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kiedy biotechnika spotyka pielęgnację
Nauka jest skomplikowana po to, żeby pielęgnacja włosów 

nie musiała taka być 

Przez lata tradycyjna chemia kosmetyczna była odpowiedzią na zniszczenia włosów, dla 
wszystkich na świecie. Był to bardziej "plaster", który zakrywał cały problem, ale niekoniecznie go 

naprawiał. 

Do teraz, produkty do pielęgnacji włosów dzieliły się na dwie kategorie: kuracje odżywcze, które 
dodawały włosom sztucznego nawilżenia i blasku, oraz kuracje regenerujące, które łatały 

uszkodzenia działając jak klej i zapewniając tymczasowe rezultaty. 

Po ponad dekadzie spędzonej w laboratorium, skanując i testując wszystkie sekwencje 
aminokwasów, zawarte w całym genomie keratyny tworzącym ludzki włos i poszukując przełomu, 

znaleźliśmy jedną unikalną sekwencję (bioaktywny peptyd), który przywraca włosy do ich 
oryginalnego i młodzieńczeno stanu. To nasz peptyd K18Peptide™.

Peptyd K18Peptide™ to opatentowany, molekularny przełom, a w badaniach klinicznych 
dowiedziono, że odwraca uszkodzenia włosów (tylko w 4 minuty) powstałe przy : 

zabiegach chemicznych urządzeniach cieplnychkoloryzacji + rozjaśnianiu



dlaczego K18 
jest 
rewolucyjne

biomimetyka
Nasz peptyd sprawia, że biomimetyka daje z siebie 
wszystko. Najprościej jak się da: Biomimetyka to 
sztuka uczenia się i naśladowania natury. Naśladując 
naturalną strukturę keratynowych cząsteczek 
budulcowych (sekwencje aminokwasów), nasz 
bioaktywny peptyd K18 jest odbierany przez włosy 
jako naturalny, sprawiając, że K18 to trwałe 
rozwiązanie dla zniszczonych włosów. 

analogia:
Przy budowie cząsteczki proteiny, kolejność 
aminokwasów determinuje rodzaj proteiny i jej 
właściwości, dokładnie jak fakt, że pojedyncze litery 
są ułożone tak, by tworzyły słowa i wyrażenia. W ten 
sam sposób, w którym odpowiedni porządek słów 
tworzy sensowne zdanie, K18 to magiczne słowo, 
które idealnie pasuje do całego porządku - integruje 
się z łańcuchami polipeptydowymi (wiązaniami 
keratynowymi), a włosy rozpoznają je jako naturalny 
element budulcowy. 
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Bez kompromisów. Włosy rozjaśniane lub po 
zabiegach chemicznych są najbardziej podatne 
na zniszczenia, ale z peptydem K18Peptide™ 
- im bardziej zniszczone włosy, tym lepsze
rezultaty.
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stworzyliśmy
ten produkt
dla wszystkich.
K18 tworzy zdrowe 
środowisko dla kreatywności 
i wyrażania siebie.
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wejdź 
do świata
włosów
Kiedy włosy się niszczą, łańcuchy 
polipeptydowe (keratynowe), które tworzą 
wewnętrzną strukturę włosa stają się 
osłabione i pękają. Dla kontekstu, miliony 
milionów łańcuchów keratynowych znajdują 
się w każdym włosie. Kiedy są zniszczone
trzonowa struktura włosa, odpowiedzialna za 
jego elastyczność i siłę jest osłabiona i traci 
swoje właściwości i blask (czy wygląd 
i odczucie zdrowego włosa). 
Naszą odpowiedzią jest nasz specjalny, 
bioaktywny peptyd, K18Peptide™. Przenika 
do wewnętrznych warstw włosów, aby 
dotrzeć do kluczowych łańcuchów 
polipeptydowych (keratynowych). Nasz 
rewolucyjny peptyd jest idealnej wielkości, a 
dzięki temu idealnie pasuje do zniszczonych 
łańcuchów spajając je ze sobą. Ponieważ 
nasz peptyd ma większe ambicje, w 
rezultacie łączy też ze sobą wiązania 
dwusiarczkowe.  

łuska

trzon

komórki 
trzonowe

macrofibril

włókna
pośrednie

K18
Mgiełka + Maska

łańcuchy 
polipeptydowe

   miliony + miliony 
w każdym włóknie

tradycyjne
bond 

buildery

szampony +
odżywki

co dzieje się
we wnętrzu włosa?



dlaczego 
wpływ K18 
jest 
ważniejszy 
niż 
kiedykolwiek
K18 zostało zbudowane, aby wzmocnić 
fizyczną i emocjonalną więź, która powstaje 
między stylistą, a Klientem. Salony niedawno 
się otworzyły, a potrzeby całkowitych 
transformacji są bardzo pożądane - styliści 
mogą być uzbrojeni w moc K18, aby 
przywrócić włosy Klientów do życia. K18 
działa tylko w 4 minuty, czyli możesz 
zoptymalizować swój serwis i dodatkowo na 
tym zarobić. Przy kuracji domowej, możesz 
zapewnić Klientom pielęgnacyjną rutynę 
regeneracyjną, która wzmacnia ich włosy, gdy 
już opuszczą Twój salon - następnym razem 
będą mieć jeszcze lepsze doświadczenia. 
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jak to się 
zaczęło
Współzałożyciel marki K18 Biomimetic Hairscience, Suveen, 
został przedstawiony światowi kosmetycznemu przez drugą 
współzałożycielkę Brittę. Wpadł na pewien pomysł: być może 
pielęgnacja włosów nie powinna opierać się na tym co 
zrobić, by włosy wyglądały lepiej, a bardziej na tym, żeby 
dostarczać włosom rezultaty, których faktycznie potrzebują. 

Poznając genezę większości problemów z włosami odkrył, że 
leżą one w naszych upodobaniach związanych z włosami i 
pielęgnacji, opartej na przestarzałej technologii. Suveen 
opuścił branżę technologiczną, w której pracował, i 
rozpoczął badania biotechnologiczne, które miały być 
przełomem w świecie pielęgnacji włosów. 

Obsesyjnie zaczął badać naukę, stojącą za włosem, we 
współpracy z naukowcami specjalizującymi się w pielęgnacji 
skóry, aby nauczyć się więcej o bioaktywnych peptydach i 
polimerach proteinowych. Odkrył, że podczas gdy chemia 
kosmetyczna może tymczasowo regenerować zniszczenia 
we włosach lub sprawiać, że włosy wyglądają na zdrowe, 
sposób na prawdziwą odnowę włosa kryje się w 
biotechnologii. 

Po ponad dekadzie mapowania całego genomu keratyny, 
który tworzy ludzki włos, dziecko biotechnologii i pielęgnacji 
przyszło na świat. Opatentowany peptyd K18Peptide ™ to 
rewolucja w świecie włosów, która sprawia, że zmieniamy 
nasz sposób myślenia o regeneracji i odbudowie włosów 
sprawiając, że nawet najbardziej niemożliwe transformacje - 
stają się możliwe. 

Włosy mogą być zdrowe i 
znów czuć się jak nowe.

 A czas odbudowy włosów 
zaczyna się teraz.



K18 + rozjaśniacz
K18 + kolor
K18 + trwała ondulacja
K18 + środek prostujący

Molekularna regeneracja 
K18 Peptide™  
Mgiełka K18 Professional Mist  
to część dwuetapowego zabiegu w salonie. 
Nasza mgiełka została zaprojektowana, by 
wzmocnić włosy tak, aby przetrwały 
możliwe zniszczenia, które mogą wystąpić 
przy zabiegach chemicznych. Poziom
pH na poziomie 7,5-8,0 podnosi łuski 
włosów i wnika w ich trzon, a także 
regeneruje istniejące już zniszczenia.
Włosy są zregenerowane i dobrze 
przygotowane do wszystkich 
zabiegów chemicznych, w tym koloru,
rozjaśniania i innych. 

Maska K18 Professional Mask  
jest końcową częścią 
dwuetapowego zabiegu, ale 
może być też używana jako 
osobna kuracja dla Klienta. Ta 
maska została zaprojektowana, 
aby regenerować włosy po 
wszystkich zabiegach w 
salonie. Poziom pH na poziomie 
5,0-6,0 pomaga domknąć łuski 
włosów i zamknąć w nich 
peptyd, aby połączyć zerwane 
łańcuchy keratynowe i 
delikatnie odżywić włosy 
zapewniając im miękkość i 
gładkość. 

jak używać K18 ze wszystkimi 
zabiegami w salonie:

8

K18 + preparat do prostowania metodą japońską
K18 + prostowanie keratynowe
K18 zabieg
K18 cięcie
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jak 
używać 
K18
K18 jest kompatybilne ze 
wszystkimi zabiegami 
profesjonalnymi, które wykonuje 
się w salonie.
Tylko w 4 minuty możesz 
wzmocnić włosy, z którymi 
będziesz pracować by były 
najmocniejsze jak się da. Nie ma 
potrzeby dodawana K18 do 
zabiegów lub rozcieńczania 
aktywatora. 
K18 nie zmieni tonacji, ani nie 
zmieni całego procesu, poza 
dodaniem do niego 4 minut, 
które musisz odczekać. Dla 
najlepszych rezultatów stosuj 
maskę zgodnie z ilościami 
podanymi obok.
P.S. K18 jest silnie 
skoncentrowane, więc mała ilość 
starcza na dużą ilość włosów. 

Aplikuj szczodrą ilość mgiełki
K18 Mist na włosy, sekcja po sekcji
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delikatne/
cienkie

średniej
grubości

grube/
szorstkie

pompka pompki pompki

pompki pompki pompki

pompki pompki pompki

Aplikuj szczodrą ilość mgiełki
K18 Mist na włosy, sekcja po sekcji

Aplikuj szczodrą ilość mgiełki
K18 Mist na włosy, sekcja po sekcji

krótkie
(do brody

lub krótsze)

długie
(do połowy 
pleców lub

dłuższe)

średnie
(do ramion) 



+ rozjaśnianie /
dekoloryzacja

K18
1. Przygotować włosy, delikatnie zwilżając je wodą.

2. Nałożyć Mgiełkę K18 po kolei na poszczególne partie włosów.
(Ilość zależy od rodzaju i stanu włosów, patrz tabela na str. 9).

3. Należy odczekać 4 minuty. NIE spłukiwać.
(W tym czasie można wymieszać lub przygotować preparaty do
zabiegu rozjaśniania).

4. Nałożyć preparat bezpośrednio na Mgiełkę K18.
(W razie potrzeby, przed aplikacją należy wysuszyć włosy).

5. Postępować zgodnie z instrukcją.

6. Umyć włosy szamponem. Nie stosować odżywki.

7. Dokładnie osuszyć włosy ręcznikiem.

8. Nałożyć Maskę K18.
(Ilość  zależy od rodzaju i stanu włosów, patrz tabela na str. 9).

9. Należy odczekać 4 minuty przed stylizacją. NIE spłukiwać.

10. W przypadku nakładania tonera/preparatu typu gloss, należy
nałożyć go na Maskę K18. Postępować z tonerem/preparatem
typu gloss zgodnie z instrukcją. Umyć włosy szamponem i
spłukać. Dokładnie osuszyć włosy ręcznikiem. Następnie
ponownie nałożyć Maskę K18 na 4 minuty.

11. Ułożyć włosy.
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Mgiełka K18 

Maska K18 



+ kolor

K18 1. Przygotować włosy, delikatnie zwilżając je wodą.

2. Nałożyć Mgiełkę K18 po kolei na poszczególne partie włosów.
(Ilość zależy od rodzaju i stanu włosów, patrz tabela na str. 9).

3. Należy odczekać 4 minuty. NIE spłukiwać. 
(W tym czasie można wymieszać lub przygotować preparaty do 
zabiegu koloryzacji).

4. Nałożyć farbę bezpośrednio na Mgiełkę K18.
(W razie potrzeby, przed aplikacją należy wysuszyć włosy).

5. Postępować zgodnie z instrukcją

6. Umyć włosy szamponem. Nie stosować odżywki.

7. Dokładnie osuszyć włosy ręcznikiem

8. Nałożyć Maskę K18. 
(Ilość zależy od rodzaju i stanu włosów, patrz tabela na str. 9).

9. Należy odczekać 4 minuty przed stylizacją. NIE spłukiwać. 
Ułożyć włosy.
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Mgiełka K18 

Maska K18 



+ trwała ondulacja

K18 1. Przygotować włosy, delikatnie zwilżając je wodą.

2. Nałożyć Mgiełkę K18 po kolei na poszczególne partie 
włosów.
(Ilość zależy od rodzaju i stanu włosów, patrz tabela na 
str. 9).

3. Należy odczekać 4 minuty. NIE spłukiwać.
(Czas można wykorzystać na przygotowanie preparatu 
do trwałej ondulacji).

4. Nałożyć preparat do trwałej ondulacji bezpośrednio na 
Mgiełkę.

5. Spłukać i nałożyć neutralizator.

6. Spłukać neutralizator i ponownie nałożyć Mgiełkę K18 
na 4 minuty.

7. Ułożyć włosy.
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Mgiełka K18

***Nie zalecamy stosowania Maski K18 po zabiegu K18 trwała ondulacja. Aby nie 
obciążać świeżych skrętów należy stosować minimalną ilość produktu.



+ środek 
prostujący

K18 1. Przygotować włosy, delikatnie zwilżając je wodą.

2. Nałożyć Mgiełkę K18 po kolei na poszczególne partie włosów. 
(Ilość zależy od rodzaju i stanu włosów, patrz tabela na str. 9).

3. Należy odczekać 4 minuty. NIE spłukiwać.
(Czas można wykorzystać na przygotowanie preparatu do 
prostowania).

4. Nałożyć bezpośrednio na Mgiełkę K18.

5. Postępować zgodnie z instrukcją.

6. Należy wypłukać włosy, osuszyć je ręcznikiem i nałożyć Maskę 
K18 na 4 minuty.
(Ilość zależy od rodzaju i stanu włosów, patrz tabela na str. 9).

7. Następnie, po upływie 4 minut, zastosować szampon 
neutralizujący.

8. Osuszyć włosy ręcznikiem i nałożyć Maskę K18 na 4 minuty. Po 
upływie 4 minut ułożyć włosy.
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Mgiełka K18 

Maska K18 



+ preparat do 
prostowania metodą 
japońską

K18 1. Przygotować włosy, delikatnie zwilżając je wodą.

2. Nałożyć Mgiełkę K18 po kolei na poszczególne partie włosów.
(Ilość zależy od rodzaju i stanu włosów, patrz tabela na str. 9).

3. Należy odczekać 4 minuty. NIE spłukiwać.
(Czas można wykorzystać na przygotowanie preparatu do 
prostowania metodą japońską/preparatem Thermal 
Reconditioner).

4. Należy nałożyć preparat i postępować zgodnie z instrukcją.

5. Spłukać włosy na i nałożyć neutralizator.

6. Po zakończeniu pracy z neutralizatorem, spłukać, delikatnie 
umyć włosy szamponem i osuszyć ręcznikiem.

7. Nałożyć Maskę K18 na 4 minuty.
(Ilość zależy od rodzaju i stanu włosów, patrz tabela na str. 9).

8. Po upływie 4 minut ułożyć włosy.
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Mgiełka K18 

Maska K18 



+ prostowanie
keratynowe

K18 1. Przygotować włosy, delikatnie zwilżając je wodą.

2. Nałożyć Mgiełkę K18 po kolei na poszczególne partie włosów.
(Ilość zależy od rodzaju i stanu włosów, patrz tabela na str. 9).

3. Należy odczekać 4 minuty.

4. Należy upewnić się w instrukcji dla preparatu keratynowego.

5. Należy nałożyć preparat i postępować zgodnie z instrukcją.
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Mgiełka K18

***Należy zwrócić uwagę, że preparaty keratynowe działają jak laminat. Nie zalecamy 
stosowania Maski K18 bezpośrednio po zabiegu keratynowym, ponieważ nie będzie 
ona skuteczna. Przed nałożeniem maski należy najpierw 3-4 razy umyć włosy 
szamponem, w salonie bądź w domu.



zabieg
K18

1. Umyć włosy szamponem i osuszyć ręcznikiem.

2. Nałożyć Maskę K18 na 4 minuty.
(Ilość zależy od rodzaju i stanu włosów, patrz tabela na str. 9).

3. Ułożyć włosy.
(Po upływie 4 minut można nałożyć dodatkowe produkty do 
stylizacji).
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K18 Mask



cięcie
K18 1. Umyć włosy szamponem i osuszyć ręcznikiem.

2. Nałożyć Maskę K18 na 4 minuty.
(Ilość zależy od rodzaju i stanu włosów, patrz tabela na str. 9).

3. Można natychmiast przystąpić do strzyżenia - jednak należy 
odczekać 4 minuty, przed nałożeniem dodatkowych 
produktów do stylizacji / produktów do strzyżenia.

4. Ułożyć włosy.
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Maska K18



w
domu
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K18 molecular repair
treatment (50ml)

Rozpocznij lub kontynuuj kurację 
molekularną w domu z Maską K18 (50ml)

1. Należy umyć głowę szamponem, bez nakładania odżywki.
Dokładnie osuszyć włosy ręcznikiem.

2. Nałożyć 1 pompkę Maski K18 i dodać więcej, w razie
potrzeby, w zależności od długości, grubości i stanu
włosów. Rozprowadzić równomiernie na włosach, po
jednej pompce na raz, od końcówek do skóry głowy.

3. Pozostawić na 4 minuty w celu aktywacji.

4. NIE spłukiwać.

5. Ułożyć włosy.

***Należy zwrócić uwagę, że jeśli klientka stosuje ciężkie produkty, jak oleje, silikony oraz 
preparaty tworzące powłokę, w celu uzyskania najlepszych wyników, przed aplikacją 
konieczne może być zastosowanie szamponu oczyszczającego zamiast zwykłego 
szamponu. Jest to spowodowane nagromadzeniem produktów, które działają jak bariera.

***Maskę K18 można również stosować w domu, bez konieczności poddawania się 
zabiegom w salonie, jako produkt zakupiony po cenie detalicznej.

Zniszczenia pojawiają się ciągle, dlatego używanie K18 przez 
Twoich Klientów też powinno takie być. Nasz zabieg kuracji w 
domu pomaga regenerować włosy i poprawiać ich zdrowie, aby 
Twoja praca przy kolejnej wizycie była bardzo łatwa. Jako, że 
jest to kuracja progresywna, włosy stają się lepsze z każdym 
użyciem.   
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K18 Peptydowa
Minimaska (5ml)
minimaska

Rozpocznij lub kontynuuj kurację molekularną w 
domu z Maską K18 (5 ml)

Zniszczenia pojawiają się ciągle, dlatego używanie K18 przez 
Twoich Klientów też powinno takie być. Nasz zabieg kuracji w 
domu pomaga regenerować włosy i poprawiać ich zdrowie, aby 
Twoja praca przy kolejnej wizycie była bardzo łatwa. Jako, że 
jest to kuracja progresywna, włosy stają się lepsze z każdym 
użyciem.   

1. Należy umyć głowę szamponem, bez nakładania odżywki. 
Dokładnie osuszyć włosy ręcznikiem.

2. Nałożyć 1 pompkę Maski K18 i dodać więcej, w razie potrzeby, w 
zależności od długości, grubości i stanu włosów. Rozprowadzić 
równomiernie na włosach, po jednej pompce na raz, od końcówek 
do skóry głowy.

3. Pozostawić na 4 minuty w celu aktywacji.

4. NIE spłukiwać.

5. Ułożyć włosy.

***Należy zwrócić uwagę, że jeśli klientka stosuje ciężkie produkty, jak oleje, silikony oraz 
preparaty tworzące powłokę, w celu uzyskania najlepszych wyników, przed aplikacją 
konieczne może być zastosowanie szamponu oczyszczającego zamiast zwykłego 
szamponu. Jest to spowodowane nagromadzeniem produktów, które działają jak bariera.

***Maskę K18 można również stosować w domu, bez konieczności poddawania się 
zabiegom w salonie, jako produkt zakupiony po cenie detalicznej.
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