
9 minutes
value your time



We know 
time 
matters



De eerste  
permanente 
kleuring 
die maximale 
resultaten 
garandeert
in slechts  
9 minuten

Ieder van ons heeft professionele uitdagingen en het is 
meer dan ooit van belang om met snelle en doelgerichte 
behandelingen je business een boost te geven.

Tijd is de belangrijkste 
factor waar je 
rekening mee moet 
houden als het 
om omzet gaat.

Efficiënt omgaan met tijd was voor z.one concept™  
de drijfveer om een gerichte oplossing  
te creëren die aan de primaire behoeften voldoet: 

/ realiseer zoveel mogelijk  
  behandelingen   als mogelijk 
/ behoud het niveau van een hoogwaardige  
  kleuring zoals je die gewend bent

We weten 
hoe waardevol  
je tijd is



Wat is de  
waarde van  
9 minuten…
een ondernemende  
hairstylist  
weet dat

perfecte kleur, 
maximale dekking, 
glanzend haar in een  
fractie van tijd



    

Hoe  
waardevol zijn
9 minuten?
milk_shake® 9 minutes is ontwikkeld  
om exclusief te worden gebruikt in professionele salons.  
De ervaring en kennis van de kapper gecombineerd met exclusief onderzoek  
door de z.one concept™ R&D afdeling hebben geleid tot een snelle,  
veilige en gegarandeerde behandeling voor consumenten.

Een kleur die de kleurwensen respecteert  
van elke vrouw die behoefte heeft  
aan een dekkende, glanzende en volle kleur.

Hoe werkt  
het
milk_shake® 9 minutes bevat  
binnen de formule een grotere hoeveelheid  
pigmenten die zodanig uitgebalanceerd  
zijn om in slechts 9 minuten  
grijsdekking en kleur te geven. * de tijd moet worden berekend vanaf het moment dat de kleur is aangebracht

Kenmerken 
/ de eerste permanente kleuring  
 op de markt die in slechts 9 minuten werkt* 

/ de technologie, gecombineerd met  
 uitgebalanceerde pigmenten, garandeert  
 dezelfde resultaten als een gewone permanente   
 kleuring maar met een kortere inwerktijd 

/ maximale grijsdekking 

/ levendige kleurtinten 

/ 36 mengbare tinten 

/ verzorgende basis die zacht, 
 glanzend haar garandeert 

/ kleurt in of verheldert

/  innovatieve actieve ingrediënten  
 van de hoogste kwaliteit 
 om het haar te beschermen



Hypergefermenteerd 
madelief-extract 
Ze verschijnen in velden tijdens de eerste dagen van de lente en bloeien tot juni.
Hun lieflijke uiterlijk verbergt een buitengewone kracht - ze kunnen vorst verdragen die nog  
aan het begin van de lente kan voorkomen en hebben geen last van hittegolven.
Zo’n kleine bloem, zo discreet en delicaat, met weinig behoeften, maar toch  
aanpasbaar aan verschillende omstandigheden, bestand tegen kou (onder -15° C)  
en tegen vocht: dit zijn de kenmerken die het tot een winnende plant maken. 

Madeliefjes zijn niet alleen prachtige bloemen,  
ze zijn ook rijk aan actieve ingrediënten  
zoals harsen, tannine, essentiële oliën, enz.

Een nieuwe 
technologie 
Tijdens bio-liquidatie worden madeliefjes behandeld met 
enzymen die ze in eenvoudiger delen ontleden. Hierdoor 
komen kostbare moleculen vrij die direct beschikbaar komen 
voor andere processen. 

Vervolgens worden deze kostbare moleculen  
in de volgende fermentatiefase aangevallen door  
micro-organismen die deze omzetten in actieve 
ingrediënten zoals eiwitten, aminozuren en vitamines.

Het doel van hyperfermentatie (combinatie van  
bio-liquidatie en fermentatie) is om actieve ingrediënten 
beschikbaar te maken die niet verkregen zouden  
zijn door alleen fermentatie.

Antioxidant-systemen
(vitamines en glutathion)

Aminozuren 

Proteïnen

Een  
innovatief,  
actief  
ingrediënt
wereldwijd  
exclusief voor  
z.one conceptTM



Biogefermenteerd 
madelief-extract
Het proces van hyperfermentatie zorgt voor het vrijkomen van een reeks 
stoffen die heilzaam zijn voor de hoofdhuid en het haar

toename van suikers die het Phyto-complex verrijken

+ 28% polyfenolen, plantaardige natuurlijke ingrediënten, 

gekenmerkt door antioxiderende eigenschappen

+ 15% antioxiderende kracht
+ 176% aminozuren en proteïnen vullen het haar aan 

met structurele elementen

+ 24% flavonoïden met een versterkende werking

Kleur 
die goed 
is voor het haar
De actieve ingrediënten in milk_shake® 9 minutes verrijken de kleurbehandeling 
met extra zorg voor de gezondheid van het haar.

/ ZONNEBLOEMOLIE: met een verzachtende werking, geeft beheersbaarheid;

/  AMINO ZUREN COMPLEX*: plantaardige keratine met 18 aminozuren  
uit tarwe en soja met een antioxiderende en beschermende werking;

/  BOSBESSEN EXTRACT: verzachtend, hydraterend en voedend. *Fision KeraVeg18



. 0 MORE NATURAL
Een kleurserie die ontwikkeld is om een natuurlijke, intensieve 
grijsdekking te geven.

. 1 / .11 ASH
Met koele blauwe of violet tonen. Deze zijn te gebruiken om 
ongewenste warme tonen te verminderen, van goud tot goud/koper.

. 13 BEIGE
Een mix van as en gouden tonen die evenwichtige tonen creëren 
voor kleuren die koele tonen nodig hebben, behouden de glans die 
kenmerkend is voor gouden shades, ideaal voor alle blond levels.

. 3 PURE GOLD
Sterke gouden tonen. Deze zijn te gebruiken om resultaten te 
creëren met intense gouden tonen, om ongewenste koele tonen te 
controleren. 

. 4 COPPER
Intense koper tonen, voor een heldere stralende kleur.  
Aanbevolen voor prepigmentatie behandelingen  
of om koele tonen te controleren. 

. 5 MAHOGANY
Met milde rood-violette tonen. 

. 6 RED
Met intense rode tonen, voor een levendige, stralende kleur.

. 7 VIOLET
Met sterke violette tonen.

. 31 CHOCOLATE
Een serie van bruintinten die gekenmerkt wordt door unieke 
chocolade shades die variëren van intense bruintinten van donkere 
chocolade tot lichtere tonen van melkchocolade.

. 35 CAFFÈ
Een warme, unieke koffieshade. Perfecte grijsdekking met diepe, 
volle tonen.
 

. 14 CHOCOLATE
Warme bruine tint. Zeer diepe kleur en zeer exclusief. Goede 
dekking. 

. 16 CHOCOLATE
Chocoladebruine tint. Absoluut een van de meest gewaardeerde 
bruine tinten, deze tint garandeert levendige, intense resultaten. 
Goede dekking. 

. 41 CHOCOLATE
Koperbruine tint. Geschikt voor een neutrale kleur met kopertinten. 
Goede dekking.

. 8 BROWN
Neutraal/koele bruine tint. Helder, levendig en exclusief bruin. 
Ideaal voor levendige en verfijnde bruintinten, met een goede 
dekking. 

. 81 BROWN
Koele bruine tint. Zeer natuurlijke toon met koele bruine tinten. 
Helpt bij het beheersen van warme tinten tijdens het verhelderen. 
Goede dekking. 

CLEAR
Een verhelderende formule die gemengd kan worden met allerlei 
shades om de oplichting te vergroten of om te gebruiken als een 
milde oplichting wanneer deze gemengd wordt met oxidanten.

* bij hoge percentages grijs haar en bijzonder resistent haar, is het het beste om te mengen met de more natural serie.

Levels 
en tonen

De series*

nummer 
code

letter 
code

naam van 
de tone

.0 NN intense natural

.1 A ash

.11 AA intense ash

.13 AG beige

.3 G golden

.4 C copper

.5 M mahogany

.6 R red

.7 V violet

.8 B brown

.81 BN ash moka

.16 AR ash red

.31 GA golden ash

.35 GM golden mahogany

.41 CA copper ash

.14 AC ash copper



Breng voor 
het stylen de heerlijk 
geurende 
milk_shake® 
colour whipped 
cream aan

Het haar ziet er zacht en gevoed uit, de kleur herleeft  
door de dubbele werking van  
de directe pigmenten in de colour whipped cream.
/ het combineert een beschermende werking  
 met een opbouwende werking, 
 ontwart en conditioneert het haar
/ geschikt voor elk haartype
/ verbetert de kwaliteit 
 van iedere kleur van het haar
/ niet uitspoelen

De combinatie van een heerlijke  
geur, de textuur van een  
sorbet en de gekozen  
tint wordt een favoriet van je klant

milk_shake®  
colour  
whipped cream
Geformuleerd om het haar te conditioneren en tegelijkertijd een tone te geven. Deze leave-in conditioner bevat melkproteïnen 
die het haar conditioneren en herstructureren, speciale verzachtende bestanddelen die langdurige hydratatie geven en het 
exclusieve ingrediënt Integrity 41® dat de kleurstabiliteit verbetert. De kleur is gemakkelijk te verwijderen bij de volgende 
wasbehandeling. 
Gebruik: goed schudden, naar beneden richten en het product doseren. Breng aan op schoon, vochtig haar. Vervolg met styling.



Rediscover 
the value 
of time 
without 
giving up 
on beauty
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9 minutes
value your time


