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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/ C10-30 אלקיל אקרילט 
 קרוספולימר, פנוקסיאתנול, 

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

הקסיל קינמל, בנזיל אלכוהול.

	 .?K18 מה זה

חום טיפולים כימיים חמצון + צבע

טיפול ליב אין ביתי המכיל את ™K18Peptide שלנו שפועל ברמה המולקולרית כדי לתקן אפילו את 
הנזק הקיצוני ביותר. השיער נותר עם החוזק, הרכות, החלקות, והקופצניות של שיער כמו חדש.

בונוס: הפורמולה המרוכזת מבטיחה שאפשר יהיה להשיג תוצאות טובות עם כמות קטנה.
™K18Peptide הוא מולקולה קניינית פורצת דרך שהוכח בניסויים קליניים שביכולתה לתקן את 

הנזק שנגרם לשיער )תוך 4 דקות בלבד( על ידי:
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איך K18 עובד?  .3
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.

 הפפטיד המהפכני שלנו צולל עמוק לתוך השכבות הפנימיות ביותר של השיער כדי להגיע 
 לשרשראות הפפטידים )שרשראות קרטין( המרכזיות, והוא בדיוק בגודל וההרכב הנכונים כדי 

להשתלב ולחבר מחדש שרשראות הקרטין השבורות.
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.

?K18Peptide™ מה זה  .4
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 

האחריות על החוזק והאלסטיות של השיער.
אנלוגיה: כשבונים חלבונים, הסדר של חומצות האמינו קובע את סוג החלבון והמאפיינים שלו – 
בדומה לאיך שסדר האותיות 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.

?K18Pepetide™ מהו מספר הפטנט של  .5
EP3058936A2

האם ™K18Peptide נמצא בכל מוצרי  .6 
?K18 Biomimetic Hairscience

כן. כל הפורמולות הותאמו להעברת הפפטיד למקום אליו הוא צריך להגיע בצורה הטובה ביותר.
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?K18 Pro Mist מה עושה  .7
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?  .8
K18 בטוח לשימוש על שיער מכל הסוגים והטקסטורות, כל הדורות, ובנוי לשימוש על כל סוגי הנזק.

?K18 Mask מה עושה  .9
יוצרת שיער כמו חדש: ™K18Peptide המהפכני שלנו צולל עמוק לתוך השכבות הפנימיות ביותר 

של השיער כדי להגיע לשרשראות הפפטידים )שרשראות קרטין( המרכזיות, והוא בדיוק בגודל 
וההרכב הנכונים כדי להשתלב ולחבר מחדש שרשראות הקרטין השבורות. ובגלל שהפפטיד שלנו 

הוא די שאפתן, כתוצאה מהחיבור מחדש הזה, כל הקשרים הדיסולפידים שהופרעו מותאמים מחדש 
גם הם. K18 עושה יותר מלהסתיר נזק או לפעול כפלסטר, מה שמשאיר אותו שביר. הוא מחדש את 

השיער, ומותיר שיערות רכות, מבריקות, וחזקות.
מחדש את כל סוגי השיער: הפפטיד הייחודי שלנו עושה יותר, והופך אפילו את הנזק הקיצוני 	 

ביותר שנגרם על ידי תכשירים כימיים לשיער חזק יותר, רך יותר וקופצני יותר שנראה ומרגיש 
צעיר כמו מצבו המקורי של השיער. אפשר להרגיש ולראות את ההבדל החל מהשימוש הראשון. 
ניתן להשתמש מיד אחרי תכשירים כימיים כדי לתקן את הנזק שנגרם על ידי השימוש בתכשיר, 

ובבית הוא שומר על השיער במצב בריא וחזק ביותר.
תוצאות מאריכות ימים שלא נשטפות: באמצעות ביומימטיקה, ה-™K18Peptide מחקה את 	 

המבנה הטבעי של אבני הבניין של הקרטין ולכן, מזוהה כטבעי על ידי השיער במקום לאפשר 
קשר – כך שהוא מסוגל להשתלב בתוך שרשראות הקרטין ולבנות מחדש ולשקם את השיער גם 

באופן מיידי, וגם לאורך זמן. במילות אחרות, הוא לא נשטף על ידי המים או השמפו כמו חומרי 
קישור אחרים, מה שהופך את K18 לפתרון אמיתי ומאריך ימים לשערות פגומות.

למי K18 Mask נועדה?  .	0
K18 בטוחה לשימוש על שיער מכל הסוגים והטקסטורות, כל הדורות, ובנוי לשימוש על כל סוגי 

הנזק.

שמתי לב שיש אלכוהול בפורמולה. זה לא מזיק לשיער?  .		
אנחנו אוהבים להקפיד על פורמולות מינימליות, ומשתמשים רק בכמות המדויקת של המרכיבים 

הנדרשת כדי להביא את הפפטיד למקום שבו הוא צריך להיות. השילוב הייחודי שלנו של 3 
אלכוהולים פועל כדי לפתוח את הקוטיקולה של השיער כך שה-™K18Peptide יוכל לחדור לשכבה 

הפנימית ביותר של השיער, להגיע לשרשראות הפוליפפטידים )שרשראות קרטין( השבורות. כאן 
האלכוהול משמש כגורם שמייעל את סביבת השיער כדי ש-K18 יוכל לעבוד יותר לעומק.
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איך משתמשים ב-K18 Mask בבית?  .		
:K18-יש לבצע את הפעולות הבאות על מנת להפיק את המרב מ

במקלחת:
חופפים, שוטפים. מדלגים על מרכך שיער.. 1

מחוץ למקלחת:
מנגבים במגבת ביסודיות.. 1
שמים את המסכה. ממתינים 4 דקות. אל תשטפו. . 2
כעבור 4 דקות, שמים מוצרי עיצוב אם רוצים ומייבשים/מעצבים כרגיל.. 3

?K18 Mask-באיזו תדירות צריך להשתמש ב  .	3
זהו טיפול פרוגרסיבי שנועד לשימוש באופן רציף במשך 4-6 חפיפות. לאחר מכן, פעם בכל 3-4 

חפיפות כדי לשמור על השיער בריא.

האם אפשר להשתמש ב-K18 Mist בבית? ?  .	4
K18 Mist נועד לשימוש במכון היופי לפני השימוש בתכשירים כימיים. שאלו את מעצב השיער 

שלכם לגבי השימוש לפני השירות הבא במכון היופי.

האם K18 מציע הגנה מפני קרינה אולטרה-סגולה?  .	5
לא.

האם K18 מגן מפני חום?  .	6
K18 לא מגן מפני חום, אבל הוא גם הוכח מבחינה קלינית כמתקן נזק שנגרם על ידי עיצוב בחום.

האםK18 אורגני?  .	7
K18 אינו אורגני מכיוון שאנחנו משתמשים הן במרכיבים טבעיים והן במרכיבים סינתטיים כדי להביא 

את הפפטיד שלנו למקום שבו הוא צריך להיות. שילבנו במכוון פחות מ-15 מרכיבים עם עדיפות 
לניקיון, בטיחות, ואופטימיזציה של הפפטיד.

מתי אפשר להתחיל לראות תוצאות?  .	8
תתחילו לראות שיער חזק יותר, רך יותר, ובריא יותר כעבור שימוש אחד בלבד.
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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

האם K18 יורד מהשיער בשטיפה?  .	9
K18 מחקה את המבנה הטבעי של אבני הבניין של הקרטין בשיער, ולכן הוא מזוהה כטבעי על ידי 

השיער במקום לאפשר קשר ואינו יורד במים. הוכח קלינית שתוצאות החיזוק וההחלקה של הפפטיד 
שלנו נשארות בשיער, אפילו אחרי חפיפה עם שמפו.

האם עלי להשתמש ב-K18 Mask לפני מרכך השיער או מסכת   .	0 
    הריכוך?

K18 Mask נועדה לשימוש ללא מרכך שיער. מרכך השיער יכול לצפות את השיער, מה שמקשה 
על הפפטיד שלנו לחדור באופן מלא. הרוב אומרים שאין צורך בשימוש נוסף במרכך שיער אחרי 

.K18-השימוש ב
 אם אתם צריכים עוד לחות, ניתן לשים מרכך שיער או מוצר ליב אין אחרי ההמתנה של 4 דקות.

אין לשטוף את K18 Mask לפני השימוש.

האם אפשר לערבב את K18 Mask עם חומרי עיצוב אחרים?  .		
אנחנו לא ממליצים לערבב את K18 ישירות עם מוצרים אחרים, אבל ניתן להשתמש במוצרי עיצוב 

נוספים על גבי K18 עם תום תקופת ההמתנה של 4 דקות.

האם אפשר להשתמש ב-K18 Mask יום אחרי חפיפה?  .		
לא, K18 Mask נועדה לשימוש על שיער לח שנוגב במגבת אחרי מקלחת.

האם אפשר להשתמש ב-K18 Mask כל יום?  .	3
K18 Mask הוא טיפול פרוגרסיבי שנועד לשימוש באופן רציף במשך 4-6 חפיפות. לאחר מכן, פעם 

בכל 3-4 חפיפות כדי לשמור על השיער בריא.

?K18 Mask-האם זה אפשרי לעשות שימוש יתר ב  .	4
K18 היא פורמולה בריכוז גבוה מאוד, כך שאפשר להשיג תוצאות טובות עם כמות קטנה. אנחנו 

ממליצים להיעזר בטבלת המינונים שלנו כדי למצוא את הכמות האופטימלית עבור סוג השיער 
שלכם. לאחר מכן, פעם בכל 3-4 חפיפות כדי לשמור על השיער בריא.
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האם K18 יוסיף משקל לשיער שלי?  .	5
בגלל ש-K18 חודר לשיער, וצולל עמוק אל תוך השכבות הפנימיות כדי לתקן שרשראות 

פוליפפטידים )שרשראות קרטין( שבורות, המוצר לא יישאר על השכבות העליונות של השיער כמו 
מוצרי עיצוב מסורתיים. השיער ירגיש נקי וקליל.

מה יקרה אם אשים מוצרי עיצוב לפני שתיגמר תקופת ההמתנה   .	6 
?K18 Mask של 4 דקות של    

 4 דקות זה הזמן האופטימלי שלוקח ל-™K18Peptide שלנו להגיע למבנה הפנימי של השיער. 
על מנת לספק לפפטיד את המסלול הפנוי ביותר לחדירה, יש להשתמש במוצרים אחרים אחרי 

ש-K18 הגיע לשרשראות הפוליפפטידים.

מדוע עלי לדלג על מרכך השיער?  .	7
K18 הכי אפקטיבי על שיער נקי שנוגב במגבת. מרככי שיער משתמשים בסיליקונים ובגורמי ריכוך 

שמייצרים ציפויים כבדים על השיער, ומונעים מהפפטיד שלנו מלהגיע את שרשראות הפוליפפטידים 
השבורות שבתוך השכבה הפנימית של השיער.

מדוע צריך להשאיר את K18 Mask על השיער?  .	8
K18 מחקה את המבנה הטבעי של אבני הבניין של הקרטין בשיער, ולכן הוא מזוהה כטבעי על 

ידי השיער במקום לאפשר קשר ואינו יורד במים. K18 פועל בתוך החלק החסר בפאזל כדי לחבר 
מחדש שרשראות פוליפפטידים )שרשראות קרטין( שבורות ולכן עליו להישאר בשיער כדי לשמור על 

הקשר שתורם לחידוש החוזק והאלסטיות של השיער.

האם K18 נבדק במחקר קליני?  .	9
™K18Peptide הוא מולקולה קניינית פורצת דרך שהוכח בניסויים קליניים שביכולתה לתקן את 

הנזק שנגרם לשיער )תוך 4 דקות בלבד( על ידי:
חמצון + צבע	 
טיפולים כימיים	 
חום	 

חיטה מופיעה ברשימת המרכיבים של K18 Mist ושל  .30 
    K18 Mask. מה אם אני אלרגית לחיטה?

עליך לבדוק עם הרופא שלך לפני השימוש אם יש לך אלרגיה 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?  .3	
אנחנו ממליצים ללקוחות להתייעץ עם הרופא לפני השימוש ב-K18 במהלך ההריון או אם יש לך 

חששות בנוגע לאלרגיות.




