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BLOND HAR ALDRI
  VÆRT MER ALLSIDIG
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  VÆRT MER ALLSIDIG 

DET FINNES UENDELIGE 
NYANSER AV BLOND

"Blond" kan bety hva som helst fra 
subtile solkyssede, lyse nyanser til den 
mest intense platina. Blond kan være  
varm som karamell eller kald som is.

Blond formidler en følelse av å ha 
det gøy og av selvtillit. Blond er en 
av de mest utfordrende og den mest 
ambiøse fargen – som ofte føles utenfor 
rekkevidde for mange. 

BLONDME med sin inkluderende 
tilnærming til blondt hår beviser at det 
finnes en blond farge for alle, uavhengig 
av hudfarge, hårfarge, alder eller kjønn. 
Enhver blond look har potensialet til å 
bli ikonisk med kombinasjonen av en 
skreddersydd farge og dedikert salong- 
og hjemmepleie. 

BLONDME er en helhetlig portefølje 
av farge- og pleieprodukter skapt for 
å imøtekomme alle blonde behov og 
ønsker.
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HVA ER DET EN BLOND KUNDE 
LETER ETTER ?
• Profesjonalitet og kvalitet: Sørg

for at kundens forventninger er 
realistiske og blir møtt med en 
skreddersydd behandling

• Dialog og kunnskap: Skap en 
forbindelse og vis forståelse for 
kundens behov

• En avslappet atmosfære: en fornøyd 
kunde er en lojal kunde

• Gi en WOW opplevelse

Kundens hår er like unikt som et fingeravtrykk, det er derfor viktig med en grundig 
konsultasjon og en individuell diagnose av håret. 

En perfekt konsultasjon gjenspeiler og identifiserer kundes hårkvalitet og hårets behov. 
Dette gir grunnlaget til en personlig salongbehandling og riktige anbefalinger for en 
skreddersydd pleierutine til hjemme. Dette sikrer det langvarige resultatet. 

VIKTIGHETEN AV EN 
KONSULTASJON 
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SKAP EN GOD ATMOSFÆRE 
1. Skap en behagelig setting
2. Vær i øyehøyde med kunden

AVSLUTTENDE 
KONSULTASJON 
1. Lag en plan for fremtidige

behandlinger
2. Forsikre deg om at kunden er

fornøyd alt som er avtalt og gjort

VÆR EN BEAUTY COACH
1. bruk et konsultasjonsskjema for å ta

notater og samle informasjon
2. Ta i betraktning kundens egenskaper

(hudfarge og farge på smykkene for å se
om kunden er en varm eller kald type)

3. Bruk visuelle referanser for å
kommunisere resultatet (bilder i blader
eller digitale bilder)

FORHINDRE INNVENDINGER 
1. Forstå kundens potensiale og 

forpliktelser til farge og pleie
2. Få frem hva kunden kan forvente seg, 

spesielt når ønsket om å den perfekte 
blonde fargen ikke kan oppnås med en 
behandling

TIPS FOR EN 
PERFEKT KONSULTASJON 
FREMGANGSMÅTEN FOR Å SKAPE DET PERFEKTE
BLONDE RESULTATET 
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SJEKKLISTE FOR 
DIAGNOSE AV HÅRET 
Diagnostikk av håret er et av de mest essensielle leddene i en blond behandling. 
Det er viktig å ha en grundig forståelse av kundens hårhistorikk og hårkvalitet for 
å kunne avgjøre riktig farge og pleie. 
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Så snart ordet “BLOND” blir brukt tenker mange med en gang på å bleking uten å 
vurdere andre alternativer til behandling. 

1.  Vurder tonehøyden og nyansen på håret Jo mørkere håret er dess mer rød-orange 
pigmenter må nøytraliseres. Valget av developer 
baseres på naturlig tonehøyde

Bli enig med kunden om det endelige sluttresultatet, 
og velg det rette produktet for å oppnå dette 

For ønsket lysning

Velg alltid maksimal virketid og følg med på 
utviklingen underveis. Tilfør aldri varme

2. Velg rett produktet

3. Velg rett Developer

4. Vurder tonehøyden og toneretningen på det 
ferdige resultat

5. Virketid

Velg den rette nyansen for å nøytralisere varme 
undertoner som kommer frem eller for den perfekte 
fremhevingen av nyansen

SJEKKLISTE - FARGE HVORFOR?

Å bruke de riktige pleieproduktene til den perfekte blonde fargen er like viktig som 
selve fargebehandlingen.

1. Vurder håret før salongbehandlingen Jo bedre hårkvaliteten er dess bedre blir 
fargeresultatet. Kunden kan underbygge 
behandlingen ved å ha en god pleierutine hjemme. 
Det bør altid vurderes en behandling med ALL  
BLONDES Detox før behandlingen

2. Velg det rette produktet Skreddersy produkter etter kundens hårtype, 
hårets behov og kundens vaner når du skal avlutte 
fargebehandlingen 

3. Avslutt behandlingen med en post color
treatment

Fullfør fargebehandlingen ved å bruke passende 
pleieprodukter for et langvarig resultat

5.  Sørg for riktig pleie for vedlikehold av fargen
både i salong og hjemme

For å opprettholde fargeresultatet lengst mulig

4. Gi en ekstra glans boost til blondt hår Blond hår kan være matt og mangle glans

SJEKKLISTE - PLEIE HVORFOR?
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ADVANCED BONDING SYSTEM BESTÅR AV: 

BLONDME 
3 TRINN TIL PERFEKT HÅR
SYSTEMET FOR DEN OPTIMALE BLONDE FARGEN 
BLONDME med Advanced Bonding System er go-to løsningen for perfekte 
blonde resultater uten kompromisser. BLONDME farge & pleie er utviklet for
virke sammen og gi den beste blonde hårkvaliteten.

TRINN 1: FARGE - BOND PROTECTION
• Integrert Bond Enforcing Technology

i fargeproduktene
• Kobles sammen med hårets bindinger for sterke 

strukturelle bindinger
• For å minimere antall hår som brekker

TRINN 2: CARE - BOND CREATION
• Integrert 3D Bond Creation Technology i

alle salongproduktene
• Skaper nye bindinger og stabiliserer hårstrukturen
• For langvarig styrke og smidighet

TRINN 3: CARE - BOND MAINTENANCE
• Integrert 3D Bond Creation Technology i

alle videresalgsprodukter
• Opprettholder og styrker bindingene mellom

hvert salongbesøk
• Ivaretar resultatet og tilfører glans



9

YTRE PÅVIRKNINGER 
Når blondt hår utsettes for ytre påvirkninger fra varmeverktøy, frie radikaler og 
gjentatte kjemiske behandlinger blir skjellaget og hårfiberet utsatt for skade 
og håret blir matt.

INTEGRERT ADVANCED 
BONDING TECHNOLOGY

BOND PROTECTION SYSTEM 

BOND ENFORCING TECHNOLOGY COLOR
Under lysningsprosessen kan hårstrukturen bli skadetved at de indre 
bindingene brytes. Hårets stabilitetreduseres og håret knekker lettere. 
Bond Enforcing Technology har blitt utviklet for å beskytte håret fra 
ytterst til innerst
Systemet inneholder høyeffektiv Maleinsyre som trenger inn i hårskaftet 
under den oksidative prosessen og danner et beskyttende lag rundt 
hårets bindinger. De fleste bindingene ivaretas og håret beholder sin 
styrke og elastisitet.

BOND CREATION SYSTEM 

NY 3D BOND CREATION TECHNOLOGY CARE

Nyeste generasjon bonding technology er basert på et et trivalent ion, 
Lanthanum ionet, som forbinder de indre bindinger ved å danne et 
tredimensjonalt nettverk inne i hårfiberet. Samtidig som det skapes nye 
bindinger styrkes hårfiberet fra innsiden. Denne nye teknologien skaper 
kraftigere bindinger en tidligere bondingpleie gjorde.

pH BALANSERING

BLONDME pleien sin pH-balanserende egenskaper gjør det til det 
perfekte pleiesystemet både i salong og hjemme for å komplimentere  
BLONDME lysning- og toningsbehandlinger. Når pH-nivået tilbakeføres 
blir den indre hårmatrisen strammere, noe som resulterer i sterkere 
hårfibre.

Blondt hår endres på to forskjellige nivåer:

1. Indre nivå = fiberlaget får store strukturelle hull.

2.  Ytre nivå = skjellaget blir ujevnt og skadet. Håret floker seg
lettere. Håret mister sin naturlige bevegelse, mykhet og glans.

Den integrerte Advance Bonding Technology hjelper til med å redusere 
skaden på begge nivåer. Bindingene beskyttes under den kjemiske prosessen 
og systemet hjelper til med å skape nye.
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BLONDE LIFTING SERVICE  
Høytpresterende lysfarger for lysning og 
toning i en og samme behandling

FREEHAND LIGHTENING SERVICE 
Perfekt konsistends med en soft-to-solid 
sammensetning

WHITE BLENDING SERVICE  
Lysning og blending i en behandling 
- for voksne kunder

HI-LIGHTENING SERVICE 
Lysning på mørkere, naturlige 
utgangspunkt og tidligere farget hår 

INTENSE REFRESH SERVICE 
Gjenoppfriskende og klargjørende 
behandling for blondt hår 

LIGHTENING SERVICE  
for maksimal lysning, redusert skade 

BOND CREATION SERVICE  Post-
colour pleiebehandling for lett til 
intens gjenoppbygging 

BOND MAINTANENCE SERVICE 
Ivareta bindingene og gjenoppbygg 
hårkvaliteten mellom 
salongbehandlingene  

DETOXIFYING SERVICE 
Gjenoppfrisker håret ved å fjerne 
avleiringer og rester av hard vann for 
en oppfriskende effekt på både hår og 
hodebunn.

FLAWLESS BLONDE BRIGHTENED BLONDE

Skap perfekte blonde resultater og ivareta de 
lekre blonde nyansene med et skreddersydd 
pleiesystem.

Skap en ny og gjenoppfrisket look med effektfulle 
frihåndsteknikker, foliebehandlinger eller detoxende 
behandlinger.

BLONDME tilbyr en unik farge- og pleieportefølge med uendelige behandlings- 
muligheter som er delt inn i tre streams: Flawless Blonde, Brigthened  Blonde og 
Polished Blond.

Behandlingene i disse tre kategoriene kan kombineres og benyttes på kryss og 
tvers for å gi en skreddersydd behandling som dekker alle blonde kunders behov. 

BLONDE 
STREAMS
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BLONDE TONING SERVICE
For en lekker nyansering etter lysning

BLEACH & TONE SERVICE 
Tilfører pigmenter under blekeprosessen

COOL TONING SERVICE 
Ivaretar et perfekt, kaldt resultat. 

POLISHED BLONDE

Den siste finishen er det viktigste. Skap et perfekt 
resulatet med en nøytraliserende eller fremhevende 
toning for en delikat touch på behandlingen. 
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Page 24 Page 28 Page 40 Page 36

LYSNING TONING

BLONDME  
SORTIMENT

BOND ENFORCING 
PREMIUM  
LIGHTENER 9+

450g
Høytpresterende 
pulverbleking for 
maksimal lysning 

BOND ENFORCING 
PREMIUM  
CLAY LIGHTENER

350g
Clay Lightener for  
en konsistens som er 
enkel å jobbe med og     
et rent lysningsresultat 

BLEACH & TONE 
 

60ml
Nyansering som kan 
tilføres bleking for lysning 
og toning i samme 
behandling

BOND ENFORCING 
BLONDE TONING

60ml
Blandbare Pastel 
Toners & Deep Toners 
for total kreativitet 
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DEVELOPER

Page 16 Page 20 Page 34

LYSNING OG WHITE BLENDING

POWERED BY 

BOND ENFORCING  
BLONDE LIFTING

60ml
Høytpresterende 
lysningsnyanser som 
gir opptil 5 tonehøyder 
lysning og toning i en 
behandling 

BOND ENFORCING  
WHITE BLENDING

60ml
Lysning og blending i en 
behandling

BOND ENFORCING  
BLONDE HI-LIGHTING

60ml
Lysningsnyanser for 
lysning og toning på 
mørke og tidligere 
fargede utgangspunkt 

PREMIUM  
DEVELOPER

1000ml
Premium Developer for 
maksimal ytelse og pleie. 
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FORDELER:
• Integrert Bonding Technology beskytter 

hårfibrene under lysningen for mindre skade 
• Lysner ubehandlet hår opptil 5 tonehøyder 
• For tonehøyde  6 eller lysere underlag og 

mindre en 30% hvithårsandel
• Lysning og toning og/eller nøytralisering i      

én enkel behandling

TIPS:
• Kun til ubehandlet hår
• Påfør alltid på tørt hår 
• Egnet for alle teknikker som ikke berører 

hodebunnen
• Alle Blonde Lifting kan blandes 
• HUSK PÅ at nyansen som brukes er egnet for 

tonehøyde 6 og lysere utgangspunkt

BOND ENFORCING  
BLONDE LIFTING
LYSFARGE
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GRUNNLAG & UNDERTONER

SORTIMENT:

L-ICE-IRISE
Optimalt nøytraliserende egenskaper,  
perfekt for nøytraliserng av orange-
røde undertoner   

L-STEEL BLUE
Kraftig nøytraliserende egenskaper, 
ideel på mørke grunnlag for 
nøytralisering av orange undertoner

L-ASH
Sterkt nøytraliserende egenskaper for   
nøytralisering av gul-orange undertoner  

L-ICE
Anti-Gul effekt

L-CLEAR
Naturblond – perfekt  
uttynning av andre lysningsnyanser

L-SAND
Naturlig blond med en soft  
beige tone

Tonehøyde 8  
Ice Gul

Orange-rød

Orange

Orange-gul

Gul-orange Tonehøyde 7  
Ash, Ice-Irise

Tonehøyde 6  
Steel Blue, Ice-Irise
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CASE:
Kunden leter etter en 
imponerende og naturlig blond 
farge uten bruk av bleking.

SKAP EN  
REFINED LOOK



19

BLANDING:

For det perfekte blonde resultatet, gjenoppfrisk lengder og spisser 
med anbefalt BLONDME Toning  
(se side 36 for detaljer informasjon om sortiment og påføring).

(se side 56 for detaljert informasjon)

TONING 

AFTER COLOUR BOND CREATION SERVICE

FOR LETT TIL MIDDELS SKADET HÅR - Lightweight Nourishing Treatment

FOR MEGET SKADET HÅR - Intense Nourishment Treatment

Skyll  
fargen

Skyll  
fargen

Rich 
Conditioner

Rich Mask

Rich/Light  
Shampoo

Rich/Light  
Shampoo

Skyll

Skyll

Skyll

Skyll

Bland alltid BLONDME Bond Enforcing  
Blonde Lifting 1:1 med BLONDME Premium Developer.

• For naturlig tonehøyde 6 og 7:
BLONDME Premium Developer 12%/40Vol.

• For naturlig tonehøyde 8 og lysere:
BLONDME Premium Developer 9%/30Vol.

• Påfør i tørt hår, uvasket hår
• Påfør umiddelbart etter blanding
• Påfør tynne passéer og bruk en rikelig mengde produkt for å sikre

best mulig lysningsresultat

a) Ettervekstbehandling:
• La det være 2 cm igjen innerst mot hodebunnen for å unngå

overpigmentering og påfør fargekremen i dette området til slutt

b) Ubehandlet hår/Global påføring:
• Påfør produktet først i lengder i tynne passéer. Utelat de 2

innerste centimeterene og la virke til ønsket lysning er oppnådd.
Fortsett påføringen på de innerset 2 centimeterene og la virke i
30-45 min. Varme anbefales ikke.

PÅFØRING & VIRKETID 

30-45 min

2-3 min.

5-10 min.

FREMGANGSMÅTE:

TIPS:
Etter endt virketid og før skylling, fukt lengder og spisser med 100 
ml varmt vann og emulger produktet over i lengder og spisser i 2-3 
minutter. Skyll så grundig til vannet er klart. 
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BOND ENFORCING  
WHITE BLENDING
LYSFARGE FOR HÅR MED HVITHÅRSANDEL

FORDELER:
• Integrert Bonding Technology som beskytter 

hårfibrene under lysningsprosessen
• Lysning opptil 4 tonehøyder
• For naturlig tonehøyde 6 og lysere med 30% 

eller mer hvitt 
• Den optimale kombinasjonen av lysning og 

blending for et modent hår 
• Gir opptil 100% blendning av hvitt 

TIPS:
• Skal kun benyttes på ubehandlet hår 
• Påfør alltid på tørt hår 
• Egnet for alle teknikker
• Alle White Blending naynsene kan blandes 

med hverandre 
• Påse at nyansen som benyttes er egnet 

for tonehøyde 6 eller lysere 
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NYANSE RETNING

SORTIMENT:

W-ICE
Anti-gul effekt

W-SAND
Naturlig blond tone

W-CARAMEL
Soft, varm karamell tone

W-IRISÉ
Soft, rosé pastell tone

W-Ice

W-Sand

W-Caramel

W-Irisé

Nøytralisering

Mote

Mote

Nøytralisering
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CASE:
Kunden ønsker en farge som 
kan lysne de naturlige hårene 
og kamuflere de hvite i én enkel 
behandling.

SKAP EN  
BLENDED BLONDE LOOK
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BLANDING:

For det perfekte blonde resultatet, gjenoppfrisk lengder og spisser 
med anbefalt BLONDME Toning  
(se side 36 for detaljer informasjon om sortiment og påføring).

TONING 

AFTER COLOUR BOND CREATION SERVICE

PÅFØRING & VIRKETID 

Skyll  
fargen

Skyll  
fargen

Rich 
Conditioner

Rich Mask

Rich/Light  
Shampoo

Rich/Light  
Shampoo

Skyll

Skyll

Skyll

Skyll

30-45 min

2-3 min.

5-10 min.

FREMGANGSMÅTE:

(se side 56 for detaljert informasjon)

FOR LETT TIL MIDDELS SKADET HÅR - Lightweight Nourishing Treatment

FOR MEGET SKADET HÅR - Intense Nourishment Treatment

TIPS:
Etter endt virketid og før skylling, fukt lengder og spisser med 100 
ml varmt vann og emulger produktet over i lengder og spisser i 2-3 
minutter. Skyll så grundig til vannet er klart. 

Bland alltid BLONDME Bond Enforcing  
White Blending 1:1 med BLONDME Premium Developer 

• For tonehøyde 6 og 7:
BLONDME Premium Developer 12%/40Vol.

• For tonehøyde 8 og lysere:
BLONDME Premium Developer 9%/30Vol.

• Påfør i tørt hår, uvasket hår
• Påfør umiddelbart etter blanding
• Påfør tynne passéer og bruk en rikelig mengde produkt for å sikre

best mulig lysningsresultat

a) Ettervekstbehandling:
• La det være 2 cm igjen innerst mot hodebunnen for å unngå

overpigmentering og påfør fargekremen i dette området til slutt

b) Ubehandlet hår/Global påføring:
• Påfør produktet først i lengder i tynne passéer. Utelat de 2 

innerste centimeterene og la virke til ønsket lysning er oppnådd. 
Fortsett påføringen på de innerset 2 centimeterene og la virke i
30-45 min. Varme anbefales ikke.
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BOND ENFORCING  
PREMIUM LIGHTENER 9+
MAKSIMAL LYSNING OG SUNT HÅR  

FORDELER:
• Integrert Bonding Technology 

som beskyttet hårfibrene under 
lysningsprosessen

• Opptil 9 tonehøyder lysning  
• Egnet for alle tonehøyder 
• Anti-gule ingredienser som nøytraliserer 

varme undertoner  
• Fleksibelt blandingsforhold  

WATCH OUT:
• Påfør alltid i tørt hår 
• Egnet for alle teknikker 
• Helbleking, folie teknikker & korrigerende  

behandlinger
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1:1,5 - 1:2,5

UNDERLIGGENDE PIGMENTER

NATURLIG UTGANGSPUNKT

TONE-
HØYDER 
LYSNING

Opptil 3

Opptil 6

Opptil 9

DEVELOPER  
STYRKE

2%/7Vol.

6%/20Vol.

9%/30Vol.  
(til behandlinger som ikke 
berører hodebunnen)

BLANDINGS-
FORHOLD  

 Lys Gul 

Gul

Gul-Orange

Orange-Gul

Orange

Orange-Rød

Rød-Orange

Rød

Mørk Rød

Mørk Rød-Brun
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CASE:
Kunden ønsker en 
fargeforandring, har tidligere 
farget håret og ønsker å bli 
lysere eller lysest mulig.

SKAP EN 
BLUSHED BLONDE LOOK
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BLANDING:

For det perfekte blonde resultatet, gjenoppfrisk lengder og spisser 
med anbefalt BLONDME Toning  
(se side 36 for detaljer informasjon om sortiment og påføring).

TONING 

AFTER COLOUR BOND CREATION SERVICE

• Påfør i tørt hår, uvasket hår
• Påfør umiddelbart etter blanding i lengder og spisser, 

begynn påføringen bak  
• Påfør med tynne passéer og rikelig med produkt for å 

sikre det beste lysningsresultatet 
• Fortsett påføringen ved hodebunnen når ønsket lysning er 

oppnådd 
• La virke i 20-45 minutter. Følg med på utviklingen 
• Varme anbefales ikke

PÅFØRING & VIRKETID

Skyll  
fargen

Skyll  
fargen

Rich 
Conditioner

Rich Mask

Rich/Light  
Shampoo

Rich/Light  
Shampoo

Skyll

Skyll

Skyll

Skyll

20-45 min

2-3 min.

5-10 min.

FREMGANGSMÅTE:

(se side 56 for detaljert informasjon)

FOR LETT TIL MIDDELS SKADET HÅR - Lightweight Nourishing Treatment

FOR MEGET SKADET HÅR - Intense Nourishment Treatment

TIPS:
For nøytralisering av varme undertoner eller for en langvarig 
nyansering tilfør BLONDME Bleach & Tone i blekingen. 
Se side  40 for detajert informasjon om sortiment og påføring

Bland alltid BLONDME Bond Enforcing Premium Lightener  
9+ 1:1,5 til 1:2,5 med BLONDME  Premium Developer

• Alle teknikker: BLONDME Premium Developer 2%/7Vol.  
eller 6%/20 Vol.

• Alle behandlinger som ikke berører hodebunnen: BLONDME 
Premium Developer 9%/30 Vol.
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BOND ENFORCING PREMIUM  
CLAY LIGHTENER
FOR ENKLE OG EFFEKTIVE FRIHÅNDSTEKNIKKER

FORDELER:
• Integrert Bonding Technology som beskytter 

hårfibrene under lysningsprosessen
• Opptil 7 tonehøyder lysning  
• Egnet for tonehøyde 3-8
• Perfekt til balayage
• Enkel og presis påføring 
• Soft-to-solid sammensetning
• Støvredusert pulver 

TIPS:
• Påfør alltid i tørt hår 
• Egnet for alle teknikker som ikke berører 

hodebunnen 
• For frihåndsteknikker 
• Skal ikke blandes med BLONDME Bond 

Enforcing Premium Lightener 9+
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1:1,5- 1:2

SOFT-TO-SOLID SAMMENSETNING:
• Beriket med Kaolin Clay
• Blandingen går fra å være myk til å bli fast etter

at den er påført håret og det dannes en skallaktig
overflate.

• Produktet tørker på utsiden men fortsetter å virke
under skallet for en maksimal lysningseffekt. Ikke
behov for folier!

TONE-
HØYDER 
LYSNING

Opptil 3

Opptil 5

Opptil 7

DEVELOPER 
STYRKE

6%/20 Vol

9%/30 Vol 

12%/40 Vol

BLANDINGS-  
FORHOLD
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CASE:
Kunden ønsker en mer 
naturlig blond nyanse med 
frihåndsteknikk i stedet for 
klassiske striper.

SKAP EN 
SUN-KISSED BLONDE LOOK 
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BLANDING:

For det perfekte blonde resultatet, gjenoppfrisk lengder og spisser 
med anbefalt BLONDME Toning  
(se side 36 for detaljer informasjon om sortiment og påføring).

TONING

AFTER COLOUR BOND CREATION SERVICE

• Påfør i tørt hår, uvasket hår
• Påfør umiddelbart etter blanding
• Påfør med trekantinndelinger
• Påfør produktet jevnt på håroverflaten og bruk rikelig med

produkt for å sikre best mulig lysningsresultat
• La virke i 20-45 min. Følg med på utviklingen
• Varme anbefales ikke

PÅFØRING & VIRKETID

Skyll  
fargen

Skyll  
fargen

Rich 
Conditioner

Rich Mask

Rich/Light  
Shampoo

Rich/Light  
Shampoo

Skyll

Skyll

Skyll

Skyll

20-45 min

2-3 min.

5-10 min.

FREMGANGSMÅTE:

(se side 56 for detaljert informasjon)

FOR LETT TIL MIDDELS SKADET HÅR - Lightweight Nourishing Treatment

FOR MEGET SKADET HÅR - Intense Nourishment Treatment

Bland alltid BLONDME Bond Enforcing Premium Clay  
Lightener i et fleksibelt blandingsforhold på 1:1,5 til 1:2 med BLONDME 
Premium Developer 6%20Vol., 9%30Vol. eller 12%40Vol. 
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3 PAINTS -  
3 LOOKS

W- Skap en naturlig effekt 

V - Skap ettervekst effekt for en 
klassisk balayage

D- Jobb diagonalt for counturing/
framing

GOOD  
TO KNOW
BOND ENFORCING PREMIUM CLAY LIGHTENER 

VINKLET PENSEL 
• Unik vinklet for for perfekt påføring 
• Skånsom men fast bust for maksimal presisjon

BOARDS I 2 STØRRELSER
• Håndtak for bedre grep  
• Strukturert overflate 
• Buet design for enklere påføring mot hodet.
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5 TIPS FOR   
DEN PERFEKTE BALAYAGE
FRA JACK HOWARD GLOBAL BLONDME AMBASSADOR:

KLIPP FØRST :

Ta hensyn til hårets naturlige 
bevegelse for de mest flatterende  
resultatene

RIKTIG SPENNING ER 
NØKKELEN: 

Hold inndelingen fast 
og sørg for å påføre 
nok produkt uten at det 
trenger igjennom.

PÅFØRING: 

Påfør produktet på midten og 
jobb med fjærlette strøk oppover, 
og påfør gradvis mot spissene. 
Påføring ved hodebunnen kan 
føre til bomber!

VISUELL SJEKK: 

Ta et skritt tilbake for å 
få overblikk og kontroller 
plasseringene dine

GAME PLAN:

En vakker farge starter med et 
vakkert, pleiet hår. Pass derfor på 
å snakke om produkter for pleie 
av håret hjemme. 
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NYANSE SORTIMENT :

BOND ENFORCING  
BLONDE HI-LIGHTENING
LYSNINGSFARGE SOM FUNGERER SELV PÅ FARGET HÅR

FORDELER:
• Integrert Bonding Technology for å beskytte 

hårfibrene under lysningsprosessen 
• Opptil 5 tonehøyder lysning  
• Brukes på et naturlig tonehøyde 4 og lysere 

eller tidligere farget hår på tonehøyde 6  
og lysere

• Lysning og toning i et enkelt steg

TIPS:
• Påfør alltid i tørt hår 
• Skal ikke påføres i et lyst blondt eller 

tidligere lysnet hår 
• Egnet for teknikker som ikke berører 

hodebunnen 

H-COOL ROSÉ
Kald, anti-gul effekt 

H-WARM GOLD
Varm, gylden toneretning 
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Bland alltid BLONDME Bond Enforcing Hi-Lightening  
1:1 med BLONDME Premium Developer BLONDME Premium 
Developer 12%/40Vol.

BLANDING:

For det perfekte blonde resultatet, gjenoppfrisk lengder og spisser 
med anbefalt BLONDME Toning  
(se side 36 for detaljer informasjon om sortiment og påføring).

TONING SERVICE

AFTER COLOUR BOND CREATION SERVICE

• Påfør i tørt hår, uvasket hår
• Påfør umiddelbart etter blanding
• Sørg for at størrelsen på folien passer lengden på håret
• La virke i 45 min. Følg med på utviklingen
• Varme er ikke anbefalt

PÅFØRING & VIRKETID

Skyll  
fargen

Skyll  
fargen

Rich 
Conditioner

Rich Mask

Rich/Light  
Shampoo

Rich/Light  
Shampoo

Skyll

Skyll

Skyll

Skyll

45 min

2-3 min.

5-10 min.

FREMGANGSMÅTE:

(se side 56 for detaljert informasjon)

FOR LETT TIL MIDDELS SKADET HÅR - Lightweight Nourishing Treatment

FOR ET MEGET SKADET HÅR - Intense Nourishment Treatment

CASE:
Kunden ønsker en rask 
behandling med naturlig 
stripeeffekt.
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BOND ENFORCING 
BLONDE TONING
DEN PERFEKTE TONINGEN FOR DEN PERFEKTE BLONDE FARGEN

FORDELER:
• Integrert Bonding Technology for å beskytte

hårfibrene under lysningsprosessen
• Ammoniakk-fri
• pH nøytral sammensetning for maksimal

beskyttelse
• Pastell Toner: Bleket grunnlag og naturlig

tonehøyde 9 eller lysere
• Deep Toner: Et bleket, mørkere grunnlag og

naturlig blondt hår på tonehøyde 5-8
• Allsidig konsistens egnet for påføring både

med pensel og applikatorflaske
• Perfekt balansert nøytralisering og sofistikert

fremheving av nyansering

TIPS:
• Påføres alltid i rent, håndkletørret hår
• Egnet for alle teknikker
• Alle Blonde Toning nyansene kan blandes
• Sørg for at nyansen som benyttes er egnet

for utgangspunktet etter lysning
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10 +++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++

9 ++ ++ + + + ++ ++ ++ +++

8 + + + + + ++ +++

7 + ++ +++ +++

6 + ++ ++

5 + +

TONEHØYDE & UNDERLIGGENDE TONER

EGNET TONEHØYDE

NYANSE SORTIMENT :

+ Subtle ++ Ideal +++ Intense

Base 10 Ultra Blond Lys Gul 

Base 9 Ekstra Lys Blond Gul

Base 8 Lys Blond Gul-Orange

Base 7 Blond Orange-Gul

Base 6 Mørk Blond Orange

Base 5 Lys Brun Orange-Rød

Pastell Toning

Ice-IriséBase Steel Blue Ice Sand Biscuit
Brown 

Mahogany
Strawberry Lilac

Milk 
Chocolate

Nougat Granite
Deep 

Chestnut

Deep Toning

ICE-IRISÉ
anti-gylden virkning med en diskret, 
iriserende effekt 

T-STEEL BLUE
motvirker underliggende gylden-kobber
pigmentering

T-ICE
for soft nøytralisering av lette, gyldne
toneretninger

T-SAND
beriker naturlige, sandfargede
toneretninger

T- BISCUIT
beriker beige med en lett
varm touch

T- BROWN MAHOGANY
berikende kald rosé-refleks

T-STRAWBERRY
moteriktig pastel rød-rosé effekt

T-LILAC
lekker lilla-tone

DT- MILK CHOCOLATE
soft brun med en touch av lilla for 
utgangspunkt på tonehøyde  7–9

DT- NOUGAT
fyldig, varm brun for utgangspunkt på 
tonehøyde 6–8

DT- GRANITE
intens antrasitt toneretning 
for utgangspunkt på tonehøyde 5–7

DT- DEEP CHESTNUT
delikat, nøytral brun toneretning for 
utgangspunkt på tonehøyde 5–7
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CASE:
Kunden ser etter en 
skreddesydd, sofistikert 
blondfarge enten som 
full behandling eller 
som oppfriskning av 
tidligere farge

SKAP EN
DUSTED BLONDE LOOK 
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Bland alltid  BLONDME Bond Enforcing Blonde 
Toning 1:1 med BLONDME Premium Developer 2%/7 Vol.

BLANDING:

AFTER COLOUR BOND CREATION SERVICE

PÅFØRING & VIRKETID

Skyll  
fargen

Skyll  
fargen

Rich 
Conditioner

Rich Mask

Rich/Light  
Shampoo

Rich/Light  
Shampoo

Skyll

Skyll

Skyll

Skyll

5-20 min

2-3 min.

Oppfriskning
opptil 5 min

Oppfriskning
opptil 10 min

Balancing
opptil 20 min

5-10 min.

FREMGANGSMÅTE:

(se side 56 for detaljert informasjon)

FOR LETT TIL MIDDELS SKADET HÅR - Lightweight Nourishing Treatment

FOR MEGET SKADET HÅR - Intense Nourishment Treatment

TIPS:
1.  Optimal nøytralisering: Påfør BLONDME Blonde Toning på de varmeste 
områdene først, la virke i 5-10 min. Fortsett påføringen i resten av håret og la virke i 
ytterligere 5-10 min. Følg med på utviklingen

2.  Blend inn i lengder eller spisser: Start med den første blandingen ved 
hodebunnen, la virke i 5-10 min. Fortsett med den andre blandingen i resten av håret 
og skap en soft blending mellom de to blandingene. La virke i ytterligere 5-10 min. 
Følg med på utviklinen.

3. Uttynnen: Bruk BLONDME Blonde Toning Ice (kald tone retning)
eller Sand (varmere toneretning) avhengig av ønsket resultat.

• Påfør på håndkletørret, rent og kuret hår
• Påfør umiddelbart etter blanding
Ved vasken:
• Bruk applikatorflaske for rask, effektiv påføring

ved vasken

I stolen: 
• Bruk pensel for presis påføring eller for å jevne ut et

ujevnt utgangspunkt

• La virke i 5 til 20 min.

• Følg med på utviklingen
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BLEACH & TONE
LYSNINGSADDITIV SOM TILFØRER EN TONERETNING UNDER 
BLEKEPROSESSEN

FORDELER:
• Kan benyttes på tonehøyde 3 til 7
• BLONDME Bond Enforcing Premium 

Lightener 9+ gir opptil 8 tonehøyder 
lysning blandet Bleach & Tone

• For lysning og toning i ett enkelt steg. 
Benyttes i kombinasjon med BLONDME 
Bond Enforcing Premium Lightener 9+

TIPS:
• Kan benyttes til alle typer behandlinger, både

off- og on-scalp
• Fleksibelt blandingsforhold for skreddersydde

resultater
• Intens blanding gir kraftig nøytralisering

på mørke utgangspunkter eller for å gi
en intense cendré eller pastell nyanse på
lysere hår

• Soft blanding gir nøytalsering på lysere
utgangspunkter
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6-7

6-7

-

-

-

-

5

5

4

4

3

3

BLANDING

SORTIMENT:

B-COOL ADDITIVE
Nøytraliserer orange-gul og gyldne 
nyanser selv på mørkere grunnlag

B-ROSÉ ADDITIVE
Lett nøytralisereing av varme og lys 
gule undertoner med en tilføring av en 
rosé-pastell toneretning

INTENSE MIX: 
For tonehøyde 4 og mørkere eller for intense effekter på tonehøyde 6 og lysere 

SOFT MIX: 
For softe blonde nyaner på lysere utgangspunkter, tonehøyde 5 og lysere 

off-scalp

off-scalp

on-scalp

on-scalp

Bond 
Enforcing 
Premium 
Lightener 9+

Bond 
Enforcing 
Premium 
Lightener 9+

35g

35g

Base

Base

5ml

1ml

10ml

5ml

Bleach & Tone 
Additive

Bleach & Tone 
Additive

65ml, 
2%/7Vol. eller 
6%/20Vol.

69ml, 
2%/7Vol. or 
6%/20Vol.

60ml, 

65ml, 

Premium 
Developer

Premium 
Developer

10ml

5ml

15ml

10ml

15ml

10ml

Bleach & Tone 
Additive

Bleach & Tone 
Additive

60ml, 
2%/7Vol. eller
6%/20Vol.

65ml, 
2%/7Vol. eller 
6%/20Vol.

55ml, 
9%/30Vol.

60ml, 
9%/30Vol.

55ml, 
12%/40Vol.

60ml, 
12%/40Vol.

Premium 
Developer

Premium 
Developer
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CASE:
Varme vil løftes frem under 
lysningsprosessen og kan 
motvirkes med en rosé 
eller kald, nøytraliserende 
toneretning direkte i 
blekingen

SKAP EN 
CLEAN BLONDE LOOK 
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BLANDING:

Avhengig av ønsket resultat, fremhev tonen i legnder og spisser med en BLONDME Toning. 
(se side 36 for detaljert informasjon på sortiment og påføring).

TONING SERVICE

ETTER TONING MED EN KALD NYANSE 

• Påfør i tørt hår, uvasket hår
• Påfør umiddelbart etter blanding
• La virke i 20 til 60 min.
• For mer detaljert informasjon for påføring se side 24.

PÅFØRING & VIRKETID

Skyll  
fargen

På håndkle 
tørt hår 

Neutralizing 
Mask

Neutralizing 
Shampoo

Neutralizing 
Spray Conditioner

Skyll

Føn tørk

Skyll

20-60 min

5-10 min.

FREMGANGSMÅTE:

(se side 64 for detaljert informasjon)

Bland alltid BLONDME Bleach & Tone + BLONDME Bond  
Enforcing Premium Lightener 9+ og BLONDME Premium  
Developer 2%/7Vol., 6%/20Vol. eller 9%/30Vol. (9%/30Vol kun for 
teknikker som ikke berører hodebunnen) til en jevn konsistens

Se blandingtabellen for blandingsforhold 
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1:1 1:1,5-1:2,5

LYSNING VS. BLEKING

FOLIE VS. FRIHÅND

BLONDE  
LIFTING

FOLIE

PREMIUM  
LIGHTENER 9+

FRIHÅND

Egnet for tidligere 
farget hår?

Påføringstid

Egnet for naturlige 
grunnlag?

Fargeresultat

Tonehøyder lysning 

Lysning

Blandingsforhold

Egnede grunnlag:

Virketid

Ettervekst effekt:

Alle 3 til 8

30-45 min.

Relativt synlig

45-60 min.

20-45 min.

   Soft og naturlig 

20-45 min.

Tonehøyde    
6 til 8

Nei

Alle
grunnlag

Alle naturlige 
grunnlag 

Stripet Naturlig 

Opptil 5

Opptil 9

Opptil 9

Opptil 7

GODT   
Å VITE
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PREMIUM LIGHTENER 9+ VS PREMIUM CLAY LIGHTENER

PREMIUM LIGHTENER 9+ PREMIUM CLAY LIGHTENER

Fordeler

Teknologi

Lysning

Egnede grunnlag

Developer 

Blandingsforhold

Påføring

Alle

1:1.5 til 1:2.5 1:1.5 til 1:2

Premium Developer 2%/7Vol., 
6%/20Vol., 9%/30Vol. (9%/30Vol 
kun off-scalp)

Premium Developer 6%/20Vol., 
9%/30Vol., 12%/40Vol.

Tonehøyde 3 til 8

Global, folie Frihånds teknikker

Styrker bindingene i håret,  
støver ikke, avansert nøytralisering 

Styrker bindingene i håret, presis påføring, 
unik soft-to-solid sammensetning, 
støvredusert pulver

Bond Enforcing Technology
Bond Enforcing Technology 
Soft-to-solid sammensetning

Opptil 9 tonehøyder Opptil 7 tonehøyder
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ALL BLONDES

H
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Side 52

Side 52

Side 54

Side 54

Side 58

Side 58

BLONDME 
PLEIE SORTIMENT

LIGHT
Ikke-tyngende, pleiende linje 
for fint til normalt blondt hår

• SHAMPOO - 300ml
• SPRAY CONDITIONER - 200ml
• MASK - 200ml

RICH
Intenst pleiende linje for 
normalt til grovt blondt hår

• SHAMPOO - 300ml
• CONDITIONER - 250ml
• MASK - 200ml

DETOX
Detoxende linje for alle hårtyper 

• SHAMPOO - 300ml
• MASK - 200ml

LIGHT
Ikke-tyngende, pleiende linje 
for fint til normalt blondt hår

• SHAMPOO - 1000ml

RICH
Intenst pleiende linje for 
normalt til grovt blondt hår

• SHAMPOO - 1000ml
• CONDITIONER - 1000ml
• MASK - 500ml

DETOX
Detoxende linje for alle hårtyper 

• SHAMPOO - 1000ml
• MASK - 500ml
• VITAMIN C SHOTS - 5x5g
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Page 62 Page 66

COOL BLONDES BLONDE WONDERS

Page 62

POWERED BY 

NØYTRALISERING
Tonende linje med lilla pigmentering 

• SHAMPOO - 300ml
• SPRAY CONDITIONER - 150ml
• MASK - 200ml

Forskjønnende linje for alle hårtyper

• RESTORING BALM - 75ml
• GLAZE MIST - 150ml

NØYTRALISERING
Tonende linje med lilla pigmentering 

• SHAMPOO - 1000ml
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NYHET: 
PROTEIN COMPLEXES
Proteiner er kjent for for å tilføre ekstra beskyttelse og for å kunne gjenoppbygge 
strukturelle skader forårsaket av ytre påvirkninger. 

BLONDME Care er utviklet med fire protein-baserte komplekser skapt for å fylle 
pleiebehovet til enhver blond hårtype 

RICH  
CASHMERE  
PROTEIN COMPLEX

• Kjent for sine effektive fuktbindende 
egenskaper og pleier hårfiberet i dybden 

• Trenger inn i hårskaftet og motvirker at håret 
brekker og splittede spisser

LIGHT  
MULBERRY SILK  
PROTEIN COMPLEX

• Kjent for sine fuktbindende egenskaper som 
pleier hårfibrene uten å tynge   

• Gir glans, gjør håret smidig og forbedrer 
kambarheten 

• Motvirker statisk hår "fly-aways"
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DETOX  
NORDIC COTTON  
PROTEIN COMPLEX 

• Kjent for sine skånsomme og behagelige 
følelse på huden 

• Kombinert med hydrolysert soya protein  
som roer og beskytter hårfiberet 

NEUTRALISING                        
VELVET FLOWER  
PROTEIN COMPLEX 

• Kjent fra hudpleie for sine beroligende og 
sammentrekkende egenskaper

• Etterlater håret smidig og mykt 
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ALL BLONDES Light med 3D  
Bond Creation Technology og Silk Protein 
Complex gjenoppbygger og gjenoppretter 
bindingene i fint til medium blondt hår.  
Håret etterlates gjenfuktet og opptil 85% sterkere. 

ALL BLONDES 
LIGHT 

HVA TRENGER FINT TIL 
NORMALT BLONDT HÅR ?
• Ikke-tyngende pleie 
• Forsegling av porøse områder 
• Styrke og elastisitet 
• Anti-statisk effekt
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Styrker den 
indre 

hårstrukturen 
med opptil 

95%*

Håret får 
opptil 99% 
mer volume

Styrker den 
indre 

hårstrukturen 
med opptil 

85%

LIGHT MASK 
• Dyptvirkende pleie uten å tynge
• Forbedrer håndterbarheten og elastisiteten
• Gir stabilitet og kontroll til håret og beskytter

mot fønvarme
• Med Panthenol, som etterlater håret smidig og

med en sunn glans

LIGHT SPRAY CONDITIONER 
• Virker flokløsende og gir forbedret kambarhet
• Tilfører fukt og hindrer uttørring
• Med Panthenol som forbedrer styrken og 

elastisiteten i håret
• Håret blir smidig med en sunn glans

LIGHT SHAMPOO
• Renser skånsomt uten å tynge
• Gjenoppbygger hårets bindinger
• Gir fylde og motvirker statisk hår
• Med Panthenol som etterlater håret mykt

og med en sunn glans

Gir  
opptil  

100% mer 
volum*

Styrker den 
indre 

hårstrukturen 
med opptil 

90%*
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All Blondes Rich Care Range med 3D  
Bond Creation Technology og Cashmere  
Protein Complex gjenoppbygger og 
gjenoppretter bindingene i middels til grovt, 
blondt hår. Håret etterlates pleiet og opptil  
85% sterkere. 

ALL BLONDES 
RICH 

HVA TRENGER NORMALT TIL   
GROVT BLOND HÅR ? 
• Intens pleie  
• Pleie og forsegling av porøse områder
• Gjenoppbygger og mykgjør 
• Gir kambarhet og tilfører glans
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Styrker den 
indre 

hårstrukturen 
med opptil   

85%

Styrker den 
indre 

hårstrukturen 
med opptil   

90%*

Styrker den 
indre 

hårstrukturen 
med opptil   

93%*

*brukt i kombinasjon med ALL BLONDES Rich Shampoo

RICH MASK 
• Gir intensivt dyptvirkende pleie 
• Gjenoppbygger den indre og ytre 

hårstrukturen 
• Styrker og gjør håret mykt 
• Inneholder Marulaolje som jevner ut 

håroverflaten og tilfører en lekker glans

RICH CONDITIONER 
• Virker flokløsende
• Jevner ut og forsegler håroverflaten 
• Forbedrer styrken og elastisiteten 
• Marulaolje tilfører eksklusiv glans 

RICH SHAMPOO
• Rengjør skånsomt og gir pleie
• Gjenoppbygger og revitaliserer 

hårets bindinger 
• Jevner ut håroverflaten 
• Gjør håret smidig og sørger for en 

sunn glans 
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ALL BLONDES

• Rich eller Light Shampoo
• Rich Conditioner

ALL BLONDES 

• Rich eller Light Shampoo
• Rich Mask

Alternativ 1: Alternativ 1:

Alternativ 2: Alternativ 2:

FOR SVÆRT SKADET HÅR:

I SALONG

 TRINN 
1

TRINN 
1

TRINN 
2

TRINN 
2

TRINN 

I SALONGHJEMME
Tilby 2 forskjellige skreddersydde  
alternativer for pleie hjemme.

HJEMME
Tilby 2 forskjellige skreddersydde  
alternativer for pleie hjemme.

PRODUKT 
VALG:

PRODUKT 
VALG:

FOR LETT TIL MIDDELS SKADET HÅR: 

Skyll  
fargen

Skyll  
fargen

På tørt hår  På tørt hår 

Skyll Skyll 

10-15 min 10-15 min

Skyll 

5-10 min 5-10 minSkyll Skyll

5-10min.

Håndkle Håndkle 
tørr hår 

Påfør
 Rich Mask

Påfør  
Light  
Mask

Påfør  
Rich  
Mask

Påfør 
Light Mask

Påfør
 Rich Mask

FREMGANGSMÅTE:

Shampooner med 
Rich / Light Shampoo 
avhengig av hårtypen

Ved behov, avslutt med en 
BLONDME Toning behandling

Ved behov, avslutt med en 
BLONDME Toning behandling

Shampooer med Rich 
/ Light Shampoo 
avhengig av hår

Skyll 2min. Påfør Rich 
Conditioner

Skyll Skyll Skyll Skyll Shampooner  
med Light 
Shampoo

Rich/Light Shampoo 
avhengig av hårtypen

Skyll Skyll Shampooner med  
Light Shampoo

Shampooner med 
Rich/Light Shampoo 
avhengg av hårtype

BEHANDLING:  BOND CREATION - LIGHTWEIGHT 
NOURISHING TREATEMENT 

BEHANDLING:  BOND CREATION - INTENSE 
NOURISHING TREATMENT 

ALL BLONDES 
RICH & LIGHT
VEIEN TIL ET PERFEKT, BLONDT HÅR 

CASE 1:  
ETTER EN FARGEBEHANDLING
Håret er nylig helbleket, lysnet eller og det trengs en pleieserie som kan 
stabilisere hårstrukturen og skape nye bindinger.
LØSNING: BOND CREATION SERVICE
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TRINN 
1

TRINN 

TRINN 
2

TRINN 
2

TRINN 

I SALONG HJEMME
Tilby 2 forskjellige 
skreddersydde alternativer for 
pleie hjemme.

PRODUKT  
VALG:

Option 1:

Alternativ 2:

På tørt 
hår 

10-15 min

Skyll 

Skyll 

5-10 min Skyll

Påfør Glaze Mist 

5-10min.

Shamponer med  
Rich/Light Shampoo 
avhengig av hårtyp

Håndkletørr Påfør Rich 
Conditioner/Mask 

avhenig av hårkvalitet

Gre igjennom

Rich/
Light Mask 
avhengig av 
hårtype og 
hårkvalitet

Påfør Rich/Light 
mask avhengig av 
hårtype og kvalitet

ALL BLONDES

• Rich eller Light  

BLONDE WONDERS

• Glaze Mist

Ved behov, avslutt med en 
BLONDME Toning behandling

Skyll Skyll 

På håndkletørett 
hår 

Rich/Light Shampoo 
avhengig av hårtypen

Skyll Shampooner med 
Rich/Light Shampoo 
avhengig av hårtypen

BEHANDLING:  BOND MAINTENANCE

CASE 2:  
MELLOM FARGEBEHANDLINER
Salongbehandling skreddersydd for 
å ivareta hårets kvalitet og styrke 
bindingene i salongen
LØSNING: BOND MAINTENANCE SERVICE

TIPS:
Skap en eksklusiv behandling ved å påføre masken 
ved klippeplassen i stedet for ved vaske og benytt 
et varmt håndkle rundt håret for å aktivisere 
kurbehandlingen
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All Blondes Detox med 3D Bond Creation 
Technology og Nordic Cotton Protein Complex 
gjenoppbygger hårets indre bindinger samtidig 
som håret detoxes i dybden. Inneholder  
hydrolisert soyaprotein og Moringafrø ekstrakt 
som gjenoppliver matte, blonde hår.

ALL BLONDES 
DETOX SERIEN

HVA GJØR AT EN BLOND 
FARGE FADER? 
Eksterne påvirkninger som forurensning og 
varme kan påvirke håret og kan også lett påvirke 
balansen i hodebunnen, noe som kan resultere i 
f.eks tette porer.
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*brukt i kombinasjon med ALL BLONDES Detox Mask
**brukt i kombinasjon med ALL BLONDES Detox Shampoo
***brukt i kombinasjon med ALL BLONDES Detox Shot

Styrker den 
indre 

hårstrukturen 
med opptil   

95%*

Håret pleies  
og fargen blir 

klarere**

Gjør håret synlig 
klarere i fargen*

VITAMIN C SHOT 
• Fjerner mineraler og andre avleiringer*
• Fjerner opphoping av ioner som kan gi 

blå og grønne nyanser på blonde og 
lyse hårfarger *

• Etterlater håret synlig klarere i fargen*

DETOX MASK
• Renser skånsomt vekk urenheter (støv, 

tung metallrester og forurensning **)
• Hjelper til å rense porene og gir en ren 

følese
• Påfører hår og hodebunn 

DETOX SHAMPOO
• Fjerner skånsomt urenheter (støv, tung 

metallrester og forurensning)* og andre 
avleiringer fra for eksempel styling 
produkter

• Gir et ren og klar blond farge
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Alternativ 1: Alternativ 1:

Alternativ 2: Alternativ 2:

I SALONG I SALONGHJEMME
Tilby 2 forskjellige skreddersydde  
alternativer for pleie hjemme.  

HJEMME
Tilby 2 forskjellige skreddersydde  
alternativer for pleie hjemme.

PRODUKT  
VALG:

PRODUKT  
VALG:

På tørt hår I tørt hår10-15 min 10-15 min

Skyll SkyllHåndkletørr Håndkletørr 1 Vitamin C 
Shot

Påfør
 Detox 
Mask

Påfør
 Detox 
Mask

MassérPåfør Detox Mask  
i hår og hodebunn 

Påfør Detox 
Mask

Påfør Detox 
Mask

25g Detox 
Mask

Påfør*

*avoid the scalp

HOW TO:

ALL BLONDES

• Detox Shampoo
• Detox Mask 

Skyll Skyll Shampooner med  
Detox Shampoo

Shampooner med   
Detox Shampoo

10 min 10 min

10 min 10 min

ALL BLONDES

• Detox Shampoo
• Detox Mask med  

Vitamin C shot

Skyll Skyll 

STEP 1

STEP 1

STEP 2

STEP 2

STEP 3

Skyll Skyll Skyll Skyll Shampooner med  
Detox Shampoo

Shampooner med  
Detox Shampoo

Shampooner med   
Detox Shampoo

Shampooner med   
Detox Shampoo

BEHANDLING: INTENSE REFRESHING BEHANDLING: DETOXIFYING 

ALL BLONDES 
DETOX RANGE
THE ANSWER TO GENTLY REFRESHING AND BRIGHTENING BLONDE HAIR

CASE 1: FØR/ 
ETTER EN FARGEBEHANDLING 
Jeg ser etter en rask løsning for å 
gjenoppfriske og klarne opp kundens 
lengder og spisser samtidig som håret 
pleies.  
LØSNING: INTENSE REFRESHING SERVICE 

CASE 2:  
MELLOM FARGEBEHANDLINGER 
Jeg ser etter en måte å gjøre mine 
behandlinger mer eksklusiv og gi  
kunder en spa-opplevelse. 

LØSNING: DETOXIFYING SERVICE 
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I SALONG

PRODUKT  
VALG:

TIPS:
Har du ikke tid til en full fargebehandling 
men trenger en rask løsning for å revitalisere 
lengder og spisser ?

LØSNING:                                      
EXPRESS REFRESHING SERVICE                                                    
På 5 minutter fjernes ioner som har bygget 
seg opp og rester fra mineraler for en 
klarere farge

Påfør med 
applikator

100ml varmt 
vann 

1 Vitamin C  
Shot

Shampooner med   
Detox Shampoo

Skyll 

Skyll ut halve 
produktmengden

Skyll andre halvdel av 
produktet

Gre igjennom

ALL BLONDES

• Vitamin C shot  
+ 100ml vann

• Detox Shampoo 

STEP 1

STEP 2

STEP 3

I tørt hår

BEHANDLING: EXPRESS REFRESHING

ALL BLONDES 
DETOX RANGE
THE ANSWER TO GENTLY REFRESHING AND BRIGHTENING BLONDE HAIR
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Cool Blondes Neutralizing med 3D Bond 
Creation Technology* hjelper til med å bygge nye 
bindinger. Sammensetningen med lilla pigmenter 
fjerner varme og nøytraliserer gule undertoner.

COOL BLONDES 
NEUTRALIZING 

HVA TRENGER KALDE 
BLONDE ? 
• Nøytralisering av gule undertoner
• Oppfriskning og fremheving av kalde 

toneretninger 
• Styrke og smidighet
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*Bukt i kombinasjon med Cool Blondes Neutralizing Mask 
**Brukt i kombinasjon med Cool Blondes Neutralizing Shampoo 

Styrker den 
indre 

hårstrukturen 
med opptil   

90%**

Styrker den 
indre 

hårstrukturen 
med opptil   

90%**

NEUTRALIZING SHAMPOO 
• Rengjør skånsomt og pleier blekede og 

fargede hår 
• Hjelper til med å nøytralisere gule 

undertoner uten å endre hårfargen 
• Gir målrettet mengde med kalde 

pigmenter for å oppretteholde den kalde 
toneretningen for en klarere blond farge 

• Gjør håret mykt og tilfører glans  

NEUTRALIZING SPRAY 
CONDITIONER 
• Tilfører kalde pigmenter som hjelper til 

med å nøytralisere gule undertoner eller 
fremheve kalde nyanser  

• Virker flokløsende og forbedrer 
kambarheten  

• Styrker, gjenfukter og etterlater håret 
sunt og glansfullt

• Inneholder fuktighetsgivende Panthenol 
som balansere hårets naturlige 
fuktighetsnivået

• UV-beskyttende

NEUTRALIZING MASK 
• Gjenoppbyger den indre         

hårstrukturen uten å tynge 
• Virker flokløsende gjør håret enkelt å gre 
• Tilfører kalde pigmenter for å 

opprettholde eller berike blonde 
toneretninger 

• Hjelper til å nøytralisere varme undertoner
• Gjør den blonde fargen klarere
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Påfør med 
applikator

COOL BLONDES 

• Neutralizing Shampoo
• Neutralizing Spray Conditioner 
• Neutralizing Mask

100ml varmt 
vann

Vitamin C  
Shot

5-10 min5-10 min SkyllSkyll

Skyll Skyll Skyll 

Skyll Skyll 

Håndkletørr Håndkletørr 

Håndkle
tørr

Håndkle
tørr

Påfør  
Neutralizing  

mask

Påfør  
Neutralizing  

mask

ALL BLONDES 

• Vitamin C Shot  
+ 100ml warm water

COOL BLONDES 

• Neutralizing Shampoo
• Neutralizing Spray Conditioner 
• Neutralizing Mask

Alternativ 1:Alternativ 1:

Alternativ 3:Alternativ 3:

Alternativ2:Alternativ 2:

I SALONGI SALONG HJEMME
Tilby forskjellige skreddersydde  
alternativer for pleie hjemme.

HJEMME
Tilby 3 forskjellige skreddersydde  
alternativer for pleie hjemme.  

PRODUKT  
VALG:

PRODUKT
VALG:

FREMGANGSMÅTE:

TRINN 

TRINN1

TRINN 

TRINN 

TRINN 
3

Skyll halve 
produkt

mengden 

Skyll andre  
halvpart av 
produktet

Gre  
gjennom

Skyll 2min.Shampooner 
med 

Neutralizing 
Shampoo

Shampooner 
med Neutralizing 

Shampoo

Shampooner 
med Neutralizing 

Shampoo

Tørk
  

Tørk   Spray over 
Neutralizing 
Conditioner

Spray over 
Neutralizing 
Conditioner

Shampooner med   
Neutralizing Shampoo

Shampooner med  
Neutralizing Shampoo

Shampooner med   
Neutralizing Shampoo

Shampooner med   
Neutralizing Shampoo

Shampooner med  
Neutralizing Shampoo

5-10 min SkyllHåndkle-
tørr

Påfør  
Neutralizing  

mask

Spray over Neutralizing 
Conditioner

Spray over Neutralizing 
Conditioner

På håndkle 
tørret hår  

Spray  
Neutralizing 
Conditioner

Tørk

BEHANDLING: COOL MAINTENANCEBEHANDLING: COOL TONING

COOL BLONDES 
NØYTRALISERENDE PLEIE
EKSKLUSIV BEHANDLING FOR GLAMORØS GLANS MED ET HINT AV FARGE

CASE 1:  
ETTER FARGEBEHANDLING 
Det kommer frem gulorange 
undertoner i kundens hår over tid. Jeg 
ser etter den beste måten tilbakeføre 
en ren blond farge
LØSNING: COOL TONING

CASE 2: 
MELLOM FARGEBEHANDLINGER 
Jeg ønsker å tilby kunden 
en behandling mellom 
fargebehandlingene skreddersydd  for 
å opprettholde, gjenoppfriske eller 
fremheve en kald blonde nyanse.
LØSNING: COOL MAINTENANCE
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Blonde Wonders med 3D Bond  
Creation Technology gjenoppbygger og 
gjenoppretter hårets bindinger samtidig som håret 
forskjønnes. 

BLONDME 
BLONDE WONDERS

HVORFOR FINISHING 
PRODUKTER FOR BLONDT HÅR?
• Langvarig glans
• Beskyttelse fra ytre påvirkninger
• Gir smidighet og mykgjør
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*Brukt i kombinasjon ALL BLONDES Rich Shampoo
**vs ubehandlet hår

GLAZE MIST 
• Skaper en beskyttende topcoat som

forsegler håroverflaten og beskytter
mot eksterne påvirkninger

• UV-beskyttende

RESTORING BALM 
• Opptil 24 timer anti-frizz effekt
• Varmebeskyttende når påført i tørt 

hår (opptil 210° C)
• Styrker den indre hårstrukturen med 

opptil 95%*
• Etterlater håret mykt og glansfullt
• UV-beskyttende

Håret blir opptil  
150% mer 
glansfult **

Forsegler 
splittede spisser 

opptil 90%
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MAKSIMER SALONGENS BLONDE 
BUSINESSPOTENSIAL

PROMOTER
SALONGEN VED 
KUNNSKAPENE DEN HAR 
OM BLONDE FARGER 

POSISJONER 
SALONGEN SOM EN BLOND 
EKSPERT 

SELG 
BLONDBEHANDLINGER 
OG TILBY 
KOMPLIMENTERENDE
TILLEGGSBEHANDLINGER

BOOST 
OMSETNINGEN 
MED PRODUKT 
ANBEFALINGER    

VINN 
PÅ SOSIALE MEDIA 
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Poster 

Forklar fordelene med Advanced Bonding System for kunden med de  
de rette ordene: 

Fargebehandling (Bond Protection) - Hva er Bond Enforcing 
Technology og hva gjør det?
Bond Enforcing Technology vil hjelpe til med å beskytte håret  
under blekingen/lysningen. Minmerer antall hår som knekker og 
bevarer hårets styrke og elastisitet.

Pleiebehandling (Bond Creation) - Hva er 3D Bond Creation 
Technology og hva gjør det?
3D Bond Creation Technology hjelper til å skape nye bindinger 
og styrker hårfibrene fra innsiden. Gir et sterkere og mer 
motstandsdyktige hår.

Farge - Bond beskyttelse Etter farge - Bond Creation Hjemme - Bond vedlikehold

FÅ NYE KUNDER INN I SALONGEN 
Få nye kunder inn i salongen og inpirer eksisterende kunder med 
vakre BLONDME looks og behandlinger.

POSISJONER SALONGEN SOM EN BLOND 
EKSPERT 
Sørg for pålitelige behandlingsalternativer for de blonde kundene og legg 
vekt på BLONDME som det eneste merke som virkelig er dedikert til å 
skape perfekt blondt hår. 

Implementer Advanced Bonding System for å garantere perfekt hår: 
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HVORDAN SELGE BLOND-BEHANDLINGENE OG 
TILLEGGSBEHANDLINGENE
Gi BLONDME-opplevelsen liv ved å bruke BLONDME-backbar produktene 
foran kundene dine. Forklar Bond Enforcing Technology og fordelene med 
hvert produkt mens du bruker dem. Det er en enkel måte å starte samtalen 
om tilleggstjenester og hjemmepleie.

BLENDED BLONDE LOOK

Pris:  Tid:

BEHANDLINGSSTEG: 
Ettervekstbehandling (dekk av hvitt) + INTENSE REFRESHING 
service + ALL BLONDES RICH/LIGHT/DETOX  (avhengig av  
hårtype og behov)

HVORDAN SELGE LOOKEN?
Forklar  kunden at de ikke trenger å ofre sitt naturlige blonde 
utseende selvom de skal dekke sine hvite hår. Etterveksten vil 
bli lysnet og tonet i én og samme behandling. For å oppnå et 
jevnt, blondt resultat frisk opp lengder og spisser med en rask 
behandling som tar hensyn til håret og de hvite hårene

HVORDAN SELGE TILLEGSBEHANDLINGER ? 
Ikke vent på at kunden kommer tilbake for å fikse den neste 
fargen men foreslå å booke en ny behandling om 3-4 uker for 
å friske opp og vedlikeholde looken. 
(side 36 for mer info)

SUN KISSED BLONDE LOOK

Pris:  Tid:

BEHANDLINGSSTEG:
Frihånd & Striper + BOND CREATION treatment i salong  + 
ALL BLONDES RICH / LIGHT /DETOX  (avhengig av hårtype og 
pleiebehov)

HVORDAN SELGE LOOKEN?
Referer til den verdenskjente make-up trenden contouring for å 
selge inn denne behandlngen og understrek hvordan denne gir et 
100% skreddersydd fargeresultat, som bokstavlig talt er designet 
for å passe kundens ansiktsform og hudtone.

HVORDAN SELGE TILLEGGSBEHANDLINGER ? 

Ikke vent på at kunden kommer tilbake for å fikse den neste 
fargen, men foreslå å booke en ny behandling om 3-4 uker for å
gjenoppfriske opp og vedlikeholde looken. 
(side 36 for mer info)
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REFINED BLONDE LOOK

Pris:   Tid:

BLUSHED BLONDE LOOK

Pris:  Tid:

BEHANDLINGSSTEG: 
Blek håret + toning + BOND CREATION treatment  + COOL 
BLONDES NEUTRALIZING 

HVORDAN SELGE LOOKEN?
Forklar kunden at dette er en look for de som ønsker en stor 
forandring og informer om hvordan den skal vedlikeholdes før   
behandlingen. Informer  om hva prosessen innebærer og at man 
bleker for et "rent lerret" og at toning gir den eksklusive blonde 
fargen. Understrek viktigheten av tilpasset pleie i salong og
hjemme for å kunne styrke, beskytte og bevare salongresultatet.

HVORDAN SELGE TILLEGSBEHANDLINGER ?

Anbefal under konsultasjonen en Blonde Toning Service 
3-4 uker etter fargebehandlingen for å forlenge fargeresultatet.
(side 36 for mer info)

BEHANDLINGSSTEG:

Lysning + BOND CREATION salongpleie + ALL BLONDES RICH/
LIGHT/DETOX (avhengig av hårtype og pleiebehov)

HVODAN SELGE LOOKEN?

Forklar at denne behandlingen er for kunder som ikke ønsker å bli 
helblonde men vil forskjønne og underbygge sin blonde farge.

HVORDAN SELGE TILLEGSBEHANDLINGER ? 
Forklar under konsultasjonen hvordan produkter bygger seg 
opp i håret og at mineraler kan påvirke glansen og at fargen 
endrer seg. Tilby kunden en Detoxifying behandling mellom 
behandlingene. (side 60 for mer info)

TIPS: 
Å integrere behandlingene i prismenyen hjelper til 
med å: 

• Garantere overlegen, blond hårkvalitet og en 
fornøyd og lojal kunde

• Maksimere profiten som en linket opp til en 
blond fargebehandling
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BOOST OMSETNINGEN MED 
PRODUKTANBEFALINGER 
Hvorfor er det viktig å anbefale hjemmepleie?

DET ER EN VINN/VINN SITUASJON 
Kunden får spesialtilpassede, profesjonelle produkter for å 
ivareta salongbehandlingen og øker salongens omsetning.

UNDERBYGGER BLOND-BEHANDLINGEN 
Å selge pleieprodukter er ikke å prøve å presse på 
for å få kunden til å  kjøpe mer, men heller det siste 
behandlingsleddet for å ivareta det blonde resultatet

ALT HANDLER OM OPPLÆRING 
Vinn kundenes tillit ved å forklare hvorfor BLONDME 
hjemmepleie er skreddersydd for deres behov, og 
hvorfor dette vil bidra til å bevare hårkvaliteten mellom 
salongbesøkene.

BYGG LOJALITET
Skap ditt eget lojalitetsprogram i salongen (f.eks. 
Lojalitetskort). Skjem bort kundene med en 
gratisbehandling og oppfordre dem til å komme tilbake til 
salongen din ved å sette opp en ny time!
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Kampanjer: Følg lokale og globake SKP  
kontoer for å få med deg kampanjer som  
#BLONDESOFTHEWORLD, 
#SCHWARZKOPFPRONORGE og 
#SCHWARZKOPFNORGE

User generated content (UGC): Lag og post før-og-etter- 
bilder, videoer - alt innhold som fremmer salongen din og din 
blondekspertise. Det gir et troverdig bilde på kvaliteten og 
servicenivået i salongen.

Promotions: Informer kundene om gjeldende 
kampanjer og spesialtilbud i salongen (f.eks. jul, 
mor/farsdag, gave ved produktkbøp) kombinert 
med et bilde av ferdig resultat.

BOOST DEN BLONDE OMSETNINGEN  
PÅ SOSIALE MEDIA
Post riktig innhold

BEFORE AFTER
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Velg rett format 

Brukere vil se innhold som er autentisk og er visuelt tiltalende uten 
å være polert.

Hvordan synes i mengden?

• Vær nøye med belysning og bakgrunn for et klart, tydelig bilde.
• Sørg for at bildene er skarpe og i fokus. Ta flere så du

kan velge ut de beste.
• Ikke glem detaljene... detaljene er det som får en blond look til å synes.

Få maksimalt antall hits 

• Bruk de offisielle BLONDME hashtagene:
#BLONDME, #BLONDESOFTHEWORLD for å kunne repostes av den 
offisielle SKP-kontoene

• Nevn hvor du er i en hashtag:
hjelper potensielle kunder å finne salongen din

• Kommuniser med kundene: når noen skriver en kommentar svar 
alltid. Dine sosiale media er også en del av kundeopplevelsen
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Lær fra de beste!

Følg Global BLONDME Ambassador Jack Howard 
@jackhowardcolor for kontinuerlig inspirasjon

• Jevnlig posting
• Kommunikasjon alle verdens BLONDME frisører
• Blandet innhold med hovedfokus på blond
• Sterkt fokus på opplæring
• Har tatt steget videre fra SoMe og har egen podcast
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DINE BLONDME
NOTATER  
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' 
Schwarzkopf 
PROFESSIONAL 

www.schwarzkopfpro.com
www.frends.no 




