
S U N & M O R E



TECHNOLOGIE EN NATUUR  
VOOR PRACHTIG 
HAAR EN EEN 
PERFECT BESCHERMDE 
HUID ONDER DE ZON
milk_shake® SUN&MORE 
Het productassortiment voor je haar- en huidverzorging 
onder de zon. Met actieve ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong die geselecteerd zijn 
op hun intrinsieke kwaliteiten en specifieke voordelen 
voor haar- en huidverzorging in de zomer.

Een complete lijn voor

REINIGING
VOEDING
HYDRATATIE
BESCHERMING
het geeft het haar zachtheid en glans en beschermt 
het tegen de agressieve werking van zon, wind, zand 
en chloor. Het geeft je huid een perfecte, veilige, bruine 
teint. De zoete, exotische geur omhult je en geeft 
je een unieke, zintuiglijke ervaring.



Intensief voedend en verzorgend 
masker voor het haar. Te gebruiken 
na het wassen om de schadelijke 
effecten van zon, zout, wind en 
chloor te verzachten. De diepe 
werking, gecreëerd door de synergie 
van verzorgende ingrediënten met 
natuurlijke extracten, een UV-filter 
en vitamine E, maakt het haar zacht, 
st ra lend en handelbaar.  Bevat: 
biologische muru muru boter, quinoa 
proteïnen, hibiscusolie, organische 
passievruchtolie, organische arganolie, 
zoete amandelolie, rijstolie, vitamine E, 
UV-filter.
Gebruik: aanbrengen op schoon 
vochtig haar. 2-3 minuten laten 
inwerken en uitspoelen.

Vrij van parabenen

BEAUTY MASK  
intensief 
voedend haarmasker

Ideaal voor gebruik aan zee of bij 
het zwembad om lichaam en haar te 
hydrateren of om aan te brengen na het 
douchen. Houdt de huid zacht, soepel 
en hydrateert. De zijdezachte ‘droge olie’ 
textuur geeft UVB/UVA bescherming en 
is ideaal voor de donkere huid of de huid 
die al gebruind is. Met een voedende en 
verzachtende werking door plantaardige 
oliën. Voor een prachtige ‘sun-kissed’ 
huid. Bevat: biologische arganolie, 
hibiscusolie, passievruchtolie, UV-filters.
Gebruik: goed schudden, vervolgens 
sprayen en verdelen over haar en 
l ichaam. Breng een gel i jkmatige 
hoeveelheid aan op de huid en/of het 
haar en wacht ten minste 20 minuten 
voordat je de huid blootstelt aan de zon. 
Herhaal het aanbrengen na het baden, 
douchen of transpireren.

Vrij van parabenen

PLEASURE OIL  
verzachtende olie voor 
lichaam & haar spf 6 
/ lage beschermingEen spray masker met 12 cosmetische 

voordelen in een ‘sun edition’. Met UV 
filters en om alle belangrijke elementen 
te geven om het haar te beschermen 
tijdens de zomer. No rinse formule. 
1. Herstelt elk haartype 2. Beheerst 
kroeshaar 3. Voorkomt gespleten 
haarpunten 4. Beschermt tegen hitte 
5. Geeft handelbaarheid 6. Ontwart 
7. Geeft ongelooflijke glans 8. Geeft 
body en volume 9. Verbetert het 
gebruik van een stijl- of krultang 10. 
Beschermt en behoudt de kleur 11. 
Beschermt tegen UV stralen 12. 
Maakt de haarschubben glad. Bevat: 
biologische muru muru boter, quinoa 
proteïnen, melkproteïnen, vitamine E, 
UV filters, braambes-, mango-, papaya- 
en framboosextracten.
Gebruik: op vochtig haar aanbrengen, 
verdelen en stylen.

INCREDIBLE MILK  
leave-in verzorging  
voor elk haartype

Een ‘ twee- in-één’  re in igende en 
verzachtende formule voor haar en 
lichaam. Ideaal na het zwemmen in de 
zee of het zwembad of het gehele jaar 
door om de huid zacht te maken en het 
haar te beschermen tegen de oplichtende 
en uitdrogende effecten van de zon. 
Verrijkt met een UV-filter, vitamine E en 
natuurlijke geselecteerde ingrediënten, 
voor een verkwikkende, gezonde huid 
en haar. Bevat: biologische muru muru 
boter, quinoa proteïnen, hibiscusolie, 
biologische passievruchtolie, biologische 
arganolie, vitamine E, UV-filter. 
Gebruik: over vochtig haar en lichaam 
verdelen, laten schuimen en spoelen. 
Herhalen indien nodig. Voor het beste 
resultaat, vervolg met het Beauty Mask 
om de herstellende effecten op het haar 
te optimaliseren.

Vrij van parabenen/sls/sles

ALL OVER SHAMPOO  
hydraterende shampoo 
voor haar en lichaam

4 SPECIFIEKE 
PRODUCTEN

VOOR GEZOND  
HAAR ONDER DE ZON



1. WIJZIGING VAN PROTEÏNEN
Door de afbraak en plaatselijk verlies van keratine wordt 
het haar poreuzer en minder glad. Het haar wordt ruw, 
pluizig en dof. Hierdoor wordt het minder goed 
doorkambaar en ontstaan gespleten haarpunten.

2. AANTASTING VAN PIGMENTEN
Door overmatige blootstelling aan de zon wordt 
het haar lichter en vervaagt 
de natuurlijke of cosmetische haarkleur.

3. VERMINDERING VAN HET VOCHTGEHALTE
Haar dat aan de zon is blootgesteld, bevat minder 
vocht en kan ook minder vocht opnemen. 
Hierdoor wordt het haar droog en breekbaar.

4. OXIDATIE VAN LIPIDEN
Oxidatieve stress op de lipiden verzwakt de haarschacht en de flexibiliteit van het 
haar. Het haar ziet er broos, hard en droog uit en is moeilijk handelbaar.

WAT GEBEURT 
ER MET JE HAAR 
ONDER DE ZON 
EN ONDER INVLOED 
VAN EXTERNE 
AGRESSOREN?

milk_shake® SUN&MORE 
voorkomt de schadelijke effecten 
van de zon en beschermt het haar.

ACTIEVE INGREDIËNTEN 
EN EXTRACTEN 
VAN NATUURLIJKE 
OORSPRONG 
VOOR 
MOOI HAAR
BIOLOGISCHE MURU MURU BOTER
Verzachtend, plantaardig extract van een zaadje van een palmboom die in het 
Amazonegebied groeit. Muru muru boter is rijk aan vetzuren die een voedende 
en herstructurerende werking hebben op droog en beschadigd haar. Het heeft 
filmvormende eigenschappen om de schubbenlaag te beschermen tegen beschadiging 
door de zon en omgevingsstress. Herstelt, voedt en versterkt het haar.

ACTIEVE QUINOA PROTEÏNEN
Quinoa, een plant uit de Andes die door de oude Inca’s “de moeder van alle zaden” 
werd genoemd. Quinoa heeft een diep beschermende werking als het gaat om kleur. 
De proteïnen helpen vervaging te voorkomen en verbeteren de stabiliteit van de 
cosmetische haarkleur na verloop van tijd. Ze maken het haar ook beter handelbaar en 
geven het een gezonde, levendige glans.

HIBISCUSOLIE
Hibiscus is niet alleen een prachtige bloem en een waar symbool van de zomer maar 
is ook een geweldig ingrediënt voor het haar. De verzachtende olie, die rijk is aan 
antioxidante vitaminen, gaat dofheid van de kleur tegen.

BIOLOGISCHE PASSIEVRUCHTOLIE
Deze tropische vrucht, ook passiebloem genoemd, heeft een sterke smaak en geur. Ze 
produceert een vochtinbrengende, cosmetische olie die ideaal is om het haar zachtheid 
en elasticiteit te geven. Gaat droogheid en kroes tegen en maakt het haar handelbaar.

BIOLOGISCHE ARGANOLIE
Biologische olie verkregen door koude extractie om de bijzondere cosmetische 
eigenschappen te behouden. Voedend en herstellend, geeft gladheid en elasticiteit aan 
haar dat is blootgesteld aan de zon.



SUNSCREEN MILK  
zonnebrandemulsie 
voor het lichaam spf 15 
/ hoge bescherming

SENSUAL LOTION
hydraterende after-sun milk

FACE CREAM  
zonnebrandcrème voor 
gezicht en decolleté. SPF 50+ 
/ zeer hoge bescherming

4 SPECIFIEKE 
PRODUCTEN

VOOR EEN GEZONDE 
HUID ONDER DE ZON

Specifieke zonnebescherming voor 
de tere huid van het gezicht en 
het decolleté. De lichte textuur is 
gemakkelijk aan te brengen en wordt 
snel geabsorbeerd. Laat geen residu 
achter. Met een kostbaar verhelderend 
en anti-spot actief ingrediënt dat tevens 
de huid voedt en beschermt. Bevat: 
biologische arganolie, hibiscusolie, 
passievruchtolie, biologische muru muru 
boter, hyaluronzuur, quinoa-extract, 
melkproteïnen, rijstolie, vitamine E, 
bisabolol, UV-filters.

Gebruik: Breng een royale hoeveelheid 
gelijkmatig aan op het gezicht en decol-
leté vóór blootstelling aan de zon. Regel-
matig herhalen om de bescherming te 
behouden, vooral na transpireren, baden 
of afdrogen.

Ideaal voor gebruik aan zee of bij 
het zwembad om lichaam en haar te 
hydrateren of om aan te brengen na het 
douchen. Houdt de huid zacht en soepel 
en hydrateert. De zijdezachte ‘droge olie’ 
textuur geeft UVB/UVA bescherming en 
is ideaal voor de donkere huid of de huid 
die al gebruind is. Met een voedende en 
verzachtende werking door plantaardige 
oliën. Voor een prachtige ‘sun-kissed’ 
huid. Bevat: biologische arganolie, 
hibiscusolie, passievruchtolie, UV-filters.
Gebruik: goed schudden, vervolgens 
sprayen en verdelen over haar en 
l ichaam. Breng een gel i jkmatige 
hoeveelheid aan op de huid en/of het 
haar en wacht ten minste 20 minuten 
voordat je de huid blootstelt aan de zon. 
Herhaal het aanbrengen na het baden, 
douchen of transpireren.

Vrij van parabenen

PLEASURE OIL  
verzachtende olie 
voor lichaam & haar spf 6 
/ lage bescherming

Een lichte en verzachtende formule 
die gemakkelijk aan te brengen is 
en snel wordt geabsorbeerd. Verrijkt 
met plantaardige, verzachtende 
bestanddelen en UVB/UVA-filters. 
Beschermt en voedt de huid met 
een aangename, niet-vette textuur 
en een zoete, zomerse geur. Bevat: 
biologische arganolie, hibiscusolie, 
pas s i e v r uch to l i e ,  b i o l og i sche 
muru muruboter, quinoa-extract, 
melkproteïnen, rijstolie, vitamine E, 
UV-filters.

Gebruik: breng een hoeveelheid 
emulsie aan op de huid, wacht ten 
minste 20 minuten voordat je de huid 
blootstelt aan de zon. Herhaal het 
aanbrengen na het baden, douchen 
of transpireren.

Beschermt en hydrateert de huid 
met een sterk verzachtend actief 
bestanddee l .  Met  een mix van 
verzachtende plantenextracten voor 
een langdurige bruine kleur. Het gaat 
de uitdrogende effecten van de zee, de 
zon en het zwembad tegen. Verbetert 
de glans, de teint en de elasticiteit 
en geeft de huid een ongelooflijke 
zachtheid. Bevat: biologische muru muru 
boter, hibiscusolie, passievruchtolie, 
biologische arganolie, rijstolie, zoete 
amandelolie, allantoïne, sorbitol, vitamine 
E en UV-filters.
Gebruik: op de huid aanbrengen en 
verdelen tot het geabsorbeerd is.



HOE KRIJG 
JE EEN EGALE, 
GOUDEN TEINT 
TERWIJL JE DE 
HUID ZACHT EN 
GEHYDRATEERD HOUDT?
1. DE HUID VOORBEREIDEN
Het lichaam voorbereiden op blootstelling aan de zon en de productie van melanine 
stimuleren om het bruinen te versnellen: dit is de eerste stap om de teint van de huid te 
verbeteren, stralend te maken en te helpen geleidelijk bruin te worden.

2. BESCHERMING
Er zijn twee soorten UV-stralen die de huid kunnen beschadigen:
UVB / Stimuleert de aanmaak van melanine in de huid en bevordert daardoor het bruin 
worden. Bij overmatige blootstelling aan de zon kan UVB verbranding en irritatie veroorzaken.
UVA / dringt binnen in de huid en verandert de bestanddelen ervan, 
waardoor rimpels en pigmentvlekken ontstaan, het verzwakt de elasticiteit 
van de huid en veroorzaakt voortijdige huidveroudering.
Een geleidelijke en subtiele bruining is het resultaat van een veilige blootstelling 
aan de zon. Een goede bescherming kan alleen worden bereikt met fotostabiele 
UVB- en UVA-filters met een adequate SPF (zonbeschermingsfactor) 
en actieve ingrediënten die de huid voeden en gehydrateerd houden.

3. DE RESULTATEN BEHOUDEN
Geef de huid de noodzakelijke elementen voor een evenwichtige hydratatie en kalmeert de 
rode huid. Hierdoor stabiliseert het natuurlijke evenwicht van de huid na blootstelling aan de 
zon wat zorgt voor een verbazingwekkende, langdurige bruining.

Een complete en efficiënte lijn voor bescherming onder de zon. 
Een stralende, egale en langdurige bruine teint 
en maximale bescherming met milk_shake® SUN&MORE.

ACTIEVE INGREDIËNTEN 
EN EXTRACTEN 
VAN NATUURLIJKE 
OORSPRONG 
VOOR EEN 
MOOIE HUID
BIOLOGISCHE MURU MURU BOTER
Het verzachtende, plantaardige extract van een zaadje van een palmboom die in het 
Amazonegebied groeit. Muru muru boter is rijk aan vetzuren die de huid zacht maken 
en beschermen. Het verrijkt de huid met nuttige stoffen die zorgen voor comfort en 
langdurige hydratatie.

HIBISCUSOLIE
Hibiscus is niet alleen een prachtige bloem en een symbool van de zomer  
maar is ook een geweldig ingrediënt voor de huid. Door de verzachtende  
olie die rijk is aan antioxidante vitaminen voorkomt de olie  
vrije radicalen die voortijdige huidveroudering veroorzaken.

PASSIEVRUCHTOLIE
Deze tropische vrucht, ook passiebloem genoemd heeft een sterke smaak  
en geur. Ze produceert een vochtinbrengende, cosmetische olie die ideaal  
is om de huid zachtheid en elasticiteit te geven en uitdroging voorkomt.

BIOLOGISCHE ARGANOLIE
Biologische olie verkregen door koude extractie om de bijzondere cosmetische 
eigenschappen te behouden. Voedend en verzachtend, geeft elasticiteit en hydratatie 
aan de huid die blootgesteld is aan de zon.

PLANTAARDIGE INGREDIËNTEN
Sheaboter, wortelextract, aloë vera sap, kokosolie, maïsolie, rijstolie en zoete amandelolie, 
bekend om hun verzachtende, regenererende, voedende en beschermende kwaliteiten, 
geven elasticiteit en zachtheid aan de huid en voorkomen uitdroging.
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