
VERKOOPSPRODUKTEN MILKSHAKE  
 

Natuurlijke verzorgings -en stylingprodukten met ingrediênten als melk , yoghurt en 
fruitextracten . 

Deze produkten zijn lief voor je haar en het milieu ! 

De producten bevatten geen parabenen ( conserveringsmiddel ) en sulfaten 
(agressieve reinigers) en worden verpakt in recycled materiaal  

Bovendien zijn ze vriendelijk geprijsd . 

Zoals maskers die je kunt eten . 
Je eet je haarmasker toch niet op ? Nee , maar het geeft wel aan hoe mild de produkten 
zijn voor je haar . Als je het kunt eten , zal het zeker geen schade brengen aan je haar .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.beauty-review.nl/oppervlakte-actieve-stoffen-grensvlakactieve-stoffen-tensiden-tensio-actieven-surfactanten-detergenten-allemaal-reinigingsmiddelen


                          energizing shampoo 
VOEL  DE ENERGIE IN JE HAAR ! 
 
Voor normaal, zwak, dun haar. 
Milde reiniging  dankzij de biologische rozemarijn, salie 
 
Zuivert en stimuleert de hoofdhuid en vergroot de microcirculatie om haarverlies te voorkomen en 
het haar te versterken. 
OPTISCH VERDIKKEN VAN HET HAAR ! 
 
Panthenol geeft meer dichtheid aan het haar en essentiële oliën en eucalyptus zorgen voor een 
heerlijk gevoel. 
 

300 ml € 19.25 
 

                    energizing treatment 
 
Voor normaal, broos en dun haar.  
 
De biologische rozemarijn, salie zuiveren en stimuleren de hoofdhuid om haarverlies te voorkomen 
en gaat het haar versterken. 
 
OPTISCH VERDIKKEN VAN HET HAAR ! 
 
Panthenol geeft meer dichtheid aan het haar, essentiële oliën en eucalyptus zorgen voor een 
heerlijk  gevoel. 
 

4 x 12 ml € 38.95 
 
 
  



         silver shine shampoo 
 
 
Om gele tinten mild te neutraliseren  
  

300 ml  € 22.05 
 
 
 
 
 
 
 

                           silver shine whipped cream 
 
 
 
Romige, conditionerende leave in mousse voor blond of grijs haar 
 
Het speciaal violet pigment en de  bessenextracten, gecombineerd met melk proteïnen 
 gaan ongewenste gele tinten tegen en ontwarren het haar.  
 

200 ml  € 22.05 
 
Voor een intenser resultaat, combineer shampoo en mousse 
  



Beschadigd haar herstellen met  
Deze behandelingen geven  haar extra protëinen , de bouwstoffen van het haar , die verloren zijn 
gegaan bij beschadiging , 
Het verricht natuurlijk geen mega wonderen  en wil u het ook zo meegeven . 
Maar deze produkten kunnen een hele hoop verbeteren. 
Een merkbaar sterker haar ! 

 

       integrity nourishing shampoo 
 
Verzorgende shampoo voor elk haartype 
 
Biologische zout- en sulfaatvrije muru muru boter  verbetert de stabiliteit van de kleur.  
Voedt direct, conditioneert, is vochtinbrengend, voorkomt pluis .  
 

300 ml  € 20.55 
 

  integrity nourshing conditioner 
 
 
Speciaal samengesteld om elk haartype te voeden en te verzorgen terwijl het zorgt voor behoud 
van de kleur. 
Bevat biologische muru muru boter met een  diepe conditionerende en voedende werking. 
 

300 ml  € 19.50 
 



          integrity intensive treatment 
 
 
De specifieke formule voedt het haar diep en voorkomt pluis.  
 

200 ml  € 19.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de zaak wordt een volledige behandeling met extra ampoulles aanbevolen  
 
zie prijslijst kapsalon 
  



MilkShake Argan  
Is een lijn van producten geschikt voor elk haartype, normaal, droog, vermoeid of dof haar. 
 

De milk_shake arganlijn versterkt en hydrateert het haar. 
Het voedt de haarvezels en geeft glans en flexibiliteit, naast de bestrijding van gespleten punten en 
beschadiging door de hitte van de haardroger. 
 
 

                             argan shampoo 
 
 
 
Organische argan olie shampoo voor alle haartypes 
 
Zachte, sulfaat-en zoutvrije shampoo  die mild reinigt dankzij de unieke samenstelling met 
organische arganolie, zijde en rijstproteïnen. 
 
Hydrateert, conditioneert en voedt onmiddellijk, schakelt het kroeseffect uit, waardoor het haar 
zacht en glanzend wordt . 
 

300 ml  € 20.25  
 
 
 

                         glistening argan oil 
 
Een unieke formule met organische arganolie voedt en conditioneert onmiddelijk.  
Anti-age en beschermende eigenschappen 
Geeft het haar volume en een uitzonderlijke glans. 
 

50 ml  € 26.50 
 



           milk shake daily shampoo 
 
Een zacht reinigende shampoo 
 

Melkproteïnen en appelextracten hydrateren en  beschermen het haar. 
Aloë vera heeft een kalmerende en verzachtende werking op huid en haar. 

Het rijke vitamine complex (B3, B5, B6, C, E) heeft een verkwikkende werking op huid en haren en 
maakt ze sterk en vitaal. 

300 ml  € 16.05  

  



                         color maintainer  shampoo 
 
Hydraterende en beschermende shampoo  voor gekleurd haar  
 
Bevat melkproteïnen , op basis van Quinoa voor een diepe verzorging van het haar.  
 

300 ml  € 16.25 
 
 
 

           color maintainer  conditioner 
 
Conditioner voor gekleurd haar 
 
Hydraterende, beschermende en ontwarrende conditioner voor gekleurd haar. 
 
Op basis van Quinoa en melkproteïnen herstructureren en verzorgen 
 

300 ml  € 16.80 
  



                                                   active milk mask 
  
Herstructurerende melk en yoghurt masker 
 
Melkproteïnen en Yoghurt aminozuren maken het haar sterk en geven het body terwijl avocado en 
rijstoliën, honing- en fruitextracten en vitamine E het haar conditioneren.  
 

150 ml  € 15.75 
 
 

                              whipped cream 
 
Een diepwerkende, beschermende leave-in conditioner met melkproteïnen. 
Ruikt naar vanille en slagroom 
 

100 ml  € 11.95 
  



                      incredible milk 
 
Ongelooflijk product voor ongelooflijk haar 
 
Intensief 12  in 1 leave in spraymasker , één van de meest geliefde milkshake produkten  
 
Voor elk haartype met organische muru muru boter, fruitextracten 
(braambes, framboos, papaya, mango) en melkproteïnen. 
 
 
1. Herstelt alle haartypes  
2. Voorkomt pluis 
3. Voorkomt gespleten punten  
4. Beschermt tegen hitte  
5. Bevordert de houdbaarheid van de styling 
6. Buitengewoon ontwarrend  
7. Geeft extreme glans 
8. Geeft body en volume  
9. Verbetert het effect en vergemakkelijkt het gebruik van de stijltang. 
10. Beschermt en behoudt de kleur.  
11. UV bescherming.  
12. Polijst de schubbenlaag. 
 
 

150 ml  € 23.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al onze prijzen zijn eveneens te raadplegen op www.allinonepascale.com ALL – In – One Pascale 
 Dorp 24   B-3221 Nieuwrode 
Verzorgingsproducten Kapsalon 2017.  
 Telefoon : 0486/50.46.24 (Op afspraak) 
 BTW : BE 0746 178 141 
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