


Kami memastikan bahwa K-GLOSS membantu 
membuat rambut lebih berkilau dan bebas dari 
frizz. Dengan memanfaatkan kekuatan 
membangun kembali keratin dan kolagen, 
K-GLOSS memberikan umur panjang pada rambut 
alami, berwarna, atau perawatan secara kimiawi.

THE NEXT GENERATION 
IN HAIR SMOOTHING AND 
STRAIGHTENING

THE # 1 KERATIN BOND TRANSFORMATION SYSTEM



Kami menawarkan K-GLOSS untuk memastikan 
rambut bebas kusut serta menambahkan kilau dan 

mengunci kelembaban rambut.

Clarifying Hair After Treatment After Two Weeks



SMOOTHING 
TREATMENT
Sebuah perawatan kimia keratin rambut yang diformulasikan 
secara khusus agar memberikan efek tahan lama untuk 
semua jenis rambut termasuk rambut alami, keriting, 
diwarnai ataupun yang telah melalui proses kimia. 
Dengan memanfaatkan kekuatan keratin dan kolagen, 
K-GLOSS membangun kembali serat rambut hanya dalam 
beberapa jam hingga menjadikan rambut lebih indah 
bernutrisi, berkilau dan frizz berkurang.

355 ml

Cara Penggunaan 
(Kocok sebelum digunakan)
1. Shampoo clarifying (tanpa kondisioner).
2. Blow dry hingga 100% kering.
3. Oleskan K-Gloss smoothing treatment secara 
merata ke seluruh bagian rambut.
4. Sisir untuk membuang sisa.
5. Keringkan rambut sampai sekitar 90% kering.
6. Catok pada setiap bagian rambut untuk mengunci 
hasil treatment.

Produk untuk salon profesional



S.4 
TREATMENT
Perawatan ultra-ringan untuk semua jenis rambut yang 
mengandung Argan Oil, Black Seed, Sacha Inci dan Moringa 
yang dapat melindungi rambut dari panas dan pengaruh  
lingkungan, melembabkan rambut, serta menjaga kondisi 
rambut yang diwarnai. K-GLOSS S.4 adalah varian yang 
sedikit lebih kuat dari K-GLOSS Smoothing Treatment, 
dengan kemampuannya yang dapat meluruskan rambut 
yang sangat kusut. 

355 ml

Cara Penggunaan 
(Kocok sebelum digunakan)
1. Shampoo clarifying (tanpa kondisioner).
2. Blow dry hingga 100% kering.
3. Oleskan S.4 treatment secara merata ke seluruh rambut.
4. Tunggu selama 30 menit untuk pemrosesan.
5. Segera dibilas.
6. Keringkan rambut sampai 100% kering. 
7. Catok pada setiap bagian rambut untuk mengunci 
hasil treatment.

Produk untuk salon profesional



PINKBOND 
TREATMENT
Perawatan yang memperbaiki, melindungi, memperkuat, dan 
membentengi rambut. K-GLOSS Pinkbond diformulasikan 
secara universal untuk mendukung semua jenis perawatan 
kimia di salon, sehingga memungkinkan klien untuk 
mencapai penampilan yang mereka inginkan tanpa 
mengurangi integritas rambut. 
K-GLOSS Pinkbond merupakan produk dengan multiple 
treatment untuk memberikan hasil bebas kusut, 
kuat, lembut dan mengkilap.

355 ml

Cara Penggunaan 
(Kocok sebelum digunakan)
1. Shampoo clarifying (tanpa kondisioner).
2. Gunakan handuk kering dan keringkan hingga 80%.
3. Oleskan Pinkbond ke section kecil rambut dan sisir.
4. Tempatkan di bawah steamer atau dryer selama 15 menit.
5. Blow dry atau styling sesuai selera.
6. Gunakan flat iron atau curl iron untuk rambut yang 
semakin berkilau. 

Produk untuk salon profesional



Panduan
Setelah
Perawatan
K-GLOSS

Bagaimana saya harus merawat rambut saya setelah perawatan K-Gloss di salon ?
Jangan mencuci rambut minimal 24 jam, untuk hasil terbaik cuci setelah 72 jam.
Hindari berkeringat.
Hindari pantai dan air asin.

Bagaimana jika rambut saya basah sebelum 24 jam ?
Segera blow dry dan catok rambut dengan suhu panas yang rendah.

Dapatkah saya mewarnai rambut setelah perawatan K-Gloss ?
Iya. Tunggu 2 minggu setelah perawatan. 
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