


Een nieuw product  
voor natural looking krullend  

of golvend haar,  
gecreëerd door een team  

van milk_shake® hairstylisten.

WIL JE GEDEFINIEERDE KRULLEN 
OF GOLVEN DIE DAGENLANG HOUDEN? 

HOU JE NIET VAN HET GEVOEL 
VAN STYLINGPRODUCTEN IN JE HAAR? 

WIL JE GEWICHTLOZE 
HOLD VOOR JE HAAR?

DAN IS milk_shake® lifestyling   
amazing curls & waves

HET IDEALE PRODUCT VOOR JOU



WAT IS HET? 
milk_shake® lifestyling amazing curls & waves
is een ultralichte spray die krullen ondersteunt en definieert. Het helpt ook om 
golvende stijlen te creëren die langer houdbaar zijn.

WAT DOET HET
/ geeft een natuurlijke, volumineuze en lichte finish zonder het haar te verzwaren en 
zonder residu achter te laten
/ elimineert kroezen in krullend haar
/ beschermt tegen vochtigheid, de grootste vijand van krullen en golven
/ polijst het haar en vergroot de glans van de haarkleur
/ beschermt de haarkleur tegen kleurvervaging door een verzegelende werking

HOE WERKT HET
Het product royaal over het haar sprayen om een film te creëren die het haar 
beschermt en beter handelbaar maakt tijdens het stylen. Eenmaal aangebracht op 
nat haar wordt het geheugeneffect geactiveerd, waardoor het kapsel wordt versterkt 
en langer houdt.
Op droog haar herstelt het de krullen en de elasticiteit van het haar. De ultralichte en 
omhullende textuur maakt het gebruik van een steiltang of krultang zeer gemakkelijk.

/ voor het beste resultaat geen andere stylingproducten aanbrengen vóór milk_
shake® amazing curls & waves.

saskia
Doorhalen



WHAT’S INSIDE
toptechnologie en geïnspireerd op de natuur

milk_shake® combineert grondstoffen van de hoogste kwaliteit met ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong om de natuurlijke schoonheid van het haar te vergroten.
Deze keuze wordt elke dag gemaakt met respect voor diegenen die een zo natuurlijk 
mogelijke aanpak willen, maar zich ervan bewust zijn dat er een evenwicht bestaat 
tussen wetenschap en natuur.

De R&D-laboratoria van z.one conceptTM onderzoeken elke dag de beste formules, 
met als doel dit evenwicht te garanderen: putten uit twee werelden die ogenschijnlijk 
haaks op elkaar staan, om zo het best mogelijke resultaat te verkrijgen.

SCIENCE
/ de nieuwe generatie polymeren hebben een filmvormende werking en geven een 
langdurig resultaat, zelfs bij extreme vochtigheid
/ de speciaal gekalibreerde ingrediënten verhogen het volume bij de haaraanzet en 
zorgen ervoor dat het kapsel langer houdt
/ de verzegelende werking van de actieve bestanddelen stoot vocht en vervuilende 
stoffen af, waardoor het haar maximaal glanst

NATURE
/  appel-, citroen- en bosbessenextracten

met een beschermende, verkwikkende, 
verzachtende en verzorgende werking.

/ quinoa proteïnen met een 
kleurbeschermende werking  
om kleurvervaging te voorkomen  
en de handelbaarheid  
en glans te verbeteren
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/ verwijdert pluizig haar met een blijvend resultaat
/ beschermt tegen vochtigheid

/ verlengt de duur van kapsels met een geheugeneffect
/ verkort de droogtijd

/ geeft een stralende en glanzende finish
/ beschermt de haarkleur tegen vervaging met een verzegelende werking

/ verzwaart het haar niet, waardoor een natuurlijk effect ontstaat
/ laat geen residu achter

/ maakt het haar zijdezacht en geeft verzorging

SAY YES  
TO AMAZING HAIR

amazing
 

/ geschikt voor alle haartypes
/ geeft handelbaarheid waardoor het
Borstelen gemakkelijker wordt. Dit maakt 
het ideaal voor gladde stijlen

amazing  
curls & waves
 

/ geschikt voor krullend haar omdat het 
helpt krullen te ondersteunen en definiëren 
bij elke toepassing 
/ maakt het gemakkelijker om gladdere 
en duurzamere golvende stijlen te 
creëren met styling tools
/ houdt krullen en golven langer 
veerkrachtig
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Z110MATM5496

AMAZING
lifestyling

EMBRACE YOUR BEAUTY. 
BE AMAZING.

#humidityproof

z.one concept - Nederland

zoneconcept.nl

made in italy

info@zonelab.nl

z.oneconcept_nederland

z.one lab bv De Amert 162c
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