
demi hybrid system



Een op olie gebaseerde ammoniakvrije  
pH zure-demi-kleurbehandeling 

die verbazingwekkende kleurresultaten garandeert zonder de natuurlijke 
kleur en de haarstructuur op te lichten of te veranderen.

HET RESULTAAT?
per fecte kleur en gezond, glanzend haar

glossy kleur die glans en kleurtinten  
onthult en het haar een gezonde, perfecte kleur geeft.



is anders in vergelijking met traditionele ammoniakvrije  
semi-permanente kleuringen. 

Door de zure pH waarde is milk_shake® the gloss colour  
ideaal voor poreus of beschadigd haar waar  

kleurvervaging sneller optreedt.

Het uiteindelijke effect op het haar  
is een glanzende, langdurige kleur die bij  
elke toepassing een zichtbare ver betering  

van de haarstructuur garandeert.
Binnen de z.one conceptTM -kleurlijnen kan milk_shake® the gloss colour  

 worden gepositioneerd tussen een direct colour 

(milk_shake® conditioning direct colour) 
en een semi-permanente kleur  

(milk_shake® smoothies conditioning semi_permanent colour).



1. geeft kleurtonen zonder de natuurlijke kleur  
en structuur van het haar te veranderen

2. verbetert de conditie van poreus  
of chemisch behandeld haar

3. toont en corrigeert gekleurd of opgelicht haar

4. verbergt grijs haar tot 50%

5. houdt 15-20 wasbeurten

30 tinten voor elke kleurwens, plus 18 mixen die een combinatie zijn 
van milk_shake® the gloss colour en milk_shake® illuminate pure 

pigment om de toning van de haarkleur op maat te maken. 
Dit resulteert in een high-definition haarkleur.



Ingrediënten binnen de kleurformule en de activator

Hypergefermenteerd cactusvijg-extract
De cactusvijg is een vetplant die vooral gewaardeerd wordt vanwege de voedende en nutraceutische 
eigenschappen van zijn vruchten. Ze zijn rijk aan suikers, pectine, vezels, mineralen, vitamine C en 
E. Er zijn altijd therapeutische eigenschappen toegeschreven aan de cactusvijg en deze zijn nu door 
de wetenschap bevestigd door middel van klinische proeven. Met name het gehalte aan bioactieve 
stoffen heeft een buitengewone antioxiderende werking. Onze keuze is gevallen op een extract dat sterk 
geconcentreerde antioxidanten bevat, verkregen uit fruit van Italiaanse oorsprong. De hypermoderne 
green technology van hypergisting is toegepast op cactusvijgen. Deze resulteert in een versterkt fyto-
complex waarbij de hoeveelheid polyfenolen is verhoogd met + 44% met een toename van flavonoïden 
en antioxiderende kracht gelijk aan respectievelijk + 50% en + 60%. Deze bioactieve stoffen leveren 
belangrijke beschermende effecten door het tegengaan van de vrije radicalen die verantwoordelijk zijn 
voor de schade aan biologisch weefsel. De beschermende werking van cactusvijgextract zorgt ervoor 
dat de haarschubben worden beschermd om externe invloeden beter te weerstaan en om zijn integriteit 
te behouden, voor een intense, glanzende kleur voor langere tijd.

1. natuurlijk 
omdat bij het extractieproces alleen hydrolytische enzymen, gist en water  
als oplosmiddel worden gebruikt;

2. duurzaam 
omdat we delen van de vrucht terugwinnen die anders verloren zouden gaan;

3. veilig 
stapsgewijze transformatie onder gestandaardiseerde voorwaarden  
en grootschalige kwaliteitscontroles in elke productiefase.

Aminozuurcomplex
Aminozuurcomplex is het exclusieve complex van plantaardige aminozuren onttrokken uit tarwe en 
soja. Ze herstellen de natuurlijke componenten van keratine in het haar. Daarnaast zijn het essentiële 
elementen voor de integriteit, kracht en weerstand van de proteïnenketen in het haar op interne en externe 
stressfactoren. Zo wordt het haar gevoed en krijgt het weer kracht, glans, gladheid en zachtheid.

Biologisch blauwe bes extract
Het voedt de hoofdhuid en het haar en voorziet het van kostbare fytonutriënten zoals vitamines en mineralen 
en antioxidanten. Bevat waardevolle, beschermende, versterkende en verzachtende eigenschappen voor 
glanzend haar dat bruist van leven.

_

Specifieke ingrediënten binnen de kleurformule

Zonnebloemzaadolie
Een natuurlijke, verzachtende olie die door middel van persen uit zaden wordt gewonnen. Het staat bekend 
om zijn voedende en beschermende werking dankzij het gehalte aan antioxidanten vitamine E. Het omhult 
het haar als een sluier, versterkt de schubbenlaag en herstelt de glans van droog en beschadigd haar.
_

Specifieke ingrediënten binnen de formule van de activator

Integrity 41®

Integrity 41® wordt verkregen door extractie uit het meelachtige residu van zonnebloempitten dat overblijft 
na het afscheiden van de olie. Het is een speciaal hydro-glycolisch extract dat rijk is aan antioxiderende 
polyfenolen. Deze krachtige natuurlijke stoffen bezitten buitengewone, beschermende effecten tegen vrije 
radicalen en stressfactoren die de integriteit, de kleurintensiteit en de glans van het haar aantasten.

is niet alleen een haarkleuring, 
maar is ook een behandeling die het haar 

voedt en verzorgt door de actieve ingrediënten, 
na elke toepassing wordt het haar mooier.



GLANS VOOR  
ELK HAARTYPE 

4 specifieke behandelingen om de natuurlijke schoonheid van het haar  
te vergroten in combinatie met andere producten uit het milk_shake® assortiment.

 colour gloss 
Voor een prachtig resultaat bij het kleuren of intensiveren van de kleur van opgelicht 
of gehighlight haar. Kies na ontkleuring enkel de juiste kleurtint om het gewenste 
resultaat te bereiken. 

 hd shine
Maakt onbehandeld of gekleurd haar mooier en geeft glans zonder kleur toe te 
voegen. De speciale NEUTRAL kleur in combinatie met milk_shake® integrity 
reconstruction system fibre sealant /fase B garandeert een superglanzend 
resultaat voor elk haartype.

 gloss and colour
Combineert twee verschillende kleurtechnologieën voor een betere grijsdekking 
en kleurnuances bij cosmetisch gekleurd haar. De combinatie van milk_shake® 
smoothies conditioning semi_permanent colour en milk_shake® the gloss 
colour pH zure demi colouring treatment garandeert een betere dekking.

 hd colour
Geeft toning en een intense high-definition haarkleur op maat. Bij deze toepassing 
wordt the gloss colour met de milk_shake® illuminate pure pigment gemengd 
voor een kleuring op maat.
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