Live your Jean Paul
Mynè experience

RESET
OXILOCK plasma Reset is een revolutionair product, opgebouwd uit kostbare kristallen van organische
oorsprong. De Reset is het resultaat van onderzoeken van Jean Paul Mynè laboratoria. Door het verven van het
haar kunnen zware metalen zich opbouwen in het haar en op de hoofdhuid. De Reset verwijdert deze opbouw,
herstelt het natuurlijke welzijn van het haar en creëert een perfecte start. Door de Reset te gebruiken zorg je
ervoor dat het resultaat van een behandeling nog mooier uitpakt, en krijg je zachter, sterker en gezonder haar.
Ook verwijdert het siliconen en ‘build-up’ van andere producten uit het haar. De Reset is een natuurlijk product
waardoor je het zo vaak kunt gebruiken als je wilt. Het is zacht en vrij van parabenen, allergenen, sls, sles en
andere schadelijke stoffen.

Reinigen en herstellen
Een reinigende shampoo die het haar
voorbereidt op iedere willekeurige
behandeling. Met Aloë Vera en
koffie-extracten.

Voeden, hydrateren en beschermen
Drie producten met ieder hun specifieke werking: een
voorbereidende shampoo, een voedende treatment en een afsluitend
masker. Deze drie producten worden gebruikt voor, tijdens en na een
behandeling. Deze ondersteunen de Keratine, Reset en Oxilock salon
treatments en geven het haar een boost.

Een behandeling voor
elk haartype
Voor elk haartype en haarstructuur heeft
Jean Paul Mynè het antwoord. Kies
verschillende behandelingen met
Keratin Plus voor het mooiste resultaat;
mooi gedefinieerde krullen, stijl haar of
volume vermindering.

Ieder haartype heeft een bepaalde structuur. Kennis
hiervan is noodzakelijk om een uitstekend resultaat te
garanderen.

Detox and balance treatment

Detox and balance
treatment
Herstelt de pH-waarde van het haar en de
hoofdhuid, voor gezond haar.

Gevoelige hoofdhuid en
beschadigd haar
Reset
Gluconolactone, vitamine C en Xanthamgum. Deze ingrediënten
maken samen een innovatieve en revolutionaire formule die zorgt
voor celvernieuwing en die opgebouwde metalen en siliconen
verwijdert.

Herstellende shampoo
Reinigt het haar mild en effectief en herstelt de haarvitaliteit, is
verrijkt met natuurlijke extracten.

Voedende conditioner
De perfecte conditioner met lijnzaadolie die het haar herstelt en
hydrateert zonder het haar te verzwaren. Garandeert zacht en
glanzend haar.

Vochtarm en
breekbaar haar
Revital Mask
Voor een zacht en voedend effect is het Revital Mask geschikt.
Stamcellen uit groenten en amandelextracten herstellen,
reconstrueren en versterken de haarvezels. Hierdoor is het een rijk
masker voor zwaar beschadigd haar.

Detox and balance treatment

Purity ang longevity
treatment
Onze huidige lifestyle versnelt het verouderingsproces van
het haar. Haar verdient dezelfde verzorging als de huid om het
verouderingsproces te stoppen. Pure ingrediënten en een diep
herstellende werking is het antwoord.

Voordat met een behandeling
kan worden gestart, is
het belangrijk het haar te
reinigen van vrije radicalen
en de diepe vezellagen
te herstellen. De eerste
stap tegen het structurele
verouderingsproces.

Treasures Keratin Plus Shampoo
Een shampoo voor een diepe en milde reiniging
voorafgaand aan iedere behandeling. Natuurlijke
ingrediënten uit kokosolie en olijfolie verrijkt met
voedende bestanddelen, herstellen de vochtbalans
van het haar.

Treasures Longevity Butter
Voor een optimaal en intensief herstel van het haar.
Natuurlijke aminozuren, aloë vera, proteïnen en
vochtherstellers dragen bij aan gezonder, zachter en
gerevitaliseerd haar. Een mooie uitbreiding na iedere salon
treatment.

IT’S TIME
TO GO
SMOOTH

Dankzij de voortdurende onderzoeken en
ervaringen met Keratine, ontwikkelde Jean Paul Mynè
een grote productlijn voor elk haartype van krullend,
kroezend tot pluizig haar.
De Keratine Pluslijn bestaat uit: Keratin Gold, Keratin
Infinity, Keratin Adamantium. Deze drie salon
treatments bieden voor iedere klant een
gepersonaliseerde behandeling aan.

Keratin Plus Gold
Keratin Gold is de treatment voor krullend haar. Deze behandeling maakt het
haar glad, stijl, gemakkelijk door te kammen en beschermt het haar tegen vocht
en weersinvloeden. Geschikt voor de klant die stijl haar wil voor minimaal 10
maanden.

Keratin Plus Infinity
Keratin Infinity is geschikt voor alle haartypen ook voor gekleurd haar. De
gepatenteerde Oxilamine technologie herstelt de haarstructuur en maakt het haar
zacht, stijl en glanzend. De spray is gemakkelijk in gebruik en kan ook worden
gebruikt voor de behandeling op specifieke delen van het haar. Het gebruik van de
stijltang zorgt ervoor dat de keratine voorzichtig in het haar wordt geperst voor een
perfect glad resultaat. Een houdbaarheid van minimaal 5 maanden.

Keratin Plus Adamantium
Keratin Adamantium treatment is geschikt om de haarstructuur rustiger te maken
en volume te reduceren. Afhankelijk van de inwerktijd en de warmte van de stijltang
kan zowel een natuurlijk glad effect worden bereikt als krullen te behouden en
alleen de pluizige structuur te verminderen. Het resultaat is gegarandeerd voor
gemiddeld 2 maanden. Bij herhaling van de behandeling bouwt de keratine op in
het haar en wordt het resultaat steeds langer houdbaar.

Do you dream
perfect hair?

Straight Gold
Een smooth behandeling met een uitstekend stijl resultaat zonder de
zwavelbruggen te verbreken, geschikt voor alle haartypen.

Houdbaarheid:
Permanent, moet
uitgroeien

Actieve ingrediënten:
Natuurlijke aminozuren,
stamcellen uit zure
appels en planten
proteïnes

Price

Smooth Infinity
Een nieuw type behandeling, staat garant voor gemakkelijk en
snel gebruik dankzij de spray dispenser. De Oxilamine herstelt
het haar en garandeert een lang en glad effect voor elk haartype.

Houdbaarheid:
Maximaal
5 maanden

Actieve ingrediënten:
Oxilamine

Price

Adamantium Anti-Frizz
Een treatment, die staat voor een nieuwe manier van anti pluis.
Is geschikt voor diegene die het haar gladder, rustiger, pluisvrij
en volume vermindering willen.

Houdbaarheid:
Gemiddeld
2 maanden

Actieve ingrediënten:
Natuurlijke zuren

Om een keratine behandeling thuis te
ondersteunen adviseren we het gebruik van de volgende Ocrys producten:
- Bandha shampoo
- Bandha conditioner
- Bandha masker
- Hatha shampoo
- Hatha conditioner
- Hatha masker

Price

JEAN PAUL MYNÈ
EEN GESCHIEDENIS IN COSMETICA
EXCLUSIEF GEMAAKT IN ITALIË
Als kennis en Italiaanse schoonheid elkaar ontmoeten, ontstaat iets nieuws.
Neem als uitgangspunt de know-how van deskundige onderzoekers in scheikunde en biologie,
combineer dat met marktonderzoeken van de kappersbranche en de Italiaanse flair voor handel en
zaken doen en je krijgt een product dat vernieuwend is qua uiterlijk, inhoud en prestatie.
Jean Paul Mynè heeft als doel perfecte kwaliteit op de markt te brengen.
Het bedrijf heeft zijn oorsprong in Italiaanse cosmeticaproducten bestemd voor
gekwalificeerde professionals.
De filosofie van Jean Paul Mynè is gebaseerd op vier eenvoudige principes:
1
Alleen goedgekeurde en geselecteerde ingrediënten worden tijdens het ontwikkelingsproces van de
haarcosmetica gebruikt. De smoothing treatments van Jean Paul Mynè zijn formaldehyde vrij;
2
Geen compromis tussen kwaliteit en prijs bij het selecteren van pure en natuurlijke grondstoffen:
Alleen met natuurlijke ingrediënten van goede kwaliteit kunnen perfecte resultaten worden behaald;
3
De professionele producten worden uitsluitend aan gekwalificeerde en bevoegde
professionals geleverd;
4
Feedback van klanten om te checken in welke mate zij tevreden zijn.

100% kwaliteit
gemaakt IN ITALY
Jean Paul Mynè staat garant voor 100% kwaliteit gemaakt in Italië, professionaliteit met respect voor
de mens en natuur. De producten van Jean Paul Mynè passen uitstekend bij de toenemende behoefte
en vraag van kapper en consument naar verantwoorde en duurzame haarproducten. Onze producten
bevatten natuurlijk ingrediënten zoals: olijfolie, avocado, wilgenroosjes, koffie extracten en stamcellen
uit zure appels.

Neem contact op met je kapper
voor advies dat bij jou en je
haarstructuur past.

Jean Paul Mynè doesn’t
test prod ucts on animals .

MA DE IN I TA LY
@JeanPaulMyneNederland

Jean Paul Myne Nederland

jeanpaulmyne_nederland
https://www.jpmpro.nl

