


PEPTIDE PREP™
Spokojenost vlasů se odvíjí od jejich co možná největší čistoty. Na čistém základě se barva vyvine zářivěji, K18 ošetření působí efektivněji  
a stylingové produkty fungují lépe. 
Kategorie PEPTIDE PREP™ byla vyvinuta tak, aby vytvořila ten nejčistší základ pro vaše zdravé vlasy —  ať už hledáte efektivní + šetrné čištění 
nebo důkladný detox, který si nebude zahrávat s vaší barvou - a s každou aplikaci K18 pocítíte jak se vlasy mění a uzdravují. 

PEPTIDE PREP™
detox shampoo
VYTVOŘENO S PATENTOVANÝM 
K18PEPTIDE™

CO TO JE
Čisticí šampon šetrný k barvě se slo-
žením inspirovaným pleťovou péčí 
+ mikrodávkovaným patentovaným 
K18Peptide™, který vyživuje vlasy 
zatímco smývá nahromaděný nános 
produktů a vytváří tak čistý základ. 

JAK TO FUNGUJE
Hloubkově čistí vlasy a pokožku hlavy: Šetrná pěna uvolňuje zane-
šené vlasové folikuly a odstraňuje nečistoty, mastnotu, kovy a zbytky 
zatěžujících produktů - po jednom použití odstraní 99 % nánosu pro-
duktů, 95 % mazu + snižuje množství mědi o 76 %.
Usnadňuje cestu: Připravuje vlasy pro maximální výsledky z ošetření 
K18 Molecular Repair Leave-in Treatment. Na očištěných vlasech fun-
guje vše lépe, včetně barev + chemických služeb, ošetření a stylingo-
vých produktů.
Vytváří ideální základ pro zdravé vlasy: Tato receptura efektivně 
čistí i v tvrdé vodě, snadno si poradí s běžnými kovy jako je nikl, kad-
mium, olovo, zinek, železo a hloubkově čistí, aniž by narušil vlasové 
vlákno nebo dráždil pokožku hlavy. 

PROČ TO FUNGUJE
Cíleně zvolené aktivní složky, které šetrně odstraňují nečistoty:  
Funkční složení obohacené o aktivní složky inspirované péčí o pleť 
(bez plniv), které účinně čistí aniž by vlas narušily nebo si zahrávaly  
s vaší barvou. Obsahuje 17 složek, plus náš patentovaný peptid.  
Aktivní černé uhlí absorbuje toxiny, nadměrnou mastnotu a nečisto-
ty z vlasů a pokožky. 
Kyselina salicylová čistí nahromaděný maz ve folikulech, aniž by vla-
sy přišly o nezbytnou vlhkost a lipidy.
K18Peptide™ snižuje ztrátu proteinu, která běžně nastává při mytí 
vlasů, a udržuje vlasy jemné, silné, zdravé a čisté.

POUŽITÍ
Navrženo pro méně časté mytí a hloubkové čištění. 
1.  Jednou týdně nebo dle potřeby vyměňte váš běžný šampon  
za tento čistící.
2.  Vmasírujte do vlasů + pokožky pro odstranění nečistot a nánosu.
3.  Důkladně opláchněte.
4.  Opakujte dle potřeby.

VŮNĚ
Čistá citrusová

KLINICKÉ STUDIE
Šetrný k barvě.
Odstraňuje 99 % nánosů produktů během jednoho mytí.
Odstraňuje 96 % mazu během jednoho mytí.
Redukuje 76 % mědi ve vlasech během jednoho mytí. 
Nesenzitizující, dermatologicky testovaný (50 subjektů RIPT).
pH 3,8 - 4,2 pomáhá udržovat barvu a nevysušuje vlasy.
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PEPTIDE PREP™ detox shampoo | VYTVOŘENO S PATENTOVANÝM K18PEPTIDE™

SEZNAM VŠECH SLOŽEK
Water (Aqua) (Eau), Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopro-
pyl Hydroxysultaine, Salicylic Acid, Charcoal Powder, sh-Oligopep-
tide-78, Panthenol, Glycerin, Sodium Phytate, GuarHydroxypropyltri-
monium Chloride, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic Acid, Citric Acid, 
Potassium Hydroxide, Sodium Hydroxide, Fragrance (Parfum), Benzyl 
Salicylate, Limonene

SLOŽENÍ NEOBSAHUJE
Sulfáty, parabeny, ftaláty, lilial, silikony, umělá barviva, chlorid sodný, 
formaldehyd formaldehydové donory.
Veganský a cruelty-free.
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PEPTIDE PREP™
Spokojenost vlasů se odvíjí od jejich co možná největší čistoty. Na čistém základě se barva vyvine zářivěji, K18 ošetření působí efektivněji  
a stylingové produkty fungují lépe. 
Kategorie PEPTIDE PREP™ byla vyvinuta tak, aby vytvořila ten nejčistší základ pro vaše zdravé vlasy —  ať už hledáte efektivní + šetrné čištění 
nebo důkladný detox, který si nebude zahrávat s vaší barvou - a s každou aplikaci K18 pocítíte jak se vlasy mění a uzdravují. 

PEPTIDE PREP™
pH maintenance 
shampoo
VYTVOŘENO S PATENTOVANÝM 
K18PEPTIDE™

CO TO JE
Čistící šampon s mikrodávkovaným 
patentovaným K18Peptide™. Velmi 
účinné, ale šetrné složení navržené  
s optimálním pH pro každodenní 
mytí.

JAK TO FUNGUJE
Čistí a zároveň uhlazuje povrch vlasů: Účinné, ale šetrné čisticí lát-
ky rozkládají a odstraňují nečistoty + maz pro optimální výživu  
a upravitelnost vlasů.
Navrženo pro každodenní použití: Receptura s vyváženým pH ne-
narušuje prostředí vlasového vlákna ani vlasové pokožky a v případě 
potřeby je bezpečné ho používat denně. 
Vytváří ideální základ pro zdravé vlasy: Toto složení bylo navrženo 
tak, aby vytvořilo optimálně čisté plátno bez jakýchkoliv výplňových 
složek, které by obalovaly nebo narušovaly rovnováhu vlasů a vlasové 
pokožky. 

PROČ TO FUNGUJE
Pravidlo méně je více platí i pro složení produktů, které posky-
tuje vynikající čisticí schopnosti bez kompromisů: 

Optimální pH zachovává uzavřenou kutikulu během mytí, čímž 
udržuje přirozenou úroveň hydratace a hladké vlasy. 
Povrchově aktivní látky (surfaktanty) rostlinného původu 
vytvářejí vysokou pěnivost + čisticí schopnost, aniž by vlasy 
narušovaly nebo zanechávaly nánosy na vlasech nebo pokožce 
hlavy. 
K18Peptide™ funguje jako ochranný štít, snižuje ztrátu proteinu, 
která běžně nastává při mytí vlasů, a udržuje vlasy jemné, silné, 
zdravé a čisté.

POUŽITÍ
Navrženo pro časté, každodenní mytí.
1.  Natolik šetrný, že ho můžete použít při každém mytí.
2.  Vmasírujte do vlasů a zaměřte se na pokožku hlavy.
3.  Důkladně opláchněte.
4.  Opakujte dle potřeby.

VŮNĚ
Čistá citrusová

KLINICKÉ STUDIE 
Šetrný k barvě.
Nesenzitizující, dermatologicky testovaný (50 subjektů RIPT).
pH 4,5 - 5,5
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PEPTIDE PREP™ pH maintenance shampoo | VYTVOŘENO S PATENTOVANÝM K18PEPTIDE™

SEZNAM VŠECH SLOŽEK
Water (Aqua) (Eau), Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl 
Betaine, Sodium Methyl 2-Sulfolaurate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, 
sh-Oligopeptide-78,  Panthenol, Glycerin, Sodium Phytate, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Disodium 2-Sulfolaurate, Caprylyl 
Glycol, Caprylhydroxamic Acid, Benzoic Acid, Citric Acid, Sodium 
Hydroxide, Fragrance (Parfum), Limonene.

SLOŽENÍ NEOBSAHUJE  
Sulfáty, parabeny, ftaláty, lilial, silikony, umělá barviva, chlorid sodný, 
formaldehyd formaldehydové donory.
Veganský a cruelty-free.
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