
Oppdag nye 
VERO Violets
Nå lanseres en helt ny serie permanente farger i Vero K-PAK 
Color familien, det er totalt 5 nye farger i nydelige fiolette 
nyanser. Violet i Vero K-PAK Chrome familien utvides med 3 
nye nyanser som kommer i tillegg til V4 og V9, som vi kjenner 
godt i fra før. 

COLOR CHROME

På samme  
tonehøyde

På tonehøyde 
10-11

På samme  
tonehøyde

På tonehøyde 
10-11 

V9  
Platinum

8V Medium 
Violet Blonde

V8  
Lilac

7V Dark 
Violet Blonde

V7  
Wisteria

6V Light
Violet Brown

V6  
Amethyst

5V Medium
Violet Brown

4V Dark  
Violet Brown

V4  
Passion 
fruit

FARGENYANSER I VERO K-PAK COLOR FARGENYANSER I CHROME

4V, 5V, 6V, 7V, 8V 
Rene fiolette toner som er mulig å blande med hverandre eller med 
andre farger i Vero K-PAK Color for en skreddersydd fargeresept.

V6, V7, V8 
Rene fiolette toner som er mulig å blande med hverandre eller med 
andre farger i Vero K-PAK Chrome for en skreddersydd fargeresept. 

TIPS:
Takket være Vero K-PAK Color sin unike teknologi Trans-Cuticle 
Delivery System™ og Quadramine Complex© blir håret sterkere 
under fargeprosessen. Dette unike systemet fører fargemolekyler 
dypt inn i håret, slik at vi kan bruke så lite ammoniakk som mulig i 
fargene og samtidig gjennoppbygge håret fra innsiden og ut.

HEMMELIGHETEN:
Quadramine Complex© lukker og reparerer skjellaget etter en 
fargebehandling, noe som gjør at fargen forsegles i hårstrået og 
gir en langvarig, flott farge. Håret gjenoppbygges fra innsiden og 
ut, sluttresultatet er et sunt hår med en langvarig glansfull farge.

Fargene kan brukes som de er alene for rene, intense, fiolette farger, eller de kan blandes kreativt i en formulering 
med andre Vero K-PAK Color farger, slik at du kan skreddersy fargeresepten til hver enkelt kunde. Utgangspunktet 
på håret du setter fargen på bestemmer hvordan sluttresultatet vil bli; en naturlig blond med bare et hint av fiolett, 
smokey brunette eller en iøynefallende intens lilla.

GRÅHÅRSDEKKING

> 25% grå: 1/4 N + 3/4 V > 50% grå: 1/2 N + 1/2 V > 75% grå: 3/4 N + 1/4 V

FØR
Håret hennes var  
lysnet til nivå 12  
Platinum Blonde. 

Forbleket med:  
Crème Lightener med 3% (10 VOL)

Formula 1:   
Color Intensity  
1 del Light Purple + 1 del Clear 

Formula 2:   
Color Intensity  
1 del Hot Pink + 1 del Clear 

Basefarge:   
Vero K-PAK Color ¾ 7V  
+ ¼ 6V med 3% (10 VOL)

ETTER

FARGERESEPT



V44V

5V

6V V6

7V

8V

V7

V8

ASSORTMENTS MAY VARY BY COUNTRY

FARGESIRKELEN

ETTER EN FARGEBEHANDLING
I SALONGEN
• Emulger fargen, for så å skylle godt med varmt vann.
• Sjamponer med Color Endure eller K-PAK Color Therapy 

Shampoo.
• Håndkletørk håret for så å påføre K-PAK Cuticle Sealer  

og la virke i 5 minutter og skyll godt.
• Håndkletørk håret for så å påføre K-PAK Intense Hydrator  

og la virke i 5 minutter, deretter skyll godt.

BEHANDLING HJEMME
• Anbefal kunden riktige produkter til å bruke hjemme. Dette kan 

for eksempel være:
• Color Endure Violet for å bevare den kalde fiolette fargen
• K-PAK Color Therapy eller COLOR Co+Wash er også et 

veldig godt alternativ til å bevare fargen hjemme.

COLOR CHROME

VELEGNET TIL:
• Å lage naturlige blonde nyanser med en diskret fiolett nyanse ved 

å nøytralisere gule pigmenter på et hår som er forbleket.
•  Å lage intense og rene fiolette nyanser ved å forbleke håret til nivå 

10 eller lysere.
• Å bruke fargene ton i ton eller mørkere for å oppnå diskré fiolette 

nyanser.
• Bland inn N- eller B-serie i fargen, hvis du ønsker å nøytralisere 

fiolette toner når du påfører farge i håret, dette gjelder både på 
forbleket hår, ton i ton og mørkere. 

IKKE EGNET:
• Fargene er ikke egnet for å dekke grått hår alene. Er håret 25% grått 

er det ideelt å blande med Natur serie for å beholde fargen kald.

VELEGNET TIL:
• Å lage naturlige blonde nyanser med en diskret fiolett nyanse ved 

å nøytralisere gule pigmenter på et hår som er forbleket.
• Å lage intense og rene fiolette nyanser ved å forbleke håret til nivå 

10 eller lysere.
• Å bruke fargene ton i ton eller mørkere for å oppnå diskré fiolette 

nyanser.
• Bland inn N- eller B-serie i fargen, hvis du ønsker å nøytralisere 

fiolette toner når du påfører farge i håret, dette gjelder både på 
forbleket hår, ton i ton og mørkere. 

• Som en toner/korrigering på et forbleket hår er eksisterende V9 
ideell.

BLANDINGSFORHOLD

Alle Veroxide Vannstoff; 
VeroGlaze, 10, 20, 30 og 40 Volume

Vero Chrome Activator

VIRKETID

VANNSTOFF               %              VIRKETID
VeroGlaze 5 Vol 1,5 % 5 - 20 min

10 Vol   3 % 35 min

20 Vol   6 % 45 min

30 Vol   9 % 55 min

40 Vol 12 % 65 min

FARGEPROSEDYRE                             VIRKETID
Standard fargeprosedyre 20 min

Intense resultater og 15 min med varme
“blende” grå hår & avkjøl i 5 minutter

Toning på forbleket hår 5 - 20 min

Veroxide

1:1

Activator

1:2

Veroxide

1:1

Activator
1:2

• NB: Sirkelen rundt fargenavn i fargesirkelen betyr at det er demi-permanente farger 
(Vero K-PAK Chrome). Det kan forekomme individuelle forskjeller fra land til land.

Violet seien er perfekt til å nøytralisere uønskede gule nyanser. 
Som vist i fargesirkelen er Violets ideel til å nøytralisere gule toner 
spesielt på tonehøyde 8-9.

FØR FØR FØR FØR 

ETTER 
(Vero K-PAK Chrome V6)

ETTER
(Vero K-PAK Color 8V + 10 Vol)

ETTER (Vero K-PAK Chrome V8 med  
en dråpe av Vero K-PAK Chrome V4)

ETTER (Vero K-PAK Color 2/3 8V 
+ 1/3 7V + 10 VOL)

FØR 

ETTER 
(Vero K-PAK Chrome ½ V7 + ½ V6)

EKSEMPLER FOR TON I TON ELLER MØRKERE


