








FAQ’S
 1 - Como funciona o K18?
Quando o cabelo fica danificado, as cadeias polipeptídicas (cadeias de queratina) que 
compõem a estrutura interna dos fios de cabelo ficam enfraquecidas e quebram. Para 
contextualizar, existem bilhões e bilhões de cadeias de queratina em um único fio de 
cabelo. Quando estas são danificadas, a estrutura do núcleo do cabelo fica
comprometida e, como resultado, perde sua força, elasticidade, resiliência e brilho.

Viajando mais profundamente nas camadas internas do cabelo do que os produtos de 
reparação tradicionais, nosso peptídeo revolucionário tem o tamanho e a composição 
certos para encaixar e reconectar as cadeias polipeptídicas quebradas (cadeias de que-
ratina). E como nosso peptídeo é um pouco exagerado, como resultado dessa reconexão, 
quaisquer ligações dissulfeto perturbadas também são reconectadas.��Nosso peptídeo 
emprega biomimética para fazer o trabalho.

Simplificando: a biomimética é a prática de aprender e imitar a natureza. Imitando a
estrutura natural dos blocos de construção da queratina (sequências de aminoácidos), 
nosso peptídeo bioativo K18 é reconhecido como natural pelo cabelo. Também não é 
lavado pela água ou champo como os agentes de ligação tradicionais, tornando o K18 
uma solução genuína e duradoura para fios danificados.

2 - O que é K18peptide™?
Ok peptídeo patenteado é uma sequência única de aminoácidos que viaja 
profundamente na estrutura central do cabelo para encaixar e reconectar as cadeias
polipeptídicas quebradas (cadeias de queratina) responsáveis   pela força e elasticidade 
do cabelo.

Uma analogia: Ao construir proteínas, a ordem dos aminoácidos determina o tipo de 
proteína e suas propriedades, assim como a forma como as letras são organizadas para 
formar palavras e frases significativas. Da mesma forma que a ordem e onde cada
palavra se encontra em uma frase leva ao seu significado geral, K18 é a palavra mágica 
que se encaixa perfeitamente, integrando-se às cadeias de queratina, pois o cabelo a
reconhece como um bloco de construção natural.

3 - Porque não devo usar condicionador?
K18 é mais eficaz em cabelos limpos e secos com apenas uma toalha. 
Os condicionadores usam silicones e agentes condicionantes que formam camadas pesadas no cabelo, 
impedindo que o peptídeo atinja as cadeias polipeptídicas quebradas no interior da camada interna do 
cabelo.

5 - Quando devo esperar resultados?
Vai começar a ver cabelos mais fortes, macios e saudáveis logo após o primeiro uso.

4 - A fórmula contém alcool, não é 
prejudicial?
Gostamos de manter as fórmulas mínimas, usando apenas a quantidade exata de ingredientes
necessários para levar o peptídeo aonde ele precisa ir. 
A nossa mistura única de 3 álcoois funciona para abrir a cutícula do cabelo para que o K18Peptide ™ possa 
penetrar na camada mais interna do cabelo, atingindo as cadeias polipeptídicas quebradas (queratin-
chains). Aqui o álcool serve como agente para otimizar o ambiente capilar e para que o K18 trabalhe num  
nível mais profundo.

6 - O K18 é formulado sem parabenos e 
sulfatos?
Sim, sem Parabenos, Sulfatos, Silicones, Ftalatos, Cloreto de Sódio, Cores Artificiais, Formaldeído e Doadores 
de Formaldeído.



7 - O K18 é vegano e sem crueldade 
animal?
Sim, Vegano, sem crueldade, sem cor e testado dermatologicamente.

8 - O K18 é vegano e sem crueldade 
animal?
Sim, Vegano, sem crueldade, sem cor e testado dermatologicamente.

9 - O K18™ está presente em todos os 
produtos K18?
Todos os produtos K18 são formulados com o K18PEPTIDE™, os produtos de reparação molecular o peptídeo 
atua nas camadas mais internas para reverter os danos do cabelo. 

Os produtos PEPTIDE PREP™ o peptídeo atua como um escudo protetor ao nível da cutícula para mitigar a 
perda de proteína que pode vem da lavagem.

10 - O que é a biomimética?
A biomimética é uma maneira elegante de dizer “aprender e imitar a natureza”. 
Ao imitar a estrutura natural e a composição molecular das proteínas de queratina, o K18PEPTIDE™ é a 
peça de quebra-cabeça perfeita para conectar cadeias de queratina quebradas para renovar a força e a 
elasticidade.

11 - O K18 é um construtor de títulos?
Não. Em vez de restaurar temporariamente apenas um tipo de ligação, o peptídeo biomimético do K18 
imita a composição molecular da queratina para reforçar a força ao longo do comprimento e da largura 
da fibra capilar. 

12 - O que é o serviço K18 Pro?
O K18 PRO SERVICE é um exclusivo de salão que reverte os danos capilares em 4 minutos.
A tecnologia patenteada de peptídeos trabalha para reparar os danos pré + pós-serviço de descoloração, 
cor, serviços químicos e calor, restaurando a força, suavidade e elasticidade do cabelo.

13 - Como funciona o serviço pro?
É super simples, ambas as fórmulas têm o peptídeo movido a biotecnologia, então usando um em cima 
do outro, o peptídeo é duplicado para conseguir reparar o máximo de danos.
O K18PEPTIDE reverte os danos do cabelo em 4 minutos, reconectando as quebras na fibra capilar ao longo 
do comprimento (cadeias de queratina) e da largura (ligações de dissulfeto) para uma renovação 
completa do cabelo

14 - Para quem é direcionado o K18?
O K18 foi desenvolvido para funcionar com todos os tipos de cabelo, em todos os serviços e em todas as 
rotinas.

15 - O que é Pro Mist?
Peptídeos leves projetadas para fortalecer a defesa do cabelo contra os serviços químicos prejudiciais. 
O nível de pH de 7,5-8,0 muda a camada da cutícula para penetrar no córtex do cabelo e fornecer o 
K18PEPTIDE™ para danificar os locais no nível molecular.

16 - Quais são os ingredientes Pro Mist?
Água (Aqua) (Eau), Álcool Denat., Propileno Glicol, Polissorbato 20, sh-Oligopeptídeo-78 (K18PEPTIDE™), 
Proteína de Trigo Hidrolisada, Amido de Trigo Hidrolisado, Acrilatos/C10-30 Alquil Acrilato Polímero Cruzado, 
Fenoxietanol, Sorbato de Potássio, Hidróxido de Potássio, Fragrância (Parfum), Geraniol, Linalool, Hexil 
Cinnamal, Álcool Benzílico.
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17 - Porque é que o Pro Mist é usado antes 
dos serviços químicos?
K18 PRO Mist é normalmente usado antes dos serviços químicos para preparar os cabelos para o sucesso, 
renovando os danos existentes. Em casos de danos extremos ou cabelos finos, K18 PRO MIST renova o 
cabelo sem deixá-lo pesado.

18 - Porque é necessário molhar o cabelo 
com água antes de usar Pro Mist?
A água vai inchar as camadas da cutícula para abrir a fibra capilar e permitir a máxima penetração do 
produto nas camadas mais internas do cabelo. Da mesma forma que uma esponja húmida absorve mais 
água, o cabelo húmido absorve K18.

19 - Como devo usar o Pro Mist?
Antes de todos os serviços profissionais e químicos, borrife o cabelo com água (não encharque).
Divida o cabelo e aplique PRO Mist generosamente, mecha por mecha e espalhe.
Deixe descansar por 4 minutos para ativar. Não enxágue.
Seque o cabelo e processe como de costume.
O cabelo deve ser lavado apenas com champô sem condicionador.
Seque bem com a toalha.
Continuar o tratamento com a Máscara K18. 

21 - O que é K18 Pro Mask?
Tratamento movido a peptídeos para reparar os danos causados   por descolorantes, coloração, serviços 
químicos e calor. O nível de pH de 5,0–6,0 ajuda a fechar a cutícula para selar o K18PEPTIDE™ para uma 
força e elasticidade renovadas.

22 - Quais os ingredientes K18 Pro Mask?
Água (Aqua) (Eau), Álcool Denat., Propilenoglicol, Álcool Cetearílico, Éter Dicaprilílico, Ésteres Cetílicos, 
Cloreto de Behentrimônio, Polissorbato 20,sh-Oligopeptídeo-78 (K18PEPTIDE™), Proteína de Trigo Hidrolisada, 
Amido de Trigo Hidrolisado, Álcool Isopropílico , Tocoferol, Fenoxietanol, Sorbato de Potássio, Ácido Cítrico, 
Fragrância (Parfum), Geraniol, Linalol, Hexil Cinnamal, Álcool Benzílico.

23 - Qual a quantidade de K18 Pro Mask 
devo usar?
Menos é mais, então não exagere na máscara K18. Esta fórmula altamente concentrada foi feita para usar 
muito menos do que sua máscara ou condicionador de cabelo tradicional. 

Comece com 1 ml, aquecendo nas mãos para ajudar a distribuir uniformemente.
Adicione 1/2 dose mais de cada vez para encontrar quaisquer fios perdidos (o uso médio é de 2 bombas, 
na extremidade mais alta o cabelo mais grosso ou mais encaracolado usa um máximo de 3 bombas).

20 - Qual a quantidade de produto que 
devo usar?
Pode usar sem medo. Certifique-se de que o cabelo está coberto com uma quantidade generosa. 

24 - K18 Pro Mask para usar no salão e a 
Máscara para levar para casa são iguais?
Sim, as duas fórmulas são iguais. A máscara PRO é convenientemente dimensionada para uso PRO.
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Deixe agir por 4 minutos para ativar antes de pentear + modelar. Não enxágue.
Após os 4 minutos, estilize como de costume - pode voltar a molhar o cabelo, adicionar um leave-in, secar 
com secador, o que quiser.

29 - Com que frequência devo usar K18 
Mask em casa?
Comece por usar K18 após as primeiras 4-6 lavagens. Em seguida, mude para o modo de manutenção 
para um aumento de força renovada e suavidade. No caso de danos extremos, use K18 após as primeiras 
4-6 lavagens novamente.

30 - Como devo usar o Pro Mist + Pro 
Mask juntos?
 Lava o cabelo com um champô detox e seque bem com a toalha. Aplique a K18 PRO MIST generosamente
Aplique imediatamente a máscara K18 PRO por cima (lembre-se que é altamente concentrado, então use 
apenas cerca de 1-3 bombas)e aguarde 4 minutos
Finalize como de costume (você pode adicionar produtos adicionais neste momento)

31 - Como usar K18 + tonalizante?
Depois de usar a máscara K18, aplique a cor por cima e processe conforme necessário. Enxágue, lave com 
champô e seque bem com uma toalha, depois faça uma aplicação secundária da máscara K18.

32 - O uso de um tonalizante em cima do 
K18 Pro Mask vai afetar a minha cor?
K18 não interfere no tom ou na cor final. Os coloristas dizem que a K18 Mask oferece uma aplicação de cor 
mais uniforme e vibrante, uma vez que uniformiza a porosidade e os danos do cabelo.

Deixe agir por 4 minutos para ativar antes de pentear + modelar. Não enxágue.
Após os 4 minutos, estilize como de costume - pode voltar a molhar o cabelo, adicionar um leave-in, secar 
com secador, o que quiser.

29 - Com que frequência devo usar K18 
Mask em casa?
Comece por usar K18 após as primeiras 4-6 lavagens. Em seguida, mude para o modo de manutenção 
para um aumento de força renovada e suavidade. No caso de danos extremos, use K18 após as primeiras 
4-6 lavagens novamente.

30 - Como devo usar o Pro Mist + Pro 
Mask juntos?
 Lava o cabelo com um champô detox e seque bem com a toalha. Aplique a K18 PRO MIST generosamente
Aplique imediatamente a máscara K18 PRO por cima (lembre-se que é altamente concentrado, então use 
apenas cerca de 1-3 bombas)e aguarde 4 minutos
Finalize como de costume (você pode adicionar produtos adicionais neste momento)

31 - Como usar K18 + tonalizante?
Depois de usar a máscara K18, aplique a cor por cima e processe conforme necessário. Enxágue, lave com 
champô e seque bem com uma toalha, depois faça uma aplicação secundária da máscara K18.

32 - O uso de um tonalizante em cima do 
K18 Pro Mask vai afetar a minha cor?
K18 não interfere no tom ou na cor final. Os coloristas dizem que a K18 Mask oferece uma aplicação de cor 
mais uniforme e vibrante, uma vez que uniformiza a porosidade e os danos do cabelo.

Deixe agir por 4 minutos para ativar antes de pentear + modelar. Não enxágue.
Após os 4 minutos, estilize como de costume - pode voltar a molhar o cabelo, adicionar um leave-in, secar 
com secador, o que quiser.

29 - Com que frequência devo usar K18 
Mask em casa?
Comece por usar K18 após as primeiras 4-6 lavagens. Em seguida, mude para o modo de manutenção 
para um aumento de força renovada e suavidade. No caso de danos extremos, use K18 após as primeiras 
4-6 lavagens novamente.

30 - Como devo usar o Pro Mist + Pro 
Mask juntos?
 Lava o cabelo com um champô detox e seque bem com a toalha. Aplique a K18 PRO MIST generosamente
Aplique imediatamente a máscara K18 PRO por cima (lembre-se que é altamente concentrado, então use 
apenas cerca de 1-3 bombas)e aguarde 4 minutos
Finalize como de costume (você pode adicionar produtos adicionais neste momento)

31 - Como usar K18 + tonalizante?
Depois de usar a máscara K18, aplique a cor por cima e processe conforme necessário. Enxágue, lave com 
champô e seque bem com uma toalha, depois faça uma aplicação secundária da máscara K18.

32 - O uso de um tonalizante em cima do 
K18 Pro Mask vai afetar a minha cor?
K18 não interfere no tom ou na cor final. Os coloristas dizem que a K18 Mask oferece uma aplicação de cor 
mais uniforme e vibrante, uma vez que uniformiza a porosidade e os danos do cabelo.

25 - O K18 substitui o condicionador?
Pense no K18 como um tratamento altamente concentrado. Restaura a força e a elasticidade do cabelo 
nas camadas mais internas do cabelo, em vez dos condicionadores tradicionais que apenas revestem a 
parte externa do cabelo. Depois  do tempo de espera de 4 minutos, sinta-se à vontade para adicionar um 
leave-in para aumentar o condicionamento, se achar necessário.

26 - Porquê usar K18 Mask em cabelos 
secos com a toalha?
A água no cabelo húmido incha a cutícula (a camada externa do cabelo) para abrir as portas para o o 
peptídeo biomimético entrar e viajar para as camadas mais internas do cabelo. 
Se os portões não estiverem abertos, o produto permanecerá na superfície – proporcionando reparos 
principalmente superficiais. Ao aplicar no cabelo húmido, pode desperdiçar menos e ainda obter os 
melhores resultados.

28 - Como usar K18 em casa?
NO chuveiro - Use champô sem condicionador. Se tem por hábito usar produtos de stylling opte por um 
champô detox PEPTIDE PREP™ da K18.

FORA do chuveiro - Aplique nos cabelos húmidos que parecem molhados ao toque, mas não estão
encharcados de água. Comece com 1 pump e espalhe entre as mãos. Trabalhe uniformemente das 
pontas às raízes. Adicione apenas 1/2 dose mais de cada vez para encontrar quaisquer fios perdidos (o 
uso médio é de 2 bombas, na extremidade mais alta o cabelo mais grosso ou mais encaracolado usa um 
máximo de 3 bombas).

27 - K18 é considerado uma proteína?
K18 não é um tratamento de proteína, o peptídeo biomimético imita naturalmente as sequências de 
aminoácidos na queratina para reconstruir as ligações quebradas por danos químicos, de cor e calor. 
Se estiver com os cabelos secos e quebradiços, experimente um champô de desintoxicação para remover 
o acúmulo.
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33 - Como devo usar K18 quando corto o 
cabelo ou faço penteados?
Pode começar a cortar imediatamente após aplicar o serviço K18 PRO. Apenas espere 4 minutos antes de 
adicionar produtos de modelagem adicionais ou loções de corte.

34 - Posso usar K18 com um 
recondicionador térmico?
Sim, siga estes passos para usar o K18 com o serviço de Recondicionador Térmico:
- Use um champô detox para começar com uma base limpa.
- Prepare o cabelo borrifando levemente com água.
- Aplique generosamente a K18 PRO MIST seção por seção.
- Aguarde 4 minutos para que o K18 penetre. NÃO enxágue (este é um bom momento para preparar 
sua solução de recondicionamento térmico.)
- Aplique a solução e processe como de costume.
- Aplicar neutralizador.
- Uma vez que o neutralizador tenha sido processado, enxágue e seque bem com uma toalha até 
cerca de 65% de humidade.
- Comece com 1 dose de cada vez de K18 PRO MASK, espalhando-a entre as mãos para distribuir 
uniformemente a fórmula altamente concentrada.
- Aguarde 4 minutos antes de pentear, depois estilize e adicione o produto como de costume

35 - Posso usar K18 com um alisador de 
queratina?
Sim, siga estes passos para usar o K18 com um serviço de Keratin Straightener:
- Prepare o cabelo borrifando levemente com água.
- Aplique generosamente K18 PRO MIST seção por seção.
- Aguarde 4 minutos para que o K18 penetre. Não enxágue.
- Use o champô recomendado de acordo com as instruções de serviço do alisador de queratina (1-7 
vezes).
- Aplique e processe o alisador de queratina como de costume.

*para melhores resultados, aguarde 3-4 lavagens pós-tratamento antes de usar a máscara K18 PRO no 
salão ou em casa.

36 - Posso usar o K18 durante uma
permanente?
Sim, siga estes passos para usar o K18 durante um serviço de permanente:
- Use um champô detox para começar com uma base limpa.
- Prepare o cabelo borrifando levemente com água.
- Aplique generosamente K18 PRO MIST seção por seção.
- Aguarde 4 minutos para permitir que o K18 penetre nos fios. NÃO enxágüe (use este tempo para preparar 
a solução de permanente)
- Aplique a solução de permanente diretamente no cabelo
- Enxaguar e seguir com neutralizador como de costume
- Enxaguar o neutralizador e reaplicar K18 PRO MIST. Deixe descansar por 4 minutos antes de modelar

*não use a máscara K18 PRO após o serviço de permanente para evitar pesar os cachos frescos.
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11 - O K18 é um construtor de títulos?
Não. Em vez de restaurar temporariamente apenas um tipo de ligação, o peptídeo biomimético do K18 
imita a composição molecular da queratina para reforçar a força ao longo do comprimento e da largura 
da fibra capilar. 
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37 - Com que frequência devo usar o K18
num cliente?
Recomendamos usar o serviço K18 PRO toda vez que o seu cliente quiser fortalecer o cabelo ou reverter os 
danos causados pelos processos químicos no salão, deixando os cabelos mais fortes, macios e soltos. 
Mesmo que o seu cliente não tenha usado um serviço químico, o K18 pode manter a integridade do cabelo 
contra danos contínuos.

41 - E se eu tiver alergia ao trigo?
A K18 PRO MIST e MASK contêm uma pequena quantidade de proteína de trigo. Consulte o seu médico 
antes de usar o produto se tiver alergia ao trigo e realize um teste de contato após a aprovação para 
testar quaisquer reações alérgicas.

38 - Porque o meu cliente deve usar K18 
em casa?
Os danos ao cabelo acontecem também fora do salão, logo é importante usar K18. Com uma base capilar 
saudável, os serviços duram mais. A melhor parte, é que a máscara K18 vem em 3 tamanhos diferentes.

39 - Posso colocar o Pro Mist + Mask 
diretamente nos serviços de química?
O K18 destina-se a fortalecer e proteger o cabelo antes e depois dos serviços químicos, por isso não há
necessidade de alterar os seus serviços.

40 - O K18 é seguro para usar durante a 
gravidez?
Embora o K18 seja livre de sulfatos, parabenos, ftalatos, silicones, corantes artificiais, cloreto de sódio e seja 
vegano e livre de crueldade, recomendamos que os clientes consultem o médico antes de usar o K18 
durante a gravidez ou se tiverem preocupações com alergias. 

42 - O K18 resulta em cabelos com muitos 
resíduos?
Qualquer tipo de revestimento, seja acúmulo de produto, acúmulo de sebo/óleo ou mesmo acúmulo de 
mineral + metal da água dura, pode impedir que o peptídeo biomimético chegue onde precisa ir.
Recomendamos um champô de desintoxicação antes da aplicação do K18 para usuários iniciantes ou 
pessoas que usam muitos produtos de stylling, para que o peptídeo penetre completamente no cabelo.

43 - Posso usar produtos de styling com 
K18?
Sim, K18 é compatível com todos os produtos de modelagem.

44 - K18 é compatível com todos os
produtos profissionais?
Sim, K18 é compatível com todos os produtos profissionais.



45 - Posso usar qualquer oxidante com 
K18?
Sim, todas as porcentagens de volume de peróxido de hidrogênio funcionam com K18. Por favor, use de 
acordo com a recomendação das instruções da empresa/fabricante. Não há necessidade de alterar o 
tempo ou aumentar o volume do revelador ao usar o K18.

46 - A cor alcalina do cabelo afetará o 
desempenho do K18?
A cor alcalina do cabelo incha as camadas de cutícula do cabelo e desequilibra o nível de pH. Usar K18 
antes e depois desses serviços ajudará a acalmar o ambiente do cabelo, aproximando o pH dos níveis 
ideais do cabelo.

47 - Porque o cabelo limpo é importante?
A felicidade do cabelo começa com o cabelo mais limpo possível. Com uma base limpa, a cor do cabelo 
se aplica de forma mais vibrante, os tratamentos K18 têm um desempenho mais eficaz e os produtos de 
modelagem funcionam melhor. 

48 - O K18 é orgânico?
O K18 não é orgânico, pois contém ingredientes naturais e sintéticos para criar o produto mais seguro e 
eficaz para levaro peptídeo aonde ele precisa ir. 
Esta mistura intencional de menos de 15 ingredientes é vegana e livre de crueldade e prioriza a reparação 
de danos radicalmente simples, segura e otimizada.
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