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Vero K-PAK Color system
Vero K-PAK Color er en unik hårfargeserie. Fargene inspirerer deg til å skape kreative
løsninger, samtidig som de garanterer lang holdbarhet. Alle fargene kan blandes
med hverandre og du kan derfor enkelt skreddersy fargen til hver enkelt kunde.
Resultatet er et sunt og glansfullt hår.
Hva gjør det profesjonelle Vero K-PAK Color systemet fra
Joico unikt og enestående?
•

En serie bygget opp av rene farger.

•

Den første og eneste fargen som benytter seg av K-PAKs eksklusive teknologi;
Quadramine Complex.

•

Quadramine Complex sikrer at håret gjenoppbygges under fargeprosessen.

•

Gir den ultimate fargen med lang holdbarhet og et sunt glansfullt hår.

•

Tilbyr deg ubegrenset kreativ frihet!

the joi of healthy color

the joicolor system

BLONDE
LIFE
Ønsker du mer informasjon om våre andre serier, kontakt din agent eller
kundeservice på tlf: 22 92 50 00 eller kundeservice@tendenz.net
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the joi of healthy color

VERO K-PAK
COLOR
FARGELÆRE
Kapittel 1

FARGELÆRE
HÅRETS OPPBYGGING

HÅRETS KARAKTERISTIKKER

HÅRETS HOVEDBESTANDDEL = KERATIN PROTEIN

Tekstur

Tykkelsen eller diameteren på hårskaftet

Joico`s produkter inneholder keratin protein som tilfører de korrekte aminosyrene
til de skadede områdene i håret.

Tre kategorier:

Fint- normalt – grovt

Relasjon til hårfarge:

Fint hår tar til seg kunstig farge fortere og lysner
raskere enn grovt hår.

Porøsitet
Relasjon til hårfarge:

Hårets evne til å holde på og trekke til seg fuktighet.
Porøst hår lysner raskere, tar til seg farge og mister
farge raskere. Håret er mer porøst i lengder og spisser.

Kraftig hår

Evnen til å trenge igjennom skjellaget.

Relasjon til hårfarge:

Kraftig hår er vanskelig å farge og er kjent som 		
motstandsdyktig.

b) Inneholder hårets naturlige pigmenter; melanin

Tetthet

Antall hår per kvadrat cm på hodet.

c) Kan forandres gjennom kjemiske behandlinger

Relasjon til hårfarge:

Et hår med høy tetthet kan bli varmere ved hodebunn.
For å unngå lysere resultater la håret få luft ved å unngå
å legge håret inntil hodebunnen mens fargen virker.

Elastisitet
Relasjon til hårfarge:

Evnen håret har til å strekke seg og gå tilbake til sin
opprinnelige tilstand. Hvis håret knekker eller ikke går
tilbake til den opprinnelige tilstand ved en test er det
ikke i en god nok kondisjon til å bli farget.

		
		

Hårskaftets tre lag:
1 Skjellaget: det ytterste laget i håret
a) Omkranser og beskytter hårskaftet

Skjellag

b) Er oppbygd av overlappende celler uten melanin
(naturlig pigment)
c) Spiller en viktig rolle med å transportere
fargepigmenter inn og ut av fiberlaget

Fiberlag

		

2 Fiberlaget: det mellomste og største laget i håret:
a) Utgjør den største delen av hårskaftet

Marg

		

3 Margen: den innerste delen i håret:

				

a) Finnes ikke alltid

				

b) Har ingen kjent rolle i en fargeprosess

NATURLIG PIGMENT (MELANIN)
Det er to typer pigment som finnes i håret:

the joi of healthy color

1.

Eumelanin (granulære): sorte/ brune pigment

2.

Pheomelanin (diffuse): røde/gule pigment

Varierende mengder av melanin gir uendelige variasjoner av naturlige hårfarger.
Eks.
Sort og mørk brunt hår

= domineres av granulære pigmenter.

Lysebrunt hår

= en blanding av granulære og diffuse pigmenter.

Blondt hår

= domineres av diffuse pigmenter.

KONKLUSJON:
• Grovt hår er mer motstandsdyktig.
• Porøst hår aksepterer kalde toner og avviser varme toner.
• Bruk nok produkt og respekter full virketid på motstandsdyktig hår.
• Mer hårfarge og mindre seksjoner bør brukes for full dekkevne på tykkere hår.
• Bruk K-PAK Hair Repair System for å bygge opp håret.

FIRE KATEGORIER HÅRFARGE
FARGET LEGGEVANN/ SKUM
• Legger seg ytterst i skjellaget og varer 1 vask
• Blandes ikke med vannstoff
• Lysner ikke de naturlige pigmentene
GLANSVASK
• Pigmentene legger seg i skjellaget og varer fra 4-6 vask
• Blandes ikke med vannstoff
• Inneholder store direktevirkende fargemolekyler
• Varme hjelper til å åpne skjellaget og får fargen til å trenge
inn like under skjellaget
DEMI-PERMANENT HÅRFARGE
• Trenger inn i skjellaget og delvis inn i fiberlaget, og varer 10-15
vask avhengig av hårets porøsitet
• Blandes med lavt vannstoff, 1,5% og opp til 3%
• Kun ton i ton (noen har evne til å lysne litt pga ammoniakk eller
styrken på vannstoffet)
• Inneholder store direktevirkende pigmenter (noen demipermanente farger er en kombinasjon av direktevirkende og
oksiderende pigmenter)
• Demper grå hår men kan ikke dekke det.
PERMANENT HÅRFARGE
• Pigmentene gjennomfarger hele fiberlaget
• Blandes med vannstoff: 3% – 6% – 9% – 12% Lysner de naturlige
pigmentene, utvikler og farger inn kunstige fargepigmenter
• Dekker grå hår
• Kan lysne den naturlige hårfargen
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HOVEDINGREDIENSER I PERMANENT HÅRFARGE
De tre følgende komponentene er viktige for å lage en permanent hårfarge:
AMMONIAKK (PH 10):
• Sveller hårskaftet
• Hever pH-verdien
• Åpner skjellaget
• Gir fargemolekylene muligheten til å penetrere hårskaftet
HYDROGEN PEROXIDE (PH 3.5 TIL 3.8):
Tilfører det oksygenet som trengs for at oksidasjonsprosessen skal settes i
gang. Oksidasjonsprosessen i hårfarge har to oppgaver:
a. Lysner de naturlige pigmentene i fiberlaget
b. Utvikler de kunstige pigmentene til å produsere en ny farge
Peroxide

= Vann		

H 2O

+ Ekstra Oksygen

O

= Hydrogen Peroxide

H 2O 2

= Vannstoff:

3% = lav lysningsgrad

		

12% = høy lysningsgrad

Jo høyere Hydrogen Peroxide (vannstoff prosent), jo mer aggressiv er
oksideringsprosessen, og har større evne til å lysne naturpigmentet.
OKSIDATIVE FARGEMOLEKYLER:
• Det er de oksidative pigmentene som brukes i permanent hårfarge
• Gir en rik farge og dybde til hver individuelle tone
• To forskjellige typer av direktevirkende pigmenter
a) Reflekterende pigmenter (Amino-phenylenediamine).
Gir den intense glansen og unngår et matt fargeresultat som ser
overpigmentert ut. Vero K-PAK Color har en overflod av disse pigmentene i seg.
b) Ikke-reflekterende fargemolekyler (Para-phenylenediamine).
Bruken av disse i Vero K-PAK Color er minimert, men blir benyttet for å
hjelpe til med gråhårsdekking.
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FARGELÆRE
TERTIÆRFARGER
Hårfarge er basert på den grunnleggende fargelæren som tar utgangspunkt i de
tre primærfargene. La oss se:

Når en primærfarge og en nærliggende sekundærfarge blandes i like deler
skapes en tertiærfarge

PRIMÆRFARGER

Tertiær

Primær + nærliggende
sekundær

Tone

Det finnes bare tre rene farger: ”primærfarger”. Primærfargene kan deles opp
i kalde og varme toner. Fra disse tre fargene kan alle andre farger lages ved å
blande de med hverandre i varierende mengder.

Gul/Oransje

Gul + Oransje

Varm

Rød/Oransje

Rød + Oransje

Varm

Primær
Gul

Rød/Fiolett

Rød + Fiolett

Varm

Beskrivelse

Blå/Fiolett

Blå + Fiolett

Kald

En lys primærfarge

Blå/Grønn

Blå + Grønn

Kald

Reflekterer mest lys av primærfargene

Gul/Grønn

Gul + Grønn

Kald

En varm primærfarge
Den sterkeste primærfargen
Absorberer like mye lys som den

Rød

Reflekterer
En varm primærfarge
Den mørkeste primærfargen

Når du blander de tre primærfargene dominerer ikke lenger blå.
EKSEMPEL: 50% blå + 25% rød + 25% gul = en nøytral brun. De tre
primærfargene kan ikke blandes uten at det blir et brunlig resultat. Basen hos alle
hår med naturlig pigment, fra den aller mørkeste til den lyseste, er en variasjon av
brun.

Dominerer over den røde og gule

Blå

En kald primærfarge
Absorberer mest lys

SEKUNDÆRFARGER
To primærfarger som blandes i like deler skaper en sekundærfarge.
Primær + Primær

Tone

Oransje

Gul + Rød

Den sterkeste og den eneste
varme sekundærfagen

Fiolett

Rød + Blå

Kald sekundærfarge, blå dominerer
over de varme primærfargene

Grønn

Blå + Gul

Den kaldeste sekundærfargen,
blå dominerer over de varme
primærfargene

the joi of healthy color

Sekundær

FARGESIRKELEN
Den grunnleggende fargelæren sier at alle
tenkelige farger kan bli til ved å blande de tre
primærfargene: gul, rød og blå.

HVORDAN BRUKE FARGESIRKELEN
• For å forsterke eller forandre en farge, jobb
rundt fargesirkelen.
• For å korrigere (nøytralisere) en farge, bruk
komplimentærfargen som er den direkte
motsatte fargen i fargesirkelen. Denne fargen
kan du bruke for å nøytralisere eller dempe en
farge.
EKSEMPEL 1: Den fargen som ligger direkte imot
oransje er blå. Disse fargene er da komplimentær
farger.

the joi of healthy color

EKSEMPEL 2: Fiolett korrigerer (nøytraliserer) gult.
Korrigering oppnås ved å kombinere en primær
gul og en motsatt sekundær fiolett, som er laget
av de to primærfargene blå og rød. Ved å gjøre
dette blander du tre primærfarger som sammen
lager en nyanse av brun.

P = Primærfarge S = Sekundærfarge T =Tertiærfarge

TONEHØYDER OG UNDERLIGGENDE PIGMENT (RPC)
• Vi jobber med tonehøyder fra 1 til 10.
Nivå 1 = den mørkeste
Nivå 10 = den lyseste

REMAINING PIGMENT CONTRIBUTION (RPC)
Tone Høyde

• Den internasjonale inndelingen av nivåer brukes for å definere lyshetsgraden eller mørkhetsgraden
på den naturlige hårfargen.
Tone høyde

Beskrivelse

Lysrefleksjon

Grå toner

10

Platina blond

100%

hvit

9

Lys blond

90%

8

Medium blond

80%

7

Mørk blond

70%

6

Lys brun

60%

5

Medium brun

50%

4

Mørk brun

40%

3

Ekstra mørk brun

30%

2

Brun/sort

20%

1

Sort

10%

grå

Beskrivelse

Underliggende pigment

11

Lys platina blond

Gul/hvit

10

Platina blond

Lys gul

9

Lys blond

Gul

8

Medium blond

Gul/oransje

7

Mørk blond

Oransje

6

Lys brun

Rød/oransje

5

Medium brun

Rød

4

Mørk brun

Rød/fiolett

3

Ekstra mørk brun

Fiolett

2

Brun/sort

Blå/fiolett

1

Sort

Blå

RPC (underliggende pigment) er veldig viktig ettersom den avgjør valget av nyanse ved opplysning. Du
kan velge å forsterke eller å nøytralisere RPC ved å jobbe med fargesirkelen.
sort

MERK: Når du lysner et hår er primærfargen blå det første pigmentet som forsvinner. Så forsvinner
pigmentene rødt og gult vil bli eksponert.

• Den første primærfargen som forsvinner er blå og dermed eksponeres de varme røde og gule
nyansene. Gul er den siste primærfargen som forsvinner.
• Varierende toner av rød/brun blir synlig når mørkere nivåer lysnes.
• RPC endres fra nivå til nivå.
• For å nøytralisere RPC så velger du den motstående fargen i Vero K-PAK's fargesirkel.

Det synlige varme pigmentet som eksponeres
på det nivået der opplysningsprosessen avbrytes
=

• For å forsterke RPC så velger du en farge ved å jobbe deg rundt Vero K-PAK's fargesirkel. Eks: Hvis
håret har lysnet til nivå 7 er det underliggende pigmentet oransje. Hvis du vil fremheve dette kan du
velge en farge fra fargesirkelen som ligger nedenfor oransje, altså felt rød-oransje.

Remaining Pigment Contribution (RPC)
(Naturlig underliggende pigment)
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HEMMELIGHETEN
I VERO K-PAK COLOR
TRADISJONELL HÅRFARGE
• Tradisjonelle hårfarger trenger seg inn i håret gjennom å svelle hårskaftet og blåse opp cellene i
skjellaget. Dette skaper ujevne mellomrom langs hårskaftet som fargen skal passere. Dette resulterer
ofte i en ujevn fargeinntrengning og et skadet hår.

1
HVORDAN VIRKER VERO K-PAK COLOR TEKNOLOGIEN
FAKTA
• Alle levende celler rundt hårsekken har små porer som næringsstoffer og avfall passerer igjennom.

VERO K-PAK COLOR
• Er den første og eneste hårfargen som bruker de oppbyggende egenskapene til Quadramine Complex
som er integrert i K-PAK Deep Penetrating Reconstructor, Joico`s prisvinnende hårkur, som gjennom
sin sammensetning gir fantastiske og unike fargeresultat. Håret pleies og gjenoppbygges under
fargeprosessen.

TRANS-CUTICLE DELIVERY SYSTEM (TCD)

• Det benyttes også et unikt Trans Cuticle Delivery System™ som mykgjør skjellaget ved hjelp av hårets
egne lipider. Dette gjør at fuktighet og fargemolekyler transporteres skånsomt og at skjellaget ikke
åpnes så mye. Resultatet blir en mer glansfull farge med lang holdbarhet.

• Når celler keratiniseres lukkes disse porene og naturlig inntrenging blir vanskelig.
2

MOISTURE COMPLEX
Egenskaper

Fordeler

• Lavt ammoniakk innhold i Vero K-PAK Color

• Lecetin (aminosyre) hjelper til å mykgjøre
3
skjellaget og reduserer overflatebelastning, for
å skånsomt åpne de naturlige porene gjennom
fargeprosessen

• Dyp, jevn inntrengning av fargen
• Unike, oppbyggende egenskaper
• Beskytter skjellaget mot fuktighetstap og skade
• Tilfører spenst og fleksibilitet
• Tilnærmet ingen falming eller ujevnheter
• Intense, vakre farger med lang holdbarhet
• Sunt, fuktighetsrikt hår

• Aminosyren Lycine bringer fuktighet
og
4
fargemolekyler dypt inn i hårskaftet
• Etter prosessen lukkes porene og låser
fargemolekylene dypt inne i hårskaftet
5

• Umiddelbare, synlige resultater
JOICO TCD™ Teknologi
Technology

Other
Technology
Annen
teknologi

1

6

Quadramine Complex™
Egenskaper

Fordeler

• Quadramine Complex™ trenger dypt inn i
skjellaget for å reparere skader, samtidig som
den tilfører kondisjon, styrke og glans. (MWS:
150-2500)

• Overlegen inntrenging av fargepigmenter,
2
keratinproteiner og pleiestoffer

• Quadramine Complex™ fester seg sterkt til hele
hårets overflate

• Utrolige fargeresultater med fantastisk glans

7

• Bygger opp og reparerer skjellaget
• Lengre holdbarhet
3

• 19 aminosyrer som håret naturlig er bygd opp av.

4
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NH3

1

4
2

5
1

LAVT AMMONIAKK INNHOLD

3

NH3

EN KOMPAKT PALETT AV BLANDBARE FARGENYANSER FOR
UBEGRENSET KREATIV FRIHET

Egenskaper

Fordeler

• Mindre skade på skjellaget

• Mindre enn 2% (1.4%
6 - 1,9%)
ammoniakk
2

Egenskaper

Fordeler

• Mindre lager og varer

• Finjustert ammoniakknivå
tilpasset
4
hver enkelt nyanse

• Unike og skreddersydde
fargebehandlinger

• 49 basisfarger og 26
blandingsformler

• Lang holdbarhet, intens og glansfull
farge
• Redusert lukt

7
3
5

VANNLØSELIG
• Inneholder ingen voks
eller andre
4
6
ikke-vannløselige ingredienser

• Lengre holdbarhet

• Oppdatert på mote og trender

• Inspirerende Vero K-PAK Color
formler

NH3

Fordeler

• Blandes raskt og lett

• Dypt, intenst og glansfullt
fargeresultat

• Jevnlige oppdateringer på nye
formler

• Frisøren er fargeeksperten

Egenskaper
• Skal kun skylles ut etter
fargebehandlingen, ikke
sjamponeres

• Vero K-PAK Color har en ren krem
konsistens med 100% vannløselig
base og trenger ikke å vaskes ut
75

• Nylig tilsatte pigmenter får
stabilisere seg

FLEKSIBEL
Vero K-PAK Color kan brukes som en permanent eller

• 1 lysningsbooster

• Flere fornøyde kunder som kommer
tilbake

NH3

SOLID OG OPPDATERT OPPLÆRING
Vero K-PAK Color har i hvert land et profesjonelt team av Joico konsulenter,
teknikere og gjeste artister. En fullstendig kursmeny fra nybegynner til avanserte
og kreative Vero K-PAK Color kurs er tilgjengelig for hjelp og inspirasjon. Joico
Education og markedsavdelingen utvikler kreative fargeideèr, teknikker og
konsepter hele tiden og deler disse med profesjonelle frisører for å opprettholde
Vero K-PAK Color entusiasme og kreativitet.

6

som en demi-permanent hårfarge
Fordeler

• Mindre lager og varer

• Vero K-PAK Color +7 Vero K-PAK
Veroxide = Permanent hårfarge

• Hjelper deg å øke antall
permanente fargebehandlinger i din
salong
• Enkelt å bruke og forstå

• Vero K-PAK Color + VeroGlaze ” No
lift” Developer= Demi-Permanent
hårfarge
• Et Vero K-PAK Color fargekart og
samme Vero K-PAK Color nyanse
til to forskjellige behandlinger ved
bruk av Vero Glaze

the joi of healthy color
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os níveis.
A Tabela
Contribuição
de
foncés.
change de
enexposant
niveau. les tonalités plus
movida é azul,
o que expõemse
asaltera
coresde
quentes,
e
chaudes, soit le rouge et le jaune. Des nuances variées de
Pigmentos
Remanescentes
tom emcomo
cadavermelho
nível.
amarelo. Variados reflexos entre vermelho e marrom são obserrouge/brun sont observées lorsqu’on éclaircit de niveaux plus
Pour raffiner (neutraliser) le RPC, choisissez sa couleur comvados quando clareamos os níveis. A Tabela de Contribuição de
foncés. Le RPC change de niveau en niveau.
Para naturalizar (neutralizar) o pigmento remanescente, seleplémentaire (opposée). Pour rehausser le RPC, choisissez une
Pigmentos Remanescentes se altera de tom em cada nível.
cione sua cor complementar (oposta). Para acentuar o pigmento
couleur en travaillant autour de la roue.
Pour raffiner (neutraliser) le RPC, choisissez sa couleur comremanescente, selecione uma cor relativa na Roda de Cores.
Para naturalizar (neutralizar) o pigmento remanescente, seleplémentaire (opposée). Pour rehausser le RPC, choisissez une
sua cor complementar
(oposta). Para acentuar o pigmento
couleur en travaillant autour de
la roue.
VERO
K-PAK TECHNICAL SUPPORT HOTLINE:cione
U.S./CANADA
800.44.JOICO (50420)
remanescente, selecione uma cor relativa na Roda de Cores.

VERO K-PAK TECHNICAL SUPPORT HOTLINE: U.S./CANADA 800.44.JOICO (50420)

NATUR SERIE

Egenskaper

ASK SERIE

Blå

Blå/Grønn

N (Kald)
Komponert av varme og
kalde pigmenter, men
dominert av blå (kald).
SÉRIES
SÉRIES
For dekking av grå hår. BEIGE
ET
ET
Kald nok til å nøytralisereBEIGE
VIOLET
VIOLET
noe RPC ved lysning.

Natur
Nivå

FARGEPALETTEN

VERY LIGHT BLONDE

10

LIGHT BLONDE

9

CHAMPAGNE
CHAMPAGNE
CHAMPAGNE
CHAMPAGNE
CHAMPAGNE
CHAMPAGNE
香檳色
香檳色

9N

B7
B7
LATTE

8N

B6
B6

B5
B5
HASSELNÖT

B7
B7
LATTE

MEDIUM ASH

8A

R rød farge

V Fiolett (Kald)

B Fiolett (Kald)

HL Gull og Beige

Fantastisk glans og lang
holdbarhet. Ved bruk av
Rød serien på hår opp
til 50% grått, bland med
riktig mengde av Natur,
Beige eller Gyllen serie.

Rene fiolette toner som
er mulig å blande med
hverandre eller med andre
farger i Vero K-PAK Color
for en skreddersydd
fargeresept. Demper gult
i blonde og grå hår. Tilfører
en dyp auberginetone i
mørke hår.

Laget av primær-fargene:
gul, rød og blå. Ved lysning
vil de gule pigmentene
dominere. Ved tilføring av
pigmenter på høy prosent
av grå hår eller blonde hår,
vil fiolett dominere.

Lysner og farger inn i en
prosess. Lysner opp til
4 nivåer på et naturlig
utgangspunkt. Bland 1
del High Lift med 2 deler
JOICO K-PAK Color
Veroxide

LIGHT RED GOLD

VERY LIGHT GOLDEN BLONDE

9RG

10G

Natur, Ask,

Konsentrerte oksiderende
pigmenter som hjelper
med
å intensivere
CONCENTRATES
&CONCENTRATES
CLEAR GLOSS
eller
korrigere
& CLEAR
GLOSS for riktig
nyanse. Bland opptil
25% intensiver til JOICO
Vero K-PAK Color
blandingen. Intensiver og
NATURAL &
SÉRIES fargekorrigeringer
er ikke i
ASH SERIES
NATUREL dybdesystemet.

Pastelltoner utviklet for å
skape lekre toner i lysnet
hår, på naturlig grått hår CONCENTRÉS
CONCENTRÉS
ET LUSTRE
ET LUSTRE
CLAIR
og naturlig blondt hår.
CLAIR
Blandes 1:1 med JOICO
K-PAK Color Veroxide.

LATTE
LATTÉ
LATTÉCON LECHE
CAFÉ
CAFÉ CON LECHE
LATTE
LATTE
BLONDE

B6

B6
TOFFEE
TOFFEE
TOFFEE

7A

B5
B5
HAZELNUT

MEDIUM VIOLET BLONDE

7RC

SILVER BLONDE TONER

HIGH LIFT NATURAL BLONDE

8V

TBB

HLA

7G

DARK VIOLET BLONDE

7XR

7V

7B

6RC

LIGHT VIOLET BROWN

6G

6V

6B

N6
N4
RRV
RRV
N6

KARAMELL
KAFFEBÖNA
CARAMELO
INTENSIV RÖDVIOLETT
CASTANHO
MÉDIO CAFÉ
INTENSIVVIOLETA
RÖDVIOLETT
CARAMELLO
VERMELHO
REAL
KARAMELL
CHICCO
DI焦糖啡
CAFFÈ
VERMELHO
VIOLETA
REAL
ROSSO-VIOLA
FORTE
CARAMELO
咖啡
ROSSO-VIOLA
FORTE
純紫紅色
CARAMELLO

Natur, Ask,

Brukes for løft og
tonekontroll i en enkel
lysningsprosess. Lysner
opp til 4 nivåer og gir
kalde blonde resultater
fra nivå 6/7 og oppover.
Blandingsforhold: 1
del UHL med 2 deler
JOICO Vero K-PAK
Color Veroxide.

MEDIUM BROWN

MEDIUM GOLDEN BROWN

MEDIUM ASH BROWN

5N

5A

V9
V9

PLATINA
PLATINA
LOURO CLARÍSSIMO PLATINADO
LOURO CLARÍSSIMO PLATINADO
PLATINO
PLATINO
銀 色

•

銀 色

5XR

MEDIUM VIOLET BROWN

5G

•

V9

V9
PLATINUM
PLATINUM
PLATINE

5V

MEDIUM BEIGE BROWN

5B

RED GARNET

5RR

PLATINE
PLATINO
PLATINO
PLATINA
PLATINA

RED MAHOGANY

V4
V4

4

4N

PASSIONSFRUKT
DARK BROWN
CASTANHO PASSIONSFRUKT
MÉDIO ARDENTE
CASTANHO
MÉDIOPASSIONE
ARDENTE
FRUTTO DELLA
FRUTTO DELLA PASSIONE
紫色

紫色

V4
V4

4A

PASSION FRUIT
DARK ASH BROWN
PASSION
FRUIT
FRUIT
DE LA
PASSION
FRUIT DE LA PASSION
PASIONARIA
PASIONARIA
PASSIEVRUCHT
PASSIEVRUCHT

AMETISTA
NERA
BRILHO
SVARTNATURAL
AMETIST
BRILHO
NATURAL
紫黑
TRASPARENTE
PRETO
AMETISTA
TRASPARENTE
透明
AMETISTA
NERA
NATURAL VIOLET
透明

紫黑

4V

UHLN

NATURAL BEIGE

RED CLARET

NB

4RV

ULTRA HIGH LIFT
PLATINUM BLONDE

UHLP

EBONY BROWN
VIOLET RED

3

3N

1

1N

NG

4VR

ULTRA HIGH LIFT ASH
BLONDE

UHLA

BLACK

WILD ORCHID

4FV

A9

LJUS ASKBLOND
LOURO CINZA CLARO
BIONDO CENERE CHIARO

ULTRA HIGH LIFT NATURAL

DARK VIOLET BROWN

N9
RY
RY SAND
BEACH
REALLY
YELLOW

INRR

•••

SILVER

REALLY
SABLE
DEYELLOW
PLAGE
VRAIMENT
JAUNE
VRAIMENT
JAUNE
ARENA
DE LA
PLAYAAMARILLO
VERDADERAMENTE
VERDADERAMENTE
AMARILLO
STRANDZAND
INTENS
GEEL
INTENS GEEL
INTENSIFIER

••
••

A9
A7
A9

LJUS ASKBLOND
MÖRK
ASKBLOND
LOURO
CINZA
CLARO
LOURO
CINZA ESCURO
BIONDO
CENERE
CHIARO
LJUS
ASKBLOND
BIONDO
淺SCURO
金色
LOURO CINZA
NATURAL GOLD
深CLARO
金色
BIONDO CENERE CHIARO

淺 金色

A7
A5
A7

MÖRK ASKBLOND
MEDIUM
LOURO
CINZAASKBRUN
ESCURO
CASTANHO
CINZASCURO
MÉDIO
BIONDO
MÖRK
ASKBLOND
MARRONE CENERE
MEDIO
金色
LOURO CINZA深
ESCURO
中
啡色
BIONDO SCURO

深 金色

MEDIUM ASKBRUN
EBONITASKBRUN
CASTANHO
CINZA MÉDIO
CASTANHO
CINZA
EBANO
MARRONE
CENERE
MEDIO
MEDIUM
ASKBRUN
EBANO
MARRONE
CENERE
中
啡色
CASTANHO
CINZA
MÉDIO
深 MEDIO
啡色
MARRONE CENERE

中 啡色

A3

N9
N8
RO
BEACH
RO DESAND
TEAK
REALLY
ORANGE
SABLE
PLAGE
N9

REALLY ORANGE

TECK
VRAIMENT
ORANGE
ARENA
DE
LA
PLAYA
BEACH
SAND
VRAIMENT
ORANGE
TECA
VERDADERAMENTE
STRANDZAND
SABLE
DE PLAGE NARANJA
VERDADERAMENTE
NARANJA
TEAK
INTENS
ORANJE
ARENA
LA PLAYA
EXTRA RED INTENSIFIER
INTENSDE
ORANJE
STRANDZAND

N8
N6
RR
TEAK
CARAMEL
RR RED
REALLY
TECK
N8
CARAMEL
REALLY RED
VRAIMENT
ROUGE

TECA
TEAK
CARAMELO
VRAIMENT ROUGE ROJO
VERDADERAMENTE
TEAK
TECK
KARAMEL
VERDADERAMENTE
ROJO
RED VIOLET INTENSIFIER
INTENS
ROOD
TECA
INTENS ROOD
TEAK

•••

N6
N4
CARAMEL
RRV
COFFEE
BEAN
RRV RED-VIOLET
CARAMEL
N6
REALLY
GRAIN
DERED-VIOLET
CAFÉ
REALLY

CARAMELO
VRAIMENT ROUGE-VIOLET
CARAMEL
GRANO
DE ROUGE-VIOLET
CAFÉ
VRAIMENT
KARAMEL
VERDADERAMENTE
ROJO-VIOLETA
CARAMEL
VIOLET INTENSIFIER
KOFFIEBOON
VERDADERAMENTE
ROJO-VIOLETA
INTENS
ROOD VIOLET
CARAMELO
INTENS ROOD VIOLET
KARAMEL

N4
N1
N4

COFFEE BEAN
BLACKDE
AMETHYST
GRAIN
CAFÉ

CCV

AMÉTHYSTE
NOIRE
GRANO
DE CAFÉ
COFFEE
AMATISTA BEAN
NEGRA
VIOLET CORRECTOR
KOFFIEBOON
GRAIN
DEAMETHIST
CAFÉ
ZWARTE
GRANO DE CAFÉ
KOFFIEBOON

N1
BLACK AMETHYST
CLR
CLR
AMÉTHYSTE
NOIRE
N1
CLEAR GLOSS
CLEAR GLOSS

•

•

••
••

••
••

•

•

淺 金色

A5
A3
A5

16

•

ASH SERIES

N1
SVART
AMETIST
CLR
CLR
PRETO
AMETISTA
N1
TRANSPARANT
TRANSPARANT

NV

5RM

••
••

INS

N4
N1
N4

KAFFEBÖNA
SVART
AMETIST
CASTANHO
MÉDIO
CAFÉ
PRETO AMETISTA
CHICCO
DI CAFFÈ
KAFFEBÖNA
AMETISTA
NERA
咖啡
CASTANHO MÉDIO CAFÉ
紫黑
CHICCO DI CAFFÈ
NATURAL SILVER
咖啡

NS

RB
RB
REALLY BLUE

REALLY BLUE
VRAIMENT
BLEU
VRAIMENT BLEU
VERDADERAMENTE
AZUL
VERDADERAMENTE
AZUL
INTENS
BLAUW
INTENS BLAUW
NATURAL
& INTENSIFIER
ROYAL
BLUE

CENDRÉ

純紫紅色
焦糖啡 INV

UHL Platinum
CRIMSON

•

柚木啡 INRV

HLB

6RR

N8
N6
RR
RR
N8

TEAK
KARAMELL
INTENSIV TECA
RÖD
CARAMELO
INTENSIV
RÖD
VERMELHO
REAL
LEGNO
DI
TEK
TEAK
CARAMELLO
VERMELHO
REAL
ROSSO 柚木啡
FORTE
TECA
焦糖啡
ROSSO純紅色
FORTE
LEGNO純紅色
DI TEK

HIGH LIFT BEIGE BLONDE

LIGHT BEIGE BROWN

沙灘色

TPB

HLG

RED COPPER
LIGHT GOLDEN BROWN

N9
N8
RO
BEACH SAND
RO
TEAK
INTENSIV ORANGE
LOURO CLARÍSSIMO
AREIA
N9
INTENSIV
ORANGE
TECA
LARANJA
REAL

SABBIABEACH
DI SPIAGGIA
SAND
LARANJA
REAL
LEGNO沙灘色
DI
TEK
ARANCIA
FORTE
LOURO CLARÍSSIMO
AREIA
ARANCIA純橙色
FORTE
柚木啡
PEARL BLONDE
TONER
SABBIA
DI SPIAGGIA
純橙色

HIGH LIFT GOLDEN BLONDE

DARK BEIGE BLONDE

SÉRIES
NATUREL

INTENSIVAREIA
GUL
ET
LOURO CLARÍSSIMO
AMARELO
REAL
AMARELO
REAL
SABBIA
DI SPIAGGIA
GIALLO
FORTE
GIALLO純黃色
FORTE
沙灘色
BEIGE BLONDE TONER 純黃色

HIGH LIFT ASH BLONDE

MEDIUM BEIGE BLONDE

8B

純藍色

•

INB
SÉRIES NATURAL &
N9ET CENDRÉ
RY
RY
BEACH SAND
INTENSIV
GUL NATUREL ASH SERIES

TSB

HLN

SCARLET
DARK GOLDEN BLONDE

HAZELNUT
NOISETTE
NOISETTE
AVELLANA
AVELLANA
HAZELNOOT
LIGHT ASH BROWN
HAZELNOOT

6A

9B

BRIGHT RED COPPER

MEDIUM GOLDEN BLONDE

8G

•

RB
RBET CENDRÉ

INTENSIV BLÅ
INTENSIV
BLÅ
AZUL REAL
AZUL
REAL
BLU FORTE
BLU純藍色
FORTE

RUBY RED

5

IN/CCV

VERY LIGHT BEIGE BLONDE

LIGHT BEIGE BLONDE

8RG

INTENSIFIER/
CORRECTOR

T

10B

MEDIUM RED GOLD

LIGHT GOLDEN BLONDE

9G

TOFFEE
MELCOCHA
MELCOCHA
TOFFEE
DARK ASH BLONDE
TOFFEE

榛子色

6N

B9
B9
CHAMPAGNE

9A

HASSELNÖT
CASTANHO CLARO
AVELÃ
CASTANHO CLARO
AVELÃ
NOCCIOLA
NOCCIOLA
LIGHT BROWN
榛子色

6

Tilfører varme, gyllene
toner til håret. Vil tilføre
klarhet og hjelpe med
gråhårsdekking blandet
med Natur, Beige eller
Rød serien.

BEIGE SERIE

Varierer med hver

TONER & GLOSS
& TONER SERIE

HIGHLIFT &
ULTRA HIGHLIFT

VIOLET SERIE

CHAMPAGNE

淺朱古力色

7N

Kontrollerer uønskede
RPC under lysning.
Anbefales ikke alene ved
BEIGE
høy
andel av grå hår.
&BEIGE
VIOLET
& VIOLET
SERIES
SERIES

CHAMPAGNE
CHAMPAGNE
CHAMPAGNE
CHAMPAGNE
CHAMPAGNE
CHAMPAGNE
LIGHT ASH BLONDE

TOFFEE
TOFFEE
LOURO ESCURO DOCE DE
LEITE
LOURO ESCURO DOCE
DE LEITE
CARAMELLA
CARAMELLA
DARK BLONDE 淺朱古力色

7

Gul/Oransje

G

10A

LATTE
LOURO MÉDIO CANELA
LOURO MÉDIO CANELA
LATTE
LATTE
淺咖啡色
MEDIUM BLONDE 淺咖啡色

8

RØD SERIE

A (Veldig kald)

VERY LIGHT ASH BLONDE

B9
B9

10N

GYLDEN SERIE

AMATISTA
NEGRA
LUSTRE AMETHYST
CLAIR
BLACK
LUSTRECLARO
CLAIR
ZWARTE
AMETHIST
BRILLO
AMÉTHYSTE
NOIRE
BRILLO CLARO
TRANSPARANT
AMATISTA
NEGRA
TRANSPARANT
ZWARTE AMETHIST

A9

LIGHT ASH BLONDE

BLOND CENDRÉ CLAIR
RUBIO CENIZO CLARO
LICHT ASBLOND

A9
A7 ASH BLONDE
LIGHT
DARK ASH
BLONDE
BLOND
CENDRÉ
CLAIR
A9
BLOND CENDRÉ FONCÉ

RUBIO
CENIZO
CLARO
LIGHT
ASH BLONDE
RUBIOASBLOND
CENIZO
OSCURO
LICHT
BLOND
CENDRÉ
CLAIR
DONKER
ASBLOND
RUBIO CENIZO CLARO
LICHT ASBLOND

A7
A5 ASH BLONDE
DARK
MEDIUM
ASH BROWN
BLOND
CENDRÉ
FONCÉ
A7
BRUN CENDRÉ MOYEN
RUBIO
CENIZO
OSCURO
DARK ASH
BLONDE
CAFÉ CENIZO
MEDIO
DONKER
ASBLOND
BLOND CENDRÉ
FONCÉ
MIDDEL ASBRUIN
RUBIO CENIZO OSCURO
DONKER ASBLOND

A5
A3
MEDIUM
ASH BROWN
EBONY
ASH BROWN
BRUN
CENDRÉ
MOYEN
A5
BRUN CENDRÉ ÉBÈNE

CAFÉ
CENIZO
MEDIO
MEDIUM
ASH
BROWN
CAFÉ EBANO
CENIZO
MIDDEL
ASBRUIN
BRUN
CENDRÉ
MOYEN
EBBEN
ASBRUIN
CAFÉ
CENIZO
MEDIO
MIDDEL ASBRUIN

A3

FARGESIRKELEN

10 G

UHLA

4V
5V

cool tones

UHLN

warm tones

cool tones

7V V7

warm tones

RY

RY

8V V8
10 N
10 B

8

8

7

MERK:

Fargekodene med sirkel rundt er demi-permanent farge (Vero K-PAK Chrome)

RO

Fargekodene med rektangel rundt representerer intensiver/ korrigeringsfarge

RC8

7

RO

the joi of healthy color

6V V6

BRUKERVEILEDNING
JOICO Vero K-PAK Color Veroxide
Egenskaper

Fordeler

• Bevarer kvaliteten på hårstrået
• Etterlater håret i optimal kondisjon
• Blandes lett og virker sammen med alle Vero
K-PAK Color farger og lysfarger

• Et mildt kremvannstoff laget med Squalene,
et fuktighetsbindende komponent som virker
sammen med Vero K-PAK Color's fargekrem
• Tilgjengelig i 3%, 6% , 9% og 12%

BLANDINGSFORHOLD
1

1

6
6

8
8

UNNTAK:
• HLSerien–blandes 1:2
1 del Vero K-PAK Color HL serie med 2 deler 9% eller 12% Veroxide

ACTIVATOR
ACTIVATOR

• Lightening Booster - blandes 1:2
1 del Vero K-PAK Lightening Booster med 2 deler 6%,
9% eller 12% Veroxide

4
4

VEROXIDE
VEROXIDE

5
5

9
9

VEROXIDE
VEROXIDE

3
3

HIGH LIFT
SERIES
HIGH
LIFT
SERIES

VEROXIDE
VEROXIDE

VEROXIDE
VEROXIDE

VEROGLAZE
VEROGLAZE

JOICO VERO K-PAK COLOR MIXING
Vero K-PAK Color blandes med like deler Veroxide (1:1)

10 OR 20
VOLUME
10 ORONLY
20
VOLUME ONLY

5
5

7
7

18

10 minutter

TONER
SERIES
TONER
SERIES

Minimum tid

VEROXIDE
VEROXIDE

Innfarging

VEROGLAZE
VEROGLAZE

LIGHTENING
BOOSTER
LIGHTENING
3%
BOOSTER

Løft

VEROXIDE
VEROXIDE

Vannstoff %

VEROXIDE
VEROXIDE

FORSTÅ HVORDAN VANNSTOFF VIRKER
Vannstoff lysner først opp naturpigmentene, deretter hjelper den til med innfarging. Alle vannstoffene
trenger minst 20 til 25 minutter innfarging for optimalt resultat.
Maksimum tid

VEROXIDE BRUKERVEILEDNING OG TIDSTABELL
%

Brukerveiledning

Virketid

3%

• Hovedsakelig for innfarging
• Ton i ton
• 1⁄2 opp til 1 nivå opplysning avhengig av
utgangspunktet på fargen og naturlig nivå

• 30 minutter
• 35 minutter for
optimalt resultat

6%

• Dekke grått hår
• Lysner opp til 2 nivåer avhengig av fargen og
naturlig nivå

• 40 minutter
• 45 minutter for
optimalt resultat

9%

• Lysner opp til 3 nivåer avhengig av fargen og
naturlig nivå

• 50 til 55 minutter

12%

• Lysner opp til 4 nivåer avhengig av fargen og
naturlig nivå

• 60 til 65 minutter

+ 20 minutter

= 30 minutter

35 minutter

MERK: Mengden ammoniakk varierer fra nivå til nivå.

6%

20 minutter

+ 20 minutter

= 40 minutter

45 minutter

Mørke nyanser: mindre ammoniakk- høyere pigmentvekt- mindre opplysning

9%

30 minutter

+ 20 minutter

= 50 minutter

55 minutter

Lysere nyanser: mer ammoniakk- lavere pigmentvekt- mer opplysning

12%

40 minutter

+ 20 minutter

= 60 minutter

65 minutter

Høyere vannstoff kan brukes for å sikre nok opplysning på mørkere nyanser. v

BRUKERVEILEDNING
JOICO Vero K-PAK Color Intensifier / Correctors

Intensifiers/korrigeringsfarger er konsentrerte oksiderende pigmenter som hjelper til å intensivere eller korrigere fargetonen.

BLANDINGSFORHOLD
• Mengden intensiver/korrigeringsfarge bør ikke overgå 25% av fargeblandingen:
1 del intensifier med 3 deler Vero K-PAK Color.
• Mål opp intensivere/korrigeringsfarger først.
• Tilfør Vero K-PAK Color farge og bland godt. Dette er spesielt viktig å gjøre før vannstoffet tilsettes hvis du blander farger
med stor kontrast sammen.
• Vannstoff skal tilføres til sist.

19
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BRUKERVEILEDNING
JOICO Vero K-PAK Color Intensifier / Correctors

JOICO Vero K-PAK Color
Intensifiers/Correctors
INS

the joi of healthy color
20

Sølv Intensifier (INS)
Bland med nivå 7 og lysere

Base

Blandes med:
Natur serie

Gull serie

Ask serie

Rød serie

Beige serie

Lys Blå

Tilfører ekstra
kaldt

Anbefales ikke

Tilfører ekstra
kalde toner

Anbefales ikke

Tilfører ekstra
kalde toner

INRR

Ekstra Rød Intensifier (INRR)
Passer sammen med alle rødfarger

Rød

Tilfører kald rød
tone

Tilfører kald rød
tone

Anbefales ikke

Tilfører kald rød
tone

Tilfører en kald
rød tone

INRV

Rød Fiolett Intensifier (INRV)
Passer sammen med kalde rødfarger
og fiolett farger på nivå 6 eller mørkere

Rød/
Fiolett

Tilfører kald rød/
fiolett tone

Anbefales ikke

Anbefales ikke

Tilfører kald rød/
fiolett tone

Tilfører en kald
rød/ fiolett tone

INB

Blå Intensifier (INB)
For best resultat, bland med nivå
6 og mørkere

Blå/
Fiolett

Tilfører en blå tone

Anbefales ikke

Tilfører en blå
tone

Tilfører en blå
tone

Anbefales ikke

INV

Fiolett Intensifier (INV)
For best resultat, bland med nivå
6 og mørkere

Fiolett

Tilfører en fiolett
tone

Anbefales ikke

Tilfører en fiolett
tone

Tilfører en fiolett
tone

Tilfører en fiolett
tone

CCV

Fiolett Corrector (CCV)
For best resultat, bland med nivå 9
og lysere

Lys
Fiolett

Tilfører mer kaldt
og motvirker gul

Anbefales ikke

Tilfører mer kaldt

Anbefales ikke

Tilfører ekstra
kaldt

BRUKERVEILEDNING
JOICO Vero K-PAK Color Xtra Reds

JOICO VERO K-PAK COLOR X-TRA RED SERIE
• Ekstraordinære rødfarger med vakker dybde, glans og lang holdbarhet
• Varer mer en 20% lenger enn standard rødfarger
• Øker glansen i håret med opp til 200%
• Sterke, levende og dype rødfarger
FORSKJELLEN
• XtraBond™ Dye Technology bestående av JOICO K-PAK´s eksklusive QuadraBond™ Peptide
Complex som stabiliserer og binder fargemolekylene i håret.
• Inneholder JOICO Quadramine Complex™, JOICO TCD Technology og Peptide Complex som
sammen stabiliserer fargemolekylene, og sørger for en holdbar, intens og glansfull rødfarge.
• PPD-fri

1

2

TRANS-CUTICLE DELIVERY SYSTEM (TCD)
Moisture Complex

HVORDAN JOICO VERO K-PAK XTRA REDS TEKNOLOGIEN VIRKER
Patentert Xtraßond™ teknologi
Egenskaper:

Fordeler

• Nye patenterte fargemolekyler som forankrer seg
dypt sammen med det naturlige melaninet.

• Øker holdbarheten med 20%

• Patenterte rød chromophore molekyler gir intense
fargepigmenter

• Klare rødfarger som reflekterer ekstra mye lys, og
blir derfor ekstra glansfulle og intense

• Sterke, levende og dype rødfarger

Egenskaper

Fordeler

• Lecithin mykgjør skjellaget og reduserer overflate
motstand

• Dyp, jevn innfargning av pigmentene
3

• Lecithin + lysine frakter fuktighet og
fargepigmenter dypt inn i håret

• Lengre holdbarhet og jevnere fargeresulat

• Beskytter skjellaget
• Sunt, fuktighetsrikt hår
• Umiddelbart gode resultater

4

• Gir enestående fargerefleksjon
5

JOICO Vero K-PAK Quadrabond™ Peptide Complex
Egenskaper

Fordeler

• En kombinasjon av:

• Reparerer, pleier og tilfører glans for å øke fargens
holdbarhet

- Keratin Peptider
- Arginine
- Dual-polymer
- Afrikansk Manketti olje

• Arginine og Keratin Peptider styrker håret, og
jevner ut hårets porøsitet
• Manketti olje og dual polymer system
gjennoppbygger og beskytter ß-laget i håret.
Skjellaget blir forseglet, og sørger for minimalt
fargetap.

1

NH3

6

Quadramine Complex™
Egenskaper

Fordeler

• Quadramine Complex™ fargen pleier og
gjenoppbygger

• Overlegen inntrengning av fargepigment,
2
keratin protein og pleiestoffer.

• Quadramine Complex™ trenger dypt inn i
skjellaget og reparer skade, samt tilfører pleie,
styrke og glans

• Gjenoppbygger og reparerer håret

7

• Eksepsjonelle farger med lang holdbarhet
3
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BRUKERVEILEDNING
JOICO Vero K-PAK Color Xtra Reds

FARGEPALETTEN
Ideal base

5XR Crimson

Rød

Nivå 5

7XR Scarlet

Rød

Nivå 7

Viktig:
Du kan mikse JOICO Vero K-PAK Color Xtra Reds med andre JOICO
Vero K-PAK Color farger for ubegrenset kreativitet.
(Kan ikke blandes med JOICO Vero K-PAK Chrome)
NB: XR inneholder mye direktevirkende pigmenter og vil lett dominere
over de fargene du blander de med.
BRUKERVEILEDNING:
• Kan brukes alene eller mikses med andre farger fra JOICO Vero
K-PAK Color serien og Intensifier
• Xtra Reds for intense rødfarger med vakker dybde, glans og lang
holdbarhet.
• På et hår som er 25% grått eller mer, bland JOICO Vero K-PAK
Color Xtra Reds med Natur, Beige eller Gyllen, for maksimal
dekkevne.

VEROGLAZE

VEROXIDE
HIGH LIFT
SERIES

Virketid: 45 minutter med JOICO Vero K-PAK Color Veroxide 6%

JOICO Vero K-PAK Color Xtra Reds blandes
1:1 (like deler) JOICO Vero K-PAK Color Xtra
Reds og JOICO Vero K-PAK Color Veroxide
3% eller 6%.
(Husk! Høyere vannstoff=mindre innfarging)

5

9
VEROXIDE

3

På et hår som er 25% grått eller mer, bland JOICO® Vero K-PAK®
Color Xtra Reds med Natur, Beige eller Gyllen, for maksimal
dekkevne.
Anbefalt JOICO Vero K-PAK Color Veroxide for best dekkevne er
6%
• Kaldest resultat: Bland med JOICO Vero K-PAK Color Natur
• Varmere resultat: Bland med JOICO Vero K-PAK Color Gull
• Soft resultat:
Bland med JOICO Vero K-PAK Color Beige

6

8

BLANDINGSFORHOLD

ACTIVATOR

the joi of healthy color

1

GRÅHÅRSFORMULERING:

Gråhårs%

Formula

JOICO Vero
K-PAK Color
Veroxide

Virketid

Resultat

VEROXIDE

Predominant
base

> 25%

¾ XR +
¼N

6%

45
minutter

Klar, ekstra
intens rød

> 50%

½ XR +
½N

Intens rød

> 75%

¼ XR +
¾N

Soft, fiolett
rød

VEROXIDE

Rødfarge

Husk:
• JOICO Vero K-PAK Color Xtra Reds dekker ikke grått hår alene.
(bland med N, B eller G)
• Følg anbefalte retningslinjer for rødhårsfarging for å få maksimalt
resultat.
• Gjennomfør JOICO K-PAK Hair Repair System for optimalt resultat
• Vi anbefaler ikke å blande XR med JOICO Vero K-PAK Color
Lightening Booster, da det vil redusere intensiteten til de røde
pigmentene

10 OR 20
VOLUME ONLY

RETNINGSLINJER FOR VARIGE RØDFARGER
• Utfør en allergitest
• Det anbefales alltid å starte med trinn 1, 2 og 3 i JOICO K-PAK
Hair Repair System før en kjemisk behandling
• Spray på JOICO K-PAK Professional H.K.P. i porøse lengder og
spisser før fargekremen påføres.
• Bruk aldri varme på JOICO Vero K-PAK Color fargene
PÅFØRINGSTIPS
• Påfør rikelig med fargekrem.
• Respekter virketidene
Viktig å huske
Porøst hår trekker til seg kalde pigmenter og avviser de varme
pigmentene. Bland derfor en kaldere blanding til den varme sonen,
og der håret er sunnere. Porøse lengder og spisser trenger mindre
og varmere pigmenter.

BRUKERVEILEDNING
JOICO Vero K-PAK Color Xtra Reds
SKYLLEPROSEDYRER
• Emulger opp fargen ved å massere hårfestet før det påføres vann. Farge
fjerner farge, men ikke sammen med vann.
• Skyll til vannet er klart. Håndkletørk.
• Sjamponer med JOICO Color Endure Shampoo eller JOICO K-PAK Color
Therapy Shampoo for å fjerne overskuddspigmenter, håndkletørk.
• Påfør JOICO K-PAK Professional Cuticle Sealer, og la virke i 5 minutter.
Skyll og håndkletørk.
• Påfør JOICO K-PAK Intense Hydrator, og la virke i 5 minutter. Skyll og
håndkletørk.
• Påfør JOICO K-PAK Color Therapy Restorative Styling Oil eller Joico
K-PAK Color Therapy Luster Lock Multi-Perfector spray.
Viktig:
JOICO Vero K-PAK Color Xtra Reds inneholder direkte pigmenter, og fester
seg derfor lett på huden. Husk å bruke hansker, og vær presis når du påfører
fargen.
Merk:
JOICO Vero Stainless Color Stain Remover High-performance formula
fjerner effektivt gjenværende farge på huden. Bruk en bomullsdott og stryk
produktet over huden uten å gni for hardt.

HJEMMEBEHANDLING
• Anbefal riktige produkter til kunden: Color Endure eller K-PAK Color Therapy.
Viktig å informere om at JOICO Style & Finish produktene inneholder UVbeskyttelse.
• K-PAK Color Therapy Luster Lock er en hårkur som forlenger fargens
holdbarhet, gir strålende glans og pleier dypt inn i håret. Inneholder blant
annet de eksotiske oljene argan- og mankettiolje som sørger for fantastisk
kambarhet og en glansfull overflate på håret.
• Luster Lock Multi-Perfector Spray er en varmebeskyttende og UVbeskyttende leave-in spray. Den har de samme egenskapene som
hårkuren; at den beskytter og forlenger fargen. Perfekt å anbefale til alle
fargekunder!
• Co+Wash er et rikt skum som rengjør uten å strippe håret for naturlige oljer
og fettsyrer. Det gjør også at den er ekstra fargebevarende og perfekt å
anbefale til fargekunder for ekstra holdbarhet!
Informer kunden om at fargemolekylene trenger tid til å stabilisere seg,
så håret bør ikke vaskes før det har gått 48 timer for å forsikre langvarig
resultat, og unngå falming. Kunden kan skylle håret med vann uten å bruke
shampo, hvis det er sterkt behov for det.
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BRUKERVEILEDNING
Vero K-PAK Color VeroGlaze

VEROGLAZE TONINGSSKJEMA￼

Egenskaper

Fordeler

• Vannstoff som ikke lysner natur pigmentet, med
en pH på 2,7

• En ton i ton, demi-permanent hårfarge

• Brukes når du vil farge ton i ton eller mørkere

• En flott begynnelse for kunder som skal farge
håret for første gang

• Varer 10-15 vask avhengig av hårets porøsitet.

• Inneholder alle fordelene til Vero K-PAK Color

• Demper grå hår

• Ingen varig farge

• Toner bleket hår

• Vaskes gradvis ut av håret
• Pleier og gir vakker glans
• Rask og enkel å bruke.
• Ideell for å farge menn

Vero K-PAK color
Serie

Pigmentbase

Resultat på natur hår

Resultat på grått hår

Natur

Blå

Kald naturlig tone

Kald naturlig tone

Gylden

Gul/Oransje

Varm gylden tone på lysere
nivåer. Glans på mørkere
nivåer.

Varm gylden tone

Beige

Fiolett og gul

Myk naturlig kald fiolett tone på
lysere nivåer

Myk kald beige tone

Ask

Blå/Grønn

Kaldeste toner, eliminerer
varme

Anbefales ikke

Rød

Varierer med
hver nyanse

Varierer med hver
nyanse

Må blandes med Natur,
Gylden eller Beige Serie

VEROGLAZE BLANDINGSFORHOLD
VeroGlaze skal blandes med like deler Vero K-PAK Color
(1 del Vero K-PAK Color + 1 Del VeroGlaze)
• La VeroGlaze blandingen stå i 5 minutter under et avtrekk etter du har
rørt den sammen. Virkestoffene i VeroGlaze trekker ut ammoniakken i
fargekremen.
• Bruk aldri varme ved bruk av VeroGlaze (eller noen annen Vero
K-PAK Color behandling)

Intensitet

Nivå

Resultat

Maksimum

Samme nivå som kundens egen eller ønsket nivå

Mørkere enn kundens naturlige nivå

Normal

1 nivå lysere enn kundens naturlige nivå eller
1 nivå lysere enn ønsket resultat

Lik kundens naturlige nivå eller
ønsket nivå

Minimum

2 nivå lysere enn kundens naturlige nivå eller
2 nivå lysere enn ønsket resultat

For å tilføre glans, eller på porøse
hår for å oppnå nivå lik kundens

6
VEROXIDE

VEROGLAZE

8
VEROXIDE

1

VEROGLAZE INTENSITET-GUIDE

Merk: VeroGlaze produserer sterkere og mørkere resultat hvis den brukes på fargebehandlet hår som er
veldig porøst. Om du er i tvil, bruk minimum intensitet som retningslinje.
VIRKETID
• 5-20 minutter på tørt hår avhengig av ønsket intensitet.
• Kortere virketid gir et mykere, mindre intenst resultat.

3

5

9
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5

9

VeroHIGHK-PAK
Lightening Booster - Bland 1:2
LIFT
1 delSERIES
Lightening Booster til 2 deler 6%, 9% eller 12%
Veroxide

Vero K-PAK Color Lightening Booster kan øke lysningsgraden opp til 1 nivå med en
minimal forandring av fargens intensitet.
Egenskaper

Fordeler

• Øker lysningsgraden til Vero K-PAK
Color fargene på nivå 4 og lysere
samtidig som du bruker et lavere
Veroxide

• Maksimerer intensiteten og
holdbarheten til fargen

• Fuktighetsrik og mild formel som
inneholder Quadramine Complex

• Beskytter håret

LIGHTENING
BOOSTER

10 OR 20
VOLUME ONLY

5

7

• Formuler fargen og bland med ønsket
Veroxide
• Tilfør Lightening Booster i Vero K-PAK
Color fargen i skålen
• Tilsatt mengde skal ikke overgå 25% av
TONER
SERIES
fargeblandingen
• Mengden Veroxide må dobles i forhold
til mengden Lightening Booster brukt i
blandingen
• Bland Lightening Booster og Vero K-PAK
Color blandingen godt sammen
VEROXIDE

VEROXIDE

4

VEROXIDE

BLANDINGSFORHOLD

VEROXIDE

VEROXIDE

3

ACTIVATOR

JOICO Vero K-PAK Color Lightening Booster

VEROGLAZE

BRUKERVEILEDNING

VEROXIDE

VEROXIDE

VEROGLAZE

1

• Etterlater håret med en naturlig
glans og i super kondisjon
Eksempel: Lightening Booster + Vero K-PAK Color
JOICO Vero K-PAK
Veroxide

Lightening Booster (LB) gjør det mulig og benytte 9% i lysfarge med samme
lysningseffekt som ved bruk av 12%.

45 ml 6N + 15 ml
Lightening Booster

45 ml 6% + 30 ml 6%

LB blandes da i lysfargeblandingen. Husk at du kan bruke maksimalt 1/4 del LB i
lysfargeblandingen og at den trenger dobbel vannstoffmengde (1:2)
Eks: 30 ml HLN
10 ml LB
80 ml 9%
Resultat: veldig lys, klar og fin farge. 12% brenner bort mye av fargepigmentene i
fargekremen og resultatet blir ofte gulere enn om du benytter 9%

Total formula
60 ml Color + 75 ml
Veroxide

the joi of healthy color

TIPS:

Vero K-PAK color
nyanse

BRUKERVEILEDNING
JOICO Vero K-PAK Color High Lift

HIGH LIFT PALETT
High Lift Nyanse

High Lift fargene er designet for å gi deg maksimal opplysning i en ett trinns blonderingsprosess. Vero
K-PAK Color High Lift Serie gir den optimale opplysning for fine blonde resultater.

6

• Inneholder K-PAK`s eksklusive Quadramine
Complex og Moisture Complex

• Inneholder K-PAK`s eksklusive Quadramine
Complex og Moisture Complex

• Lavt ammoniakk innhold (2.9%)

• Lavt ammoniakk innhold (2.9%)

• Lysner opp til fire nivåer på utgangspunkt nivå 7
og lysere

• Lysner og farger inn i en prosess.
(Nøytraliserer RPC)

• Nøytraliserer RPC under opplysningsprosessen

VEROXIDE

5
ROGLAZE

7
EROXIDE

4

ROXIDE

HIGH LIFT
SERIES

1 del Vero K-PAK Color High Lift Series og 2 deler 12%
Veroxide (1:2).
(70 ml Vero K-PAK Color High Lift Series til 140 ml Veroxide).
For en enda mer skånsom behandling med et kjøligere resultat 10 OR 20
VOLUME ONLY
bruk Lightening Booster og 9%

ACTIVATOR

VEROXIDE

BLANDINGSFORHOLD

EROXIDE

the joi of healthy color

5

9

HLN

High Lift Natural Blonde

Blå/fiolett

For veldig lys naturlig blond

HLA

High Lift Ash Blonde

Blå

For veldig lys og kald blond

HLB

High Lift Beige Blonde

Fiolett

For veldig lys beige blond

HLG

High Lift Golden Blonde

Gul

For veldig lys gylden blond

Merk:
• Tilpass fargeformulaen i lengder og spisser når RPC/grunnlaget er ulikt bunn

VEROXIDE

VEROGLAZE

8Fordeler

3

Resultat

• Ikke designet for å dekke grå hår

Egenskaper

VEROXIDE

1

Pigment

HIGH LIFT VIRKETID
• 50-65 minutter

BRUKERVEILEDNING
JOICO Vero K-PAK Color High Lift

VALGMULIGHETER

LIGHTENING BOOSTER

JOICO Vero K-PAK fiolett korrigeringsfarge (CCV)

• Hjelper High Lift til å lysne ytterlige en nyanse

• For mer demping av gult tilsett CCV i fargeblandingen

• Lightening Booster skal utgjøre maks 25% av blandingen

• Blandet med High Lift, kan CCV utgjøre opp til 50% av
blandingen

• Mengden Veroxide må dobles i forhold til mengden Lightening
Booster brukt i fargeblandingen. Lightening Booster
inneholder ingen pigmenter, så ved å tilføre den i High Lift
fargene vil du øke lysningsgraden, men redusere High Lift
fargens evne til å dempe og korrigere varme toner

• Mengden av Vero K-PAK Veroxide må bare dobles for mengden
High Lift brukt i blandingen
• Jo mer pigmenter som er tilført blandingen, jo mer varme toner
vil korrigeres i opplysningsprosessen
Eksempel: High Lift Series + Color Corrector Violet

Eksempel: High Lift Series + Vero K-PAK Color Lightening Booster

High Lift nyanse

Vero K-PAK
Veroxide

Total formula

High Lift nyanse

JOICO Vero
K-PAK Veroxide

Total formula

30 ml HLN +
30 ml CCV

60 ml 12% + 30 ml
12%

60 ml Color
+ 90 ml 12%

45ml HLN +
15 ml Lightening
Booster

90 ml 9% + 30 ml
9%

60 ml Color + 120
ml 9%
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BRUKERVEILEDNING
JOICO Vero K-PAK Color Ultra High Lift

ULTRA HIGH
LIFT SERIES

Anbefalte nivå for de ulike nyansene
JOICO Vero K-PAK Color Ultra High Lift shade

Nivå

UHLN

Ultra High Lift Natural

Nivå 7/8

UHLP

Ultra High Lift Platinum

Nivå 8/9

UHLA

Ultra High Lift Ash

Nivå 6/7

UHLN, UHLP, UHLA
Egenskaper

Fordeler

FAKTA

• JOICO® K-PAK® Quadramine Complex™

• Etterlater håret i optimal kondisjon

• Økende etterspørsel etter vakre, kalde, nøytrale blonde nyanser

• Beskytter hår og hodebunn

• Kalde blondfarger er ofte en utfordring

• Formulert med redusert ammoniakkinnhold
(2.9%)

• Nåværende High Lift serie: mindre innfarging, mest effektive fra nivå 7

• Lysner opptil fire nivåer på grunnlag 6/ 7

• For lyse, glansfulle og sunne blonde farger

• En prosess opplysning

• Hjelper til å nøytralisere RPC under opplysning
Hva er JOICO Vero K-PAK Color Ultra High Lift ?
En lysfargeserie som både lysner og gir maksimal innfarging. Tre nye ultra blonde nyanser – som
inneholder Joico sitt eksklusive Quadramine Complex ™ for fantastiske resultater!
• UHLN – Ultra High Lift Natural
• UHLP – Ultra High Lift Platinum
• UHLA – Ultra High Lift Ash

the joi of healthy color

JOICO Vero K-PAK Color Ultra High Lift inneholder samme ammoniakkprosent, og lysner like mye som
JOICO Vero K-PAK Color High Lift, men inneholder en høyere andel av kalde pigmenter. Passer derfor
perfekt for kunder som i utgangspunktet har mye varme pigmenter, eller er mørkere enn nivå 7.
Hvordan velge rett lysfarge:
Finn den nøyaktige tonehøyden på kundens naturlige utgangspunkt for å fastslå underliggende pigment
(RPC). Hvis kunden har tonehøyde 7 er underliggende pigment oransje. Når håret begynner og lysne vil
gult komme frem. Komplimentærfargene du trenger for å nøytralisere vil da bli blått og fiolett.

ULTRA HIGH LIFT PALETTE
JOICO Vero K-PAK Color Ultra High Lift nyanse

Dominerende
pigment

Resultat

UHLN

Ultra High Lift Natural

Blå

Kald naturlig blond

UHLP

Ultra High Lift Platinum

Fiolett

Lys platina blond

UHLA

Ultra High Lift Ash

Blå/grønn

Kald lys blond

Merk:
• Disse fargene legger igjen mye pigmenter i håret, så pass på at du ikke overlapper.
• De er ikke egnet til gråhårsdekking.
• Det anbefales ikke å skumme fargen ut i lengder og spisser, da kan resultatet bli for kaldt og matt.

BRUKERVEILEDNING
JOICO Vero K-PAK Color Ultra High Lift

6

8

Eksempel:
30 ml UHLN
30 ml CCV
90 ml 9% eller 12%

VEROXIDE

VEROGLAZE

• 50-55 min med 9%
• 60-65 min med 12%
• Påfør fargen kun i ettervekst og vær nøyaktig slik at du ikke
overlapper over på lysere partier.

3

VEROXIDE

ACTIVATOR

VEROXIDE

1 del JOICO Vero K-PAK Color
Ultra High Lift
2 deler 9% eller 12%

ULTRA HIGH
LIFT SERIES

FLERE ALTERNATIVER

5

7
VEROGLAZE

VEROXIDE

JOICO Vero K-PAK Color Corrector Violet (CCV)
• Tilsett CCV for å nøytralisere gule pigmenter på i utgangspunktet
varme hår.
• DuLIGHTENING
kan blande opp til 50% av fargeblandingen
med CCV
TONER
BOOSTER
SERIES
• Husk å blande 1:2 JOICO Vero K-PAK Color Ultra High Lift og
1:1 på CCV
VEROXIDE

JOICO Vero K-PAK Color Lightening Booster
• Øker lysningsgraden opptil 1 nivå.
• Tilsett opp til 25% av fargeblandingen med JOICO Vero
K-PAK Color Lightening Booster
• Husk dobbel mengde vannstoff ved bruk av Lightening
Booster
• Inneholder ingen pigmenter, så husk at ved å tilsette JOICO
Vero K-PAK Color Lightening Booster vil du vanne ut
10 OR 20
pigmentene slik
at resultatet
blir litt varmere enn når du ikke
VOLUME
ONLY
bruker Lightening Booster. Du kan tilsette CCV, INS, INB
og INV i lysfarge for å korrigere yttligere. Husk: INB og INV
er bygget opp på store direktevirkende pigmenter så når
du tilsetter de i lyse farger vil en liten mengde gjøre en stor
forskjell. En halv til en cm er som oftest nok.

5

9

BLANDE INSTRUKSJON

4

VEROXIDE

1

VEROXIDE

VIRKETID

Eksempel på fargeformula på utgangspunkt
tonehøyde 7:
40 ml UHLN
10 ML LB
30 ml CCV
130 ml 9%
Resultat: Naturlig lys blond. hvis man vil korrigere enda flere
varme pigmenter og oppnå et kaldere resultat kan man tilsette
Ins, inb eller inv i fargekremen. 1/2 til 1 cm er som oftest nok.
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5

9

VEROXIDE

VEROXIDE

ACTIVATOR

3

JOICO Vero K-PAK Color Toner

VEROXIDE

VEROGLAZ

VEROXID
HIGH LIFT
SERIES

10 OR 20
VOLUME ONLY

Fordeler

• Inneholder K-PAK`s eksklusive Quadramine
Complex og Moisture Complex

• Gjenoppbygger håret mens du farger etter en
bleking

• Forsterker eller demper (nøytraliserer) nyanser
på lysnet eller bleket hår

• Beskytter håret for maksimal kondisjon

• Kan blandes med Vero K-PAK Color dybde
8 eller lysere for å tilpasse lysere nyanser og
personliggjøre fargeresultater

• Vakkert, sunt og glansfullt hår

• For vakre, pastellblonde farger

TONER PALETT

the joi of healthy color

TPB
TBB

Toner Silver Blonde
Toner Pearl Blonde
Toner Beige Blonde

BLANDINGSFORHOLD
Bland like deler Toner og Veroxide eller VeroGlaze ( 1:1 )
Virketid 5 – 20 minutter, sjekk hvert 5 minutt til ønsket resultat er
oppnådd.

FORMULERING AV FARGEN

Egenskaper

TSB

TONER
SERIES

VEROGLAZE

VEROXIDE
LIGHTENING
BOOSTER

Toner

5

7
VEROXIDE

4

VEROXIDE

BRUKERVEILEDNING

• Fastslå hvor de synlige pigmentene i håret ligger på RPC skalaen eller lysningskartet
• Velg en toner med pigmentbase i forhold til fargesirkelen, som vil dempe (nøytralisere) de synlige
pigmentene
Eksempel:
Synlig pigment

Korrigere (nøytraliserer) toner

Gul/Oransje

Like deler TSB + TPB

Oransje

TSB

Gul

TBB or TPB

• Når Toner base er valgt, bruk følgende oversikt til å velge vannstoff for ønsket tilførsel av pigmenter.

Pigment base

Resultat

Blå

Sølv blond effekt og demper
oransje pigmenter

Vannstoff

Total formula

Perle blond effekt og demper
gule pigmenter

VeroGlaze

Maksimal innfarging

3% Veroxide

God innfarging

6% Veroxide

Transparent innfarging

Fiolett
Rød/Fiolett

Beige blond effekt og demper
gule pigmenter

BRUKERVEILEDNING
JOICO Vero K-PAK Color Instant Gloss Toner

VIRKETID OG FORMULERING
• 5-15 minutter virketid uten varme
• Blandes med Vero K-PAK Chrome Activator
• Skyll og sjamponer ut med K-PAK Color Thearpy Shampoo,
etterfulgt av Cuticle Sealer og Intense Hydrator

TIPS:
HVIS DU PÅFØRER FARGEN PÅ TØRT
HÅR VIL DUOPPNÅ EN LITT TETTERE
INNFARGING ENN PÅ FUKTIG HÅR.

BRUKERVEILEDNING

• Ferdig blandet nyanser

VEROXIDE

VEROXIDE

VEROGLAZE

VEROGLAZE

VEROXIDE

VEROXIDE
HIGH LIFTHIGH LIFT
SERIES SERIES

10 OR 2010 OR 20
VOLUME ONLY
VOLUME ONLY

4 4

LIGHTENING
LIGHTENING
BOOSTERBOOSTER

VEROXIDE

• Varer 8-12 sjamponeringer

5 5

7 7

VEROXIDE

• Blandes med Vero K-PAK Chrome Activator

VEROXIDE

• Demi-permanent formula

Blandingsforhold: like deler Chrome Activator og
Instant Gloss Toners (1:1)
Virketid 5-15 minutter virketid uten varme

VEROXIDE

• Gir fantastisk glans

ACTIVATOR

• Ammoniakk-fri

BLANDINGSFORHOLD

VEROGLAZE

• Flytende konsistens lett og påføre

5 5

9 9
ACTIVATOR

• Sur pH

3 3

VEROXIDE

• Beskytter og pleier håret

VEROXIDE
VEROGLAZE

• Etterlater håret i optimal kondisjon

• 4 nyanser

VEROXIDE

• JOICO® K-PAK®Quadramine Complex™,

VEROXIDE

Fordeler

6 6

8 8

VEROXIDE

Egenskaper

1 1

VEROXIDE

JOICO Vero K-PAK Color Instant Gloss Toner
• Instant Gloss Toner er en flytende toner spesielt utviklet for
lyse hår. De kan brukes på bleket hår for å gi glans og en lett
pigmentering, eller på naturlig grått hår for og holde gule toner
borte.
• Rask og enkel å bruke med ferdig blandet nyanser
• Påføres med fargeskål og pensel eller applikatorflaske i fuktig
eller tørt hår. Hvis du skal påføre toners på fuktig hår, husk å
håndkletørr godt før påføring
• Sjamponeres ut med K-PAK Color Therapy Shampoo

TONER TONER
SERIES SERIES
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BRUKERVEILEDNING
JOICO Vero K-PAK Color Base Breaker
VIRKETID OG FORMULERING
•
•
•
•

10 min virketid
Lysner en tonehøyde
Base Breaker Original lysner uten innfarging
Base Breaker Cool lysner og nøytraliserer varme pigmenter. Cool og Original
kan blandes sammen
• Påfør Vero K-PAK Base Breaker på ufarget hår. Vær nøyaktig slik at du ikke
overlapper over på lysere partier.
• Base Breaker må sjamponeres ut med K-PAK Clarifying Shampoo, etterfulgt
av Cuticle Sealer og Intense Hydrator

6

3
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5

ACTIVATOR

VEROXIDE

VEROGLAZE

VEROXIDE

7

VEROXIDE

4

VEROXIDE

VEROGLAZE

9

JOICO Vero K-PAK Color Base Breaker
• Base Breaker lysner naturlig hårfarge en tonehøyde.
• Passer bra å bruke mellom stripebehandlinger.
• Base Breaker kan brukes i ettervekst for å lysne og bryte opp i
HIGH LIFT
etterveksten
på et blondt hår.
SERIES
• Den kan brukes i lengder og spisser på et naturlig hår som en
forsiktig førstegangslysning for å skape naturlig fargespill.
• Den kan påføres mellom foliene på et lyst hår for å løfte fargen og
gi et mer helhetlig resultat
• Du kan også bruke den før en Vero K-PAK Color HL eller
Vero K-PAK Color UHL farge for å lysne yttligere en tone.
Base
Breaker påføres da på håret som
skal lysnes, virketid
LIGHTENING
TONER
SERIES
10BOOSTER
minutter. Skyll ut Base Breaker og
sjamponer med K-PAK
Clarifying Shampoo. Håndkletørr og påfør Cuticle Sealer. Skyll og
tørk håret før du påfører lysfargen. Hårets utgangspunkt er da en
tone lysere og lysfargen får et lysere og kaldere resultat.

VEROXIDE

BRUKERVEILEDNING

BLANDINGSFORHOLD
Blandes med 6%
Blandingsforhold: like deler vannstoff
og Base Breaker (1:1)

10 OR 20
VOLUME ONLY

5
VEROXIDE

8
VEROXIDE

1

NB:
Husk at kalde farger ser mørkere ut en varme farger. Ved bruk av Base Breaker Cool
kan resultatet av lysningen se mindre ut enn ved bruk av Base Breaker Orginal

HVORDAN FORMULERE
Trinn til formulering

Riktig fargeformulering er grunnlaget for å skape en farge
GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER
• Kunstig farge kan ikke lysne kunstig farge
• Hårets tykkelse, tekstur, porøsitet, elastisitet og struktur virker inn på fargeprosessen
• Jo høyere vannstoff, jo mindre innfarging oppnås
TRINN TIL FARGEFORMULERING
1. Finn den naturlige fargedybden ved å bruke Natur eller Ask serien i Vero K-PAK Color fargekartet. Legg testlokken fra
fargekartet inntil kundens hår. Hvis det første øyet ditt oppfatter er grått hår, er kunden over 50% grå. Følg instruksjonene for
dekking av grått hår som følger. Se side 39.
2. Fastslå fargedybde og nyanse på lengder og spisser.
3. Identifiser kundens ønskede fargedybde ved å bruke Vero K-PAK Color fargekart. Bruk denne dybden i
fargeblandingen din.
4. Bestem kundens ønskede farge. Identifiser de underliggende pigmentene (RPC) på den ønskede tonen ved
å bruke RPC kartet. Bruk fargesirkelen for å fastslå den korrekte Vero K-PAK Color base som vil forsterke eller dempe RPC.
5. Analyser hårets tilstand
- Struktur – fint eller grovt
- Tykkelse – hvor mye
- Porøsitet – påvirker alle fargebehandlinger - elastisitet – hårets tilstand

bruke vannstoff veiledningskart.
7. Fastslå arbeidsprosedyre og påføringsmetode, skriv ned informasjonen i kundekartoteket.

MERK: Når den naturlige dybden ligger mellom to forskjellige nivåer og du ønsker å lysne håret til et lysere nivå, bedøm det
naturlige nivået til det mørkeste nivået den ligger mellom. Det er viktig å nøyaktig fastslå hvor mange nivåer lysning du trenger for å
oppnå ønsket resultat.

the joi of healthy color

- Kraftig – spesielt viktig ved grå-hårs dekking
6. Bestem riktig styrke på Vero K-PAK Veroxide. Bestem hvor mange nivåer som må lysnes for å oppnå ønsket resultat ved å

10 G

Nivå

Nivå beskrivelse

Underliggende pigment

11

Lys Platina Blond

Gul/Hvit

10

Platina Blond

Lys Gul

9

Lys Blond

Gul

8

Medium Blond

Gul/Oransje

7

Mørk Blond

Oransje

6

Lys Brun

Rød/Oransje

5

Medium Brun

Rød

4

Mørk Brun

Rød/Fiolett

3

Mørkest Brun

Fiolett

2

Brun/Sort

Blå/Fiolett

1

Sort

Blå

UHLA

4V
5V
6V V6
UHLN

7V V7
8V V8
10 N
10 B

EKSEMPEL 1: KORRIGERING (NØYTRALISERENDE) FORMULA

the joi of healthy color

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Trinn 4

Natur nivå

Ønsket nivå

Ønsket nyanse

RPC på ønsket nivå

Anvendt formula

JOICO Vero K-PAK Color Veroxide & Virketid

5

6

Kald Natur

Rød/Oransje

Like deler 6N + 6A

6%: 40 til 45 minutter

6

7

Kald Natur

Oransje

7N eller 7A

6% med LB: 40 til 45 minutter

EKSEMPEL 2: FORSTERKENDE FORMULA
Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Trinn 4

Natur nivå

Ønsket nivå

Ønsket nyanse

RPC på ønsket nivå

Anvendt formula

JOICO Vero K-PAK Color Veroxide & Virketid

5

6

Kald Natur

Rød/Oransje

6RR

6%: 40 til 45 minutter

5

7

Kald Natur

Oransje

7RC

6% med LB: 45 minutter

HVORDAN FORMULERE
Gråhårsdekking
RETNINGSLINJER FOR DEKKING AV GRÅTT HÅR
• Fastslå gråhårsprosent:
- Hvis du ser grått først er kunden mer enn 50% grå
- Hvis du ser den naturlige hårfargen først er kunden mindre enn 50% grå
• Sjekk alle områder med ettervekst –krone, front, tinning og nakke. Din endelige formula avhenger av
hva du observerer i kundens ettervekst
• Juster formulaen din i forhold til prosenten med grått som du observerte ved tidligere behandlinger.
Hvis kunden var 25% grå for to år siden er sjansen stor for at kunden er 50% grå nå
• Alle nyanser mørkere enn 5 vil dekke grått hår grunnet høy pigment tetthet

MAKSIMAL DEKKING AV GRÅTT HÅR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fastslå kundens fargedybde og gråhårsprosent
Fastslå kundens ønskede fargedybde
Identifiser kundens ønskede farge og RPC på ønsket nivå i RPC kartet
Velg riktig base for gråhårsdekking, for å intensivere eller nøytralisere RPC
Bruk riktig Veroxide, 6% for optimal gråhårsdekking
Sjekk hårets tetthet og ettervekst for å fastslå riktig mengde av farge som trengs for optimal
gråhårsdekking
7. Benytt full virketid, 45 minutter for maksimal dekkevne

50% - 75% grå:
% grå =% av N, B eller G
Gråhårsdekkende base

Tone resultat på grått hår

Naturserie

Kjølig

Beigeserie

Kald

Gyldenserie

Varm

½ N + ½ G = Naturlig varm brun
½ N + ½ B = Kald brun beige
½ G + ½ B = Varm brun beige
½ B + ½ RC = Varm kobber
½ N + ½ RR = Kald rød
75% - 100% grå:
For maksimal gråhårsdekking:
•Juster blandingen1/2 til 1 nivå mørkere enn ønsket resultat.
• Bland Natur + Beige + Gylden (Blå+Rød+Gul)

HUSKEREGEL

Nøytral Brun= 2 deler N + 1 del B + 1 del G
Ønsker du en kaldere brun tilsetter du 1 del Ask i blandingen.
Her kan du også tilsette opp til 25% INS for å eliminere varme pigmenter

50% grå eller mer:
• Bruk samme prosent av Natur, Beige eller Gyldenserien som prosent av grått hår
• Tilsett G i blandingen når Naturserien eller Beigeserien er din hovedfargebase
• Bland samme prosent av G som prosent av grått hår med ønsket rødfarge for å lage varme røde farger.
• Bland samme prosent av Naturserien som prosent av grått hår når ønsket er kalde røde toner. Bruk like
deler natur og kald rød for intense kalde røde toner

eks: ½ 9G + ¼ 9N + ¼ 9RG
¼ 9G + ¼ 9N + ½ 9RG
½ 9N + ¼ 9G + ¼ 9RG
½ 9N + ¼ 9G + ¼ 9B
½ 9B + ¼ 9N + ¼ 9G

varm gylden
kobber gylden (varmest)
varm
kald
naturlig

Varm brun= Like deler N+B+G
• Ønsker du varme røde nyanser tilsetter du en del RG eller RC. For å intensivere kobber nyansen tilsett
opptil 25% INC
• Ønsker du kalde røde nyanser tilsetter du en del RM, RV, VR, RR,eller XR. For å intensivere rødfargen
tilsett opp til 25% INRR, INRV, eller INV
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HVORDAN FORMULERE
Rødfarger
HÅRFARGE SOM FALMER
Den vanligste klagen på rødfarger er at den falmer lett.
De vanligste årsakene til dette er:
• Feil underlag (RPC)
• Feil valg av vannstoff
• Feil påføring og virketid
• Feil ved tidligere fargebehandlinger og hjemmebehandling
Frisør
Ansvar for å unngå
falming

• Lysne håret til korrekt RPC
• Bruk riktig vannstoff
• Virketid i forhold til vannstoffet
Etter fargebehandlinger
• Ingen sjamponering bortsett fra på XR og FV
• Avslutt behandlingen med K-PAK Cuticle Sealer for å trekke skjellaget
sammen og lukke fargemolekylene inne
• Etterfulgt av K-PAK Intense Hydrator for å gjenopprette fuktighetsbalansen i
håret og lukke skjellaget

Kunde
Ansvar for å unngå
falming

the joi of healthy color
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• Ikke vask håret før det har gått 48 timer
• Hjemmebehandling
> Bruk Joico Color Endure eller K-PAK Color Therapy produkter
• Bruk K-PAK Color Therapy Restorative Styling Oil og finishing produkter fra
Joico`s Style and Finish serie som inneholder UVA og UVB for å beskytte
hårfargen fra solskader

RETNINGSLINJER FOR VARIGE RØDFARGER
• Lysne håret til nivå 7 (mørk blond) for klarest rødfarger. De underliggende pigmentene på nivå 7 er
oransje. For best holdbare rødfarger gjelder det å utnytte hårets naturlige pigmenter.
• Full virketid er 35 minutter med 3% eller 45 minutter med 6%
• Rødfarger mister intensiteten raskere enn andre farger. En regel er å blande med Gylden serien:
Eksempel: 6RR + 6N ➤ Rød falmer raskest og etterlater en bruntone
6RR + 6G ➤ Håret beholder mye mer av fargens intensitet og balanse
Eksempel: 8RG + 8N ➤ Rød falmer raskest og etterlater en varm lysere brun tone
8RG + 8G ➤ Er en ekte gylden tone og etter uker med hårvask,
		
vil håret fremdeles ha den varme røde gløden
• Høyere vannstoff vil være nødvendig når man lysner for å oppnå den ønskede røde nyanse. Mindre
innfarging kan noen ganger føre til raskere falming.
• Bruk maksimum virketid.
• Anbefal kunden å komme tilbake for en oppfriskning av lengder og spisser tidligere enn de vanlige
4 ukene. Når man oppfrisker lengder og spisser, tilbyr Vero K-PAK Color Systemet flere muligheter:
3%, VeroGlaze eller Vero K-PAK Chrome. Husk at Vero K-PAK Chrome fester seg best til porøse hår
• En tilpasset Vero K-PAK Color/Chrome blanding bør påføres når fargen på lengder og spisser har
falmet. Vero K-PAK Color/Chrome blandingen bør tilpasses til de nåværende nyansene på lengder
og spisser. Du kan velge å redusere eller fjerne natur, gylden eller beige serien som ble tilført i
etterveksten.
Eksempel:
Oppfriskning
Eliminere

Ettervekst
½ 6G + ½ 6RC

Veroxide & Virketid
6%
45 min.

Lengder og
spisser
6RC
RC6

Veroxide & Virketid

3% 35 min. JOICO Vero
K-PAK Chrome Activator
20 min.
Redusere
½ 6G + ½ 6RC 6%
¼ 6G + ¾ 6RC 3% 35 min. JOICO Vero
½ G6 + ½ RC6 45 min.
¼ G6 + ¾ RC6 K-PAK Chrome Activator
20 min.
Merk: den varme sonen trenger G, B eller N. Lengdene trenger C og R.

• For ekstremt falmede lengder og spisser (mer enn to nivåer), bør du forpigmentere før fargebehandlingen.
• Bruk en skiftingsteknikk når du farger rødt hår for første gang. Ved denne teknikken brukes lavere
Veroxide i den varme sonen enn i lengder og spisser. Dette vil forhindre at den varme sonen blir ekstra rød
og lage et jevnere resultat fra rot til spiss.
• Velg en Vero K-PAK Chrome nyanse for å bygge opp håret, lukke skjellaget og tilføre intesitivitet og
holdbarhet til din røde farge.
• Bruk Joico K-PAK Hair Repair System i kombinasjon med din fargebehandling i salongen for mer varige
resultater.
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FORBEREDELSE
FØR FARGING
ALLERGITEST
For å fastslå om kunden er allergisk eller har en oversensitiv hud, skal en allergitest utføres.
Den følgende testen bør gjøres 48 timer før hver behandling.
1. Bruk såpe og vann, vask et område på 2,5 cm i diameter på innsiden av albuen. Tørk med
en bomullsdott.
2. Bland en testblanding med like deler vannstoff og Vero K-PAK Color
3. Påfør blandingen på testområdet med bomull.
4. La dette tørke. Ikke dekk til eller berør området på 48 timer.
5. Undersøk testområdet etter 48 timer. Hvis ingen reaksjon har oppstått, kan man
gjennomføre fargebehandlingen.

the joi of healthy color
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ADVARSEL:
• IKKE BRUK hårfarge hvis noen av disse reaksjonene oppstår: svie, kløe, hevelse, utslett,
irritasjon, rød hud eller annen unormal reaksjon. Hvis kunden får noen av disse symptomene i
testperioden, må ikke farge påføres.
Hvis du testet Vero K-PAK Color på kunden kan du vente til reaksjonen har roet seg ned og
prøve med Vero K-PAK Chrome. Dette gjelder IKKE hvis kunden hadde en alvorlig reaksjon.
• Dette produktet skal ikke påføres hvis hodebunnen har tegn til kutt, skrubbsår, utslett, åpne
sår eller annen unormal tilstand.
• Vero K-PAK Color er kun for profesjonelt bruk. Ingen produkt skal tas innvortes eller brukes
til å farge øyevipper eller øyebryn. Unngå kontakt med øyne. Hvis noe skulle komme inn
i øynene, skyll øyeblikkelig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk alltid hansker.
Oppbevar på et kaldt, tørt sted. Hold hårfargingsprodukter utilgjengelig for barn.

DEN BESTE SALONGBEHANDLINGEN SATT I SYSTEM

4 TRINN TIL ET VAKKERT SUNT HÅR!

1. K-PAK Hair Repair System.
• K-PAK tilbyr et unikt kurssystem som sikrer optimale fargeresultat ved å
gjennoppbygge håret før og etter behandlingen.
• Inneholder JOICO sin eksklusive Quadramine Complex for oppbygging og reparering
av hårstrukturen før en kjemisk behandling.

STEG 1: K-PAK Clarifying Shampoo » Dyprens
Renser dypere ned i hårstrået enn en vanlig sjampo. Fjerner alt av belegg.
MINUTTER

STEG 2: K-PAK Cuticle Sealer » Surhetsregulerende
Nøytraliserer hårets pH. Trekker skjellaget sammen og styrker hårskaftet.

• Resultatet blir sterkt, sunt, og vakkert hår. Glansfulle hårfarger med lang holdbarhet.
MERK: Kur opp håret før en kjemisk behandling for det beste resultatet. Hvis du skal
bleke eller lysfarge håret, må du ikke bruke Clarifying Shampoo i hodebunnen før
fargebehandlingen.

• Vask håret (ikke hodebunnen) og la virke i 5 minutter. Skyll. Håndkletørk.

MINUTTER

• Påfør og la virke i 5 minutter. Skyll. Håndkletørk.
STEG 3: K-PAK Deep Penetrating Reconstructor » Oppbyggende
Gjenoppbygger og styrker håret fra innerst til ytterst.

MINUTTER

• Påfør og la virke i 5 minutter. Skyll. Håndkletørk.
• Steg 2 og 3 kan gjentas opp til ytteligere 2 ganger for maksimal oppbygging på
ekstremt skadet hår.
Tørk håret og fortsett med den kjemiske behandlingen etter dette.
STEG 2: K-PAK Cuticle Sealer » Surhetsregulerende
Nøytraliserer hårets pH. Trekker skjellaget sammen og styrker hårskaftet.

MINUTTER

• Påfør og la virke i 5 minutter. Skyll. Håndkletørk.
STEG 4: K-PAK Intense Hydrator » Fuktighetsgivende

MINUTTER

Tilfører håret fuktighet, øker hårets kvalitet, styrke, og glans. Intense Hydrator inneholder
Shea Butter og er også veldig bra for hodebunnen. Masser gjerne kunden. Lukker
skjellaget.
• Påfør og la virke i 5 minutter. Skyll. Håndkletørk.
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PÅFØRING
Førstegangsfarge

GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER
•
•
•
•
•

Ta alltid en allergitest og bruk K-PAK Hair Repair System før fargebehandlingen
Del håret inn i fire seksjoner før man begynner med fargepåføringen.
Ta ikke større enn ½ cm paseèr ved påføring for god dekk evne.
K-PAK Professional H.K.P bør alltid brukes i lengder og spisser. (Les mer om H.K.P på side 94.)
Bruk aldri varme på Vero K-PAK Color.

TYPE 1: BLI LYSERE
Standard påføring
Dette eksemplet gjelder kun hvis man skal bleke eller lysfarge et hår flere toner lysere
1. Påfør Vero K-PAK Color 1 cm fra hodebunnen på porøse lengder, forsikre om at alle hårstrå er
fullstendig dekket.
2. La virke i 20 minutter til man tydelig kan se en fargeforandring.
3. Bland en ny formula Vero K-PAK Color blanding. Påfør blandingen i hodebunnsområdet og
porøse spisser
4. Virketid i forhold til valget av vannstoff.

TYPE 2: BLI MØRKERE
1. Påfør Vero K-PAK Color blandingen i etterveksten. Ta hensyn til lengder og spisser ved å blande en
egen blanding tilpasset hårets porøsitet.
2. Begynn virketiden i forhold til valgt vannstoff, se veiledningskart.
3. Påfør Vero K-PAK Color blandingen på de porøse spissene etter 10-15 minutter, ta hensyn til hvor
porøst det er (røde nyanser er unntaket for denne regelen, de skal påføres i porøse spisser med en
gang for maksimalt resultat).
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PÅFØRING
Ettervekstfarge og oppfriskning

TYPE 1
Normal oppfriskning / lett falmet i lengder og spisser.
1. Påfør Vero K-PAK Color blandingen kun i ettervekst.
2. Velg en tilpasset fargeblanding til lengder og spisser. Eks: Vero K-PAK Chrome eller å bruke en
varmere, lysere farge enn i etterveksten. Spray H.K.P på lengder og spisser før fargen påføres
3. Virketid i forhold til valgt Veroxide, se veiledningskart.
4. Ta en test for riktig virketid.
MERK: Viktig å påføre nok fargekrem på porøse hår for å sikre god dekkevne. Porøst hår har evne til å
trekke til seg mye fargekrem.
TYPE 2
Ekstremt falmet lengder og spisser (to eller flere nyanser lysere)
1. Forpigmenter lengder og spisser. Følg alle forpigmenterings instrukser i Vero Corrective Color
grundig.
2. Påfør Vero K-PAK Color farge kun i ettervekst.
3. Virketid i forhold til vannstoffet, se veiledningskart.
4. Lag en ny blanding for lengder og spisser. Analyser fargeresultatet av forpigmenteringen før du
blander. Hvilken fargebase vil bli best i forhold til å understreke eller korrigere den nye fargen i
lengder og spisser?
5. Den siste blandingen kan blandes med 3%. Virketid 30 - 35 minutter.
- Spray K-PAK Professional H.K.P på lengder og spisser før påføring.

TIPS: Hvis du forpigemterer håret med Vero K-PAK Color, bruker du Vero K-PAK Color for og skape det
ferdige resultatet. Hvis du forpigmenterer med Vero K-PAK Chrome, bruker du Vero K-PAK Chrome til
slutt.

the joi of healthy color

MERK: Husk at porøst hår aksepterer kalde toner og avviser varme toner!

PÅFØRING
JOICO Vero K-PAK Color VeroGlaze

GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER

ETTER EN PERMANENT

•
•
•
•
•

ELLER TONING PÅ BLEKET HÅR

Utfør en allergitest og bruk K-PAK Hair Repair System
Del håret inn i fire seksjoner.
Ta ½ cm paseèr for god dekkevne.
K-PAK Professional H.K.P bør alltid brukes på lengder og spisser.
La VeroGlaze blandingen stå i 5 minutter før påføring.
Dette lar ammoniakken fordunste for å kun tilføre pigmenter.
• Bruk aldri varme på VeroGlaze.
5-20 minutter virketid

• Påføres på nyvasket hår fra hodebunn og ut i de porøse spissene.
• Jobb forsiktig uten å dra for mye i håret, når håret har vært igjennom en
kjemisk behandling på forhånd.
• Påfør farge på eventuelle porøse spisser de siste 5 til 10 minuttene av
virketiden.
• Normal til minimum intensitet er de beste valg mulighetene.
• Å sjekke hårkvaliteten er alltid viktig i forhold til toning.

TON I TON
• Påfør på nyvasket eller tørt hår fra hodebunn og ut i lengdene.
• Påfør på eventuelt porøse lengder og spisser de siste 5 til 10 minuttene
av virketiden.
• Maksimum, normal eller minimum intensitet er mulighetene. Det
kommer an på ønsket resultat og hårets porøsitet.

GRÅHÅRSDEKKING
• Påføres i tørt hår i etterveksten.
• Påføres i lengdene de siste 5 – 10 minuttene av virketiden.
• Maksimum eller normal intensitet er det beste valget.

OPPFRISKNING

the joi of healthy color

• Påføres i etterveksten.
• Påføres på de tidligere fargebehandlede lengdene og spissene de siste
5 – 10 minuttene, men med hensyn til porøsitet eller hvor blass den
tidligere fargen er.
• Vurder å bruke en maksimum eller normal intensitet i etterveksten, og
minimum intensitet i lengder og spisser ved full virketid.
MERK: Selv om en minicolor sakte men sikkert skal vaskes ut, kan
situasjonen bli annerledes dersom: Kunden har en stor del av kunstige
pigmenter igjen i håret fra den forrige minicolorasjonen. I dette
tilfellet er det kun nødvendig med en oppfriskning.

PÅFØRING
JOICO Vero K-PAK Color Highlift og Ultra Highlift

GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER

ETTERVEKST

•
•
•
•
•
•

1. Påfør blandingen kun på etterveksten. Påfør fargen mot hårets
vekstretning for å unngå overlapping av fargen.
2. Hvilket vannstoff du velger, bestemmer virketiden.
Benytt alltid maks virketid om kalde resultat ønskes.

Utfør alltid en allergitest.
Påføres i tørt hår.
Del håret inn i fire seksjoner før påføring.
Ta ½ cm passeèr for maksimum lysningsevne.
Highlift kan kun brukes på ufarget hår.
Bruk aldri varme.

FØRSTEGANGSPÅFØRING
1. Påfør Vero K-PAK Color High Lift blanding på lengder og
spisser, start 1 cm fra hodebunnen.
2. Virketid er fra 20 minutter, eller til en tydelig fargeforandring er
synlig.
3. Bland en ny blanding. Påfør blandingen fra ettervekst og igjen
ut i lengder og spisser.
4. Virketid fra 55 til 60 minutter.

MERK: JOICO Vero K-PAK Ultra High Lift serien inneholder en
større andel av kalde pigmenter og vi anbefaler derfor ikke å
emulgere fargen eller trekke den ut i lengder og spisser, da dette
kan skape et matt resultat.

PÅFØRINGSTIPS
• Anbefal kunden å komme tilbake for en behandling av
etterveksten hver tredje (maks hver fjerde uke). Det å vente
i lengre enn fire uker gjør det vanskelig å oppnå maksimal
lysning, og resulterer i en gyllen (varm) nyanse. Den varme
sonen er 1 cm lang.
• Husk at hårets struktur, tykkelse, porøsitet og elastisitet kan
påvirke hvor mye håret lysner og det endelige resultatet på
fargen.
• Dersom du ønsker fargedybde 10 Gylden, Natur eller Beige på
et naturlig hår med fargedybde 7, kan HL fargen blandes med 2
deler 9% for å lage fargedybde 10.
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PÅFØRING
JOICO Vero K-PAK Color Toner

GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER
• Utfør alltid en allergitest. Dette bør gjøres før alle
fargebehandlinger.
• Påfør på nyvasket hår
• Hvis du har lysnet håret med bleking først må du sjamponere
håret før du kan gå videre. Påfør så Cuticle Sealer i håndkletørt
hår med virketid 5 minutter. Skyll, håndkletørk og påfør Deep
Penetrating Reconstructor. Virketid 5 minutter.
• Håret bør deles opp i fire seksjoner før man starter påføring av
fargen.
• Del inn i ½ cm passeèr for å være sikker på å få farge på hele
håret.
• Spray K-PAK Professional H.K.P på lengder og spisser.
• Bruk aldri varme på noen tonere.

FØRSTEGANGSPÅFØRING
• Del inn i ½ cm passeèr. Påfør toner-blanding inne ved
hodebunnen og ut til de porøse spissene.
• Når du ser en forandring på fargen, dra fargen ut i de porøse
spissene.
• Virketiden avgjøres av ønsket sluttresultat. Kontroller.
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OPPFRISKNING ETTER BLEKING
• Del inn i ½ cm passeèr, påfør toner-blanding kun på etterveksten.
• Dersom det andre håret trenger en oppfriskning, påfør i lengder
og spisser når du ser en fargeforandring.
• Virketiden avgjøres av ønsket slutt resultat. Ta en test.

ETTERBEHANDLING
GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER

HJEMMEBEHANDLING

1. Emulger opp fargen ved å massere og for å unngå fargeflekker på huden, tilsett deretter vann.
Farge fjerner farge.
2. Skyll til vannet er klart. Håndkletørk.
3. Sjamponer med Joico Color Endure Shampoo eller Joico K-PAK Color Therapy Shampoo for å
fjerne overskuddspigmenter. Håndkletørk.
4. Påfør K-PAK Cuticle Sealer, virketid 5 minutter. Skyll og håndkletørk.
5. Påfør K-PAK Intense Hydrator, virketid 5 minutter. Skyll og håndkletørk.
6. Påfør Color Therapy Restorative Styling Oil i lengder og spisser.
7. Fullfør stylingen med Joico Style og Finish.

1. Anbefal de riktige Joico eller K-PAK produktene til kunden for hjemmebruk. Color Endure og Color
Therapy vil levere maksimale resultater for å øke holdbarheten på alle røde og kobberfarger.
• K-PAK Color Therapy Luster Lock er en hårkur som forlenger fargens holdbarhet, gir strålende glans
og pleier dypt inn i håret. Inneholder blant annet de eksotiske oljene argan- og mankettiolje som
sørger for fantastisk kambarhet og en glansfull overflate på håret.
• Luster Lock Multi-Perfector Spray er en varmebeskyttende og UV-beskyttende leave-in spray. Den
har de samme egenskapene som hårkuren; at den beskytter og forlenger fargen. Perfekt å anbefale
til alle fargekunder!
• Co+Wash er et rikt skum som rengjør uten å strippe håret for naturlige oljer og fettsyrer. Det gjør
også at den er ekstra fargebevarende og perfekt å anbefale til fargekunder for ekstra holdbarhet!
2. Informer kunden om at fargemolekylene trenger tid til å feste seg. Kunden bør unngå å vaske håret
de nærmeste 24 til 48 timene etter en fargebehandling for å unngå falming og bidra til et langvarig
fargeresultat. Kunden kan om nødvendig skylle/ fukte håret.
MERK: Vero Stainless Color Stain Remover fjerner effektivt selv de mørkeste hårfargeflekker uten å
irritere huden. Behagelig lukt for kundens velvære.
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VERO K-PAK
COLOR
INTENSITY
Kapittel 2

VERO K-PAK COLOR INTENSITY
Hva er Vero K-PAK Color Intensity?
JOICO Vero K-PAK Color Intensity er en serie med semipermanente farger. Alle fargene kan blandes
med hverandre. I tillegg vil det komme ulike limited edition farger som vil variere ut i fra sesongenes
trender.
Fargene inneholder JOICO K-PAK Quadramine Complex som etterlater håret i fantastisk kondisjon med
suveren glans.

the joi of healthy color

JOICO Vero K-PAK Color Intensity:
• Semipermanent resultat som varer fra 8-15 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
• Fantastiske resultater etter bare 20 minutter

DIREKTE PIGMENTER

QUADRAMINE COMPLEX™
Egenskaper

Fordeler

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

• Positivt ladede pigmenter
• Sterke og tette pigmenter
• Ingen vannstoff

• De positivt ladede pigmentene fester seg lett
til det negativt ladede skjellaget. Påføres på
forbleket hår
• Maksimal intensitet og holdbarhet

PROTECTING OIL & CONDITIONING QUAT SYSTEM

CLEAR MIXER

Egenskaper

Fordeler

Egenskaper

Fordeler

• Mineral Olje, Kukui Nut Olje og Borage Olje

•
•
•
•

• 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

Blankt hår
Mykt hår
God kambarhet
Et medgjørlig hår
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• Brukes rett fra tuben (mikses ikke med vannstoff)
• For maksimal intensitet forblek håret til et nivå 8/9,
ved pastelltoner bør håret være nivå 10 eller lysere
• 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 part 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.
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PÅFØRING

GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER
•
Gjennomfør en allergitest før hver fargebehandling på nye kunder
•
Gjennomfør trinn 1, trinn 2 og trinn 3 av JOICO K-PAK Hair Repair
System før fargebehandlingen.
•
Forblek håret hvis det er for mørkt. Anbefales at håret lysnes til nivå 8/9 for mest
intensitet
•
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

ETTERBEHANDLING

JOICO Vero K-PAK Color Intensity skal sjamponeres ut
SKYLLEANVISNING
1. Skyll til vannet blir klart. Tørk forsiktig med håndkle.
2. Sjamponer med JOICO Color Endure Shampoo eller JOICO K-PAK Color Therapy Shampoo
(avhengig av hårets tilstand) Skyll og håndkletørk
3. Påfør JOICO K-PAK Professional Cuticle Sealer, la virke i 5 minutter. Skyll og håndkletørk
4. Påfør JOICO K-PAK Intense Hydrator, la virke i 5 minutter. Skyll og håndkletørk
5. Påfør JOICO K-PAK Color Therapy Restorative Styling Oil
6. Avslutt med passende JOICO Essentials produkter eller Style & Finish
HJEMMEBEHANDLING
1. JOICO Color Endure eller JOICO K-PAK Color Therapy er anbefalt til hjemmebruk for å forlenge
holdbarheten på røde, oransje, og varme nyanser
JOICO Color Endure Violet Shampoo er anbefalt for å forlenge holdbarheten på blå, lilla og kalde
blonde toner.
•

•

2. Informer kunden om at fargemolekylene trenger tid til å feste seg, og at håret ikke bør sjamponeres
før 24-48 timer. Da unngår kunden rask falming og fargen vil vare lenger. Å skylle håret kun med vann
går bra, hvis kunden må vaske.
Husk: JOICO Vero Stainless Color Stain Remover fjerner effektivt farge fra huden
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•

K-PAK Color Therapy Luster Lock er en hårkur som forlenger fargens holdbarhet, gir strålende
glans og pleier dypt inn i håret. Inneholder blant annet de eksotiske oljene argan- og mankettiolje
som sørger for fantastisk kambarhet og en glansfull overflate på håret.
Luster Lock Multi-Perfector Spray er en varmebeskyttende og UV-beskyttende leave-in spray.
Den har de samme egenskapene som hårkuren; at den beskytter og forlenger fargen. Perfekt å
anbefale til alle fargekunder!
Co+Wash er et rikt skum som rengjør uten å strippe håret for naturlige oljer og fettsyrer. Det gjør
også at den er ekstra fargebevarende og perfekt å anbefale til fargekunder for ekstra holdbarhet!
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VERO K-PAK
CHROME
Kapittel 3

VERO K-PAK CHROME
Forskjellen

Vero K-PAK Chrome er en ammoniakkfri kremhårfarge med sur pH som kun innfarger og
tilfører pigmenter til håret og er formulert med den eksklusive K-PAK teknologien. Vero
K-PAK Chrome benytter de gjenoppbyggende egenskapene til K-PAK Deep Penetrating
Reconstructor i en serie høyglansfarger som er blandbare, gir ingen opplysning og har en
ren og klar fargepalett.

JOICO VERO K-PAK CHROME
• Intensiverer fargen og /eller gir mer dybde til nåværende hårfarge
• Demper og toner grått hår
• Oppfriskning av fargen etter en kjemisk behandling som har gjort at fargen har falmet
• Tone bleket og lysnet hår
• Perfekt til fargekorrigeringer
• Perfekt å kombinere med Vero K-PAK Color
Vero K-PAK Chrome gir deg som frisør mange kreative valgmuligheter.
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QUADRAMINE COMPLEX™

DIREKTE OG INDIREKTE PIGMENTER

Egenskaper

Fordeler

Egenskaper

Fordeler

• K-PAK`s gjenoppbyggende egenskaper

• Gjenoppbygger og beskytter håret
• Forbedret styrke i hvert hårstrå
• Forbedret spenst

• Alle fargene kan blandes med hverandre
• 27 Vero K-PAK Chrome farger
- 22 Basisfarger
- 5 Vibrants/rene farge-tilsetninger
• Tips til fargeblandinger i fargekartet
• Sjamponeres ut med Color Endure eller Color
Therapy Shampoo

• Ubegrenset kreativitet
• Intense og sterke fargeresultater
• Høyglans toning/demping av grått hår

AMMONIAKK FRI
Egenskaper

Fordeler

• Lysner ikke naturpigmentet
• Demi-permanent farge
• Luktfri

•
•
•
•
•

JOICO VERO K-PAK CHROME CLEAR GLOSS

Egenskaper

Fordeler

I KOMBINASJON MED JOICO VERO K-PAK COLOR

• Mindre belastning på hodebunn og på
skjellaget enn ved en permanent hårfarge.

• Skånsom for hodebunn og hår
• Bedre innfarging og mindre falming
• Glansfulle og intense farger

Farger ton i ton eller mørkere
Skader ikke håret
Sjamponeres gradvis ut
Varer 10-15 sjamponeringer
Holdbarheten varierer med porøsitet og hvor
ofte håret sjamponeres
• Sunnere og sterkere hår

Egenskaper

Fordeler

• Fargekrem uten pigmenter
• Veldig effektiv på porøst eller skadet hår for å unngå
at fargen blir mørkere enn ønsket (Kan blandes
sammen med Chrome fargene)

• Gir en vakker glans, og pleie til håret
• Nyttig til bruk på porøst hår for å sikre et
optimalt resultat

SUR PH (6.8)

REN KREM BASE
Egenskaper

Fordeler

• Renner ikke, selv ved bruk av varme
• Påføres med pensel
• Blandingsforhold 1:2

• Enkel å bruke
• Rask å påføre
• Økonomisk, 2 applikasjoner pr tube

Egenskaper

Fordeler

• Vero K-PAK Chrome nyansene passer perfekt
sammen med Vero K-PAK Color nyansene,
perfekt til bruk i lengder og spisser for å tone
eller friske opp fargen.

• Økt holdbarhet på porøse lengder og spisser
• Intense, sterke og høyglansfarger egnet til
bruk på porøse hår.
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NATUR SERIE

Egenskaper

N

A

Kalde toner
kontrollerer varme
i blonde og brune
farger for demping av
grå hår.

Natur
Nivå

NATURAL & uønsket
SÉRIES Nøytraliserer
ASH på
SERIES
NATUREL RPC
bleket hår.
ET CENDRÉ Også ideelt for å dempe

N9

FARGEPALETTEN

•

•

沙灘色

10
BEACHSAND

N9

N8

TEAK

•

TECK
TECA
TEAK

N8
8

•

焦糖啡

N6

N6

CARAMEL

CARAMEL
CARAMELO
KARAMEL

CHAMPAGNE

SPUN GOLD

B9

G9

G8

N1

N1

PLATINUM

REALLY RED

REALLY RED-VIOLET

LILAC

RRV

V8

RC8

LATTE

B7

LOURO CLAR

RR

V9

ORANGE CRUSH

24K GOLD

N4

WISTERIA

CLEAR GLOSS

V7

CLR
COPPER MIND

SANDALWOOD

BLACK AMETHYST
G6

AMÉTHYSTE NOIRE
AMATISTA NEGRA
ZWARTE AMETHIST

紫黑

TOFFEE

B6

RC6

AMETHYST

 lear Gloss er en krem full
C
av pleiestoffer, men ingen
pigmenter. Bruk den alene
for gi pleie å glans til porøst
og tørt hår. Eller bland
den i chrome fargene for
og "vanne" ut dybden og
intensiteten på fargen.

V6

LOURO
SP

A9

LJUS ASKBLOND
LOURO CINZA CLARO
BIONDO CENERE CHIARO

5

•

A5

COFFEE BEAN

4

A7

MÖRK ASKBLOND
LOURO CINZA ESCURO
BIONDO SCURO

•

•

•

深 金色

A5

1

N1

深 啡色

BLOND CENDRÉ CLAIR
RUBIO CENIZO CLARO
LICHT ASBLOND

LOURO ES
AMARETTO

A7

RB4

PASSION FRUIT

V4

DARK ASH BLONDE

BLOND CENDRÉ FONCÉ
RUBIO CENIZO OSCURO
DONKER ASBLOND

CASTANHO CLA

MEDIUM ASH BROWN

A3
EBONITASKBRUN
CASTANHO
CINZA EBANO
BLACK
AMETHYST
EBANO MARRONE CENERE

HAZELNUT

B5

RM5

LIGHT ASH BLONDE

BRUN CENDRÉ MOYEN
CAFÉ CENIZO MEDIO
EBONY ASH BROWN
MIDDEL ASBRUIN

中 啡色

A3

A9

CLR

A5

MEDIUM ASKBRUN
CASTANHO CINZA MÉDIO
MARRONE CENERE MEDIO

3

BURMESE RUBY

MEDIUM ASH BROWN

淺 金色

N4
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V
Rene fiolette toner
som er mulig å blande
med hverandre eller
med andre farger i
Vero K-PAK Chrome
for en skreddersydd
fargeresept.

GRAIN DE CAFÉ
GRANO DE CAFÉ
KOFFIEBOON

SVART AMETIST
PRETO AMETISTA
AMETISTA NERA

6

B
Balanserte varme
toner for rike brune og
blonde farger. Har et
hint av fiolett i seg.

COFFEE BEAN

A7

咖啡

CARAMEL

R
Sterke, intense og vakre
rød toner.

DARK ASH BLONDE

N4

KAFFEBÖNA
CASTANHO MÉDIO CAFÉ
CHICCO DI CAFFÈ

Sterke, rene fargetilsetninger
for å øke fargemulighetene.
Bland opptil 25%
konsentrat sammen
med Vero K-PAK Chrome
nyanse eller bruk alene som
fashion farge. Kan også
blandes med Clear Gloss for
og skape pasteller.

G
Rene, klare og varme
gylne toner.

SABLE DE PLAGE
ARENA DE LA PLAYA
STRANDZAND

TEAK

N6

KARAMELL
CARAMELO
CARAMELLO

KONSENTRATER 

BEACH SAND

N8

A9

FIOLETT SERIE

N9

LIGHT ASH BLONDE

TEAK
TECA
LEGNO DI TEK

柚木啡

9

BEIGE SERIE

RØD SERIE

grå hår og kontrollere
varmt skjær.

BEACH SAND
LOURO CLARÍSSIMO AREIA
SABBIA DI SPIAGGIA

7

GYLDEN SERIE

ASK SERIE

•

•

A3

EBONY ASH BROWN
BRUN CENDRÉ ÉBÈNE
CAFÉ EBANO CENIZO
EBBEN ASBRUIN

CASTAN

FARGESIRKELEN

10 G

UHLA

4V

cool tones

5V

warm tones

RY

7V V7

RY

8V V8

8

10 N

8

10 B

7

MERK:

Fargekodene med sirkel rundt er demi-permanent farge (Vero K-PAK Chrome)

RO

Fargekodene med rektangel rundt representerer intensiver/ korrigeringsfarge

RC8

7

RO
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cool tones

6V V6
UHLN

warm tones
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JOICO Vero K-PAK Chrome Activator

JOICO VERO K-PAK CHROME ACTIVATOR
Egenskaper

8

• Et spesielt krem vannstoff med
2,5%, som er designet til å jobbe
eksklusivt sammen med Vero KPAK Chrome og som ikke lysner
naturpigmentet.

6

• Maksimal fargeutvikling
• Kun innfarging
• Lett å blande
VEROXIDE

VEROGLAZE

VEROXIDE

VIRKETID

Fordeler

MERK: Inget annet vannstoff skal brukes sammen med Vero K-PAK Chrome sine
farger da dette vil medføre uønskede resultater.

5

9

VEROXIDE

VEROXIDE

ACTIVATOR

BLANDINGS INSTRUKSJONER
Bland 1 del Vero K-PAK Chrome farge med 2
deler Vero K-PAK Chrome Activator (1:2)
10 OR 20
VOLUME ONLY

5

TONER
SERIES

VEROGLAZE

VEROXIDE

VEROXIDE

the joi of healthy color

30 ml RC6 +

JOICO Vero K-PAK
Chrome Activator

Total formula

60 ml activator =

90 ml

VEROXIDE

7

JOICO Vero K-PAK
Chrome nyanse

Behandling

Virketid

Forsterke hårets naturlige farge

20 minutter uten varme. Påføres i rent,
tørt hår.

1. Intense/mørkere resultater
2. Motstandsdyktige hår
3. For lenger holdbarhet på porøse hår
4. Dempe grå hår
5. Røde farger

15 minutter med hette i forvarmet
hårtørrer.
5 minutter avkjøling uten hette
Påfør i rent, tørt hår

1. Fargekorrigering
2. Rett etter en permanent

20 minutter med hette uten varme.
Påfør i rent tørt hår. Sjekk fargen ofte
for best resultat
Påfør i håndkletørt hår etter en permanent eller anti-permanent

Tone bleket hår

5 til 20 minutter uten varme.
Påfør i rent tørt hår. Sjekk fargen ofte
for best resultat

Forbedre glans og kvalitet

Clear Gloss (CLR) 20 minutter uten
varme.

Merk:
• Bruk av varme produserer mer intense og mørkere resultater med lengre
holdbarhet. Derfor kan fargeformulaen justeres i forhold til dybde. Se tabell på
side 64.
• På porøse hår, bruk en av de anbefalte retningslinjene for redusert intensitet og
dybde, heller enn å korte ned på virketid.

BRUKERVEILEDNING
JOICO Vero K-PAK Chrome Concentrates

6

Vero K-PAK Chrome Concentrates er sterke, rene fargetilsetninger som
øker dine muligheter innen fargebehandling. Jo mer konsentrat du tilfører, jo
sterkere vil fargen bli. Lyse farger trenger mindre konsentrat. Vær forsiktig når
du tilsetter konsentrat til blonde og grå hår.
VEROXIDE

VEROGLAZE

5

9

BLANDINGSINSTRUKSJONER
VEROXIDE

VEROXIDE

ACTIVATOR

• Tilsett maks 25% konsentrat til
fargeblandingen. Bland alltid 1 del Vero
K-PAK Chrome fargekrem med 2 deler
Activator
10 OR 20
VOLUME ONLY
• Bland fargen godt sammen

5
VEROGLAZE

VEROXIDE

VEROXIDE

7

MERK:
• Konsentrater kan også brukes alene på bleket hår. For intenst og best
resultat bør håret lysnes til nivå:
- 6 (rød/oransje) eller 7 (oransje)
➤ Really Red
➤ Really Red-Violet
- 7 (oransje) eller 8 (gul/oransje)
➤ Really Orange
- 9 (gul) eller 10 (lys gul)
➤ Really Yellow
- 10 (lys gul) eller 11 (gul/hvit)
➤ Really Blue
• Resultat og holdbarhet varierer med hårets porøsitet.
• Konsentrater er rene farger, de kan farge huden din og kundens hodebunn
• Bruk hansker og vær forsiktig med fargepåføringen og beskytt hårfestet.
• Denne teknikken er kun for motefarger.
• Du kan blande Clear Gloss i konsentratene for å lage lysere resultat

VEROXIDE

VEROXIDE

8

TONER
SERIES
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HVORDAN FORMULERE

GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT INTENSITET OG DYBDE

• Hvis nåværende hårfarge og valgt fargenyanse er den samme vil sluttresultatet virke mørkere fordi
Vero K-PAK Chrome ikke lysner håret.
• For å redusere dybden eller intensiteten til en Vero K-PAK Chrome blanding, bruk en av de anbefalte
retningslinjene:
- Bland en lysere nyanse med en mørkere nyanse
- Tilsett Clear Gloss til blandingen

• Rødfarger eller konsentrater tilsatt mer enn 25% Clear Gloss eller en lysere
nyanse vil dominere sluttresultatet
• Du kan bruke varme
• Hvis du skal blande fargen lysere, gjør det med en lysere Vero K-PAK Chrome nyanse
i stedet for med Clear Gloss
• Bruk samme prosentandel med natur N i blandingen som prosent av grå hår (se formula under)
Natur nivå

% grå

JOICO Vero K-PAK Chrome formula

JOICO Vero K-PAK
Chrome Activator

6

25%

¼ N6 + ¾ Vero K-PAK Chrome
ønsket nyanse + Chrome Activator

120 ml

6

50%

½ N6 + ½ Vero K-PAK Chrome
ønsket nyanse+ Chrome Activator

120 ml

REDUSERT DYBDE-/ INTENSITETS GUIDE
Lysere
nyanse

JOICO Vero K-PAK
Chrome Clear Gloss
eller lysere nyanse

JOICO Vero
K-PAK Chrome
nyanse

JOICO Vero
K-PAK Chrome
Activator

Total
formula

Minimum

15 ml +

45 ml +

120 ml =

180 ml

Medium

30 ml +

30 ml +

120 ml =

180 ml

Maksimum

45 ml +

15 ml +

120 ml =

180 ml

60 ml =

90 ml

Glans/
pleie

30 ml Clear Gloss +

MERK:
CLEAR GLOSS VIL "VANNE" UT FARGEN MER ENN OM DU VELGER EN NYANSE LYSERE. HVIS
HÅRET ER FALMET OG TRENGER MYE PIGMENTTILFØRSEL ER DET BEST OG VELGE EN
NYANSE LYSERE.
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PÅFØRING

GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER

OPPFRISKNING MED VERO K-PAK COLOR OG VERO K-PAK CHROME

• Ta en allergitest
• Utfør trinn 1, 2 og 3 i K-PAK Hair Repair Systemet før du farger på hår som
har redusert kvalitet
• Påfør alltid i tørt hår (unntak er etter permanent eller relaxer)
• Del håret inn i fire seksjoner
• Ta ½ cm tykke paseèr for best innfarging
• Spray alltid K-PAK Professional H.K.P i porøse lengder og spisser før
fargepåføring
• Start påføringen i ytterkant av de fire inndelte seksjonene for kontroll
• Rødfarger og konsentrater kan farge av på huden. Bruk alltid hansker som
beskyttelse og vær nøye med påføringen av farge

1. Påfør Vero K-PAK Color blandingen i etterveksten og la virke i forhold til
Veroxide tidstabell
2. Frisk opp tidligere fargede lengder og spisser med Vero K-PAK Chrome, og
vurder en lysere nyanse enn bunnfargen. Se anbefalingene under redusert
intensitet-og dybdetabellen
3. Husk at porøst hår griper kalde pigmenter og avviser varme pigmenter. Er
håret veldig porøst, vurdèr om det bør tilsettes ekstra varme pigmenter til
fargeblandingen
4. La virke i forhold til Vero K-PAK Chrome virketidstabell

UBEHANDLET HÅR, DEMPE GRÅ HÅR OG TONING
1. Påfør i rent, tørt hår fra roten og ut i lengdene, unngå porøse spisser
2. Påfør i de porøse spissene de siste 5 til 10 minuttene av virketiden eller lag
en blanding ut ifra tipsene til redusert intensitet
3. La virke i forhold til Vero K-PAK Chrome virketidstabell

1. Påfør fargeblandingen i etterveksten og la virke i 5 til 10 minutter før du
påfører resten i lengder og spisser
2. På porøst hår kan du bruke retningslinjene i redusert intensitet-og dybde
tabellen for å unngå mørkere partier
3. La virke i forhold til Vero K-PAK Chrome virketidstabell

the joi of healthy color

OPPFRISKNING VERO K-PAK CHROME

ETTER PERMANENT/ANTI-PERMANENT
1. Påfør forsiktig i fuktig hår fra roten og ut i lengdene. Unngå porøse spisser.
Vær forsiktig så du ikke strekker de nye krøllene
2. Påfør i de porøse delene de siste 5 til 10 minuttene eller bruk anbefalingene
under redusert intensitet-og dybde tabellen
3. La virke i forhold til Vero K-PAK Chrome virketidstabell

ETTERBEHANDLING
Vero K-PAK Chrome skal sjamponeres ut av håret for å fjerne overflødige
direktevirkende pigmenter. Etter sjamponering, følg retningslinjene for
etterbehandling.

HJEMMEBEHANDLING

GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER

•

1. Emulger opp fargen ved å massere hårfestet for å unngå fargeflekker på
huden, tilsett deretter vann. Farge fjerner farge.
2. Skyll til vannet er klart og sjamponer med Color Endure eller K-PAK
Color Therapy Shampoo. Håndkletørk.
3. Påfør K-PAK Cuticle Sealer, virketid 5 minutter. Skyll og håndkletørk.
4. Påfør K-PAK Intense Hydrator, virketid 5 minutter. Skyll og håndkletørk.
5. Påfør K-PAK Color Therapy Restorative Styling Oil.
6. Fullfør stylingen med Style & Finish produkter fra Joico.

1. Anbefal de riktige Joico produktene for kunden til hjemmebruk. Color
Endure og K-PAK Color Therapy vil gi maksimale resultater ved å øke
holdbarheten til alle røde og /eller kobberfarger.

•

•

2.

K-PAK Color Therapy Luster Lock er en hårkur som forlenger fargens
holdbarhet, gir strålende glans og pleier dypt inn i håret. Inneholder
blant annet de eksotiske oljene argan- og mankettiolje som sørger for
fantastisk kambarhet og en glansfull overflate på håret.
Luster Lock Multi-Perfector Spray er en varmebeskyttende og UVbeskyttende leave-in spray. Den har de samme egenskapene som
hårkuren; at den beskytter og forlenger fargen. Perfekt å anbefale til
alle fargekunder!
Co+Wash er et rikt skum som rengjør uten å strippe håret for naturlige
oljer og fettsyrer. Det gjør også at den er ekstra fargebevarende og
perfekt å anbefale til fargekunder for ekstra holdbarhet!
Informer kunden om at fargemolekylene trenger tid til å feste seg.
Kunden bør unngå å vaske håret de nærmeste 24 til 48 timene etter
en fargebehandling for å unngå falming og for å bidra til et langvarig
fargeresultat. Kunden kan om nødvendig skylle/fukte håret.

MERK: Vero Stainless Color Stain Remover fjerner effektivt selv de mørkeste
hårfargeflekker uten å irritere huden. Behagelig lukt for kundens velvære.
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JOICO VERO K-PAK COLOR SYSTEM
I KOMBINASJON MED CHROME
Merk: Denne tabellen er en veiledning. Når du bruker Vero K-PAK Color systemet utfør alltid en testlokk først for å forsikre ønsket resultat, spesielt når du benytter rødfarger

JOICO Vero K-PAK Chrome
formula (ikke-porøst)

JOICO Vero
K-PAK Color
formula

N1

1N

15 ml N1, 45 ml N4
N4

JOICO Vero K-PAK Chrome formula
(porøst)

JOICO Vero K-PAK Chrome
formula (ikke porøst)

JOICO Vero
K-PAK Color
formula

JOICO Vero K-PAK Chrome formula
(porøst)

30 ml N1, 30 ml N4

G9

9G

45 ml G9, 15 ml Clear Gloss

3N

N4

4N

30 ml N4, 30 ml N6

30 ml RM5, 15 ml RR,
15 ml Clear

5RR

samme + 15 ml Clear Gloss

30 ml N4, 30 ml N6

5N

N6

V4

4FV

samme + 15 ml Clear Gloss

N6

6N

30 ml N8, 30 ml N6

4RV

samme + 15 ml Clear Gloss

30 ml N6, 30 ml N8

7N

N8

15 ml RM5, 7 ml RB4,
15 ml RR

N8

8N

N9

15 ml RM5, 15 ml RR

4VR

samme + 15 ml Clear Gloss

N9

9N

45 ml N9, 15 ml Clear Gloss

B5

5B

B6

B6

6B

B7

B7

7B

30 ml B7, 30 ml B9

30 ml B7, 30 ml B9

8B

B9

B9

9B

45 ml B9, 15 ml Clear Gloss

45 ml G6, 15 ml RB4

5G

G6

G6

6G

30 ml G6, 30 ml G8

30 ml G6, 30 ml G8

7G

G8

G8

8G

G9

RM5

5RM

samme + 15 ml Clear Gloss

30 ml RC6, 30 ml RR,
15 ml RM5

6RR

samme + 15 ml Clear Gloss

RC6

6RC

samme + 15 ml Clear Gloss

30 ml RC6, 30 ml RC8

7RC

samme + 15 ml Clear Gloss

45 ml RC8, 15 ml G8 10 cm RC6

8RG

samme + 15 ml Clear Gloss

15 ml RC8, 45 ml G9, 10 cm RC6

9RG

samme + 15 ml Clear Gloss
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LYSNING/
AVFARGING
Kapittel 4

GRUNNTRINN FOR BLEKING
Bleking er utviklet for å lysne og avfarge håret. Blekeprosessen bryter ned de naturlige pigmentene. Håret går igjennom forskjellige stadier før det oppnår den
lyseste fargen. Oversikten nedenfor viser de forskjellige stadiene for de synlige pigmentene.
MERK VIKTIG!
Alle våre blekinger inneholder pleiestoffer og man trenger derfor ikke tilsette ekstra plexer i blekingen.
RPC = REMAINING PIGMENT CONTRIBUTION (UNDERLIGGENDE PIGMENTER)
Nivå

Nivå beskrivelse

Underliggende pigment

BLEKING

11

Lys platina blond

Gul/ hvit

1. Analyser hårets naturlige fargenivå, kvaliteten og porøsiteten. Fastslå hvor mange nyanser lysning
du trenger for å oppnå det ønskede sluttresultatet. Styrken på vannstoffet må justeres etter ønsket
sluttresultat.

10

Platina blond

Lys gul

9

Lys blond

Gul

8

Medium blond

Gul/ oransje

7

Mørk blond

Oransje

6

Lys brun

Rød/ oransje

5

Medium brun

Rød

3. Det er viktig at du IKKE OVERLAPPER når du bleker etterveksten. Det kan medføre at håret
skades eller at du får et uønsket resultat.

4

Mørk brun

Rød/ fiolett

3

Ekstra mørk brun

Fiolett

Tips #1: Påfør K-PAK Professional H.K.P på tidligere lysnet hår for øyeblikkelig oppbygging.

2

Brun/sort

Blå/ fiolett

Tips #2: Dersom du ser at håret er i en dårlig tilstand før bleking av ettervekst, påfør K-PAK Intense
Hydrator for å beskytte det håret som allerede er lyst.

1

Sort

Blå

2. Hvor tykk blandingen med blekepulver + vannstoff, og valg av vannstoffprosent, vil avgjøre hvor
lyst håret blir. Det samme vil tykkelsen på håret og hvor raskt du som frisør påfører bleking. En
tykkere blanding med bleking virker hurtigere enn en tynnere blanding med bleking. Tilføring av mer
vannstoff tynner ut ammoniakkinnholdet og gir en langsommere lysning.

4. For å unngå ”gylne partier”, pass på at blekingen er jevnt påført.
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Tips #1: Dersom etterveksten eller lengdene ikke har lysnet nok, gjenta prosessen på de gylne partiene
før toning.
Tips #2: Dersom etterveksten er mer enn 1 cm, tenk da på ettervekstbehandlingen som en
førstegangspåføring.
5. Valg av Vero K-PAK Veroxide vil bestemme hvor lenge blekingen vil fortsette å lysne (maksimum
lysning er 60 minutter). Dersom håret ikke har ønsket dybde, bland en ny blanding med bleking.
6. Hvis håret lysner ujevnt, skyll ut og påfør ny blanding med bleking på de mørkeste partiene for å få
et jevnere resultat.

BLEKING OG TONING
1. Å trene opp øyet til å se de forskjellige synlige pigmentene når du bleker er nøkkelen til suksess for
fargen.
2. Dersom en bleking stopper å lysne, og ikke alle stadiene er nådd, har håret fortsatt mulighet til å
lysne. Fortsett lysningsprosessen eller påfør bleking på nytt.
3. Toning er pastellfarger og har ikke nok pigmenter til å nøytralisere meget varme pigmenter i hår
som ikke er lysnet nok. For å lage den riktige tone, må du først oppnå riktig lysning.
4. Lysne håret ett nivå lysere enn ønsket nivå. Den lyseste gule er ideel for optimale kalde toner.

VEROXIDE

VEROGLAZE

6 VeroLight Dust-Free Lightening Powder er et blekepulver med K-PAK`s unike
Vero K-PAK
beskyttelsessystem som sikrer at håret forblir i optimal kondisjon. Dust-Free Lightening Powder
skal brukes med Vero K-PAK Color Veroxide vannstoff.
FORSKJELLEN

VERO K-PAK DUST-FREE VEROLIGHT LIGHTENING POWDER

Egenskaper

Fordeler

5

Støv-fri formula
K-PAK Protection System
Sorbitol fuktighetsgivende krystaller
Ikke til bruk i hodebunn
VEROXIDE

ACTIVATOR

•
•
•
•

•
•
•
•

Behagelig å bruke
Håret bevarer god kondisjon
Etterlater håret blankt, sunt og sterkt
Lysner raskt

10 OR 20
VOLUME ONLY

Lysningsnivåer

JOICO Vero
K-PAK Verolight

Vannstoff

½ til 1 (rens)

1 måleskje

30 ml K-PAK Professional
H.K.P.

½ til 1 (rens)

1 måleskje

30 ml varmt vann

1 til 2

1 måleskje

30 ml 3%

2 til 3

1 måleskje

30 ml 6%

5
VEROXIDE

BLANDEINSTRUKSJONER
VEROGLAZE

VEROXIDE

VERO K-PAK VEROLIGHT DUST-FREE
LIGHTENING POWDER

Blandeinstruksjoner, ikke til bruk på hodebunnen.
1 skje VeroLight Dust-Free med 30 ml Veroxide i en ikke-metallisk
fargeskål. Blandes sammen med 3%, 6%, 9% eller 12%
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BLONDE LIFE
LIGHTENING POWDER
Blonde Life er utviklet for blondt hår som ønsker høy opplysning samtidig som hårets kondisjon og glans
ivaretas. Blonde Life er et blått blekepulver som lysner skånsomt opptil 9+ tonehøyder raskt og effektivt.
Blonde Life inneholder arginin, tamanu- og monoiolje som etterlater håret sunt og glansfullt. Kan brukes
til både hodebunnsbleking, frihåndsbleking og folier.

FORSKJELLEN
Egenskaper

Fordeler

•
•
•
•

• Gjenoppbygger håret under
blekeprosessen, hårets kondisjon ivaretas
• Lysner og bevarer fargen lys og klar
• Hurtigvirkende og skånsom
• Lysner opp til 9 nivåer

Quadramine Complex
Blått blekepulver
Inneholder arginin, tamanu og monoiolje
Kan brukes både til både bunn og lengder

BRUKERVEILEDNING
Blonde Life
Lightening Powder

Vannstoff

1:3

the joi of healthy color

1:1,5 el. 1:2

Til bruk ved hodebunnsbleking: 1 skje Blonde
Life med 60ml 1,5%, 3% eller 6% Volume
Veroxide eller LumiShine Creme Developer
Til bruk i lengder: 1 skje Blonde Life med 30ml
(1:1,5 ) eller 40ml (1:2) 1,5%, 3%, 6%, 9% eller
12% Volume Veroxide eller LumiShine Creme
Developer

VIRKETID
La virke i opptil 60 minutter uten varme.
TEKNOLOGI
ARGININ: er naturlig aminosyre som blir sterkt svekket under en blekeprosess. Denne naturlige
aminosyren styrker håret og forbedrer hårets elastisitet. Arginin høyner skånsomt hårets pH-verdi slik at
opplysningen skjer raskere og enklere.
TAMANUOLJE: Fullspekket med essensielle fettsyrer, omega 6 og 9. Denne sjeldne fuktighetsgivendeog pleiende oljen fra Sørøst Asia, tilfører glans, beskytter hårfargen, styrker og gjør håret mykere og
mer motstandsdyktig.
MONOIOLJE: er rik på essensielle fettsyrer og er en eksotisk blanding av kokosolje og tahitisk gardenia
blomsterekstrakt, som gir næring og beskyttelse til hårstrået.

FARGERENS
•
1 del Blonde Life Lightening Powder (1 skje= 20 ml)
•

3 deler med H.K.P (60 ml)

•

2 pump K-PAK Clarifying Shampoo

FREE PLAY CLAY LIGHTENER
Free Play Clay Lightener er leirebasert, noe som gjør at den passer perfekt til frihåndsteknikker osv. I
motsetning til tradisjonelle blekinger som sveller og tørker, gir Free play Clay en kontrollert opplysning,
samtidig som den ikke tørker ut håret. Free Play Clay gjør det enklere å jobbe kreativt og nøyaktig med
frihåndsteknikker, og lysner opp til 5-7 tonehøyder.

FORSKJELLEN
Egenskaper

Fordeler

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Leirebasert
Holder på fuktighet
Skånsom og kontrollert opplysning
Inneholder Kaolin
Inneholder Aloe Leaf Juice som tilsetter
fuktighet under lysningsprosessen

Kontrollert bleking som forblir elastisk og myk
Perfekt for frihåndsteknikker
Lysner opp til 5-7 tonehøyder
Enkel å skylle og vaske ut
Transformerer blekepulveret
til en medgjørlig krem.
• Håret føles sunt etter blekingen

VIRKETID
Opp til 60 minutter i romtemperatur. Bruk aldri varme og skal ikke brukes på hodebunn.
TEKNOLOGI
KAOLIN en naturlig leire som transformerer Free Play Clay fra et pulver til en medgjørlig blekekrem.
ALOE LEAF JUICE tilsetter fuktighet under lysningsprosessen som også gjør at håret føles pleiet og ser
sunt ut etter blekingen.

BRUKERVEILEDNING
Blonde Life
Lightening Powder

Vannstoff

1:1-1:2

Kun til bruk i lengder: 1 del Free Play Clay med

Det er mulig å justere blandingsforholdet slik at
du oppnår ønsket konsistens på blekekremen.

1:2 deler vannstoff 1,5%, 3%, 6%, 9% eller
12% Volume Veroxcide eller LumiShine Creme
Developer.
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VERO K-PAK COLOR
CRÈME LIGHTENER
En lysningskrem som inneholder Quadramine Complex™, som resulterer i at håret
gjenoppbygges mens det lysner. Vero K-PAK Color Creme Lightener må blandes med
Vero K-PAK Color Veroxide.

FORSKJELLEN
Egenskaper

Fordeler

Quadramine Complex™

Håret forblir i optimal kondisjon

Shea Butter

Pleier hår og hodebunn

Parfymefri

Komfortabel og brukervennlig

Kremet formula

Bevarer fuktighet og gir en jevn lysning

VIRKETID

Minimal svelling

Kontrollerer lysningsprosessen

La virke i 30-45 min uten varme (maks virketid er 60 min)

Lysner opp til 8 nivåer

Akseptabelt alkalisk nivå
Husk:

pH 9.5 – 10.0

• Blandes godt til en glatt krem for et jevnt resultat
• Skyll med VARMT vann
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BRUKERVEILEDNING
Ved bruk på hodebunn:
1 del Vero K-PAK Color Creme Lightener,
1del Vero K-PAK Color Veroxide (1:1). Hvis
du synes blandingen blir for tykk kan du
blande 1 ½ del Vero K-PAK Color Veroxide
3% og 6%. Ikke bruk høyere vannstoff
prosent i hodebunnen.

• For å fjerne olje, sjamponer med JOICO K-PAK Professional Clarifying
Shampoo eller Daily Care Treatment Shampoo
JOICO VERO K-PAK COLOR CRÈME LIGHTENER LYSNINGSTABELL
JOICO Vero K-PAK
Color Creme Lightener

JOICO Vero K-PAK
Color Veroxide

Resultat

30 ml

30 ml 3%

Minimal lysning

30 ml

30 ml 6%

Maksimal lysning

VERO K-PAK
CRÈME LIGHTENER
TEKNOLOGI
En kombinasjon av pulverbase, oljebase, Shea Butter og Quadramine Complex™:
PULVER-BASE:
• Eksisterende Vero K-PAK VeroLight Dust-Free Lightening Powder for å fjerne pigment
• Tilsatt lyseblå pigmenter
MINERAL (OLJEBASE):
• Mineralolje er en stabil, pålitelig olje, ofte brukt i kosmetikkprodukter som babyolje og
leppestift:
- Fri for urenheter
• Mineraloljer bidrar til:
- Produktstabilitet (fungerer som fortykningsmiddel) for pålitelig resultat
- Fyldig, kremet konsistens som bidrar til jevn lysning.
- Beskytter hårfibrene under lysningsprosessen, og etterlater et silkemykt og blankt
resultat
- Fungerer som en beskyttende barriere for hårets lipider
SHEA BUTTER (BUTYROSPERMUM PARK)
• Vegetabilsk olje derivert fra Sheanøtter.
• Rik på mettede, og umettede fettsyrer, vitamin A & E & Karoten
- Gir fukt, beskytter og smører hodebunnen
- Forsegler og beskytter hårets lipider for å bevare hårets styrke og elastisitet
QUADRAMINE COMPLEX™
• Gir maksimal gjennoppbygging av håret mens du farger
• Reparerer og styrker håret fra skjellag til marg
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PÅFØRING
BLEKING
• Utfør steg 1, 2 og 3 i K-PAK Hair Repair System på hår som er porøst eller skadet.
• Sjekk hårkvaliteten for å oppnå forventet resultat.
• Påfør blekingen på tørt hår.
• K-PAK Professional H.K.P bør alltid sprayes på lengder og spisser.
• Bruk aldri varme på Vero K-PAK Dust-Free VeroLight Lightening Powder og Creme
Lightener.
• Påføres som man gjør med lysfarginger.
BLEKING PÅ HODEBUNNEN
• Ta en allergitest før all fargebehandling.
• Utfør steg 1, 2 og 3 i K-PAK Hair Repair System på hår med dårlig kvalitet
• Sjekk hårkvaliteten for å oppnå forventet resultat.
• Påfør blekingen på tørt hår.
• Del håret inn i fire seksjoner før påføring.
• Ta 1⁄2 cm tykke passeèr for optimal lysning og jevnt resultat.
• K-PAK Professional H.K.P bør alltid sprayes på lengder og spisser.
• Bruk aldri varme.
• For å tone håret refereres det til Vero K-PAK Color toner påføring side 48.
Merk: Skadet eller veldig skadet hår kan ikke blekes. Anbefal K-PAK Hair Repair
behandling som en oppbyggende salongbehandling og K-PAK serien som
hjemmebehandling for oppfølging. Anbefal kunden å komme tilbake etter 3-4 uker for å
vurdere hårkvaliteten på nytt.

the joi of healthy color

ETTERBEHANDLING
VeroLight Dust-Free Lightening Powder må sjamponeres ut
fra håret etter at ønsket nivå er oppnådd.
1. Vask med K-PAK Color Therapy Shampoo, Daily Care Treatment Shampoo eller K-PAK Shampoo.
2. Vask hodebunnen forsiktig. Skyll og håndkletørk.
3. Påfør K-PAK Cuticle Sealer i 5 minutter. Skyll og håndkletørk.
4. Påfør K-PAK Intense Hydrator i 5 minutter. Skyll og håndkletørk.
5. Påfør K-PAK Leave-In Protectant.
6. Fullfør styling med ønsket Joico Style og Finish produkter.
VIKTIG!
Mellom en bleking og en fargebehandling, anbefales for oppbygging og pleie av lengder og spisser
følgende:
1. K-PAK Shampoo.
2. K-PAK Cuticle Sealer i 5 minutter. Skyll og håndkletørk.
3. K-PAK Deep Penetrating Reconstructor i 5 minutter. Skyll og håndkletørk.
4. Påfør en Toner eller en annen ønsket Vero K-PAK Color/Chrome nyanse.

HJEMMEBEHANDLING
1. Anbefal K-PAK Color Therapy, Color Endure eller K-PAK til kunden for å bruke til
hjemmebehandling.
•

•

•

K-PAK Color Therapy Luster Lock er en hårkur som forlenger fargens holdbarhet, gir strålende
glans og pleier dypt inn i håret. Inneholder blant annet de eksotiske oljene argan- og mankettiolje
som sørger for fantastisk kambarhet og en glansfull overflate på håret.
Luster Lock Multi-Perfector Spray er en varmebeskyttende og UV-beskyttende leave-in spray.
Den har de samme egenskapene som hårkuren; at den beskytter og forlenger fargen. Perfekt å
anbefale til alle fargekunder!
Co+Wash er et rikt skum som rengjør uten å strippe håret for naturlige oljer og fettsyrer. Det gjør
også at den er ekstra fargebevarende og perfekt å anbefale til fargekunder for ekstra holdbarhet!

2. Informer kunden om at fargemolekylene trenger tid til å feste seg. Kunden bør unngå å vaske håret
de nærmeste 24 til 48 timene etter en fargebehandling for å unngå falming og bidra til et langvarig
fargeresultat. Kunden kan skylle håret dersom det er nødvendig.

Erstatt K-PAK Shampoo med Daily Care Treatment Shampoo ved tilfeller av sensitiv hodebunn for å
berolige og pleie hodebunnen mellom og/eller etter bleking eller Toner.
Bruk K-PAK Color Therapy Shampoo ved bruk av Vero K-PAK Color rødnyanser eller kobbernyanser
etter bleking for å forlenge holdbarheten til rød- og koppernyanser.
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VERO K-PAK
COLOR
AGE DEFY
Kapittel 5

FAKTA
I liket med huden endrer håret seg når vi blir eldre. Kroppen produserer mindre lipider og
aminosyer. Dette resulterer i en endring i tekstur og glans.
Aldrende kunder vil ofte merke disse endringene:
- Grovere og mer uregjerlig hår
- Mindre glans
- Vanskeligere å stelle
- Flere hvite hår
- Håret virker skjørere
En stor andel opplever at når håret blir grått blir det også grovere og vanskeligere å style. 70% av
salongens kunder med grått hår farger håret sitt. De fleste hårfargene for grått hår har hovedfokus på
dekkevne, men dette vil ikke løse problemet med endringene i håret utover at det har blitt grått.
Fargekunden er salongens mest verdifulle:
- Høyeste besøksfrekvens
- Den mest lojale kunden
- Beste og billigste markedsføringen for en salong
Vero K-PAK Color Age Defy reverserer hårets aldring ved hjelp av 3-Defense Technology™, TCD
Technology™ og Quadramine Complex™ som etterlater håret sterkt og sunt.

the joi of healthy color

Dette fordi kunden din fortjener:
- Mykt og ungdommelig hår
- Blankt og glansfullt hår
- Maksimal gråhårsdekking

FORSKJELLEN
Hvordan Vero K-PAK Color Age Defy teknologien virker

3-DEFENSE TECHNOLOGY™

QUADRAMINE COMPLEX ™

«Time-released» lipider mykgjør og "foryngrer" håret.
Essensielle aminosyrer og Bio-mimetiske ceramider
tilfører glans, holder på hårets elastisitet, og gjør håret
mer medgjørlig.

• Keratin protein = gjenoppbygger, styrker og gir langvarig
beskyttelse fra innsiden og ut i skjellaget.
• Tilsetter ekstra pigmenter (+ tegnet i fargekoden)

1. forandring
Løsning:

Endret tekstur
Time-released lipider med
3-Defense Technology™

Fakta: Aldrende og grått hår:
• Mangler fuktighet og lipider som gjør at håret er blankt,
mykt og medgjørlig.
• Er ofte grovere, stivere, og mindre medgjørlig enn yngre
hår. Det virker som aldrende hår har en "egen vilje"
• Kunden merker og ser endringen i hårets tekstur når de
blir eldre
Egenskaper
"Time-released" lipidier
tilfører håret nødvendige
lipider og aminosyrer, og
"foryngrer" håret

Fordeler
Mykgjør og frisker opp
håret

2. forandring
Løsning:

Mindre glans
Bio-mimetic ceramider med
3-Defense Technology™

Fakta: Aldrende hår mangler glans på grunn av mangel på
hårets naturlige ceramider.
Egenskaper
• Bio-mimetiske ceramider
oppfører seg som hårets
egne ceramider
• Tilfører glans, holder
på hårets elastisitet,
og forbedrer hårets
fuktighetsbalanse

Fordeler
• Viktige lipider som gir
elastisitet, mykhet og
glans til håret

3. forandring
Løsning:

Endret farge
Prisbelønnet TCD Technology™
med Quadramine Complex™

Tillater Vero K-PAK Color Age Defy å gjenoppbygge
og styrke håret. Age Defy Color har også en tettere
pigmentering for å forsikre gråhårsdekking og lang
holdbarhet.

Konklusjon: 3-Defense Technology™
• Umiddelbar yngre følelse på håret
• Håret blir mer medgjørlig
• Langvarig farge og glans
• Enkle farger å bruke og forstå
• Unik og ekslusiv fargebehandling for en viktig
kundegruppe

77

FARGEPALETTEN
NN+

NATURAL NATURAL SERIES

10

VERY
LIGHT
BLONDE

NGC+

NATURAL GOLD COPPER

GC+/CG+
GOLD COPPER SERIES

NR+

NATURAL RED SERIES

BCR+

BROWN COPPER RED SERIES

NPA+

NATURLIG PLATINUM
ASK SERIE

10NN+

10

VERY LIGHT NATURAL
NATURAL BLONDE

9NN+

9

NG+

NATURAL GOLD SERIES

LIGHT NATURAL
NATURAL BLONDE

VERY
LIGHT
BLONDE

AGE DEFY

9NG+

CLEAR

LIGHT NATURAL
BLONDE

9

LIGHT
BLONDE

LIGHT
BLONDE

GRAY LEVEL FINDER

8NN+

8
MEDIUM

MEDIUM NATURAL
NATURAL BLONDE

8NG+

MEDIUM NATURAL
BLONDE

8NGC+

MEDIUM NATURAL GOLDEN
COPPER BLONDE

8GC+

MEDIUM GOLDEN
COPPER BLONDE

8

MEDIUM
BLONDE

BLONDE

7NN+

7
DARK

DARK NATURAL
NATURAL BLONDE

7NG+

DARK NATURAL
BLONDE

DARK NATURAL
PLATINUM ASH BLONDE

50%

75%

90%

7

DARK
BLONDE

BLONDE

6NN+

6

25%

7NPA+

LIGHT NATURAL
NATURAL BROWN

6NG+

LIGHT NATURAL
BROWN

6NGC+

LIGHT NATURAL GOLDEN
COPPER BROWN

6CG+

LIGHT COPPER
GOLDEN BROWN

6NR+

6NPA+

LIGHT NATURAL
RED BROWN

LIGHT NATURAL
PLATINUM ASH BROWN

LIGHT
BROWN

6

LIGHT
BROWN

HAIR SWATCH KEY

6NR+

5NN+

5
MEDIUM

MEDIUM NATURAL
NATURAL BROWN

5NG+

MEDIUM NATURAL
BROWN

5NR+

MEDIUM NATURAL
RED BROWN

5BCR+

MEDIUM BROWN
COPPER RED

MEDIUM NATURAL
PLATINUM ASH BROWN

4NG+

4

DARK NATURAL
BROWN

4NPA+

DARK NATURAL
PLATINUM ASH BROWN

DARK
BROWN

4

DARK
BROWN

SWATCH COLORS IN THIS CHART ARE ONLY REPRESENTATIONS. CONSULT THE VERO K-PAK® COLOR AGE DEFY SWATCHBOOK FOR A MORE ACCURATE GUIDE.

78

5

MEDIUM
BROWN

BROWN

NYANSE

LIGHT NATURAL
RED BROWN

5NPA+

50% GRÅ

100% GRÅ

BRUKERVEILEDNING

Vero K-PAK Color Age Defy Veroxide bruk og virketid
Veroxide
6%

Blandingsforhold
1:1 Like deler Joico Vero
K-PAK Color Age Defy,
og 6% Vero K-PAK Color
Veroxide

Virketid
45 min uten varme

Gråhårsdeking og intesitets guide
Fargeserie
NN+
NG+

NR+
BCR+
CLEAR (CLR)

*blandingsforholdet kommer an på ønsket sluttresultat

Tips:
• Påfør nok farge. Den vanligste grunnen til et transparent resultat er at man har påført for
lite fargekrem
• Påfør fargekremen mot skjellaget, da får du mest farge ved hodebunnen, og forhindrer
overlapping.
• Ikke bruk varme
• Bruk 6% JOICO Vero K-PAK Color Veroxide for maksimal dekkevne
• Du kan bruke både VeroGlaze, 3% og 6% i fargede lengder og spisser

the joi of healthy color

NGC+
CG+/GC+

Retningslinjer for gråhårsdekking
For kaldest resultat, bruk NN+ alene. For varmere resultat, bland NN+ og
NG+
For optimal gråhårsdekking, hvor man ønsker et brunt resultat, bland
NG+ og NN+ :
Varmest brun:
3/4 NG+ med 1/4 NN+
Medium varm brun: 2/3 NG+ med 1/3 NN+
Naturlig varm brun: 1/2 NG+ med 1/2 NN+
Kan brukes alene.
For maksimal intensitet bruk CG+/GC+ alene
For medium intensitet bland* CG+/GC+ med NG+
For dempet intensitet bland* CG+/GC+ med NN+
For intens kald rød, bruk NR+ alene
For dempet intensitet bland med* NN+
Kan brukes alene
CLEAR er en krem full av pleiestoffer uten pigment. Den brukes alene for
å "fylle" håret med de aminosyrene, lipidene og keratin proteinene som
mangler, eller blande den i Age Defy fargene for å lage et lysere resultat.

Merk:
• Husk at fargen blir mørkere jo mindre grå kunden er. Bruk fargekartet for å se forskjellen
på fargen på 100% og 50% grått hår.
• Bland JOICO Vero K-PAK Color Age Defy Clear (CLR) i fargen i fargede lengder og
porøse spisser
• + tegnet betyr at fargene er ekstra pigmenterte.

PÅFØRING

GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER
• Start alltid med trinn 1, 2 og 3 i K-PAK Hair Repair System før en
fargebehandling. For best fargeresulat ved gråhårsdekking er det viktig at
håret er rent og renset for stylingprodukter, rester fra medisinbruk, metaller,
forurensing e.l. Er lengder og spisser porøse, anbefales det å spraye på
Joico K-PAK Professional H.K.P.
Ha en grundig konsultasjon med kunden, hvor du analyserer og
setter en diagnose på kundens hår. Selv om det er en fast kunde er
det viktig fordi gråhårs-prosenten endrer seg fra besøk til besøk.

EKSEMPEL:
Ønsket resultat:
Soft kald rød på nivå 6
Diagnose:
Naturlig nivå: 6
Ettervekst: 1,5 cm
Gråhårsprosent: 100%
Nivå på lengder og spisser: 6
Nyanser på lengder og spisser: rød
Formula ettervekst:
½ 6NR+ og ½ 6NN+ med 6%
Formula lengder og spisser (ikke porøse)
6NR+ med 6%
Formula lengder og spisser (porøse)
½ 6NR+ og ½ CLR 6%
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ETTERBEHANDLING

GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER
• Emulger opp fargekremen uten å ta vann på først
• Skyll til vannet blir klart
• K-PAK Color Therapy Shampoo eller
Color Endure Shampoo
• På grunn av de ekstra pigmentene (+ tegnet i
fargekoden) anbefaler vi å sjamponere for best
resultat.
• K-PAK Cuticle Sealer
• K-PAK Intense Hydrator
• K-PAK Color Therapy Restorative Styling Oil
Ikke sjamponer håret på 24-48 timer etter
fargebehandlingen.

Husk: JOICO Vero Stainless
Color Stain Remover
fjerner effektivt farge fra huden

2. Informer kunden om at fargemolekylene trenger tid
til å feste seg, og at håret ikke bør sjamponeres før
24-48 timer. Da unngår kunden rask falming, og
fargen vil vare lenger. Skylle håret kun med vann
går bra, hvis kunden vil vaske.

the joi of healthy color

HJEMMEBEHANDLING
1. JOICO Color Endure er anbefalt til hjemmebruk for
å forlenge holdbarheten på røde, oransje, og varme
nyanser. JOICO Color Endure Violet Shampoo
er anbefalt for å forlenge holdbarheten på kalde
nyanser. Har kunden porøst hår, anbefales JOICO
K-PAK Color Therapy.

Perfekt for hjemmebehandling
•
K-PAK Color Therapy Luster Lock er en
hårkur som forlenger fargens holdbarhet,
gir strålende glans og pleier dypt inn i håret.
Inneholder blant annet de eksotiske oljene
argan- og mankettiolje som sørger for
fantastisk kambarhet og en glansfull overflate
på håret.
•
Luster Lock Multi-Perfector Spray er en
varmebeskyttende og UV-beskyttende leavein spray. Den har de samme egenskapene
som hårkuren; at den beskytter og forlenger
fargen. Perfekt å anbefale til alle fargekunder!
•
Co+Wash er et rikt skum som rengjør uten å
strippe håret for naturlige oljer og fettsyrer. Det
gjør også at den er ekstra fargebevarende og
perfekt å anbefale til fargekunder for ekstra
holdbarhet!
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SYSTEMET
Kapittel 1

RETNINGSLINJER
Konsultasjon / håranalyse

KONSULTASJONEN
Som ved all fargebehandling er konsultasjonen avgjørende for et vellykket resultat.
•
Kartlegg kundens hårkvalitet og utgangspunkt fra rot til spiss
•
Hvilke problemer står du ovenfor som må løses?
•
Del din kunnskap med kunden for å skape trygghet og tydelig forståelse og kommunikasjon
•
Skriv ned resultatene
Samtaleemner
1. Hvordan opplever kunden sin nåværende farge?
2. Hva ønsker kunden å oppnå?
3. Er fargen den rette nyansen for kunden?
4. Hvilke tekniske utfordringer står du ovenfor (for mørk, for lys, for varm eller for kald)?
5. Hvilke produkter ble brukt for å oppnå nåværende farge?
- Var det bleking, permanent hårfarge, demi, semi, metalliske?
- Ble det gjort i en salong?
6. Hvilken kondisjon er håret i nå?
7. Hvilke fargeresultat er mulig å oppnå?
8. Hvordan skal du gå frem og hvor lang tid vil det ta deg?
9. Hvilket ansvar har kunden for hjemmebehandling av håret?
10. Hva vil den totale kostnaden bli?

HÅRANALYSE
Utfør en grundig håranalyse:
1. Avgjør om problemene kan løses samtidig som hårkvaliteten opprettholdes. Dette vil hjelpe
deg i å avgjøre hvilke begrensninger du står ovenfor.
2. Hvilke av hårets kvaliteter er redusert?
Porøsitet og elastisitet er de to hovedkarakteristikkene som vil påvirke fargebehandlingen:
- Porøst hår har evnen til å absorbere farge veldig fort og slipper farge fort. Porøst hår tar til seg
kalde pigmenter og avviser varme pigmenter.
- Hvis hårets elastisitet er dårlig vil håret lett kunne brekke av under behandligen
Hår som er skadet er kanskje ikke i stand til å motta en fargekorrigeringsbehandling. Anbefal K-PAK
Hair Repair System som en oppbyggende salongbehandling og K-PAK serien til hjemmebruk. Anbefal
kunden å komme tilbake etter 3 til 4 uker for å vurdere hårets tilstand på nytt.
Isoler problemet
1. Hvilke utfordringer står du ovenfor
2. Isoler de ulike problemene og løs de individuelt
Eksempel:
I diagrammet under har vi satt inn et typisk problem du kan møte. Som du ser er det tre ulike
problemer å løse, som hver må løses individuelt.

naturlig nivå 5 (ask)

Varm nivå 8
(gul/oransje)
hvite og porøse
lengder og
spisser

86

ettervekst

lengder

spisser

RETNINGSLINJER
Fargekorrigering

Fargekorrigering kan være gøy, og er en god inntektskilde for salongen. Det er
viktig at kunden stoler på deg og dine kvalifikasjoner til å gjennomføre og håndtere
situasjonen. Ved å følge denne enkle og systematiske måten å jobbe på vil du øke
din kunnskap og se at fargekorrigering er ganske enkelt.

For å oppnå et vellykket fargekorrigeringsresultat må du:
• Delta på Vero K-PAK Color videregående kurs
• Foreta en grundig håranalyse
• Planlegg fremgangsmetode tilpasset det aktuelle problemet
• Være sammen med kunden gjennom hele prosessen for å følge opp og sjekke fremgangen jevnlig
• Ta en testlokk for å undersøke resultatene
• Bekreft hele planen og hva det vil koste den enkelte kunde før du starter
• Beregn nok tid når du setter opp timen

the joi of healthy color

RETNINGSLINJER
Handlingsplan / Bekreftelse

HANDLINGSPLAN
Du står ovenfor en eller flere tekniske utfordinger, løs disse individuelt.
1.

Er ønsket resultat oppnåelig?

2.

Hvilke tekniske utfordinger bør løses først? (Ettervekst, lengder, spisser?)

3.

Hvordan vil du løse de ulike utfordringene?

4.

Løs de ulike problemene hver for seg og planlegg hvilken behandling de ulike
områdene trenger, avfarging, forpigmentering osv. Bruk RPC kartet.

BEKREFT
1.

Bekreft sammen med kunden at dine tanker og planer for 				
fargekorrigeringsbehandlingen stemmer overens med kundens ønsker og at kunden
tydelig forstår hvilke resultat som forventes. Dårlig kommunikasjon er dyrt for både
deg og kunden.

2.

Informer kunden om hvor lang tid det vil ta og hvor mye det vil koste. Vær ærlig og
ikke lov noe du ikke kan holde.

3.

Informer kunden om at fargekorrigeringen kan kreve mer enn en behandling og at
kunden kanskje trenger å komme tilbake etter en viss tid.

4.

Anbefal riktige Joico pleieprodukter som kunden skal bruke hjemme

5.

Oppsummer hovedpunktene og få en ny bekreftelse av kunden.
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UNDERLIGGENDE PIGMENT (RPC)
Tonehøyde

Nivå beskrivelse

Underliggende pigment

11

Lys platina blond

Gul/hvit

10

Platina blond

Lys gul

9

Lys blond

Gul

8

Medium blond

Gul/oransje

7

Mørk blond

Oransje

6

Lys brun

Rød/oransje

5

Medium brun

Rød

4

Mørk brun

Rød/fiolett

3

Ekstra mørk brun

Fiolett

2

Brun/sort

Blå/fiolett

1

Sort

Blå

10 G

UHLA

4V
5V
6V V6
UHLN

7V V7
8V V8
10 N
10 B
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K-PAKS UNIKE HAIR REPAIR SYSTEM
Når du skal gjøre fargekorrigeringer og må håndtere veldig porøst og skadet hår, utfør alltid
K-PAK Hair Repair System før fargebehandlingen.
Hair Repair System i kombinasjon med fargebehandling:
STEG 1: K-PAK Clarifying Shampoo » Dyprens
Renser dypere ned i hårstrået enn en vanlig sjampo. Fjerner alt av belegg.
MINUTTER

• Vask håret (ikke hodebunnen) og la virke i 5 minutter. Skyll. Håndkletørk.
STEG 2: K-PAK Cuticle Sealer » Surhetsregulerende
Nøytraliserer hårets pH. Trekker skjellaget sammen og styrker hårskaftet.
• Påfør og la virke i 5 minutter. Skyll. Håndkletørk.

MINUTTER

STEG 3: K-PAK Deep Penetrating Reconstructor » Oppbyggende
Gjenoppbygger og styrker håret fra innerst til ytterst.
MINUTTER

• Påfør og la virke i 5 minutter. Skyll. Håndkletørk.
• Steg 2 og 3 kan gjentas opp til ytteligere 2 ganger for maksimal oppbygging på ekstremt skadet hår.
Tørk håret og fortsett med den kjemiske behandlingen etter dette.
STEG 2: K-PAK Cuticle Sealer » Surhetsregulerende
Nøytraliserer hårets pH. Trekker skjellaget sammen og styrker hårskaftet.
• Påfør og la virke i 5 minutter. Skyll. Håndkletørk.

MINUTTER

STEG 4: K-PAK Intense Hydrator » Fuktighetsgivende
Tilfører håret fuktighet, øker hårets kvalitet, styrke, og glans. Intense Hydrator
inneholder Shea Butter og er veldig bra for hodebunnen. Masser gjerne kunden. Lukker skjellaget.
MINUTTER

• Påfør og la virke i 5 minutter. Skyll. Håndkletørk.
MERK:
• Gjenta trinn 2 og 3 en til to ganger avhengig av hvor porøst håret er
• Håndkletørk mellom hvert trinn for å fjerne overflødig vann for optimale resultater
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K-PAK H.K.P
Hva er K-PAK Professional H.K.P?
H.K.P står for Hydrolysert Keratin Protein, altså flytende hår. JOICO sin
grunnfilosofi har alltid vært at for å reparere hår, må du bruke hårets egne
byggesteiner. Dette er H.K.P det beste eksempelet på!
Når brukers H.K.P? Før og underveis i kjemiske behandlinger for å beskytte
og styrke håret samtidig som du sikrer optimalt, langvarig fargeresultat!
FORDELER:
•
Bedrer resultatet på kjemiske behandlinger
•
Styrker og bedrer hårets kvalitet
•
Gir gjevn fargefordeling
RESULTAT:
•
Langvarig, jevn farge med fantastisk glans
•
Jevn tekstur som varer lenge

FAKTA
Hårets hovedbestanddel er keratin
(ca 85%) H.K.P. består av flytende
keratinprotein = flytende hår!

ANBEFALES:
•
Alle hårtyper
•
Ultimate resultater ved farge eller teksturbehandlinger

BRUKSANVISNING:
I forbindelse med fargebehandling:
- Spray lett over håret og gre gjennom
- For maksimal beskyttelse, spray K-PAK H.K.P. i eventuelle slitte spisser
før fargen gres ut i disse

the joi of healthy color

EGENSKAPER:
•
Flytende keratinprotein = flytende hår
•
Jevner ut hårets porøsitet under farge og teksturbehandling
•
Trenger inn og gjenoppbygger skadede partier fra fiberlaget og ut til
skjellaget
•
Sikrer maksimal gjenoppbygging av bindingene i håret
•
pH: 4.5-5.5

the joi of healthy color

VERO K-PAK
COLOR
Kapittel 2

FORPIGMENTERING

Porøst hår er overbehandlet og skadet. Hår i denne kondisjonen vil trekke til seg
farge veldig raskt og slipper farge veldig raskt.
Forpigmentering er metoden vi bruker for å erstatte de varme pigmentene som
håret mangler. Alle kjemiske behandlinger, og miljøet påvirker pigmentbalansen.
Det er avgjørende for sluttresultatet at du forpigmenterer et porøst hår for å unngå
en matt kald farge.
Merk:
• Sunt hår aksepterer varme pigmenter og avviser kalde pigmenter
• Skadet hår tar til seg kalde pigmenter og avviser varme pigmenter

BLANDEINSTRUKSJONER
JOICO Vero K-PAK
Color

JOICO Vero K-PAK
Color Veroxide

JOICO K-PAK
Professional H.K.P

Total formula

30 ml

15 ml 3%

15 ml

60 ml

NB! K-PAK Professional H.K.P. reduserer styrken på vannstoffet ned til 1.5%. Det er den beste
vannstoffprosenten å forpigmentere med. Til forskjell fra andre metoder benytter Vero K-PAK Color
K-PAK Professional H.K.P i alle sine forpigmenteringsblandinger. Forpigmentering uten bruk av K-PAK
Professional H.K.P vil ikke være like effektiv.
VERO K-PAK COLOR FORPIGMENTERINGSTABELL
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FORPIGMENTERING BRUKES NÅR:
1. Du skal farge håret to eller flere nivåer mørkere.
Alle hår som farges fra blond til brun trenger rød/oransje og gule pigmenter.
Uten forpigmentering vil fargen bli matt og kald og se unaturlig ut. Fargen vil
heller ikke ha riktig grunnlag til å farges inn på og vil derfor også falme fortere.
2. Ekstremt fargetap (to eller flere nivåer lysere enn ønsket nivå) i lengder
og spisser i et tidligere farget hår.
Når håret har lysnet to til fire nivåer kan det være for porøst til å holde på
farge. Dårlig fargepåføring, feil virketid og strukturbehandling kan være en av
hovedårsakene til porøst hår. Veldig porøst hår tar til seg kalde pigmenter og
blir fort matt og mørkt. Etter en til to sjamponeringer starter fargen å falme.
Dette er mest fremtredene på rødfarger.
Vero K-PAK Color brukes til forpigmentering når du i påfølgende fargebehandling
også bruker Vero K-PAK Color.

Ønsket

Blandingsforhold

Blandingsforhold

På intense rød/kobberfarger

nivå

forpigmentering

til forpigmentering

og på svært porøst hår

for rødfarger og
porøst hår

9

9G

¼ 9RG + ³⁄4 9G

8

¼ 9RG + ³⁄4 9G

¹⁄3 9RG + ²⁄3 9G

Kun 9RG brukes hvis håret er svært porøst og
hvis nivå 8 intens oransje er ønsket.

7

¼ 8RG + ³⁄4 8G

¹⁄3 8RG + ²⁄3 8G

Kun 8RG brukes hvis håret er svært porøst og
hvis nivå 7 intens oransje er ønsket.

6

¼ 7RC + ³⁄4 7G

¹⁄3 7RC + ²⁄3 7G

Kun 7RC brukes hvis håret er svært porøst og
hvis nivå 7 intens rød/oransje er ønsket.

5

¼ 6RC + ³⁄4 6G

¹⁄3 6RC + ²⁄3 6G

4

¹⁄3 6RC + ²⁄3 6G

½ 6RC + ½ 6G

3

¹⁄3 6RC + ²⁄3 6G

½ 6RC + ½ 6G

2

¹⁄3 6RC + ²⁄3 6G

½ 6RC + ½ 6G

1

¹⁄3 6RC + ²⁄3 6G

½ 6RC + ½ 6G

FORPIGMENTERING

NÅR DU FORPIGMENTERER
1. Ta alltid en forberedende test før en fargebehandling.
2. Utfør alltid en K-PAK Hair Repair Behandling.
3. Påfør på tørt hår.
4. Del håret inn i fire seksjoner før påføring.
5. Ta maks en 1⁄2 cm tykke paseèr for å få god dekkevne.
6.
K-PAK Professional H.K.P bør sprayes på lengder og
spisser.
7. Bruk aldri varme på forpigmentering

VIKTIGE ANBEFALINGER
• Det er viktig å skylle ut forpigmenteringen. Enkelte hår er så
porøse at forpigmenteringen forsvinner når en skyller. Hvis dette
skjer er det nødvendig å gjenta forpigmenteringen.
• Jo mer porøst og skadet håret er, jo mer pigmenter må til. For
å forebygge matte spisser, juster blandingen: tilfør 5 cm med
cobber, rød eller gyllen i den gjenværende Vero K-PAK Color
blandingen før fargen påføres i lengder og spisser.
• Hår som har vært gjennom en stor fargeforandring har en

PÅFØRING OG VIRKETID
1. Påfør forpigmenteringen på de nødvendige områdene.
2. Virketid 20 minutter, ta en test for best resultat.
3. Skyll og håndkletørk.
4. Påfør K-PAK Cuticle Sealer, la virke i 5 minutter, skyll og
håndkletørk.
5. Påfør Vero K-PAK Deep Penetrating Reconstructor, la virke i
5 minutter, skyll.
6. Analyser resultatet. Hvis resultatet ikke ble den nyansen som
var ønsket, gjenta trinn 1 til 5.
7. Sjekk håret før valg av avsluttende fargebehandling og
virketid. Porøsitet er en viktig faktor.
- Videre fargebehandling på forpigmentert hår skal blandes
med 3%.

tendens til å slippe pigmenter. Pigmentene trenger tid til å
binde seg til håret for å forhindre raskere falming og gi en
lang holdbarhet på fargen. Derfor bør kunden vente 48 timer
før sjamponering. Anbefal passende Joico og/eller K-PAK
produkter til hjemmepleie.
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AVFARGING
Kunstig farge vil ikke kunne lysne kunstig farge. Avfarging er en prosess hvor man fjerner kunstige fargemolekyler. Disse fjernes for å oppnå en lysere
nyanse eller for å fjerne uønskede nyanser. Informer kunden om at som følge av den kjemiske blandingen visse hårfarger inneholder, kan ikke alltid en
fullstendig avfarging være garantert. Ta alltid en testlokk for å fastslå hvor mye man kan lysne.

FORMULERING:
ALTERNATIV 1: JOICO VERO K-PAK COLOR CRÈME
LIGHTENER
JOICO Vero K-PAK Color Crème

JOICO Vero K-PAK Color

Lightener

Veroxide resultat i hodebunn

30 ml 3%

Minimum nivå løft

30 ml 6%

Maksimum nivå løft

PÅFØRINGSMETODER
1. Utfør alltid en K-PAK Hair Repair behandling.
2. Påføres i tørt hår.
3. Del håret inn i fire seksjoner før påføringen.
4. Ta 1⁄2 cm paseèr for bedre opplysningsevne.
5. K-PAK Professional H.K.P bør alltid sprayes på lengder og
spisser.
6. Bruk aldri varme på en avfarging.

ALTERNATIV 2: JOICO VERO K-PAK VEROLIGHT DUST-FREE
LIGHTENING POWDER
Vannstoff

Opplysn-

JOICO VeroLight

ingsevne

Dust-Free

1:1
(fargerens)

1 måleskje

1: 1
(fargerens)

1 måleskje

30 ml varmt vann eller Clarifying
Shampoo

1:2

1 måleskje

30 ml 3% JOICO

Lightening Powder

30 ml K-PAK Professional
H.K.P.

Vero K-PAK Color Veroxide
2 til 3

1 måleskje

30 ml 6% JOICO
Vero K-PAK Color Veroxide
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PÅFØRING OG VIRKETID
1. Start på det mørkeste området. Jobb med en seksjon av gangen.
2. Hvis avfarging er nødvendig fra rot til spiss, vær nøye med å
holde 1 cm avstand fra hodebunnen. Hodebunnsområdet vil lysne
raskere på grunn av kroppsvarmen. Påfør ved hodebunnen når 2/3
deler av lysningen er oppnådd.
3. Sjekk oppnådd resultat ofte. Avfarg til ønsket nivå med unntak av
hvis fargeønske er en kald tone. Da avfarges det opp til et nivå 10,
gul.
4. Avfargingen bør fjernes når korrekt lysning er oppnådd. Noen
områder kan lysne fortere enn andre. Det er viktig å sjamponere
område for område ettersom de er ferdige.
5. Det kan være nødvendig med mer enn en påføring for å oppnå
ønsket resultat. Det kan være nødvendig å punktavfarge mørkere
områder. Prøv å få en så jevn avfarging som mulig.
6. Hvis håret skulle bli porøst under eller mellom 2 avfarginger, er
det viktig å gjenoppbygge håret før en videre fargebehandling.
a. Sjamponer forsiktig med Color Thearpy eller K-PAK Shampoo.

b. Skyll og håndkletørk og påfør K-PAK Cuticle Sealer, la virke i 5
minutter.
c. Skyll, håndkletørk og påfør K-PAK Deep Penetrating
Reconstructor, la virke i 5 minutter.
d. Skyll og tørk håret
7. Sjekk hårkvaliteten og oppnådd nivå før valg av en avsluttende
fargebehandling og virketid. Porøsitet er en viktig faktor.

VIKTIGE ANBEFALINGER:
• Når en kald tone en ønsket, avfarg håret 1 til 2 nyanser lysere enn
den fargen som er ønsket. Det hjelper deg å kontrollerer uønskede
varme toner.
• Ved rød/kobber resultat skal man kun lysne til den fargen/
tonehøyden som er ønsket.
VIKTIG:
Ikke påfør på en hodebunn med åpne sår, skrubbsår eller annen
unormal kondisjon. Ved brennende, kløende, svellende, irriterende,
rødflammete eller annen unormal kondisjon, fjern blekingen
umiddelbart.

HÅRETS EVNE TIL Å LYSNE
For å forstå hvilke farger som skal blandes sammen, må man
være klar over de forskjellige faktorene som påvirker hårets evne
til å lysne.

Disse faktorene er:
• Ammoniakkinnhold
Varierer i de forskjellige fargene i en hårfargeserie.
- Mørke farger = mindre ammoniakk = mindre lysningsevne
- Lysere farger = mer ammoniakk = høyere lysningsevne

• Pigmentinnhold:
Refererer til det lyse eller mørke i en farge.
- Mørke farger = mer pigmenter = mindre lysningsevne
- Lysere farger = færre pigmenter =
høyere lysningsevne

• Peroxide innhold H²O²
Energibehovet for en oksidativ prosess. Tenk peroxide som et drivstoff for oksidasjon.
- 6%, 9%, 12%
- Høyere % = høyere lysningsevne = mindre innfarging.
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AVANSERT FORMULERING
OPPLYSNINGSTABELL
Tabellen hjelper deg å forstå hvor mange nivå Vero K-PAK Color
farge lysner håret ved bruk av ulilk vannstoffprosent.
Fakta:
1. Selv om 9% og 12% vannstoff gir en bedre lysning, vil de
også redusere innfargingen.
2. Vero K-PAK Lightening Booster kan brukes for å øke
lysningsevnen en nyanse lysere, på fargenivå 4 og
lysere ved bruk av 6%. Det sikrer en bedre innfarging og
intensitet.
3. Vero K-PAK Lightening Booster gir deg muligheten til å
unngå bruk av 12%. For å oppnå maksimal lysning og
innfarging, samtidig som hårets kvalitet ivaretas.
4. Når du har bestemt hvor mange nivå det er ønskelig å
lysne, sjekk da med lysningstabellen om dette er oppnåelig.
- Valg av nøyaktig lysning som angitt i tabellen = kontroll
over de varme underliggende pigmentene.
- Hvis du velger en nyanse over det som er angitt i
tabellen = sluttresultatet vil falle litt mot det kalde.
- Valg av nyanse under det som er angitt i tabellen =
maksimal kontroll over varme underliggende pigmentene.

Lysningsevne ved bruk av de
forskjellige vannstoffstyrkene
12%

9%

Lightening
Booster +
6%

6%

4

Ønsket farge
fargenivå + fargenyanse
Ask
Serie

Beige
Serie

Natur
Serie

Gylden
Serie

HLA/
UHLA

HLB/
UHLB

HLN/
UHLN

HLG

Rød
Serie

Innfargnings
nivå
11

3³⁄4

3¼

3³⁄4

2³⁄4

10A

3½

3

3½

2½

9A

9B

9N

9G

9RG

9

3

2½

3

2

8A

8B

8N

8G

8RG

8
7

10

2½

2

2½

1½

7A

7B

7N

7G

7RC/
7XR

2

1½

2

1

6A

6B

6N

6G

6RC/
6RR/
5XR

6

1½

1³⁄4

1½

½

5A

5N

5G

5RM/
5RR

5

1¼

³⁄4

1¼

¼

4A

4N

4RV/
4VR/
4FV

4

0

0

0

0

0

0

0

0

3
2
1N

1
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HVORDAN OPPNÅ NY ØNSKET FARGE
UTFORDRING 1: FARGEN ER FOR LYS
Kundens naturlige tonehøyde er 6 (Lys brun). Den er lysnet til 9G (Lys gylden blond). Ønsket farge er
6RC (rød /kobber)
Naturlig fargetone

Tidligere farget

6N Lys natur brun

9G Lys gylden blond

UTFORDRING 3: FARGEN ER FOR VARM
Kundens naturlige tonehøyde er 5 (Medium brun) var farget i går med 7RC (kobber /oransje). Ønsket
fargeresultat er 6N (Lys natur brun) . Kunden føler at fargen er for kobber/oransje.
Tidligere farget
7RC ( kobber/ oransje)

1 cm ettervekst
Trinn 1

Forpigmentering

Blandingsforhold

6N Lys natur brun

40 ml 7RC + 20 ml 7G + 30 ml JOICO Vero K-PAK Professional
H.K.P. + 30 ml 3%

7N Mørk naturlig blonde (Blå) + 3%. Påfør i lengder og spisser

1 cm ettervekst

Tid: 20 Min.
Trinn 2

Blandingsforhold

6RC + 3%

6RC + 3%

Start påføringen der etterveksten
slutter

Påføres i lengder og spisser til slutt

Virketid: 35 minutter
UTFORDRING 2: FARGEN ER FOR MØRK
Kundens naturlige farge er tonehøyde 5 (Medium brun). Den har tidligere blitt farget til fargetone 1 (Sort)
Ønsket farge er å få tilbake naturlige farge 5N (Medium natur brun)
Naturlig fargetone

Tidligere farget

5N Medium natur brun

1N Svart

Virketid: 30 minutter
UTFORDRING 4: FARGEN ER FOR KALD
Kundens naturlige farge 6 (Lys brun)
Den tidligere frisøren har alltid trukket fargen ut i spissene, som resulterer i at fargen blir for kald og mørk.
Ønsket er å få den samme fargen, fra bunn til spiss.
Naturlig fargetone

Tidligere farge

Nåværende tonehøyde på lengder og spisser

6N Lys natur brun
1 cm ettervekst

6G

51⁄2 Natur lys/ Medium brun. Kald og mørk

Trinn 1

Avfarging
VeroLight Creme Lightener 6%. Påføres kun på de mørkeste
områdene. Lysne til nivå 6 (RPC = Rød/Oransje). Gjenta
behandlingen en gang til hvis nødvendig.

Trinn 2

Blandingsforhold

5N + 3%

5N + 3% eller
5A + 3% eller
i kombinasjon med resultatet av avfargingen. Påføres i lengder og
spisser til slutt.

Start påføringen ved hodebunnen

Virketid: 30 minutter

Avfarging
1 måleskje VeroLight
30 ml H.K.P
30 ml Clarifying Shampoo
Lysne 1⁄2 tone, opp til tone 6

5 cm ettervekst
Trinn 1

Lys gylden brun

Trinn 2

Farge

6G + 3%

6G + 3%

Trinn 3
6G + 7G 3%

I lengder og spisser

Virketid: 30 minutter
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VERO K-PAK
CHROME
Kapittel 3

PIGMENTERINGSPROSEDYRER

Forpigmentering betyr å etterfylle varme pigmenter som håret mangler. Alle kjemiske behandlinger og
miljøskader kan forstyrre hårets naturlige pigmentering. Det kan også være nødvendig å forpigmentere et
ekstremt porøst hår for å sikre en god holbarhet.

FORPIGMENTERING BRUKES NÅR:
1. Det skal farges to eller flere nyanser mørkere.
2. Ved ekstremt fargetap (to eller flere nyanser lysere enn ønsket nivå) på
lengder og spisser i tidligere farget hår.
Vero K-PAK Chrome brukes til forpigmentering når du skal bruke Vero
K-PAK Chrome farge til det ferdige resultatet.
JOICO Vero K-PAK
Chrome

JOICO Vero K-PAK
Chrome Activator

Total formula

30 ml Vero K-PAK

60 ml Activator =

90 ml total formula

Chrome fargekrem

the joi of healthy color

Virketid: 20 minutter
Merk: Hvis du skal farge med Vero K-PAK Chrome etter forpigmenteringen
skal du forpigmentere med Chrome. Skal du farge med Vero K-PAK Color
etter forpigmenteringen følger du forpigmenteringstabellen til Vero K-PAK
Color.

PÅFØRING
1. Start med K-PAK Hair Repair System behandling på hår i dårlig kondisjon.
2. Påfør forpigmentering på de nødvendige områdene.
3. Virketid: 20 minutter. Ta en testlokk test for best resultat.
4. Skyll. Vask håret med Color Therapy Shampoo. Skyll og håndkletørk.
5. Påfør K-PAK Cuticle Sealer i 5 minutter. Skyll.
6. Analyser håret. Hvis resultatet ikke ble den nyansen som var ønsket, gjenta
trinn 1 til 3.
7. Sjekk håret før valg av en avsluttende fargebehandling og virketid. Porøsitet er
en viktig faktor.
Viktig: Forpigmentering er bare nødvendig hvis lengre holdbarhet på fargen er
viktig for frisøren og kunden. Vero K-PAK Chrome er perfekt for fargeforandring
og korrigering uten å forpigmentere. Men resultatet vil falme raskere.

VERO K-PAK CHROME FORPIGMENTERINGSTABELL
Ønsket nivå

JOICO Vero K-PAK Chrome blandingsforhold

9

G9

8

G9

7

½ RC8 + ½ G8

6

½ RC6 + ½ G8

5

½ RC6 + ½ G6

4

½ RC6 + ½ G6

3

½ RC6 + ½ G6

2

½ RC6 + ½ G6

1

½ RC6 + ½ G6
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