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De puurheid en kracht van de natuur  
komt tot uiting in milde kleuringen.

Met verzorgende, cosmetische basissen  
en ingrediënten van natuurlijke oorsprong  

die het haar beschermen.  
Een breed scala aan kleurbehandelingen  

om tegemoet te komen aan elk wens  
op het gebied van haarkleuring.

ONVERGETELIJKE  
KLEURINGEN MET HEERLIJKE 

GEUREN EN TEXTUREN. 
EEN KLEURRIJKE MIX  
VAN MELK EN FRUIT:

DE HAARKLEUR DIE  
JE ZO GRAAG WILT HEBBEN EN  

OM JEZELF EEN ERVARING
 VAN PUUR WELZIJN  

IN DE SALON TE GEVEN. 

Elke kleuring is gemaakt om aan verschillende wensen te voldoen. 
Ontdek de  eigenschappen van elke  

kleuring en laat je door je vertrouwde kapper adviseren.

HOE KIES J  
DE JUISTE KLEURING?

milk_shake® decologic 
VERHELDERING

/ een compleet assortiment oplichtende behandelingen, voor het 
  meest extreme tot een meer natuurlijk resultaat
/ oplichtende behandelingen voor onberispelijk en gezond blond haar

milk_shake® creative
milk_shake® 9 minutes
PERMANENTE KLEURING

/ 100% grijsdekking
/ kleurt  het haar permanent

milk_shake® smoothies 
SEMI-PERMANENTE KLEURING 

/ kleurt haar met een natuurlijk resultaat zonder lift
/ 70% grijsdekking

milk_shake® the gloss colour 
DEMI-PERMANENTE KLEURING

/ toont  gekleurd of opgelicht haar terwijl 
  de conditie van het haar wordt verbeterd
/ maskeert grijstinten tot 50%

milk_shake® direct colour
DIRECTE KLEURING

/ houdt de kleur intens tussen kleurbehandelingen
/ geeft kleurtonen aan natuurlijk of gekleurd haar, zowel 
  natuurlijk ogende als intense kleurtonen 

 

EXCLUSIEVE KLEURBEHANDELINGEN 

milk_shake® hair cocktail / geeft kleurtonen  
en conditioneert het haar met een subtiel resultaat 

milk_shake® colour sorbet / laat de haarkleur herleven, 
zonder uitspoelen, voor frisse en glanzende kleurtinten

saskia
Vervangen

saskia
Vervangen
JE



/ melkproteïnen
 aanvullende en verzorgende werking op de haarstructuur
/ aminozuurcomplex
 versterkt het haar en voorkomt dat het afbreekt

/ bosbessenextract
 verzachtende, hydraterende en voedende werking

/ biologisch honingextract
 met kalmerende en beschermende eigenschappen  
 voor de hoofdhuid en verzorgend voor het haar

/ verzorgende en hydraterende bestanddelen
 geven zachtheid en beheersbaarheid

/ zonnebloemolie
 met een verzachtende werking, geeft beheersbaarheid

Prijs

PERMANENTE HAARKLEURING 
De verzorgende en beschermende cosmetische  
basis wordt gecombineerd met hoogwaardige  
en pure kleurmoleculen voor een ongeëvenaarde haarkleur. 

/ garandeert maximale grijsdekking

/ natuurlijk, glanzend, gezond en langdurig resultaat 

creative
conditioning permanent colour

ACTIEVE INGREDIËNTEN



SNELLE & PERMANENTE HAARKLEURING 
De gecombineerde technologie garandeert dezelfde  
resultaten als een permanente kleuring in slechts 9 minuten.

/ garandeert maximale grijsdekking met een milde  
en verzorgende werking

/ geeft ongelooflijke glans en levendige, lang houdbare kleuren 

9 minutes
quick conditioning permanent hair colour 

/ hypergefermenteerd madeliefjesextract
antioxidant rijk aan polyfenolen, proteïnen en aminozuren

/ aminozuurcomplex
versterkt het haar en voorkomt dat het afbreekt

/ zonnebloemolie
met een verzachtende werking, geeft beheersbaarheid

/ bosbessenextract
verzachtende, hydraterende en voedende werking

Prijs

ACTIEVE INGREDIËNTEN



SEMI-PERMANENTE HAARKLEURING
Ammoniakvrije conditionerende kleurcrème  
voor een delicate ton-sur-ton haarkleur

/ ideaal om lage percentages grijs te dekken, 
voor glanzende en langdurige kleuren

/ aangenaam geparfumeerd, maakt het haar  
glanzend, gezond, zacht en geeft een intense kleur 

smoothies
conditioning semi_permanent colour

/ melk proteïnen
 aanvullende en verzorgende werking op de haarstructuur

/ Integrity 41®

 antioxidantcomplex dat in de loop van de  
 tijd een langdurige kleur garandeert

/ zonnebloemolie
 met een verzachtende werking, geeft beheersbaarheid

/ biologische honing
 met kalmerende en beschermende eigenschappen  
 voor de hoofdhuid en verzorging voor het haar

/ aminozuurcomplex
 versterkt het haar en voorkomt dat het afbreekt

/ papaya, aardbei, bosbes en cacao extracten
 met vitamines en verzachtende en antioxiderende eigenschappen

Prijs

ACTIEVE INGREDIËNTEN
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DEMI-PERMANENTE HAARKLEURING
Op olie gebaseerde, ammoniakvrije zure haarkleuring die het haar voedt en 
verzorgt bij elke toepassing, waardoor gezond haar en een stralende kleur 
worden gegarandeerd. 
/ maskeert grijstinten tot 50% en geeft kleurtonen aan gekleurd of 
opgelicht haar

/ verbetert de conditie van beschadigd haar

acidic pH demi colouring treatment for hair

Prijs

ACTIEVE INGREDIËNTEN

/ hypergefermenteerd cactusvijgextract
 beschermende werking op het haar dat hierdoor zijn integriteit  
 de intense en glanzende kleur langer behoudt

/ aminozuurcomplex
 versterkt het haar en voorkomt dat het afbreekt

/ biologisch bosbessenextract
 verzachtende, hydraterende en voedende werking

/ zonnebloemolie
 voedende en beschermende werking dankzij het
 antioxidant vitamine E-gehalte

saskia
Vervangen

saskia
Vervangen
en de 



TIJDELIJKE DIRECTE  KLEURING 
Ammoniakvrije delicate en veelzijdige kleur voor een tijdelijke haarkleuring 
zonder het gebruik van oxidanten.
/ de verzorgende formule maakt het haar glanzend en verzorgt het haar 
met intense kleurtinten

/ ideaal om kleurtonen te geven aan onbehandeld of gekleurd haar 
voor modieuze tinten van verschillende intensiteiten

conditioning direct colour

direct colour

Prijs

ACTIEVE INGREDIËNTEN

/ melkproteïnen
 aanvullende en verzorgende werking op de haarstructuur

/ arganolie en sheaboter
 verzachtende ingrediënten die het haar voeden en beschermen

/ Integrity 41®

 antioxidantcomplex dat in de loop van de tijd  
 een langdurige kleur garandeert

/ vochtinbrengende en verzorgende bestanddelen
 geven beheersbaarheid, zachtheid en glans
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Elke milk_shake® HAIR COCKTAIL is gemaakt met  
een combinatie van onze best-selling whipped cream 
met direct colour of glinstening argan oil om  
een diep, langdurig en mooi resultaat te garanderen.

DIRECT COLOUR COCKTAIL
Als je subtiele en verzorgende kleurtinten in je haar wilt,  
voor uitstekende resultaten zonder de verplichting tot permanente kleuring.

DIRECT SHINE COCKTAIL
Als je een glansverbeterende en conditionerende behandeling wilt zonder kleur, 
die een “spiegeleffect” op het haar creëert.

ARGAN COCKTAIL
Als je een leave-in behandeling wilt met biologische arganolie 
die glans en voeding geeft.

De exclusieve toning- en glansverbeterende behandeling die een 
zachte en innovatieve textuur combineert met een geweldige geur. 
Een zintuiglijke ervaring van puur welzijn voor een glanzend, natuurlijk 
resultaat met prachtige kleurtinten.

Probeer de 3 onweerstaanbare, kleurrijke en heerlijk geurende 
varianten van de milk_shake® HAIR COCKTAIL.

delicate temporary colouring treatment

HAIR COCKTAIL

Prijs



een unieke en heerlijke 
salon behandeling 
 
/ laat kleurtonen herleven in gekleurd haar  
waardoor de haarkleur langer behouden blijft
/ geeft licht geblondeerd haar een zachte tint
voor heldere en prachtige resultaten. Geeft ook voeding en verzorging
/ geeft een vleugje intense glans  
aan de natuurlijke haarkleurGeniet van de exclusieve  

milk_shake® colour sorbet behandeling
En laat je verleiden door de zintuiglijke ervaring van het aanbrengen: 
net als een zoete en heerlijke sorbet verfrist milk_shake® colour sorbet de 
haarkleur voordat je het haar gaat drogen.

Met de kleurrijke milk_shake® colour whipped creams  
onderhoud je thuis het onberispelijke resultaat

coloured conditioning creamy foam treatment 

COLOUR SORBET

Prijs
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