
Geïnspireerd op de natuur



Bij balans gaat het om de juiste hoeveelheid in de juiste 
verhouding – niet teveel of te weinig  – zodat harmonie en 
evenwicht ontstaat. 

Balans is het uitgangspunt bij de Jean Paul Mynè 
onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria. In 
samenwerking met Dr. Andrea Cardini – gespecialiseerd 
in trichologie en fytotherapie – is een nieuwe en exclusieve 
lijn ontwikkeld voor behandelingen van specifieke haar- en 
hoofdhuidproblemen.      

Kyklos is de slimme, effectieve en innovatieve lijn die, 
dankzij de vakkundige mix van natuurlijke en plantaardige 
stoffen zoals essentiële oliën, het haar en de hoofdhuid 
verbetert – zoals blijkt uit de wetenschappelijke 
literatuurlijst – en het probleem doelgericht oplost.  

Kyklos, is afgeleid van het Griekse “cyclus” en herstelt 
de oorspronkelijke balans die nodig is voor een gezonde 
hoofdhuid en gezond haar.

Kyklos 
benadert deze 
natuurlijke balans

Geïnspireerd op de natuur

In de natuur draait alles om balans…

-   Taras Mithrandir  -



AROMATHERAPIE
Aromatherapie staat voor “genezing van ziekten 
met de essentiële oliën van aromatische 
geneeskrachtige planten”. Aromatherapie is 
onderdeel van fytotherapie waar essentiële oliën 
worden gebruikt om het psychofysische welzijn te 
behouden of problemen te behandelen die lichaam 
en geest beïnvloeden.Etherische oliën zijn zeer 
waardevol en bevatten de positieve eigenschappen 
van de plant waaruit ze worden gewonnen. Door 
stoomdistillatie uit de verschillende delen van 
planten:  
– bladeren, bloemen, zaden, wortels en schors– 
wordt de olie gewonnen. Ze hebben een bewezen 
bacteriedodend ((effectiviteit is afhankelijk van de 
aanwezigheid van bepaalde organische moleculen 
in hoge concentratie) en rustgevend effect bij juist 
gebruik en toegepast in specifieke situaties.

COSMECEUTICALS
Het woord “cosmeceuticals” komt van “cosmetica” 
and “pharmaceutica” en verwijst naar cosmetische 
producten die, dankzij bepaalde actieve 
ingrediënten, in staat zijn de diepste huidlagen 
binnen te dringen. 
Deze samenvoeging van woorden verklaart waarom 
de actieve ingrediënten die in een product worden 
gebruikt, de binnenste lagen van de epidermis en de 
dermis bereiken en een herstellend effect hebben. 

NUTRACEUTICALS
Nutraceuticals, is een samenvoeging van de 
woorden “nutra” (voedingsstof) en “pharmaceutica”, 
bedacht door Stephen de Felice in 1989. 
Nutraceuticals kunnen als extract worden gebruikt 
voor voedingssupplementen of worden toegevoegd 
aan voedsel. Het is zeldzaam nutraceuticals 
te vinden in natuurlijke voedselingrediënten in 
dusdanige hoeveelheden om effectief te zijn.

Inspiratie en 
ingrediënten:
aromatherapie, 
cosmeceuticals en 
nutraceuticals 
Onze dagelijkse levensstijl kan van invloed zijn op de natuurlijke 
balans met aanzienlijke gevolgen voor ons organisme, 
waaronder specifieke problemen van het haar en de hoofdhuid.

We kunnen ons lichaam helpen de balans te herstellen 
door een geïntegreerde aanpak, waarbij aromatherapie, 
cosmeceuticals en nutraceuticals samenwerken.

Onze huidige levensstijl leidt tot een 
groter bewustzijn van het belang van 
het nemen van voedingssupplementen 
als aanvulling op onze voeding.

!



Haar en zijn 
omgevingsinvloeden 

Effectiviteit van natuurlijke 
balans en wetenschap.

Om tijdig te kunnen ingrijpen en de juiste behandeling toe te passen, 
is het noodzakelijk een duidelijk en correct beeld te hebben van de 
werking van de levenscyclus van het haar en de mechanismen die  
de normale fysiologie van de hoofdhuid reguleren.  

Het haar doorloopt voortdurend een levenscyclus waarin het groeit, 
uitvalt en nieuwe haren ontstaan. Het is een constante cyclus die 
– onder normale omstandigheden – het regenereren van nieuw haar 
mogelijk maakt.

Een goede manier om het evenwicht te 
herstellen, is het volgen van een op maat 
gemaakt behandelplan gebaseerd op actieve 
plantingrediënten die zowel functioneel als 
stimulerend zijn en de conditie van de hoofdhuid 
herstellen. De behandeling sluit goed aan bij de 
levensstijl, gewoonten en karakter. 

Oorzaken die leiden tot onbalans zijn divers en 
hebben dikwijls met elkaar te maken: 

Een adequate cosmetische formule, in combinatie 
met een uitgebalanceerde mix van plantaardige 
actieve ingrediënten en etherische oliën, bepaalt  
de effectiviteit van Kyklos

HET DOEL VAN DE LIJN IS  
DE FUNDAMENTELE BALANS VOOR DE 
FYSIOLOGISCHE LEVENSCYCLUS VAN HET 
HAAR TE HERSTELLEN EN EEN NATUURLIJK 
ALTERNATIEF TE BIEDEN VOOR DE BEHANDELING 
VAN HAAR- EN HOOFDHUID PROBLEMEN

ANAGENE fase 

GROEIFASE

> > > >ANAGENE fase

(vroeg stadium) 

HERGROEIFASE

ANAGENE fase 

GROEIFASE

CATAGENE fase

OVERGANGSFASE

TELOGENE fase

RUSTFASE

PLANTEN

EXTRACTEN

ETHERISCHE 
OLIËN

COSMETISCHE 
AANPAK

HORMONALE FACTOREN

ERFELIJKE FACTOREN

PSYCHOFYSISCHE STRESS

OMGEVINGSFACTOREN

VOEDINGSFACTOREN

 Als deze “normale cyclus en balans” wordt verstoord, ontstaan 
hoofhuidproblemen zoals overmatige talgafscheiding, roos, 
overgevoeligheid of haarpijn en ontstaan problemen zoals 
dunner wordend haar, kaalheid en haaruitval.
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Blauwe kamilleolie.
De essentiële olie 
van Blauwe kamille 
of Duitse kamille, niet 
te verwarren met de 
andere essentiële oliën 
van kamille, is goed 
herkenbaar dankzij 
de intens blauwe 
kleur waaraan het zijn 
naam ontleent. De olie 
komt uit Hongarije en 
staat bekend om zijn 
ontstekingsremmende 
en antiallergische 
eigenschappen: is 
zeer effectief bij 
ontstekingen van  
de huid.

Extract van  
Serenoa repens 
(Zegepalm).
Een plant die 
behoort tot de 
Arecaceae familie 
waarvan de gunstige 
effecten tegen 
dihydrotestosteron 
(DHT) algemeen 
worden erkend.

Rozemarijn 
essentiële olie.
Beschikt over 
antimicrobiële, 
huidzuiverende 
en antioxidant 
eigenschappen, te 
gebruiken bij de 
behandeling van een 
vette hoofdhuid en vet 
haar. 

Tijm  
essentiële olie.
Heeft 
schimmeldodende 
eigenschappen, ideaal 
voor het grondig 
reinigen van de 
hoofdhuid.

Lavendel  
essentiële olie.
Ideaal voor het 
kalmeren van 
een geïrriteerde 
hoofdhuid en als een 
anti-roos behandeling.

De exclusieve mix van plantaardige actieve 
ingrediënten bestaat uit:

Waardevolle 
plantaardige 
ingrediënten

Eucalyptus 
essentiële olie.
Beschikt over 
antiseptische 
en verfrissende 
eigenschappen  
voor behandeling  
van de hoofdhuid.

Muntolie.
Deze essentiële olie is 
gemaakt van Mentha 
piperita, een plant 
van de Lamiaceae 
familie. Bekend 
om zijn gunstige 
invloed op het 
spijsverteringsysteem 
en heeft anti-stress 
en antibacteriële 
eigenschappen.

Bergamotolie.
Is gemaakt van  
Citrus bergamia,  
een plant van de 
Rutaceae familie. 
Heeft een kalmerend 
en antiseptisch effect.

Cipressen  
essentiële olie.
Belangrijk bij het 
herstellen van 
een efficiënte 
microcirculatie  
van de hoofdhuid.

Bittere 
sinaasappelolie.
Bittere sinaasappel 
essentiële olie is 
gemaakt van Citrus 
aurantium, een plant 
van de Rutaceae familie 
en staat bekend om zijn 
kalmerende, tonische 
en antiseptische 
eigenschappen.

Hinoki olie, ook wel 
Japanse cipresolie 
genoemd.
Deze lichte olie 
geeft niet alleen het 
immuunsysteem een 
boost, maar verbetert  
ook de haargroei.

Melaleuca essentiële 
olie (Theeboom).
Dankzij de 
antibacteriële en 
schimmeldodende 
eigenschappen kunnen 
verschillende vormen 
van huidschilfers 
effectief worden 
behandeld.

Salieolie.
Salie essentiële olie 
is gemaakt van Salvia 
sclarea, een plant van 
de Labiatae familie. 
Bekend om zijn vele 
eigenschappen, 
werkt ontspannend, 
zuiverend en helend.



shampoos

Ampullen

voedings 
supplementen

Densifying 
ontgiftend

Toning
verstevigend

Libera 
herstellend

Densifying  PRE 
microcirculatie 

Densifying  POST 
stofwisseling 
veranderingen 

Intensity 
kaalheid

Libera 
herstelt de balans

In Woman 
hormonale 
balans

In Woman Plus 
hormonale 
balans

In Man 
hormonale 
balans 

In Active 
voor nagels 
en haren 

De effectiviteit van een 
uitgebalanceerd behandelplan
 
Belangrijkste productkenmerken:

MODULAIR 
(GESCHIKT VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN)

 

FLEXIBEL 
(aanpasbaar aan verschillende levensstijlen)

MULTIFUNCTIONEEL 
(lost verschillende problemen op)

EENVOUDIG 
(op basis van een uitgebalanceerde lijn)

NATUURLIJK 
(plantaardige ingrediënten en etherische oliën)

De holistische benadering is kenmerkend voor de 
nieuwe lijn die werkt op twee fronten:  

 VAN BINNENUIT 
           met voedingssupplementen.

 VAN BUITENAF 
 met shampoo en ampullen.

Een evenwichtige gebruik van elk product is de 
basis voor de effectiviteit van het behandelplan.

De samenstelling van de Kyklos producten is gericht op het effectief combineren van 
de verschillende producten om voor elk haar- en hoofdhuid probleem een specifieke 
behandeling te kunnen garanderen.  
-

Door zorgvuldig ampullen, shampoos en voedingssupplementen te combineren,  
kun je voor ieder probleem een behandeling samenstellen. 

Je kunt kiezen uit: 



Firma

Data

Diagnosi

Data

Nome

Consulente

Step 2
BEPAAL HET 
BEHANDELPLAN

Kies de meest  
geschikte behandeling.

Stap 1
ANALYSEER HET PROBLEEM

- Vragen

- Analyse

-  Levensstijl

- Leeftijd

- Dieet

- Diagnostische test

Het definiëren  
en bepalen van  
het juiste behandelplan 
Kies de meest geschikte behandeling.

Step 3
LAAT HET  
BEHANDELPLAN ZIEN  
EN GEEF UITLEG

Geef het behandelplan  
aan de klant mee,  
met voldoende uitleg.



Analyseer  
het probleem

Is het haar fijn en/
of wordt het haar 
(geleidelijk) dunner.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

We spreken over (plaatselijke) 
kaalheid of dunner (Alopecia 
Androgenetica) wordend haar 
als er sprake is van geleidelijke 
haaruitval. Dit wordt veroorzaakt 
door de gevoeligheid van het 
haarzakje en de haar, waardoor 
de haargroei afneemt. Genetische 
en/of hormonale factoren of 
tekortkomingen kunnen van 
invloed zijn op plaatselijke 
haarvermindering.

Vertoont de 
hoofdhuid 
afwijkingen?

Is het pijnlijk, is er 
sprake van roos 
of overmatige 
talgafscheiding, 
voelt de huid 
gespannen of  
jeukerig?

Een hoofdhuid die niet in balans 
is, leidt tot klachten die alleen 
opgelost kunnen worden met een 
gepersonaliseerde behandeling 
die de conditie herstelt en 
roos, talgafscheiding of andere 
afwijkingen bestrijdt.

Valt het haar 
plaatselijk uit of 
over het gehele 
hoofd?

We spreken over diffuse kaalheid 
(Telogen Effluvium) wanneer een 
toename van haaruitval (bij het 
wassen of in andere situaties) 
merkbaar is. Er is sprake van 
plaatselijke kaalheid (Alopecia 
Areata) wanneer een of meer kale 
plekken zichtbaar worden bovenop 
of aan de zijkant van het hoofd. 
Oorzaken van dit probleem kunnen 
zijn: stress, diëten, tekorten aan 
mineralen en vitamines tot een 
veranderd immuunsysteem. In 
sommige gevallen is sprake van 
genetische aanleg.

MANNELIJKE ALOPECIA ANDROGENETICA VROUWELIJKE ALOPECIA ANDROGENETICA



Behandelplannen Kaalheid en/of  
dunner wordend haar
Man

 
Kaalheid en/of  
dunner wordend haar
Vrouw in de menopauze

 
Kaalheid en/of  
dunner wordend haar
Vrouw van vruchtbare leeftijd

 
Plaatselijke of diffuse haaruitval
Man / Vrouw

 
Schilferende hoofdhuid, irritatie, 
overgevoeligheid, overmatige 
talgafscheiding  
Man / Vrouw



OORZAAK
Hormonaal / Genetisch

TOEPASSING 
Mannen

Probleem:
Kaalheid  
en/of dunner 
wordend haar 

Stap 1     
Densifying 
sinergy_PREPRE

De samenwerking van de essentiële 
oliën: Japanse cipres, Rozemarijn, 
Cipres, Eucalyptus, Lavendel, Bittere 
sinaasappel, Bergamot, Blauwe Kamille 
en Theeboom een extracten van Arnica 
en Witte paardenkastanje, helpen de 
microcircuatie balans van de hoofdhuid 
te herstellen en voorkomen kaalheid 
gerelaterde problemen.

BEHANDELPLAN

Stap 0    
Pre-peeling

Intensieve reiniging van de hoofdhuid  
met Reset.

Stap 4    
Intensity
sinergy
Een nauwkeurige samenstelling 
van Zegepalm en essentiële oliën 
zoals: Japanse cipres, Lavendel, 
Bittere sinaasappel, Blauwe kamille, 
Rozemarijn, Cipres en Munt, Panthenol 
en Aminozuren voorkomen beginnende 
haarvermindering. Door uitwendige 
toepassing remt het de aanmaak van 
dihydrotestosteron (DHT) af.

Stap 2    
Densifying 
shampoo
De formule van deze speciale shampoo 
is op basis van Zegepalm, een mix van 
essentiële oliën zoals Japanse cipres, 
Lavendel, Munt, Cipres, Rozemarijn 
en Witte tijm en milde oppervlakte-
actieve stoffen die bijdragen aan het 
behoud van de natuurlijke opname 
van voedingsstoffen voor een gezonde 
hoofdhuid. Zegepalm is van invloed op de 
opbouw van dihydrotestosteron (DHT) en 
voorkomt haarvermindering en kaalheid.  

Stap 5    
In Man 

Voedingssupplement, specifiek voor 
mannen, is samengesteld uit vetzuren 
van de Zegepalm en beta-sitosterol. Deze 
ingrediënten voorkomen een excessieve 
opbouw van dihydrotestosteron 
(DHT), ook wel het kaalheid hormoon 
genoemd. De aanwezigheid van Zink en 
antioxidanten draagt bij aan het behoud 
van gezond haar.

Ste 3    
Densifying 
sinergy_POSTPOST 
Een blend van essentiële olie als: Japanse 
cipres, Rozemarijn, Cipres, Eucalyptus, 
Lavendel, Bittere sinaasappel, Salie, 
Bergamot, Blauwe kamille en Theeboom, 
Brandnetelextract, Allantoïne en 
essentiële micro-elementen zoals Zink, 
Silicium, Koper en Magnesium, afgeleid 
van natuurlijke gistingsprocessen, 
herstellen de stofwisseling van de 
hoofdhuid en voorkomen kaalheid-
gerelateerde problemen. 

wekelijks

wekelijkswekelijks

naar behoefte

twee keer  
per dag



Stap 1     
Densifying 
sinergy_PREPRE

De samenwerking van de essentiële 
oliën: Japanse cipres, Rozemarijn, 
Cipres, Eucalyptus, Lavendel, Bittere 
sinaasappel, Bergamot, Blauwe kamille 
en Theeboom en extracten van Arnica 
en Witte paardenkastanje, helpen de 
microcirculatie balans van de hoofdhuid 
te herstellen en voorkomen kaalheid 
gerelateerde problemen.

OORZAAK
Hormonaal / Genetisch

TOEPASSING 
Vrouwen in de 
menopauze

BEHANDELPLANProbleem:  
Kaalheid  
en/of dunner 
wordend haar 

Stap 0    
Pre-peeling

Intensieve reiniging van de hoofdhuid  
met Reset.

Stap 4   
Intensity
sinergy
Een nauwkeurige samenstelling 
van Zegepalm  en essentiële oliën 
zoals: Japanse cipres, Lavendel, 
Bittere sinaasappel, Blauwe kamille, 
Rozemarijn, Cipres en Munt, Panthenol 
en Aminozuren voorkomen beginnende 
haarvermindering. Door uitwendige 
toepassing remt het de aanmaak van 
dihydrotestosteron (DHT) af.

Stap 2    
Densifying 
shampoo
De formule van deze speciale shampoo 
is op basis van Zegepalm, een mix van 
essentiële oliën zoals Japanse cipres, 
Lavendel, Munt, Cipres, Rozemarijn 
en Witte tijm en milde oppervlakte-
actieve stoffen die bijdragen aan het 
behoud van de natuurlijke opname 
van voedingsstoffen voor een gezonde 
hoofdhuid. Zegepalm is van invloed op de 
opbouw van, dihydrotestosteron (DHT) en 
voorkomt haarvermindering en kaalheid.  

Stap 5    
In Woman 
Plus
Voedingssupplement specifiek 
samengesteld voor vrouwen in de 
menopauze. Het is verrijkt met 

Soja- isoflavonen (fyto-oestrogeen) en 
vetzuren van de Zegepalm. Mineralen 
waaronder Zink, IJzer, Selenium en 
vitamine B dragen bij aan het behoud van 
normaal gezond haar.

Stap 3    
Densifying 
sinergy_POSTPOST 
Een blend van essentiële olie als: Japanse 
cipres, Rozemarijn, Cipres, Eucalyptus, 
Lavendel, Bittere sinaasappel, Salie, 
Bergamot, Blauwe kamille en Theeboom, 
Brandnetelextract, Allantoïne en 
essentiële micro-elementen zoals Zink, 
Silicium, Koper en Magnesium, afgeleid 
van natuurlijke gistingsprocessen, 
herstellen de stofwisseling van de 
hoofdhuid en voorkomen kaalheid 
gerelateerde problemen. 

wekelijks

wekelijkswekelijks

naar behoefte

twee keer  
per dag



Stap 1    
Densifying 
sinergy_PREPRE

De samenwerking van de essentiële 
oliën: Japanse cipres, Rozemarijn, 
Cipres, Eucalyptus, Lavendel, Bittere 
sinaasappel, Bergamot, Blauwe kamille 
en Theeboom en extracten van Arnica 
en Witte paardenkastanje, helpen de 
microcirculatie balans van de hoofdhuid 
te herstellen en voorkomen kaalheid 
gerelateerde problemen.

OORZAAK
Hormonaal / Genetisch

TOEPASSING 
Vrouwen in de  
vruchtbare leeftijd.

BEHANDELPLANProbleem:  
Kaalheid  
en/of dunner 
wordend haar

Stap 0    
Pre-peeling

Intensieve reiniging van de hoofdhuid  
met Reset.

Stap 4    
Intensity
sinergy
Een nauwkeurige samenstelling 
van Zegepalm en essentiële oliën 
zoals: Japanse cipres, Lavendel, 
Bittere sinaasappel, Blauwe kamille, 
Rozemarijn, Cipres en Munt, Panthenol 
en Aminozuren voorkomen beginnende 
haarvermindering. Door uitwendige 
toepassing remt het de aanmaak van 
dihydrotestosteron (DHT) af.

Stap 2    
Densifying 
shampoo
De formule van deze speciale shampoo 
is op basis van Zegepalm, een mix van 
essentiële oliën zoals Japanse cipres, 
Lavendel, Munt, Cipres, Rozemarijn 
en Witte tijm, en milde oppervlakte-
actieve stoffen die bijdragen aan het 
behoud van de natuurlijke opname 
van voedingsstoffen voor een gezonde 
hoofdhuid. Zegepalm is van invloed op de 
opbouw van, dihydrotestosteron (DHT) en 
voorkomt haarvermindering en kaalheid.  

Stap 5   
In Woman 

Voedingssupplement specifiek 
samengesteld voor dunner wordend haar 
voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd. 
Brandnetel en Silicium verzorgen het haar 
en de nagels. Mineralen waaronder Zink 
en IJzer en vitamine B dragen bij aan het 
behoud van normaal gezond haar.

Stap 3     
Densifying 
sinergy_POSTPOST 
Een blend van essentiële olie zoals: 
Japanse cipres, Rozemarijn, Cipres, 
Eucalyptus, Lavendel, Bittere sinaasappel, 
Salie, Bergamot, Blauwe kamille en 
Theeboom, Brandnetelextract, Allantoïne 
en essentiële micro-elementen zoals Zink, 
Silicium, Koper en Magnesium, afgeleid 
van natuurlijke gistingsprocessen, 
herstellen de stofwisseling van de 
hoofdhuid en voorkomen kaalheid 
gerelateerde problemen.

wekelijks

wekelijks

O P T I O N E E L

wekelijks

naar behoefte

twee keer  
per dag



OORZAAK
Microcirculatie /  
Stress / Voeding

TOEPASSING 
Mannen / Vrouwen

Probleem:  
diffuse of 
plaatselijke 
haaruitval

Stap 1     
Densifying 
sinergy_PREPRE

De samenwerking van de essentiële 
oliën: Japanse cipres, Rozemarijn, 
Cipres, Eucalyptus, Lavendel, Bittere 
sinaasappel, Bergamot, Blauwe kamille 
en Theeboom en extracten van Arnica 
en Witte paardenkastanje, helpen de 
microcirculatie balans van de hoofdhuid 
te herstellen en voorkomen haaruitval en 
kaalheid-gerelateerde problemen. 

BEHANDELPLAN

Stap 0    
Pre-peeling

Intensieve reiniging van de hoofdhuid  
met Reset.

Stap 2    
Toning 
shampoo
Een shampoo formule met milde 
oppervlakte-actieve stoffen, ook ideaal 
voor frequent gebruik. Essentiële oliën 
van Rozemarijn, Lavendel en Munt 
verstevigen het haarzakje, bevorderen 
de haargroei en haaruitval wordt 
tegengegaan. De aanwezigheid van 
Panthenol en Haverextracten herstellen 
de huidbarrière en verbeteren de 
hydratatie van de hoofdhuid.

Stap 4    
In Active 

Voedingssupplement samengesteld uit 
Cystine en zwavelhoudende aminozuren. 
Deze twee ingrediënten zijn essentiële 
componenten van de keratine in het haar. 
Co-enzym Q10 en polyfenolen, gewonnen 
uit rode wijnstokken en groene thee, 
helpen oxidatieve stress te bestrijden. 
De vitamines D3 en B, Zink, Koper, IJzer 
en Selenium zijn toegevoegd om het haar 
gezond te houden. 

Stap 3    
Densifying 
sinergy_POSTPOST 
Een blend van essentiële olie zoals: 
Japanse cipres, Rozemarijn, Cipres, 
Eucalyptus, Lavendel, Bittere sinaasappel, 
Salie, Bergamot, Blauwe kamille en 
Theeboom, Brandnetelextract, Allantoïne 
en essentiële micro-elementen zoals Zink, 
Silicium, Koper en Magnesium, afgeleid 
van natuurlijke gistingsprocessen, 
herstellen de stofwisseling van de 
hoofdhuid, reduceren onregelmatige 
haaruitval en stimuleren de haargroei.

wekelijks

wekelijks

naar behoefte

twee keer  
per dag



OORZAAK
Divers

TOEPASSING 
Mannen / Vrouwen

Probleem: 
Schilferige 
hoofdhuid,  
irritaties, pijnlijke 
hoofdhuid, 
overmatige 
talgafscheiding 

Stap 1     
Libera 
shampoo
Shampoo met een mix van essentiële oliën 
zoals:  Japanse cipres, Lavendel, Salie, 
Cipres en Rozemarijn, evenals Zanthalene, 
Haverextract en Piroctone Olamina 
hebben een anti roos en antioxidant effect 
en herstellen de micro flora van de huid. 
Sichuan peperextract werkt effectief bij 
het voorkomen van hoofdhuid irritaties. 
Bij regelmatig gebruik van deze shampoo 
wordt roos gestopt en wordt voorkomen 
dat het terugkeert. Geeft verlichting bij 
jeuk, die dikwijls samengaat met roos en 
schilfering van de huid.

BEHANDELPLAN

Stap 0    
Pre-peeling

Intensieve reiniging van de hoofdhuid  
met Reset.

Stap 2    
Libera
sinergy
Zuiverende en kalmerende lotion. Dankzij 
de combinatie van essentiële oliën 
zoals Japanse cipres, Lavendel, Salie, 
Cipres, Rozemarijn, Theeboom en Tijm. 
Bisabolol, Panthenol, Piroctone Olamine 
en Coenzyme Q10 verminderen het gevoel 
van jeuk en roodheid van de huid dat 
optreedt bij schilfering van de huid.

Naar behoefte
Alleen op basis 
van specifiek 
advies

wekelijks



Kyklos tools

Scanner voor haar  
en hoofdhuid
KYKFOT

Behandelingsbakje
CAR348

Behandelingsplan
ARGKY2

Klantenfolder
LIFKY1 

Salon Communicat Kit
PROKIT90

2- zijdige etalagedisplay 
L60 x H90 cm 

3-zijdige hoek display
L21 x H27,5 x D7 cm

Haar en Hoofdhuid Diagnosemap
BROKY1

Verkoopdisplay
ESP160

Behandelingsmutsje
CUFKY

Kyklos line up

SHAMPOOS AMPULLEN

In Woman
60 stuks
KYINT02

In Woman Plus
60 stuks
KYINT01

In Man
60 stuks
KYINT03

In Active
60 stuks
KYINT04

Densifying PRE
8 flesjes van 7 ml
KYDE03

Densifying
200 ml 500 ml
KIDE02 KIDE01

Toning
200 ml 500 ml 
KYTO02 KYTO01

Libera
200 ml 500 ml 
KILI02 KILI01

Densifying POST
8 flesjes van 7 ml
KYDE04

Intensity
8 flesjes van 7 ml
KYTO03

Libera
8 flesjes van 7 ml
KILI03

VOEDINGS-
SUPPLEMENTEN



Woordenlijst

PLANTEN
Zegepalm. Is een plant van de Arecaceae 
familie, de enige soort van het geslacht Serenoa. 
Het staat bekend als Sabal serrulata, een 
naam die vaak wordt gebruikt bij alternatieve 
geneeskundeteksten. In de Verenigde Staten 
staat Zegepalm bekend onder de naam Saw 
palmetto. Zegepalm wordt uitwendig en 
oraal gebruikt tegen haaruitval (Alopecia 
Androgenetica) vanwege de omzetting van het 
mannelijk hormoon testosteron in de meer 
actieve dihydrotestosteron. 

Oliën
Rozemarijn essentiële olie. Rozemarijn 
essentiële olie wordt verkregen uit de 
bladeren, verse takjes en bloeiende toppen 
van de Rosmarinus officinalis, een meerjarige 
struik die behoort tot de Labiatae familie. 
Dankzij de brede toepasbaarheid wordt 
Rozemarijn essentiële olie gebruikt voor divers 
gebruik: van cosmetica, tot aromatherapie. 
Dankzij de vaatverwijdende, antimicrobiële, 
huidzuiverende en antioxidant eigenschappen 
heeft Rozemarijn essentiële olie een gunstig 
effect bij een vette huid, vet haar en overmatig 
haaruitval.

Tijm essentiële olie. Tijm essentiële 
olie komt van de Thymus vulgaris, van de 
Lamiaceae familie. Bekend om zijn talrijke 
eigenschappen, wordt het gebruikt als een 
tonic, antibioticum en ontstekingsremmer. 
Tijm is een meerjarige plant van 20-60 
cm hoog. De vertakkingen worden na 4-5 
jaar houtachtig. Dankzij de antibacteriële 
eigenschappen kan de essentiële olie worden 
toegevoegd aan shampoos tegen vet of droog 
haar. Het reinigt niet alleen de hoofdhuid, 
maar reduceert ook de talgafscheiding.

Lavendel essentiële olie. Lavendel is een 
groenblijvende en meerjarige struik van 
kleine omvang (60-100 cm). De belangrijkste 
componenten van lavendel essentiële olie 
zijn linalol, linalile acetaat, cineol en kamfer. 
De samenstelling van de essentiële olie 

varieert, afhankelijk van het gebied waarin 
de plant groeit. Lavendelolie wordt gebruikt 
in haarverzorgingsproducten, geneeskundige 
supplementen en beauty elixers. Lavendelolie  
is ideaal om de geïrriteerde hoofdhuid te 
kalmeren en effectief bij roos dankzij het 
talgregulerend vermogen.

Cipressen essentiële olie. Cipress heeft 
een gunstig effect op de microcirculatie. 
Om deze reden is het vooral effectief 
bij een slechte doorbloeding en herstel 
van de huidmicrocirculatie. Heeft 
ontstekingsremmende werking.

Japanse cipres essentiële olie. Ook wel 
Chamaecyparis obtusa genoemd. De actieve 
ingrediënten eucarvone, komijn en calamine, 
zijn ook aanwezig in andere essentiële oliën 
die gewonnen zijn uit rozemarijn, komijn 
en eucalyptus. Japanse cipresolie wordt 
ook gebruikt bij aromatherapie en heeft 
een kalmerend en ontspannend effect. 
Bij uitwendig gebruik wordt de haargroei 
verbeterd.  

Eucalyptus essentiële olie. Eucalyptus 
kan een positief effect hebben bij 
gebruik in cosmetica voor een vette en 
acnegevoelige huid door de antiseptische 
en verfrissende eigenschappen. Wordt ook 
vaak in haarproducten gebruikt samen met 
brandnetel, tijm, rozemarijn en lavendel.

Melaleuca essentiële olie. Melaleuca 
olie - beter bekend als Theeboomolie - is 
een essentiële olie die wordt gewonnen 
uit de bladeren van Melaleuca alternifolia, 
een plant die behoort tot de Myrtaceae 
familie. Wereldwijd is de plant bekend 
om zijn antimicrobiële eigenschappen en 
wordt Theeboomolie met succes gebruikt 
voor de behandeling van verschillende 
huidaandoeningen. De olie staat bekend om 
zijn antibacteriële, schimmeldodende en 
ontstekingsremmende eigenschappen. Het 
belangrijkste bestanddeel van Theeboomolie 
is terpinen-4-ol, aanwezig in concentraties 
variërend van 30% tot 45%. Terpinen-4-ol, 
is verantwoordelijk voor de antimicrobiële 
eigenschappen die worden toegeschreven 
aan deze olie.

Salie essentiële olie. Salie essentiële olie 
wordt verkregen door stoomdistillatie van 
de bladeren en de bloeiende toppen van 

verschillende soorten salie, waaronder 
Salvia officinalis en Salvia sclarea. 
Zowel de medicinale salie essentiële 
olie en de salie sclarea essentiële olie 
hebben antibacteriële en antivirale 
eigenschappen. Salieolie geeft verlichting 
bij aandoeningen die verband houden met 
de menstruatiecyclus en de menopauze. 
Vanwege het gunstige effect op het 
hormonale systeem werkt het positief bij 
kaalheid.

Munt essentiële olie. De Pepermuntplant is 
afkomstig uit het Midden-Oosten en heeft 
ontstekingswerende en ontstekingsremmende 
eigenschappen. Indien Pepermunt essentiële 
olie op de hoofdhuid wordt aangebracht 
met een sulfaat-vrije shampoo worden de 
haarwortels verfrist en wordt overtollig talg 
verwijderd. Ook effectief bij een geïrriteerde, 
jeukende en droge hoofdhuid, het stimuleert 
de haargroei en voorkomt haaruitval.

Bittere sinaasappel essentiële olie. Bittere 
sinaasappel essentiële olie wordt verkregen 
door het koud persen van gedroogde vruchten 
en stoomdistillatie. Het revitaliseert die delen 
van de huid die last hebben van acne, eczeem, 
psoriasis en andere huidaandoeningen. Helpt 
overtollige talg op de hoofdhuid te reguleren. 
Bekend om zijn kalmerende, verstevigende en 
antiseptische eigenschappen, is effectief bij 
stress, slapeloosheid en een vette huid.

Blauwe kamille essentiële olie.TDe Latijnse 
naam is Matricaria recutita, ook wel 
Chamomilla recutita. De essentiële olie van 
deze bijzondere variant van de kamille (ook 
bekend als “Duitse kamille”) wordt gewonnen 
door distillatie van zijn goudgele  bloemen. Het 
bevat Chamazulene (of azulene) die de olie 
voorziet van zijn typisch blauwachtige kleur. 
Het bevat ook alpha-bisabolol - een natuurlijke 
alcohol - met kalmerende, rustgevende en 
antibacteriële eigenschappen. Het beschermt 
de huid en hoofdhuid tegen externe invloeden, 
vermindert roodheid en ontsteking.
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