
NYE  
SILVER BLUE  
SERIEN ER ENDELIG HER! 

REPAIR + DEMI PERMANENT 
LIQUID COLOR



LA DEG 
INSPIRERE AV 
VÅRE NYE KALDE 
NYANSER

–
Oppdag vår verden med flytende farger som etterlater håret 

i en fantastisk kondisjon og med en uslåelig glans. Vi er 

stolte over å kunne presentere våre nye iskalde nyanser fra 

LumiShine Demi – Permanent Liquids. Fargene er perfekte 

for å lage kalde blonde toner eller for å redusere varme 

undertoner i mørkere hår. Med denne serien kan du leke deg 

med iskalde nyanser og ikke minst glansfulle og langvarige 

fargeresultater. Vi frisører elsker å lage kalde farger og disse 

fargene vil gi deg masse inspirasjon og mange nye muligheter.



HVORFOR DU KOMMER TIL  
Å ELSKE DISSE NYANSENE:
• Fantastisk farge, glans og kondisjon  

i kun en behandling.

• Allsidig fargeserie: frisker opp blasse farger, 
toner, blender grått hår og gir  
en uslåelig glans.

• Kan blandes med andre  
LumiShine nyanser.

• Ideell å blande med NV eller NA serien  
for å nøytralisere gule, orange og røde 
pigmenter.

• pH balansert og ammoniakkfri formula.

QUICK SILVER
Endelig lanseres vår nye LumiShine Demi-Permanent Liquid Silver Blue serie som nøytraliserer gyldne undertoner. Silver Blue har  

en sølv blå base og leverer nydelige kalde nyanser. Takket være vår unike Argi Plex Teknologi som er integrert i fargene våre, 

etterlates håret sunt og glansfullt. 

Fargene tilbys i nyanser fra en tonehøyde 10 (lys gul) til en tonehøyde 1 (dyp blå sort). De kan brukes til alt fra å tone platinablonde 

nyanser til å få bort uønskede varme pigmenter i mørke blonde, brune og sorte hår.  

NYE  
SILVER BLUE

Husk: Fargeprøvene er farget på 100% hvitt hår og er kun for 

å gi et inntrykk av fargeresultatet. Endelig fargeresultat varierer 

alltid ut ifra hvilket utgangspunkt fargen påføres på.

10SB – Lys blond  
(10.8)

9SB – Lys blond  
(9.8)

6SB –  Mørk blond  
(6.8)

1BS –  Sort
(1.8)

7SB – Medium blond 
(7.8)

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. 

ARGININ REPLACEMENT SYSTEM 
Arginin er den aminosyren som enklest brytes ned ved 
hårfarging. Teknologien i Silver Blue serien gjenoppretter 
denne aminosyren som gjør at håret holder seg sterkt, 
smidig og unngår ytterligere skade ved fargebehandling.  

PATENTED CONDITIONING COMPLEX  
Teknologien beskytter hvert hårstrå og sørger for at 
et fargebehandlet hår bevarer en myk, blank og sunn 
overflate i opptil 30 sjamponeringer.  

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



5 Volum
e

VANNSTOFF OPPLYSNING VIRKETID

5 Volume (1,5%) +  
LumiShine Demi-Permanent  
Liquid Color 

Ingen opplysning,  
kun innfarging. 

5-35 minutter.
Ikke bruk varme.

VANNSTOFF - OPPLYSNING OG VIRKETID

SILVER BLUE SERIEN SOM BASE COLOR INTENSITY NYANSER

10SB Metallic Pewter, Metallic Moonstone, Metallic Violet,  
Metallic Mauve Quartz, Titanium og Lilac

9SB Metallic Pewter, Metallic Moonstone, Metallic Violet,  
Metallic Mauve Quartz, Titanium og Lilac

7SB Metallic Pewter, Metallic Moonstone, Metallic Violet,  
Metallic Mauve Quartz, Titanium, Black Pearl og Lilac

BRUKERVEILEDNING MED COLOR INTENSITY

35 
min

LumiShine Demi-Permanent Liquid Color dekker grått hår opptil 50%. 

For gråhårsdekk; la virke i 20 minutter med plasthette i varme, deretter 15 minutter i romtemperatur. 

Skyll håret grundig og sjamponer med K-PAK Color Therapy, etterfulgt av K-PAK Color Therapy Conditioner eller Luster Lock.

VIKTIG
Fargene er lett pigmenterte og vi anbefaler derfor å velge 1/2 til 1 nyanse mørkere enn du vanligvis ville brukt ved en nøytralisering. 

Om du har lysnet håret til en tonehøyde 9-10, velg da en blanding med like deler 9SB og 7SB. 

For å nøytralisere gult på en tonehøyde 9-10 etter lysning, anbefaler vi å blande SB-serien med NV-serien. SB-serien blandet med 

NA gir også et fint resultat ved nøytralisering.

Silver Blue serien med nyansene 10SB, 9SB og 7SB er perfekte å bruke som base for innfarging  
før bruk av Joico Color Intensity. På hår som er lysnet til lys gul – tonehøyde 10 bruk følgende: 

NYANSE BRUK GRÅHÅRSDEKKING

10SB – Lys blond Perfekt for et kaldt, lyst resultat. Nydelig på grått hår for et iskaldt og mykt resultat. 

9SB – Lys blond Fjerner uønskede gyldne  
pigmenter på tonehøyde 9/10.

Perfekt for en diskret gråhårsfarge og en sølvgrå look. 

7SB – Medium blond Fjerner uønskede gyldne pigmenter på lys 
blonde til medium blonde hår.

Gråhårsfarge med et dypt og stålgrått resultat.

6SB – Mørk blond
Nøytraliserer orange/røde pigmenter på  
tonehøyde 6/7 og mørkere. Perfekt for å  
glanse opp blasse og gyldne lengder. 

Gråhårsfarge med et dypt og stålgrått resultat.

1BS –  Sort Perfekt for å vedlikeholde blåsorte hår. Etterlater grått hår med et dypt blåsort resultat.



SPØRSMÅL OG SVAR

HVA ER FORSKJELLEN PÅ DEMI-PERMANENT LIQUID SILVER BLUE  
OG BLUE SILVER NYANSENE OG PERMANENT CRÉME BLUE ASH NYANSENE? 

BA serien fra LumiShine inneholder sterkere blå-grå pigmenter for å kontrollere uønskede gyldne undertoner 

ved lysning og etterlater håret med nydelige kalde resultater. Demi-Permanent Liguid SB/BS nyansene 

etterlater et mykere resultat sammenliknet med BA serien fra LumiShine. 

HVORFOR KALLER MAN IKKE DEN NYE NYANSEN BLUE ASH?
De nye Demi-Permanent Liquid Silver Blue nyansene etterlater mykere resultater enn BA serien og har derfor 

forskjellige navn. Den nye serien inneholder mindre blå pigmenter enn BA serien fra LumiShine. 

HVORDAN VIL DU BESKRIVE SB/BS SERIEN?
Nummerindikasjonen for SB er (.8) som betyr at sølv-grå er den dominerende fargen og sekundærfargen er 

blå. 

HVORFOR ER 1BS SKREVET SOM BLUE SILVER OG IKKE SILVER BLUE SOM DE ANDRE 
NYANSENE?
Fordi blått er mere dominerende enn sølv på en tonehøyde 1. 

Husk å hashtagge de 
flotte fargejobbene dere 
gjør med #joiconorway, 
#joico og #lumishine 

på Instagram.



FANTASTISK GLANS PÅ 20 MINUTTER!
Tilby kunden din en 20 minutters behandling som gir en fantastisk 

glans – LumiShine Demi-Permanent Liquid Clear. Kunden vil ikke bare 

få en opplevelse av en utrolig glans, håret vil også føles utrolig mykt, 

sunt og godt. Clear kommer nå i en større utgave; 300 ml.


