
creative
conditioning permanent colour



DE NATUUR IS ALTIJD 

EEN INSPIRATIEBRON GEWEEST 

VOOR ARTIESTEN, SCHILDERS,

BEELDHOUWERS EN MUZIKANTEN. 

milk_shake® creative permanent colour 

EEN VORM VAN KUNST 

IN DUIZEND KLEUREN 

VOOR ELKE PERSOONLIJKHEID.

get inspired by nature



creativityinspiration



*

BESCHERMEND, 

CONDITIONEREND, COSMETISCH 

VERRIJKT EN GEPARFUMEERD 

MET ORGANISCHE HONINGGEUR.



*

PIGMENTEN VAN EEN 

HOOGWAARDIGE 

KWALITEIT, 

ZEER ZUIVERE,

STABIELE,

GECONCENTREERDE,

VOORSPELBARE

 PIGMENTEN

VOOR PRACHTIGE 

RESULTATEN.



milk_shake® creative permanent colour 

EEN PERMANENTE KLEURING  

DIE ZIJN WEERGA NIET KENT 

briljante kleur

sublieme helderheid

gegarandeerde houdbaarheid

excellente grijsdekking

voor een natuurlijk, gezond 

en buitengewoon mooi resultaat

milk_shake® creative permanent colour 

KLEUR, ZUIVERHEID EN KRACHT



*

HIGH

CREATIVE

COLOUR,

GRENZELOZE

COMBINATIES

VOOR ONEINDIG 

VEEL RESULTATEN.



DE NATUUR LEVERT DE 

INGREDIENTEN VOOR PRACHTIG HAAR.

De milk_shake® creative permanent colour. 

Een rijkdom aan resultaat is gegarandeerd door speciale ingrediënten.

melkproteïnen met een conditionerende werking

aminozuren complex* een plantaardige keratine gebaseerd op 18 tarwes 

en sojabonen aminozuren met een anti-oxiderende werking, het versterkt het 

haar, beschermt het en verbetert de structuur voor een levendig en schitterend 

resultaat

natuurlijke honing met verzachtende en beschermende eigenschappen 

voor de huid en conditionerend voor het haar

conditionerende en hydraterende bestanddelen die zorgen voor 

zachtheid en doorkambaarheid

zonnebloemolie met een verzachtende werking, zorgt voor een goede 

handelbaarheid.

* Fision KeraVeg18



AMINOZUREN COMPLEX

DE NIEUWE, GEAVANCEERDE  

milk_shake® creative permanent colour

SAMENSTELLING 
Het bevat het innovatieve aminozuren complex*: een complex van 18 aminozuren, onttrok-

ken aan tarwe en sojabonen, vervangen het gebruik van aan dieren onttrokken keratine. 

Een bewuste keuze om de hoge kwaliteit van het product en de effectieve werking op het haar te 

garanderen, zonder compromissen. Een samensmelting tussen natuur en technologie om helder-

heid, bescherming en vitaliteit aan het haar te geven.

EIGENSCHAPPEN

* plantaardige basis

* natuurlijk

* parabeen vrij

* alternatief voor gehydroliseerde 

 dierlijke keratine

* komt ten goede aan een diepere werking  

 van het product in de haarschacht.

VOORDELEN VOOR HET HAAR

* het verbetert de veerkracht en het versterkt

* het verbetert de helderheid en de gezondheid

* beschermend effect

* het hydrateert en vermindert pluis

* het vermindert statische elektriciteit

* het vergemakkelijkt de styling.

* Fision KeraVeg18



milk_shake® creative permanent colour 

DÉ PERMANENTE KLEURING  

die excellente resultaten garandeert dankzij de 

INNOVATIEVE SAMENSTELLING

*  nieuwe, geavanceerde formule van milk_shake® creative permanent color bevat het

 innovatieve aminozuren complex*: Een bewuste keuze om de hoge kwaliteit van het

 product en de effectieve werking op het haar te garanderen, zonder compromissen

*  conditionerende, cosmetische en beschermende basis  om de haarintegriteit te beschermen,

  het conditioneert de haarschacht, beschermt de huid en het haar gedurende het kleurproces

*  hoge kwaliteit pigmenten, zeer zuiver, stabiel en geconcentreerd,voor prachtige resultaten: 

 zij garanderen intensiteit en schoonheid van highlights en een perfecte dekking van grijs haar

*  creative colour, grenzeloze combinaties voor oneindig veel resultaten

*  de kleur is geformuleerd met het nieuwe concept van “molar balancing” waarmee 

 meer levendige kleuren en intensere highlights worden bereikt. “Molar balancing” voorkomt 

 de ongewenste reactie tussen pigmenten door de ongewilde formatie van moleculen te 

 voorkomen. Hierdoor verbetert de houdbaarheid van de kleur

*  SLES vrije formule zonder de SLES actieve stof, ontwikkeld voor een zachtere, reinigende 

 fase

* beschermende UV filter *  parabeenvrije formule *  aangename honinggeur.

* Fision KeraVeg18



*  gemakkelijk in gebruik,  geclassificeerd op basis van het international nummersysteem

*  het kleurenpallet is onderverdeeld in 15 tone series, een ultrablond serie (highlift)  

 en 1 neutraal (clear)

* alle nuances uit de 15 tone serie kunnen gecombineerd worden waardoor  

 oneindig veel kleuren gecreëerd kunnen worden

*  de correctors kunnen gemengd worden met het gehele kleurenpallet om het   

 gewenste resultaat te accentueren of te controleren

* de ultra blond garandeert een evenwichtige en heldere blonde kleur

* een neutrale booster, een veelzijdig product om te gebruiken in combinatie met  

 verschillende nuances om de oplichting te versterken of om los te gebruiken als een  

 oplichtende gel

*  gemakkelijk te mengen, geeft een homogeen en romig mengsel, gemakkelijk aan te  

 brengen

*  aangename honinggeur

*  prettige verpakking voor 2 tot 3 kleurbehandelingen, 100 ml tube met mengverhouding 

 1 + 1½ 

*  totale vrijheid in keuze en maximale creativiteit om perfecte resultaten te bereiken.

*

AN HIGHLY CREATIVE  

COLOUR



NATURALS
dit is een kleurserie ontwikkeld voor een subtiele en natuurlijke grijsdekking: de formule 
geeft een lichte en koele oplichting die subtiel warme tonen contrasteert.

MORE NATURALS
in de formule van deze kleuren zijn de drie primaire kleuren in evenwicht. De kleuren zijn 
perfect neutraal en zijn bedoeld voor klanten die een meer intensere grijsdekking wensen.

EXOTICS
een serie van bruinkleuringen die gekenmerkt wordt door een perfect evenwicht van 
goud-koper tonen. Hiermee creëer je natuurlijke en warme tonen. 

SENSUAL WARMS
gekenmerkt door een bijzondere mix van warme en koele tonen, ze geven verfijnde, rijke, 
diepe en stralende tonen. 

ASH
gekenmerkt door koel blauwe en violet tonen. Aanbevolen om ongewenste warme tinten 
sterk te neutraliseren, van goud naar rood en om koele effecten te creëren.

BEIGE
gekenmerkt door as- en goudgemengde kleuren, ze geven een uitgebalanceerde oplich-
ting voor degene die koele kleuren wensen terwijl ze de typische helderheid van de gou-
den kleur behouden. Ideaal om elke blonde kleur te kenmerken.

PURE GOLD
gekenmerkt door sterke gouden tonen. Het gebruik is aanbevolen om resultaat te creëren 
met gouden en intense tonen en om ongewenste koele tonen te neutraliseren. 

COPPER
gekenmerkt door intense kopertonen, de kleuren zijn extreem stralend. Ze worden 
aanbevolen om voor te pigmenteren of om koele tonen te controleren.

* GRENZELOZE COMBINATIES VOOR ONEINDIGE RESULTATEN * 

MAHOGANY
gekenmerkt door delicate rood-violet tonen. In kleine hoeveelheden toevoegen aan rode 
nuances om de intensiteit te vergroten.

RED
gekenmerkt door intense rode tonen, om heldere en stralende kleuren te creëren. 

VIOLET
gekenmerkt door de aanwezigheid van sterke violet tonen. 

SPECIALS
deze hebben geen level maar een goed gedefinieerde tone. Deze eigenschap heeft in-
vloed op het resultaat tijdens de intensiverende of neutraliserende werking van de kleur, 
zonder de kleurhoogte te veranderen. 

BLUE BLACK
een diepe zwarte kleur met blauwe pigmenten die een perfecte en totale grijsdekking 
garandeert, zonder een blauwe tone.

HIGHLIFTERS
gekenmerkt door een hogere oplichtingskracht vergeleken met andere series. Het gebruik 
wordt aanbevolen op een natuurlijke basis, beginnend vanaf level 5/6 lichtbruin.

CLEAR
een neutrale formule om de verschillende nuances te mengen om de oplichting te verster-
ken of om te gebruiken als een neutrale oplichting gemengd met oxidanten.

COFFEE
het is een bruin kleurserie gekenmerkt door unieke koffie tonen. Ze garanderen een opti-
male grijsdekking dankzij de diepte en volheid.

CHOCOLATE
een bruin kleurserie met expressie door unieke chocolade tinten, van het diepste bruin van 
donkere chocolade tot de lichtste melkchocolade tonen.



milk_shake® oxidizing emulsion 
4 oxidizing emulsions die speciaal ontwikkeld zijn om te gebruiken 

in combinatie met milk_shake® creative permanent colour  
In 4 verschillende sterktes: 10 * 20 * 30 * 40 vol.

Zij hebben als doel om kleurpigmenten te ontwikkelen die aanwezig zijn in de kleur om een stabiele, 
gelijkmatige en langdurige, glanzende kleur te creëren. Iedere oxidizing emulsion is verrijkt met 
speciale, verzachtende, conditionerende en beschermende ingrediënten om ze cosmetisch 
en delicaat te maken. Bovendien garandeert integrity 41* een beter en langdurig kleurbehoud  
dankzij de belangrijke anti-oxiderende werking.

*  melkproteïnen, hebben een conditionerende werking op de haarstructuur, ze verbeteren de kracht  
 en de handelbaarheid van het haar

*  mango-extract, heeft een verzachtende, hydraterende en voedende werking

*  natuurlijke honing, heeft een beschermende werking op de huid en conditioneert de haarvezel 

*  conditionerende en hydraterende bestanddelen, geven zachtheid en doorkambaarheid

*  Integrity 41*garandeert een betere en langere houdbaarheid van de kleur dankzij de beschermende 
 werking van vrije radicalen en beschermt tegen oxiderende effecten van weersomstandigheden.

*  heerlijke honinggeur.

milk_shake® oxidizing emulsion 10 vol. 3%
Aanbevolen om altijd te gebruiken wanneer je het haar wilt verdonkeren of wanneer je dezelfde natuurlijke 
basiskleur wilt behouden. Het heeft een minimale oplichtende kracht, tot maximaal één level. Bovendien 
is het geschikt voor herpigmentatie behandeling.
milk_shake® oxidizing emulsion 20 vol. 6%
Aanbevolen om altijd te gebruiken wanneer je dezelfde natuurlijke basiskleur wilt behouden, voor 
grijsdekking en om de kleur twee levels op te lichten.
milk_shake® oxidizing emulsion 30 vol. 9%
Aanbevolen om altijd te gebruiken wanneer je de kleur twee tot drie levels wilt oplichten.
milk_shake® oxidizing emulsion 40 vol. 12%
Aanbevolen om altijd te gebruiken wanneer je de kleur drie tot vier levels wilt oplichten. Bovendien is het 
de juiste emulsie om te combineren met ultra blond nuances.

Integrity 41* –– Helianthus annuus, hydrologisch extract van zonnebloemzaden. 



NIEUWE GEAVANCEERDE FORMULE VAN  
milk_shake® creative permanent colour 

DIAGNOSE
Maak een technische diagnose  gebaseerd op: 
• Het natuurlijke level
• Het percentage grijs haar
• Het haartype: volume – poreusiteit – weerbarstigheid – dichtheid – veerkracht
• Het gewenste resultaat.

STANDAARD BEREIDING: 1+1,5

Meng, in een niet-metalen bakje, 1 deel kleur van milk_shake® creative permanent colour 
en voeg 1,5 deel milk_shake® oxidizing emulsion 10vol. 3%, 20vol. 6%, 30vol. 9%, of 
40vol. 12% toe (bijv.: 40g kleurcreme + 60 g milk_shake® oxidizing emulsion 20vol. 6%).

HOOG OPLICHTENDE BEREIDING: 1+ 2

Meng, in een niet-metalen bakje, 1 deel kleur van milk_shake® creative permanent colour en 
voeg 2 delen milk_shake® oxidizing emulsion 40vol. 12% toe (bijv.: 40g kleurcreme “high 
lift” + 80g milk_shake® oxidizing emulsion 40vol. 12%).

FORMULERING/INWERKTIJD

Donkerder kleuren      oxidizing emulsion 10vol. 3%             min. 30 min* 
Voor oplichten tot maximaal 1 level   oxidizing emulsion 10vol. 3%            min. 30 min* 
Voor oplichten van 1 tot 2 levels  oxidizing emulsion 20vol. 6%            min. 35 min* 
Voor oplichten van 2 tot 3 levels  oxidizing emulsion 30vol. 9%            min. 40 min* 
Voor oplichten van 3 tot 4 levels  oxidizing emulsion 40vol. 12%                      min. 45 min*

 *om de dekkracht of de oplichting te vergroten, 5 minuten langer laten inwerken

AANBRENGEN

Breng milk_shake® color specifics powerful protector aan op de gehele haargrens. Draag 
handschoenen en breng de kleur aan op droog, ongewassen haar (uitsluitend het haar wassen 
wanneer het extreem vet is of als er veel stylingproducten in het haar aanwezig zijn).

SOORT BEHANDELING

Bij kleuren met nuances met een donkerder level of met hetzelfde level: breng het 
mengsel aan op de aanzet, op de lengten en de punten, 30 minuten laten inwerken.
Bij lichter kleuren: breng het mengsel aan op 2 cm vanaf de uitgroei tot in de punten en laat 20 
minuten inwerken. Maak hetzelfde mengsel nogmaals en breng het aan op de uitgroei; laat het 
30-45 minuten inwerken. Voor het mengsel wat op de lengten wordt aangebracht, is het aan te 
raden om een hogere oxiderende kracht te gebruiken dan op het mengsel dat wordt aangebracht 
op de aanzet om zo een hogere kleurintensiteit en helderheid te bereiken
Bij kleuren met de “high-lift”series: breng het mengsel aan op 2 cm vanaf de uitgroei tot 
in de punten en laat 20 minuten inwerken. Maak hetzelfde mengsel nogmaals en breng het 
aan op de uitgroei; laat het 45-60 minuten inwerken.
Bij kleur opfrissen: breng het mengsel alleen aan op de uitgroei en laat het 30-35 minuten 
inwerken. Om de kleur van de lengten en punten op te frissen kies je vervolgens een nuance 
van milk_shake® direct color of milk_shake® smoothies en laat dit 5-10 minuten inwerken.
Bij kleur opfrissen met “high-lift” series: breng het mengsel alleen aan op de uitgroei en 
laat het 45-60 minuten inwerken. Om de kleur van de lengten en punten op te frissen kies je 
vervolgens een nuance van milk_shake® direct color of milk_shake® smoothies en laat 
dit 5-10 minuten inwerken.

UITSPOELEN
Aan het einde van de aanbevolen inwerktijd een kleine hoeveelheid warm water toevoegen en 
de kleur ongeveer 2 minuten inmasseren, daarna grondig uitspoelen en milk_shake® color 
specifics acid color sealer, verdelen over het haar. Gedurende 2 minuten inmasseren en 
zonder uit te spoelen, het haar wassen met milk_shake® color sealing shampoo, daarna 
conditioneren met milk_shake® color sealing conditioner, 2 minuten inmasseren, uitspoe-
len en vervolgen met de gewenste styling.
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