
technical manual 

9 minutes
quick conditioning

permanent hair colour



What is  
the value of 
9 minutes

De eerste permanente 
kleur die maximale 
resultaten  
garandeert in slechts  
9 minuten.

Een snelle, milde en conditionerende 
kleuring die een ongelooflijke glans  
en levendige kleuren geeft.

Garandeert maximale grijsdekking  
met een langdurig resultaat.  
Bevat hyper gefermenteerd  
madelief-extract:   
een innovatief actief ingrediënt, rijk  
aan proteïnen, aminozuren en vitamines,  
dat internationaal exclusief is.
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Quick guide
De technische handleiding is samengesteld om de salonprofessional 
een beter inzicht te geven in de kenmerken en het aanbrengen 
van milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent hair 
colour. We raden je aan om de hele handleiding aandachtig te lezen, 
aangezien elk hoofdstuk kennis verschaft over de kenmerken van de 
kleur, maar ook technische kennis en informatie geeft. 
De inhoudsopgave zorgt ervoor dat je snel de verschillende 
onderwerpen in deze handleiding kunt raadplegen.
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De filosofie
milk_shake® 9 minutes is ontwikkeld voor exclusief gebruik in professionele 
salons. De ervaring en kennis van de kapper, gecombineerd met exclusief 
onderzoek door de z.one conceptTM 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.
De milk_shake® 9 minutes kleurbehandeling geeft een perfect resultaat en 
verkort de totale tijd met een derde in vergelijking met een traditionele permanente 
kleurbehandeling. 
36 mengbare tinten om de salonprofessional de mogelijkheid te geven 
om elke kleur of toon te creëren. Door de snelle, kleurende werking is  
milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent hair colour ideaal om 
uitgroei die eerder is gekleurd met milk_shake® creative colour bij te werken. 
Het garandeert een volledige dekking en een glanzende, intense toon in slechts  
9 minuten. milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent hair colour 
kan ook op lengtes en punten worden aangebracht als de kleur 2-3 niveaus moet 
worden verdonkerd. 

De technologie
Een innovatief actief ingrediënt wereldwijd exclusief voor z.one conceptTM

Hyper gefermenteerd 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 waardoor ze 
in eenvoudige 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.

Het formaat
Elke tube milk_shake® 9 minutes bevat 100 gram kleurproduct. De nummercode 
komt overeen met andere z.one conceptTM kleuren en respecteert de meest 
gebruikte internationale nummercodes. Dit maakt het gemakkelijk om de juiste 
tint te kiezen om te combineren met andere kleuren, zodat de salon professional 
zich niet kan vergissen en gemakkelijk het basisniveau (niveau van kleurintensiteit), 
de toon (overheersende kleurtint) en eventuele secundaire tonen kan identificeren:

basislevel

kleurtoon

secundaire toon

Antioxidant-systemen 
(vitamines en glutathion) 

Aminozuren 

Proteïnen
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nummer 
code

letter  
code naam tint

.0 NN more 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 BA moka ash

.16 AR ash red

.31 GA golden ash

.35 GM golden mahogany

.41 CA copper ash

.14 AC ash copper

Levels  
en kleurtonen
Levels bepalen de intensiteit van elke kleur. 
De kleurtonen garanderen het karakter en de variatie van elke afzonderlijke tint 
van hetzelfde level.

Tone series en het 
chromatisch kleurenwiel

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

.1 ASH 
Met koele blauwe of violet tonen. Deze zijn te gebruiken om ongewenste warme 
tonen te verminderen, van goud tot goud/koper. Gecombineerd met de natural 
serie is het eindresultaat natuurlijk/koel.

.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 en stralende kleur. Aanbevolen voor pre-
pigmentatie 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.

milk_shake® 9 minutes stelt de professional in staat om gemakkelijk het niveau 
van grijsdekking, de intensiteit van het level en de ideale toon te kiezen die de 
klant wenst en volgens de analyse van het haartype.

milk_shake® 9 minutes werkt perfect samen met de andere milk_shake® 
kleurproducten, om de salonprofessional te helpen bij het verkrijgen van elk gewenst 
resultaat op de basis, lengtes en punten. In dit laatste geval is de keuze voor de 
ideale milk_shake® kleur gemaakt op basis van de toon of levels die moeten 
worden geïntensiveerd in verhouding tot het gewenste resultaat (zie het hoofdstuk 
over TOEPASSING).

D
O
N
K
E
R

M
E
D
I
U
M

L
I
C
H
T

3 donker bruin

4 bruin

5 licht bruin

6 donker blond

7 blond

8 licht blond

9 zeer licht blond

10 platinum blond
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Chromatisch kleurenwiel
Het juiste gebruik van het kleurenwiel stelt de salonprofessional in staat om 
onmiddellijk de positie van elke tint te bepalen, zowel op basis van level als 
kleurtoon. Door het kleurenwiel te gebruiken, weet een goede kleurspecialist welke 
tint(en) hij / zij moet kiezen om het doel te bereiken en of de formule moet worden 
aangepast voordat de kleur wordt aangebracht.

.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 COFFEE 
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 MOKA 
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.
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De oxidant  
kiezen
milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent hair colour wordt altijd 
gemengd met milk_shake® oxidizing emulsion 10/20/30/40 vol. volgens de 
gewenste lift die nodig is.

FUNCTIE: het ontwikkelt de kleurpigmenten binnen de kleur om een stabiele mix 
te creëren die gelijkmatig en stralend is.

TECHNOLOGIE: de oxidanten bevatten het exclusieve ingrediënt Integrity 41® 

dat de kleur langer beschermt, evenals melkproteïnen, honing en fruitextracten.

De oxidanten
milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent hair colour wordt altijd 
gemengd met milk_shake® oxidizing emulsion 10/20/30/40 vol. volgens de 
gewenste lift die nodig is.

milk_shake® oxidizing emulsion 10 vol. 3%  
voor maximale afgifte van pigment.

milk_shake® oxidizing emulsion 20 vol. 6% 
om hetzelfde natuurlijke basisniveau te behouden,  
voor grijsdekking en voor lift tot 1 level.

milk_shake® oxidizing emulsion 30 vol. 9% 
om te kleuren en te liften tot 2 levels in combinatie met grijsdekking. 

milk_shake® oxidizing emulsion 40 vol. 12% 
om tot 3 levels te liften. Het is ook de geschikte oxidant  
om te combineren met de highlifter serie.

Formule-zoektabel
Met onze zoektabel is de keuze voor de juiste oxidant waarmee je milk_shake®  
9 minutes quick conditioning permanent hair colour mengt, snel en gemakke-
lijk gemaakt.

Hoe gebruik je de formule-zoektabel:

1. Als de haaranalyse eenmaal is uitgevoerd en het natuurlijke level is  
 vastgesteld, beweeg je horizontaal over de tabel naar het gewenste niveau. 

2. Het nummer in de cel geeft het volume aan van de te gebruiken  
 milk_shake® oxidizing emulsion (bijv. 20 = 20 vol. 6%).

3. UB betekent dat je de HIGHLIFTER-serie dient te gebruiken  
 om het niveau te bereiken.

4. R (van Re-pigmentation) betekent dat het haar opnieuw gerepigmenteerd  
 moet worden om het niveau te bereiken (vooral als het startniveau  
 op eerder geblondeerd of opgelicht haar ligt).

5. D (van Decolouring) betekent dat het haar lichter moet worden gemaakt  
 om dat niveau te bereiken.

NATUURLIJK 
LEVEL

GEWENST LEVEL

HL

HL

HL

HL

HL

HL

HL
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Mengverhouding
milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent hair colour wordt 
gemengd met milk_shake® oxidizing emulsion 10/20/30/40 vol. met een 
mengverhouding die wordt gekozen op basis van de gekozen tint: 

STANDAARD: 1:1 (bijv. 50 ml milk_shake® 9 minutes quick conditioning 
permanent hair colour + 50 ml milk_shake® oxidizing emulsion).

HIGH LIFTERS (ultrablonds): 1:2 (bijv. 50 ml milk_shake® 9 minutes quick 
conditioning permanent hair colour “high lifter” + 100 ml milk_shake® 
oxidizing emulsion 40 vol. 12%)

De werkwijze 
Het resultaat van elke technische behanding wordt altijd bepaald door een 
procedure die zowel de hoogste veiligheid als het beste kleurresultaat garandeert. 
De z.one conceptTM methode voor al onze kleuren zorgt ervoor dat het doel wordt 
bereikt terwijl de klant en salonprofessional worden beschermd. 

De werkwijze is als volgt:

/ HAARSTRENG TEST 
/  HOOFDHUID-ANALYSE 
/  HAARANALYSE 
/  KLANTBESCHERMING 
/  MENGEN 
/  TOEPASSING (uitgroei - lengtes en punten) 
/  INWERKTIJD 
/  SPOELEN 
/  REINIGEN & VERZORGEN 

Laten we elke stap analyseren.

Voorafgaande 
gevoeligheidspatch-test
Reinig een klein deel van de huid achter het oor of in de plooi van de elleboog 
met ontsmettingsalcohol. Breng een kleine hoeveelheid product aan en herhaal 
dit drie keer. Laat het drogen en wacht 48 uur zonder de plek te wassen. Als 
in deze tijd roodheid, zwelling of jeuk optreedt, vermijd dan het gebruik van het 
product. De test sluit de mogelijkheid van een allergische reactie na gebruik van 
het product niet uit.
In geval van reactie tijdens het aanbrengen (bijv. intense jeuk, branderigheid, 
irritatie, duizeligheid of flauwvallen, ademhalingsmoeilijkheden en/of zwelling van 
de ogen/het gezicht), het haar spoelen, stoppen met het gebruik van het product 
en onmiddellijk een arts raadplegen.

Als in de dagen na het aanbrengen van de kleur problemen optreden zoals jeuk, 
roodheid of irritatie van de huid of hoofdhuid, zwelling van de ogen/het gezicht, 
blaren en/of schilfering van de huid of hoofdhuid, raadpleeg dan onmiddellijk een 
arts. Volg bovenstaande instructies en voorzorgsmaatregelen en vraag de klant 
om ze te lezen.

Analyse van de hoofdhuid 
Dit is een zeer belangrijke stap om vast te stellen of de behandeling kan worden 
uitgevoerd en welke stappen moeten worden ondernomen.

De hoofdhuidanalyse is fundamenteel  
om de betrouwbaarheid van het resultaat te garanderen. 

Tijdens de inwerktijd kan een geïrriteerde hoofdhuid een gevoel van jeuk 
of irritatie veroorzaken, wat ongemak voor de klant kan veroorzaken. Als de 
hoofdhuid tijdens de analyse rood of geïrriteerd lijkt, wordt geadviseerd om te 
evalueren of het mogelijk is om de service uit te voeren of om een voorbereidende 
kleurbehandeling toe te passen die kan helpen om een ongewenst gevoel te 
verminderen.
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Haaranalyse
In deze fase evalueren we de structuur en de natuurlijke of cosmetische kleur 
van het haar.

STRUCTUUR: we weten dat een beschadigde haarstructuur het resultaat en 
de kleurvastheid kan beïnvloeden.
In het geval van milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent hair 
colour, is het gebruik in de meeste gevallen gerelateerd aan toepassing op 
uitgroei die in dit geval natuurlijk is, daarom kunnen we er zeker van zijn dat het 
haar in optimale staat is.
Wat lengtes en punten betreft, volg altijd de instructies en breng milk_shake® pro 
colour equalizer aan voordat je de gekozen tint op lengtes en punten aanbrengt.

Voor een correcte analyse is het volgende belangrijk:

/ Onderzoek de conditie van het haar, de poreusheid en kleur  
 (natuurlijk, gekleurd, gemixt).
/  Bepaal samen met de klant het gewenste resultaat.
/  Bepaal het percentage grijs haar.
/  Bepaal of het verdonkert of opgelicht moet worden en hoeveel levels,  
 of breng kleur aan met hetzelfde level.
/  Kies de oxidant die geschikt is voor de behandeling.

Bescherm de klant
De klant beschermen, betekent dat je de kleding van de klant beschermt en dat 
dit vanaf het begin van de behandeling op een comfortabele wijze gebeurt. 

BESCHERMENDE KLEDING: om kleding te beschermen, draagt de klant 
een kimono en/of wegwerp cape om vlekken op kleding te vermijden.

HET GEZICHT BESCHERMEN: milk_shake® powerful protector is een 
beschermend product. Het beschermt de hoofdhuid tegen irritatie en roodheid 
tijdens de technische behandeling en voorkomt ook kleurvlekken op de huid, 
zonder de kleur te beïnvloeden. Het wordt gelijkmatig over de hoofdhuid en 
haarlijn aangebracht vóór de technische behandeling. 

HET HAAR BESCHERMEN: als het haar tijdens de haaranalyse zeer poreuze 
gebieden vertoont, is het voor het aanbrengen van de kleur van essentieel belang  
om de milk_shake® pro colour equalizer te gebruiken die het haar egaliseert 
en versterkt voordat het wordt gekleurd, wat een gelijkmatig kleurresultaat 
garandeert. Voor elke kleurbehandeling over het haar sprayen.

Mengen
De mengverhouding is al genoemd in een vorig hoofdstuk. Onthoud dat de 
mengverhouding voor milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent 
hair colour is 1:1 (bijv. 50 ml milk_shake® 9 minutes quick conditioning 
permanent hair colour + 50 ml milk_shake® oxidizing emulsion), terwijl voor  
HIGHLIFTERS 1:2 (bijv. 50 ml milk_shake® 9 minutes quick conditioning 
permanent hair colour + 100 ml milk_shake® oxidizing emulsion 40 vol. 
12%). We herinneren je eraan dat de formule goed moet worden gemixt, waarbij 
de kleurcrème en oxidant goed worden gemengd. Als de formule niet goed wordt 
gemengd, kunnen er ongewenste situaties ontstaan, zoals slechte grijsdekking 
en/of problemen met jeuk. Wij adviseren om altijd minimaal 60 seconden goed 
te mengen met de kwast. 
 
ONTHOUDEN! Als de formule wordt gemengd met een kwast, is het aan te 
raden om van kwast te wisselen bij het aanbrengen van de kleur op de aanzet.

Aanbrengen
De toepassing van milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent hair 
colour bepaalt de kwaliteit van het eindresultaat. Kleur met zo’n snelle inwerktijd 
moet correct worden aangebracht op het gebied dat moet worden ingekleurd. Als 
de kleur wordt gebruikt bij een uitgroei, let er dan op dat je niet over het eerder 
gekleurde haar gaat. Dit kan, zoals voor elke andere cosmetische kleur, blokken 
met ongelijkmatige kleuren creëren. De applicatietijd moet gemonitord worden en 
met een inwerktijd van 9 minuten is de tijd die wij adviseren maximaal 10 minuten.
Wanneer we het hebben over het aanbrengen van kleur, is het belangrijk 
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B. HERSTELLEN TOT 1 NIVEAU
Wanneer de klant terugkeert naar de salon, is er sprake van een natuurlijke 
uitgroei, terwijl de kleur op lengtes en punten maximaal 1 kleurhoogte heeft verloren. 
Aanbevolen procedure: bereid en meng twee verschillende recepten tegelijk: 
voor uitgroei milk_shake® 9 minutes en voor de delen die 1 kleurhoogte zijn 
verloren, een mix van milk_shake® smoothies (of milk_shake® creative) met 
bijbehorend karakter en kleur. 
Breng milk_shake® 9 minutes aan op uitgroei en start de inwerktijd van 9 minuten 
- Breng onmiddellijk milk_shake® smoothies / creative colour aan op de lichtere 
delen voor de resterende inwerktijd - Spoelen - Reinigen en conditioneren met 
colour sealing shampoo en conditioner of colour maintainer balm – Spoelen.
LET OP: het aanbrengen op lengtes en punten moet snel gebeuren en de 
kleurformule die op dit gebied wordt aangebracht, moet worden gemengd met 
de activator/oxidant met lagere volumes en moet minimaal 5 minuten inwerken.

C. HERSTELLEN TOT 2 NIVEAUS
Wanneer de klant terugkeert naar de salon, is er sprake van een natuurlijke 
uitgroei, terwijl de kleur op lengtes en punten maximaal 2 kleurhoogtes en kleur 
karakter heeft verloren. In dit geval is milk_shake® 9 minutes quick conditioning 
permanent hair colour de ideale kleur om zowel op uitgroei als lengtes en punten 
aan te brengen. Aanbevolen procedure: bereid de milk_shake® 9 minutes voor 
uitgroei, lengtes en punten.
WAARSCHUWING: maak twee afzonderlijke mengsels die in één keer moeten 
worden voorbereid voor uitgroei én lengtes en punten. Het mengsel voor uitgroei 
moet worden bereid met milk_shake® oxidizing emulsion met het ideale volume 
voor liften of grijsdekking, terwijl voor lengtes en punten waar het haar donkerder 
moet worden, de juiste oxidant de milk_shake® oxidizing emulsion van 10 vol is. 
Breng milk_shake® 9 minutes aan op uitgroei en onmiddellijk op lengtes en punten 
- Inwerktijd gedurende 9 minuten - Spoelen - Reinigen en conditioneren – Spoelen.
WAARSCHUWING: als de lengtes en punten poreus zijn, vermijd dan overmatige 
absorptie van de kleur die de tint zou kunnen intensiveren door ¼ CLEAR toe te 
voegen aan het mengsel dat op deze gebieden wordt aangebracht, waardoor 
het resultaat stralend en glanzend wordt.
LET OP: zodra de kleur is aangebracht, verwijder je alle vlekken van het voorhoofd, 
de oren en de hals door watten te gebruiken met milk_shake® instant remover 
die alle kleurresten van de huid verwijdert, met een delicate werking, waardoor 
de huid perfect schoon blijft.

om onderscheid te maken tussen kleurafzetting op uitgroei en de kleur die 
vervolgens op lengtes moet worden aangebracht. milk_shake® 9 minutes 
quick conditioning permanent hair colour is met zijn specifieke technologie ideaal 
om uitgroei bij te werken. De kapper kan afhankelijk van het gewenste resultaat 
voor het kleuren van lengte en punt uiteraard ook kiezen uit een van de volgende 
kleur lijnen: milk_shake® conditioning direct colour, milk_shake® smoothies 
milk_shake® creative, of milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent 
hair colour. 
Dit gezegd hebbende, hieronder onze adviezen voor de beste kleurbehandeling. 
Ten eerste, bepaal de natuurlijke of cosmetische kleur van het haar. Dit is van 
fundamenteel belang om de juiste volumes te kiezen voor het uitgroei gebied (zie 
formulezoektabel). Maar ook om de kleurtint te kiezen voor lengtes en punten die in 
dit geval bepaald wordt door het aantal niveaus of tonen dat moet worden hersteld.

De gevallen en varianten zijn divers, we hebben de meest voorkomende 
gekozen die we dagelijks in de salon zien:

A. uitgroei kleuren en karakter op lengtes herstellen
B. uitgroei kleuren en max. 1 niveau op lengtes herstellen
C. uitgroei kleuren en 2-3 niveaus op lengtes herstellen

A. HERSTELLEN KARAKTER 
Wanneer de klant terugkeert naar de salon, is er sprake van een natuurlijke uitgroei 
terwijl de kleur op lengtes en punten de juiste kleurhoogte heeft behouden, maar 
karakter en glans heeft verloren. 
Aanbevolen procedure: Bereid en breng milk_shake® 9 minutes op uitgroei 
aan - Inwerktijd 9 minuten - Spoelen - Reinig met milk_shake® colour sealing 
shampoo - Breng milk_shake® direct colour of milk_shake® cocktail 
(direct colour + whipped cream) aan en laat 5 minuten inwerken - Spoelen - 
Conditioneren – Spoelen.
N.B. als alternatief voor milk_shake® conditioning direct colour of milk_shake® 
your hair cocktail, kun je milk_shake® colour whipped cream aanbrengen wat 
niet hoeft niet te worden gespoeld, waardoor het proces verder wordt versneld.
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colour sealing shampoo.
2e STAP: milk_shake® colour sealing shampoo reinigt het haar mild, verzegelt 
de kleur en verlengt de houdbaarheid van de kleur, wat de glans verbetert. Breng 
aan na milk_shake® acid colour sealer, opschuimen en uitspoelen.
3e STAP: milk_shake® colour sealing conditioner of milk_shake® colour 
maintainer balm conditioneert het haar na het kleuren en sluit de haarschubben, 
verzegelt de cosmetische pigmenten in het haar, geeft de kleur een langere 
houdbaarheid en verbetert de glans.

Optimalisatie  
van de kleurbehandeling 
In dit hoofdstuk leren we enkele regels en belangrijke suggesties kennen waarmee 
we onze kleurbehandeling kunnen verbeteren in termen van:

/  GRIJSDEKKING

/  SYNERGIE TUSSEN KLEUREN IN DE KLEURENKAART

/  DE CLEAR SHADE

/  milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent hair colour  

 IN HIGH DEFINITION

Grijsdekking
Grijsdekking is nog steeds een van de meest gevraagde behandelingen en 
de kapper heeft daarom een gegarandeerd kleurproduct nodig. Als er geen 
grijsdekking wordt bereikt, kan dit verschillende oorzaken hebben zoals; 
verkeerde keuze van kleur/mengsel, het haar is mogelijk resistent en absorbeert 
de kleurmoleculen niet zo goed als zou moeten. Zoals met alle kleuren is de 
More Natural-serie het meest geschikt voor grijsdekking binnen milk_shake®  

9 minutes quick conditioning permanent hair colour. Als er een laag, gemiddeld 
of hoog percentage grijs is, is het doel om natuurlijk ogende kleuren te creëren, 
dus de keuze van de kapper zal gemakkelijk zijn, omdat ze gewoon dezelfde 

Inwerktijd
De technologie binnen milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent 
hair colour verschilt van andere traditionele kleuren omdat de inwerktijd altijd 9 
minuten is, ongeacht voor welke ontwikkelaar is gekozen.
Alleen de HIGHLIFTER-serie heeft een hogere inwerktijd van 20 minuten.
WAARSCHUWING: het verlengen van de inwerktijd zal het kleurniveau donkerder 
maken en verzadigen:

9 MINUTEN: STREEFNIVEAU BEREIKT
20 MINUTEN: ½ NIVEAU MEER INTENSITEIT
30 MINUTEN: 1 NIVEAU MEER INTENSITEIT

Spoelen
Zodra de inwerktijd is verstreken, breng je de klant naar de wastafel en schuim je 
het product voorzichtig op over de hoofdhuid en het haar. Spoel uit door een beetje 
water per keer toe te voegen tot een gelijkmatige romige textuur wordt verkregen. 
Spoel volledig uit met water totdat het product is verwijderd en ga verder met 
reinigen en conditioneren met de milk_shake® colour sealing shampoo en 
milk_shake® colour sealing conditioner of colour maintainer balm.

Reinigen en verzorgen
Deze fase is belangrijk om de perfecte reiniging van de hoofdhuid en het haar 
te garanderen, maar ook om een moment van welzijn na de kleuring te creëren 
voor de klant. milk_shake® colour specifics sluit de kleurbehandeling af met 
een systeem dat alle chemische resten van de hoofdhuid en het haar verwijdert, 
het haar zacht reinigt en conditioneert, waardoor de cosmetische pigmenten in 
het haar worden verzegeld.
1e STAP: milk_shake® acid colour sealer wordt aangebracht om de 
haarschubben te sluiten na elke technische behandeling, waarbij de kleur in het haar 
wordt verzegeld. Breng milk_shake® acid colour sealer na het uitspoelen van de 
kleur gelijkmatig aan op het haar en vermijd hierbij aanbrengen op de hoofdhuid. 
3 minuten laten inwerken en zonder uit te spoelen doorgaan met milk_shake® 
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tint kunnen kiezen. ls het gewenste niveau bijv. natuurlijke kleur 5 lichtbruin - 
percentage grijs 30-70% - wenskleur 5.0
Kleurformule: milk_shake® 9 minutes 5.0 + milk_shake® oxidizing emulsion 
20 vol. (6%). 
Als de wenskleur een fashion tint is, moet de fashion tint altijd worden gemengd 
met een percentage more natural tint.
Bijv. natuurlijke kleur 5 lichtbruin - percentage grijs 30-70% - wenskleur 5.6 
Kleurformule: ¼ milk_shake® 9 minutes 5.0 + 3/4 5.6 + milk_shake® oxidizing 
emulsion 20 vol. (6%).
WAARSCHUWING: het percentage van de more natural tint dat aan de mix moet 
worden toegevoegd, is afhankelijk van het grijspercentage. Raadpleeg deze tabel 
voor een snellere en veiligere keuze:

GRIJSDEKKING  
MET FASHION  
SHADES

LET OP: De Moka, Chocolate en Coffee series bevatten bruine tinten van 
verschillende niveaus. Deze series hebben op zichzelf een discrete grijsdekking. 
Als het haar resistent is, raden we ¼ van de more natural-serie aan de mix toe 
te voegen.

Synergie en mengen  
van de shades  
in de kleurenkaart
Het aantal tinten in de milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent 
hair colour kleurenkaart is 36.

Het verminderde aantal tinten garandeert de perfecte balans van niveaus binnen 
de kleurenkaart en met eenvoudige, logische mengsels kunnen tussenliggende 
tinten worden verkregen. 
Dus milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent hair colour 
vermindert de kosten en de ruimte die nodig is om tubes op te slaan, waardoor 
de professional de garantie krijgt dat hij elke gewenste kleurbehandeling kan 
uitvoeren, zelfs als de tint niet in de kleurenkaart staat, kan die gemakkelijk worden 
geproduceerd. Om de salonprofessional te helpen, hebben we in deze kaart een 
reeks geteste mixen opgenomen van onze laboratoria.

Naast de 36 kleuren in de kleurenkaart, geven deze mengsels nog eens 24 
kleuren waardoor de kleurenkaart met 60 kleuren compleet is.
 

SERIES
0-30 %  

GRIJZE HAREN
30-70%  

GRIJZE HAREN
70-100%  

GRIJZE HAREN

MORE 
NATURAL

doel fashion shade  
+ milk_shake®  

oxidizing emulsion

¼ more natural series  
(gewenste kleurhoogte)

+ 3/4 fashion shade
(gewenste kleurhoogte) 

+ milk_shake®  
oxidizing emulsion

½ more natural series
(gewenste kleurhoogte)

+ ½ fashion shade
(gewenste kleurhoogte) 

+ milk_shake®  
oxidizing emulsion
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De clear-tint
CLEAR is een speciale kleurloze tint. De functie binnen de kleurenkaart is specifiek 
en zeer nuttig. CLEAR kan worden gebruikt om elke tint te verhelderen en lichtere 
niveaus te creëren die niet in de kleurenkaart voorkomen. CLEAR heeft ook een 
hogere alkaliteit in vergelijking met “normale” tinten, daarom kan CLEAR worden 
gemengd met andere kleuren om de lift te vergroten.

ONVERZADIGD wanneer de klant om een kleur vraagt die 1 niveau lichter is, 
dan de kleur welke gevonden is op de kleurenkaart, kan CLEAR worden gemengd 
met 50% van de totale hoeveelheid formule.
Bijv. natuurlijke kleur 5 lichtbruin – wenskleur 7.41 (6.41 gezien in kleurenkaart).
Kleurformule: ½ milk_shake® 9 minutes 6.41 + ½ CLEAR + milk_shake® 
oxidizing emulsion 30 vol. (9%) – verhouding 1:1.

VOOR MEER LIFT heeft CLEAR dezelfde basis als alle andere kleuren en 
kan dus perfect worden gemengd met alle tinten om de lift te vergroten. Deze 
service is belangrijk wanneer het haar dat moet worden verhelderd bijzonder dik 
of weerbarstig is. Voeg ¼ CLEAR toe aan de kleurformule om de lift te vergroten.
Bijv. natuurlijke kleur 4 bruin – gewenste kleur 7.0 (dik, weerbarstig haar).
Kleurformule: 3/4 milk_shake® 9 minutes 7.1 + ¼ CLEAR + milk_shake® 

oxidizing emulsion 30 vol. (9%) – verhouding 1:1.

High definition 
colour
Een andere exclusieve behandeling die aan klanten kan worden aangeboden, is 
high definition-kleur. milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent 
hair colour kan worden gemengd met milk_shake® illuminate pure pigment 
om een oneindige verscheidenheid aan kleurtinten te creëren, met maximale 
definitie, karakter en glans.
milk_shake® illuminate pure pigment ondersteunt de kleurverbinding in het 
haar en werkt aan de buitenkant waardoor het de haarschubben omhult met een 
spiraal. Op deze manier geeft het een ongelooflijke glans en kleur en creëert het 

BEIGE

6.13 6AG ½ 5.13 + ½ 7.13 ash golden dark blond

8.13 8AG ½ 7.13 + ½ 9.13 ash golden light blond

10.13 10AG 3/4 9.13 + ¼ CLEAR ash golden platinum lightest blond

PURE GOLD

7.3 7G ½ 6.3 + ½ 8.3 golden medium blond

9.3 9G ½ 8.3 + ½ 10.3 golden very light blond

8.34 8GC 3/4 8.3 + ¼ 8.4 golden copper light blond

9.34 9GC 3/4 10.3 + ¼ 8.4 golden copper very light blond

COPPER

6.43 6CG ½ 6.4 + ½ 6.3 copper golden dark blond

7.43 7CG ½ 8.4 + ½ 6.3 copper golden medium blond

8.43 8CG ½ 8.4 + ½ 8.3 copper golden light blond

7.4 7C ½ 6.4 + ½ 8.4 copper medium blond

9.4 9C ½ 8.4 + ½ CLEAR copper very light blond

MAHOGANY

6.54 6MC 3/4 6.4 + ¼ 5.5 mahogany copper dark blond

5.56 5MR ½ 5.5 + ½ 5.6 mahogany red light brown

6.56 6MR ½ 5.5 + ½ 7.6 mahogany red dark blond

RED

6.6 6R ½ 5.6 + ½ 7.6 red dark blond

6.61 6RA 3/4 5.5 + ¼ 6.1 red ash dark blond

5.67 5RV 3/4 5.6 + ¼ 4.7 red violet light brown

CHOCOLATE

4.14 4AC 3/4 5.14 + ¼ 4.0 ash copper medium brown

4.16 4AR 3/4 5.16 + ¼ 4.0 ash red medium brown

4.31 4GA 3/4 5.31 + ¼ 4.0 golden ash intense medium brown

6.31 6GA 3/4 5.31 + ¼ CLEAR golden ash dark blond

7.41 7CA 3/4 6.41 + ¼ CLEAR copper ash medium blond

COFFEE 7.35 7GM 3/4 6.35 + ¼ CLEAR golden mahogany medium blond
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de illusie van een FULL HD haarkleur die verandert naargelang het licht van de 
omgeving. Met deze synergie verhoogt de kleurbehandeling de intensiteit van de 
kleurkarakters en past deze aan, waardoor buitengewone kleuren ontstaan die 
niet kunnen worden nagebootst door andere cosmetische kleurstoffen te mengen 
met de milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent hair colour.

MENGING voeg 10 druppels of 5% of 20% van de gekozen milk_shake® pure 
pigment kleur toe aan milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent 
hair colour. Afhankelijk van de gekozen hoeveelheid milk_shake® pure pigment, 
zal het kleureffect en de definitie toenemen.

Conclusie
Deze handleiding is gemaakt om de salon professional te informeren over de 
kenmerken van milk_shake® 9 minutes quick conditioning permanent hair 
colour. 
We hebben alles opgenomen waarvan we denken dat het belangrijk is om te 
weten zodat de behandeling maximaal kan worden uitgevoerd. Naast het volgen 
van de richtlijnen van deze handleiding, is het altijd een goede gewoonte om 
al onze kennis die we tijdens onze training en professionele ervaring hebben 
opgedaan, over te nemen en te gebruiken.

Rediscover 
the value  
of time  
for your  
beauty.
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