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milk_shake® 
heeft een productlijn ontwikkeld die 
fantastische resultaten geeft; die de natuurlijke 
schoonheid van elk haartype laat herleven  
en het haar volume geeft. 

Fijn haar is plat, soms pluizig en heeft de neiging om statisch te zijn.

Het is belangrijk om specifieke producten te gebruiken die:
1. reinigen met een milde maar intense werking
2. conditioneren zonder het haar te verzwaren
3. volume geven bij de aanzet en in de lengte

milk_shake® volume solution is een lijn die ontwikkeld is om te voldoen  
aan de behoefte van:
_normaal haar dat de neiging heeft om volume te verliezen
_fijn haar dat de neiging heeft om plat op het hoofd te liggen en vitaliteit mist 

De basis is de zoektocht naar natuurlijk, eenvoudig welzijn dat de hoofdhuid en het 
haar respecteert en producten biedt van een hoogwaardige kwaliteit om een fantastisch 
resultaat te bereiken. 

Het resultaat? 
Vanaf het eerste gebruik heeft 
het haar verbluffend veel volume en body.



3 producten die zorgen voor volumineus haar 

CLEANSE . CONDITION . STRENGTHEN

volumizing shampoo 
volumegevende shampoo voor elk haartype
Een parabeen/sles vrije shampoo die ontwikkeld is om volume en body te geven zonder het haar te 
verzwaren. Reinigt mild dankzij de specifieke formule die waardevolle suiker derivaten bevat die het haar 
transformeren, het body geven. 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over nat haar, inmasseren, daarna uitspoelen. Herhaal indien nodig. Vervolg 
met volumizing conditioner. 

volumizing conditioner 
volumegevende conditioner voor elk haartype
Parabeenvrij met een diepgaande werking, geeft zachtheid en body zonder het haar te verzwaren. Bevat 
waardevolle suiker derivaten, transformeert het haar en geeft volume aan elk haartype met een intense 
revitaliserende werking. 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over schoon, vochtig haar, enkele minuten laten inwerken en uitspoelen.

 

volumizing styling spray 
volumegevende styling spray voor het haar
Geeft structuur en geeft het haar een gezonde en stralende glans. Creëert volume dankzij waardevolle 
suiker derivaten die het haar ondersteunen zonder het te verzwaren. Garandeert een langdurig resultaat 
dat flexibel en licht is. 
Gebruik: spray op aanzet en lengte en vervolg met de gewenste styling.
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De milk_shake® volume solution formules zijn ontwikkeld om de schoonheid van 
het haar te vergroten door het gebruik van actieve ingrediënten en bestanddelen die 
afkomstig zijn van natuurlijke bronnen. De natuur is een kostbare bron van schoonheid 
om volumineus en glanzend haar te krijgen.

––  SUIKERRIET DERIVATEN
Met een kalmerende en hydraterende werking op de hoofdhuid. Het herstelt het ecosysteem van de hoofdhuid en 
de gezonde groei van microflora om de perfecte basis voor luchtig en volumineus haar te creëren. De waardevolle 
eigenschappen van deze derivaten zorgen ervoor dat het haar er voller en glanzender uitziet.

––  MELK PROTEINEN
Geeft kracht en weerstand aan de haarvezel.

––  INTEGRITY 41®

Een geregistreerd complex dat een beschermende werking heeft voor de haarkleur, kleurvervaging voorkomt  
en de handelbaarheid en glans van het haar vergroot.
Integrity 41® - hydroglycolisch zonnebloemzaadextract, rijk aan antioxidant polyphenolen.

––  QUINOA PROTEINEN
Heeft een beschermende werking voor de haarkleur en voorkomt kleurvervaging. Het resultaat is handelbaar haar  
en een ongekende glans.

––  RIJST PROTEINEN
Versterken het haar en geven volume, vergemakkelijken de styling.

––  UV FILTERS
Beschermen het haar tegen de agressieve werking van de zon en andere externe agressoren die kleurvervaging 
veroorzaken.

––  ORGANISCHE FRUITEXTRACTEN
De natuur geeft schoonheid. De organische aardbei, papaja en goji bes extracten hebben een beschermende, 
gladmakende, verzachtende en conditionerende werking. 

––  De shampoo en conditioner flessen zijn gemaakt van 50% gerecycled plastic en bevatten een 
speciaal additief dat de verpakking volledig afbreekbaar maakt (overeenkomstig met CE 94/62 EU 
regelgeving verwijzend naar Aerobic Biodegradation).

––  De PETG spray fles van de volume solution en de doppen en mondstukken in PP kunnen nieuwe 
producten worden (wanneer deze verzameld en gerecycled worden) wat de vooruitgang van een 
dynamische en milieubewuste samenleving bevordert. 

––  Elke dag levert z.one conceptTM een bijdrage aan het respect voor onze omgeving. De elektriciteit 
die door het moederbedrijf wordt gebruikt is afkomstig van hernieuwbare bronnen die kunnen worden 
gegenereerd en dus onbeperkt zijn.

milk_shake® wil het  
ecosysteem beschermen  

De wijze waarop we het milieu benaderen  
is fundamenteel in onze bedrijfsstrategie, 
om deze reden kiezen we zorgvuldig  
de samenstelling van onze verpakkingen  
en communicatiematerialen uit.

efficiënte, langdurige,  
volume gevende werking

milk_shake® volume solution

WITH NATURALLY-SOURCED 
INGREDIENTS
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