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KLEUR- EN BLONDEERBEHANDELINGEN ZIJN NOOIT UIT DE MODE:  

HET NIEUWE milk_shake® SYSTEEM VAN ADDITIVES EN CONDITIONERS IS

EEN VEELBELOVENDE SERVICE, OP WEG OM ZICHZELF TE BEWIJZEN

ONDER DE MEEST PRESTIGIEUZE HAARBEHANDELINGEN.

HOE WORDT EEN IDEE GEBOREN?

begint het met een   
behoefte of een wens?

Voor de technische behandelingen van z.one conceptTM is er geen behoefte om te voor-
komen dat het haar ‟gestressed” raakt door professionele producten. Simpelweg omdat 

onze kleur- en blondeerformules gebaseerd zijn op een essentiële filosofie; respect 
voor de haarvezel boven alles en tegen elke prijs. Het bewijs hiervan is dat onze kleur- 
en blondeerbehandelingen hun reputatie waarmaken; “producten die het haar niet 

beschadigen” jaar na jaar, behandeling na behandeling.

Het is dus niet zo dat het nodig is om beschadigd haar te herstellen, maar meer 
de wens om onszelf te verbeteren en om te voldoen aan de vraag van de profes-

sionele kapper, waardoor een nieuw, origineel idee is ontstaan.

Met het oog op de huidige trend om additives te mengen met technische producten 
– dit op veler verzoek van haarstylisten en op prijs gesteld door consumenten – heb-
ben we besloten om er zelf een te maken. Door de vorm van het additive opnieuw te 

interpreteren, zijn we in staat geweest een systeem te ontwikkelen waarvan het doel is 
om de effecten van kleuring en blondering te versterken, te behouden en te verlengen. 

Daarbij geeft het extra bescherming aan de haarvezel.



HET SYSTEEM BEHOORT TOT EEN NIEUWE, VOORUITSTREVENDE CATEGORIE 

DIE SNEL GROEIT. HET MAAKT HET AANBOD VAN TECHNISCHE DIENSTEN 

COMPLEET DOOR HET VERHOGEN VAN DE PRESTATIES. DAARBIJ SPEELT HET 

OOK EEN BELANGRIJKE ROL BIJ DE ERKENNING VAN milk_shake® ALS LEIDER IN 

HAARVERZORGING.

HAIR COLOR BOOSTER SYSTEM WORDT GEKENMERKD DOOR ZIJN HOGE 

SPECIFICITEIT EN INNOVATIEVE ACTIEVE INGREDIËNTEN.

2 geconcentreerde specifieke additives: één voor 
de kleur-, en één voor de blondeerbehandeling, 

en een intensieve conditioner,  
staan voor de meest vooruitstrevende oplossing voor 

professionele diensten en krachtige resultaten.

Elk product bevat een selectie van actieve ingrediënten,  
specifiek voor de behoeftes van gekleurd of ontkleurd haar.

zo is het   
hair color booster system ontstaan.

Een “booster” systeem van 3 producten die in synergie 
met andere milk_shake® producten samenwerken 

om zo de kleur- en blondeerbehandeling
naar een hoger niveau te tillen.





D E E P  C O L O R  C O M P L E X ,  S A F E  L I G H T E N E R  C O M P L E X  E N  D E  D E E P  C O L O R 

M A I N TA I N E R  B A L M  B E VAT T E N  Q U I N O A  P R O T E Ï N E N  D I E ,  I N  C O M B I N AT I E 

M E T  D E  A C T I E V E  I N G R E D I Ë N T E N  VA N  E L K  P R O D U C T,  Z O R G E N  V O O R 

U I T Z O N D E R L I J K E ,  N AT U U R L I J K E ,  G L A N Z E N D E  R E S U LTAT E N  E N  G E V E N 

B E S C H E R M I N G  A A N  C H E M I S C H  B E H A N D E L D  H A A R .

/ bevorderen het overbrengen van de kleur en de opname ervan door het haar 
tijdens het kleuringsproces. Voor een verbeterde service en resultaten met een

 grotere intensiteit en betere dekking
/  voorkomen het vervagen van de kleur en verbeteren het behoud van kleur-stof-

fen in het haar, ze zorgen voor een beter kleurbehoud, wasbeurt na wasbeurt
/  beschermen het haar tegen schadelijke invloeden van het milieu en andere stress-

factoren die verantwoordelijk zijn voor het vervagen van de haarkleur
/  verbeteren de doorkambaarheid van droog en vochtig haar, vergemakkelijken het 

ontwarren en de styling
/  geven aan het haar een mooie glans en zorgen zo voor een gezonde en vitale look. 

QUINOA
de plant die de schoonheid  

en de gezondheid   
van het haar ondersteunt

BESCHOUWD ALS ‟DE MOEDER VAN ALLE ZADEN” DOOR DE OUDE INCA’S EN 

VERKOZEN TOT INGREDIËNT VAN HET JAAR VAN DE VN IN 2013, QUINOA WORDT 

REEDS LANG GEWAARDEERD VANWEGE ZIJN EETBARE ZADEN, RIJK AAN ENERGIE. 

QUINOA WORDT VOORNAMELIJK GETEELD IN DE ANDES REGIO VAN ZUID-AMERIKA. 

QUINOA IS BEKEND OM HET HOGE PROTEÏNENGEHALTE, DE AANWEZIGHEID VAN 

ALLE 8 ESSENTIËLE AMINOZUREN EN DE AFWEZIGHEID VAN GLUTEN.

De actieve gehydrolyseerde proteïnen zijn een natuurlijk en duurzaam ingrediënt,   
waarvan de doeltreffendheid van bijzonder belang is voor gekleurd en ontkleurd haar:





INTENSIEF ADDITIVE VOOR HAARKLEURBEHANDELINGEN, 
SPECIAAL GEFORMULEERD OM:

DE INTENSITEIT EN DE DEKKRACHT VAN DE KLEUR TE VER-
BETEREN

/ Creativiteit en intuïtie: de geheimen die onze laboratoria ertoe 
brachten een stof te bestuderen, die traditioneel gebruikt werd in de 
textielindustrie voor het vasthouden van de kleur in de vezels van de 
weefsels, met als doel, dezelfde resultaten op het haar te verkrijgen. 
Dit bestanddeel, een fosfaatester dat perfect verenigbaar is met de 
haarvezel, verbetert de penetratie van de kleur en de mogelijkheid om 
grip te krijgen op het haar. Dit bestanddeel werkt in synergie met de 
quinoa proteïnen, en zorgt voor een ongelofelijk intense en optimale 
dekking. 

/ Siliconen kunnen soms een barrière creëren die de kleur belem-
mert om door te dringen en zich te hechten aan de haarvezel: om 
deze reden bevat de deep color complex formule geen siliconen.

EEN LANGER BEHOUD VAN DE KLEUR TE WAARBORGEN

/ De speciale structuur van het fosfaatester bevordert het kleur-
behoud: het verbetert de weerstand van de kleur tijdens de was- en 
spoelfase, wat zorgt voor een lang houdbare kleur. 

/ PCA is een stof die van nature voorkomt in de bovenste huid-
lagen, waar het een essentiële hydratatiefunctie heeft. Deep color 
complex bevat een actieve, innovatieve vorm van PCA gekoppeld aan 
een polymeer. Het is bewezen dat deze de haarkleur beschermt en 
zorgt voor een stabiele kleur gedurende een langere tijd. 

HET HAAR GEDURENDE DE TECHNISCHE SERVICE TE 
BESCHERMEN

/ De combinatie van het PCA derivaat met de quinoa proteïnen 
geeft hydratatie en bescherming aan de haarvezel, met als gevolg 
extreem sterk, elastisch en vitaal haar.

HET HAAR GEDURENDE DE KLEURING TE VERZORGEN

/ Zachtheid, glans en een betere handelbaarheid tijdens de tech-
nische service: dit is een belangrijk pluspunt dankzij de samenwerking 
van alle actieve ingrediënten van het deep color complex.

RESULTAAT: glanzend en zijdezacht haar  met een buitengewoon stra-
lende kleur, gedurende een langere periode.

PARABEEN- EN SILICONENVRIJ

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

niets is teveel voor een perfecte,
sublieme haarkleur 

deep color complex
additive voor haarkleurbehandelingen
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BESCHERMEND ADDITIVE VOOR BLONDERINGS BEHANDE-
LINGEN, 
SPECIAAL GEFORMULEERD VOOR:

BESCHERMING EN HERSTRUCTURERING VAN HET HAAR 
TIJDENS DE 
TECHNISCHE SERVICE

/ De sleutel tot uitstekende bescherming van het haar tijdens 
het ontkleuren is de evenwichtige mix van twee quaternaire 
polymeren van superieure kwaliteit. Deze werken zowel op nat 
als op droog haar. Ze leggen een onzichtbare film rond het haar om 
zo de schoonheid en vitaliteit van het haar te behouden.

VERSTERKING EN VERBETERING VAN HET ONTKLEURINGS-
PROCES

/ Een speciaal fosfaatester versnippert het ontkleuringspoeder, 
waardoor het gemakkelijker in de oxidizing emulsie wordt opgeno-
men. Hierdoor ontstaat een homogener en romiger ontkleurings-
mengsel wat gemakkelijker toepasbaar is, beter contact met het haar 
maakt en een meer gelijkmatige verdeling mogelijk maakt.

/ Siliconen kunnen het ontkleuringsproces soms belemmeren: 
daarom bevat het safe lightener complex geen siliconen.

CONDITIONERING VAN HET HAAR GEDURENDE DE ONTKLEU-
RINGSFASE

/ Snelle ontwarring en doorkambaarheid van vochtig en droog 
haar, elasticiteit, zachtheid, zijde-achtigheid, luchtigheid, anti-
pluis en beheersbaarheid gedurende het ontkleuringsproces 
zonder residu of opbouw: dit ongelofelijk conditionerend effect is 
gegarandeerd dankzij de effectiviteit van twee quaternaire polyme-
ren in combinatie met de buitengewone eigenschappen van quinoa 
proteïnen.

RESULTAAT: geeft het haar structuur,  een buitengewone zachtheid 
en glans. 

PARABEEN- EN SILICONENVRIJ. 

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. 

De perfectie voor het ontkleuren 
met een veilig resultaat

safe lightener complex
additive voor ontkleuringsbehandelingen
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effectiviteit

DOORKAMBAARHEID VAN GEBLONDEERD HAAR
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Zonder additive 
+ algemene conditioner

safe lightener complex
+ deep color 

maintainer balm

Laboratorium testen om de doorkambaarheid 
te evalueren, hebben laten zien dat door de 
toevoeging van  safe lightener complex aan 
de blondeermix, gevolgd door een behandeling 
met deep color maintainer balm aan het 
einde van de technische behandeling, resulteert 
in een statistisch significante verbetering van de 
doorkambaarheid van het haar. Dit vergeleken 
met blondering zonder het additive en gevolgd 
door een behandeling met een algemene 
conditioner. De resultaten zijn vergelijkbaar met 
de verkregen resultaten van het meest bekende 
“bond multiplier” systeem in de markt.
De verbeterde doorkambaarheid is bewezen door 
laboratorium testen die aantonen dat het gebruik 
van het  safe lightener complex en deep color 
maintainer balm extra bescherming geven 
gedurende de oplichtende behandeling . Het haar 
heeft een gezonde en vitale uitstraling

/   2onderzocht door het aantal borstelstreken dat nodig is om 
de haarlok te ontwarren.
/   3Ligh [10] Blue + juiste oxidizing emulsion.

KLEURVARIATIE NA HERHAALDE WASBEURTEN
Het haar is behandeld met  milk_shake® creative permanent colour 6.66

Zonder additive 
+ algemene conditioner

deep color complex
+ deep color 

maintainer balm

“bond multiplier” 
market benchmark

6de wasbeurt 12de wasbeurt 

Δ
E

 

Het deep color complex samen met de 
deep color maintainer balm is effectiever 
in kleurbescherming in vergelijking met een 
kleuring zonder het additive plus een gewone 
conditioner na 12 wasbeurten. Daarnaast is 
het effectiever in de bescherming van de 
kleur in vergelijking met het meest bekende 
“bond multiplier` systeem in de markt, zowel 
na de 6de als na de 12e wasbeurt.
Een parameter, bekend als ΔE, die kijkt naar 
de volledigheid van de instrumenteel gemeten 
data, heeft dit berekend. Een ΔE waarde 
van 2.3 komt overeen met een variëteit aan 
kleur die maar net waarneembaar is met 
het menselijk oog. Waardes groter dan 2,3 
komen overeen met een groter verlies van 
kleur.

/   1 1. Geëvalueerd door kleuranalyses met Spectrophotometer-
colorimeter CM/700D (Konica-Minolta) – kleurmix: milk_shake® 
creative permanent colour 6.66 + juiste oxidizing emulsion.

DE PROFESSIONELE INNOVATIE VOOR GEKLEURD 

EN GEBLONDEERD HAAR MET BEWEZEN RESULTATEN



gebruiksaanwijzing

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET
DEEP COLOR COMPLEX

Maak de kleur klaar volgens de instructies op de 
verpakking; voeg 3 ml additive toe per 50 gr kleur. 
Ga verder met de kleurservice zoals gewoonlijk. 
Waarschuwing: Vóór het aanbrengen van elke 
kleur altijd een voorbereidende gevoeligheidstest 
uitvoeren zoals vermeld staat op de verpakking/
gebruiksaanwijzing van het kleurproduct.

Ga met het mondstuk van de injectiespuit in de 
opening van de fles.

1.
Draai de fles met de injectiespuit onderstebo-
ven en onttrek de gewenste hoeveelheid van 
het product door aan de zuiger te trekken. Let 
voor de juiste hoeveelheid op de meetlijnen op 
de injectiespuit.

2.
Draai de fles met de injectiespuit weer om zodat 
de fles rechtop staat. Haal de spuit voorzichtig 
uit de fles en voeg het product toe aan de reeds 
voorgemengde technische formule.

3.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET 
SAFE LIGHTENER COMPLEX

Maak de blondering klaar volgens de instructies op 
de verpakking; voeg 5 ml additive toe per 30 gr blon-
deer poeder. Ga verder met de technische service 
zoals gewoonlijk. Waarschuwing: Vóór het aan-
brengen van elke blondering  altijd een voorberei-
dende gevoeligheids-test uitvoeren zoals vermeld 
staat op de verpakking/gebruiksaanwijzing van 
het blondeerproduct. 

DE TOEVOEGING VAN HET ADDITIEF VERANDERT NIETS AAN HET GEBRUIK VAN 

DE OXIDIZING EMULSION, DE MANIER VAN AANBRENGEN, HET MENGSEL, DE 

INWERKTIJD OF DE KLEUR. ALLE WAARSCHUWINGEN EN INDICATIES DIE BIJ HET 

INDIVIDUELE PRODUCT ZITTEN, ZIJN VAN TOEPASSING.



extreem lang houdbare kleur + 
conditionering voor het haar 

deep color maintainer balm
Intensieve conditioner voor het behoud van de kleur van 

geverfd haar

INTENSIEVE CONDITIONER VOOR BEHOUD VAN DE 
HAARKLEUR, GEFORMULEERD MET EEN CONCENTRAAT 
VAN SPECIFIEKE, ACTIEVE INGREDIËNTEN VOOR:  

OPTIMAAL BEHOUD VAN DE KLEURSTABILITEIT VOOR 
CHEMISCH BEHANDELD HAAR 

/ Het innovatieve ingrediënt gebaseerd op PCA wat is gebru-
ikt in het deep color complex is ook gebruikt in de conditio-
ner voor maximaal kleurbehoud, vermindert het verlies van kleur 
tijdens het wassen en voorkomt vervaging van de kleur.

/ Integrity 41* is een exclusieve olie gebaseerd op een anti-
oxidant complex van zonnebloemzaad dat het haar beschermt 
tegen vrije radicalen en de kleurstabiliteit verbetert, dag na dag.

/ Quinoa proteïnen verlengen het effect van het kleurbehoud, 
voor meer kleurintensiteit en een lang houdbare glans.

EEN LANGDURIG HERSTRUCTUREREND EFFECT

/ Een state-of-the-art copolymeer draagt bij aan het sluiten 
van de haarschubben voor een lang houdbaar, glad, zacht en 
glanzend effect. Het ongelofelijke herstructurerende en revitalise-
rende effect draagt bij aan het voorkomen van schade aan het 
haar door omgevingsfactoren en herstelt gespleten punten.

/ Bevat melk proteïnen die integreren in de haarschacht en 
versterking, consistentie en structuur geven. Dit resulteert in een 
diepe bescherming.

EEN ONGEKEND CONDITIONEREND EFFECT

/ Een speciale selectie van kenmerkende bestanddelen en 
siliconen heeft een effect op de zintuigen en omringen het haar. 
Ze geven een geraffineerde sensatie van opmerkelijk zacht haar.

/ De mix van quinoa en melk proteïnen met quaternaire 
ingrediënten draagt bij aan een ontwarrend effect en verbetert 
de doorkambaarheid, geeft glans, zachtheid en vitaliteit aan het 
haar en maakt het sterk en verzwaart niet. 

BEVAT GEEN PARABENEN. ALLEEN VOOR PROFESSIONE-
EL GEBRUIK EN VERKOOP IN KAPSALONS.

Gebruik: aanbrengen op schoon handdoek droog haar, enkele 
minuten laten inwerken, doorkammen en uitspoelen.

–– Integrity 41* –– Gehydroliseerd zonnebloemzaad extract



color specifics 
specifieke formules om de haarbehandeling compleet te maken en te verlengen

color care
bescherming voor gekleurd haar
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