
časté dotazy 
stylistů



1. Jaké složky obsahuje K18?

K18 Mask

Water (Aqua) (Eau), Alcohol 
Denat., Propylene Glycol, 
Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Ether, 
Cetyl Esters, Behentrimonium 
Chloride, Polysorbate 20, sh-
Oligopeptide-78, Hydrolyzed Wheat 
Protein, Hydrolyzed Wheat Starch, 
Isopropyl Alcohol, Tocopherol, 
Phenoxyethanol, Potassium 
Sorbate, Citric Acid, Fragrance 
(Parfum), Geraniol, Linalool, Hexyl 
Cinnamal, Benzyl Alcohol.

K18 Mist

Water (Aqua) (Eau), Alcohol 
Denat., Propylene Glycol, 
Polysorbate 20, sh-
Oligopeptide-78, Hydrolyzed 
Wheat Protein, Hydrolyzed 
Wheat Starch, Acrylates/C10-
30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Phenoxyethanol, Potassium 
Sorbate, Potassium Hydroxide, 
Fragrance (Parfum), Geraniol, 
Linalool, Hexyl Cinnamal, 
Benzyl Alcohol.

2. Jaké má K18 pH?

K18 Mask K18 Mist

5.0 - 6.0 7.5 - 8.0
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K18 neobsahuje

Parabeny

Sulfáty

Silikony

Ftaláty

Chlorid sodný 

Umělá barviva

Formaldehyd a 
donory formaldehydu

Vhodný pro vegany

Bezpečný vůči barvě

Vyrobený v Kanadě

Netestovaný na zvířatech

K18 je



4. Jak K18 funguje?

Když si představíme vlasy, nejjednodušeji by se daly přirovnat k mnoha 
různým žebříkům, které byly propleteny, aby vytvořily keratinový řetězec. Tyto 
žebříky drží pohromadě na svém místě díky disulfidovým vazbám. Nacházejí 
se v kortexu, medule a kutikule.

Když dojde k poškození těchto žebříků, polámou se nejen jednotlivé příčky, 
ale poškodí se celý žebřík včetně bočnic a jakékoli propojení mezi velkým 
množstvím žebříků, které drží pohromadě díky elektrostatické přitažlivosti.

Většina produktů je vyvinuta tak, aby pouze vytvořila dočasné přemostění mezi 
bočnicemi žebříku (ionickou příčnou vazbou mezi narušenými disulfidovými 
vazbami). To se vymývá jakoukoli alkalickou složkou, jako je voda nebo šampon, 
bez jakéhokoli mechanismu, který by podporoval bočnice žebříku (narušené 
keratinové řetězce). Vlasy tak nadále zůstávají slabé a zplihlé.

Během desetiletého období výzkumu (3 roky skenování a in silico designu) 
keratinového proteomu zahrnujícího 1 242 dekapeptidů jsme v rámci K18 
patentovali první peptid, který nejúčinněji propojuje narušené keratinové 
řetězce. To znamená, že K18 umí zajistit trvalé výsledky, které opravují a léčí 
vlasy během čtyř minut.

Budoucnost vlasové péče se zrodila s jediným patentovaným peptidem.

Jakýkoliv chemický proces, který se odehrává v alkalickém prostředí, narušuje 
keratinové řetězce držící vlasy pohromadě a silné. K18 je historicky první produkt, 

3. Co je K18?

K18 je značka vlasové péče s patentovanou technologií, u níž bylo klinicky 
prokázáno, že dokáže opravit poškození vlasů způsobené chemickým ošetřením, 
tepelnou úpravou, mechanickým stylingem a vlivy z okolního prostředí.

Řada K18 obsahuje dva produkty, které se používají jako systém v průběhu 
každého chemického ošetření:

K18 Mist – 
produkt pouze pro profesionální 
použití, aplikovaný před 
poskytnutím salonního 
chemického ošetření

K18 Mask – 
moderní péče, kterou lze použít 
buď v rámci domácího ošetření 
nebo během profesionálního 
salonního ošetření
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5. Co je K18Peptide?

K18Peptide je jedinečná sekvence aminokyselin, která proniká do vlasových 
vláken, kde obnovuje a upevňuje disulfidové vazby poškozené při salonní 
i domácí péči. Bylo klinicky prokázáno, že navrací vlasům jejich mladistvý 
vzhled a pružnost, aniž by se vymýval. 

Tým evropských vědců vyvinul K18Peptide po deseti letech rozsáhlého výzkumu 
a prozkoumání více než 1 200 možných sekvencí aminokyselin v rámci celé 
genové exprese vlasového keratinu.  

K18Peptide je exkluzivní složkou produktů K18. 

6. Pod jakým číslem je K18Peptide patentován?

EP3058936A2
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7. Je K18Peptide součástí všech produktů K18?

Ano. 

který znovu propojuje narušené keratinové řetězce. Je to díky tomu, že proniká do 
kortexu a upravuje disulfidové vazby po stranách žebříku, čímž znovu propojuje 
polámané keratinové řetězce. Vlasy jsou poté opravené a obnovené až téměř do 
původního nepoškozeného stavu, kdy byly silné a pružné.

8. Co dělá K18 Mist?

K18 Mist je lehounká mlha, která posiluje vlasy před provedením chemického 
ošetření. Bylo klinicky prokázáno, že opravuje poškozené vlasy již po jednom 
4minutovém salonním ošetření.  

Mírně zásadité pH složení (7,5 - 8) je určeno k tomu, aby pozměnilo vrstvu 
kutikuly, rychle proniklo do vlasového kortexu a zamířilo přímo k poškozeným 
místům. Z těchto míst K18Peptide regeneruje a obnovuje sílu a pružnost vlasů.  

Pouhé jedno 4minutové ošetření sprejem K18 Mist jako příprava před jakýmkoli 
chemickým ošetřením navrátí vlasům jejich bývalou odolnost a zdraví. Umožní 
tak vlasům odolat poškození, k němuž dochází během chemického ošetření. 
Vlasy však po použití K18 nebudou zcela nezdolné, je proto třeba vždy k ošetření 
přistupovat uvážlivě.
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10. Co dělá K18 Mask?

K18 Mask je pokročilé ošetření, které lze použít v rámci všech profesionálních 
salonních ošetření nebo jako domácí péči pro klienty. 

Její lehounké složení se aplikuje na umyté, ručníkem vysušené vlasy, jak při 
salonním, tak domácím použití. Bylo klinicky prokázáno, že K18 Mask opravuje 
poškozené vlasy již po jednom 4minutovém ošetření.

11. Komu je K18 Mask určena?

Komukoliv.

12. Proč se K18 Mist aplikuje před odbarvováním/barvením?

K18 Mist se aplikuje před odbarvením či barvením z toho důvodu, aby 
připravil kutikulu vlasů tak, aby mohl K18Peptide proniknout do vlasového 
kortexu. Tekutá podoba spreje K18 Mist zajišťuje optimální účinnost peptidu 
K18Peptide, aby si vlasy během ošetření zachovaly co největší sílu a odolnost. 
Výsledek chemického ošetření to neovlivní. 

Maska K18 Mask se aplikuje po salonním ošetření.

9. Komu je K18 Mist určen?

Komukoliv.
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14. Proč je nutné vlasy navlhčit před aplikací K18 Mist?

Navlhčením vlasů dosáhneme takové přípravy vlasové kutikuly, která umožní 
optimální proniknutí K18 Mist do vlasového kortexu. Je to podobný případ 
jako vlhká houba, která nasákne více vody než suchá.   

Tip: Při přípravě vlasů vodou 

postačí jen lehká mlha. 

Mnoho stylistů nastříká vodu 

do vzduchu nad hlavu klienta 

a nechá mlhu dopadnout na 

vlasy.

Poznámka: K18 Mist 

není doplněk chemického 

ošetření a neovlivní dobu 

působení ani požadovaný 

tón vlasů.

1 - 2
pumpičky
na sekci

2 - 3
pumpičky
na sekci

3 - 4
pumpičky
na sekci

4 - 5
pumpičky
na sekci

5+
pumpičky
na sekci

3 - 4
pumpičky
na sekci

4+
pumpičky
na sekci

2 - 3
pumpičky
na sekci

3+
pumpičky
na sekci

krátké
(délka po bradu 

nebo kratší)

jemné/
slabé normální

silné/
hrubé

střední
(délka 

po ramena)

dlouhé
(délka do půlky 

zad)

13. Jak se K18 Mist aplikuje před chemickým ošetřením?

Postupujte podle těchto kroků:

1. Připravte vlasy tím, že je mírně navlhčíte.  

2. Sprej K18 Mist nanášejte do vlasů postupně po částech.  
(Potřebné množství záleží na délce vlasů, jejich typu a stavu,  
viz tabulka.)    

3. Vyčkejte 4 minuty. NEOPLACHUJTE.  
(Teď máte čas připravit se na provedení chemického ošetření.)  
Je-li to třeba, můžete po 4 minutách vysušit. 

4. Chemickou službu / péči aplikujte přímo na nanesený K18 Mist.
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16. Jakým jiným způsobem lze K18 Mist použít?

K18 Mist lze použít také při ošetření trvalou ondulací.
Postupujte podle těchto kroků:

1. Připravte vlasy tím, že je mírně navlhčíte.  

2. Sprej K18 Mist nanášejte do vlasů postupně po částech.  
(Potřebné množství záleží na délce vlasů, jejich typu a stavu,  
viz tabulka.) 

3. Vyčkejte 4 minuty. NEOPLACHUJTE.  
(Využijte tento čas, abyste si připravili roztok na trvalou.) 

4. Roztok na trvalou naneste přímo na aplikovaný K18 Mist.  

5. Opláchněte a aplikujte neutralizační péči. 

6. Znovu aplikujte K18 Mist. 

7. Vyčkejte 4 minuty. NEOPLACHUJTE.  

8. Upravte obvyklým způsobem.

15. Jaké množství K18 Mist by mělo být použito?

Množství K18 Mist nutně závisí na typu vlasů vašeho klienta, jejich síle a stavu, 
v němž se nacházejí. Viz tabulka níže.

1 - 2
pumpičky
na sekci

2 - 3
pumpičky
na sekci

3 - 4
pumpičky
na sekci

4 - 5
pumpičky
na sekci

5+
pumpičky
na sekci

3 - 4
pumpičky
na sekci

4+
pumpičky
na sekci

2 - 3
pumpičky
na sekci

3+
pumpičky
na sekci

krátké
(délka po bradu 

nebo kratší)

jemné/
slabé normální

silné/
hrubé

střední
(délka po ramena)

dlouhé
(délka do půlky zad)

m
is

t
m

as
k

1 +/-
pumpička

1 - 2
pumpičky

2
pumpičky

m
as

k
m

is
t

1 - 2
pumpičky

2
pumpičky

2 - 3
pumpičky

m
as

k
m

is
t

2
pumpičky

3
pumpičky

4
pumpičky
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K18 Mask se používá po provedení odbarvení či barvení vlasů.
Postupujte podle těchto kroků:

1. Umyjte vlasy šamponem. Nepoužívejte kondicionér.  

2. Vlasy důkladně vysušte ručníkem.  

3. Naneste K18 Mask.  
(Potřebné množství záleží na délce vlasů, jejich typu a stavu,  
viz tabulka.) 

4. Před další úpravou vyčkejte 4 minuty. NEOPLACHUJTE.  

5. Jestliže se chystáte stříhat, začněte ihned. Před tepelnou úpravou  
nezapomeňte vyčkat 4 minuty.  

6. Pokud tonizujete, naneste toner či lesk na aplikovanou K18 Mask. 
Toner či lesk zpracujte požadovaným způsobem. Umyjte vlasy 
šamponem a opláchněte. Pokračujte druhou aplikací K18 Mask. 
Vlasy důkladně vysušte ručníkem. Upravte obvyklým způsobem.

17. Jak použít K18 Mask jako součást odbarvovací / barvicí  
 služby?

Ne! Odborníci na barvu nám dokonce tvrdí, že s K18 Mask pozorují 
lepší výsledky, jelikož maska sjednocuje poréznost vlasů a umožňuje tak 
stejnoměrnější aplikaci a zajišťuje zářivější barvu.

18.  Ovlivní aplikace toneru po použití K18 Mask výsledek 
barvení?

Použité množství K18 Mask závisí na typu vlasů vašeho klienta, jejich síle 
a stavu, v němž se nacházejí. Viz tabulka.

19. Jaké množství K18 Mask by mělo být použito?

1 +/-
pumpička

1 - 2
pumpičky

2
pumpičky

3
pumpičky

4
pumpičky

2
pumpičky

2 - 3
pumpičky

1 - 2
pumpičky

2
pumpičky

krátké
(délka po bradu 

nebo kratší)

jemné/
slabé normální

silné/
hrubé

střední
(délka po ramena)

dlouhé
(délka do půlky 

zad)
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Postupujte podle těchto kroků:

1. Umyjte vlasy šamponem a opláchněte. Nepoužívejte kondicionér.  

2. Vlasy důkladně vysušte ručníkem.  

3. Naneste K18 Mask. (Potřebné množství záleží na délce vlasů, jejich 
typu a stavu, viz tabulka.)  

4. Vyčkejte 4 minuty. NEOPLACHUJTE. Jestliže se chystáte stříhat, 
začněte ihned.  

5. Před tepelnou úpravou nebo aplikaci stylingových přípravků 
nezapomeňte vyčkat 4 minuty. Je-li to třeba, můžete po uplynutí 
4 minut vlasy ošetřit kondicionérem.

20. Jak použít K18 Mask v rámci stříhání nebo jako ošetření?

1 +/-
pumpička

1 - 2
pumpičky

2
pumpičky

3
pumpičky

4
pumpičky

2
pumpičky

2 - 3
pumpičky

1 - 2
pumpičky

2
pumpičky

krátké
(délka po bradu 

nebo kratší)

jemné/
slabé normální

silné/
hrubé

střední
(délka po ramena)

dlouhé
(délka do půlky 

zad)

21.  Lze K18 použít společně s narovnávačem s hydroxidem 
sodným?

Ano.
Postupujte podle těchto kroků:

1. Připravte vlasy tím, že je mírně navlhčíte. 

2. Sprej K18 Mist nanášejte do vlasů postupně po částech. (Potřebné 
množství záleží na délce vlasů, jejich typu a stavu, viz tabulka.) 

3. Vyčkejte 4 minuty. NEOPLACHUJTE.  
(Využijte tento čas, abyste si připravili roztok pro narovnání.) 

4. Narovnávač s hydroxidem sodným naneste přímo na aplikovaný 
K18 Mist. 

5. Aplikujte obvyklým způsobem. 

6. Opláchněte, vysušte vlasy ručníkem, znovu naneste K18 Mask  
a nechte působit 4 minuty. (Potřebné množství záleží na délce vlasů, 
jejich typu a stavu, viz tabulka.)  

7. Po uplynutí 4 minut vlasy umyjte neutralizačním šamponem. 

8. Vysušte vlasy ručníkem, znovu naneste K18 Mask a nechte působit 
4 minuty. Po uplynutí této doby upravte obvyklým způsobem.
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22.  Lze K18 použít společně s japonským narovnávačem / 
termální restrukturací?

Ano.
Postupujte podle těchto kroků:

1. Připravte vlasy tím, že je mírně navlhčíte. 

2. Sprej K18 Mist nanášejte do vlasů postupně po částech. 
 (Potřebné množství záleží na délce vlasů, jejich typu a stavu,  
viz tabulka.) 

3. Vyčkejte 4 minuty. NEOPLACHUJTE.  
(Využijte tento čas k přípravě na japonské narovnání / termální 
restrukturaci.) 

4. Proveďte japonské narovnání obvyklým způsobem. 

5. Opláchněte a naneste neutralizační péči. 

6. Po uplynutí doby působení neutralizační péče vlasy opláchněte, 
lehce umyjte šamponem a vysušte ručníkem. 

7. Poté naneste K18 Mask a nechte působit 4 minuty.  
(Potřebné množství záleží na délce vlasů, jejich typu a stavu,  
viz tabulka.) 

8. Po uplynutí této doby upravte obvyklým způsobem.

1 - 2
pumpičky
na sekci

2 - 3
pumpičky
na sekci

3 - 4
pumpičky
na sekci

4 - 5
pumpičky
na sekci

5+
pumpičky
na sekci

3 - 4
pumpičky
na sekci

4+
pumpičky
na sekci

2 - 3
pumpičky
na sekci

3+
pumpičky
na sekci

krátké
(délka po bradu 

nebo kratší)

jemné/
slabé normální

silné/
hrubé

střední
(délka po ramena)

dlouhé
(délka do půlky zad)

m
is

t
m

as
k

1 +/-
pumpička

1 - 2
pumpičky

2
pumpičky

m
as

k
m

is
t

1 - 2
pumpičky

2
pumpičky

2 - 3
pumpičky

m
as

k
m

is
t

2
pumpičky

3
pumpičky

4
pumpičky
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23. Lze použít K18 společně s ošetřením keratinovou péčí?

Ano.
Postupujte podle těchto kroků:

***Mějte, prosím, na paměti, že keratinové ošetření působí na vlasy jako laminát. 
Bezprostředně po aplikaci keratinové narovnávací péče nedoporučujeme použít masku, 
neměla by žádný účinek. Ať už v salonu či doma aplikujte masku až po 3 - 4 umytích 
šamponem. 

1. Připravte vlasy tím, že je mírně navlhčíte. 

2. Sprej K18 Mist nanášejte do vlasů postupně po částech. 
(Potřebné množství záleží na délce vlasů, jejich typu a stavu,  
viz tabulka.) 

3. Vyčkejte 4 minuty. 

4. V závislosti na instrukcích k vaší keratinové narovnávací péči 
proveďte přípravnou péči. 

5. Aplikujte keratinovou narovnávací péči obvyklým způsobem.

24. Lze použít K18 během aplikace trvalé?

Ano.
Postupujte podle těchto kroků:

1. Připravte vlasy tím, že je mírně navlhčíte.  

2. Sprej K18 Mist nanášejte do vlasů postupně po částech.  
(Potřebné množství záleží na délce vlasů, jejich typu a stavu,  
viz tabulka.) 

3. Vyčkejte 4 minuty. NEOPLACHUJTE.  
(Využijte tento čas, abyste si připravili roztok na trvalou.) 

4. Roztok na trvalou naneste přímo na aplikovaný K18 Mist.  

5. Opláchněte a aplikujte neutralizační péči. 

6. Znovu aplikujte K18 Mist. 

7. Vyčkejte 4 minuty. NEOPLACHUJTE.  

8. Upravte obvyklým způsobem.
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Koncentrovaná složení jsou určena ke společnému použití. Během poskytované 
služby je budete používat v různých fázích ošetření.

V rámci chemického ošetření je K18 Mist aplikován před použitím chemické 
péče. K18 Mask se nanáší ihned po umytí vlasů šamponem. 

Během trvalé ondulace se K18 Mist nanáší před aplikací roztoku na trvalou. 
K18 Mist se opětovně nanáší po použití neutralizační péče, abychom se vyhnuli 
dalšímu zatížení nově vzniklých kudrlin po aplikaci trvalé. 

26. Lze použít K18 Mist a Mask zároveň?

Doporučujeme používat K18 Mist a K18 Mask při každé návštěvě klienta, 
zejména provádíte-li chemické ošetření vlasů, při němž dochází k jejich 
poškození.

Pokud klient nepodstupuje chemické ošetření a nemá poškozené vlasy či vás 
navštěvuje jednou týdně, můžete použít K18 3 - 4krát po sobě a poté při každé 
třetí až čtvrté návštěvě pro zachování stavu. U těchto klientů je cílem použití 
K18 zachování integrity vlasů místo jejich opravy.

25.  Kolik opakování použití K18 se doporučuje k dosažení 
optimálních výsledků?

Nepozorovali jsme žádné přínosy vzniklé přidáním K18 přímo do chemické 
péče. Produkty K18 byly vyvinuty tak, aby posílily a chránily vlasy před  
aplikací chemické péče a po ní. Není třeba je přidávat přímo do této péče. 

27.  Co by se stalo, kdybychom přidali K18 Mist nebo  
K18 Mask do chemické péče?

Ve většině případů není použití čisticí a/nebo detoxikační péče nutné. Řiďte 
se však svým profesionálním úsudkem. Jestliže je na vlasech extrémní vrstva 
nánosu produktů nebo minerálních nečistot, můžete se před použitím K18 
rozhodnout použít čisticí péči a dosáhnout tak těch nejlepších výsledků.

28.  Doporučujete použít čisticí šampon před použitím 
K18? Bude fungovat, pokud je na vlasech silný nános 
produktů nebo nečistot?
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K18 je kompatibilní se všemi profesionálními produkty.

29.  Lze v kombinaci s K18 použít zesvětlovač 
s integrovanou ochranou vazeb?

Ano, můžete použít jakoukoliv míru (%) peroxidu vodíku v závislosti  
na doporučení uvedeném v instrukcích od výrobce. Při použití produktů K18 
není potřeba upravovat dobu působení či zvyšovat poměr vývojového činidla.

30.  Je možné použít všechnu péči s peroxidem vodíku 
společně s produkty K18?

Produkty K18 vyrovnávají kyselost a zajišťují stejně skvělé kondicionační účinky 
jako kyselý toner. Za účelem vylepšení účinků je lze zařadit jako doplňkový 
krok před tonizací.

31. Jaký je rozdíl mezi kyselými tonery a K18?

Produkty K18 lze bezpečně použít zároveň s keratinovým ošetřením. Produkty 
K18 neobsahují sulfáty. Mějte, prosím, na paměti, že keratinové ošetření působí 
na vlasy jako laminát a pro zajištění nejlepších výsledků je tedy dobré před 
aplikací produktů K18 vyčkat 3 až 4 umytí šamponem nebo je použít před 
keratinovým ošetřením po umytí šamponem / před použitím čisticí péče.

33.  Jsou produkty K18 vhodné pro použití společně 
s keratinovým ošetřením?

Zásaditá barva na vlasy způsobuje zvětšení vrstev vlasové kutikuly a nevyvážené 
pH. Použitím K18 před poskytnutím těchto služeb a po nich se pH opět přiblíží 
přirozené úrovni pH vlasů.

32. Ovlivní zásaditá barva na vlasy účinek?

Primárním cílem produktů K18 je obnova síly a pružnosti vlasů tím, že regenerují 
disulfidové vazby poškozené během odbarvování či barvení vlasů. Snadnější 
rozčesávání a kondicionační účinky jsou příjemným bonusem. Pokud dodržíte 
4minutovou dobu působení K18 Mist či K18 Mask, můžete přidat také ošetření 
bezoplachovým kondicionérem, chcete-li. Většina stylistů tvrdí, že K18 Mask 
sama o sobě zajišťuje veškeré nutné kondicionační účinky.

34. Může K18 nahradit kondicionér?

K18 je kompatibilní se všemi stylingovými produkty.

35. Lze společně s K18 použít stylingové produkty?
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Produkty K18 lze použít u všech klientů a v rámci všech služeb. Posilující 
a zjemňující účinky zajistí obnovu všem typům vlasů, které byly poškozeny 
v průběhu chemického ošetření, při tepelné úpravě, mechanickém stylingu  
či vlivy z okolního prostředí.

36.  Kdy, kromě odbarvování, barvení a aplikace trvalé,  
lze použít K18?

Jestliže trpíte alergií na pšenici, poraďte se ohledně používání K18 se svým 
lékařem. Pokud vám lékař dá svolení k používání, doporučujeme provést test 
produktu na malém kousku kůže, abyste se ujistili, že nedojde k žádné reakci. 
V blízké budoucnosti plánujeme uvést na trh bezlepkovou variantu produktu. 

39.  Ve složení K18 Mist i K18 Mask je uvedená pšenice.  
Co dělat, když můj klient trpí alergií na pšenici?

K18 Mask je nejúčinnější jako bezoplachová péče, jelikož působí uvnitř 
vlasového kortexu. 

38. Proč je potřeba K18 Mask neoplachovat?

Vlasy musí být vysušené ručníkem a mírně vlhké, aby K18Peptide mohl 
proniknout hluboko do vlasového kortexu. Pokud je uvnitř vlasového kortexu 
příliš mnoho vody, není K18Peptide schopen obnovit poškozené disulfidové 
vazby.

37.  Proč se produkty K18 používají na ručníkem vysušené 
vlasy?

Přestože K18Hair neobsahuje sulfáty, parabeny, ftaláty, silikony, umělá barviva, 
chlorid sodný, formaldehydy, je veganský a cruelty-free, doporučujeme, aby se 
klienti vždy poradili s lékařem vzhledem k tomu, že dostanou individualizovaný 
plán péče. 

Rádi poskytneme dokumentaci o bezpečnosti produktů (MSDS).

40. Lze K18 používat během těhotenství?
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Doporučujeme klientům používat K18 Mask 3 až 4krát po sobě a poté  
po každém třetím až čtvrtém umytí za účelem udržení výsledků.

42. Jak často by moji klienti měli K18 používat?

Služba PepPower se skládá ze tří částí:  

• K18 Mist před chemickým ošetřením. 
• K18 Mask po každém chemickém ošetření kromě trvalé.  

K18 Mist po aplikaci trvalé. 
• Klient navazuje na ošetření domácí péčí v podobě 50ml balení či 5ml 

balení K18 Mask zvaných K18Peptide Dose.

43. Co je služba PepPower?

K18Hair neobsahuje sulfáty, parabeny, ftaláty, silikony, umělá barviva, chlorid 
sodný, formaldehydy, je veganský a cruelty-free. S tímto poznatkem může být 
kdokoliv alergický na cokoliv.

Rádi poskytneme dokumentaci o bezpečnosti produktů (MSDS).

41. A co alergie?
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