made for your happiness

DYBDEGÅENDE FUGT TIL
TØRT HÅR, GØR DET STÆRKT
OG MODSTANDSDYGTIGT,
DAG EFTER DAG,
DIT HÅR REPRÆSENTERER
DIN SKØNHED
milk_shake moisture plus
Har 2 virkninger på dit hår

De nye milk_shake
produkter er lavet med
papaya ekstrakt
og hyaluronsyre.
®

PRODUKTER DER TILFØRER
MAKSIMAL FUGT, OG FORNEMMELSEN
AF ET MERE SUNDT HÅR.
EN HELT NY FORMULAR OG DELIKAT DUFT.

®

MAKSIMAL FUGT
SYNLIGT MERE SUNDT HÅR

Du vil elske produkterne
fra første gang du prøver dem.
Håret tilføres intens glans,
og efterlades blankt og smukt.

milk_shake moisture plus
®

3 PRODUKTER DER
RENGØR . TILFØRER FUGT . STYRKER
. RENGØR

SLES FREE

PARABEN FREE

moisture plus shampoo
Fugtgivende shampoo til tørt hår. En delikat shampoo der gør håret blødt og håndterbart.
Opretholder hårets optimale fugtigheds balance. Indeholder økologisk papaya ekstrakt,
Integrity 41 og hyaluronsyre med ”anti-aging” virkning og farvebeskyttelse.
Anvendelse: fordeles jævnt i fugtigt hår, massér og skyl derefter ud. Gentag hvis nødvendigt.
Fortsæt med milk_shake moisture plus conditioner.
®

®

. TILFØRER FUGT

PARABEN FREE

moisture plus conditioner
Fugtgivende conditioner til tørt hår. Tilfører blødhed og håndterbarhed til tørt hår. Opretholder
hårets optimale fugtbalance og beskytter hårfarven. Indeholder økologisk papaya ekstrakt,
Integrity 41 og hyaluronsyre.
Anvendelse: påfør i vådt, rent hår og massér. Lan det indvirke i 2-5 minutter, red håret
igennem og skyl ud. Fortsæt med milk_shake moisture plus whipped cream, for en mere
intens pleje.
®

®

. STYRKE

PARABEN FREE

moisture plus whipped cream
“no rinse” fugtgivende skum til tørt hår. En fugtgivende og beskyttende leave-in formel med
mælkeprotein, økologisk papaya ekstrakt og Integrity 41 samt hyaluronsyre, som har en
anti-age virkning. Plejer og genopbygger hårets fibre og skællag. Efterlader håret blødt og
håndterbart, uden og tynge det ned. Forbedrer farvens holdbarhed
Anvendelse: påfør i rent, håndklædetørt hår. Fortsæt med den ønskede styling.
®

PRODUKTER LAVET I GENANVENDELIG INDPAKNING.
INTENSE OG HØJ-EFFEKTIVE FORMULARER MED NATURLIGE INGREDIENSER.

milk_shake moisture plus
®

TÆNKER PÅ DIN YDRE SKØNHED
. ØKOLOGISK PAPAYA EXTRAKT

Papayafrugten har et rigt indhold af dyrebare næringsstoffer, og er derved perfekt til at
tilfører fugt til både hovedbund og hår. Papaya ekstrakt bidrager også til at holde håret
glansfuldt og sundt.

. HYALURONSYRE

Hyaluronsyren i milk_shake moisture plus produkterne er af lav, medium og høj
molekylevægt, og trænger derfor lettere ind i hårets fibre, hvilket giver større opbygning af
fugt og blødhed i håret.
®

. INTEGRITY 41®

Er et antioxidant der beskytter hårfarven og forhindrer “fading”. Den øger håndterbarheden
og sikrer et skinnende blankt hår.
Integrity 41® – er udvundet af økologisk solsikkefrø ekstrakt, og er rig på antioxidanter.

. QUINOA PROTEINER

milk_shake moisture plus
®

ER PÅ NATURENS SIDE

Vores virksomhedsstrategi
er skabt med naturen i tankerne,
og derfor vælger vi at anvende bæredygtig emballage
til vores produkter og trykte materialer.
Aluminiumsbeholderen med whipped cream er lavet af
permanent tilgængelige ressourcer: Den kan let genbruges
flere gange uden og miste sine egenskaber
Shampooflaskerne er lavet af 50 % genbrugspapir,
og indeholder lige som vores pumper et specielt
tilsætningsstof, der gør emballagen fuldstændig biologisk
nedbrydelig (i overensstemmelse med CE 94/62 EU –
forskrifter med henvisning til aerob bionedbrydning)

. MÆLKEPROTEINER

Propper og dyser på flaskerne fra moisture plus serien,
kan hvis de indsamles nemt genanvendes, og blive til nye
til produkter. Vi bidrager til udviklingen af et dynamisk og
miljøbevidst samfund.

. UV FILTER

z.one concept respekterer miljøet. Den elektricitet som
virksomheden bruger, stammer fra vedvarende ressourcer
såsom vind og vandenergi, og derved ingen co2 påvirkninger.

Beskytter hårfarven og mindsker matheden i håret. Resultatet er et hår der er mere
håndterbart og glansfuldt.
Maksimal næring med en supplerende handling, der beskytter og tilfører pleje til håret.
Mælkeproteiner giver styrke og modstand til hårfiberen.
Beskytter håret mod solens stråler, samt andre ydre påvirkninger der kan skade hårfarven.

. ØKOLOGISK FRUGT EKSTRAKTER

Naturen passer på dit hår. Økologisk jordbær og goji ekstrakt sikrer maksimal fugt og
beskyttelse til håret.
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