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

- FACTSHEET - 

MUST-HAVE SHADES



Let’s Look Inside… 
Nooit meer gezond haar opofferen voor een briljante en rijke haarkleur. 
Onze one-of-a-kind bond building ArgiPlex Technologie combineert 
de kracht van drie formules waarvan de werking al meerdere malen 
is bewezen – Bond Building Arginine, Quadramine Complex en 
een Patented Conditioner, om een kleurpallet te creëren met een 
fantastische glans en  sterkte. 

Here’s Why You’ll Love It…

LumiShine Permanent Crème Color
• Voedt en beschermt het haar, terwijl  
   het ook hydratatie, zachtheid en glans 
   garandeert tot 30 wasbeurten*
• Geeft een excellente kleurhoudbaarheid 
   en levendigheid
• Gezonde kleur resultaten 
• 100% grijsdekking 
• Laag percentage ammoniak om de haren 
   met de grootste zorg te kleuren 
• Perfecte crème voor een toepassing met 
   verfpenseel. 

LumiShine Demi-Permanent Liquid Color
• Vrij van ammoniak, pH gebalanceerde 
   formule 
• Perfecte liquide formule  voor een 
   toepassing met flacon 
•  Veelzijdige formule – Corrigeert, gloss,    
    opfrissing,…

Keep your cool met de nieuwe LUMISHINE Ash Ash reeks – Zeven koele tinten in de 
permanente crème kleur en demi-permanente liquid kleur, die je helpen om warme rode 
ondertonen te neutraliseren. Met de bond-building Argiplex Technologie in elke van deze 
tinten, zal ook jij de “mushroom” trend met focus op gezond haar kunnen creëren.

  ASH ASH SERIE

Bond-Building Arginine:   
Arginine is een aminozuur dat van nature in ons 
haar aanwezig is en verantwoordelijk is voor de 
sterkte van het haar.  Het helpt ook de haren te 
beschermen en vermindert de kans op haarbreuk 
bij elke toepassing. 

Patented Conditioner: 
Dit verzorgend schild zal de haarschacht omringen 
om ervoor te zorgen dat de haren verzorgd worden, 
de kleur beschermd wordt, haren gehydrateerd 
worden en zachtheid en glans verzekerd zijn, en dit 
voor 30 wasbeurten*. 

Quadramine® Complex:  
Onze exclusieve technologie die het haar herstelt 
van binnen naar buiten. Dit door de mix van keratine 
proteïne in verschillende moleculaire grote (MWS 
150-2500). Het resultaat is een sterker en gezonder 
haar na de kleur dan voor de kleur. 

Grijsdekking: De Ash Ash reeks is niet ontwikkeld om grijze haren te dekken. De permanente crème color tinten moeten gemengd 
worden met Natuur als ze toegepast worden op meer dan 25% grijze haren. Meng de gewenste Ash Ash tint met de Natuurtint op 
dezelfde toonhoogte. 

TINT GRIJSDEKKING OP 25% 
GRIJZE HAREN 

GRIJSDEKKING OP 50% 
GRIJZE HAREN 

GRIJSDEKKING OP 75% 
GRIJZE HAREN DEVELOPER TIMING

Ash Ash Voeg 25% Natuur toe aan de 
formule

Voeg 50% Natuur toe aan de 
formule

Voeg 75% Natuur toe aan de 
formule

20 Volume
(6%)

45 minuten zonder 
warmte

Permanent Crème Color  

Now Let’s Use It…
Zeg vaarwel tegen ongewenste warme tinten met de nieuwe ultra-koele LumiShine 
Ash Ash reeks, die het haar voedt en versterkt tijdens elke kleurapplicatie ****.

Permanent Crème Color
Pas toe met verfpenseel. Pauzetijd van 35 
minuten of 45 minuten bij grijsdekking. 

Toon op toon
Verdonkeren 

1 Toonhoogte verlichten
Grijsdekking

2 Toonhoogtes verlichten 3 Toonhoogtes verlichten

Demi-Permanent Liquid Color
Ideaal voor een toepassing met flacon. Zorg ervoor dat de 
kleur in de flacon voldoende gemengd is. 
Pauzetijd van 5-35 minuten.

NIEUW LumiShine 
Ash Ash serie is 
perfect om: 
• Ongewenste warme tonen te 

neutraliseren 

• Koele as kleuren te creëren

• 2x meer glanzend en gezonder 
haar te verkrijgen**

• Haren te beschermen tegen 
haarbreuk ***

• Kleurhoudbaarheid en 
levendigheid te verzekeren 

5 vol

Demi-Permanent Liquid Color

4AA
Gebruik op natuurhaar om ongewenst rood pigment te 
neutraliseren. Voeg toe aan de 4NA voor extra As in de 
formule. Pas toe op toonhoogte 2-4.

5AA
Gebruik op natuurhaar om ongewenst rood pigment te 
neutraliseren. Voeg toe aan de 5NA voor extra As in de 
formule. Pas toe op toonhoogte 3-5.

6AA
Gebruik op natuurhaar om ongewenst rood-oranje pig-
ment te neutraliseren. Voeg toe aan de 6NA voor extra 
As in de formule. Pas toe op toonhoogte 4-6.

7AA
Gebruik op natuurhaar om ongewenst oranje pigment te 
neutraliseren. Voeg toe aan de 7NA voor extra As in de 
formule. Pas toe op toonhoogte 5-7

5AA
Creëer ultra koele bruine kleuren. Gebruik om vervaagde 
kleuren op te frissen en ongewenste warmte te 
neutraliseren, bij donker tot medium bruin haar

6AA Creëer ultra koele donker blonde kleuren. Gebruik om 
vervaagde kleuren op te frissen en ongewenste warmte 
te neutraliseren, bij donker blonde haren.

8AA

Creëer ultra koele blonde kleuren. Gebruik om 
vervaagde kleuren op te frissen en ongewenste warmte 
te neutraliseren, bij  blonde haren.
Voeg de LumiShine Clear toe om lichtere tinten van de 
AA reeks te maken. 

Developer

35 
min

Pre- and Post Color behandelingen voor alle Lumishine kleuren

BESCHADIGING VOORKOMEN BESCHADIGING HERSTELLEN

Pas Defy Damage ProSeries 1 toe Pas stap 1,2 en 3 van het Hair Repair System toe

Kleur de haren zoals voorgeschreven Kleur de haren zoals voorgeschreven

Was de haren met Defy Damage Shampoo Was de haren met K-Pak Color Therapy Shampoo

Pas Defy Damage ProSeries 2 toe Pas stap 2 & 4 van het Hair Repair System toe

5-35 
min

*  Opmerking:Niet alle tinten zijn beschikbaar in alle categorieën. Voor de correcte kleur / tint beschikbaarheid per categorie, raadpleeg de technische handleiding van LumiShine.

RRV
(.662)

RRC
(.664)

CCR
(.446)

NNA (.001)

AA (.11)

NNG (.003)

NN (.00)

FAQ
Q: Wat is het verschil tussen BA en AA?
Blue Ash (BA) heeft een blauw onderliggend pigment. 
As As (AA) heeft een groen onderliggend pigment.

Q: Hoeveel toonhoogtes kan de As As reeks 
oplichten? 
Dit is afhankelijk van de gebruikte developer. Zie 
bovenstaande tabel voor meer info over hoeveel elke 
developer kan oplichten. Deze oplichting is enkel 
mogelijk op natuurhaar. 
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* Wanneer K-Pak Color Therapy Shampoo & Conditioner gebruikt worden als naverzorging
** vs. Onbehandeld beschadigd haar 
***  Haarbreuk door kammen op beschadigd haar; met K-Pak Color Therapy Shampoo en Conditioner vs. Niet verzorgende shampoo
****vs. Haarkleuring zonder ArgiPlex

Pre- and Post Color behandeling voor alle LumiShine kleuren

BESCHADIGING VOORKOMEN BESCHADIGING HERSTELLEN

Pas Defy Damage ProSeries 1 toe Pas stap 1,2 en 3 van het Hair Repair System toe

Kleur de haren zoals voorgeschreven Kleur de haren zoals voorgeschreven

Was de haren met Defy Damage Shampoo Was de haren met K-Pak Color Therapy Shampoo

Pas Defy Damage ProSeries 2 toe Pas stap 2 & 4 van het Hair Repair System toe

Demi-Permanent Liquid Color
Ideaal voor een toepassing met 
flacon. Meng de kleur goed in de 
flacon. Pauzetijd: 5-35 minuten

Here’s Why You’ll Love It…
• Geeft 2x meer glans*
• 100% gevoedt en versterkt haar**
•  Ammoniak vrij, pH gebalanceerde formule 
•  Kan toegepast worden in een flacon 
•  Veelzijdige formule- corrigeren, opfrissen, gloss en grey 

blending

LumiShine Demi-Permanent Liquid 
Colors are perfect: 
• Vervaagde lengtes op te frissen 
• Ontkleurde haren te tonen of glans te geven
•  Grijze haren te blenden bij fijn haar wanneer men niet wil dat 

het natuurlijke pigment verlicht wordt. 
• Toon op toon te kleuren

Zeg vaarwel tegen de momenten waarop je dacht “Als ik deze kleur 
maar had”! LumiShine’s nieuwe Demi-Permanente Liquid Color tinten 
zijn gemaakt om je favoriete reeksen compleet te maken voor eindeloze 
mogelijkheden voor blond & zilver/grijs. Zeg hallo tegen je nieuwe 
favoriete tinten en eindeloze creatieve mogelijkheden. 

TINT OMSCHRIJVING WAARVOOR TE GEBRUIKEN

10V
Zeer licht blond bleek 
violet zonder natuur als 
ondergrond

Deze tint neutraliseert het lichte gele 
onderliggende pigment. Creër mooie, 
ultra heldere blonde kleuren. Perfect voor 
toning en als gloss. 

4SB
Medium bruin zilver 
blauw zonder natuur 
als ondergrond

Een must-have zilver/grijse tint die je 
bruine kleure koel houd. Kan ook voor 
mannen gebruikt worden voor een koel 
bruin effect.  

DEMI-PERMANENT LIQUID COLOR 4SB & 10V

5 vol

5-35 
min

Now Let’s Use It…

Let’s Look Inside…
Bond-Building Arginine:
Arginine is een aminozuur dat van nature in ons 
haar aanwezig is en verantwoordelijk is voor de 
sterkte van het haar.  Het helpt ook de haren te 
beschermen en vermindert de kans op haarbreuk 
bij elke toepassing. 

Patented Conditioner:
Dit verzorgend schild zal de haarschacht omringen 
om ervoor te zorgen dat de haren verzorgd worden, 
de kleur beschermd wordt, haren gehydrateerd 
worden en zachtheid en glans verzekerd zijn, en dit 

voor 30 wasbeurten*. 

Quadramine® Complex:
Onze exclusieve technologie die het haar herstelt 
van binnen naar buiten. Dit door de mix van 
keratine proteïne in verschillende moleculaire grote 
(MWS 150-2500). Het resultaat is een sterker en 
gezonder haar na de kleur dan voor de kleur.


