
colour 
whipped 
cream



Stel je eens voor dat je in  
een wereld vol kleuren bent met  

heerlijke geuren van fruit.

Verwen jezelf met kleurrijke 
mousses met heerlijke geuren. 

Ze geven je haar een verfijnde, 
tijdelijke kleur en verzorgen 

en hydrateren.



colour 
whipped 
cream



7 frisse en vrolijke shades  
die ervoor zorgen dat je haarkleur  

stralend en intens blijft.

/ cold brunette / warm brunette /
/ beige blond / golden blond /

/ light red / copper / violet /

/ cold brunette  
BASIS LEVEL: donkerbruin, medium bruin, licht bruin, donker blond, medium blond 
RESULTAAT: koele bruine tone

/ warm brunette 
BASIS LEVEL: donkerbruin, medium bruin, licht bruin, donker blond, medium blond 
RESULTAAT: warme bruine tone

/ beige blond 
BASIS LEVEL: licht blond, zeer licht blond, platinum blond 
RESULTAAT: koele blonde tone

/ golden blond 
BASIS LEVEL: licht blond, zeer licht blond, platinum blond 

RESULTAAT: warme blonde tone

/ light red 
BASIS LEVEL: licht bruin, donker blond, medium blond, rood, aardbei blond 
RESULTAAT: rode tone

/ copper 
BASIS LEVEL: licht bruin, donker blond, medium blond, koper 
RESULTAAT: koper tone

/ violet 
BASIS LEVEL: medium bruin, licht bruin, donker blond, violet 
RESULTAAT: violet tone



colour whipped cream
verzorgende en romige
leave-in mousse

Speciaal ontwikkeld om het haar te verzorgen en tevens een gelijkmatige kleur tone aan het haar te 
geven. Bevat melk proteïnen die het haar verzorgen en herstructureren. Speciale bestanddelen geven een 
langdurige hydratatie en het exclusieve ingrediënt Integrity 41® verbetert de kleurstabiliteit. De kleur tone 
is gemakkelijk te verwijderen door het haar te wassen. 

Gebruik: goed schudden en de verpakking ondersteboven houden om de mousse aan te brengen. 
Verdelen over schoon, vochtig haar en in model brengen. 

MET INGREDIËNTEN 
VAN EEN NATUURLIJKE 

OORSPRONG

Melk proteïnen 
/ Voedende en beschermende werking op de haarstructuur
/ Maken de haarvezel sterk en weerbaar
/ Verzorgen het haar op een milde en natuurlijke wijze

Integrity 41®

/ Zonnebloemzaad extract, rijk aan antioxidant polyfenolen
/ Beschermt tegen vrije radicalen en externe agressoren  
  die het haar kunnen beschadigen
/ Draagt bij aan een langer behoud van de haarkleur

Extracten van framboos,  
blauwe bes en mango
/ Hebben een beschermende, gladmakende en verkwikkende werking.

Vitamine E
/ Algemeen bekend vanwege de antioxiderende en hydraterende eigenschappen
/ Heeft een beschermende werking en gaat het oxidatieproces tegen
dat effect kan hebben op de hoofdhuid en het haar



Verwen jezelf  
met de zachtheid van  
milk_shake® 

colour whipped cream

Technology and nature  
combine to give new vitality  

to hair colour. 
Met de eenvoud en smaak van fruit. 

Geeft geen vlekken en laat  
geen residu achter.

/ geeft een ongekende zachtheid aan het haar
/ laat de haarkleur van gekleurd haar herleven

/ om zelf je haar langer stralend te houden
/ voor een maximale glans

/ versterkt de tonen van je eigen haarkleur
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