


milk_shake® decologic
heeft een nieuwe, zeer efficiënte oplossing om IN EEN 

BEHANDELING gewenste, koele blonde tinten in het haar te 

creëren.

Met de nieuwste technologie, licht onze “decologic black light” 

op tot 7 tonen. Tegelijkertijd worden de warme tonen uit het haar 

verwijderd

EEN UNIEK, NIEUW PRODUCT IN DE MARKT, ...



_ houtskool en pigmenten remmen de warme melanine in 

het haar af en geven aan het haar een natuurlijk ogende, 

neutrale of grijze tint.

_ de uiteindelijke kleur is afhankelijk van de basiskleur en de 

sterkte van de gekozen oxidatie.

_ het vruchtensuikercomplex herstelt en beschermt het haar 

tijdens het oplichten.

milk_shake® decologic 

is een zwarte, oplichtende crème met een

dubbele werking:

De combinatie van de intensiteit van de oplichting, 

de donkere pigmenten (houtskool) en kostbare 

oligosacchariden creëren perfecte blonde tinten.  

Dit terwijl het haar gezond en gevoed blijft.



Black lightening cream voor natuurlijke of neutrale blonde 

tinten. 

De speciale componenten in de crèmebasis zorgen voor een 

zachte emulsie die het product minder agressief maakt, met 

een zacht eindresultaat. 

Het druipt of zwelt niet en behoudt de juiste vloeibaarheid 

tijdens het aanbrengen.



the new

lightening

experience



the new

lightening

experience

_ Oplichting tot 7 niveaus

_ Maximaal respect voor het haar

_ Geschikt voor alle oplichtingstechnieken

_ 200 gram in een tube

_ Inwerktijd van 30-60 minuten



➝ houtskool

• zwart, gewichtloos en plantaardig.

• houtskool is in staat om vervuilende deeltjes 

te absorberen die schadelijk kunnen zijn voor 

de hoofdhuid en het haar. Deze kunnen dan 

tijdens het uitspoelen worden verwijderd. 

• het ondersteunt de functie van het ultramarijn 

pigment(blauw pigment) dat geeloranje of 

koperachtige tinten tegengaat die na een 

ontkleuringsbehandeling kunnen verschijnen, 

het geeft een grijsneutraal resultaat.



➝ fruitoligosacchariden

• vruchtensuikers

• korte suikerketens die zeer flexibel zijn.

Hun hoge mobiliteit zorgt ervoor dat ze diep in de 

poreuze structuur van het haar graven en de lege 

ruimtes opvullen om body te geven aan haarvezels 

die verzwakt en beschadigd zijn door chemische 

behandelingen.

Ze houden water vast in de cortex van het haar, 

waardoor het oppervlak van het haar gehydrateerd 

blijft en de keratine wordt beschermd tegen het 

alkalische effect van oplichtende stoffen.



BIOLOGISCH CRANBERRY-

EXTRACT
_  beschermend, anti-oxiderend superfruit

KLEI
_ Braziliaanse klei met een hoge affiniteit aan

keratine

_maakt de cuticula glad, herstelt het haar, beschermt

dit en doet het haar er beter uitzien.

ZIJDE PROTEÏNEN
_ PROTEÏNE met een hoge affiniteit aan keratine

_ filmvormend, hydraterend, beschermnet

_ conditionerend, handelbaarheid en glans.



ARGAN OLIE
_ gladmakend, voedt de haarvezel en geeft veel glans en 

handelbaarheid. 

_ bedekt de haarschacht, creëert een film die beschermd 

tegen de hitte van de stylingtools.

WITTE BIJENWAX
_ een rijke mix van voordelige lipiden voor de hoofdhuid en 

het haar.

_ verzachtend

_ bedekt en beschermd de haarschacht

ECO-VRIENDELIJKE VERPAKKING
De aluminium tube is een permanent beschikbare grondstof: 

gemakkelijk in te zamelen, oneindig te recycleren zonder zijn 

intrinsieke kwaliteiten te verliezen. 

De doos is gemaakt van FSC®-gecertificeerd papier, het 

merk dat garant staat voor duurzaam beheerde bossen.





Oplichtingscrème met een uitstekende oplichtingskracht (7tinten) 

Neutraliseert warme tonen gedurende het oplichtingsproces. 

Houdt het haar in een uitstekende conditie. 

Geschikt voor alle oplichtingstechnieken.

WAT BETEKENT HET FEIT DAT HET WARME TONEN NEUTRALISEERT NU ECHT?

WAT IS milk_shake® DECOLOGIC BLACK LIGHT?

Dankzij een combinatie van houtskool en speciale pigmenten die resistent zijn aan een

behandeling met een hoge oxidatie, heeft dit product de mogelijkheid om geel-oranje tonen

tegen te gaan die door het oplichtingsproces kunnen voorkomen. Hierdoor is het resultaat

neutraal/koel.

Als het uiteindelijke doel een neutraal / koel blond is, is in de meeste gevallen na het wassen en verzorgen geen 

extra toning vereist. In elk geval moet echter altijd rekening worden gehouden met de natuurlijke of cosmetische 

basis



WAT ALS MIJN EINDDOEL EEN LICHTE, PASTEL- OF MODETINT IS?

Als het doel een modekleur is met een overheersend koele toon, dan zal de neutralisatie die tijdens het 

ontkleuringsproces optreedt ons een ideale basiskleur geven waarop onze pastel- of modetint versterkt zal 

worden. Voor modieuze kleureffecten met een warme toon hebben we andere lighteners in het milk_shake® 

decologic-systeem die beter geschikt en evenwaardig zijn.

HEEFT HOUTSKOOL ANDERE SPECIALE KENMERKEN?

Houtskool is in staat om vervuilende deeltjes afkomstig uit de omgeving te absorberen, deze zijn mogelijk 

schadelijk voor huid en haar, houtskool absorbeert deze deeltjes en deze worden uit het haar verwijdert tijdens 

het wassen. Deze eigenschappen maken het houtskoolpoeder tot een uitstekende reiniger.

WELKE ELEMENTEN GARANDEREN EEN GOEDE COSMETISCHE WERKING OP DE HAARSTRUCTUUR?

Naast alle actieve ingrediënten die al aanwezig zijn in alle lighteners van het milk_shake® decologic-systeem, zijn 

er ook biologisch cranberry-extract, klei- en zijde-eiwitten, arganolie en bijenwas aan de formule toegevoegd, die 

het haar beschermen, waardoor de haarvezels glanzend, glad en handelbaar zijn.



GARANDEREN DEZE ELEMENTEN BESCHERMING TIJDENS DE VERLICHTING?

Om maximale bescherming te garanderen, bevat milk_shake® decologic BLACK LIGHT een speciaal 

complex dat, dankzij zijn chemische / organische structuur, korte mobiele kettingen vormt die diep in de 

haarstructuur doordringen. Deze vullen de lege ruimtes op om zo de door chemische behandelingen 

beschadigde vezels body te geven.

VOOR WELKE OPLICHTINGSTECHNIEKEN IS DE BLACK LIGHT GESCHIKT?

milk_shake® decologic BLACK LIGHT is geschikt voor alle oplichtingstechnieken. Afhankelijk van de 

gekozen techniek wijzigt de mengverhouding.

WAT IS DE MENGVERHOUDING VAN DE milk_shake® DECOLOGIC BLACK LIGHT?

MENGVERHOUDING:

• freehand techniek: 1: 1.5

(bijv. 30 g crème + 45 ml milk_shake® oxidizing emulsie 10, 20, 30 of 40 vol.).

• toepassing met soft/easy stripes of ander mèchepapier: 1: 2

(bijv. 30 g crème + 60 ml milk_shake® oxidizing emulsie 10, 20 of 30 vol.).

• volledige ontkleuring en decaperen 1: 2 of 1: 3

(bijv. 30 g crème + 60 of 90 ml milk_shake® oxidizing emulsie 10 of 20 vol.).



KAN IK ALLE VOLUMES VAN milk_shake® OXIDIZING EMULSION GEBRUIKEN?

Zoals alle lighteners van het milk_shake® decologic-systeem, kan de black light cream worden gemengd met alle 

milk-shake oxidaties, de sterkte hangt af van het gewenste resultaat en de basis. Denk er aan, wij bevelen slechts 

zelden aan om 40 volume (12%) te gebruiken. Het is uitstekend mogelijk om perfecte resultaten te verkrijgen met 

lagere volumes.

HOE LANG IS DE INWERKTIJD?

De inwerktijd van een lightener is altijd afhankelijk van de werking van het lightening-product zelf en 

het uiteindelijke doel. Voor de milk_shake® black light is de inwerktijd 60 minuten.

KAN IK DE milk_shake® DECOLOGIC BLACK LIGHT MET ANDERE ONTKLEURINGSPRODUCTEN 

MENGEN?

Er zijn verschillende vormen van ontkleuringsproducten op de markt. Het ontkleuringspoeder is het meest gebruikt. 

De milk_shake® black light kan je tot 30% toevoegen aan een andere lightener van het milk_shake® decologic-

systeem (30%van het product, niet van het totale mengsel), om een compactere samenstelling te verkrijgen.

Als je het mengt met de decologic clay balayage verhoogt het de oplichtingssterkte met behoud van de specifieke 

eigenschappen van de decologic clay balayage.

Je kan het ook mengen met poeders om te voorkomen dat het ontkleuringspoeder in de warmere maanden van het 

jaar gaat opzwellen.



IS ER IETS BIJZONDER WAAR IK OP MOET LETTEN WANNEER IK 

DE milk_shake® DECOLOGIC BLACK LIGHT GEBRUIK?

Er zijn 2 verschillende kenmerken in vergelijking met onze andere oplichters.

Het feit dat de kleur van het mengsel grijs/donker is, maakt het werkelijk bereikte oplichtingsniveau niet

tastbaar. Daarom moet de keuze voor de milk_shake® black light vooral gemaakt worden wanneer ik een

uitstekende oplichting moet krijgen en het eindresultaat een koel, neutraal blond moet zijn. In dit geval

kan ik het gewenste resultaat in èèn stap bereiken.

WAT GEBEURT ER ALS IK milk_shake® DECOLOGIC BLACK LIGHT 

TOEPAS OP EERDER OPGELICHT HAAR?
Er is geen enkele reden om ontkleuringsproduct toe te passen op eerder opgelicht haar! 

Dit gezegd zijnde, dit geldt trouwens voor alle “gepigmenteerde” producten”,  als milk_shake® 

decologic black light wordt aangebracht op eerder opgelicht / ontkleurd haar, dan kan het grijze / 

zwarte pigment door het haar op de zeer lichte, poreuze delen worden geabsorbeerd en kan het haar 

daar grijzig worden.



WAT IS DE POSITIE VAN DE BLACK LIGHT IN HET milk_shake®

DECOLOGIC SYSTEM?

milk_shake® black light verhoogt de waarde van het gehele milk_shake bleaching system

• Voor een trage, geleidelijke oplichting, milk_shake® lightening powder

• Voor een snelle oplichting, milk_shake® blue lightening powder

• Voor maximale oplichting, milk_shake® level 9

• Voor freehand technieken, milk_shake® clay balayage

• Voor een totale ontkleuring en beschadigd haar, milk_shake® total roots

• Voor op te lichten en te klueren met rood, koper en gouden tonen, milk_shake® light & colour

• Om op te lichten en om neutral, koele tinten te verkrijgen in een toepassing, milk_shake® 

black light



KAN milk_shake® DECOLOGIC BLACK LIGHT OP DE HOOFDHUID 

WORDEN TOEGEPAST?

Ons bedrijfspositie, met betrekking tot de toepassing van ontkleuringsproducten rechtstreeks op de 

hoofdhuid, blijft zeer ethisch en serieus. De oorzaken die soms extreem gevaarlijke reacties op de huid 

kunnen veroorzaken na het aanbrengen van een ontkleuringsproduct, zijn eindeloos en onvoorspelbaar. 

Op grond hiervan behouden we een enigszins verantwoordelijke positie en zullen we blijven beweren dat 

we heel voorzichtig moeten zijn en de toepassing direct op de hoofdhuid indien mogelijk moeten 

vermijden. Desalniettemin heeft ons milk_shake® decologic black light-product een certificering van de 

Universiteit van Ferrara, die verklaart dat de formule hiervoor geschikt is na patch-tests die zijn uitgevoerd 

op mensen die geen enkele irritatie hebben vertoond, tijdens en 24 uur na het aanbrengen op de huid.



Hoe kan ik de hogere kost in vergelijking met andere ontkleuringsproducten

rechtvaardigen aan de klant?

Kappers die een gedeeltelijke of volledige ontkleuring toepassen, dienen na deze ontkleuring bijna altijd een 

extra service toe te passen en het haar te tonen. Dit brengt een langere werktijd en hogere kosten met zich 

mee.

milk_shake® black light combineert twee behandelingen tegelijkertijd, de toning-fase wordt gecombineerd 

met de oplichtingsfase waardoor het gewenste resultaat bekomen wordt zonder een toning-product te 

gebruiken, en met een veel kortere inwerktijd (minimaal 30 tot 40 minuten minder).

De kapper kan dezelfde kosten van oplichting + toning handhaven, terwijl de werktijden worden 

geoptimaliseerd. "TIJD IS GELD"


