
חוברת הדרכה



 איך 
משתמשים 

K18-ב
 K18 מתאים לכל השירותים 

המקצועיים במספרה תוך 4 דקות 
בלבד, תוכלו לחזק ולתקן את שיער 
הלקוחה שעומד לרשותכם על מנת 

להביאו למצב הבריא ביותר. אין 
 צורך להוסיף את K18 ישירות 
 לשאר חומרי הכימיה שלכם או 

 להחליף את המינונים.
K18 לא ישפיע על הטון או על כל 

חלק אחר בתהליך שלכם מלבד 
 הוספת המתנה של 4 דקות. 

להשגת התוצאות הטובות ביותר, 
יש לעיין בטבלת המינונים שלנו על 

מנת לקבוע את כמות החומר 
הנדרשת עבור סוג השיער של 

 הלקוחה.
שימו לב, K18 מאוד מרוכז כך שלא 

צריך להשתמש בהרבה.

עבה / גס בינוני עדין / דק

 מרססים כמות נדיבה של K18 Mist על השיער, 
חלק אחר חלק

תרסיס

2
לחיצות

1-2
לחיצות

1 +/-
לחיצות

מסכה

קצר
)עד הסנטר או 

פחות(

 מרססים כמות נדיבה של K18 Mist על השיער, 
חלק אחר חלק

תרסיס

2-3
לחיצות

2
לחיצות

1-2
לחיצות

מסכה
בינוני

)עד הכתפיים(

מרססים כמות נדיבה של K18 Mist על השיער, 
חלק אחר חלק

תרסיס

4
לחיצות

3
לחיצות

2
לחיצות

מסכה

ארוך
)עד אמצע הגב(



K18
+ הבהרה / 

חמצון
K18 Mist

K18 Mask

מכינים את השיער עם ריסוס קל של מים.. 1
 מרססים כמות נדיבה של K18 Mist על השיער חלק אחר חלק )הכמות . 2

הנדרשת תלויה בסוג השיער של הלקוחה(.
 ממתינים 4 דקות על מנת לאפשר ל-K18 לחדור לשיער.. 3

אל תשטפו. זה זמן טוב לערבב או ולהכין את שאר החומרים הדרושים לתהליך(.
מורחים בעדינות את חומר ההבהרה על גבי ה-K18 Mist )יבשו את השיער   . 4

במידת הצורך לפני השימוש(
מעבדים וממתינים את זמן ההבהרה כרגיל.. 	
חופפים את השיער. המנעו משימוש במרכך או מסכה.. 	
מנגבים במגבת ביסודיות.. 	
מורחים את K18 Mask )בכמות הנדרשת לפי סוג השיער של הלקוחה, היעזרו . 8

בטבלת המינונים(.
משאירים למשך 4 דקות, לאחר זמן ההמתנה ניתן לעצב כרגיל. לא לשטוף.. 	

במקרה שעושים גם שטיפה, מרחו את השטיפה על גבי ה-K18 Mask. בסיום . 	1
חפפו ושטפו. נגבו במגבת ביסודיות. ומרחו פעם נוספת  K18 Mask והמתינו 

למשך 4 דקות.
עצבו כרגיל.. 11



K18
+ צבע

K18 Mist

מכינים את השיער עם ריסוס קל של מים.. 1
 מרססים כמות נדיבה של K18 Mist על השיער חלק אחר חלק )הכמות . 2

הנדרשת תלויה בסוג השיער של הלקוחה(.
ממתינים 4 דקות. אל תשטפו. )זה זמן טוב לערבב או להתכונן לשירות הצבע . 3

שלכם(.
מורחים את הצבע ישירות על גבי ה-K18 Mist )יבשו את השיער לפי הצורך . 4

לפני השימוש(.
מעבדים וממתינים כרגיל.. 	
חופפים את השיער. המנעו משימוש במרכך או במסכה. 	
מנגבים במגבת ביסודיות.. 	
מורחים את K18 Mask )בכמות הנדרשת לפי סוג השיער של הלקוחה, היעזרו . 8

בטבלת המינונים(.
משאירים למשך 4 דקות, לאחר זמן ההמתנה ניתן לעצב כרגיל. לא לשטוף.. 	

עצבו כרגיל.. 	1
K18 Mask



K18
+ סלסול

K18 Mist

מכינים את השיער עם ריסוס קל של מים.. 1
מרססים כמות נדיבה של K18 Mist על השיער חלק אחר חלק                  . 2

)הכמות הנדרשת תלויה בסוג השיער של הלקוחה(.
 ממתינים 4 דקות. אל תשטפו. . 3

זה זמן טוב להכין את חומר הסלסול.
4 .K18 Mistמורחים את חומר הסלסול ישירות על גבי ה
שוטפים ואז משתמשים במנטרל כרגיל.. 	
שוטפים את המנטרל ומרססים שוב עם K18 Mist. משאירים ל-4 דקות.. 	
עצבו כרגיל.. 	

** אנחנו לא ממליצים להשתמש ב-K18 Mask אחרי שירות הסלסול  על מנת להמנע כמה שיותר 
מהכבדה על התלתלים החדשים.



K18
+ רילקסר

K18 Mist

מכינים את השיער עם ריסוס קל של מים.. 1
 מרססים כמות נדיבה של K18 Mist על השיער חלק אחר חלק )הכמות . 2

הנדרשת תלויה בסוג שיער הלקוחה(.
 ממתינים 4 דקות על מנת לאפשר ל-K18 לחדור לשיער. אל תשטפו.. 3

)זה זמן טוב להכין את חומר הרילקסר שלכם(.
4 ..K18 Mist-מורחים את המרגיע ישירות על גבי ה
מעבדים וממתינים כרגיל.. 	
יש לשטוף ולנגב במגבת, לאחר מכן ממשיכים במריחת K18 Mask. ממתינים . 	

למשך 4 דקות )הכמות הנדרשת תלויה בסוג שיער הלקוחה, היעזרו בטבלת 
המינונים.(

ממשיכים עם שמפו מנטרל.. 	
 מנגבים במגבת ומורחים פעם נוספת את K18 Mask. משאירים ל-4 דקות. . 8

מעצבים כרגיל.
K18 Mask



K18
 + החלקה 

יפנית
K18 Mist

K18 Mask

מכינים את השיער עם ריסוס קל של מים.. 1
 מרססים כמות נדיבה של K18 Mist על השיער חלק אחר חלק )הכמות. 2

הנדרשת תלויה בסוג השיער של הלקוחה(.
 ממתינים 4 דקות על מנת לאפשר ל-K18 לחדור לשיער. . 3

אל תשטפו. )זה זמן טוב להכין את חומר ההחלקה שלכם(.
מורחים ומעבדים כרגיל.. 4
שוטפים ושמים מנטרל.. 	
לאחר שנגמר תהליך הניטרול, שוטפים, חופפים, ומנגנבים במגבת.. 	
 ממשיכים עם K18 Mask ומשאירים ל-4 דקות .. 	

)הכמות הנדרשת תלויה בסוג שיער הלקוחה, היעזרו בטבלת המינונים.(
משאירים למשך 4 דקות, לאחר זמן ההמתנה ניתן לעצב כרגיל. לא לשטוף.. 8



K18
 + החלקת 

קרטין
K18 Mist

מכינים את השיער עם ריסוס קל של מים.. 1
 מרססים כמות נדיבה של K18 Mist על השיער חלק אחר חלק )הכמות . 2

הנדרשת תלויה בסוג שיער הלקוחה(.
ממתינים 4 דקות. . 3
המשיכו כרגיל לפי הוראות שימוש של החלקת הקרטין שלכם.. 4

 K18-מכיוון שטיפולי קרטין יוצרים שכבה מסביב על השיער, אנחנו לא ממליצים להשתמש ב ***
Mask מיד לאחר החלקת הקרטין מכיוון שזה לא יהיה אפקטיבי. חכו 3-4 חפיפות אחרי הטיפול 

ואז השתמשו ב-K18 Mask במספרה או בבית.



K18
טיפול

K18 Mask

 חופפים את שיער הלקוחה בכיור החפיפה.. 1
נמנעים משימוש במרכך או במסכה ומנגבים במגבת.

מורחים K18 Mask וממתינים 4 דקות )הכמות הנדרשת תלויה בסוג השיער . 2
של הלקוחה, היעזרו בטבלת המינונים(.

לאחר זמן המתנה ניתן לעצב כרגיל.. 3



1	

בבית



K18 טיפול תיקון מולקולרי
)50 מ"ל(

 K18 leave-in המשיכו את חידוש השיער גם בבית עם
molecular repair hair mask )50mL(

נזק הוא תהליך מתמשך, ולכן גם הלקוחות שלכם צריכים להשתמש ב-K18 באופן        
 מתמשך. הטיפול שלנו לבית עוזר לשקם כל נזק כדי 

לשמור על שיער בריא, להאריך את השפעת הטיפולים שהשיער קיבל  ולשמור על         
 שלמותו כדי להקל על העבודה שלכם בפעם הבאה. 

מכיוון שמדובר בטיפול מתמשך, השיער משתפר אחרי כל שימוש.

חופפים, נמנעים משימוש במרכך או במסכה. מנגבים במגבת ביסודיות.. 1
מתחילים עם לחיצה אחת של K18 Mask ומוסיפים בהתאם לאורך, העובי,           . 2

ומצב השיער.עובדים באופן שווה מהקצוות ועד לשורשים.
ממתינים 4 דקות . 3
אין צורך בשטיפה.. 4
עצבו כרגיל.. 	

** אם הלקוחה משתמשת במוצרים העלולים להכביד על השיער שכוללים שמנים, סיליקונים, יתכן ויהיה 
צורך להשתמש בשמפו מנטרל רעלים או שמפו לניקוי עמוק לפני השימוש כדי ש-K18 יוכל לחדור לשיער 

באופן אפקטיבי.



K18)מינוני פפטידים )5 מ"ל
דוגמית ניסיון

K18 leave-in molecular repair hair mask (		mL( המשיכו את חידוש השיער גםבבית עם

 נזק הוא תהליך מתמשך, ולכן גם הלקוחות שלכם צריכים להשתמש ב-K18 באופן מתמשך. 
הטיפול שלנו לבית עוזר לשקם כל נזק כדי לשמור על שיער בריא, להאריך את השפעת הטיפולים ולשמור 
על שלמותו כדי להקל על העבודה שלכם בפעם הבאה. מכיוון שמדובר בטיפול מתמשך, השיער משתפר 

אחרי כל שימוש.
חופפים, נמנעים משימוש במרכך או במסכה. מנגבים במגבת ביסודיות.. 1
 מתחילים עם טיפה של K18 Mask )כ-1 מ"ל( ומוסיפים בהתאם לאורך, העובי, ומצב השיער.. 2

עובדים באופן שווה מהקצוות ועד לשורשים.
ממתינים 4 דקות.. . 3
אין צורך בשטיפה.. 4
עצבו כרגיל.. 	

 ** אם הלקוחה משתמשת במוצרים העלולים להכביד על השיער שכוללים שמנים, סיליקונים, יתכן ויהיה צורך 
להשתמש בשמפו מנטרל רעלים או שמפו לניקוי עמוק לפני השימוש כדי ש-K18 יוכל לחדור לשיער באופן אפקטיבי.



www.k18hair.co.il

074-7011515


