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10 let v!zkumu v oblasti biologick!ch v"d 
– 1 pr"lomov# peptid

To je BIOMIMETICKÁ V$DA O 
VLASECH, která vylé%í vlasy za 

pouhé 4 minuty.

Ná! K18Peptide™ byl patentován poté, co jsme 

prozkoumali a analyzovali 1 242 dekapeptid", které 

pokr#vají cel# genom lidsk#ch keratinov#ch 

protein". Po dekád$ v#zkumu jsme objevili jednu 

jedine%nou sekvenci, která je klí%em k poznání, 

jak navrátit pramen"m po!kozen#m chemick#m 

o!et&ováním a tepelnou úpravou %i mechanick#m 

stylingem jejich mladistv# vzhled – K18Peptide.

Patentovaná pé%e K18 není pouh#m do%asn#m &e!ením 

– je to první produkt, kter# vyu'ívá biomimetiku k 

op$tovnému propojení keratinov#ch &et$zc" poté, co 

byly naru!eny odbarvováním, barvením a chemick#m 

o!et&ením, jen' obnoví hebkost, hladkost a sílu vlas" a 

dodá jim neb#valou poddajnost. (ím po!kozen$j!í vlasy, 

tím dramati%t$j!í bude v#sledek. 



pro% pot&ebujeme 
pé%i K18 a komu 
je ur%ena?

P&i pohledu na vlas zjistíme, 'e se skládá ze t&í odd$len#ch svazk", 

které mu prop"j%ují jeho sílu, strukturu a celistvost. S"l a kyslíkové 

vazby jsou d"le'ité, av!ak disulfidové vazby dodají vlasu základní 

oporu. Kdy' dojde k naru!ení t$chto disulfidov#ch vazeb n$kterou 

z cest popsan#ch v#!e, v#sledkem je po!kození. Toto po!kození 

se objevuje nejen uvnit& vlasu, ale také v celé kutikule, kortexu 

a medule. Nezále'í na tom, zda máte vlasy p&írodní, jemné, 

kudrnaté, rovné nebo chemicky o!et&ené; k po!kození dochází 

stejn#m zp"sobem na molekulární úrovni, co' nás p&ivádí ke K18.

Po!kození. Ka'd# z nás se setká s n$jak#m typem po!kození 

vlas", a) u' vlivem p"sobení chemické pé%e, tepelné úpravy, 

mechanického stylingu nebo dokonce faktor" z 'ivotního prost&edí. 

Toto po!kození vlasy postupn$ naru!uje a ty tak za%ínají ztrácet 

sv"j lesk, pru'nost a mladistv# stav, kter# u nich byl zjevn# p&ed 

vznikem po!kození. Díky rozsáhlému vyu'ití na!eho revolu%ního 

peptidu dodává ná! systém K18 sebejistotu jak stylist"m, tak 

spot&ebitel"m / klient"m v rámci domácí pé%e.

Pro v!echny typy vlas", 
pro ka'dou generaci.
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Pro% je K18 
pro trh nyní 
tak zásadní?

A' salony op$t otev&ou, budou moci stylisté sdílet tento 

inovativní zp"sob, jak vlas"m navrátit 'ivot a jak obnovit jejich 

tém$& panensk# vzhled. K18 p"sobí ji' b$hem 4 minut, co' 

je v souladu s opat&eními v duchu sociálního odstupu, aby se 

klienti cítili bezpe%n$ a pohodln$. A díky variantám pro domácí 

pé%i mohou salony za%ít tvo&it zisk z provizí z prodeje. 

Není p&ekvapením, 'e rok 2020 byl naprosto bezprecedentní  

a vlasové salony to pocítily velmi siln$. K18 bude hrát klí%ovou 

roli v obnovení emo%ních, d"le'it#ch pout mezi stylisty a jejich 

klienty. 
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Vstupte do této nové éry s n$%ím, co funguje u v!ech typ" 

vlas" a &e!í v!echny potí'e, buduje d"v$ru a vnese do 'ivota 

va!ich klient" hravost a optimismus.
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p&íb(h 
K18
Suveen Sahib sv"j 'ivot zasv$til snaze 

porozum$t biologii vlasu. Se svou 'enou 

a spoluzakladatelkou Brittou Cox po 

svém boku a jejich zna%kou AQUIS odhalil 

pravdu o tom, 'e kosmetická chemie není 

tím nejlep!ím, co m"'e obor nabídnout  

ve v$ci po!kození vlas". Proto se rozhodl 

nejen o!et&it po!kození – cht$l, aby vlasy 

op$t p"sobily jako nové.

Vlasy mohou b#t zdravé a p"sobit mladistv(.  
A práv( nyní je %as na vylé%ení va!ich vlas". 

K18Peptide™ je v#sledkem spolupráce s v$deck#mi odborníky na ú%inky pé%e o ple)  

a nejlep!ím evropsk#m v$deck#m bioin'en#rem, profesorem Arturem Cavaco Paulem a jeho 

t#mem, kte&í v pr"b$hu jednoho desetiletí zmapovali celou expresi genomu lidského keratinu 

a zajímali se o biomimetické technologie, je' ovliv*ují tvar a chování vlasov#ch vláken,  

a schopnosti skute%n$ opravit chemické po!kození. K18Peptide™ je jedin#, patentovan# 

bioaktivní peptid svého druhu, kter# p&ipraví p"du pro dal!í generaci vlasové pé%e.  

Ji' 'ádná kosmetická chemie – tohle je %istá biologická v$da a odpov$+ na jeden 

z nejdéle p&etrvávajících problém", kter#mi se odv$tví zab#vá.

Zjistil, 'e je pot&eba vybudovat silnou vnit&ní architekturu, aby vlas byl schopn# odolat 

ka'dodennímu stresu, co' vedlo k podrobnému v#zkumu biomimetick#ch technologií  

a bioaktivních peptid" vytvo&en#ch z DNA sekvencí. Toto pr"lomové zji!t$ní bylo impulsem pro 

vytvo&ení patentované technologie K18Peptide™.
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Kdy' si p&edstavíme vlasy, nejjednodu!eji by se daly p&irovnat k mnoha r"zn#m 'eb&ík"m, 

které byly propleteny, aby vytvo&ily keratinov# &et$zec. Tyto 'eb&íky dr'í pohromad$ na 

svém míst$ díky disulfidov#m vazbám. Nacházejí se v kortexu, medule a kutikule.

Kdy' dojde k po!kození t$chto 'eb&ík", polámou se nejen jednotlivé p&í%ky, ale po!kodí 

se cel# 'eb&ík v%etn$ bo%nic a jakékoli propojení mezi velk#m mno'stvím 'eb&ík", které 

dr'í pohromad$ díky elektrostatické p&ita'livosti.

V$t!ina produkt" je vyvinuta tak, aby pouze vytvo&ila do%asné p&emost$ní mezi 

bo%nicemi 'eb&íku (ionickou p&í%nou vazbou mezi naru!en#mi disulfidov#mi vazbami). 

To se vym#vá jakoukoli alkalickou slo'kou, jako je voda nebo !ampon, bez jakéhokoli 

mechanismu, kter# by podporoval bo%nice 'eb&íku (naru!ené keratinové &et$zce). Vlasy 

tak nadále z"stávají slabé a zplihlé.

Jak#koliv chemick# proces, kter# se odehrává v alkalickém prost&edí, naru!uje 

keratinové &et$zce dr'ící vlasy pohromad$ a silné. K18 je historicky první produkt, kter# 

znovu propojuje naru!ené keratinové &et$zce. Je to díky tomu, 'e proniká do kortexu 

a upravuje disulfidové vazby po stranách 'eb&íku, %ím' znovu propojuje polámané 

keratinové &et$zce. Vlasy jsou poté opravené a obnovené a' tém$& do p"vodního 

nepo!kozeného stavu, kdy byly silné a pru'né.

jak K18 funguje

B$hem desetiletého období v#zkumu (3 roky skenování a in silico designu) keratinového 

proteomu zahrnujícího 1 242 dekapeptid" jsme v rámci K18 patentovali první peptid, 

kter# nejú%inn$ji propojuje naru!ené keratinové &et$zce. To znamená, 'e K18 umí zajistit 
trvalé v#sledky, které opravují a lé%í vlasy b$hem %ty& minut. 

Budoucnost vlasové pé%e 
se zrodila s jedin#m 
patentovan#m peptidem.
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K18 zesv$tlení

K18 barva

K18 trvalá

K18 narovnání

K18 japonské narovnávací o!et&ení /  
       termální restrukturace

K18 keratinové narovnávací o!et&ení

K18 pé%e 

K18 st&ih

jak vyu'ívat K18 ve 
V)ECH salonních slu'bách 
v%etn( t(chto:
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K18 je kompatibilní se v!emi profesionálními salonními slu'bami. B$hem pouh#ch 4 

minut m"'ete vylep!it své slu'by a pomoci klient"m dosáhnout nejlep!ího mo'ného 

zdraví vlas". Není t&eba p&idávat K18 p&ímo do chemického o!et&ení, ani nemusíte 

m$nit v#vojovou emulzi. K18 nepozm$ní tón vlas" ani nenaru!í proces krom$ toho, 

'e jej prodlou'í o dal!í 4 minuty. Abyste dosáhli nejlep!ích v#sledk", pou'ijte k ur%ení 

pot&ebného mno'ství produktu tabulku ní'e. Vzhledem k vysoké koncentraci K18 není 

pot&eba nechat vlasy d"kladn$ nasáknout. I malá tro!ka doká'e divy.

jak K18 pou'ívat
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1 - 2
pumpi!ky
na sekci

2 - 3
pumpi!ky
na sekci

3 - 4
pumpi!ky
na sekci

4 - 5
pumpi!ky
na sekci

5+
pumpi!ky
na sekci

3 - 4
pumpi!ky
na sekci

4+
pumpi!ky
na sekci

2 - 3
pumpi!ky
na sekci

3+
pumpi!ky
na sekci

krátké
(délka po bradu 

nebo kratší)

jemné/
slabé normální

silné/
hrubé

Z[ȱLKUx
(délka po ramena)

KSV\Ot
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k 1 +/-
pumpi!ka

1 - 2
pumpi!ky

2
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1 - 2
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2
pumpi!ky

2 - 3
pumpi!ky
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2
pumpi!ky

3
pumpi!ky

4
pumpi!ky



K18 zesv(tlení / odbarvení
1. P&ipravte vlasy tím, 'e je mírn$ navlh%íte.

2. Sprej K18 Mist naná!ejte do vlas" postupn$ po %ástech.  
 (Pot&ebné mno'ství zále'í na délce vlas", jejich typu a stavu, viz tabulka str. 8.)

3. Vy%kejte 4 minuty. NEOPLACHUJTE.  
 (Te+ máte %as p&ipravit se na provedení zesv$tlovacího o!et&ení.)

4. Naneste zesv$tlova% p&ímo na aplikovan# K18 Mist.  
 (Je-li t&eba, p&ed nanesením vlasy vysu!te.)

5. Pokra%ujte obvykl#m zp"sobem.

6. Umyjte vlasy !amponem. Nepou'ívejte kondicionér.

7. Vlasy d"kladn$ vysu!te ru%níkem.

8. Naneste K18 Mask.  
 (Pot&ebné mno'ství zále'í na délce vlas", jejich typu a stavu, viz tabulka str. 8.)

9. P&ed dal!í úpravou vy%kejte 4 minuty. NEOPLACHUJTE.

10. Pokud tonizujete, naneste toner %i lesk na aplikovanou K18 Mask. Toner %i lesk  
 zpracujte po'adovan#m zp"sobem. Umyjte vlasy !amponem a opláchn$te. Vlasy  
 d"kladn$ vysu!te ru%níkem.  
 Pokra%ujte druhou aplikací K18 Mask a nechte p"sobit 4 minuty.

11. Upravte obvykl#m zp"sobem.
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K18 barva
1. P&ipravte vlasy tím, 'e je mírn$ navlh%íte.

2. Sprej K18 Mist naná!ejte do vlas" postupn$ po %ástech.  
 (Pot&ebné mno'ství zále'í na délce vlas", jejich typu a stavu, viz tabulka str. 8.)

3. Vy%kejte 4 minuty. NEOPLACHUJTE.  
 (Te+ máte %as p&ipravit se na provedení barvicího o!et&ení.)

4. Naneste barvu p&ímo na aplikovan# K18 Mist.  
 (Je-li t&eba, p&ed nanesením vlasy vysu!te.)

5. Pokra%ujte obvykl#m zp"sobem.

6. Umyjte vlasy !amponem. Nepou'ívejte kondicionér.

7. Vlasy d"kladn$ vysu!te ru%níkem.

8. Naneste K18 Mask.  
 (Pot&ebné mno'ství zále'í na délce vlas", jejich typu a stavu, viz tabulka str. 8.)

9. P&ed dal!í úpravou vy%kejte 4 minuty. NEOPLACHUJTE.

10. Upravte obvykl#m zp"sobem.
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K18 trvalá
1. P&ipravte vlasy tím, 'e je mírn$ navlh%íte.

2. Sprej K18 Mist naná!ejte do vlas" postupn$ po %ástech.  
 (Pot&ebné mno'ství zále'í na délce vlas", jejich typu a stavu, viz tabulka str. 8.)

3. Vy%kejte 4 minuty. NEOPLACHUJTE.  
 (Vyu'ijte tento %as, abyste si p&ipravili roztok na trvalou.)

4. Roztok na trvalou naneste p&ímo na aplikovan# sprej.

5. Opláchn$te a aplikujte neutraliza%ní pé%i tak, jak jste zvyklí.

6. Opláchn$te neutraliza%ní pé%i a znovu naneste K18 Mist a nechte p"sobit 4 minuty.

7. Upravte obvykl#m zp"sobem.

***Kv"li zát$'i, kterou by mohl produkt i navzdory malému pou'itému mno'ství vlas"m zp"sobit, 
nedoporu%ujeme pou'ívat K18 Mask po aplikaci K18 trvalé.
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K18 narovnání
1. P&ipravte vlasy tím, 'e je mírn$ navlh%íte.

2. Sprej K18 Mist naná!ejte do vlas" postupn$ po %ástech.  
 (Pot&ebné mno'ství zále'í na délce vlas", jejich typu a stavu, viz tabulka str. 8.)

3. Vy%kejte 4 minuty. NEOPLACHUJTE.  
 (Vyu'ijte tento %as, abyste si p&ipravili roztok pro narovnání.)

4. Naneste narovnáva% p&ímo na aplikovan# K18 Mist.

5. Pokra%ujte obvykl#m zp"sobem.

6. Vlasy opláchn$te, vysu!te ru%níkem a pokra%ujte aplikací K18 Mask, kterou nechte  
 p"sobit 4 minuty, aby do!lo k její aktivaci. 
 (Pot&ebné mno'ství zále'í na délce vlas", jejich typu a stavu viz tabulka str. 8.)

7. Po uplynutí 4 minut vlasy umyjte neutraliza%ním !amponem.

8. Vysu!te vlasy ru%níkem, znovu naneste K18 Mask a nechte p"sobit 4 minuty.  
 Po uplynutí této doby upravte obvykl#m zp"sobem.
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K18 termální restrukturace / 
japonské narovnávací 
o!et&ení
1. P&ipravte vlasy tím, 'e je mírn$ navlh%íte.

2. Sprej K18 Mist naná!ejte do vlas" postupn$ po %ástech.  
 (Pot&ebné mno'ství zále'í na délce vlas", jejich typu a stavu, viz tabulka str. 8.)

3. Vy%kejte 4 minuty. NEOPLACHUJTE.  
 (Vyu'ijte tento %as k p&íprav$ roztoku pro termální restrukturaci / japonské   
 narovnávací o!et&ení.)

4. Aplikujte obvykl#m zp"sobem.

5. Opláchn$te a naneste neutraliza%ní pé%i.

6. Po uplynutí doby p"sobení neutraliza%ní pé%e vlasy opláchn$te, lehce umyjte   
 !amponem a vysu!te ru%níkem.

7. Pokra%ujte aplikací K18 Mask, kterou nechte p"sobit 4 minuty, aby do!lo k její   
 aktivaci. 
 (Pot&ebné mno'ství zále'í na délce vlas", jejich typu a stavu, viz tabulka str. 8.)

8. Po uplynutí této doby upravte obvykl#m zp"sobem.
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***M$jte, prosím, na pam$ti, 'e keratinové o!et&ení p"sobí na vlasy jako laminát. Bezprost&edn$ po aplikaci 
keratinové narovnávací pé%e nedoporu%ujeme pou'ít masku K18 Mask, nem$la by 'ádn# ú%inek. A) u' v salonu 
%i doma aplikujte K18 Mask a' po 3–4 umytích !amponem.

1. P&ipravte vlasy tím, 'e je mírn$ navlh%íte.

2. Sprej K18 Mist naná!ejte do vlas" postupn$ po %ástech.  
 (Pot&ebné mno'ství zále'í na délce vlas", jejich typu a stavu, viz tabulka str. 8.)

3. Vy%kejte 4 minuty.

4. V závislosti na instrukcích k va!í keratinové narovnávací pé%i prove+te p&ípravnou  
 pé%i 1–7krát.

5. Aplikujte keratinovou narovnávací pé%i obvykl#m zp"sobem.

K18 keratinové 
narovnávací o!et&ení
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1. Vlasy umyjte !amponem, vynechte kondicionér a vysu!te je ru%níkem.

2. Naneste K18 Mask a nechte ji p"sobit 4 minuty, aby do!lo k její aktivaci.  
 (Pot&ebné mno'ství zále'í na délce vlas", jejich typu a stavu, viz tabulka str. 8.)

3. Upravte obvykl#m zp"sobem.  
 (Po uplynutí doby p"sobení m"'ete pou'ít také dal!í stylingové produkty.)

K18 pé%e
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1. Vlasy umyjte !amponem, vynechte kondicionér a vysu!te je ru%níkem.

2. Naneste K18 Mask a nechte ji p"sobit 4 minuty, aby do!lo k její aktivaci.  
 (Pot&ebné mno'ství zále'í na délce vlas", jejich typu a stavu, viz tabulka str. 8.)

3. M"'ete za%ít st&íhat okam'it$, pokud v!ak pou'íváte dopl*kové  
 stylingové produkty %i mléka na vlasy, po%kejte po aplikaci 4 minuty.

4. Upravte obvykl#m zp"sobem.

K18 st&ih
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K18 
a domácí 
pé%e



1. Umyjte vlasy !amponem, nepou'ívejte kondicionér. Vlasy d"kladn$ vysu!te ru%níkem.

2. Naneste nejd&íve 1 dávku z pumpi%ky K18 Mask a dle pot&eby p&idejte více podle 
 délky vlas", jejich síly a stavu. Postupn$ rovnom$rn$ vet&ete do vlas" od kone%k" 
 a' ke ko&ínk"m.

3. Nechte p"sobit 4 minuty, aby do!lo k aktivaci.

4. NEOPLACHUJTE.

5. Upravte obvykl#m zp"sobem.

K18 Leave-In Mask (50 ml)

Za%n$te %i pokra%ujte s molekulární 
vlasovou pé%í díky K18 Mask.

Jediná patentovaná pé%e s bioaktivním peptidem, u ní' 

bylo klinicky prokázáno, 'e opravuje po!kození vzniklé 

v d"sledku chemického o!et&ení, tepelné úpravy 

a mechanického stylingu.

***M$jte, prosím, na pam$ti, 'e pokud klient pou'ívá t$'ké produkty v%etn$ olej", silikon" a filmotvorn#ch látek, 
bude pro dosa'ení nejlep!ích v#sledk" mo'ná pot&eba p&ed aplikací pou'ít detoxika%ní nebo %isticí !ampon 
namísto b$'ného. Je to kv"li odstran$ní bariéry v podob$ vrstvy nahromad$n#ch produkt".

***K18 lze pou'ívat také doma jako samostatn# maloobchodní produkt bez nutnosti vyu'ití salonního o!et&ení %i 
slu'eb.

P
R

O
 D

O
M

Á
C

Í P
O

U
#

IT
Í

18



K18Peptide Doses (5 ml)

Za%n$te %i pokra%ujte s molekulární 
vlasovou pé%í díky K18 Mask.

Jediná patentovaná pé%e s bioaktivním peptidem, u ní' 

bylo klinicky prokázáno, 'e opravuje po!kození vzniklé 

v d"sledku chemického o!et&ení, tepelné úpravy 

a mechanického stylingu.

1. Umyjte vlasy !amponem, nepou'ívejte kondicionér. Vlasy d"kladn$ vysu!te   
 ru%níkem.

2. Naneste nejd&íve malé mno'ství K18 Mask a dle pot&eby p&idejte více podle 
 délky vlas", jejich síly a stavu. Postupn$ rovnom$rn$ vet&ete do vlas" od 
 kone%k" a' ke ko&ínk"m.

3. Nechte p"sobit 4 minuty, aby do!lo k aktivaci.

4. NEOPLACHUJTE.

5. Upravte obvykl#m zp"sobem.

***M$jte, prosím, na pam$ti, 'e pokud klient pou'ívá t$'ké produkty v%etn$ olej", silikon" 
a filmotvorn#ch látek, bude pro dosa'ení nejlep!ích v#sledk" mo'ná pot&eba p&ed aplikací 
pou'ít detoxika%ní nebo %isticí !ampon namísto b$'ného. Je to kv"li odstran$ní bariéry v 
podob$ vrstvy nahromad$n#ch produkt".

***K18 lze pou'ívat také doma jako samostatn# maloobchodní produkt bez nutnosti vyu'ití 
salonního o!et&ení %i slu'eb.
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