
de   natuur   als   inspiratie

Het Behandelplan 
thuis en in de salon



Stap 0
reinigen van de hoofdhuid

OXILOCK PLASMA 
RESET 

Voordat met het behandelplan 
wordt gestart, is het noodzakelijk 
een   Oxilock Plasma Reset 
behandeling uit te voeren.

Zodat de hoofdhuid vrij is van 
eventueel aanwezige residuen  
en zware metalen.



PREVENTIEF ALERTHEID ACTIEF

BEHANDELING | MILD | INTENS | INTENS PLUS

Densifying 
shampoo 
 

+

Intensity 
sinergy 

+
Kyklos
In Woman Plus 
of In Man

Densifying 
sinergy PRE
  
+
Densifying 
shampoo
 

+

Intensity 
sinergy 
 
+
Kyklos
In Woman Plus 
of In Man

Densifying
sinergy PRE
 
+
Densifying 
shampoo
 

+

Densifying
sinergy POST 
/ Intensity 
sinergy  

+
Kyklos
In Woman Plus 
of In Man

LOOPTIJD Minimaal 8 volledige weken Minimaal 16 afwisselende weken Minimaal 16 volledige weken

THUIS Densifying shampoo 
dagelijks gebruik, in uw  
haarverzorgingsroutine. 
+
Intensity sinergy 
één keer per week gedurende minimaal 
8 weken. 
+
Kyklos In Woman Plus o In Man 
gebruik 2 capsules per dag of volg een 
cyclus van 2/3 maanden tweemaal per 
jaar. Altijd 2 capsules per dag.

Complete afwisselende behandeling 
gedurende een week
(aanvullende producten eenmaal  
per week en shampoogebruik  
naar behoefte). 
+ 
Densifying shampoo 
Gedurende een week, naar behoefte. 
+
Kyklos In Woman Plus of In Man 
gebruik 2 capsules per dag of volg een 
cyclus van 2/3 maanden tweemaal per 
jaar. Altijd 2 capsules per dag.
   Wanneer je naar de kapsalon gaat, sla  
    je de thuisbehandeling die dag over

Volledige behandeling  
(aanvullende producten eenmaal per 
week en shampoogebruik naar  
behoefte). Alle weken.
+
Kyklos In Woman Plus of In Man 
gebruik permanent 2 capsules per dag 
gedurende ten minste 16 weken.

   Wanneer je naar de kapsalon gaat, sla  
    je de thuisbehandeling die dag over

IN DE SALON Volledige behandeling  
om de 2 maanden. 
(Doe de eerste behandeling in de salon)

4 Op elkaar afgestemde  
behandelingen (idealiter worden de 
eerste 2 behandelingen in de salon 
uitgevoerd, zodat professionaliteit 
gegarandeerd wordt, de 2 resterende 
behandelingen kunnen thuis worden 
toegepast)

8 Complete Behandelingen  
2 behandelingen per maand gedurende 
4 maanden (idealiter worden de eerste  
2 behandelingen in de salon uitgevoerd, 
zodat professionaliteit gegarandeerd 
wordt, de 6 resterende behandelingen 
kunnen thuis worden toegepast)

Kaalheid, dunner wordend haar 
en miniaturisatie 
oorzaak: hormonaal  | voor: mannen/vrouwen in de menopauze

!!



PREVENTIEF ALERTHEID ACTIEF

BEHANDELING | MILD | INTENS | INTENS PLUS

Densifying 
shampoo  
 

+

Densifying 
sinergy POST 
 
+
Kyklos
In Woman

Densifying 
sinergy PRE
  
+
Densifying 
shampoo
 

+

Densifying 
sinergy POST 
 
+
Kyklos
In Woman

Densifying
sinergy PRE
 
+
Densifying 
shampoo
 

+

Densifying
sinergy POST 
/ Intensity 
sinergy*  

+
Kyklos
In Woman

LOOPTIJD Minimaal 8 volledige weken Minimaal 16 afwisselende weken Minimaal 16 volledige weken

THUIS Densifying shampoo 
dagelijks gebruik,  
in uw haarverzorgingsroutine. 
+
Densifying sinergy POST  
eenmaal per week,  
minimaal 2 maanden.
+
Kyklos In Woman 
gebruik 2 capsules per dag of volg 
tweemaal per jaar een cyclus van 2/3 
maanden. Altijd 2 capsules per dag.

Wissel een volledige behandeling 
af gedurende een week (aanvullende 
producten eenmaal per week en  
shampoogebruik naar behoefte). 
+ 
Densifying shampoo 
Gedurende een week, naar behoefte. 
+
Kyklos In Woman 
gebruik 2 capsules per dag of gebruik 
tweemaal per jaar een cyclus van 2/3 
maanden. Altijd 2 capsules per dag. 
   Wanneer je naar de kapsalon gaat, sla  
    je de thuisbehandeling die dag over

Volledige behandeling  
(aanvullende producten eenmaal  
per week en shampoogebruik naar  
behoefte). Alle weken.
+
Kyklos In Woman 
gebruik permanent 2 capsules per dag 
gedurende ten minste 16 weken.

* Intensity sinergy is optioneel.  
   Tijdens de anamnese wordt bepaald  
   of dat nodig is.
   Wanneer je naar de kapsalon gaat, sla  
    je de thuisbehandeling die dag over

IN DE SALON Volledige behandeling  
om de 2 maanden. 
(Gebruik de eerste behandeling  
in de salon)

4 complete behandelingen  
(idealiter worden de eerste 2 behan-
delingen in de salon uitgevoerd, zodat 
professionaliteit gegarandeerd wordt, 
de 2 resterende behandelingen kunnen 
thuis worden toegepast)

8 Complete Behandelingen  
2 behandelingen per maand gedurende 
4 maanden (idealiter worden de eerste 
2 behandelingen in de salon uitgevoerd, 
zodat professionaliteit gegarandeerd 
wordt, de 6 resterende behandelingen 
kunnen thuis worden toegepast)

Kaalheid, dunner wordend haar  
en miniaturisatie 
oorzaak: hormonaal  |  voor: vrouwen in de vruchtbare leeftijd

!!



PREVENTIEF ALERTHEID ACTIEF

BEHANDELING | MILD | INTENS | INTENS PLUS

Toning 
shampoo  

+

Kyklos
In Active

Toning 
shampoo 

+

Densifying 
sinergy POST
 
+
Kyklos
In Active

Densifying
sinergy PRE
 
+
Toning 
shampoo

+

Densifying
sinergy POST
 
+
Kyklos
In Active

LOOPTIJD Minimaal 8 volledige weken Minimaal 16 afwisselende weken Minimaal 16 volledige weken

THUIS  Toning shampoo  
dagelijks gebruik 
in uw haarverzorgingsroutine.
+
Kyklos In Active 
gebruik 2 capsules per dag of volg een 
cyclus van 2/3 maanden tweemaal per 
jaar. Altijd 2 capsules per dag.

Toning shampoo  
+ 
Densifying sinergy POST 
minimaal 4 maanden. Belangrijk om  
minimaal één keer per week te  
gebruiken.
+
Kyklos In Active 
gebruik 2 capsules per dag of volg een 
cyclus van 2/3 maanden tweemaal per 
jaar. Altijd 2 capsules per dag.
 
   Wanneer je naar de kapsalon gaat, sla  
    je de thuisbehandeling die dag over

Volledige behandeling
(aanvullende producten eenmaal per 
week en shampoogebruik naar  
behoefte). Alle weken.
+
Kyklos In Active 
gebruik permanent 2 capsules per dag

   Wanneer je naar de kapsalon gaat, sla  
    je de thuisbehandeling die dag over

IN DE SALON 1 Behandeling met Toning shampoo 
+ 
Densifying sinergy POST 
iedere 2 maanden.

4 complete behandelingen  
(idealiter worden de eerste 2 behan-
delingen in de salon uitgevoerd, zodat 
professionaliteit gegarandeerd wordt, 
de 2 resterende behandelingen kunnen 
thuis worden toegepast)

8 Complete Behandelingen   
2 behandelingen per maand gedurende 
4 maanden (idealiter worden de eerste 
2 behandelingen in de salon uitgevoerd, 
zodat professionaliteit gegarandeerd 
wordt, de 6 resterende behandelingen 
kunnen thuis worden toegepast)

Diffuus haarverlies of  
volledig verlies van hoofdhaar 
oorzaak: microcirculatie  |  voor: mannen and vrouwen

! !



PREVENTIEF ALERTHEID ACTIEF

BEHANDELING | MILD | INTENS | INTENS PLUS

Libera 
shampoo 

Libera 
shampoo
  

+

Libera 
sinergy

Libera 
shampoo
  

+

Libera 
sinergy

LOOPTIJD Minimaal 8 volledige weken Minimaal 16 afwisselende weken Minimaal 16 volledige weken

THUIS Libera shampoo 
dagelijks gebruik,  
in uw haarverzorgingsroutine.

Libera shampoo 
+ 
Libera sinergy 
eenmaal per week gedurende  
4 maanden.
   

    Wanneer je naar de kapsalon gaat, sla  
    je de thuisbehandeling die dag over!

Libera shampoo 
+ 
Libera sinergy 
twee keer per week gedurende  
4 maanden.

    Wanneer je naar de kapsalon gaat, sla  
    je de thuisbehandeling die dag over!

IN DE SALON 1 Behandeling met Libera shampoo
+ 
Libera sinergy 
iedere 2 maanden.

4 complete behandelingen 
(idealiter worden de eerste 2 behan-
delingen in de salon uitgevoerd, zodat 
professionaliteit gegarandeerd wordt, 
de 2 resterende behandelingen kunnen 
thuis worden toegepast)

8 Complete Treatments  
(idealiter worden de eerste 2 behan-
delingen in de salon uitgevoerd, zodat 
professionaliteit gegarandeerd wordt, 
de 6 resterende behandelingen kunnen 
thuis worden toegepast)

Afwijkingen van de hoofdhuid,  
schilfering, irritatie...
oorzaak: divers  |  voor: mannen en vrouwen 

!!



Jean Paul Mynè Nederland
www.jpmpro.nl


