


VIJAND NUMMER 1 VAN UW KAPSEL IS 

“VOCHTIGHEID”

Op vochtige, regenachtige dagen, 

kan je haar enorm “kroezen”.

Hoe poreuzer, beschadigd of verzwakt uw haar is, (zeker als dit 

wordt veroorzaakt door agressieve chemicaliën), des te meer het 

haar zal kroezen, dit omdat de keratine in het haar vaak verzwakt is 

en er hierdoor “lege ruimtes” in het haar ontstaan. Deze ruimtes 

houden meer water vast dan gezond haar.



Door middel van warmte worden de state-of-the-art polymeren 

geactiveerd en geven deze structuur, 

hierdoor ontstaat een waterdichte film die het haar volledig bedekt 

en de cuticula afsluit.

Deze beschermende laag :

• voorkomt dat vocht in de haarvezel dringt

• beschermt tegen de hitte van stylingtools

• voorkomt vervagen van de haarkleur waardoor deze fris en 

stralend blijft

• vermindert de droogtijd  

• verhoogt de handelbaarheid van het haar.





EEN NIEUWE VOCHTIGHEIDSBESTENDIGE 

TECHNOLOGIE VOOR ONBEHANDELD

OF GEKLEURD HAAR.

/ het verzwaart het haar niet, 

waardoor dit er gezond en verzorgd uitziet, zonder enig residu

/ geurloos

/ zijdezacht haar



milk_shake® lifestyling amazing
Anti-kroes, beschermende spray voor het haar.

Een pre-stylingspray die kroezen elimineert met

een langdurig resultaat. De speciale polymeren

in de formule worden door warmte geactiveerd.

Hierdoor ontstaat een “film” die het haar

beschermt tegen vocht, zorgt voor een betere

houdbaarheid van de haarkleur en het kapsel.

De formule, verrijkt met fruitextracten, geeft een

glanzende finish. Het verkort de droogtijd en

beschermt tegen stylingtools. Amazing laat

geen residu achter en verzwaart het haar niet.



/ elimineert kroes met een langdurig resultaat

/ beschermd tegen de luchtvochtigheid met een

waterproof effect

/ zorgt voor een langdurige houdbaarheid van het kapsel

/ verkort de droogtijd

/ beschermd tegen de hitte

/ geeft een glanzende finish

/ zorgt voor een betere houdbaarheid van de kleur (laagje)

/ verzwaart het haar niet

/ laat geen residu achter

/ geeft glans, zachtheid en verzorging

/ verhoogt de handelbaarheid van het haar



HOE PAS JE HET BEST DE 

ANTI-KROESTECHNOLOGIE TOE

Breng AMAZING aan voor andere stylingproducten 

AMAZING MOET ZICH HECHTEN AAN PROPER HAAR.

Door spanning te creëren in het haar met behulp van een 

föhn en borstel, krijgt u het beste resultaat.

DE ECHTE RESULTAAT ZIE JE NA 2-3 TOEPASSINGEN.

HET IS AANBEVOLEN OM AMAZING ELKE 3 

TOEPASSINGEN AF TE WISSELEN MET EEN ANDER 

STYLINGPRODUCT

PAS OP, AMAZING IS VERSLAVEND!!!!



GEBRUIK?
/ pas toe op proper, vochtig haar verdeeld in 

secties om zeker te zijn van een gelijkmatige

verdeling van het product.

/ kam door lengtes om het product 

gelijkmatig te verdelen

/ ga verder met de styling

/ voor het beste resultaat, gebruik je geen

andere stylingproducten voor milk_shake® 

lifestyling amazing

/ Het anti-kroes en anti-vochtigheidseffect

blijft tot 2 of meer wasbeurten.



Bij aankoop van :

12X milk_shake lifestyling AMAZING, 200ml
t.w.v. €167,40

Ontvangt u :
2 X mini stijltang Max Pro t.w.v. €20/stuk
1 X desk expo
1 X Communication Base
Kappersprijs : 13,95, aanbevolen VP : 23,95



VERBETER DE NATUURLIJKE SCHOONHEID VAN HAAR MET 
NATUURLIJKE INGREDIËNTEN
INGREDIËNTEN

De actieve ingrediënten in onze 
milk_shake® lifestyling-producten zijn zorgvuldig 

geselecteerd vanwege hun conditionerende en 
vormgevende eigenschappen die in staat zijn om 

gewichtloze, gezonde haarstijlen te creëren.

milk_shake® lifestyling amazing is verrijkt met 
BIOLOGISCHE APPEL-, CITROEN- EN BLUEBERRY-

EXTRACTEN die beschermend, gladmakend, 
verzachtend en conditionerend zijn.

MILIEUVRIENDELIJKE VERPAKKING
De milk_shake® lifestyling AMAZING fles is gemaakt 

van 50% gerecycleerd plastiek.


