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smoothies
conditioning semi_permanent colour

technische informatie



Een tone op tone conditionerende kleurcrème die melkproteinen, organische melk 
en zonnebloemolie, aminozuurcomplex, integrity 41*, fruitextracten en cacao bevat 
voor een maximale hydratatie gedurende de haarkleuring.

• Een zachte en vochtinbrengende semi_permanente kleuring, voor levendige  
 kleuren en een ongelofelijke glans.

• Een excellente semi_permanente kleuring om toning te geven aan gekleurd,  
 ontkleurd en gehighlight haar.

• Het is een ideaal product voor grijsdekking en geeft een glanzende,  
 langdurige en natuurlijke dekking. 

• Een product dat ontwikkeld is om de schoonheid van het haar te vergroten en  
 om de klantloyaliteit voor een professionele haarkleuring te winnen. 

DIAGNOSE
Maak een technische diagnose en bepaal: 
• De natuurlijke haarkleur
• % grijs haar
• Haartype: textuur, poreusiteit, dichtheid, elasticiteit
• Gewenste resultaat.

• Meng, in een niet-metalen mengbakje, 1 deel milk_shake® smoothies 
conditioning semi_permanent colour + 1 ½  deel milk_shake® activating 
emulsion of intensive activating emulsion (bijvoorbeeld 50 ml milk_shake® + 
75 ml  milk_shake®  activating emulsion).

SAMENSTELLING

De keuze voor het type emulsion is afhankelijk van het gewenste resultaat.  
1+1½ (bijvoorbeeld 20gr colour + 30gr activator).
.

milk_shake® smoothies

1 + 1, ½ (bijvoorbeeld 20gr colour + 30gr activator).

activating emulsion 
Tone op tone haarkleur

Geeft weerspiegeling aan natuurlijk haar

Dekt de eerste grijze haren tot 50%

Geeft tone aan gekleurd of ontkleurd haar

Kleurcorrectie of voorpigmentatie

Aanpassen blond of opgelicht haar

Werkt in synergie met permanente kleuringen

Kleuring voor heren

intensive activating emulsion 
Meer intense glans voor natuurlijk haar

Maakt de natuurlijke haarkleur 1 niveau lichter

Meer intense dekking van grijs haar tot 75%

Intensiveert de kleur van gekleurd haar (bijv. copper, 
red, violet)

Intensiveert de kleur van ontkleurd haar (bijv. pearl, 
powder, silver, anthracite)

MENGEN



Voorafgaande gevoeligheidstest: Maak een klein deel van de huid achter het oor of in de 
elleboog schoon met alcohol. Breng een kleine hoeveelheid van het kleurproduct aan. Herhaal 
dit 3 keer. Laat het drogen en wacht 48 uur voordat het product wordt afgewassen. Als in 
deze periode roodheid, zwelling of jeuk optreedt, vermijd dan het gebruik van dit product. Deze 
gevoeligheidstest voorkomt niet dat er mogelijk een allergische reactie optreedt na gebruik van 
het product. Als er een ongewenste reactie optreedt als het product op de huid zit (zoals jeuk, 
branderige irritatie, duizeligheid of een gevoel van flauwvallen, ademhalingsmoeilijkheden en/
of zwelling van het gezicht of de ogen) spoel het product dan direct af met warm water, stop 
gebruik van het product en vraag direct medisch advies. Mochten er problemen optreden na de 
kleurbehandeling of in de daaropvolgende dagen zoals jeuk, roodheid, blaren en/of vochtig ec-
zeem  op de huid of branderige of opgezwollen ogen of gezicht, raadpleeg dan direct een arts. 
Houdt u aan deze instructies en voorzorgsmaatregelen en vraag de cliënt om deze te lezen.

AANBRENGEN

• Eerste behandeling: was het haar met milk_shake® deep cleansing sham-
poo. Maak het haar handdoekdroog en breng het mengsel gelijkmatig aan van 
de uitgroei tot in de punten. Inwerktijd 20 tot 30 minuten (tijd is afhankelijk van de 
gewenste intensiteit). In geval van erg poreus of fijn haar, verminder de inwerktijd 
dan met enkele minuten. 

• Volgende behandeling: was het haar met milk_shake® deep cleansing sham-
poo. Maak het haar handdoekdroog  en breng het mengsel aan op de zichtbare 
uitgroei. Inwerktijd: 20 tot 30 minuten. 5/10 minuten voor het einde van de inwerkti-
jd breng je het mengsel ook aan op de lengtes en punten. In geval van erg poreus 
of fijn haar, verminder de inwerktijd dan met enkele minuten.

• Behandeling om tone te geven aan eerder gekleurd of ontkleurd haar: breng 
het mengsel aan op schoon en handdoekdroog haar, inwerktijd: 5 tot 30 minuten 
(tijd is afhankelijk van de gewenste intensiteit).

• Emulgeer en masseer zonder water toe te voegen. Grondig uitspoelen.

• Breng milk_shake® color specifics acid color sealer aan, was het haar met  
color specifics color sealing shampoo & conditioneer met color specifics color 
sealing conditioner. 

• Warmte: Het is mogelijk om een droogkap te gebruiken om de kleurintensiteit 
en diepte te vergroten, met name op weerbarstig haar, of om de geadviseerde 
inwerktijd te verkorten. 

milk_shake® smoothies bevatten geen ammoniak.

Tone op tone kleuring  20/30 minuten

Dekken van grijze haren  30 minuten

Meer intense kleuring  30 minuten

Kleurcorrecties  5/20 minuten

Tone geven aan lengten of gekleurd haar  5/20 minuten

Herenkleuring  5/10 minuten

SOORT BEHANDELING INWERKTIJD

Integrity 41* –– Helianthus annuus, extract van gehydroliseerde zonnebloemzaden.
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 APPLICATION LEVEL | LIVELLO DI APPLICAZIONE

NUANCES

1 BLACK 

3 DARK BROWN 
   
4 MEDIUM BROWN 
 
5 LIGHT BROWN 
 
6 DARK BLOND 
 
7 MEDIUM BLOND 
 
8 LIGHT BLOND 
 
9 VERY LIGHT BLOND 
 
6.13 DARK BEIGE BLOND 

7.13 BEIGE BLOND 

8.13 LIGHT BEIGE BLOND 

9.13 VERY LIGHT BEIGE BLOND 

5.3 LIGHT GOLDEN BROWN 

6.3 DARK GOLDEN BLOND 

7.33  MEDIUM WARM GOLDEN BLOND 

8.33 LIGHT WARM GOLDEN BLOND 

9.33 VERY LIGHT WARM GOLDEN BLOND 

4.4 MEDIUM COPPER BROWN 

5.4 LIGHT COPPER BROWN 

6.43 DARK COPPER GOLDEN BLOND 

7.43 MEDIUM COPPER GOLDEN BLOND 

7.44 INTENSE COPPER MEDIUM BLOND 

8.43 LIGHT COPPER GOLDEN BLOND 

5.6 LIGHT RED BROWN 

6.6 DARK RED BLOND 

6.66 DARK INTENSE RED BLOND 

4.7 MEDIUM VIOLET BROWN 

5.77 LIGHT INTENSE VIOLET BROWN 

4.41 CHILLI CHOCOLATE 

5.16 PRALINE CHOCOLATE 

6.41 MILK CHOCOLATE 

5.e NATURAL EXOTIC LIGHT BROWN 

6.e NATURAL EXOTIC DARK BLOND 

7.e NATURAL EXOTIC MEDIUM BLOND 

8.e NATURAL EXOTIC LIGHT BLOND 

6 COCOA 

7 HAZELNUT 

 PEARL 

 POWDER 

 SILVER 

 ANTRACITE 


