
9 NYE
MUST-HAVE SHADES

REPAIR+ PERMANENT CRÈME COLOR AA SERIES
REPAIR+ DEMI-PERMANENT LIQUID COLOR AA SERIES, 10V & 4SB



Teknologi
Denne serien har en unik teknologi og avanserte complexer som 
reparerer skadet hår. Disse balanserer pH-verdien og gir eksepsjonell 
holdbarhet og en glansfull farge. 

Hvorfor du vil elske denne 
serien…

LumiShine Permanent Crème Color
• Pleier og beskytter håret under 

fargeprosessen, samt forsegler 
fuktigheten inn i håret. Resultatet blir 
et mykt hår og glansfull farge og en 
holdbarhet opptil 30 sjamponeringer.*

• Gir eksepsjonell holdbarhet og intensitet 
• Håret ser sunt og glansfullt ut
• Lavt ammoniakk innhold 
• Enkle å bland og applisere 

LumiShine Demi-Permanent Liquid Color
• Ammoniakkfri og pH balansert mini-color 
• Enkel å bruke og fordele med en 

behagelig duft. 
• Brukervennlig formula; korrigeringer, 

glossing eller oppfriskning av farger. 

NYHET - GLED DEG TIL EN NYDELIG KALD FARGEPALETT! 
Nye Ash Ash serien – er en kald fargepalett med syv nye permanente - og demi-
permanente liquid farger. Serien er spesielt utviklet for å nøytralisere uønskede varme toner 
og passer perfekt til å skape kalde farger i mørke hår, Spot - on til en av vårens trender, 
som er kalde vakre brunetter! Fargene inneholder vår unike ArgiPlex™ teknologi som sikrer 
et sunt  og sterkt hår etter fargebehandlingen. 

  ASH ASH SERIES

Bond-Building Arginine:   
Arginin er den aminosyren som enklest brytes 
ned ved hårfarging. Teknologien i dobbelt 
askserien gjenoppretter denne aminosyren som 
gjør at håret holder seg sterkt, smidig og unngår 
ytterligere skade ved fargebehandling. 

Patented Conditioner: 
Teknologien beskytter hvert hårstrå og sørger for 
at et fargebehandlet hår bevarer en myk, blank og 
sunn overflate i opptil 30 shamponeringer. 

Quadramine® Complex:  
Vår unike blanding av lav molekylærvekt 
og størrelsen på proteinene (mellom 150-
2500MWA) sørger for maksimal beskyttelse og 
gjenoppbygging fra innerst i margen til ytterst i 
skjellaget, som garanterer et hår som både ser og 
føles sunnere ut etter hver fargebehandling.

Permanent Crème Color  Demi-Permanent Liquid Color

4AA

Brukes på ufarget/naturlig hår for å fjerne underliggende 
røde pigmenter. Perfekt om du vil oppnå kalde, medium 
brunette nyanser fra nivå 2-4. Bruk LumiShine 4AA, 4NA, 
hvis du ønsker ekstra ask tone i fargen.   

5AA

Brukes på ufarget/naturlig hår for å fjerne underliggende 
rød-oransje pigmenter. Perfekt om du vil oppnå kalde 
lysere brunette nyanser fra nivå 3-5. Bruk LumiShine 
5AA, 5NA, hvis du ønsker ekstra ask tone i fargen.   

6AA

Brukes på ufarget/naturlig hår for å fjerne underliggende 
oransje pigmenter. Perfekt om du vil oppnå kalde mørke-
blonde nyanser, fra nivå 4-6. Bruk LumiShine 6AA, 6NA 
hvis du ønsker ekstra ask tone i fargen.   

7AA

Brukes på ufarget/naturlig hår for å fjerne underliggende 
gul-oransje pigmenter. Perfekt om du vil oppnå kalde 
medium blonde nyanser, fra nivå 5-7. Bruk LumiShine 
7AA, 7NA hvis du ønsker ekstra ask tone i fargen.   

5AA
Skaper ultra-kalde brunetter. Brukes for å friske opp 
en blass farge i tidligere farget hår, som er mørke til 
medium brunetter og som ønsker å dempe / fjerne 
varme pigmenter. På hår som er lysnet opptil oransje, vil 
du få et medium brunt resultat. 

6AA
Skaper ultra-kalde blonde farger. Brukes for å friske 
opp en blass farge i tidligere farget hår, som er medium 
brunt til mørk blond og som ønsker å dempe / fjerne 
varme pigmenter. På hår som er lysnet opptil oransje, vil 
du få et medium brunt resultat. 

8AA

Skaper de kaldeste blonde tonene. Brukes for å friske 
opp en blass farge i tidligere farget mørkt til lysblondt 
hår, som ønsker å fjerne varme pigmenter. På hår som er 
lysnet opptil oransje/oransje-gult, vil du få et kaldt mørkt 
til medium blondt resultat.



Gråhårsdekk: Ash Ash er ikke utviklet for å dekke grått hår. De permanente hårfargene bør blandes med Natur, når de brukes på hår 
som er over 25% grått. Bland Ash Ash nyansene med Natur på samme nivå som ønsket nyanse. 

NIVÅ GRÅHÅRSDEKK PÅ 25% 
GRÅTT HÅR

GRÅHÅRSDEKK PÅ 50% 
GRÅTT HÅR

GRÅHÅRSDEKK PÅ 75% - 
100% GRÅTT HÅR VANNSTOFF VIRKETID

Ash Ash Tilsett 25% Natur i 
fargeblandingen

Tilsett 50% Natur i 
fargeblandingen

Tilsett 75% Natur i 
fargeblandingen

20 Volume
(6%)

45 min. i 
romtermperatur

BRUKERVEILEDNING 

Permanent Crème Color
Brukes i fargeskål og pensel. 
Virketid: 35 - 45 minutter om du skal dekke grått hår.  

Ton-i ton 
eller mørkere

Lysner et nivå 
Gråhårsdekk

Lysner 2 nivå Lysner 3 nivå

Demi-Permanent Liquid Color
Blandes og påføres i applikatorflaske eller med skål og 
pensel. Virketid 5-35 minutter. 

NYE LumiShine 
Ash Ash er perfekt 
når du ønsker:
• Å nøytralisere varme toner
• Å skape kalde ask farger. 
• Glansfulle sunne fargeresultat. 
• En farge med lang holdbarhet, 

opptil 30 shamponeringer. 

5 vol
Developer

35 
min

Pre- and Post Color Service for all LumiShine services

FOREBYGGE SKADE REPARERE SKADET HÅR

Påfør Defy Damage ProSeries 1 Påfør Hair Repair System trinn 1, 2 & 3

                    Farg håret iht. brukerveiledning                        Farg håret iht. brukerveiledning

Shamponer håret med Defy Damage Shampoo Shamponer håret med K-Pak Color Therapy Shampoo

Påfør Defy Damage ProSeries 2 Utfør Hair Repair System trinn 2 & 4

5-35 
min

*  Please note: Not all shades are available in all categories. For accurate color/shade availability per category, please refer to the LumiShine Technical Manual.

RRV
(.662)

RRC
(.664)

CCR
(.446)

NNA (.001)

AA (.11)

NNG (.003)

NN (.00)

SPØRSMÅL & SVAR
Hva er forskjellen mellom BA og AA?
Blue Ash (BA) er hovedsakelig basert på blå pigmenter. 
AA (ash ash) er hovedsakelig basert på grønn. 

Hvor mange nivå lysning kan jeg forvente med 
Permanent Crème Ash Ash shades?
Det kommer an på hvilket vannstoff som brukes.  
Se tabell ovenfor. Dette er kun mulig på et ufarget/
naturlig hår. 
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Demi-Permanent Liquid Color
• For å blende grått fint hår  
   på samme tonehøyde. 
• Ton – i ton farging 

Hvorfor du vil elske den… 
• Håret blir 2X så glansfullt*
• Håret styrkes og pleies i fargeprosessen 
• Ammoniakkfri og pH balansert 
• Ideell konsistens å fordele i håret 
• Perfekt å bruke til korrigeringer, glossing og blending av 

grått hår.  

LumiShine Demi-Permanent Liquid 
Colors er perfekt til:
• Friske opp en blass farge. 
• Glosse håret så det ser sunt og glansfullt ut. 
• For korrigere og optimalisere fargeresultat.  
• For å blende grått fint hår på samme tonehøyde. 
• Ton – i ton farging 

Demi-Permanent Liquid 10V: Din favoritt for å eliminere gyldne toner  
og skape klare kalde blondfarger med en fantastisk glans! 
Demi-Permanent Liquid 4SB: Nøytraliserer blasse toner i brunt hår 
umiddelbart. Perfekt alternativ for å fremheve en kald farge.   

TONEHØYDE TONE BESKRIVELSE

10V
Lysblond fiolett palett 
uten naturbase 

Eliminerer gule / gyldne toner, perfekt til 
korrigering, toning og glossing. Gjør at du 
kan skape ultra-klare blonde farger. 

4SB
Medium brunette, 
sølvblå uten naturbase 

Nøtraliserer blasse toner i brunt hår. Kan 
også brukes for å fremheve en kald brun 
farge. Også perfekt å tilby til menn som 
ønsker en kaldere farge. 

LANSERER TO NY FAVORITTER 10V & 4SB  

5 vol

5-35 
minBRUKERVEILEDNING

Teknologi
Bond-Building Arginine:
Arginin er den aminosyren som enklest brytes 
ned ved hårfarging. Teknologien i fargene 
gjenoppretter denne aminosyren som gjør 
at håret holder seg sterkt, smidig og unngår 
ytterligere skade ved fargebehandling. 

Patented Conditioner:
Teknologien beskytter hvert hårstrå og 
sørger for at et fargebehandlet hår bevarer 
en myk, blank og sunn overflate i opptil 30 
Shamponeringer. 

Quadramine® Complex:
Vår unike blanding av lav molekylærvekt 
og størrelsen på proteinene (mellom 150-
2500MWA) sørger for maksimal beskyttelse 
og gjenoppbygging fra innerst i margen til 
ytterst i skjellaget, som garanterer et hår 
 som både ser og føles sunnere ut etter 
hver fargebehandling.

Pre- and Post Color Service for all LumiShine services

FOREBYGGE SKADE REPARERE SKADET HÅR

Påfør Defy Damage ProSeries 1 Påfør Hair Repair System trinn 1, 2 & 3

                    Farg håret iht. brukerveiledning                         Farg håret iht. brukerveiledning

Shamponer håret med Defy Damage Shampoo Shamponer håret med K-Pak Color Therapy Shampoo

Påfør Defy Damage ProSeries 2 Utfør Hair Repair System trinn 2 & 4

dd LumiShine Clear to create lighter levels of AA.


