
ammonia free conditioning permanent  
colouring cream for hair



Heb je ooit  
gedroomd  

om het wonder van de natuur

terug te vinden  
in je haarkleuring?



een haarkleuring...

/ zonder ammoniak

/ zonder ppd

/ zonder toegevoegde resorcinol

/ zonder sls en sles

/ zonder parabenen

/ zonder siliconen

/ tot 100% grijsdekking  

/ tot drie tinten oplichting 

/ bescherming van hoofdhuid en haar

/ een stralend, glanzend,  
3D resultaat

/ subtiele en lang  
houdbare kleur

heb je altijd gedroomd van...



Laat je verrassen  
door de magie  

van milk_shake® wonder, 
de permanente haarkleuring  

zonder ammoniak.  

 Een nieuwe haarkleuringsfilosofie die zacht  
is voor  hoofdhuid en haar. 

milk_shake® wonder heeft een speciaal  
ontwikkelde formule die je haar subtiel kleurt  

met prachtige resultaten.  



Professionele,  
verzorgende,  

permanente haarkleuring  
zonder ammoniak, 

gevuld met wetenschap,  
technologie en pure  

natuurkracht.  

 
ammonia free conditioning permanent colour

wonder, is van nature rijk aan kleur; 
uit de creativiteit van kappers ontstaat  

de perfecte kleur voor elke klant.  

De hele filosofie van milk_shake®   
is samengebracht in een tube: 

milk_shake® wonder is het resultaat  
van constante innovatie door de  

onderzoekslaboratoria van z.one concept™. 



milk_shake® wonder  
biedt tot 100% grijsdekking   

en respecteert de de  
hoofdhuid en het haar. 

Een perfect uitgebalanceerd samenspel van ingrediënten  
met een krachtig effect en prachtig resultaat,  

zonder  
ammoniak, ppd, sls, sles, parabenen, 
siliconen of toegevoegde resorcinol.



De uitgekiende selectie van werkzame bestanddelen  
benadrukt de natuurlijke schoonheid van het haar en geeft  

een zacht, glanzend resultaat.

/ hypergefermenteerd haverextract 
Haver werd al 4500 jaar geleden verbouwd en was populair omdat het goed bestand was tegen 
een streng klimaat. Er is bewijs gevonden dat haver al in de Romeinse tijd werd gebruikt in 
cosmetica, en dat Cleopatra het gebruikte om haar huid te verzorgen. Haver is rijk aan eiwitten en 
verschillende stoffen met een anti-oxiderend, kalmerend en verzachtend effect op de huid. 
Door hyperfermentatie wordt de antioxiderende werking van haver versterkt en neemt het gehalte 
aan polyfenolen en flavonoïden toe, waardoor een complex met een krachtige cosmetische 
werking ontstaat.

/ aminozuurcomplex
Het exclusieve, plantgebaseerde aminozuurcomplex, verkregen uit tarwe en soja, herstelt de 
natuurlijke keratinecomponenten in het haar. Deze zijn essentieel voor de integriteit, kracht en 
weerstand van de eiwitketen om de haren te beschermen tegen schadelijke invloeden van binnen- 
en buitenaf. Het gevoede haar wordt weer sterk, glanzend, glad en zacht. 

/ zonnebloemolie 
Een natuurlijk, verzachtend ingrediënt dat door persing wordt verkregen uit zonnebloempitten. 
De olie bevat het antioxidant vitamine E, dat bekend staat om zijn voedende en beschermende 
werking. De olie omhult het haar, versterkt de schubbenlaag en geeft glans aan droog en 
beschadigd haar.

/ goji-extract
Een bron van waardevolle natuurlijke fytonutriënten, zoals vitaminen, mineralen en antioxidanten 
met een beschermend effect.

Tijdens het 
 aanbrengen

komt de heerlijke,  
lichte, subtiele en 

karakteristieke geur vrij.

Een heerlijk moment  
voor jezelf.

De geur 
hoofdnoten:  

lelietje-van-dalen, geranium en roos  
hartnoten:  

abrikoos, vijg en kokosnoot 

basisnoten:  
vanille en sinaasappelbloesem



Pure pigmenten van hoge kwaliteit

de formule van milk_shake® wonder heeft een uitgebalanceerde  
molaire samenstelling waarmee intensere kleurtonen bereikt  
kunnen worden. Ongewenste reacties tussen pigmenten en  

de vorming van ongewenste moleculen worden zo voorkomen,  
waardoor de kleur langer houdbaar blijft.

De kleurkaart  
bevat 70 tinten: 

/ 59 tinten om te kleuren, grijsdekking te bieden, op te lichten en te tonen
/ 3 highlifters om 3-4 tinten lichter te maken (afhankelijk van het haartype)

/ 6 specials om kleurtonen te corrigeren en te versterken, deze kunnen worden toegevoegd bij elke tint 
/ 1 clear om elke tint op de kleurkaart lichter te maken 

/ 1 neutral om te desatureren en lichtere, helderdere tinten te creëren 

14 kleurlijnen voor elke gevraagde kleur. 

De mengverhouding is 1:1,5 (1:2 voor highlifters). 

Specifieke oxidaties: 

milk_shake® oxidizing emulsion 5/10/20/30/40 vol.
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z.one concept s.r.l. Via Brodolini, 30
21046 Malnate (VA) _ ITALY _ T. +39 0332 425747
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z.one concept - Belgium

zoneconcept.be

made in italy

info@z-oneconcept.com

milk_shake België


