulterer i langvarige fargeresultat og gir 

100% gråhårsdekk.
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Vero K-Pak Age Defy Permanent Crème Color

Permanent Crème Color med Trans-Cuticle 

Delivery System™og Quadramine Complex. 

Hvorfor vil du elske denne serien:

• Lavt ammoniakkinnhold.

• Reverserer hårets aldringsprosess.

• Gir spenst og mykhet.

• 100% gråhårsdekk.

• Langvarig holdbarhet og glans.

• 24 nyanser.

• Kompakt og lønnsom fargeserie.

“Anti-age  
    hårfarge”
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 * avhengig av nyanse og hårets kondisjon.

“Vakre og kreative hårfarger  
                     rett fra tuben!”

Joico Color Intensity

Utforsk en kreativ verden med en intens og fargerik serie, 

nemlig JOICO Color Intensity. Serien har et mangfold av 

vakre farger som kan blandes og tilpasses nøyaktig til 

kundens unike behov. 

Fargene er semi-permanente og har en holdbarhet på 

opptil 20 sjamponeringer* Color intensity inneholder 

Quadramine Complex og næringsrik Kukui olje som gjør 

at fargene oppnår en fantastisk glans!
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Color Intensity Semi-Permanent Crème Color

Semi-Permanent Crème krem farge som 

inneholder Quadramine Complex. 

Hvorfor du vil elske denne serien:

• Skal ikke blandes med vannstoff.

• Stadig nye kolleksjoner med aktuelle  

og trendy farger.

• Uendelig kreativ frihet.

• Kan blandes med hverandre.

• Etterlater håret sunt, blankt og glansfullt.

• 32 nyanser.

• Kompakt og lønnsom fargeserie.

“Vakre og kreative hårfarger  
                     rett fra tuben!”
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Tilpasset vannstoff  

til hver enkelt fargeserie
Alle fargene i joicolor system har sitt unike vannstoff 

tilpasset den enkelte fargeserie, dette for å sikre de beste 

fargeresultatene. 

I LumiShine har vi LumiShine Creme Developer som 

aktiverer ArgiPlex-teknologien i LumiShine fargene. 

I Vero K-Pak Color har vi utviklet Veroxide. Creme 

Developers er med på å styrke håret. Resultatene er 

stabile fargeresultater uten uønsket løft.

“Perfekt
 fargematch”
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Blonde Life
Blonde Life Hyper High Lift Permanent Crème Color  

(lanseres oktober 2018) 

Vår fargeserie som gir et sunt og blondt hår med ArgiPlex 

Technology. Fargene lysner opptil 5 nyanser på et 

naturlig utgangspunkt.

Glansfulle og 
skånsomme blekinger
Våre blekemidler varierer fra pulver til krem til leire.

Hver og en av dem etterlater håret skinnende, sunt og med 

god elastisitet.

Blonde Life Lightening Powder – lysner opptil 9 nivåer.

VeroLight Lightening Powder – lysner opptil 8 nivåer.

Vero K-Pak Creme Lightener - lysner opptil 8 nivåer.

Free Play Clay Lightener – lysner opptil 7 nivåer.

Tilleggsbehandlinger

Base Breaker - lysner skånsomt opp en nyanse på bare 10 

minutter.  

Ideell for å oppnå myke overganger i etterveksten.

Color Intensity Eraser - fjerner direktevirkende 

fargepigmenter / semi-permanent farge i ett steg.
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Tendenz  
Hårpleie

Vi i Tendenz Hårpleie er opptatt av 

kunnskap. Det å kunne videreutvikle seg 

som frisør gjennom produktkunnskap, 

kreativitet og profesjonalitet er viktig for 

å kunne tilby en god kundeopplevelse. 

Vi tilbyr en rekke teorikurs og workshops 

som omfavner både Vero K-Pak Color, 

Blonde Life og LumiShine. Dette er kurs 

som passer for deg enten du er ny i faget 

eller har vært med i mange år. 

Kontakt din agent for mer informasjon 

eller kundeservice på tlf.: 22 92 50 00.

Salongbehandling med 
K-PAK Hair Repair 
System 
Gullrekka

JOICO tilbyr et unikt kursystem som tilbys 

eksklusivt i salong i kombinasjon med en 

kjemisk behandling, nemlig Hair Repair System. 

Systemet er en firetrinns behandling som 

forbedrer og reparerer skadet hår før innfarging. 

Ved å forberede og forbedre håret før en 

fargebehandling har du det beste utgangspunktet 

for å oppnå ønsket sluttresultat. Du vil oppnå en 

fantastisk farge og ikke minst et sunt vakkert hår. 
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Hjemmebehandling

Joicolorsystemet støttes av en rekke unike

JOICO hårprodukter. Produktene er 

skreddersydde til alle hårtyper og utviklet slik 

at håret forblir sunt og vakkert etter en kjemisk 

behandling. Våre produkter fremhever og 

forlenger fargens holdbarhet, sunnhet og glans.  

Produktene har hver sin unike egenskap og 

passer for alle med farget hår. Enten du har en 

gnistrende blank trendfarge, nydelig blondtone, 

glanfull rødtone eller vakkert brunt hår.

“Healthy Color  
 is teamwork”
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