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professionele  
haarkleurproducten

voor een heerlijke ervaring  
en gevoel van welzijn.

De wereld van semi-permanente kleur.

milk_shake® smoothies 
Met de geur van aardbeien, bosbessen,  
papaja, honing, melk en chocolade…  

tinten geïnspireerd op de natuur die krachtig  
en tegelijkertijd mild zijn.

een nieuw 
schoonheidsideaal

smoothies



smoothies

Een ammoniavrije, verzorgende crème voor tone op tone haarkleuring.  
Bevat melkproteïnen, biologisch honingextract, Integrity 41®, aminozuurcomplex, 
zonnebloemolie en extracten van papaja, aardbei, bosbes en cacao,  
voor maximale conditionering tijdens de haarkleuring.

Een delicate semi_permanente haarkleur  
die glans en vitaliteit geeft.

      Uitgebalanceerde, stralende, mengbare tinten:

–––––    geven glans aan een natuurlijke basiskleur

–––––    geven intense, heldere en natuurlijke kleurcontrasten

–––––    geven grijsdekking 

–––––    zijn perfect voor het opfrissen van een bestaande kleur

–––––    zijn perfect om tone of shade te geven aan ontkleurd of blond haar

–––––    zijn perfect voor het creëren van kleurcontrasten

–––––    zijn ook geschikt voor het kleuren van mannen

–––––    ideaal voor klanten die een gemakkelijk te onderhouden kleuring willen.

conditioning semi-permanent colour voor het haar

milk_shake® smoothies hebben een  
aangename geur en geven glans,  
ze verzorgen en geven rijke kleurtinten.

Melkproteïnen hebben een voedend en verzorgend effect op de haarstructuur, vergroten het 
volume en de elasticiteit en herstellen beschadigd haar.

Biologische honing heeft een verzorgende en verzachtende werking, het geeft glans aan het haar, 
het is beschermend, herstellend en verrijkt met vitamines. Het heeft antioxiderende eigenschappen.

Integrity 41® is een antioxidantencomplex dat zorgt voor een langer houdbare kleur. Het 
beschermt en herstelt natuurlijk en gekleurd haar.

Biologische zonnebloemolie heeft uitstekende, beschermende en herstellende eigenschappen, 
dankzij de samenstelling die rijk is aan vitamine A, C en E. Het maakt het haar zijdezacht en 
geeft hydratatie en voeding waardoor het haar beschermd wordt tegen schade veroorzaakt door 
veroudering. Het heeft voedende en verzachtende eigenschappen.

Aminozuurcomplex helpt het haar te versterken, waardoor het gemakkelijk doorkambaar en te 
stylen is. Het beschermt tegen de schade die wordt veroorzaakt door veroudering, het voorkomt 
haarbreuk, vermindert kroezen en statische elektriciteit en verhoogt de glans.

Glycolische extracten van papaja, aardbei, bosbessen en cacao bevatten vitaminen en 
hebben verzachtende en antioxiderende eigenschappen. Ze hebben een ontstekingsremmende, 
revitaliserende en kalmerende werking. Een mix van ingrediënten om de schoonheid en het welzijn 
van het haar te verbeteren.

Integrity 41® - Zonnebloempittenextract, rijk aan antioxiderende polyfenolen.



De tinten bevatten:

Bosbesextract met een mineraliserende werking, rijk aan vitamines. Het is aanwezig 
in violette tinten.

Cacao-extract met een voedende en hydraterende werking, maakt het haar zacht 
en helder en heeft sterke anti-verouderingseigenschappen. Het is aanwezig in de 
chocoladetinten.

Aardbei-extract met een mineraliserende, verzachtende en revitaliserende werking. 
Het is aanwezig in de rode tinten.

Papaja-extract met een sterk verzachtende werking, rijk aan vitamines. Het is aanwezig 
in de koper tinten.

Honingextract met een verzorgende werking, verhoogt de glans en de handelbaarheid 
en ontspant en beschermt tevens de hoofdhuid. Het is aanwezig in de gouden tinten.

Melkproteïnen met een sterk voedende en verzorgende werking op de haarstructuur. 
Melk proteïnen zitten in alle tinten van milk_shake® smoothies.

Fruit, melk, honing en cacao-extracten
karakteriseren elke tone serie  
en creëren aangename, gekleurde crèmes  
met natuurlijke geuren die het product  
en de kleurbehandeling onvergetelijk maken.

Onvergetelijke haarkleuring met heerlijke  
geuren om klanten te verbazen met een 
complete zintuiglijke ervaring in de salon.  
Een mix van melk, fruit, honing en cacao…

professionele  
semi-permanente  
haarkleur voor een  
geweldige kleurbeleving

smoothies



RESULTAATTABEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GREY

TOEPASSING

TINT

1 BLACK 

3 DARK BROWN 

4 MEDIUM BROWN 

5 LIGHT BROWN 

6 DARK BLOND 

7 MEDIUM BLOND 

8 LIGHT BLOND 

9 VERY LIGHT BLOND 

5.1 ASH LIGHT BROWN 

6.1 ASH DARK BLOND 

7.1 ASH MEDIUM BLOND 

8.1 ASH LIGHT BLOND 

9.1 ASH VERY LIGHT BLOND 

6.13 ASH GOLDEN DARK BLOND 

7.13 ASH GOLDEN MEDIUM BLOND 

8.13 ASH GOLDEN LIGHT BLOND 

5.3 GOLDEN LIGHT BROWN 

6.3 GOLDEN DARK BLOND 

7.33  INTENSE GOLDEN MEDIUM BLOND 

8.33 INTENSE GOLDEN LIGHT BLOND 

9.33 INTENSE GOLDEN VERY LIGHT BLOND 

4.4 COPPER MEDIUM BROWN 

5.4 COPPER LIGHT BROWN 

6.43 COPPER GOLDEN DARK BLOND 

7.43 COPPER GOLDEN MEDIUM BLOND 

7.44 INTENSE COPPER MEDIUM BLOND 

8.43 COPPER GOLDEN LIGHT BLOND 

5.6 RED LIGHT BROWN 

6.6 RED DARK BLOND 

6.66 INTENSE RED DARK BLOND 

4.7 VIOLET MEDIUM BROWN 

5.77 INTENSE VIOLET LIGHT BROWN 

5.431 COPPER GOLDEN ASH LIGHT BROWN 

6.431 COPPER GOLDEN ASH DARK BLOND 

7.431 COPPER GOLDEN ASH MEDIUM BLOND 

8.431 COPPER GOLDEN ASH LIGHT BLOND 

4.41 COPPER ASH MEDIUM BROWN 

5.16 ASH RED LIGHT BROWN 

6.41 COPPER ASH DARK BLOND 

6.15 ASH MAHOGANY DARK BLOND 

7.314 GOLDEN ASH COPPER MEDIUM BLOND 

9.07  NATURAL VIOLET VERY LIGHT BLOND 

9.08  NATURAL MOKA VERY LIGHT BLOND 

10.07  NATURAL VIOLET PLATINUM LIGHTEST BLOND 

10.08  NATURAL MOKA PLATINUM LIGHTEST BLOND 

10.11  INTENSE ASH PLATINUM LIGHTEST BLOND 

10.116  INTENSE ASH RED PLATINUM LIGHTEST BLOND 

10.117  INTENSE ASH VIOLET PLATINUM LIGHTEST BLOND 

9.13 ASH GOLDEN VERY LIGHT BLOND 

10.13  ASH GOLDEN PLATINUM LIGHTEST BLOND 

 PEARL 

 POWDER 

 SILVER 

 ANTHRACITE 

 RASPBERRY 

 PEACH 

 ICY BLUE 

 LAVENDER 

 ORCHID 

 PINK GRAPEFRUIT 

 RED 

 ORANGE 

 YELLOW 

 BLUE 



milk_shake® smoothies – conditioning semi-permanent colour voor het haar
Een tone op tone conditionerende kleurcrème met melkproteïnen, biologische honing en zonnebloemolie, aminozuurcomplex 
en fruitextracten. 
milk_shake® smoothies, voor maximale verzorging en expressie van kleur. Een zachte en hydraterende semi_permanente 
kleur met levendige pigmenten die een ongelooflijke glans geeft. milk_shake® smoothies kleur bevat melkproteïnen, 
biologische honing en zonnebloemolie, aminozuurcomplex en fruitextracten die verzorging en zachtheid geven 
aan het haar en de hoofdhuid. milk_shake® smoothies hebben een aangename geur en maken het haar gezond, 
glanzend en geconditioneerd met levendige kleuren. milk_shake® smoothies bieden veelzijdigheid binnen professionele 
kleurbehandelingen met respect voor de gezondheid en de integriteit van het haar. Het is ideaal voor glanzend haar, 
natuurlijke tinten en langdurige maskering van grijstinten. Het geeft glans aan een natuurlijke basis, geeft toon aan 
kleurcontrasten of highlights, geeft een gelijkmatige kleur en biedt een gemakkelijke kleurbehandeling. Gecreëerd om 
de schoonheid van het haar te onthullen. Alleen te gebruiken in combinatie met de specifieke oxidising emulsions:  
milk_shake® light activating emulsion voor ton sur ton kleuring zonder uitgroei, milk_shake® activating emulsion voor 
tone op tone kleuring en maskeren van de eerste grijstinten (tot 50%), of milk_shake® intensive activating emulsion 
voor een intensere dekking van grijstinten (tot 75%) en voor intensere kleurcontrasten.

milk_shake® activating emulsion 
Specifieke, intense oxidant. Een oxidant die is samengesteld om in synergie te werken met milk_shake® smoothies 
conditioning semi_permanent colour. Romig, conditionerend en aangenaam geparfumeerd. Heeft een milde werking op 
het haar en de hoofdhuid. Met melkproteïnen , honing en fruitextracten en het exclusieve Integrity 41® voor een mooiere en 
langere houdbare kleur. Geformuleerd voor een intensere dekking van grijstinten (tot 50%) en voor meer intensere tonen.

milk_shake® 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, geparfumeerd 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 kleurafzetting. 

milk_shake® intensive activating emulsion
Specifieke, intense oxidant. Een oxidant die is samengesteld om in synergie te werken met milk_shake® smoothies 
conditioning semi_permanent colour. Romig, conditionerend en aangenaam geparfumeerd. Heeft een milde werking op 
het haar en de hoofdhuid. Met melkproteïnen, honing en fruitextracten en het exclusieve Integrity 41®  voor een mooiere en 
langere houdbare kleur. Geformuleerd voor een intensere dekking van grijstinten (tot 75%) en voor meer intensere tonen.

Meng in een niet-metalen bakje 1 deel milk_shake® smoothies conditioning semi_permanent colour + 1.5 milk_shake® 
activating emulsion of intensive activating emulsion (bijv. 50 ml milk_shake® smoothies + 75 ml milk_shake® 
activating emulsion).

milk_shake® smoothies is een ammoniavrije haarkleuring.

Integrity 41
®

 ––  Zonnebloempittenextract, rijk aan antioxiderende polyfenolen.

1+1.5

MENGEN

TOEPASSING

• Was het haar met milk_shake® deep cleansing shampoo. Droog het haar voor 50% en breng de kleur aan.

INWERKTIJD

20/30 minuten. De inwerktijd kan verschillen, afhankelijk van de gewenste intensiteit. Check de “technical manual”.

smoothies
conditioning 
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milk_shake® smoothies

maximale
conditionering

en een 
geweldige 
haarkleur
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