
E X P E R I E N C E  B E A U T Y  N AT U R A L LY

NATURAL BEAUTY

milk_shake® producten maken dankbaar gebruik van wat de natuur 
ons geeft om zo elk haartype de juiste behandeling te bieden. Natuurlijke 
ingrediënten zoals melk- en yoghurtproteïnen en fruitextracten verbeteren 
de natuurlijke schoonheid van het haar.



 3 

milk_shake® L O V E  Y O U R  H A I R

Speciale producten voor natuurlijke en stralende resultaten voor 
elke behoefte op het gebied van haarverzorging en styling.

Van reiniging tot styling, elke stap in de verzorging van het haar 
is met zorg ontwikkeld en heeft een zichtbaar resultaat op het 
uiterlijk en de gezondheid van het haar. Onze bedrijfsstrategie is 
zo ontwikkeld dat de natuur op de eerste plaats komt. Daarom 
kiezen we ervoor om duurzame elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen te gebruiken. Daarnaast selecteren we zorgvuldig de 
componenten waarmee we onze producten, verpakkingen en 
drukwerk ontwikkelen.

/ Hoogtechnologische “Made in Italy-formules” die rijk zijn aan 
natuurlijk verkregen en gecertificeerde organische ingrediënten, 
waar mogelijk sulfaatvrij, vrij van parabenen en natriumchloridevrij. 

/ Verpakkingen gemaakt van 50% gerecycled plastic dat een 
speciaal additief bevat dat het biologische afbraakproces versnelt. 

/ Marketingmaterialen worden voornamelijk geprint op ongecoat, 
gecertificeerd FSC-papier. 

 
N AT U R E  I S  O U R  A L LY  A N D  W E  W A N T  T O  R E S P E C T  I T 



N AT U U R L I J K E  S C H O O N H E I D  Z O N D E R  C O M P R O M I S S E N

Het is voor ons een uitdaging om natuurlijke, organische ingrediënten te gebruiken zonder 
concessies te doen aan de kwaliteit van de producten of de resultaten.

Amino zuren complex –– aminozuren complex van soja en tarwederivaten.

G E S E L E C T E E R D E  W E R K Z A M E  I N G R E D I Ë N T E N

Elk werkzaam ingrediënt is zorgvuldig geselecteerd vanwege de voedende eigenschappen  
en het langdurige effect op de gezondheid en schoonheid van het haar. Voor gewichtloos  

haar met maximale vitaliteit en glans.
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abyssinia / 
crambe abyssinica

blauwe bes / 
vaccinium myrtillus

soja aminozuren / 
soy amino acids

quinoa /
hydrolyzed quinoa

amandel / 
prunus amygdalus dulcis

cranberry / 
vaccinium macrocarpon

aardbei / 
fragaria vesca

argan / 
argania spinosa

dadel / 
phoenix dactylifera

yoghurt /
yogurt powder 

avocado / 
persea gratissima

grapefruit / 
citrus grandis

aloe vera / 
aloe barbadensis

kokosnoot / 
cocos nucifera

appel / 
pyrus malus

tarwe /
wheat amino acids

cacao / 
theobroma cacao

zonnebloem / 
helianthus annuus

maracuja / 
passiflora edulis

honing / 
mel

perzik / 
prunus persica

jojoba / 
simmondsia chinensis

abrikoos / 
prunus armeniaca

melk /
hydrolyzed milk protein 

shea boter / 
butyrospermum parkii

muru muru / 
astrocaryum murumuru

rijst / 
oryza sativa 

mango / 
mangifera indica

framboos / 
rubus idaeus

kastanje / 
hydrolyzed chestnut

bijenwas / 
cera alba

hibiscus / 
hibiscus sabdariffa

salie /
salvia officinalis 

kamille /
chamomilla recutita

papaja / 
carica papaya

munt / 
mentha piperita

Integrity 41® –– gehydroliseerd zonnebloemzaad extract, rijk aan antioxidant polyfenolen.



integrity 
herstructureert en voedt elke haartype

colour care 
voor de bescherming van gekleurd haar

moisture plus  
intens gehydrateerd haar

6  7  7 

k-respect 
het innovatieve anti pluis smoothing systeem

sensorial mint  
revitaliserende behandeling met organische munt

colour whipped cream 
gekleurde foams met heerlijke geuren 

silver shine 
het geheim voor prachtig blond haar

leave in treatments 
voor glanzend, geconditioneerd haar

natural care 
de zachtheid van de natuur om je haar te voeden

sweet camomile  
helderheid en stralende highlights voor blond haar
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special 
schoonheid en welzijn voor veeleisend haar

scalp care 
doeltreffend voor hoofdhuid en haar

daily 
voor de dagelijkse verzorging van het haar

argan  
de schoonheidsvoordelen van argan olie

no frizz  
anti-pluis producten voor glanzend haar
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lifestyling  
geeft definitie, houdbaarheid en transformeert het haar in enkele eenvoudige stappen

sun&more  
schoonheid en zonnebescherming

lifestyling  
BRAID PRODUCTEN

volume solution 
effectieve, langhoudbare volume werking

NATURAL BEAUTY

curl passion  
specifieke formules voor flexibele, gedefinieerde krullen 
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colour care / bescherming voor gekleurd haar

Vochtregulerende en beschermende behandelingen voor gekleurd haar.

colour maintainer shampoo
hydraterende en beschermende shampoo voor gekleurd haar

Mild reinigende shampoo om de schoonheid en vitaliteit van gekleurd haar te behouden. Bevat melkproteïnen 
voor een intense verzorging van het haar. Het exclusieve Integrity 41® zorgt voor een langer kleurbehoud. 
Gebruik: op nat haar verdelen en inmasseren, zorgvuldig uitspoelen. Indien nodig herhalen. Gebruik vervolgens 
de meest geschikte milk_shake® conditioner of treatment.
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moisture plus / intens gehydrateerd haar

Maximale hydratatie voor zichtbaar jonger haar.

moisture plus conditioner
hydraterende conditioner voor droog haar

Geeft zachtheid en handelbaarheid aan droog haar en behoudt de optimale vochtbalans. Bevat biologisch papaja 
extract, Integrity 41® en hyaluronzuur met een anti-aging werking en ter bescherming van de haarkleur. Parabeenvrij.
Gebruik: gelijkmatig verdelen over schoon, vochtig haar, enkele minuten laten inwerken en uitspoelen. Vervolg 
met de milk_shake® moisture plus whipped cream voor een intensere conditionering.

moisture plus whipped cream
hydraterende mousse voor droog haar (leave in)

Ideaal om zachtheid en handelbaarheid te geven aan droog haar, behoudt de optimale vochtbalans. Maakt het 
haar zacht, glanzend en gezond. Bevat biologisch papaja extract, Integrity 41® en hyaluronzuur met een anti-
aging werking en ter bescherming van de haarkleur. Parabeenvrij.
Gebruik: goed schudden, flacon naar beneden richten en het product aanbrengen op schoon, vochtig haar, 
daarna vervolgen met de styling.

moisture plus shampoo
hydraterende shampoo voor droog haar

Een milde shampoo die zachtheid en handelbaarheid aan droog haar geeft en de optimale vochtbalans van het 
haar behoudt. Bevat biologisch papaja extract, Integrity 41® en hyaluronzuur met een anti-aging werking en ter 
bescherming van de haarkleur. Parabeen- en SLES-vrij.
Gebruik: gelijkmatig verdelen over nat haar, inmasseren, daarna uitspoelen. Herhaal indien nodig. Vervolg met 
de milk_shake® moisture plus conditioner. 

colour maintainer conditioner
conditioner voor gekleurd haar

Hydraterende, beschermende en ontwarrende conditioner voor gekleurd haar. Melkproteïnen herstructureren en 
verzorgen het haar terwijl het exclusieve ingrediënt Integrity 41® zorgt voor een langer kleurbehoud. Maakt het 
haar zacht en glanzend.
Gebruik: verdelen over handdoek droog haar. Laat 2 tot 5 minuten inwerken. Doorkammen en daarna zorgvuldig 
uitspoelen. Breng in model zoals gewenst.

deep colour maintainer balm
intensieve conditioner om gekleurd haar te onderhouden

Een formule die gecreëerd is voor langdurig behoud van de haarkleur. Met een concentraat van specifieke, actieve 
ingrediënten zoals melkproteïnen, Integrity 41® en quinoa proteïnen. Geeft stabiliteit en structuur om het haar 
intens te beschermen. Maakt het haar zacht, glanzend, sterk en verzwaart niet. Parabeenvrij.
Gebruik: aanbrengen op schoon, vochtig haar, enkele minuten laten inwerken, doorkammen en uitspoelen.
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integrity nourishing conditioner
intens voedende conditioner

Specifiek geformuleerd om elk haartype te verzorgen en te voeden. Met biologische muru muru boter om het 
haar te conditioneren en te voeden. Parabeenvrij.
Gebruik: gelijkmatig aanbrengen op schoon, vochtig haar. Doorkammen en 2-3 minuten laten intrekken. Goed 
uitspoelen.

integrity / herstructureert en voedt elk haartype

Herstellende behandelingen voor glanzend, gezond haar.

integrity nourishing muru muru butter
voedende boter voor het haar

Een unieke, voedende samenstelling voor een intensieve behandeling. Maakt het haar zacht, soepel en glanzend 
direct na de eerste applicatie. Parabeenvrij. 
Gebruik: 1) bij zeer beschadigd haar: verdeel over droge lengtes en punten vóór het reinigen, inmasseren en 3 tot 
5 minuten laten inwerken. Was het haar met de nourishing shampoo en vervolg met de nourishing conditioner. 2) 
bij droog haar: meng de nourishing boter met de intensive treatment en verdeel deze over het haar na het wassen, 
inmasseren en 3 tot 5 minuten laten inwerken. Doorkammen en vervolgens uitspoelen.

integrity nourishing shampoo
voedende shampoo voor elk haartype

De formule met organische muru muru boter reinigt mild, voedt en conditioneert het haar onmiddellijk en voorkomt 
pluis. Maakt het haar zacht en stralend. Sulfaat- en parabeenvrij.
Gebruik: gelijkmatig aanbrengen op nat haar, opschuimen en daarna uitspoelen. Herhaal indien nodig.

moisture plus lotion
hydraterende lotion voor droog haar 

Hydraterende lotion die zachtheid en handelbaarheid geeft aan droog haar, behoudt de optimale vochtbalans 
van het haar. Maakt het haar zichtbaar gezond, zacht en glanzend. Bevat biologisch papaja extract, Integrity 41® 

en hyaluronzuur met een anti-aging werking en ter bescherming van de haarkleur. Parabeenvrij.
Gebruik: verdeel de gehele inhoud van de tube gelijkmatig over schoon, vochtig haar, met name over de 
lengte en punten. Laat 3-5 minuten inwerken. Wanneer het haar zéér beschadigd is, bedek het haar met 
een handdoek of plastic muts en gebruik een hittebron gedurende 5-10 minuten. Uitspoelen en eventueel 
vervolgen met de de milk_shake® moisture plus whipped cream of conditioner.

moisture plus / intens gehydrateerd haar

Maximale hydratatie voor zichtbaar jonger haar.
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integrity / laat het haar herleven

De herstellende werking en actieve ingrediënten geven nieuw leven 
aan de haarvezel.

integrity repairing hair
geconcentreerde herstellende proteïnenbehandeling

Geconcentreerde herstellende proteïnenbehandeling met aminozuren om beschadigd en chemisch behandeld 
haar te herstructureren en te versterken waardoor het zacht en glanzend wordt. Met biologische muru muru boter 
om het haar te verzorgen en te voeden.
Gebruik: verdeel de gehele ampul over schoon, vochtig haar, masseer in en laat 5-10 minuten inwerken, daarna 
uitspoelen.

integrity intensive treatment
intensief voedende behandeling voor elk haartype

Een specifieke formule met biologische muru muru boter voor elk haartype. Voedt intens en voorkomt pluis. 
Conditioneert het haar en maakt het handelbaar, extreem zacht en stralend.
Gebruik: verdelen over schoon, vochtig haar en inmasseren. Laat 3 tot 5 minuten inwerken, doorkammen en 
uitspoelen.

integrity incredible oil
herstellende en beschermende olie voor beschadigd haar of gespleten haarpunten

Een filmvormende leave-in behandeling geformuleerd om het haar te beschermen tegen de hitte van föhnen, 
straighten en andere stressfactoren die het haar verzwakken. Voedt, ontwart en draagt bij aan het sluiten van de 
haarschubben om gespleten haarpunten tegen te gaan en te voorkomen, maakt het haar ongelooflijk glanzend, 
handelbaar en verzwaart niet.
Gebruik: spray gelijkmatig over schoon, vochtig haar en kam door om het product gelijkmatig te verdelen. Niet 
uitspoelen. Vervolg met föhnen en stylen.

leave in
herstellende spray voor beschadigd haar

Een leave-in behandeling die natuurlijk verkregen keratine, proteïnen en aminozuren met hyaluronzuur bevat 
dat een intensief hydraterende werking heeft. Maakt het haar sterk en geeft consistentie aan het haar zonder 
dat het “zwaar” wordt. Het verbetert de handelbaarheid. 
Gebruik: spray het product vanaf de aanzet tot in de haarpunten en besteed daarbij extra aandacht aan de 
meest beschadigde lengtes. Ga verder met de styling.

integrity / innovatie op het gebied van haarverzorging

Het reconstruction system levert essentiële componenten voor het haar die 
de gezondheid en schoonheid herstellen.

fibre sealant / Stap b
voedende, sealende behandeling voor beschadigd haar

De specifieke formule sluit en comprimeert de schubbenlaag met een filmvormende werking, waardoor het haar 
wordt geregenereerd en gaat glanzen. Bevat natuurlijke proteïnen en aminozuren die het haar de natuurlijke 
structurele componenten terug geven.
Gebruik: aanbrengen op het haar na het aanbrengen van milk_shake® integrity rebuilder in stap a en masseer 
in op de meest beschadigde zones. Gelijkmatig verdelen met een kam en 10 minuten laten inwerken onder een 
warmtebron. Goed uitspoelen en milk_shake® integrity leave in aanbrengen. Alleen voor professioneel gebruik.

rebuilder / Stap a
intensieve, reconstruerende behandeling voor beschadigd haar 

Een behandeling met natuurlijk geproduceerde keratine, proteïnen en aminozuren die doordringen in de haarvezel 
en de natuurlijke componenten van het haar opnieuw opbouwen. Deze behandeling, wanneer toegepast onder 
een warmtebron, voedt beschadigd haar diep zonder het te verzwaren. 
Gebruik: reinig het haar met milk_shake® deep cleansing shampoo, verdeel het haar in 4 delen en breng de 
milk_shake® integrity rebuilder gelijkmatig aan. Masseer met de vingertoppen en ga verder naar stap b met 
milk_shake® fibre sealant. Alleen voor professioneel gebruik.



16  17 

smoothing shampoo
anti-frizz shampoo

Reinigt mild en draagt er aan bij om de resultaten, verkregen tijdens de behandeling in de salon, langer te behouden. 
Bevat kostbare biologische oliën uit de Amazone met een anti-frizz werking, biologische muru muru-boter en 
melkproteïnen met een voedende werking en Integrity 41® voor bescherming van de haarkleur.
Gebruik: gelijkmatig verdelen over vochtig haar en opschuimen, daarna uitspoelen. Herhaal indien nodig. Vervolg 
met milk_shake® k-respect smoothing conditioner.

k-respect / het innovatieve anti-pluis smoothing systeem

Garandeert excellente resultaten met respect voor het haar, de gezondheid  
van de klant en de kapper.

smoothing treatment
verzachtende anti-frizz behandeling

Een professionele behandeling voor elk haartype om kroes te verwijderen en een langdurig straightening effect 
te creëren op het haar. Bevat kostbare biologische oliën uit de Amazone die een anti-frizz werking hebben, muru 
muru boter en melkproteïnen met een voedende werking.
Gebruik: raadpleeg de technische handleiding. Alleen voor professioneel gebruik.

preparing shampoo
reinigende shampoo voor elk haartype

Reinigt intens, behoudt de vochtbalans van het haar. De alkalische pH helpt om de haarschubben te openen om 
het haar voor te bereiden op de straightening behandeling. 
Gebruik: gelijkmatig verdelen over vochtig haar en opschuimen, daarna uitspoelen. Herhaal indien nodig. Alleen 
voor professioneel gebruik.

smoothing maintainer mist
beschermende anti-frizz spray voor het haar

Een behandelingsspray met een anti-frizz- en anti-vochteffect die bijdraagt aan het behoud van de haarstijl.  
De speciale formule vergemakkelijkt het drogen en verkort de droogtijd, het haar wordt beschermd tegen schadelijke 
invloeden van buitenaf. 
Gebruik: royaal aanbrengen over lengtes en punten op schoon, vochtig haar. Kam door en vervolg met stylen.

smoothing conditioner
anti-frizz conditioner

De ideale conditioner om de resultaten verkregen tijdens de behandeling in de salon langer te behouden. 
Bevat kostbare biologische oliën uit de Amazone met een anti-frizz werking, biologische muru muru boter en 
melkproteïnen met een voedende werking en Integrity 41® voor bescherming van de haarkleur.
Gebruik: gelijkmatig verdelen over schoon, vochtig haar, enkele minuten laten inwerken, daarna uitspoelen.

k-respect / maximale efficiëntie om frizz te elimineren

De innovatieve verpakking vermindert aanzienlijk de hoeveelheid plastic afval voor 
het milieu.
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NATURAL BEAUTY

milk mask
melkproteïnen poeder, samengesteld voor droog of beschadigd haar

Geconcentreerd melkproteïnen poeder masker, speciaal ontwikkeld voor droog of beschadigd haar. Het masker 
is zo samengesteld dat het actief wordt zodra dit gemengd wordt met de natural care mask base. De diepe, 
herstructurerende werking maakt het haar stralend, sterk en geeft body. 
Gebruik: meng 60 ml milk_shake® natural care restructuring mask base met 15 gr milk_shake® natural care 
milk mask in een bakje. Zorgvuldig mengen en aanbrengen op schoon handdoek droog haar. Laat gedurende 
5-10 minuten inwerken. Voor een diepere werking warmte toevoegen. Uitspoelen en een milk_shake® conditioner 
aanbrengen voor meer handelbaarheid.

yogurt mask
yoghurt proteïnen poeder samengesteld voor natuurlijk of gekleurd haar

Yoghurt poeder proteïnen masker, speciaal ontwikkeld voor gekleurd haar. Het masker is zo samengesteld dat het 
actief wordt zodra dit gemengd wordt met de natural care mask base. Bevat alle weldadige eigenschappen van 
yoghurt om het haar te voeden en om de kleur te behouden. 
Gebruik: meng 60 ml milk_shake® natural care restructuring mask base met 15 gr milk_shake® natural care 
yogurt mask in een bakje. Zorgvuldig mengen en aanbrengen op schoon handdoek droog haar. Laat gedurende 
5-10 minuten inwerken. Voor een diepere werking warmte toevoegen. Uitspoelen en een milk_shake® conditioner 
aanbrengen voor meer handelbaarheid.

cocoa mask
cacao poeder samengesteld voor normaal en weerbarstig haar

Geconcentreerd cacao extract poeder masker, voor droog, normaal en weerbarstig haar. Tijdens het mengen van 
milk_shake® natural care cocoa mask met de milk_shake® natural care mask base concentreren zich de 
eigenschappen van cacao. Deze diepwerkende haarbehandeling voedt de haarschacht en verbetert het uiterlijk 
van het haar, het maakt het haar extreem glanzend en geeft body. 
Gebruik: meng 60 ml milk_shake® natural care restructuring base mask met 10 gr milk_shake® natural care 
cacao mask in een bakje. Zorgvuldig mengen en aanbrengen op schoon handdoek droog haar. Laat gedurende 
5-10 minuten inwerken. Voor een diepere werking warmte toevoegen. Uitspoelen en een milk_shake® conditioner 
aanbrengen voor meer handelbaarheid.

natural care / de zachtheid van de natuur om je haar te voeden

Maskers geïnspireerd op de natuur om elk haartype te voeden.

papaya mask 
papaja poeder samengesteld voor fijn of dof haar

Geconcentreerd papaja extract poeder masker, voor fijn, droog haar. Tijdens het mengen van milk_shake® 
natural care papaya mask met de milk_shake® natural care mask base concentreren zich de eigenschappen 
van papaja. Deze maken het haar buitengewoon zacht, glanzend en geven body. 
Gebruik: meng 60 ml milk_shake® natural care restructuring base mask met 15 gr milk_shake® natural care 
papaya mask in een bakje. Zorgvuldig mengen en aanbrengen op schoon handdoek droog haar. Laat gedurende 
5-10 minuten inwerken. Voor een diepere werking warmte toevoegen. Uitspoelen en een milk_shake® conditioner 
aanbrengen voor meer handelbaarheid.

mask base
herstructurerende basis crème voor gebruik in combinatie met natural care masks

Vloeibare herstructurerende basis crème speciaal ontwikkeld om te mengen met de melk, yoghurt, cacao en 
papaja poeders om crèmige maskers te creëren die gemakkelijk aan te brengen zijn. Verrijkt met avocado en 
rijstoliën, honing en fruitextracten, vitamine E en Integrity 41®, dat de haarkleur beschermt. 
Gebruik: meng in een bakje 60 ml natural mask base met het meest geschikte poedermasker voor het haartype 
en het gewenste resultaat (natural care milk mask, yogurt mask, cocoa mask, papaya mask). Zorgvuldig 
mengen en aanbrengen op schoon handdoek droog haar, volg de aanwijzingen voor gebruik die van toepassing 
zijn op het gebruikte masker.

active milk mask / active yogurt mask
herstructurerende melk- en yoghurtmaskers

Twee rijke, herstructurerende maskers die droog of beschadigd haar diep voeden en versterken. De specifieke 
werkzame ingrediënten, melkproteïnen en yoghurt aminozuren maken het haar sterk en geven het body terwijl 
avocado en rijstoliën, honing, fruitextracten en vitamine E het haar conditioneren. Het exclusieve ingrediënt 
Integrity 41® zorgt voor een betere kleurstabiliteit en maakt het haar zacht en glanzend. 
Gebruik: aanbrengen op schoon handdoek droog haar. Laat 3 tot 5 minuten inwerken, doorkammen en uitspoelen.
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leave in treatments / verzorgd, glanzend haar

Veelzijdige producten, eenvoudig in gebruik, voor soepel, perfect gehydrateerd haar.

leave-in conditioner
leave-in conditioner voor elke haartype

Leave-in sprayconditioner voor onbehandeld tot licht droog haar. Zorgt voor een gemakkelijkere doorkambaarheid 
van beschadigd haar. Het beschermt de haarschacht en verbetert de vochtbalans van het haar. De toevoeging 
van melkproteïnen versterkt de haarschacht terwijl fruitextracten en honing het haar revitaliseren, glans geven en 
handelbaar maken. Het exclusieve ingrediënt Integrity 41® beschermt het haar tegen UV-stralen en zorgt voor 
een beter kleurbehoud.
Gebruik: gelijkmatig sprayen op schoon, handdoek droog haar, extra op de beschadigde delen. Breng in model 
zoals gewenst.

incredible milk
12 effecten / leave-in voor elk haartype 

Intensief spraymasker voor elk haartype met biologische muru muru boter, fruitextracten (bosbes, framboos, 
papaja, mango) en melkproteïnen. 1. Herstelt elk haartype 2. Controleert pluis 3. Voorkomt gespleten punten 
4. Beschermt tegen hitte 5. Bevordert de houdbaarheid van de styling 6. Buitengewoon ontwarrend 7. Geeft 
extreme glans 8. Geeft body en volume 9. Verbetert het resultaat bij het gebruik van de stijl- of krultang  
10. Beschermt en behoudt de kleur 11. UV bescherming 12. Polijst de schubbenlaag. 
Gebruik: spray op handdoek droog of droog haar. Verdeel en breng in model zoals gewenst. 

conditioning whipped cream
leave-in, beschermende, verzorgende, mousse voor elk haartype

Een leave-in formule, uitspoelen is niet nodig, met een intens beschermende werking, conditioneert het haar 
terwijl het de vochtbalans van het haar behoudt en de haarkleur beschermt. Melkproteïnen conditioneren en 
herstructureren het haar terwijl specifieke vochtregulerende ingrediënten een langdurige hydratatie geven en 
het exclusieve ingrediënt Integrity 41® de kleurstabiliteit verbetert. Maakt het haar zacht, glanzend en stralend. 
Gebruik: goed schudden en de bus ondersteboven houden. Verdelen over schoon, handdoek droog haar daarna 
in model brengen zoals gewenst.

colour whipped cream
verzorgend en romig leave in schuim

Geformuleerd om het haar te verzorgen en tevens direct een gelijkmatige kleur tone aan het haar te geven. Bevat 
melkproteïnen die het haar verzorgen en herstructureren. Speciale bestanddelen geven een langdurige hydratatie  
en het exclusieve ingrediënt Integrity 41® verbetert de kleurstabiliteit. De kleurtoon is gemakkelijk te verwijderen 
door het haar te wassen.
Gebruik: goed schudden en de verpakking ondersteboven houden. Verdelen over schoon, vochtig haar en in 
model brengen.

colour whipped cream / Kleurrijk schuim met heerlijke geuren

Frisse en vrolijke tinten voor behoud van intense, stralende kleuren.
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silver shine shampoo
specifieke shampoo voor blond of grijs haar

Een milde reiniger die een specifiek blauw-violet pigment bevat dat in staat is om ongewenste gele tonen tegen 
te gaan in natuurlijk blond of geblondeerd haar en in grijs of wit haar. Verrijkt met een biologische mix van 
bessenextracten en melkproteïnen voor glanzend, zacht en gezond haar. SLS en SLES vrij.
Gebruik: gelijkmatig verdelen over nat haar, masseren en uitspoelen. Herhaal indien nodig. Voor een meer intens 
resultaat, enkele minuten laten inwerken.

silver shine light shampoo
specifieke shampoo voor blond of grijs haar

Een milde reiniger met een specifiek blauw-violet pigment dat een uitgebalanceerde werking heeft, neutraliseert 
zelfs de meest subtiele, ongewenste, gele tonen die typisch zijn voor wit, grijs, blond of geblondeerd haar. Verrijkt 
met melkproteïnen en biologische bessenextracten voor glanzend, zacht en gezond haar. SLS en SLES vrij.
Gebruik: gelijkmatig verdelen over nat haar, masseren en uitspoelen. Herhaal indien nodig.

silver shine conditioner
specifieke conditioner voor blond of grijs haar

Geformuleerd met een specifiek pigment dat ongewenste gele, gouden of warme tonen neutraliseert die typisch 
zijn voor wit, grijs, blond of geblondeerd haar. Conditioneert het haar, maakt het zacht en geeft vitaliteit. Bevat 
melkproteïnen, biologische fruitextracten en Integrity 41® om het haar te conditioneren met behoud van de 
vochtbalans van het haar en voor bescherming van de haarkleur.
Gebruik: aanbrengen na het reinigen op schoon, vochtig haar, enkele minuten laten inwerken en uitspoelen.

silver shine / het geheim van mooi blond haar

Een professionele lijn die is ontwikkeld om ongewenste koperachtige, gele en 
gouden tonen te neutraliseren in blond, ontkleurd of grijs haar.

silver shine whipped cream
romige, conditionerende mousse voor blond of grijs haar

Samengesteld met melkproteïnen, biologische bessenextracten en Integrity 41® om het haar te conditioneren terwijl 
het de vochtbalans behoudt en de haarkleur beschermt. Verrijkt met een speciaal blauw-violet pigment dat gele  
en gouden tonen neutraliseert die vaak voorkomen in wit, grijs, blond of geblondeerd haar. Geeft handelbaarheid 
en maakt het haar glanzend, zacht en gezond.
Gebruik: goed schudden, verpakking naar beneden richten en product in de handpalm spuiten. Aanbrengen op 
schoon, vochtig haar. Breng in model. Niet uitspoelen.

NATURAL BEAUTY
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sweet camomile / voor stralend, blond haar

De zoetheid van honing en kamille om de schoonheid van blond haar te vergroten.

sweet camomile shampoo
revitaliserende shampoo voor blond haar

Reinigt zacht, laat highlights herleven en vergroot de helderheid en glans van blond haar. De samenstelling combineert 
de welbekende, verhelderende eigenschappen van biologisch kamille-extract met de voedende eigenschappen 
van biologische honing. Het maakt het haar ongelofelijk zacht, zijdeachtig en glanzend met stralende highlights.  
SLS/SLES- en parabeenvrij. 
Gebruik: aanbrengen op nat haar, inmasseren en uitspoelen. Herhaal indien nodig.

sweet camomile conditioner
revitaliserende conditioner voor blond haar

Verzacht en ontwart het haar op milde wijze, laat highlights herleven en vergroot de glans van blond haar.  
De samenstelling combineert de welbekende, verhelderende eigenschappen van biologisch kamille-extract met 
de voedende eigenschappen van biologische honing. Het maakt het haar ongelofelijk zacht en zijdeachtig. 
Parabeenvrij. 
Gebruik: aanbrengen op nat, schoon haar, inmasseren en enkele minuten laten inwerken. Daarna doorkammen 
en uitspoelen. 

sweet camomile leave-in
revitaliserende leave-in conditioner voor blond haar

Speciaal samengesteld voor natuurlijk of licht droog haar. De samenstelling combineert de welbekende, 
verhelderende eigenschappen van biologisch kamille-extract met de voedende eigenschappen van biologische 
honing. Zorgt voor gemakkelijk doorkambaar, glanzend haar. Parabeenvrij. 
Gebruik: gelijkmatig sprayen op schoon handdoek droog haar. Niet uitspoelen.

sensorial mint / voor een fris moment met organische munt 

De frisheid van munt voor haar en lichaam.

sensorial mint shampoo
verfrissende shampoo

De formule met biologische munt, salie en fruitextracten reinigt het haar mild, verwijdert onzuiverheden en verfrist 
en revitaliseert zowel het haar als de hoofdhuid. SLS/SLES- en parabeenvrij. 
Gebruik: aanbrengen op nat haar, inmasseren en uitspoelen. Herhaal indien nodig. 

sensorial mint conditioner
verfrissende conditioner

De formule met biologische munt, salie en fruitextracten hydrateert en beschermt en maakt het haar zacht, stralend 
en glanzend en verzwaart niet. Voor een unieke, verfrissende ervaring. Parabeenvrij. 
Gebruik: aanbrengen op nat, schoon haar, inmasseren en een aantal minuten laten inwerken, daarna doorkammen 
en uitspoelen.

sensorial mint invigorating spray
verfrissende en hydraterende water spray 

Een frisse, enerverende munt spray die het haar en de huid omringt met een weldadige, frisse sensatie.  
Perfect tijdens de zomermaanden of gedurende het jaar na het sporten. Parabeenvrij.
Gebruik: spray op een afstand van ongeveer 20 cm vanaf de huid en/of het haar. Vermijd contact met de ogen.  
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volume solution /effectieve langdurige volumegevende werking 

Ongekend volume vanaf het eerste gebruik.

volumizing shampoo
volumegevende shampoo voor elk haartype

Een shampoo die ontwikkeld is om volume en body te geven zonder het haar te verzwaren. Reinigt mild dankzij 
de specifieke formule die waardevolle suiker derivaten bevat die het haar transformeren en het body geven. 
Parabeen- en SLES vrij.
Gebruik: verdeel gelijkmatig over nat haar, inmasseren, daarna uitspoelen. Herhaal indien nodig. Vervolg met 
volumizing conditioner.

volumizing conditioner
volume conditioner voor elk haartype

Met een intensieve werking, geeft zachtheid en body zonder het haar te verzwaren. Bevat kostbare suiker 
derivaten, transformeert het haar en geeft volume aan elk haartype met een intense, revitaliserende werking. 
Parabeenvrij.
Gebruik: gelijkmatig over schoon, vochtig haar verdelen, enkele minuten laten inwerken en uitspoelen.

volumizing styling spray
volumegevende styling spray

Specifiek geformuleerd om volume en verzorging te geven aan onbehandeld of licht droog haar. Zorgt voor een 
optimale vochtbalans en beschemt de haarschacht. Waardevolle suiker derivaten en een speciaal filmvormend, 
hydraterend bestanddeel revitaliseren het haar en geven een langdurige glans en handelbaarheid. 
Gebruik: spray op aanzet en lengte en vervolg met de styling.

curl passion / speciale formule voor flexibele krullen met definitie

De professionele oplossing om krullend haar te hydrateren en definiëren.

curl passion shampoo
shampoo voor krullend haar

Reinigt en conditioneert elk haartype mild en intensief. Geeft zachtheid en handelbaarheid.
Maakt krullen veerkrachtig, flexibel en lang houdbaar. Bevat biologische pracaxi en babassu-oliën, melkproteïnen, 
fruitextracten, Integrity 41® en quinoa proteïnen. Parabeen- en sulfaatvrij
Gebruik: verdeel gelijkmatig over nat haar, inmasseren, daarna uitspoelen. Herhaal indien nodig. Ga verder met 
milk_shake® curl passion conditioner.

curl passion conditioner
conditioner voor krullend haar

Ideaal voor elk haartype om zachtheid en handelbaarheid te geven zonder het haar te verzwaren. Maakt 
krullen veerkrachtig, flexibel en lang houdbaar. Bevat biologische pracaxi en babassu-olien, melkproteïnen, 
fruitextracten, Integrity 41® en quinoa proteïnen. Parabeenvrij.
Gebruik: verdeel gelijkmatig over schoon, vochtig haar, laat enkele minuten inwerken, daarna uitspoelen. Vervolg 
met milk_shake® curl passion leave in spray. 

curl passion leave in
leave-in spray voor krullend haar

Een behandelspray, ideaal om zachtheid en handelbaarheid te geven. Maakt krullen veerkrachtig, flexibel en lang 
houdbaar. Bevat biologische pracaxi- en babassu-olie, melkproteïnen, fruitextracten, Integrity 41® en quinoa 
proteïnen.
Gebruik: verdeel gelijkmatig over schoon, vochtig haar en vervolg met de styling.
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argan / de schoonheidsvoordelen van argan olie

De waardevolle eigenschappen van organische argan olie voor gezond  
en gehydrateerd haar.

argan shampoo
organische argan olie shampoo voor elk haartype

Zachte, sulfaat- en zoutvrije shampoo die mild reinigt dankzij de unieke samenstelling met biologische argan olie, 
tarwe- en rijstproteïnen. Geeft onmiddelijke hydratatie, conditioneert en voedt het haar. Gaat pluis tegen en maakt 
het haar zacht en glanzend. Zorgt voor kleurbehoud.
Gebruik: verdelen over nat haar, inmasseren en uitspoelen. Herhaal indien nodig. 

argan deep treatment
intensieve behandeling voor elk haartype

De formule van voedende, biologische argan olie en tarweproteïnen voorkomt pluis. Geschikt voor elk haartype. 
Het sluit de schubbenlaag en maakt het haar zacht, glanzend en geeft handelbaarheid en behoudt de haarkleur. 
Gebruik: verdelen over schoon haar en inmasseren. Laat 3 tot 5 minuten inwerken, doorkammen en uitspoelen. 

glistening argan oil
argan olie behandeling voor elk haartype

Een unieke formule met biologische argan olie voedt en conditioneert het haar onmiddellijk. Maakt het haar zacht, 
stralend, geeft het haar volume en een uitzonderlijke glans.
Gebruik: masseer enkele druppels in de handpalmen en verdeel deze vervolgens door het haar, vóór of na de styling.

no frizz / anti-pluisbehandelingen voor glanzend haar

Verban pluis voor zacht en glanzend steil of gekruld haar.

glistening milk
verzorgende, glansgevende melk voor pluizig haar

Voorkomt pluizig haar tijdens de styling en beschermt het haar tegen de hitte van stylingtools tijdens het drogen. 
Maakt het haar soepel en gemakkelijk handelbaar en behoudt de optimale vochtbalans van het haar. Zorgt voor 
kleurbehoud. Bevat dadelpalmextract en abyssinian olie voor een uitstekende conditionering. Maakt het haar 
zacht en glanzend.
Gebruik: verdelen over gewassen, handdoek droog haar, niet uitspoelen, doorkammen en vervolg met de styling. 
Kan ook toegepast worden na de styling voor meer glans en kruldefinitie.

glistening serum
glansdruppels voor pluizig haar

Voorkomt pluizig haar tijdens en na de styling, beschermt het haar tegen hitte en zorgt ervoor dat stylingtools 
met gemak door het haar glijden. Het sluit de schubbenlagen, wat zorgt voor een buitengewone glans. 
Bevat dadelpalmextract en abyssinian olie dat het haar zacht, stralend en glanzend maakt.
Gebruik: breng een paar druppels aan in de handpalmen en verdeel gelijkmatig door het haar, vóór of na de styling.

glistening spray
glansspray voor pluizig haar

Geeft glans, verwijdert statische electriciteit en verbetert de handelbaarheid van droog haar. Bevat dadelpalmextract 
en abyssinian olie, voor zacht en handelbaar haar. Het zorgt voor behoud van de optimale vochtbalans. Maakt 
het haar zacht, stralend en glanzend.
Gebruik: spray na de styling op het haar, op een afstand van 20-30 cm.
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special / schoonheid en welzijn voor veeleisend haar

Producten voor haar dat specifieke verzorging nodig heeft.

deep cleansing shampoo
diep reinigende shampoo voor elk haartype

Specifiek ontwikkeld om chloride en opgebouwde residuen van stylingproducten uit het haar te verwijderen. 
Bevat fruitextracten, honing en melkproteïnen, reinigt het haar intens terwijl het de natuurlijke vochtbalans herstelt. 
SLES vrij.
Gebruik: aanbrengen op nat haar, inmasseren en daarna uitspoelen. Herhaal indien nodig.

daily frequent shampoo
shampoo voor dagelijks gebruik

Een mild reinigende SLS– en parabeenvrije shampoo, speciaal ontwikkeld om haar dat vaak gewassen wordt te 
hydrateren en te beschermen. Met melkproteïnen en appelextract om het haar te hydrateren en te beschermen. 
Integrity 41® zorgt voor kleurbehoud.
Gebruik: aanbrengen op nat haar, inmasseren en uitspoelen. Herhaal indien nodig. Gebruik vervolgens de meest 
geschikte milk_shake® conditioner of treatment voor een meer intensieve verzorging.

daily frequent conditioner
conditioner voor dagelijks gebruik

Parabeenvrije, hydraterende en beschermende conditioner voor dagelijks gebruik. Melkproteïnen en appelextract 
maken het haar zacht, glanzend, levendig en gehydrateerd, dit zonder het haar te verzwaren. Integrity 41® zorgt 
voor kleurbehoud.
Gebruik: breng aan op schoon, handdoek droog haar, zorgvuldig verdelen, laat enkele minuten inwerken, daarna 
doorkammen en uitspoelen. 

daily / dagelijkse verzorging voor het haar

De beste manier van reiniging en conditionering voor dagelijks gebruik.
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energizing blend shampoo
haar verdikkende shampoo

Energizing shampoo voor fijn, dunner wordend en broos haar. Voor een milde maar diepe reiniging met respect
voor de hoofdhuid en het haar. Bevat biologische rozemarijn- en salie-extracten, Fioravanti balsem, natuurlijk 
verkregen glycerine, eucalyptus, panthenol en een mix van 11 essentiële oliën.
Gebruik: aanbrengen op nat haar en hoofdhuid, zachtjes inmasseren en vervolgens de vingertoppen met een 
lichte druk in cirkels over de hoofdhuid bewegen om de microcirculatie te vergroten. Uitspoelen en
vervolgen met de energizing blend conditioner en treatment.

energizing blend conditioner
haar verdikkende conditioner

Conditioner voor fijn, dunner wordend en broos haar. Vochtinbrengend, ontwarrend en verzachtend zonder het 
haar te verzwaren. Met biologische rozemarijn- en salie-extracten, Fioravanti balsem, natuurlijk verkregen glycerine,
natuurlijk verkregen menthol, panthenol, rijstzemelolie, vitamine E en een mix van 11 essentiële oliën.
Gebruik: aanbrengen op schoon, vochtig haar, zachtjes inmasseren en enkele minuten laten inwerken terwijl je 
met de vingertoppen met een lichte druk in cirkels over de hoofdhuid beweegt om de microcirculatie te vergroten. 
Doorkammen indien gewenst en grondig uitspoelen.

energizing blend scalp treatment
haar verdikkende hoofdhuid behandeling

Een lotion ter versterking en verlevendiging. Herstelt de volheid, dikheid en glans van fijn, dunner wordend en broos haar. 
Bevat biologische rozemarijn- en salie-extracten, Fioravanti balsem, wondkruidextract, natuurlijk kamfer, gehydroliseerde 
rijstproteïnen en panthenol.
Gebruik: aanbrengen op de hoofdhuid en masseer het product zachtjes in de hoofdhuid gedurende enkele minuten 
waarbij de vingertoppen met een lichte druk in cirkels over de hoofdhuid worden bewogen om de microcirculatie van 
de hoofdhuid te vergroten en optimale omstandigheden te creëren voor nieuwe haargroei. Niet uitspoelen en het haar in 
model brengen. Breng de lotion gedurende 4 weken 2 keer per week aan. Daarna onderhouden met 1 keer per week.

scalp care / efficiënt voor hoofdhuid en haar

Producten die speciaal ontwikkeld zijn om het welzijn van de hoofdhuid te 
verbeteren en de gezondheid van het haar te vergroten.

purifying blend shampoo  
intensief reinigende shampoo voor hoofdhuid en haar

Reinigt diep maar mild, bevrijdt de hoofdhuid van onzuiverheden, roos, talg, zweet en restanten van 
stylingproducten. Geselecteerde plantaardige ingrediënten dragen bij aan de bescherming van de hoofdhuid en 
het haar tegen vervuiling. Voor een gezond, glanzend resultaat. Met AFA groen-blauw micro zeewier, biologisch 
duizendblad- en brandnetelextract, essentiële citroen- en rozemarijn olie, eucalyptol, allantoïne en pyrithionzink. 
Deze mix van actieve ingrediënten met buitengewone, reinigende eigenschappen is ontwikkeld om de hoofdhuid te 
beschermen en de ongemakken op te lossen van overmatige roos, vette hoofdhuid en vervuiling uit de omgeving.
Gebruik: gelijkmatig verdelen over nat haar en inmasseren, enkele minuten laten inwerken, daarna uitspoelen.

normalizing blend shampoo  
shampoo voor de normale of vette hoofdhuid en haar

Veel meer dan alleen een eenvoudige reiniger of een routine wasbeurt. Normalizing blend shampoo heeft 
verbazingwekkende voordelen voor de hoofdhuid en het haar. De formule bevat biologische koriander- en 
helichrysum extracten, panthenol, essentiële koriander- en cederoliën en een uitgebalanceerde mix van milde 
bestanddelen die diep maar mild reinigen. Verwijdert talg en vetresten met respect voor het delicate evenwicht 
van de talgproductie in de hoofdhuid.
Gebruik: verdeel gelijkmatig over een natte hoofdhuid en nat haar, inmasseren en uitspoelen. Herhaal indien nodig.

scalp care / specifieke behandelingen voor hoofdhuid en haar

Een gezonde hoofdhuid is de basis voor prachtig haar. NATURAL BEAUTY
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smoothing cream    HOLD   VOL    SHINE    

gladmakende crème met een soft hold 

Een styling crème die is geformuleerd om de schubbenlaag glad te maken, het haar te beschermen tijdens het 
föhnen en om een natuurlijke ondersteuning te geven. Houdt het haar langer glad en gaat pluis tegen. Maakt het 
haar zacht en glanzend zonder ongewenste residuen. 
Gebruik: doseer de benodigde hoeveelheid en verdeel deze over schoon, vochtig haar. Vervolg met de styling.

texturizing spritz  HOLD   VOL    SHINE    

bodifying spray

Bodifying formule met een matte afwerking die stevigheid geeft en golvend haar alsof je een dagje naar het strand 
bent geweest en geeft houdbaarheid aan je look ongeacht de lengte van het haar. Bevat geselecteerde actieve 
ingrediënten om het haar te beschermen tegen kleurvervaging en uitdroging. Zeer geschikt voor fijn haar.
Gebruik: goed schudden voor gebruik. Spray over vochtig haar en laat het haar natuurlijk drogen voor een casual 
look, gebruik een föhn met diffuser of borstel voor een meer natuurlijke en gedefinieerde look. Spray op droog 
haar en breng het haar dan in model met de handen voor extra houdbaarheid en volume.

shaping foam   HOLD   VOL    SHINE    

styling foam met een medium hold

Creëert volume en model, beschermt het haar tijdens het föhnen. Geeft body en een natuurlijke controle met een 
flexibele stevigheid. Voor elk haartype.
Gebruik: goed schudden en de benodigde hoeveelheid doseren. Aanbrengen en verdelen over schoon, vochtig 
haar. Vervolg met de styling.

styling potion  HOLD   VOL    SHINE    

conditioning en styling crème 

Geeft een lichte stevigheid en een onmiddellijk verzorgend effect aan elk haartype. Veelzijdig en uniek, het verzacht 
de haarschubben, geeft natuurlijke body. 
Gebruik: doseer de benodigde hoeveelheid en breng aan door deze over schoon, vochtig haar te verdelen. 
Vervolg met de styling. 

liquid styler   HOLD   VOL    SHINE    

styling en defining fluid

Een veelzijdige styling fluid, ideaal om definitie en zachte, flexibele stevigheid te geven met een memory effect. 
Geschikt voor elke haarstijl, om het haar natuurlijk te laten drogen en voor elk haartype. Geeft body, zachtheid 
en glans. 
Gebruik: doseer de benodigde hoeveelheid en breng deze aan op schoon, vochtig haar. Vervolg met de styling. 
Kan gebruikt worden na het drogen om gecreëerde krullen te verstevigen. 

NATURAL BEAUTY

curl perfectionist  HOLD   VOL    SHINE    

curl defining cream

Definieert en houdt de krullen in bedwang, voorkomt pluis en intensiveert de natuurlijke textuur van het haar. 
Geeft langdurig model aan het haar en zachtheid en glans. Bevat quinoa proteïnen, Integrity 41®, biologische 
fruitextracten, melkproteïnen en een UV-filter.
Gebruik: aanbrengen op vochtig haar en creëer vervolgens de gewenste stijl.

lifestyling / geeft direct definitie en houdbaarheid in enkele 
eenvoudige stappen

Een productlijn die ontworpen is om elke look te creëren, van de meest natuurlijke 
tot de meest complexe.
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lifestyling / de natuurlijke cutting-edge van styling

De perfecte oplossing voor elke look. NATURAL BEAUTY

strong hairspray   HOLD   VOL    SHINE    

strong hold haarlak voor gekleurd haar

Een strong hold haarlak die ontwikkeld is om structuur en stevigheid te geven en om elke haarstyle te verstevigen 
maar met behoud van de natuurlijke beweging van het haar. Maakt het haar volumineus en glanzend zonder 
ongewenste residuen en verzwaart het haar niet. Met quinoa proteïnen en een UV filter voor een langer 
kleurbehoud, ze beschermen gekleurd haar met een stralend, intens en glanzend resultaat.
Gebruik: spray op een afstand van 20-30 cm van het haar voor het gewenste resultaat of de gewenste stijl.

medium hold hairspray   HOLD   VOL    SHINE    

medium hold haarlak

Medium hold haarlak die houdbaarheid geeft en je hairstyle op zijn plaats houdt met een natuurlijke, flexibele 
houdbaarheid. Geeft body en glans zonder productresiduen en verzwaart het haar niet. Met een UV filter en 
quinoa proteïnen voor kleurbescherming, bescherming tegen zonnestralen en omgevingsstress die een vervaging 
van de kleur tot gevolg kunnen hebben.
Gebruik: spray op een afstand van ongeveer 20-30 cm. 

dry shampoo  HOLD   VOL    SHINE    

instant droog shampoo

Ultra-fijne formule met direct resultaat. Geeft de hoofdhuid een aangenaam fris en schoon gevoel zonder 
gebruik van water, geeft volume zonder residu achter te laten. Zorgt ervoor dat het haar er langer schoon uitziet.  
Met hennepzaadolie dat voedende eigenschappen bezit voor hoofdhuid en haar.
Gebruik: schudden voor gebruik, sprayen bij de aanzet van het haar, een moment wachten, vervolgens in model 
brengen met de handen of een borstel.

thermo-protector  HOLD   VOL    SHINE    

hitte beschermer voor het haar

Een ultra-fijne formule die ontwikkeld is om de haarvezel te beschermen tegen de hitte van de föhn, krultang en 
stijltang. Het product op een afstand van 20-30 cm sprayen op schoon, vochtig haar van aanzet tot punt, creëert 
een onzichtbare film om het haar om gespleten punten, breekbaarheid en schade die tijdens het drogen kan 
ontstaan, te verminderen. Verkort ook de droogtijd.
Gebruik: spray op een afstand van ongeveer 20-30 cm op schoon, vochtig haar van aanzet tot punten. Vervolg 
met föhnen.

strong eco hairspray  HOLD   VOL    SHINE    

strong eco hairspray voor gekleurd haar

Een haarlak voor gekleurd haar die extra sterke stevigheid geeft, geeft structuur aan het haar met een extreme 
glans. Beschermt het haar tegen vocht en tegen externe agressoren, behoudt het volume van het haar en de 
stijl. Droogt snel, is gemakkelijk uit te borstelen en laat geen residu achter in het haar. Bevat quinoa proteïnen, 
Integrity 41®, biologische fruitextracten, melkproteïnen en een UV-filter.
Gebruik: spray op een afstand van 20-30 cm vanaf het haar zoveel als gewenst.

let it shine  HOLD   VOL    SHINE    

verzachtende glansspray

Deze superfijne mist maakt het haar zacht en glanzend, beschermt tegen hitte en verzwaart het haar niet. Geeft geen 
stevigheid. Geschikt voor elk haartype, houdt statisch haar onder controle. Bevat quinoa proteïnen, Integrity 41®, 
biologische fruitextracten, melkproteïnen en een UV-filter.
Gebruik: spray gelijkmatig over vochtig haar, over de lengte en punten of gebruik na het stylen.
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lifestyling / een stylinglijn die ontworpen  
is om oneindig veel looks te creëren

Ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de kapper voor elke stylingbehoefte. NATURAL BEAUTY

powder pop  HOLD   VOL    SHINE    

volumepoeder

Een gewichtloos stylingpoeder dat ideaal is om volume te geven met een matte afwerking.
Gebruik: verdeel een kleine hoeveelheid product bij de aanzet van droog haar of in de handen en ga verder met 
stylen.

medium hold gel  HOLD   VOL    SHINE    

medium hold styling gel

Geeft stevigheid aan elke haarstijl om gedefineerde stijlen te creëren met een ‘memory’ en geeft het haar een 
ongelooflijke glans. Geeft structuur aan fijn haar en geeft body en definitie aan krullen met een anti-pluis effect. 
Droogt snel en laat geen residu achter op het haar.
Gebruik: verdeel een kleine hoeveelheid door de vingers en breng aan op vochtig of droog haar.

curl shaper  HOLD   VOL    SHINE    

vormgevende fluid voor krullend haar

Ideaal voor gedefinieerde en langhoudbare krullen. Het versterkt de natuurlijke textuur van het haar, geeft controle 
aan gedefinieerde krullen en perfectioneert golvend haar. De specifieke formule garandeert een antipluiswerking, 
glans en kleurbescherming.
Gebruik: aanbrengen op schoon, vochtig haar en doorgaan met stylen.

blow-dry primer  HOLD   VOL    SHINE    

pre-styling lotion

Ideaal om het haar meer body en textuur te geven. De specifieke dispenser transformeert het product in een zacht 
schuim dat gemakkelijk gelijkmatig over het haar kan worden verdeeld. Het beschermt tegen hitte, vermindert de 
droogtijd, helpt kapsels langer mee te gaan en voorkomt kleurvervaging. Het bevat quinoa-proteinen, Integrity 41®, 
biologische fruitextracten, melkproteïnen en een UV-filter.
Gebruik: doseer de benodigde hoeveelheid en breng aan op schoon, vochtig haar. Ga verder met stylen.

fixing paste    HOLD   VOL    SHINE    

pasta met een strong hold

Geeft textuur en structuur aan het haar met een stevige, flexibele houdbaarheid. Door de textuur is de pasta 
gemakkelijk aan te brengen.
Gebruik: neem een kleine hoeveelheid van het product en wrijf dit tussen de handpalmen. Verdeel over vochtig 
of droog haar, vervolgens het haar in het gewenste model brengen.

texturizing cream   HOLD   VOL    SHINE    

volumegevende modelleer crème 

Bijzonder geschikt voor fijn haar, wanneer dit wordt aangebracht op droog haar geeft het body, creëert en 
controleert haarstrengen voor creatieve en ongekamde looks. Bevat biologische fruitextracten, quinoa  
en melkproteïnen, Integrity 41® en een UV filter om het haar te beschermen.
Gebruik: aanbrengen op droog haar en in model brengen.
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lifestyling / braid products

Kies een stijl en maak prachtige vlechten.

braid grease    HOLD   VOL    SHINE    

vlecht wax

Geeft een vleugje glans en is ideaal om perfecte scheidingen, vlechten en knotten te maken.
Gebruik: aanbrengen op droog haar, vervolgen met de styling.

braid cream   HOLD   VOL    SHINE    

vlecht styling crème

Een lichte en flexibele crème, ideaal voor het maken van vlechten en knotten.
Gebruik: breng aan op vochtig of droog haar en ga dan verder met het maken van de vlecht. Breng voor een 
betere definitie een kleine hoeveelheid product aan op de vingertoppen voordat je gaat vlechten.

braid lotion   HOLD   VOL    SHINE    

vlecht definiërende lotion

Een lichte en flexibele lotion voor het haar perfect voor het maken van vlechten en knotten.
Gebruik: breng aan op vochtig of droog haar en ga dan verder met het maken van de vlecht. Breng voor een 
betere definitie een kleine hoeveelheid product aan op de vingertoppen voordat je gaat vlechten.

freehand paste   HOLD   VOL    SHINE    

modelleer pasta met een flexibele controle

Een pasta met een elastische en rekbare textuur om het haar te definiëren en om oneindig veel stijlen te creëren.
Bevat biologische fruitextracten, quinoa en melkproteïnen, Integrity 41® en een UV filter om het haar te beschermen.
Gebruik: aanbrengen op vochtig of droog haar en in model brengen.

design wax    HOLD   VOL    SHINE    

definieer wax 
Een formule op waterbasis met een licht modellerend effect, geeft een lichte glans en flexibele definitie aan het 
haar. Bevat biologische fruitextracten, quinoa en melkproteïnen, Integrity 41® en een UV filter, geeft het haar 
definitie en glans. 
Gebruik: aanbrengen op droog haar en in model brengen.

lifestyling / een stylinglijn die ontworpen  
is om oneindig veel looks te creëren

Ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de kapper voor elke stylingbehoefte.
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sun&more / schoonheid en bescherming tegen de zon

Een complete lijn van zonneproducten voor haar en lichaam.

all over shampoo
hydraterende shampoo voor het lichaam en het haar

Een ‘twee-in-één’ reinigende en verzachtende formule voor haar en lichaam, ideaal voor gebruik na het zwemmen 
in de zee of het zwembad. Maar ook het gehele jaar te gebruiken om de huid te verzachten en het haar te 
beschermen tegen zonlicht en de uitdrogende effecten van de zon. Verrijkt met een UV filter, vitamine E en 
natuurlijk geselecteerde ingrediënten voor een gezonde huid en fris haar. Bevat muru muru boter, quinoa proteïnen, 
hibiscusolie, biologische olie van passievrucht en biologische argan olie.
Gebruik: verdelen over vochtig haar en lichaam. Inmasseren en uitspoelen. Herhaal indien nodig. Voor het beste 
resultaat vervolgen met beauty mask om de herstellende effecten voor het haar te optimaliseren.

incredible milk
leave-in voor elk haartype

Een spray masker met 12 cosmetische ingrediënten in een ‘zonne-editie’ die alle noodzakelijke elementen bevatten 
om het haar gedurende de zomer te beschermen. Leave-in formule. 1. Herstelt elk haartype 2. Voorkomt pluis  
3. Voorkomt gespleten punten 4. Beschermt tegen hitte 5. Geeft handelbaarheid 6. Ontwart 7. Geeft ongelofelijke 
glans 8. Geeft body en volume 9. Verbetert de resultaten van de stijl- en krultang 10. Beschermt en zorgt voor 
kleurbehoud 11. Beschermt tegen UV stralen 12. Maakt het haar glad. Bevat muru muru boter, quinoa proteïnen, 
melkproteïnen, vitamine E, UV filters en extracten van zwarte bes, mango, papaja en framboos.
Gebruik: aanbrengen op handdoek droog haar, verdelen en in model brengen.

beauty mask
intensief voedend haarmasker

Zeer voedzaam en conditionerend masker, te gebruiken na elke shampoo om de schade te herstellen die veroorzaakt 
is door zon, zout, wind en chloor. De diepe werking, gecreëerd door de synergie van conditionerende ingrediënten 
met natuurlijke extracten, een UV filter en vitamine E, maakt het haar zacht, glanzend en gemakkelijk doorkambaar.
Bevat muru muru boter, quinoa proteïnen, hibiscus olie, biologische olie van passievrucht, biologische argan olie, 
zoete amandelolie, rijstolie, vitamine E, UV filters.
Gebruik: breng aan op schoon, vochtig haar. 2-3 minuten laten inwerken en uitspoelen.

sensual lotion
vochtregulerende after sun lotion

Beschermt en hydrateert de huid door een sterk verzachtend, actief ingrediënt met een mix van verzachtende, 
plantaardige extracten voor een langdurige bruine kleur. Voorkomt uitdroging van de huid die veroorzaakt wordt
door zon, zee en zwemwater. Maakt de huid stralend, soepel, en geeft een ongekende zachtheid. Bevat biologische 
muru muru boter, hibiscus olie, biologische passievrucht olie, biologische argan olie, rijstolie, zoete amandelolie,
allantoïne en UV filters.
Gebruik: aanbrengen op de huid en inmasseren tot het volledig is opgenomen.

sunscreen milk
zonnemelk voor het lichaam SPF 15 • medium bescherming 

Een lichte en verzachtende formule die gemakkelijk aan te brengen is en snel wordt opgenomen door de huid. Verrijkt 
met plantaardige ingrediënten en UVB/UVA UV filters, beschermt en voedt de huid met een aangename, niet-vette 
textuur en een zoete, zomerse geur. Bevat biologische argan olie, cacao boter, UV filters.
Gebruik: breng een gelijkmatige hoeveelheid aan op de huid op alle delen die blootgesteld worden aan de zon, 
tenminste 20 minuten vóór blootstelling. Herhaal dit na het baden, douchen of transpireren.

pleasure oil
verzachtende olie voor lichaam & haar, SPF 6 • lage bescherming

Een ideale formule voor gebruik op het strand of bij het zwembad, hydrateert de huid en het haar. Kan ook worden 
gebruikt na het douchen of baden voor een soepele, gehydrateerde en fluweelzachte huid. De zachte olie textuur 
is niet vet, geeft UVB/UVA bescherming en is ideaal voor een donkere of reeds gebruinde huid. Met een voedende 
en verzachtende werking door plantaardige oliën, voor een ‘sun-kissed’ huid. Bevat biologische argan olie, hibiscus 
olie, biologische passievrucht olie, UV filters. 
Gebruik: voor gebruik goed schudden dan over huid en haar sprayen. Breng de olie minimaal 20 minuten vóór 
blootstelling aan de zon aan. Herhaal het aanbrengen na het baden, douchen of transpireren.

NATURAL BEAUTY
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face cream
zonnebrandcrème voor gezicht en hals SPF 50 + • zeer hoge bescherming

Specifieke zonbescherming voor de gevoelige huid van het gezicht en de halslijn. De lichte textuur is gemakkelijk 
aan te brengen en wordt snel opgenomen, zonder residu achter te laten. Met een kostbaar verlichtend en anti-vlek 
actief ingrediënt dat ook helpt om de huid gevoed en beschermd te houden.
Gebruik: Breng een royale hoeveelheid gelijkmatig aan op alle noodzakelijke gebieden vóór blootstelling aan de 
zon. Herhaal de behandeling regelmatig om de bescherming te behouden, vooral na het transpireren, baden of 
afdrogen.

sun&more / summer beauty case essentials

Bescherming en hydratatie voor een goudbruine huid en stralend haar.



milk_shake® N AT U U R L I J K E  S E N S U A L I T E I T,

E E N  N I E U W  S C H O O N H E I D S I D E A A L .

Een complete l i jn van professionele  

kleurproducten die voldoet aan elke wens of behoefte van je klant 



EEN WERELD VAN KLEUREN ONTWIKKELD DOOR milk_shake®

De nieuwe generatie van milk_shake® formules geeft een natuurlijk, 
creatief, stralend en gezond resultaat. Een unieke, zintuigelijke 
ervaring met haarkleuring voor prachtig, gezond haar.

De schoonheid en kracht van de natuur komt tot uiting in delicate 
haarkleuren met een conditionerende, cosmetische basis en 
actieve ingrediënten die het haar respecteren, de haarschacht 
conditioneren en de hoofdhuid en het haar beschermen gedurende 
de kleurbehandeling.

Voor zichtbaar stralend, glanzend, zacht en handelbaar haar met een 
intense, lang houdbare kleur. 

C O L O U R
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smoothies 
een concentraat van kleur en natuur voor je haar

creative 
zuiverheid en kracht van kleur

hair cocktails 
milde toning én een verzorgende behandeling in één

direct colour 
maximale prestatie in directe kleuring

colour sorbet 
fris de kleur op met een stralende tone

 53 

decologic 
een complete lijn van lightening producten

colour specifics 
essentiële producten voor een maximale kleurexpressie

illuminate 
milde lighteners en toners voor natuurlijk, stralend blond haar
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colour sorbet
/ Laat de kleur herleven in gekleurd haar, waardoor de intensiteit van de haarkleur 
 langer behouden blijft.
/ Geeft een tint aan opgelicht haar voor frisse en vrolijke resultaten terwijl het haar 
 wordt gevoed en geconditioneerd.
/ Geeft een vleugje intense glans aan de natuurlijke haarkleur.

C O L O U R

direct colour cocktail
/  milde toning en conditionerende behandeling

direct shine cocktail
/  verzorgende en glansverhogende behandeling

argan cocktail
/  intensieve leave-in behandeling voor voeding en glans

smoothies
conditioning semi_permanent colour

Milde, ammoniakvrije, semi-permanente kleurcrème voor tone-op-tone kleuring en conditionering van het haar. 
De smoothies kleurenlijn heeft twee kenmerken; een levendige en stralende kleur, typisch voor een permanente 
haarkleuring, en de milde werking op de hoofdhuid en het haar van een directe kleuring. Bevat melkproteïnen, 
biologische honing, Integrity 41®, aminozurencomplex, zonnebloemolie en papaja, aardbei-, blauwe bes- en 
cacao extracten. Perfect voor klanten die een kleur willen die gemakkelijk te onderhouden is en die de eerste 
grijzen haren willen verbergen. Ook geschikt voor het kleuren van heren.
Specifieke oxidanten: activating emulsion en intensive activating emulsion.

creative
conditioning permanent colour

Zeer creatieve permanente haarkleuring die stralende kleuren garandeert. Ze hebben een perfecte grijsdekking, 
zijn ongelofelijk lang-houdbaar en bieden een gamma van combinaties zonder grenzen voor een overvloed aan 
resultaat. De verzorgende en beschermende cosmetische basis gecombineerd met pure kleurmoleculen van 
een hoge kwaliteit heeft ongeëvenaarde resultaten op het haar. Bevat melkproteïnen, een aminozuren complex, 
zonnebloemolie, biologische honing en blauwe bessenextracten, een beschermende UV filter, conditionerende 
bestanddelen en geselecteerde, hydraterende ingrediënten. SLES/SLS vrij.
Specifieke oxidanten: milk_shake® oxidizing emulsion 5 / 10 / 20 / 30 / 40 volume. 

permanent & semi_permanent colours /  
kleur gevuld met natuur voor prachtig haar

Innovatieve en milde formules voor intense en stralende kleuren die het haar respecteren.

direct colour & exclusieve kleurbehandelingen /  
kleur en glans in milde en veelzijdige formules en behandelingen

Creatieve, chromatische effecten voor glanzende en stralende kleurtonen.

direct colour
conditioning direct colour

Milde en veelzijdige cosmetische kleuring voor een eenvoudige kleurbehandeling met excellente resultaten. De 
conditionerende basis is verrijkt met melkproteïnen, shea boter, argan olie en het exclusieve ingrediënt Integrity 
41®, en geselecteerde vochtinbrengende en conditionerende bestanddelen. Volledig ammoniak vrij, het is niet 
nodig om oxidanten te gebruiken. Houdbaarheid maximaal 8-10 wasbeurten.
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decologic /  
technologie en natuur gecombineerd om het perfecte blond te creëren 

Een complete lijn van producten voor lightening en toning behandelingen in de salon. C O L O U R

blue lightening powder 
conditioning blue lightening powder voor het haar

Een veelzijdige, stofvrije formule die eenvoudig te mengen is en gebruikt kan worden voor elke oplichtende 
techniek, licht op tot 6 levels terwijl het gelijktijdig gouden tonen vermindert. Het gaat niet lopen, zet niet uit of 
droogt niet uit en behoudt de juiste vochtigheid gedurende de behandeling.
Specifieke oxidanten: milk_shake® oxidizing emulsion 10 / 20 / 30 / 40 volume.

level 9
extra-high-lift powder voor het haar

Een oplichtende formule die geschikt is voor alle oplichtingstechnieken, om intens op te lichten tot 9 levels 
terwijl het achterblijvende, warme tonen tegengaat. 
Specifieke oxidanten: milk_shake® oxidizing emulsion 10 / 20 / 30 / 40 volume.

lightening powder
conditioning lightening powder voor het haar

Een veelzijdige, stofvrije formule die eenvoudig te mengen is en gebruikt kan worden voor elke oplichtende 
techniek, licht op tot 6 levels, maakt het haar zacht, handelbaar en glanzend. Het gaat niet lopen, zet niet uit 
of droogt niet uit en behoudt de juiste vochtigheid gedurende de behandeling.
Specifieke oxidanten: milk_shake® oxidizing emulsion 10 / 20 / 30 / 40 volume.

clay balayage lightener
vrije hand klei lightener voor het haar

Een oplichtende formule geschikt voor alle vrije hand technieken, loopt of zet niet uit en hecht perfect aan het 
haar. Ideaal om het haar gedeeltelijk op te lichten zonder het haar met hulpmiddelen in secties te verdelen en 
zonder af te geven. Licht op tot 4 levels met een helder, accuraat resultaat. 
Specifieke oxidanten: milk_shake® oxidizing emulsion 20 / 30 / 40 volume.

total roots lightener
milde oplichtende crème voor aanzet, lengte en punten

Ammoniakvrije oplichtende crème, om mild op te lichten tot 5-6 levels en kan ook gebruikt worden op de uitgroei. 
Geschikt voor alle oplichtingstechnieken en ontkleurende wassingen met een perfect, gelijkmatig resultaat. Ideaal 
om aan te brengen op aanzet en lengte. 
Specifieke oxidanten: milk_shake® oxidizing emulsion 10 / 20 / 30 / 40 volume.

light & color
conditioning lightening en toning powder voor het haar

Een veelzijdige, stofvrije formule die eenvoudig te mengen is en die het haar gelijktijdig oplicht én kleurt in slechts 
15 minuten met een professioneel resultaat. Een aangenaam geurende emulsie die niet uit loopt, uitzet of uitdroogt 
en de juiste vochtbalans behoudt gedurende de behandeling.
Specifieke oxidanten: milk_shake® oxidizing emulsion 5 / 10 / 20 volume. 
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decologic /  
elke oplossing voor perfect blond

Technologie en innovatie gecombineerd om onberispelijk blond te creëren.

tone controller 
toning gel voor het haar

Een lichte, milde en efficiënte toner, geeft een perfecte tone controle na het oplichten van de levels 9, zeer licht 
blond en 10, platinum blond of op natuurlijk wit haar. 
Specifieke oxidant: milk_shake® oxidizing emulsion 5 volume.
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oxidizing emulsions / 
perfecte resultaten en bescherming van het haar

Specifieke oxidanten voor perfecte lightening en maximale kleurexpressie.

oxidizing emulsion
crème oxidant

Een oxidant die specifiek is samengesteld om perfecte resultaten te bereiken tijdens het kleuren en oplichten 
bij het gebruik van de professionele milk_shake® formules. Met melkproteïnen, honing, mango-olie en het 
exclusieve ingrediënt Integrity 41® voor een mooiere en langer houdbare kleur. Verkrijgbaar in 5, 10 ,20, 30, 
40 volume.
Gebruik: volg zorgvuldig de instructies op van het product waarmee de oxidant gemengd wordt.

activating emulsion
specifieke oxidant

Een oxidant die is samengesteld om in synergie te werken met milk_shake® smoothies conditioning 
semi_permanent colour, om de pigmenten te laten ontwikkelen en zo de maximale intensiteit van de kleur te 
verkrijgen. Romig, geparfumeerd en conditionerend. Heeft een milde werking op het haar en de hoofdhuid. 
Met melkproteïnen, honing, fruitextracten en het exclusieve ingrediënt Integrity 41® voor een mooiere en langer 
houdbare kleur.
Gebruik: volg zorgvuldig de instructies op van het product waarmee de oxidant gemengd wordt.

light activating emulsion 
specifieke, milde oxidant 

Geformuleerd om in synergie te werken met milk_shake® smoothies conditioning semi_permanent colour en 
om de grootste expressie van kleurpigmenten te verkrijgen. Romig, geurend en verzorgend, heeft een milde 
werking op het haar en de hoofdhuid. Bevat melkproteïnen, honing en fruitextracten alsook het exclusieve 
ingrediënt Integrity 41® dat bijdraagt aan de bescherming van de haarkleur en zorgt voor een langer kleurbehoud. 
Ideaal voor maximale kleurafgifte.
Gebruik: volg de instructies van het product waarmee het wordt gemengd.

illuminate /  
milde oplichting voor het haar 

Lightening producten voor natuurlijk, glanzend blond haar.

pure pigment
geconcentreerde kleuring

Een ammoniakvrije geconcentreerde kleur met een directe werking, te gebruiken voor zowel onbehandeld als 
gekleurd haar. Geeft creativiteit aan het oplichtingsproces, geeft een tone en licht het haar op met creatieve, 
chromatische effecten. Verkrijgbaar in de tinten: goud, rood, blauw, violet, koper, bruin.
Gebruik: raadpleeg de technische handleiding. Alleen voor professioneel gebruik.
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colour specifics /  
kleurevolutie

Specifieke treatments om kleurbehandelingen te verbeteren en compleet te maken.

powerful protector
pre-colour beschermende fluid

Beschermt de huid tegen irritatie en roodheid gedurende de technische behandelingen, voorkomt dat de huid 
vlekkerig wordt zonder effect te hebben op de werking van de kleur op het haar. Bevat melkproteïnen die een 
herstellend effect hebben op de huid, glycerine wat de vochtbalans herstelt en de hydratatie van de huid op 
peil houdt. Aloë vera sap wat een kalmerende, anti-roodheid en verzachtende werking heeft. Avocado-olie, een 
verzachtend bestanddeel dat de huid zacht en soepel houdt en kamille-extract met een kalmerende, verzachtende 
en herstellende werking.
Gebruik: breng gelijkmatig aan op de huid vóór de technische behandeling.

intensive activating emulsion
specifieke, intense oxidant

Een oxidant die is samengesteld om in synergie te werken met milk_shake® smoothies conditioning  
semi_permanent colour, om de pigmenten te laten ontwikkelen en zo de maximale intensiteit van de kleur 
te verkrijgen en een meer intense grijsdekking (tot 75%) en intensere tonen. Romig, geparfumeerd en 
conditionerend. Heeft een milde werking op het haar en de hoofdhuid. Met melkproteïnen, honing, fruitextracten 
en het exclusieve ingrediënt Integrity 41® voor een mooiere en langer houdbare kleur.
Gebruik: volg zorgvuldig de instructies op van het product waarmee de oxidant gemengd wordt.

oxidizing emulsion / 
voor de perfecte kleur

Specifieke ontwikkelaars voor maximale kleur expressie. 
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pro color equalizer
pre-colour equalizer

Egaliseert de porositeit en versterkt het haar voorafgaand aan de kleurbehandeling en garandeert een gelijkmatige 
verdeling van de kleur. Bevat Biogenius Technology* voor gestructureerd haar en een lang houdbare, diepe, 
stralende kleur. Melkproteïnen voor een zeer conditionerende werking op de haarstructuur, vochtinbrengende 
bestanddelen die het haar hydrateren en beschermen en het haar zacht, stralend en handelbaar maken. Panthenol 
dat het haar versterkt, conditioneert en beschermt en body geeft.
Gebruik: spray op lengte en punten vóór elke kleurbehandeling.

safe lightener complex
toevoeging voor ontkleuringsbehandelingen

Toevoeging voor technische ontkleuringsbehandelingen, specifiek samengesteld om het haar tijdens de technische 
behandeling te herstructureren en te conditioneren terwijl tegelijkertijd het lightening proces wordt verbeterd. 
Bevat actieve quinoa proteïnen en fosfaatester van een cosmetische kwaliteit. Hoge kwaliteits quaternaire 
polymeren leggen een onzichtbare film rond het haar om zo de schoonheid en vitaliteit van het haar te behouden. 
Laboratorisch getest.
Gebruik: maak de lightening mix klaar volgens de aanwijzingen op de verpakking, voeg 5 ml safe lightener 
complex toe voor elke 30 gr lightening powder. Vervolg de technische behandeling. 
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color sealing shampoo
post-colour shampoo

Reinigt mild en sluit de cosmetische kleur in, voor een langer houdbare kleur en meer glans. Bevat Biogenius 
Technology* voor gestructureerd haar en een diepe, lang houdbare, stralende kleur. Een mix van milde bestanddelen 
reinigt het haar terwijl het de haarvezel beschermt. De melkproteïnen hebben een diepe conditionerende werking op 
de haarstructuur en glycerine herstelt de vochtbalans en draagt bij aan het op peil houden van de haarhydratatie. 
Gebruik: aanbrengen na het gebruik van acid colour sealer, inmasseren en daarna uitspoelen. Herhaal indien 
nodig. Vervolg met de colour sealing conditioner.

color sealing conditioner
after-colour conditioner

Conditioneert het haar na het kleuren door de haarschacht te verzachten en de cosmetische kleur in te sluiten, 
voor een langer houdbare kleur en meer glans. Bevat een mix van melkproteïnen, vitaminen, vochtinbrengende 
conditionerende bestanddelen, een UV filter een een filmvormend ingrediënt voor maximale kleurexpressie en 
zacht, glanzend haar.
Gebruik: aanbrengen op schoon, handdoek droog haar, enkele minuten laten inwerken, doorkammen en uitspoelen.

color split
barrière effect additive voor haarkleuring

Ideaal om multi-tone kleuring toe te passen zonder gebruik van folies. Creëert een barrière, beschermt en maakt 
het mogelijk om verschillende kleuren te laten overlappen die niet in elkaar overlopen of vlekken geven.
Gebruik: voor elke kleur die je gebruikt, mix je eerst de kleur en de oxidant, voeg dan 3 gr. color split toe voor 
elke 30 gr. kleur en meng dit goed. Goed schudden voor gebruik.

C O L O U R

colour specifics /  
essentiële producten voor een prachtige haarkleur

Prachtige resultaten worden bereikt door kleine aanpassingen.

acid color sealer
post-colour acid sealer

Specifiek ontwikkeld om de haarschubben te sluiten na elke technische behandeling en de kleur in te sluiten. Bevat 
Biogenius Technology* voor gestructureerd haar en een houdbare, diepe, stralende kleur. Melk- en tarweproteïnen 
hebben een zeer conditionerende werking op de haarstructuur, vochtinbrengende bestanddelen hydrateren en 
beschermen en maken het haar zacht, glanzend en gemakkelijk handelbaar. Aloë vera sap maakt het haar zacht 
en conditioneert.
Gebruik: breng gelijkmatig aan op het haar na het grondig uitspoelen van de kleur. Voorkom contact met de huid. 
Laat 3 minuten inwerken en was het haar daarna direct met de colour sealing shampoo.

instant remover
kleur reiniger voor de huid

Verwijdert elk residu van kleur op de huid met een milde en effectieve werking, maakt de huid schoon en zacht zonder 
roodheid. Bevat melkproteïnen en aloë vera sap voor een herstellende, verzachtende en hydraterende werking.
Gebruik: breng het product aan op een wattenschijfje en wrijf dit zachtjes over de huid, was vervolgens het haar.
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NATURAL BEAUTY




