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COLOUR 
SERVICES 
EVOLVE

BETERE RESULTATEN EN  
KLEURBEHANDELINGEN WAARMEE JE JOUW 
KLANT NOG MEER TEVREDEN MAAKT

/ Doelgerichte producten waarmee 
je een kleurbehandeling verbetert.
/ Onmisbare professionele ondersteuning 
om de kwaliteit van kleurbehandelingen  
in je salon te verhogen.
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INNOVATIEVE INGREDIËNTEN verrijken de producten om elke behandeling te verbeteren.

ACTIEVE INGREDIËNTEN hebben affiniteit met de structuur van het haar, herstellen en versterken de haarvezel, 
geven een ongelooflijke glans en verbeteren de schoonheid en stabiliteit van de kleur na verloop van tijd.
/ carbocysteïne, een derivaat van cysteïne, een structureel aminozuur van het haar, dringt diep door en herstelt en 
versterkt de interne structuur van het haar.
/ gehydrolyseerde tarwe proteïnen dringen door in de schubbenlaag en versterken deze en herstellen beschadigde 
delen;
/ polyquaternium-10 en methicon dringen door in de schubbenlaag en geven langdurige hydratatie en maximale 
glans, versterken de kleurtint en beschermen deze langdurig.

MELKPROTEÏNEN hebben een sterke integrerende en conditionerende werking op de haarstructuur in de cortex.

OLIËN EN NATUURLIJKE EXTRACTEN hebben een kalmerend, verzachtend en voedend effect en geven de 
hoofdhuid en het haar conditionering, elasticiteit en zachtheid.

VITAMINEN met antioxiderende, verzorgende en beschermende eigenschappen.

/ Om de kleurbehandeling compleet te maken
/ Garandeert de beste en meest langdurige resultaten voor de kleurbehandeling
/ Verhoogt de service van de colour professional
/ Geen grenzen bij het kleuren en voldoet aan elke behoefte van de klant 
/ Voor een zeer professionele kleurbehandeling en om je te onderscheiden met 
een unieke service.

8 DOELGERICHTE 
PRODUCTEN
Afkomstig van de milk_shake® 
onderzoekslaboratoria



pro colour equalizer
pre-colour equalizer
Egaliseert en versterkt de haarstructuur vóór de kleurbehandeling en garandeert een gelijkmatige kleurverdeling.
Bevat Biogenius-technologie voor geherstructureerd haar en een langdurige, diepe, schitterende kleur. De melk 
proteïnen zorgen voor een sterk aanvullende en verzorgende werking op de haarstructuur. Vochtinbrengende 
bestanddelen hydrateren en beschermen het haar waardoor de haarvezel zacht, stralend en handelbaar blijft. 
Panthenol versterkt, verzorgt en beschermt het haar en geeft body.
Gebruik: vóór elke kleurbehandeling royaal op de lengtes en punten verstuiven.

acid colour sealer
post-colour acid sealer
Specifiek geformuleerd om de schubbenlaag na elke technische behandeling te verzegelen en de kleur vast 
te houden. Bevat Biogenius Technologie voor geherstructureerd haar en een langdurige, diepe, schitterende 
kleur. De melk- en tarweproteïnen hebben een sterke aanvullende en verzorgende werking op de haarstructuur. 
Vochtinbrengende bestanddelen hydrateren en beschermen en maken de haarvezel zacht, stralend en beter 
beheersbaar. Aloë vera-sap maakt het haar zacht en geconditioneerd.
Gebruik: gelijkmatig op het haar aanbrengen na grondig uitspoelen van de kleur en vermijd contact met de huid. 
Laat 3 minuten inwerken en was het haar daarna direct met colour sealing shampoo.

powerful protector
pre-colour beschermende fluid
Beschermt de huid tegen irritatie en roodheid tijdens technische behandelingen, voorkomt verkleuring van de 
huid zonder de werking van de kleur op het haar beïnvloeden. Bevat melkproteïnen die een herstellende werking 
hebben op de huid. Glycerine dat de vochtbalans herstelt en helpt de huid gehydrateerd te houden. Het aloë vera 
sap kalmeert en gaat roodheid tegen. Avocado-olie is een verzachtend middel dat de huid zacht en soepel houdt. 
Het kamille-extract heeft een kalmerende en verzachtende werking.
Gebruik: gelijkmatig op de huid aanbrengen vóór de technische behandeling.

instant remover
haarkleur verwijderaar voor de huid
Verwijdert alle kleurresten van de huid met een zachte en effectieve vlekverwijderende werking, waardoor de 
huid schoon wordt en zacht, zonder roodheid. Bevat melkproteïnen en aloë vera-sap voor een verzachtende en 
hydraterende werking.
Gebruik: drenk een wattenschijfje in het product en wrijf zachtjes over de aangetaste plekken, daarna het haar 
wassen.

colour sealing shampoo
post-colour shampoo
Reinigt mild en sluit de cosmetische kleur in, voor een langdurige 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.

colour 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.

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 kwaliteit 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.

colour 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. colour split toe voor 
elke 30 gr. kleur en meng dit goed. Goed schudden voor gebruik.
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