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EEN COMBINATIE VAN TECHNOLOGIE EN 

INNOVATIE OM PERFECT BLOND HAAR TE 

CREËREN!!!

milk_shake® decologic is een compleet gamma van 

oplichtingsproducten, gecreëerd door de know-how 

van de z.one conceptTM onderzoekslaboratoria.

Een breed gamma om oplossingen aan te bieden

voor alle oplichtings-en toningbehandelingen.



➝ ontkleurend
Gespecialiseerde professionele formules die de maximale

doeltreffendheid uitdrukken van technologische en

wetenschappelijke precisie

➝ technologisch
Grondstoffen van hoge kwaliteit, actieve ingrediënten van 

natuurlijke oorsprong en stylistisch en technologisch onderzoek

om de kappers een volledig gamma aan oplossingen te bieden

om bij elke dienst een perfect blond te creëren!

➝ ecologisch
z.one conceptTM heeft een specifieke aanpak wat betreft de 

verpakking. Deze heeft een lage impact op de natuur, een

ethisch engagement, om zo bij te dragen aan de bescherming

van het milieu.



EEN GAMMA WAAR WE TROTS OP ZIJN





➝ technologisch

ACTIEVE INGREDIËNTEN GEWONNEN UIT DE 

NATUUR VOOR PERFECTE RESULTATEN



̸ anti-oxidant

̸ beschermend

ORGANISCH 
VEENBESSENEXTRACT



̸ maakt de haarschubben glad en 
verbetert de herstelprocessen.

̸ beschermt en verbetert het 
uiterlijk van de haarvezel

KLEI



̸ film-vormende werking, 
hydraterend

̸ conditionerend, maakt het haar 
handelbaar en geeft glans

̸ beschermt tegen schadelijke 
stoffen die het haar 
beschadigen.

ZIJDEPROTEÏNEN



➝ ecologisch

ECO-VRIENDELIJKE VERPAKKING

onze bezorgdheid is het beschermen van de natuur, 

daarom engageren wij ons om de impact van onze 

producten en verpakkingen op de natuur tot een 

minimum te beperken, zo kiezen wij voor een 

duurzame verpakking. 



HET IS MOGELIJK OM DUURZAME 

KEUZES TE MAKEN DOOR TE 

WERKEN AAN DE VERPAKKING

De milk_shake® decologic verpakking geeft 

kapsalons de kans om de impact op de natuur te 

verminderen door dagelijkse keuzes, door onze 

verpakking te hergebruiken en te recycleren.. 

Het recyclage symbool staat duidelijk zichtbaar op 

alle recycleerbare verpakkingen.



z.one conceptTM heeft gekozen om samen te werken met 

gecertifieerde leveranciers (bedrijven die het  FSC label dragen

– Forest Stewardship Council), dit wilt zeggen dat het papier in 

de milk_shake® decologic verpakking komt uit een bos dat 

onafhankelijk is beoordeeld als een goed beheerd bos.

Het FSC-keurmerk van de Forest Stewardship Council geeft 
aan dat het hout afkomstig is uit een bos dat onafhankelijk 
is beoordeeld als een goed beheerd bos volgens normen 
voor milieu (duurzaam), sociale omstandigheden en 
economie

→RESPECT VOOR DE OMGEVING

→POSITIEVE SOCIALE IMPACT

→ECONOMISCHE DUURZAAMHEID



DE LABELS ZIJN GEMAAKT VAN EEN 

ZELFKLEVEND MATERIAAL DAT VOOR 

80% BESTAAT UIT SUIKERRIET

Een keuze die helpt om de afhankelijkheid van 

fossiele brandstoffen te verminderen, en op deze

manier deze schaarse middelen te beschermen. Zo 

dragen we bij om de koolstof uitstoot te verminderen, 

door organische biomassa’s te gebruiken.

Ter info. : Door het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen komt veel koolstofdioxide vrij. In grote hoeveelheden draagt dit gas bij aan 
het broeikaseffect. Het versterkte broeikaseffect draagt voor een belangrijk deel bij aan de opwarming van de Aarde. Ook het vrijkomen van 
zwart roet draagt bij aan de opwarming, doordat de omgeving van de verbrandingslocatie donkerder wordt er daarmee meer zonlicht 
geabsorbeerd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofdioxide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broeikaseffect
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opwarming_van_de_Aarde


PRODUCTEN



Ongelimiteerde creativiteit in 

oplichting/ontkleuring

_een compleet gamma van haarverlichters

_vernieuwende producten voor oplichtingsdiensten

_respect voor het haar

_7 producten om tegemoet te komen aan elk blondverzoek



LIGHTENING POWDER

➝ verzorgend oplichtingspoeder voor het haar

BLUE LIGHTENING POWDER

➝ verzorgend blauw oplichtingspoeder voor het haar

LEVEL 9

➝ extra-sterk-oplichtingspoeder voor het haar

CLAY BALAYAGE LIGHTENER

➝ freehand oplichtende klei voor het haar

TOTAL ROOTS LIGHTENER

➝ zachte oplichtingscrème voor de uitgroei, de lengtes en de punten

LIGHT & COLOR

➝ verzorgend oplichtings- en toningspoeder voor het haar

TONE CONTROLLER

➝ toning gel voor het haar



verzorgend oplichtingspoeder voor 

het haar 
Een veelzijdige, stofvrije formule die gemakkelijk 

mengt en kan gebruikt worden voor alle 

oplichtingstechnieken, het verlicht tot 6 tonen, en 

maakt het haar zacht, handelbaar en glanzend.

500 gr



verzorgend blauw 

oplichtingspoeder voor het haar
Een veelzijdige, stofvrije formule die gemakkelijk

te mengen is, kan gebruikt worden voor alle

oplichtingstechnieken, deze poeder licht op tot 6 

tinten en gaat een gouden schijn tegen.

Beschikbaar in 2kg en 1kg



verzorgend oplichtings- en 

toningspoeder voor het haar 
een stofvrije formule die gemakkelijk te

mengen is, licht het haar op en kleurt

tegelijkertijd in slechts 15 minuten met 

een professioneel resultaat.

250 gr



GOUDKOPER INTENS KOPERINTENS ROODROODVIOLET



toning gel voor het haar
Een lichte, delicate en efficiënte toner, 

geeft een perfecte tone controle na het 

oplichten, op level 9, zeer licht blond en

level 10, platinum blond of op natuurlijk

wit haar.

60 ml



PLATINUM AMETHIST 

GRIJS

SMOKY 

GRIJS
MELKACHTIG 

MUNT

PERZIKROZELICHT 

AS BLOND

NATURLIJK 

BLOND
WIT

NOVITA’



extra-sterk-oplichtingspoeder 

voor het haar
Een oplichtingsformule die geschikt is 

voor alle oplichtingstechnieken, om een

intense oplichting te verkijgen tot 9 

levels, gaat achterblijvende warme

tonen tegen.
500 gr NOVITA’

RICHIESTA DAL MERCATO!



freehand clay lightener for hair
Een oplichtingsformule die geschikt is voor alle

vrije hand technieken, het loopt niet uit, zwelt

niet op en hecht perfect aan het haar.

Perfect om een gedeeltelijke oplichting te

creëren, zonder enige hulp te gebruiken om het 

haar in secties te verdelen, dit zonder vlekken te

maken op het haar. De rasterstructuur van de 

Braziliaanse klei in de formule creëert een

barrière en beschermd de secties voor een

optimale oplichting en een precies en

doeltreffend resultaat.

500 gr

DEMANDED ON THE 

MARKET TODAY!!!





decologic clay balayage hecht 

perfect aan het haar, is perfect om 

een gedeeltelijke oplichting te 

creëren, zonder hulp om de 

verdelingen te scheiden, en zonder 

vlekken te maken op andere 
verdelingen.



Zachte oplichtingscrème voor de 

uitgroei, lengtes en punten.
Ammonia-vrije oplichtingscrème, de crème licht

op milde wijze 5 tot 6 tinten op, en kan ook op de 

uitgroei toegepast worden.

Geschikt voor alle oplichtingstechnieken en

blondeerwassingen met een perfect, gelijkmatig

resultaat. 

Ideaal voor toepassing op uitgroei en lengtes.

200 gr





TONE CONTROLLER KLEURENKAART


