
De effectiviteit  
van essentiële 
oliën en plant- 
extracten voor: 

   Herstel van de balans 
van de hoofdhuid

   Voorkomt en  
behandelt haaruitval  
en ontstekingen

de natuur als inspiratie



Beschermen, herstellen  
en de balans bewaren  
van binnenuit en buitenaf
voor gezond en sterk haar

Kyklos is het geïntegreerde systeem samengesteld uit 
kostbare cosmetische ingrediënten die worden  
gecombineerd met aanvullende voedingssupplementen 
om doelgericht en effectief disbalans van de 
hoofdhuid te voorkomen en tegen te gaan. 

PLANT 
EXTRACTEN

ESSENTIËLE 
OLIËN

COSMETISCHE 
TOEPASSING



Een slimme, effectieve en 
functionele lijnVind de natuurlijke balans 

van je haar
In een natuurlijke evenwichtige gelijkmatige situatie 
volgt het haar een fysiologische levenscyclus die 
synoniem staat voor welzijn en vitaliteit. 

Wanneer dit natuurlijke evenwicht wordt verstoord, 
kunnen haar- en hoofdhuidproblemen zoals kaalheid, 
haaruitval, talgafscheiding of roos ontstaan.

Dankzij de vakkundige mix van etherische oliën 
en plantextracten, helpt het Kyklos-systeem het 
“natuurlijk” evenwicht voor het fysiologische 
welzijn van het haar te herstellen.

Door zowel van binnenuit als  
van buitenaf het probleem aan te pakken.



REINIGEN EN GRONDIG HERSTELLEN 
3 SHAMPOOS

Het KYKLOS behandelplan start ter voorbereiding met het 
reinigen van de hoofdhuid zodat de functionele actieve 
ingrediënten in de shampoos goed worden opgenomen. 
Kyklos is niet alleen uniek in zijn samenstelling, maar ook met 
zijn behandelplan. KYKLOS shampoos zijn vloeibaar, rijk aan 
functionele en actieve essentiële oliën.

Densifying 
200 ml 
Vloeibare shampoo 
om aan te brengen op 
de hoofdhuid. Ideaal 
om miniaturisatie 
van de haarfollikels 
tegen te gaan 
en geschikt voor 
kaalheid gerelateerde 
problemen.

Toning 
200 ml
Vloeibare shampoo 
om aan te brengen 
op de hoofdhuid. 
De speciale 
formule herstelt de 
microcirculatie van de 
huid en versterkt de 
haarfollikel.

Libera 
200 ml
Vloeibare shampoo om 
aan te brengen op de 
hoofdhuid, specifiek 
voor problemen van  
de hoofdhuid.  
Zuivert en reinigt  
de hoofdhuid zonder 
de huid te irriteren. 

Kies je 
behandelplan

Kyklos-producten 
kunnen onderling 
goed gecombineerd 
en toegepast worden 
bij verschillende 
behandelplannen.



Densifying 
PRE en POST
8 ampullen van 7 ml
Combineer de 
ampullen met 
de PRE en POST 
shampoo, gebaseerd 
op etherische oliën 
zoals Japanse cipres, 
Rozemarijn, Cipres, 
Eucalyptus, Lavendel, 
Bittere sinaasappel, 
Bergamot, Blauwe 
kamille en Theeboom. 
Reactiveert de 
microcirculatie, 
werkt ontgiftend 
en versterkt de 
haarfollikel. 

Intensity
8 ampullen van 7 ml
Het gebruik van de 
ampullen hebben 
een positief effect op 
de haarherstellende 
behandeling. Dankzij 
de aanwezigheid 
van Zegepalm en 
kostbare essentiële 
oliën zoals Japanse 
cipres, Lavendel, 
Bittere sinaasappel, 
Blauwe kamille, 
Rozemarijn, Cipres en 
Munt, is het effectief 
bij het bestrijden van 
kaalheid. Optioneel 
voor vrouwen van 
vruchtbare leeftijd.

Libera
8 ampullen van 7 ml
De samenstelling van 
de ampullen draagt 
bij aan herstel van 
de hoofdhuid met 
een rustgevend en 
kalmerend effect, 
ideaal bij schilfering 
van de hoofdhuid, 
talgafscheiding, 
irritatie of 
gevoeligheid. De 
aanwezigheid van 
bisabolol heeft een 
sterk rustgevend en 
kalmerend effect.

In Active
60 stuks
Een specifieke 
samenstelling 
van voedings-
stoffen voor een 
optimale conditie 
van het haar en 
de nagels.

BEHANDELING VAN BUITENAF 
4 SOORTEN AMPULLEN 

Het KYKLOS-behandelplan is gebaseerd op de samenwerking 
van rijke essentiële plantaardige oliën die de natuurlijke 
balans van de hoofdhuid verbeteren. Door de uitgekiende 
samenstelling kunnen de functionele actieve ingrediënten de 
binnenste lagen van de epidermis en dermis binnendringen.

BEHANDELING VAN BINNENUIT 
4 VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Ontworpen en ontwikkeld voor specifieke doelen. Deze 
supplementen zijn aanvullend op het Kyklos behandelplan, 
door de werking van binnenuit en de opname van belangrijke 
voedingsstoffen wordt de balans van het lichaam in de 
verschillende levensfasen hersteld.

 
In Man
60 stuks
Voedings- 
supplement  
specifiek voor  
mannen van alle 
leeftijden om 
miniaturisatie  
van de haar- 
follikel tegen te  
gaan en kaalheid  
te voorkomen. 

In Woman 
60 stuks
Specifiek 
samengesteld 
voor vrouwen 
van vruchtbare 
leeftijd met 
kaalheid 
symptomen om 
voedingstoffen 
aan te vullen.

 
In Woman
Plus 
60 stuks
Samengesteld  
voor vrouwen in  
de menopauze  
die een voedings-
supplement  
willen toevoegen  
naast het volgen  
van een dieet of  
bij een specifieke 
behandeling  
tegen kaalheid. 



Stappenplan
 
BEHANDELMETHODE VAN BUITENAF

STAP 1     
 Densifying Sinergy Pre

 >  Breng de Sinergy (ampul) aan op een droge hoofdhuid 
en geeft een lichte druk met de vingertoppen om de 
opname van het product te stimuleren. Om zeker te 
zijn dat het product goed is verdeeld, kan het handig 
zijn het haar in passees te verdelen met behulp van 
een kam.

 >  10 minuten laten inwerken en afdekken  
met een plastic mutsje.

STAP 2   

 >  Breng de vloeibare shampoo aan op een  
droge hoofdhuid met een lichte wrijving.

 >  Voeg water toe, emulgeer tot een licht schuim  
en masseer zachtjes. Laat 2-3 minuten inwerken.

 >  Spoel daarna uit.

BEHANDELMETHODE VAN BINNENUIT

Neem dagelijks 2 capsules of kies voor een supplementcycli van 2 keer 
per jaar gedurende 2 tot 3 maanden, afhankelijk van de behoefte. Kies het 
voedingssupplement dat aansluit op het geadviseerde behandelplan.

Ontdek wat Kyklos kan betekenen!

Vraag aan uw vertrouwde kapper advies om  
te bepalen welke behandeling het meest geschikt is.

STAP 3   

 >  Breng de Sinergy aan (kies de ampul die hoort bij  
het gekozen behandelplan) op de hoofdhuid en  
geef lichte druk met de vingertoppen om de  
opname van het product te bevorderen.

 > Laat 10 minuten inwerken zonder mutsje.

 >  Droog het haar na de inwerktijd zonder het product  
uit te spoelen. 

  
 Gebruik de shampoo naar behoefte en zorg dat eenmaal per week de aan- 
     bevolen ampullen worden gebruikt volgens het voorgestelde behandelplan.!

Heb je last van 
haaruitval of 
kaalheid? 

Heb je het idee dat 
je haar geleidelijk 
dunner wordt 
en op sommige 
gedeelten het haar 
extreem dun is 
ingepland?

Roos, jeuk, 
gespannen 
hoofdhuid?
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