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Herstel de natuurlijke componenten  
van het haar met als resultaat  
glanzend, zacht en gezond haar. 
De technologie van de z.one concept™ onderzoekslaboratoria 
gecombineerd met efficiënte, actieve ingrediënten 
uit de natuur afkomstig van de beroemde traditie 
van schoonheidsverzorging van de vrouwen uit de Amazone. 
Een perfecte balans tussen wetenschap en de kracht 
van plantenextracten, die het haar een maximale glans geven.

Natuurlijke, geconcentreerde en ultra-efficiënte formules 
verrijkt met biologische muru muru-boter geven het haar

/ voeding
/ bescherming
/ glans 
/ vitaliteit

integrity



integrity nourishing shampoo / sulfaat- en parabeenvrij

voedende shampoo voor elk haartype

De formule met biologische muru muru boter reinigt zacht, voedt en verzorgt het haar 
onmiddellijk, elimineert pluis en maakt het haar zacht en glanzend. 
Gebruik: gelijkmatig aanbrengen op nat haar, inmasseren, daarna uitspoelen. Herhaal 
indien nodig.

integrity nourishing conditioner / parabeenvrij

intensief voedende conditioner

Speciaal geformuleerd met biologische muru muru boter om elk haartype te verzorgen 
en te voeden. 
Gebruik: gelijkmatig aanbrengen op gewassen, vochtig haar. Kam door en laat  
2-3 minuten inwerken. Goed uitspoelen.

integrity intensive treatment / parabeenvrij

intensieve, voedende treatment voor elk haartype

Een specifieke formule met biologische muru muru boter voor. Geeft een zeer intense 
voeding en elimineert pluis. Verzorgt het haar en maakt het beheersbaar, extreem 
zacht en stralend.
Gebruik: gelijkmatig aanbrengen op gewassen, nat haar, laat gedurende 3 tot 5 
minuten inwerken, doorkammen en vervolgens uitspoelen.

integrity nourishing muru muru butter / parabeen vrij

voedende boter met biologische muru muru voor elk haartype

Een unieke, voedende mix voor een intensieve behandeling. Maakt het haar direct na 
de eerste toepassing zacht, gevoed en glanzend.
Gebruik: verdeel de voedende muru muru boter voor het wassen over de droge 
lengtes en punten, masseer het product in, en laat 3 tot 5 minuten inwerken. Reinig 
het haar met de integrity nourishing shampoo.

integrity repairing hair 
herstellende proteïnen behandeling

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 gewassen, vochtig haar, masseer in, laat 5-10 
minuten inwerken en spoel uit.

integrity incredible oil
Herstellende en beschermende leave-in olie 
voor beschadigd haar en/of gespleten haarpunten

Een filmvormende leave-in behandeling die is samengesteld om het haar te beschermen 
tegen de hitte van de haardroger, de stijltang of andere stressfactoren die het haar 
verzwakken. De incredible oil geeft voeding, ontwart en helpt om de haarschubben te 
sluiten om zo gespleten haarpunten te voorkomen. Maakt het haar ongelofelijk glanzend, 
beheersbaar en gewichtloos. 
Gebruik: gelijkmatig sprayen over gewassen, vochtig haar, daarna doorkammen om 
het product gelijkmatig te verdelen. Niet uitspoelen. Ga verder met föhnen en stylen.



Binnen het milk_shake® integrity  
gamma is elke formule gericht op 
het intens herstellen, reconstrueren 
en voeden van het haar.  
Elke formule bevat hoogwaardige,  
natuurlijke ingrediënten die geselecteerd 
zijn vanwege de aanwezigheid van 
actieve stoffen, die de kracht en het 
welzijn van het haar ondersteunen.

Biologische muru muru boter
Herstelt, voedt en versterkt het haar. De biologische muru muru-boter uit 
de milk_shake® integrity lijn is afkomstig van biologische landbouw in de 
Amazone en wordt duurzaam verkregen, waarbij de lokale gemeenschappen 
worden gerespecteerd en het ecosysteem wordt beschermd.

Amino zuren complex*
Het aminozuren complex is het exclusieve complex van plantaardige 
aminozuren, onttrokken uit tarwe en soja, die de natuurlijke componenten van 
keratine in het haar herstellen. Het complex herstelt de essentiële elementen 
die nodig zijn voor de integriteit, sterkte en weerstand van de eiwitketens, 
die vaak worden aangetast door interne en externe stressfactoren. Door dit 
complex wordt het haar gevoed, krijgt het zijn kracht, glans en zachtheid terug.

zorgvuldig geselecteerde  
actieve ingrediënten
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Plantaardige oliën en boters
Biologische buriti-olie uit de Amazone, argan- en kokosolie, shea- en cacaoboter 
met zeer verzachtende, beschermende en voedende eigenschappen.

Hyaluronzuur
Creëert een beschermende film die in staat is om vocht vast te houden 
en langzaam af te geven, hierdoor wordt de optimale vochtbalans van het 
haar behouden.

Gehydrolyseerde keratine 
Een proteïne met een sterke aanvullende en beschermende werking op 
de haarstructuur, het hydrateert en conditioneert om pluis en statische 
elektriciteit tegen te gaan.

Melkproteïnen en plantaardige proteïnen 
van rijst, tarwe en soja
Melkproteïnen en plantaardige proteïnen vullen de keratinecomponent 
van het haar aan, ondersteunen het en voltooien de herstellende, 
herstructurerende, versterkende, beschermende en conditionerende werking 
van de gehydrolyseerde keratine en het aminozuren complex.

Vruchtenextracten van aardbei, 
framboos, gojibessen en papaja
Beschermen en verzorgen het haar met een verzachtende en conditionerende 
werking.

Witte bijenwas
Een natuurlijk, beschermend en verzorgend bestanddeel.

Vitamine E
Helpt om de oxidatieprocessen bij haar- en hoofdhuidveroudering te voorkomen.

Bergamot, etherische oliën uit bittere 
en zoete sinaasappel
Een mix van etherische oliën met frisse citrustonen, met een geur die een 
sensatie van puur welzijn geeft.
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