
decologic



Technologie  
en innovatie  
gecombineerd om het  
perfecte blond te creëren 
milk_shake® decologic is een complete lijn van  
lightening producten die ontwikkeld is door de expertise 
van de onderzoekslaboratoria van z.one conceptTM

 .  
Een brede lijn van producten voor lightening en toning 
behandelingen in de salon.

➝	 decolourizing
 dedicated professional formulas met een maximale effectiviteit op basis  
 van technologisch onderzoek en wetenschappelijke precisie

➝	 technological
 high quality raw materials, actieve ingrediënten op een natuurlijke basis  
 om de kapper een complete lijn van producten te bieden om met elke   
 behandeling perfect blond haar te creëren

➝	 ecologic
 z.one conceptTM has a specific approach to researching packaging  
 met een beperkte impact op het milieu, een ethische overtuiging  
 om bij te dragen aan de bescherming van de planeet









Grenzeloze 
Creativiteit
tijdens oplichting 

LIGHTENING POWDER 	 
➝ conditioning lightening powder voor het haar 
licht op tot 6 levels en maakt het haar zacht, handelbaar en glanzend

BLUE LIGHTENING POWDER  
➝ conditioning blue lightening powder voor het haar 
licht op tot 6 levels terwijl het warme tonen vermindert

LEVEL 9  
➝ extra-high-lift powder voor het haar 
voor intense oplichting tot 9 levels, terwijl het achterblijvende, warme tonen tegengaat

CLAY BALAYAGE LIGHTENER  
➝ vrije hand klei lightener voor het haar, geschikt voor alle vrije hand technieken 
licht op tot 4 levels zonder gebruik te maken van hulpmiddelen om het haar in secties te verdelen, 
vlekt niet

TOTAL ROOTS LIGHTENER  
➝ ammoniak vrije, milde oplichtende crème voor aanzet, lengte en punten 
voor een milde oplichting tot 5-6 levels, ook voor het deel van de uitgroei

LIGHT & COLOR  
➝ conditioning lightening en toning powder voor het haar 
licht op en kleurt het haar gelijktijdig in slechts 15 minuten

TONE CONTROLLER  
➝ milde en efficiënte toning gel voor het haar 
geeft perfecte tone controle na het oplichten van zeer lichte levels



Actieve ingrediënten  
uit de natuur voor  
onberispelijke resultaten 

➝ organisch cranberry extract
Cranberries komen oorspronkelijk uit Noord Amerika en worden beschouwd als een 
superfruit, met andere woorden, ze zijn uniek en extreem voedzaam. Cranberries 
bevatten een enorme hoeveelheid anti-vrije-radicale moleculen. Een glas 
cranberry sap kan tot 8000 verschillende antioxidanten bevatten! Cranberry 
extract bevat veel waardevolle vitaminen, zoals vitamine C en B en mineralen 
zoals ijzer, magnesium en koper alsook krachtige bioactieve flavonoïden. Al deze 
stoffen spelen een fundamentele rol in biologische processen en wanneer deze op het 
haar worden aangebracht, vergroten ze de bescherming, en geven ze het haar een 
gezonde en levendige uitstraling.

➝ klei
klei is een natuurlijk mineraal wat door de natuur wordt gevormd en is samengesteld 
uit silicaten en sporen van andere elementen. Het wordt opgebouwd tijdens 
sedimentatie, erosie en blootstelling aan klimatologische processen gedurende 
duizenden jaren. Gedurende de eeuwen absorberen silicaten componenten uit de 
grond, uit water en stoffen die aanwezig zijn in een specifieke omgeving, waardoor 
unieke kleien ontstaan met hun eigen samenstelling en concentratie van specifieke 
elementen. De formules uit de milk_shake® decologic lijn bevatten Braziliaanse 
klei die een unieke gouden kleur heeft en een hoge affiniteit heeft met haar, die de 
haarschubben verzacht en het herstellend vermogen vergroot, beschermt en verbetert 
het uiterlijk van het haar.

➝ zijde proteïnen
zijde is een van de weinige vezels die de natuur produceert in de vorm van 
gloeidraad door de Bombyx Mori worm, beter bekend als de zijderups. Zijde 
bestaat uit twee belangrijke, op proteïnen gebaseerde componenten: fibrine 
en sericin. Fibrine wordt voornamelijk gebruikt in de textiel-, industriële en medische 
sector, terwijl sericin in de cosmetische industrie bekend staat om haar filmvormende 
en hydraterende werking. Zijde proteïnen hebben een grote affiniteit met haarkeratine, 
wat zij conditioneert en beschermt, wat handelbaarheid geeft en glans terwijl het het 
haar beschermt tegen irriterende effecten van agressieve stoffen.





 

conditioning lightening powder voor het haar

Een veelzijdige, stofvrije formule die gemakkelijk te mengen is en gebruikt kan worden voor elke 
oplichtende techniek, licht op tot 6 levels, maakt het haar zacht, handelbaar en glanzend. Met organisch 
cranberry extract, klei en zijde proteïnen voor perfecte oplichting, bescherming en conditionering van 
het haar. Het gaat niet lopen, zet niet uit of droogt niet uit en behoudt de juiste vochtigheid gedurende 
de behandeling. Alleen voor professioneel gebruik. 

LIGHTENING POWDER

decologic

 mengverhouding:

➝	 highlights 
 met folies: 1:1,5
 (1 hoeveelheid product,  
 gelijk aan 30 gr. poeder, + 45 ml  
 milk_shake® oxidizing emulsion 
 10, 20 of 30 vol.)

➝	 coupe soleil met 
 de vrije hand: 1:1 
 (1 hoeveelheid product,  
 gelijk aan 30 gr. poeder, + 30 ml  
 milk_shake® oxidizing emulsion 
 10, 20, 30 of 40 vol.)

➝	 volledige oplichting 
 of ontkleurende wassing: 1:2 of 1:3 
 (1 hoeveelheid product,  
 gelijk aan 30 gr. poeder, + 60 of 90 ml  
 milk_shake® oxidizing emulsion  
 10 of 20 vol.)

gebruik:

meng het product in een niet-metalen bakje 
met de meest geschikte milk_shake® oxidizing 
emulsion afhankelijk van de gewenste levels 
van oplichting, de manier van aanbrengen, de 
conditie van het haar en volgens de aangegeven 
mengverhouding. Gebruik alleen plastic of 
glazen tools en bakjes. Aanbrengen op droog, 
ongewassen haar zonder het mengsel direct 
op de hoofdhuid aan te brengen. Laat inwerken 
op kamertemperatuur, zonder gebruik van 
hittebronnen, totdat het gewenste level van 
oplichting is bereikt. De inwerktijd mag niet 
langer zijn dan 60 minuten. Goed uitspoelen 
en sluit de behandeling af met producten uit de 
milk_shake® color specifics lijn. Het wordt 
aanbevolen om het oplichtingsproces niet te 
herhalen binnen 24 uur na de behandeling.





conditioning bleu lightening powder voor het haar

Een veelzijdige, stofvrije formule die gemakkelijk te mengen is en gebruikt kan worden voor elke 
oplichtende techniek, licht op tot 6 levels terwijl het gelijktijdig gouden tonen vermindert. Met organisch 
cranberry extract, klei en zijde proteïnen voor perfecte oplichting, bescherming en conditionering van 
het haar. Het gaat niet lopen, zet niet uit of droogt niet uit en behoudt de juiste vochtigheid gedurende 
de behandeling. Alleen voor professioneel gebruik. 

BLUE LIGHTENING POWDER

decologic

 mengverhouding:

➝	 highlights 
 met folies: 1:1,5
 (1 hoeveelheid product,  
 gelijk aan 30 gr. poeder, + 45 ml  
 milk_shake® oxidizing emulsion 
 10, 20 of 30 vol.)

➝	 coupe soleil 
 met de vrije hand: 1:1 
 (1 hoeveelheid product,  
 gelijk aan 30 gr. poeder, + 30 ml  
 milk_shake® oxidizing emulsion 
 10, 20, 30 of 40 vol.)

➝	 volledige oplichting 
 of ontkleurende wassing: 1:2 of 1:3 
 (1 hoeveelheid product, gelijk aan  
 30 gr. poeder, + 60 of 90 ml    
 milk_shake® oxidizing emulsion  
 10 of 20 vol.)

gebruik:

meng het product in een niet-metalen bakje 
met de meest geschikte milk_shake® oxidizing 
emulsion afhankelijk van de gewenste levels 
van oplichting, de manier van aanbrengen, de 
conditie van het haar en volgens de aangegeven 
mengverhouding. Gebruik alleen plastic of 
glazen tools en bakjes. Aanbrengen op droog, 
ongewassen haar zonder het mengsel direct 
op de hoofdhuid aan te brengen. Laat inwerken 
op kamertemperatuur, zonder gebruik van 
hittebronnen, totdat het gewenste level van 
oplichting is bereikt. De inwerktijd mag niet langer 
zijn dan 60 minuten. Goed uitspoelen en sluit de 
behandeling af met producten uit de milk_shake® 
color specifics lijn. Het wordt aanbevolen om het 
oplichtingsproces niet te herhalen binnen 24 uur 
na de behandeling.





conditioning lightening en toning powder voor het haar

Een veelzijdige, stofvrije formule die gemakkelijk te mengen is en die het haar gelijktijdig oplicht én kleurt 
in slechts 15 minuten met een professioneel resultaat. Een aangenaam geurende emulsie die niet uit 
loopt, uit zet of uitdroogt en de juiste vochtbalans behoudt gedurende de behandeling. Met organisch 
cranberry extract, klei en zijde proteïnen voor perfecte oplichting, bescherming en conditionering van 
het haar. Alleen voor professioneel gebruik. 

LIGHT & COLOR

decologic

gebruik: 
meng het product in een niet-metalen bakje met de 
meest geschikte milk_shake® oxidizing emulsion 
afhankelijk van de gewenste levels van oplichting, 
de manier van aanbrengen, de conditie van het 
haar en volgens de aangegeven mengverhouding. 
Aanbrengen op droog, ongewassen haar zonder 
het mengsel direct op de hoofdhuid aan te brengen. 

Laat 15 minuten inwerken – inwerktijd kan varieren 
afhankelijk van de oplichtingstechniek, het haartype 
en het basis level van het haar. Goed uitspoelen 
en sluit de behandeling af met producten uit de  
milk_shake® color specifics lijn. Het wordt aanbevolen 
om het oplichtingsproces niet te herhalen binnen  
24 uur na de behandeling.

shades:
DARK LEVELS 1/4 MEDIUM LEVELS 5/7 LIGHT LEVELS 8/10

NATUURLIJK GEKLEURD HAAR NATUURLIJK GEKLEURD HAAR NATUURLIJK GEKLEURD HAAR

PURPLE RED 5-10 vol. 10-20 vol. 5 vol. 5-10 vol. niet aanbevolen niet aanbevolen

INTENSE RED 5-10 vol. 10-20 vol. 5 vol. 5-10 vol. niet aanbevolen niet aanbevolen

INTENSE COPPER 5-10 vol. 20 vol. 5 vol. 5-10 vol. niet aanbevolen niet aanbevolen

COPPER 5-10 vol. 20 vol. 5 vol. 5-10 vol. niet aanbevolen niet aanbevolen

GOLD 10-20 vol. 20 vol. 10 vol. 10-20 vol. 5 vol. 5 vol.

mengverhouding:

➝	 1:2 (1 hoeveelheid van light & color, gelijk aan 30 gr. poeder, + 60 ml   
 milk_shake® oxidizing emulsion 5, 10, of 20 vol.)





toning gel voor het haar

Een lichte, milde en efficiënte toner, geeft een perfecte tone controle na het oplichten van de levels 9, 
zeer licht blond en 10, platinum blond of op natuurlijk wit haar. Met organisch cranberry extract, klei 
en zijde proteïnen voor bescherming en conditionering van het haar. Alleen voor professioneel gebruik. 

TONE CONTROLLER

decologic

gebruik: 
meng het product met de milk_shake® oxidizing  
emulsion in een niet-metalen bakje, volgens de 
aangegeven mengverhouding. Gebruik alleen plastic of 
glazen tools en bakjes. Nadat het haar gereinigd is met 
milk_shake® deep cleansing shampoo en overtollig 
water is verwijderd met een handdoek, gebruik dan 
milk_shake® pro color equalizer om poreus haar te 
egaliseren. Breng de formule aan op het gehele haar 

of op specifieke gebieden die toning nodig hebben. 
Vermijd direct contact met de hoofdhuid. Laat 5 tot 20 
minuten inwerken afhankelijk van de gewenste toon en 
de porositeit van het haar. Het is aanbevolen om het 
haar elke 5 minuten te controleren. Zodra de inwerktijd 
is verstreken, voeg wat warm water toe, masseer en 
spoel goed uit. Sluit de behandeling af met producten 
uit de milk_shake® color specifics lijn. 

shades: resultaten op opgelicht haar of zeer lichte levels (levels 9 en 10):

SHADES OPLICHTINGSLEVEL 9 OPLICHTINGSLEVEL 10

PLATINUM natuurlijk zeer licht blond effect, gaat gele residuen tonen tegen mauve platina blond effect

WHITE natuurlijk blond effect glanzend blond effect

NATURAL BLOND golden blond effect beige platina blond effect

LIGHT ASH BLOND natuurlijk/as effect, gaat gele residuen tonen tegen platina as blond effect

PEACH ROSE perzik rose effect antique pastel rose platina blond effect

MILK MINT licht mint groen effect pastel/mint groen platina blond effect

SMOKY GREY grijs/as effect pastel smokey grijs platina blond effect

AMETHIST GREY lila/grijs effect pastel grijs/lila platina blond effect

mengverhouding: 

➝	 1:1 (30 gr. tone controller + 30 ml milk_shake® oxidizing emulsion 5 vol.)





extra-high-lift powder voor het haar

Een oplichtende formule die geschikt is voor alle oplichtingstechnieken, om intens op te lichten tot 9 
levels terwijl het achterblijvende, warme tonen tegengaat. Met organisch cranberry extract, klei en zijde 
proteïnen voor perfecte oplichting, bescherming en conditionering van het haar. Het loopt of zet niet uit. 
Alleen voor professioneel gebruik.

LEVEL 9

decologic

 mengverhouding:

➝	 aanbrengen 
 met de vrije hand: 1:1
 (1 hoeveelheid product, gelijk  
 aan 30 gr. poeder, + 30 ml milk_shake® 

 oxidizing emulsion 20, 30 of 40 vol.)

➝	 aanbrengen 
 met folies of op andere wijze: 1:1,5 
 (1 hoeveelheid product, gelijk  
 aan 30 gr. poeder, + 45 ml milk_shake® 

 oxidizing emulsion 10, 20 of 30 vol.)

➝	 volledige oplichting 
 of ontkleurende wassing: 1:2 of 1:3 
 (1 hoeveelheid product, gelijk  
 aan 30 gr. poeder, + 60 ml of 90 ml 
 milk_shake® oxidizing emulsion  
 10, 20, 30 of 40 vol.)

gebruik:
meng het product in een niet-metalen bakje met 
de meest geschikte milk_shake® oxidizing 
emulsion afhankelijk van de gewenste levels 
van oplichting, de manier van aanbrengen, de 
conditie van het haar en volgens de aangegeven 
mengverhouding. Gebruik alleen plastic of 
glazen tools en bakjes. Aanbrengen op droog, 
ongewassen haar zonder het mengsel direct 
op de hoofdhuid aan te brengen. Laat inwerken 
op kamertemperatuur, zonder gebruik van 
hittebronnen, totdat het gewenste level van 
oplichting is bereikt. De inwerktijd mag niet langer 
zijn dan 60 minuten. Goed uitspoelen en sluit de 
behandeling af met producten uit de milk_shake® 
color specifics lijn. Het wordt aanbevolen om het 
oplichtingsproces niet te herhalen binnen 24 uur 
na de behandeling.





vrije hand klei lightener voor het haar

Een oplichtende formule geschikt voor alle vrije hand technieken, loopt of zet niet uit en hecht perfect 
aan het haar. Ideaal om het haar gedeeltelijk op te lichten zonder het haar met hulpmiddelen in secties te 
verdelen en zonder af te geven. De structuur van de Braziliaanse klei in de formule creëert een barrière 
en beschermt de haar secties voor optimale oplichting en een precies en accuraat resultaat. Ook verrijkt 
met organische cranberry extracten en zijde proteïnen voor de bescherming en conditionering van het 
haar. Licht op tot 4 levels met een helder, accuraat resultaat. Alleen voor professioneel gebruik.

CLAY BALAYAGE LIGHTENER

decologic

 mengverhouding: 

➝	 1:1.5 or 1:2 
 1 hoeveelheid clay balayage lightener,   
 gelijk aan 30 gr. poeder, + 45 of 60 ml  
 milk_shake® oxidizing emulsion  
 20, 30 of 40 vol.)

gebruik:

meng het product in een niet-metalen bakje met de 
meest geschikte milk_shake® oxidizing emulsion 
afhankelijk van de gewenste levels van oplichting, 
de manier van aanbrengen, de conditie van het 
haar en volgens de aangegeven mengverhouding. 
Gebruik alleen plastic of glazen tools en bakjes. 
Aanbrengen op droog, ongewassen haar zonder 
het mengsel direct op de hoofdhuid aan te brengen. 
Laat inwerken op kamertemperatuur, zonder 
gebruik van hittebronnen, totdat het gewenste 
level van oplichting is bereikt. De inwerktijd mag 
niet langer zijn dan 60 minuten. Goed uitspoelen 
en sluit de behandeling af met producten uit de  
milk_shake® color specifics lijn. Het wordt 
aanbevolen om het oplichtingsproces niet te 
herhalen binnen 24 uur na de behandeling.





 

milde oplichtende crème voor aanzet, lengte en punten

Ammoniakvrije oplichtende crème, licht mild op tot 5-6 levels en kan ook gebruikt worden op de uitgroei. 
Geschikt voor alle oplichtingstechnieken en ontkleurende wassingen met een perfect, gelijkmatig resultaat. 
Ideaal om aan te brengen op aanzet en lengte. Met organisch cranberry extract, klei en zijde proteïnen 
voor perfecte oplichting, bescherming en conditionering van het haar. Het loopt of zet niet uit. Alleen 
voor professioneel gebruik.

TOTAL ROOTS LIGHTENER

decologic

 mengverhouding:

➝	 aanbrengtechnieken 
 zonder gebruik van folies: 1:1
 (30 gr. product + 30 ml  
 milk_shake® oxidizing emulsion  
 20, 30 of 40 vol.)

➝	 aanbrengtechnieken met gebruik 
 van folies of andere hulpmiddelen: 1:1,5 
 (30 gr. product + 45 ml 
 milk_shake® oxidizing emulsion  
 10, 20 of 30 vol.)
➝	 aanbrengen  
 op de aanzet: 1:1 
 (30 gr. product + 30 ml  
 milk_shake® oxidizing emulsion  
 10 of 20 vol.)

gebruik:
meng het product in een niet-metalen bakje met 
de meest geschikte milk_shake® oxidizing 
emulsion afhankelijk van de gewenste levels 
van oplichting, de manier van aanbrengen, de 
conditie van het haar en volgens de aangegeven 
mengverhouding. Gebruik alleen plastic of 
glazen tools en bakjes. Aanbrengen op droog, 
ongewassen haar zonder het mengsel direct 
op de hoofdhuid aan te brengen. Laat inwerken 
op kamertemperatuur, zonder gebruik van 
hittebronnen, totdat het gewenste level van 
oplichting is bereikt. De inwerktijd mag niet 
langer zijn dan 60 minuten. Goed uitspoelen 
en sluit de behandeling af met producten uit 
de milk_shake® color specifics lijn. Het wordt 
aanbevolen om het oplichtingsproces niet te 
herhalen binnen 24 uur na de behandeling.





5 oxidanten die specifiek geformuleerd  
zijn om in synergie te werken met de milk_shake® formules,  
in 5 verschillende sterktes: 5 / 10 / 20 / 30 / 40 volume

Wanneer de oxidanten worden gemengd met de lightening formules, lichten ze het natuurlijk melanine of 
cosmetische pigment in het haar op om het maximale toegestane oplichtingslevel van het gebruikte product 
te bereiken. Elke oxidant is verrijkt met specifieke verzachtende, conditionerende en beschermende be-
standdelen om de formule cosmetisch en zacht te maken. De geur van honing maakt de formule compleet 
en geeft een aangename geur tijdens en na de behandeling.

  oxidizing emulsion

Integrity 41® –– Helianthus annuus, hydroglycolic zonnebloemzaadextract 

➝ milk_shake® oxidizing emulsion 5 volume 1.5% 
Aanbevolen voor de milk_shake® decologic tone controller lijn. 
Ontwikkelt de pigmenten in de formule zonder het natuurlijk melanine van het haar op te lichten.

➝ milk_shake® oxidizing emulsion 10 volume 3%  
Aanbevolen voor geleidelijke of progressieve oplichting. 

➝ milk_shake® oxidizing emulsion 20 volume 6%  
Aanbevolen voor geleidelijke of progressieve oplichting. 

➝ milk_shake® oxidizing emulsion 30 volume 9%  
Kan gebruikt worden om het oplichtingsproces te versnellen. 
N.B ben voorzichtig bij het aanbrengen op beschadigd of eerder opgelicht haar. 

➝ milk_shake® oxidizing emulsion 40 volume 12%  
Kan gebruikt worden om het oplichtingsproces te versnellen. 
N.B niet aanbevolen voor gebruik op beschadigd of eerder opgelicht haar.

ACTIEVE INGREDIENTEN KENMERKEN VOORDELEN

MELK PROTEINEN
sterk verzorgende werking  

op de haarstructuur
geeft kracht, weerbaarheid en bescherming  

aan de haarstructuur

MANGO PIT OLIE
voedende en verzachtende werking,  

essentieel gedurende de kleurontwikkeling
maakt het haar zacht, handelbaar en werkt voedend

NATUURLIJKE HONING
conditionerende werking op het haar,  
extreem verzachtend en hydraterend

intensifeert glans, hydrateert de haarschubben

CONDITIONERENDE EN  
HYDRATERENDE BESTANDDELEN

conditionerende en hydraterende  
werking op het haar

geeft zachtheid, vergroot de handelbaarheid

INTEGRITY 41® antioxiderende en beschermende 
werking tegen vrije radicalen

geeft een grotere kleurstabiliteit op lange termijn



Verder, indien aanwezig, worden de etiketten gemaakt van een zelfklevend materiaal dat voor 80% van suikerriet 
is. Dit is wederom een keuze die helpt bij het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, door 
bescherming van deze schaarse middelen, en bij te dragen aan het terugdringen van de uitstoot van koolstof door 
gebruik te maken van organische biomassa.

ECO-FRIENDLY 
PACKAGING
Onze zorg is om ons in te zetten voor de verbetering en bescherming van het milieu en 
daarmee de effecten van onze producten op het milieu te beperken. We kiezen daarom voor 
duurzaamheid van onze verpakkingen.

milk_shake® decologic geeft salons de mogelijkheid om hun impact op het milieu te beperken 
door hergebruik en recycling van onze verpakkingen. Het recycling symbool is duidelijk aangegeven 
op alle recyclebare materialen.

z.one conceptTM heeft er ook voor gekozen om te vertrouwen op gecertificeerde leveranciers 
(met FSC branding – Forest Stewardship Council), waardoor we kunnen garanderen dat het papier 
van de milk_shake® decologic verpakkingen afkomstig is van verantwoord beheerde bronnen.  

HET WOORD “VERANTWOORD” GEEFT AAN DAT HET HOUT AFKOMSTIG IS UIT BOSSEN 
DIE WORDEN BEHEERD MET STRENGE ECOLOGISCHE, SOCIALE EN ECONOMISCHE 
NORMEN, DIT OMVAT DRIE BELANGRIJKE ASPECTEN:

➝	 respect voor het milieu
 dit betekent bescherming van onze natuurlijke omgeving door middel van het verzamelen  
 van bosmaterialen die de biodiversiteit, productiviteit en ecologische processen handhaven

➝	 positieve sociale impact
 dit betekent dat werknemers en lokale gemeenschappen echt voordeel krijgen zodat  
 de samenleving hiervan als geheel op lange termijn profiteert

➝	 economische duurzaamheid
 dit betekent, zorgen voor duurzame, economische ontwikkeling zonder het beschadigen  
 van bossen, het ecosysteem of de gemeenschappen die direct betrokken zijn

Het FSC merk is aanwezig op alle materialen die gemaakt zijn uit verantwoord beheerde bronnen.
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make beauty consciously



Panzeri Diffusion s.r.l. Via Brodolini, 30
21046 Malnate (VA) _ ITALY _ T. +39 0332 425747

zoneconceptofficial

zoneconcept

z-oneconcept.com

info@z-oneconcept.com

made in italy
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make beauty
consciously


