
Technische informatie Decologic Black Light 
 

➢ Wat is milk_shake Decologic Black Light? 

o Ontkleuringscrème met een uitstekende oplichtingskracht van 7 tinten 

o Neutraliseert warme tonen gedurende het oplichtingsproces 

o Houdt het haar in uitstekende conditie 

o Geschikt voor alle soorten oplichtingstechnieken 

 

➢ Wat betekent het feit dat het warme tonen neutraliseert nu echt? 

o 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 vrijkomen. Hierdoor is het 

resultaat neutraal of koel  

 

➢ Dient het haar nog gekleurd te worden na de toepassing van Decologic Black Light? 

o Als het uiteindelijke doel een neutraal of koel blond is, is in de meeste gevallen na 

het wassen en verzorgen geen extra toning of kleur vereist. In elk geval moet er 

rekening gehouden worden met de natuurlijke of cosmetische basis. 

 

➢ Wat als het einddoel een lichte-, pastel- of modetint is? 

o Als het einddoel een koele toon heeft, dan zal de neutralisatie die tijdens het 

ontkleuringsproces optreedt ons een ideale basiskleur geven, die onze pastel kleur 

versterkt. Voor modieuze kleureffecten met een warme toon raden wij Decologic 

Lightening Powder aan. 

 

➢ Heeft houtskool andere speciale kenmerken? 

o Houtskool is in staat vervuilende deeltjes te absorberen en te verwijderen tijdens het 

wassen 

 

➢ Welke elementen garanderen een goede cosmetische werking op de haarstructuur? 

o Naast alle actieve ingrediënten ie al aanwezig zijn in de producten van Decologic, 

bevat Black Light biologisch cranberry-extract, klei- en zijde-eiwitten, arganolie en 

bijenwas. Deze ingrediënten beschermen het haar, waardoor de haarvezels 

glanzend, glad en handelbaar zijn. 

 

➢ Garanderen deze elementen bescherming tijdens de verlichting? 

o Om maximale bescherming te garanderen, bevat Black Light een speciaal complex 

dat, dankzij zijn structuur, korte mobiele kettingen vormt die diep in de 

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

behandelingen beschadigde vezels body te geven. 

 

➢ Voor welke oplichtingstechniek is Black Light geschikt? 

o Black Light kan je  gebruiken voor alle oplichtingstechnieken, afhankelijk van de 

gekozen techniek wijzigt de mengverhouding. 

 

 



➢ Wat is de mengverhouding? 

o Freehand technieken : 1:1,5  bijvoorbeeld 30gr Black Light + 45ml oxidatie 

o Soft/easy stripes of aluminiumfolie : 1:2  bijvoorbeeld 30gr Black Light + 60ml 

oxidatie 

o Volledige ontkleuring en decaperen : 1:2 of 1:3   bijvoorbeeld 30gr Black Light + 

60/90ml oxidatie 

 

➢ Welke oxidatie gebruik ik? 

o Zoals alle producten van Decologic, kan je alle oxidatie gebruiken van Milk-Shake. 

Het volume hangt af van het gewenste resultaat en de basis. Het is perfect mogelijk 

om een uitstekend resultaat te verkrijgen met lage volumes, en raden het gebruik 

van 40 volume af. 

 

➢ Hoe lang is de inwerktijd? 

o De inwerktijd is 60 minuten, maar afhankelijk van het gewenste resultaat. 

 

➢ Kan ik Black Light mengen met andere Decologic producten? 

o Je kan deze oplichting mengen met andere Decologic producten, in beperkte mate. 

De Black Light kan je tot 30% toevoegen aan een andere lightener van Decologic. 

30% van het product, niet het totale mengsel. Bijvoorbeeld 15gr Black Light + 50 gr 

Blue lightener. Als je mengt met de Clay Balayage Lightener verhoogt de 

oplichtingssterkte met behoud van de specifieke klei eigenschappen van Clay 

Balayage Lightener. Je kan het mengen met Lightening en Blue Lightening powder 

om te voorkomen dat het poeder gaat opzwellen in de warmere maanden. 

 

➢ Waar moet ik op letten? 

o Omwille van de kleur van het mengsel, grijs, maakt het moeilijk om de oplichting op 

het haar te zien. Gebruik dit product vooral wanneer u een uitstekende oplichting 

moet krijgen en het eindresultaat koel, neutraal blond moet zijn. 

 

➢ Wat gebeurt er als ik Black Light gebruik op eerder ontkleurd haar? 

o Wanneer je Black Light aanbrengt op eerder opgelicht of ontkleurd haar, kan het 

grijze/ zwarte pigment door de lichte, poreuze delen worden geabsorbeerd en voor 

een grijs resultaat zorgen. We raden aan om reeds eerder opgelicht haar, niet 

opnieuw te ontkleuren, met eender welk product. 

 

➢ Kan Black Light op de hoofdhuid gebruikt worden? 

o Onze bedrijfspositie, met betrekking tot de toepassing van ontkleuringsproducten 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 behouwen 

wij een verantwoordelijke positie en zullen we blijven beweren dat we heel 

voorzichtig moeten zijn en de toepassing direct op de hoofdhuid, indien mogelijk 

moeten vermijden.  

Ondanks dit standpunt, heeft Black Light een certificering van de Universiteit van 

Ferrara, die verklaart dat de formule hiervoor geschikt is, na tests op mensen die 

geen enkele irritatie hebben vertoond, tijden en 24 uur na het aanbrengen op de 

huid. 



➢ Hoe kan ik de hogere kost in vergelijking met andere ontkleuringsproducten rechtvaardigen 

naar de klant? 

o Kappers die werken met een gedeeltelijke of volledige ontkleuring, dienen na de 

ontkleuring bijna altijd als extra service het haar te tonen. Dit zorgt voor een langere 

werktijd en hogere productkost. 

Milk-Shake Black Light combineert twee behandelingen, de toning fase wordt 

gecombineerd met de oplichtingsfase waardoor de kost en tijd van een toon 

behandeling uitgespaard zal worden. 

 

➢ Wanneer gebruik ik welke ontkleuring ? 

o Voor een trage, geleidelijke oplichting : Lightening Powder 

o Voor een snelle oplichting, die anti-geel werkt : Blue Lightening Powder 

o Voor maximale oplichting : Level 9 

o Voor freehand technieken : Clay Balayage Lightener 

o Voor een totale ontkleuring en beschadigd haar : Total Roots 

o Voor oplichten en kleuren van rode, koper en gouden tonen : Light & Colour 

o Voor oplichting met neutraal of koele tinten in één toepassing : Black Light 


