
K-Respect is het innovatieve 
gladmakende anti-pluissysteem 
voor alle haartypes. 
Deze formule :
• garandeert een optimaal resultaat 
• maakt het haar 3 tot 5 maanden glad
• is veilig 
• er komt minder plastic in het milieu 

terecht.



Ziet het haar er zwak, breekbaar of dof uit? 

Dan is de haarstructuur aangetast en ontbreken 

vitale elementen voor de integriteit en 

functionaliteit van het haar.

→ Het haar heeft een behandeling nodig die :

❑ De conditie van het haar verbetert

❑ Het volume vermindert

❑ Pluis bestrijdt

❑ Het haar doet glanzen

❑ Het haar gemakkelijk te stylen maakt



Een gladmakende behandeling die keratine en kostbare oliën bevat, 

samen met een hoogwaardige formule die de haarvezel verandert, 

waardoor het haar voor lange tijd glad en stevig wordt, zonder het te 

beschadigen.

→Zonder toevoeging van formaldehyde

→Een glyoxalgehalte in overeenstemming met de regelgeving

→Actieve ingrediënten van natuurlijke oorsprong

De formule werd gevalideerd door de onderzoeks- en 

ontwikkelingslaboratoria bij z.one Concept en externen.



Preparing Shampoo
____

Zuiverende shampoo voor alle haartypes

Reinigt diep, met behoud van de vochtbalans van het 

haar. Door de PH-waarde openen de haarschubben 

zodat het haar voorbereid is voor de behandeling.

Gebruik: gelijkmatig verdelen over handdoekdroog 

haar en masseren, vervolgens afspoelen en de 

Smoothing Treatment toepassen

1000 ml



Smoothing Treatment
____

Gladmakende anti-pluisbehandeling

met natuurlijke oliën, muru muru-boter en 

melkproteïnen met een voedende werking.

Gebruik : na het gebruik van Preparing Shampoo, 

droog je het haar met een platte borstel, 

(% afhankelijk van de gewenste behandeling). 

Breng de Smoothing Treatment aan vanaf 0,5 cm van 

de wortel over de volledige lengte en laat 20 tot 35 

minuten inwerken. Droog het haar vervolgens volledig 

met een platte borstel en stijl het haar 6 tot 20 keer 

per sectie van 1 cm breed. 

We raden aan het haar 72 uur na de K-Respect 

behandeling te kleuren.

250 ml



Smoothing Shampoo
____

Anti-pluisshampoo voor het haar

Reinigt zacht en helpt het resultaat langer te behouden. 

Bevat kostbare oliën, murumuru-boter, melkeiwitten en 

integrity 41 voor de bescherming van de haarkleur.

Gebruik: gelijkmatig verdelen over handdoekdroog 

haar, masseren en uitspoelen.

250 ml & 1000 ml



Smoothing Conditioner
____

Anti-pluisconditioner voor het haar

De ideale conditioner om het resultaat langer te 

behouden. Bevat kostbare oliën, murumuru-boter, 

melkeiwitten en integrity 41 voor de bescherming van de 

haarkleur.

Gebruik: gelijkmatig verdelen over gewassen haar, 3-5 

minuten laten inwerken en uitspoelen.

250 ml & 1000 ml



Smoothing Maintainer Mist
____

Beschermende anti-pluisspray voor het haar

Een verzorgingsspray met anti-pluis- en antivocht-effect, 

die helpt om het kapsel in vorm te houden. De speciale 

formule vergemakkelijkt het föhnen en verkort de 

droogtijd.

Gebruik : royaal aanbrengen op lengtes en punten op 

zuiver, handdoekdroog haar, doorkammen en 

vervolgens stylen.

150 ml



K-Respect kan je gebruiken voor 4 verschillende behandelingen :
→ Intensieve anti-pluisbehandeling voor krullend, golvend pluis haar

→ stijl en glad resultaat en gemakkelijker te drogen

→ resultaat blijft 3-5 maanden afhankelijk van de kwaliteit van het haar en 

de juiste nabehandelingsproducten.

1. Wassen met Preparing Shampoo
2. 90% drogen met platte borstel
3. Smoothing Treatment toepassen en 20-35 minuten laten inwerken. Bij beschadigd haar max 20 minuten.
4. 100% drogen met platte borstel
5. Stijlen van de secties 1cm breed
6. Uitspoelen + Smooting Shampoo + Smoothing Conditioner
7. Uitspoelen + stylen zoals gewenst



K-Respect kan je gebruiken voor 4 verschillende behandelingen :
→ anti-pluisbehandeling voor pluizig haar met ongewenst volume

→ pluisvrij resultaat zonder volume en gemakkelijker te drogen

→ resultaat blijft 3-5 maanden afhankelijk van de kwaliteit van het haar en 

de juiste nabehandelingsproducten.

1. Wassen met Preparing Shampoo
2. 50% drogen met platte borstel
3. Smoothing Treatment toepassen en 20 minuten laten inwerken
4. Product uitspoelen zonder wassen
5. 100% drogen met platte borstel
6. Stijlen van de secties 1cm breed



K-Respect kan je gebruiken voor 4 verschillende behandelingen :
→ Definiëren van de krullen

→ pluisvrij resultaat waarbij de krullen mooier uitkomen en gehydrateerd 

blijven

→ resultaat blijft 3 maanden afhankelijk van de kwaliteit van het haar en 

de juiste nabehandelingsproducten.

1. Wassen met Preparing Shampoo
2. 50% drogen met platte borstel
3. Smoothing Treatment toepassen en 20 minuten laten inwerken
4. Product uitspoelen zonder wassen
5. 100% drogen met platte borstel
6. Krullen met krultang of stijltang van de secties 1cm breed
→ Voor een optimaal resultaat, het haar niet wassen voor de komende 48-72 uur



K-Respect kan je gebruiken voor 4 verschillende behandelingen :
→ Verzorgende anti-pluisbehandeling

→ pluisvrij resultaat met meer volume en hersteld haar

→ resultaat blijft 4 weken

1. Wassen met Preparing Shampoo
2. Smoothing Treatment 40gr + zakje Milk Mask poeder
3. 10-15 minuten laten inwerken onder een warmtebron
4. Product uitspoelen zonder wassen
5. Smoothing Maintainer Mist toepassen
6. Stylen zoals gewenst


