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K18 לא מכיל
 נתרן כלורי פרבנים

 צבעים מלאכותיים סולפטים

 פורמלדהיד ומשמרי פורמלדהיד סיליקונים

 פתלטים
   

K18 הוא
 ללא אכזריות טבעוני

 נבדק מבחינה דרמטולוגית בטוח לצבעים

	 .?K18 מהם המרכיבים של
K18 MaskK18 Mist

 מים )אקווה( )Eau(, אלכוהול מפוגל., 
 פרופילן גליקול, אלכוהול צטאריל,

 דיקריליל אתר, אסתרס צטיל, 
בהנטרימוניום כלוריד, פוליסורבט 20, 

ש-אוליגופפטיד-78, אבקת חלבון חיטה, 
 אבקת עמילן חיטה, 

 אלכוהול איזופרופיל, טוקופרול, 
 פנוקסיאתנול, אשלגן סורבט, 

 חומצת לימון, בושם )פרפיום(, 
 גרניול, לינלול, הקסיל קינמל, 

בנזיל אלכוהול.

 ,)Eau( )מים )אקווה 
 אלכוהול מפוגל., פרופילן גליקול, 

 פוליסורבט 20, ש-אוליגופפטיד-78, 
אבקת חלבון חיטה, אבקת עמילן חיטה, 

 אקרילטים / C10-30אלקיל אקרילט 
 קרוספולימר, פנוקסיאתנול, 

 אשלגן סורבט, אשלגן הידרוקסידי, 
 בושם )פרפיום(, גרניול, 

 לינלול, הקסיל קינמל, 
בנזיל אלכוהול.

	 .?K18 מהי רמת החומצות של
8.0 – 7.56.0 – 5.0

רמת החומציות של 7.5-8.0 של התרסיס 
מזיזה את שכבת הקוטיקולה כדי לחדור 
לשכבה העליונה של השיער ולהתמקד 

באזורי הפגיעה.

רמת החומציות של 5.0-6.0 של המסכה 
עוזרת לסגור את הקוטיקולה ולאטום את 

הפפטיד.
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	 .?K18 מה זה
שירות התיקון המולקולרי ™K18Peptide היא טיפול ביו-אקטיבי דו-שלבי במכון היופי המכיל את 

ה-™K18Peptide שלנו.

 K18 Professional Mist הוא טיפול 
 דו-שלבי שקודם לשירות במכון היופי 

שמחזק את השיער לפני תכשיר כימי. רמת 
החומציות של 7.5-8.0 מזיזה את שכבת 
הקוטיקולה כדי לחדור לשכבה החיצונית 

של השיער ולהתמקד באזורי הנזק.

K18 Professional Mask הוא טיפול 
דו-שלבי שלאחר השירות במכון היופי 
שמתקן נזק שנגרם במהלך כל שירות 

 במכון היופי. עם רמת חומציות של
5.0-6.0, המסכה עוזרת לסגור את 

הקוטיקולה ולאטום את הפפטיד, בנוסף 
לפעולות ריכוך קלילות שעוזרות להפוך 

את השיער לחלק ורך.

™K18Peptide הוא מולקולה קניינית פורצת דרך שהוכחה בניסויים קליניים שביכולתה לתקן את 
הנזק שנגרם לשיער )תוך 4 דקות בלבד( על ידי:

איך K18 עובד?. 	
כששיער נפגע, שרשראות הפוליפפטידים )שרשראות קרטין( שמרכיבות את המבנה הפנימי של 

השערות נחלשות ונשברות. לצורך ההקשר, יש מיליארדי על גבי מיליארדי שרשראות פוליפפטידים 
)שרשראות קרטין( בשערה אחת. אם הן נפגעות, מבנה הליבה של השיער האחראי על האלסטיות 
והחוזק מתערער וכתוצאה מכך מאבד את החוסן והברק שלו - או את המראה והתחושה של שיער 

בריא.
 אחרי עשור של סריקות ובדיקות במעבדה של כל רצפי חומצות האמינו ברחבי מלוא הגנום של 

 הקרטין שמרכיבים את השיער האנושי בחיפוש אחר פריצת דרך, גילינו רצף ייחודי אחד )פפטיד 
ביו-אקטיבי( שמחזיר שיער פגום למצבו המקורי והצעיר. זהו ה-™K18Peptide שלנו.

־בניגוד למוצרי שיער מסורתיים, הפפטיד המהפכני שלנו צולל עמוק יותר לתוך השכבות הפני
מיות של השיער והוא בדיוק בגודל וההרכב הנכונים כדי להשתלב ולחבר מחדש את שרשראות 

הפפטידים )שרשראות קרטין( השבורות. ובגלל שהפפטיד שלנו הוא די שאפתן, כתוצאה מהחיבור 
מחדש הזה, כל הקשרים הדיסולפידים שהופרעו מותאמים מחדש גם הם.

הפפטיד שלנו משתמש בביומימטיקה כדי לבצע את העבודה. בפשטות: ביומימטיקה היא חקר 
 הטבע על מנת לחקותו. על ידי חיקוי המבנה הטבעי של אבני הבניין הטבעיות של קרטין 

)רצפי חומצות אמינו(, הפפטיד הביו-אקטיבי שלנו, K18, מזוהה כטבעי על ידי השיער. הוא גם לא 
נשטף על ידי המים או השמפו כמו חומרי קישור אחרים, מה שהופך את K18 לפתרון אמיתי ומאריך 

ימים לשערות פגומות.

חום טיפולים כימיים חמצון + צבע
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	 .?K18Peptide™ מה זה
הפפטיד הקנייני שלנו הוא רצף ייחודי של חומצות אמינו שנכנסות עמוק לתוך מבנה הליבה של 
השיער כדי להשתלב ולחבר מחדש את שרשראות הפוליפפטידים )שרשראות קרטין( השבורות 

האחראיות על החוזק והאלסטיות של השיער.
 אנלוגיה: כשבונים חלבונים, הסדר של חומצות האמינו קובע את סוג החלבון והמאפיינים 

 שלו – קצת כמו שהסדר של אותיות יוצר מילים ומשפטים בעלי משמעות. באותו האופן, הסדר
והמיקום של כל מילה במשפט מובילים למשמעות כוללת, K18 הוא מילת קסם שמתאימה בול, 

ומשתלבת בתוך שרשראות הפוליפפטידים )שרשראות קרטין(. ככה השיער מזהה את הפפטיד שלנו 
כאבן בניין טבעית.

	 .?K18Peptide™ מהו מספר הפטנט של
EP3058936A2

	 .?K18 Biomimetic נמצא בכל מוצרי K18Peptide™ האם
כן. כל הפורמולות הותאמו להעברת הפפטיד למקום אליו הוא צריך להגיע בצורה הטובה ביותר.

	 .?K18 Pro Mist מה עושה
K18 Mist הוא תרסיס קל משקל שמתקן נזק קיים ומחזק את השיער לפני תכשיר כימי. הוכח 

באופן קליני שהוא מתקן שיער פגום כבר אחרי טיפול אחד של 4 דקות במכון היופי. רמת החומציות 
האלקלית מעט של 7.5-8.0 נועדה להזיז את שכבת הקוטיקולה, כדי לחדור במהירות לשכבה 

החיצונית של השיער, ולהתמקד באזורי הנזק. משם, ™K18Peptide מפיח רוח חיים ומשקם את 
החוזק והאלסטיות של השיער. זה מאפשר לשיער לעמוד בנזק תוך כדי תכשיר כימי.

למי K18 Mist נועד?. 	
K18 בטוח לשימוש על שיער מכל הסוגים והטקסטורות, כל הדורות, ובנוי לשימוש על כל סוגי הנזק.

		 .?K18 Mask מה עושה
K18 Professional Mask הוא טיפול שלאחר השירות במכון היופי שמתקן נזק שנגרם במהלך כל 
שירות במכון היופי ושניתן גם להשתמש בו כטיפול ביתי עבור לקוחות לבקרת נזקים מתמשכת. עם 

 רמת חומציות של 5.0-6.0, המסכה עוזרת לסגור את הקוטיקולה ולאטום את הפפטיד, בנוסף 
לפעולות ריכוך קלות משקל שעוזרות לשמור על השיער לחלק ורך. הוכח באופן קליני שהמסכה 

מחדשת שיער פגום כבר אחרי טיפול אחד של 4 דקות במכון היופי.

למי K18 Mask נועדה?. 		
K18 בטוחה לשימוש על שיער מכל הסוגים והטקסטורות, כל הדורות, ובנוי לשימוש על כל סוגי 

הנזק.
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מדוע שמים את K18 Mist לפני חמצון/צביעה?. 		
 שמים את K18 Mist לפני חמצון או צבע כי הוא פועל לחדש את הנזק הקיים של הלקוחה כדי 

לחזק את קנבס השיער לפני השירות. שיקום החוזק והאלסטיות תוך 4 דקות בלבד אומר שהעבודה 
 של מעצב השיער יכולה להימשך יותר זמן בלי שיצטרך לערוך את התכשיר מסביב לנזק. 

הפורמולציה הנוזלית של K18 Mist מגבירה את היעילות של ™K18Peptide על ידי פתיחת אחת 
 משכבות הקוטיקולה של השיער והכנסת פפטיד ההתחדשות עמוק לתוך השכבה הפנימית של

השיער על מנת לתקן שרשראות פוליפפטידים )שרשראות קרטין( שבורות.

כיצד צריך לשים את K18 Mist לפני תכשיר כימי?. 		
מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

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

השיער של הלקוחה(.
ממתינים 4 דקות. אל תשטפו. זה זמן טוב לערבב או להתכונן לתכשיר הכימי. ניתן לייבש את . 3

השיער כעבור 4 דקות, לפי הצורך.

		 .?K18 Mist מדוע צריך לרסס את השיער עם מים לפני ששמים
הרטבת השיער מאפשרת לשכבות הקוטיקולה להתכונן לחדירה אופטימלית של התרסיס לשכבה 

.K18 הפנימית. באופן דומה לאיך שספוג לח סופג יותר מים, שיער לח סופג

בכמה K18 Mist עלי להשתמש?. 		
כמות ה-K18 הנדרשת עבור השיער של הלקוחות שלכם תלוי בסוג, עובי ומצב השיער שלהם.

איך משתמשים ב-K18 Mask כחלק משירות הבהרה או צביעה?. 		
השימוש ב-K18 Mask נעשה אחרי עיבוד חמצון/צבע בהתאם לשלבים הבאים:

חופפים את השיער. דלגו על המרכך.. 1
מנגבים במגבת ביסודיות.. 2
מורחים את K18 Mask, בכמות הנדרשת לפי סוג ומצב השיער של הלקוחה. היעזרו בטבלת . 3

המינונים.
משאירים למשך 4 דקות לפני שמתחילים בעיצוב. אל תשטפו.. 4
אם עושים תספורת, יש להתחיל מיד. ודאו שעברו 4 דקות מלאות לפני שאתם מתחילים עיצוב . 5

בחום.
אם אתם עושים גוונים, מרחו טונר או גלוס על ה-K18 Mask. עבדו את הטונר או הגלוס לפי . 6

הצורך. חפפו ושטפו. נגבו במגבת ביסודיות. המשיכו עם השימוש המשני של K18 Mask. נגבו 
במגבת ביסודיות. עצבו כרגיל.
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 האם השימוש בטונר על גבי K18 Mask ישפיע על התוצאה של . 		
    הצבע?

K18 לא יפריע לטונר או לצבע הסופי. צובעי שיער מספרים לנו ש-K18 Mask למעשה משפרת את 
התוצאות שלהם, מכיוון שהיא מאזנת את הנקבוביות של השיער ויוצרת צבע אחיד ובולט יותר.

בכמה K18 Mask עלי להשתמש?. 		
כמות ה-K18 הנדרשת תלויה בסוג, 

 עובי, ומצב השיער של הלקוח. 
היעזרו בטבלת המינונים שלנו כדי 

להתחיל.

עבה / גסבינוניעדין / דק

 קצר
)עד הסנטר 

או פחות(
1 +/- 

לחיצות
1-2 

לחיצות
2 

לחיצות

 בינוני
)עד הכתפיים(

1-2 
לחיצות

2 
לחיצות

3 
לחיצות

 ארוך
)עד אמצע 

הגב(
2 

לחיצות
3 

לחיצות
4 

לחיצות

 איך משתמשים ב-K18 Mask במהלך תספורת או כטיפול בפני . 		
    עצמו?

בצעו את הפעולות הבאות כדי להשתמש ב-K18 עם תספורת או כטיפול בפני עצמו:
חופפים ושוטפים. מדלגים על המרכך.. 1
מנגבים במגבת ביסודית.. 2
שמים K18 Mask, הכמות הנדרשת תלויה בסוג השיער של הלקוחה. היעזרו בטבלת המינונים.. 3
המתינו 4 דקות. אל תשטפו. אם אתם עושים תספורת, התחילו מיד.. 4
הקפידו לחכות 4 דקות לפני עיצוב בחום או שימוש בכל מוצר עיצוב אחר. לפי הצורך, ניתן גם . 5

.K18-להוסיף מרכך או להוסיף חומר ליב-אין בתום 4 הדקות של פעולת ה

האם ניתן להשתמש ב-K18 עם מרגיע נתרן הידרוקסידי?. 		
כן, יש לבצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש ב-K18 עם שירות מרגיע:

מכינים את השיער על ידי ריסוס קל של מים.. 1
מרססים כמות נדיבה של K18 Mist על השיער חלק אחר חלק, הכמות הנדרשת תלויה בסוג . 2

ומצב השיער של הלקוחה.
ממתינים 4 דקות. אל תשטפו. נצלו את הזמן כדי להכין את תמיסת המרגיע שלכם.. 3
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4 ..K18 Mist שמים מרגיע נתרן הידרוקסידי ישירות על
מורחים ומעבדים כרגיל.. 5
שוטפים, מנגבים במגבת, וממשיכים עם K18 Mask במשך 4 דקות. הכמות הנדרשת תלויה . 6

בסוג ומצב השיער של הלקוחה. היעזרו בטבלה למינון משוער.
המשיכו עם שמפו מנטרל אחרי שעברו 4 דקות.. 7
נגבו במגבת ושימו שוב K18 Mask למשך 4 דקות. עצבו כרגיל עם תום החלון של 4 דקות.. 8

האם אפשר להשתמש ב-K18 עם החלקה יפנית?. 		
כן, יש לבצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש ב-K18 עם החלקה יפנית:

מכינים את השיער על ידי ריסוס קל של מים.. 1
מרססים כמות נדיבה של K18 Mist על השיער חלק אחר חלק, הכמות הנדרשת תלויה בסוג . 2

ומצב השיער של הלקוחה.
ממתינים 4 דקות. אל תשטפו. נצלו את הזמן כדי להכין את ההחלקה היפנית שלכם.. 3
מורחים ומעבדים את ההחלקה היפנית כרגיל.. 4
שוטפים ושמים מנטרל. 5
אחרי שהמנטרל עובד, שוטפים, חופפים קלות ומנגבים במגבת.. 6
ממשיכים עם K18 Mask במשך 4 דקות, הכמות הנדרשת תלויה בסוג ומצב השיער של . 7

הלקוחה. היעזרו בטבלה למינון משוער.
המשיכו לעצב כרגיל עם ברגע שיגמר זמן ההמתנה.. 8

האם ניתן להשתמש ב-K18 עם טיפול קרטין?. 		
כן, יש לבצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש ב-K18 עם שירות קרטין:

מכינים את השיער על ידי ריסוס קל של מים.. 1
מרססים K18 Mist על השיער חלק אחר חלק, הכמות הנדרשת תלויה בסוג ומצב השיער של . 2

הלקוחה.
ממתינים 4 דקות.. 3
מבהירים בהתאם להנחיות של טיפול הקרטין.. 4
מורחים ומעבדים את טיפול הקרטין כרגיל.. 5

 K18 Mask-הערה: טיפולי קרטין פועלים כשכבה על השיער. מסיבה זו, איננו ממליצים להשתמש ב
מיד אחרי טיפול הקרטין, מכיוון שהוא יחסום את הפפטיד ויימנע חדירה מלאה כך שהוא לא יהיה 

אפקטיבי. חכו 3-4 חפיפות לפני השימוש במסכה, הן במכון היופי והן בבית.
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האם אפשר להשתמש ב-K18 במהלך סלסול?. 		
כן, יש לבצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש ב-K18 במהלך סלסול:

מכינים את השיער על ידי ריסוס קל של מים.. 1
מרססים כמות נדיבה של K18 Mist על השיער חלק אחר חלק.. 2
ממתינים 4 דקות. אל תשטפו. נצלו את הזמן כדי להכין את תמיסת הסלסול שלכם.. 3
4 ..K18 Mist שמים את תמיסת הסלסול ישירות על
שוטפים וממשיכים עם מנטרל.. 5
6 ..K18 Mist שמים שוב את
ממתינים 4 דקות. אל תשטפו.. 7
מעצבים כרגיל.. 8

 כמה פעמים צריך להשתמש ב-K18 כדי להשיג תוצאות . 		
    אופטימליות?

אנחנו ממליצים להשתמש בשירות הדו-שלבי של K18 Mist + Mask בכל פעם שהלקוחה שלכם 
מגיעה, במיוחד עבור כל התכשירים הכימיים כדי לחזק את קנבס השיער לפני ואחרי הנזק.
K18-אם הלקוחה שלכם לא מקבלת תכשירים כימיים ואין לה שיער פגום, ניתן להשתמש ב 

3-4 פעמים ברציפות ואז כל 3-4 ביקורים. עבור לקוחות אלה, המטרה של K18 היא לשמור על 
שלמות השיער.

האם אפשר להשתמש ב-K18 Mist + Mask ביחד?. 		
פורמולות אלה נועדו לשימוש בנפרד במהלך השירות אבל ביחד הן פועלות לשקם שיער פגום 

מבפנים.
במהלך תכשיר כימי, משתמשים ב-K18 Mist לפני שמשתמשים בתכשיר הכימי. K18 Mask היא 

טיפול אחרי השירות שמטרתו היא לשקם את הנזק שנגרם במהלך התכשיר הכימי.
במהלך מספר שירותים, תוכלו להשתמש רק ב-K18 Mist במכון היופי. במהלך סלסול, למשל, 

משתמשים ב-K18 Mist לפני תמיסת הסלסול, ואז שמים K18 Mist שוב אחרי המנטרל במקום 
המסכה על מנת למנוע משקל נוסף על התלתלים החדשים.

 מה יקרה אם אשים K18 Mist + Mask לתוך התכשירים . 		
    הכימיים?

מוצרי K18 נועדו לחזק ולהגן על השיער לפני ואחרי תכשירים כימיים, אין צורך להוסיף אותם 
ישירות. לא מצאנו כל תועלת בהוספת K18 ישירות לתכשירים הכימיים. 
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 האם אתם ממליצים להשתמש בשמפו לניקוי עמוק לפני . 		
     השימוש ב-K18? האם K18 יספיק אפילו אם יש הרבה חומר או 

    הצטברות על השיער?
ברוב המקרים, אין צורך בניקוי עמוק ו/או ניקוי רעלים לפני השימוש ב-K18. עם זאת, אם הצטברה 

שכבה גדולה של חומר או מינרלים על השיער, אנחנו ממליצים לבצע ניקוי עמוק לפני השימוש 
ב-K18 על מנת לפנות את הדרך לפפטיד שלנו כדי שיוכל לחדור לשיער באופן מלא. הצטברות 

עודפת עלולה לחסום לפפטיד את הדרך אל המקום אליו הוא צריך להגיע.

		 .?K18 האם אפשר להשתמש באבקת הבהרה מובנית ביחד עם
K18 Mist + K18 Mask מתאימים לשימוש עם כל המוצרים המקצועיים.

		 .?K18 האם ניתן להשתמש בכל מי החמצן עם מוצרי
מי חמצן בכל אחוזי הנפח עובדים עם K18. נא להשתמש בהתאם להמלצות בהוראות החברה/

.K18-היצרנית. אין צורך לשנות את התזמון או להגדיל את נפח החמצן כשמשתמשים ב

		 .?K18 מה ההבדל בין טונרים חומציים לבין
מוצרי K18 מספקים את כתוצאות הריכוך והאיזון החומצי המצוינות שטונר חומצי יכול לספק. ניתן 

להוסיף אותם כשלב נוסף לפני שירות הגוונים להשגת תועלות רבות אף יותר.

		 .?K18 האם צבע שיער אלקלי ישפיע על הביצועים של
צבע שיער אלקלי מנפח את שכבות הקוטיקולה של השיער ומוציא את רמות החומציות מאיזון. 
 השימוש ב-K18 לפני ואחרי שירותים אלה יעזור להרגיע את סביבת השיער, ולקרב את רמות 

החומציות לרמות החומציות הטבעיות של השיער.

האם מוצרי K18 בטוחים לשימוש עם טיפול קרטין?. 		
מוצרי K18 בטוחים לשימוש עם טיפולי קרטין. K18 אינו מכיל סולפטים. קחו בחשבון שטיפולי 

 K18 Mask-קרטין פועלים כשכבה על השיער, כך שמומלץ לחכות 3-4 חפיפות לפני שמשתמשים ב
כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר. ניתן להשתמש ב-K18 Mist לפני טיפול הקרטין, אחרי 

החפיפה ולפני כדי לבצע ניקוי עמוק.

האם K18 הוא תחליף למרכך שיער?. 		
K18 נוצר כדי לשחזר את החוזק והאלסטיות של השיער על ידי חיבור מחדש של שרשראות 

הפוליפפטידים )שרשראות קרטין( האחריות על מבנה הליבה של השיער. התרת קשרים וריכוך הן 
בדרך כלל ערך מוסף שהלקוחות חוות מהשימוש ב-K18. ברגע שהשתמשתם ב-K18 Mist או 

 Mask וחיכיתם 4 דקות, תוכלו להוסיף מרכך שיער ליב אין. רוב מעצבי השיער אומרים לנו 
ש-K18 Mask לבדה מספקת את כל הריכוך הנדרש לשיער של לקוחותיהם.
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		 .?K18 האם ניתן לעצב עם מוצרי
K18 מתאים לשימוש עם כל מוצרי העיצוב.

		 .?K18-מלבד חמצון, צבע, וסלסול, מתי אפשר להשתמש ב
ניתן להשתמש ב-K18 על הלקוחות עם כל השירותים. פעולות החיזוק והריכוך יכולות לשקם כל סוג 

שיער שנפגם כתוצאה משירותי צבע, תהליכים כימיים, ועיצוב בחום.

מדוע משתמשים במוצרי K18 עם שיער שנוגב במגבת?. 		
השיער צריך להיות מנוגב במגבת ומעט לח על מנת ש-™K18Peptide יוכל לחדור לשכבה 

הפנימית של השערות באופן אפקטיבי יותר. כשיש יותר מדי מים בתוך שכבת השיער, ל-K18 קשה 
יותר להתמקד באזורי הנזק.

מדוע K18 Mask הוא טיפול ליב אין?. 		
השיער מזהה את K18 Mask כטבעי ולא ירד בשטיפה כדי לספק פתרון לאורך זמן לשערות 

פגומות.

 חיטה מופיעה ברשימת המרכיבים של K18 Mist ושל. 		
   K18 Mask. מה אם הלקוחה שלי אלרגית לחיטה?

על הלקוחה לבדוק עם הרופא שלה לפני השימוש ב-K18 אם היא אלרגית לחיטה. אם הרופא 
מאשר, יש לבדוק את המוצר על אזור קטן של העור כדי לוודא שאין תגובה לפני השימוש.

האם K18 בטוח לשימוש בהריון? מה בנוגע לאלרגיות?. 		
על אף ש-K18 אינו מכיל סולפטים, פרבנים, פתלטים, סיליקונים, צבעים מלאכותיים, נתרן כלורי, 
 K18-והוא טבעוני ונטול אכזריות, אנחנו ממליצים ללקוחות להתייעץ עם הרופא לפני השימוש ב

במהלך ההריון או אם יש להן חששות בנוגע לאלרגיות.
נשמח לספק גיליון בטיחות חומרים.

		 . K18 Mask-באיזו תדירות מומלץ ללקוחה שלי להשתמש ב 
   בבית?

אנחנו ממליצים להשתמש ב-K18 Mask במשך 3-4 פעמים, ואז כל 3-4 חפיפות לצורך תחזוקה.




