
HET JUWEEL
VOOR JE HAAR





Geef je haar meer waarde, 
behandel ze als juwelen

Haar is het meest
kostbare accessoire
voor elke vrouw



De nieuwste kwaliteit uit 
het beste onderzoek

Haar is het kostbaarste accessoire 
voor elke vrouw. Behandel je haar 
dan ook met zorg, zodat het elke 
dag gezonder wordt.

Vaak onderschatten we dat ons haar 
een belangrijk punt in onze 
beautyroutine is. Het moet goed 
verzorgd en behandeld worden, net 
zoals we met ons gezicht doen. Alsof 
je haar een kostbaar juweel is.





Beleef de sensatie van
glanzend haar...

Ervaar eindelijk de voordelen om
elke dag voor jouw haar te zorgen
met dezelfde aandacht die je jouw
gezicht en lichaam geeft.

Stel je voor…

Sluit je ogen en beeld je in hoe het
is haar te hebben dat  je 
bewondert.

Uit onderzoek en ontwikkeling van 
het Jean Paul Mynè laboratoria is 
onze B JU lijn geboren. 





BLOOMING 
reinforcing action

PLUMPING
filling action 



REVAMPING
timeless action

SUPREME
multi effect and repairing action



B JU is de nieuwe verzorgingslijn van
Jean Paul Mynè, geïnspireerd door de principes
van haarcosmetica.

Vanuit de beste cosmetische- en huid-
verzorgingstechnologie, gecombineerd met
hypermoderne technologie is er een luxueuze, en
verzorgende lijn geboren. Deze producten verzorgen
jouw haar zoals je dat zou doen met de kostbaarste
juwelen.

Een nieuwe generatie actieve
ingrediënten en een innovatieve
formule, die nooit eerder is beleefd.

Professionele treatments
voor consumentengebruik





Kies B  JU  
Kies voor de toekomst

Drie producten die elkaar aanvullen en           
bijdragen aan gezond haar.

—— Blooming
Om vermoeid en chemisch behandeld
haar te versterken.

—— Plumping
Om fi jn en broos haar te versterken en
voor een vollere look.

—— Revamping
Om de haarcellen te vernieuwen en te
hydrateren.



Kies B  JU  
Kies voor de toekomst

Heeft je haar extra
aandacht nodig?

—— Supreme
De nieuwe multifunctionele, veelzi jdige en
verzorgende leave-in conditioner.
Deze leave-in maakt het haar zi jdezacht en
glanzend. Supreme verzorgt en beschermt het haar
tegeli jkerti jd. 

Eindeli jk kri jgt je haar de aandacht die het verdient. 



Alle producten van de B JU lijn hebben een
makkelijke en snelle applicatie. Dankzij
de zachte, maar niet te vloeibare texturen,
zorgt het voor optimaal gebruik zonder
productverspilling. Door het gebruik van een
nieuwe generatie actieve ingrediënten, kun je
alle producten onderling combineren en je
schoonheidsroutine nog persoonlijker maken.
De B JU lijn garandeert haar met veerkracht en 
bescherming tegen externe stoffen en hitte.

Waarde en 
onderzoek

De waarde van de B JU 
behandelingen wordt
gegarandeerd door gebruik te
maken van unieke technologieën.



Snel 
drogend effect

Makkelijk 
uitspoelbaar

Extreme 
glans

100% vegan 
en ecologisch 

Opvullend 
effect

Geen 
build-up 

Ontwikkelde 
techno-actieve ingrediënten

Progressief
effect 

Dermo-affine 
formule

Kostbare 
micro emulsies 



Cosmetics 
4.0

De aanwezigheid van de laatste
generatie van techno-actieve
ingrediënten gecombineerd met
natuurlijke extracten en
bio-oppervlakte-actieve stoffen,
zorgen voor zachtheid, hydratatie, 
haarvulling en structuur.

Technologie, natuur en ecologische
duurzaamheid zijn de drie fundamentele
principes achter de B JU lijn. De constante
zoektocht naar een balans tussen deze
drie principes is de basis van elke B JU
formule. Natuurlijk, vrij van SLES en
SLS en uiteraard zijn de B JU producten
alleen ontwikkeld met gecertificeerde en
geselecteerde ingrediënten.



Natuur 
natuurlijke
extracten

Technologie
kostbare ‘techno actieve 
ingrediënten’

Eco-Duurzaamheid
bio-oppervlakte-actieve 
stoffen





—  Blooming 

—  Plumping

—  Revamping

—  Supreme

Volledigheid in 
eenvoud.

Één systeem, vier uitgebalanceerde formules.
Een juiste samenstelling om voor maximale
prestaties te gaan. Met respect voor de
gezondheid van huid en haar.





BLOOMING
reinforcing action

Speciale effecten 

Blooming is het ideale product voor het haar dat
versterking nodig heeft. Blooming geeft onmiddellijk

weerstand tegen kwetsbaar haar. De Blooming familie
bestaat uit shampoo en een intensieve treatment voor na het

wassen, om zo je haar maximaal te verzorgen. 

Sneldrogend 
effect

Makkelijk 
uit te spoelen



Dankzij de aanwezigheid van
plantaardige actieve stoffen en
kationische conditioner, heeft
de shampoo een energetische en
herstructurerend effect op beschadigde
keratinevezels.

Brengt een zichtbare verbetering aan
het uiterlijk van het haar. Hydrateert en
geeft zachtheid terwijl het haar luchtig
blijft.

BLOOMING
reinforcing
shampoo

product plus

Biologische-
oppervlakte-actieve 
stoffen onttrokken 
uit kokosolie en rode 
bieten.

Nieuwe generatie 
ingrediënten voor een 
herstructurerend effect.

Reinigende en 
voorbereidende 
werking op de volgende 
behandeling. 



Dankzij de aanwezigheid van lijnolie
en de ultra intense textuur ontstaat
een mengsel van fyto ceramiden
en techno-actieve ingrediënten. Dit
mengsel verbetert de structuur van
de keratinevezels die aangetast zijn
door cosmetische behandelingen.
Blooming hair treatment verbetert
de doorkambaarheid, glans en
breukweerstand.

BLOOMING
reinforcing
hair treatment

product plus

Gebalanceerde formule

Plantaardige actieve stoffen: 

Zonnebloemzaden, 
Ceramide 3 
en lijnzaadolie

Biologisch afbreekbaar 
conditioner: 
Heeft geen invloed op flora en 
fauna. 

De geur is zacht, maar 
tegelijkertijd intens met 
oosterse invloeden, om je 
even in een andere wereld te 
laten voelen. 





PLUMPING
filling action

Speciale effecten

Extreme 
glans

Luchtig 
effect 

Net als de lippen of het gezicht, heeft het haar ook wel eens
opvulling nodig. Plumping is een ideale formule voor haar

dat dunner is geworden door chemische behandelingen
of door invloeden van buitenaf. Plumping bestaat uit een

shampoo en een balsem, die samen een fantastisch 
volumineus effect aan het haar geven.



Dankzij het linde extract en de aanwezigheid van
oppervlakte-actieve stoffen heeft de shampoo een
effectieve en reinigende werking op de keratine-
vezels. De shampoo bereidt het haar voor op de
behandeling die later wordt toegepast. De micro
emulsie zorgt er voor dat het schuim om het haar
hecht, waardoor een diep reinigende werking
ontstaat die je nog nooit hebt meegemaakt.

PLUMPING
filler 
shampoo

product plus

Zacht en verzorgend 
effect voor de handen. 

Actieve ingrediënten 
die hydrateren en 
aanvullen.

Essentiële en 
uitgebalanceerde 
formule. 



Geïnspireerd op de meest kostbare
lipbalsem, is de plumping balsem 
ontstaan. De behandeling bestaat 
uit een rijke, maar lichte balsem. De 
balsem garandeert maximale prestaties 
bij het herstel van de vezelstructuur, 
dankzij de mix van kostbare jojobaolie, 
tarweolie en aminozuren.

PLUMPING
filler
hair balm

product plus

De geur van de plumping familie is 
licht bloemig, om een echt moment 
van ontspanning te ervaren.

Een gladde en zachte 
textuur.

Intelligente moleculaire 
formule die zich bindt
aan het haar.

Aanwezigheid van PCA : 
een organische stof die de 
natuurlijke hydratatie van 
de huid herstelt. 





REVAMPING
timeless action

Speciale effecten

Extreme 
glans

Progressieve 
werking 

Revamping is de ideale toevoeging aan de B JU familie.
Revamping beschermt tegen oxidatieve effecten. Het is niet de 
leeftijd die het verschil maakt, maar de hoeveelheid chemische 

behandelingen dat het haar heeft ondergaan. De Revamping 
routine bestaat uit shampoo en een hair butter. Zo behoud 

je gezond, sterk, jong en tijdloos haar. Deze producten kun je 
gebruiken na een chemische behandeling. 

Revamping geeft het haar een constante glans en helpt
het haar te herstellen.



In de shampoo zijn oppervlakte-actieve
stoffen gebruikt, zoals fytoceramiden
onttrokken uit zonnebloemolie en een
nieuwe generatie van techno-actieve
ingrediënten. Deze ingrediënten herstellen 
droog en broos haar. Verbetert direct 
de haarstructuur en maakt het haar 
schoon om het haar voor te bereiden op de 
volgende stap.

REVAMPING
timeless
shampoo

product plus

Zachte en gladde 
textuur.

Complex van 
biologische zuren, op 
basis van de Oxilock 
Plasma technologie.

Mix van aminozuren 
met antioxidanten 
en regenererende 
stoffen.



Plantaardig 
zonnebloemextract. 

Een bijzonder actief 
ingrediënt die de 
haarschubben herstelt. 

Zacht en luxueus schuim, 
het geeft nieuw leven aan 
de haarstructuur. 

Deze rijke en voedende butter,
zorgvuldig aangebracht voor of na de
shampoo, geeft je de mogelijkheid 
poreus haar te herstellen. Deze butter
verbetert zichtbaar de haarstructuur.
De formule van dit product, is 
gebaseerd op cosmetische techniek, 
herstelt chemisch behandeld en
ontembaar haar.

REVAMPING
timeless
hair butter

product plus

Een zachte knuffel tussen de 
lichte en kruidige geur verrijkt 
met exotische noten. Dit is het 
gevoel dankzij het gebruik van 
de Revamping haarroutine. 





SUPREME
Veelzijdig effect en 
herstellende leave-in.

Luxueus en kostbaar.
Voor in de salon of voor thuis.
Supreme voegt zich samen bij alle
drie de haarroutines en is geschikt
om een behandeling af te sluiten,
of te starten met een dosis glans,
hydratatie en voeding. Supreme houdt
het haar tegelijkertijd luchtig en
volumineus. Dankzij de aanwezigheid
van plantaardige conditioner,
fytoceramiden en lijnzaadolie, krijgt
het haar een enorme glans.
Supreme beschermt
het haar tegen externe invloeden
en warmtebronnen. Gebruik 
Supreme in combinatie met de andere
producten van het B JU assortiment
om het resultaat te maximaliseren.

product plus

Ceramide drie van 
plantaardige oorsprong.

Lijnzaadolie.

Hydraterend, beschermend 
en een antistatische 
werking.

Door de keuze voor een 
licht cosmetische basis is 
het mogelijk om ruimte 
te maken voor een micro 
emulsie met techno-actieve 
ingrediënten, die een 
zachte, herstelde structuur 
en een ongekend resultaat 
geven. 

Gebruik Supreme in
combinatie met de andere
producten uit de B-JU lijn.
Supreme maximaliseert de
resultaten en prestaties in
combinatie met Revamping,
Blooming, of Plumping.



Heeft je haar een reconstructie nodig?
Wat te doen is in een korte tijd,
thuis of in de salon?

B JU is de nieuwe haarroutine.
Eenvoudig gebruik van deze producten
gecombineerd met zijn effectiviteit en high-end
prestaties, is B JU geschikt om elk type haar te
reconstructueren. Het haar zal onmiddellijk
sterker worden, vitaler en stralender zijn.

Behandel jouw
klanten en begeleid
ze door het perfecte
behandelingsplan.

Wacht niet met het
transformeren van droog,
breekbaar haar naar
gezond, verzorgd en
glanzend haar.

Het juweel voor 
je haar





Jouw beauty routine
stap voor stap

Een sensationele ervaring die
verder gaat dan de prestaties of
werkzaamheid van het product.
B JU verwelkomt je voor een
cosmetische behandeling waar je
plezier aan beleeft.

Momenten om je goed te voelen en 
bewustzijn te creëren iets goeds te
doen voor jouw haar.

B  JU hair 
beauty routine 
treatment



Stap 5
Applicatie

Stap  6 
lnwerktijd

Stap 7
Reinigen

Stap 1
Welkom

Stap 2
Ontspan

Stap 3
Voorbereiding

Stap 4
Consult

Stap 8
Voeding

Een glimlach, een knuffel, 
een moment om je 
welkom te voelen en een 
gesprek te starten.

Plaats een licht 
vochtige warme 
handdoek op het hoofd 
wanneer het haar nog 
droog is, om het haar 
en de huid voor te 
bereiden.

Gebruik de Supreme
leave-in, om het haar
zacht en doorkambaar
te maken voor de
behandeling. Kam vanaf
de hoofdhuid naar de
punten.

Kies de producten van
de B JU lijn die het beste
bij het type haar van de
klant past en bij het doel 
wat jullie willen bereiken.
Blooming hair treatment,
Revamping hair butter
of Plumping hairbalm.

Breng het product aan
met een kwast. In de
beautybranche
wordt dit ook altijd
met een kwast gedaan,
het zorgt namelijk
voor meer hygiëne.
Inwerktijd van 5 tot 15
minuten.

Plaats opnieuw een
warme en licht vochtige
handdoek, spray de
Supreme leave-in op
de handdoek voor een
donzig effect op de
hoofdhuid.

Het is tijd het
haar uit te spoelen en
te reinigen met de
gekozen shampoo.
Blooming reinforcing
shampoo , Plumping
filler shampoo of
Revamping timeless
shampoo. Combineer
de shampoo met een 
lichte hoofdmassage.

Gebruik als laatste
een verzorging.
Kies voor: Blooming
reinforcing haarmasker,
Plumping haarbalsem
of Revamping timeless
hair butter. Breng het
gekozen product aan
door middel van een
kwast en kam het door
met een grove kam. Laat
5 tot 15 minuten
inwerken. Spoel het
daarna uit en ga door
met de gewenste styling.



Kibido touch
Stap voor stap

Tijdens de inwerktijd van het masker, die
varieert van 5 tot 15 minuten, adviseren
we een Kibido gezichtsmassage. Dit
is een massage uit de Japanse cultuur, ook
bekend als de ‘eeuwige jeugdmassage’.
Het verhaal vertelt dat de massage is
ontwikkeld door een Japanse keizerin die
in het jaar 1400 een manier zocht om haar
schoonheid te behouden.

De massage stappen kunnen
aangepast worden aan de duur
van de behandeling, de wensen
van de klant en de beschikbare
tijd.

Waar is deze massage
voor? Het geeft kracht,
harmonie, rust en houdt de
energie en jeugdigheid in 
het gezicht en lichaam. 
Het is een belangrijk 
rustmoment tijdens
de inwerktijden.



Stap  2 
Activeer

Stap 5
Streel

Gebruik hierbij verticale
bewegingen. Zet je vingertoppen
op het voorhoofd, ga vanaf de
bovenkant van de wenkbrauw in
een verticale beweging naar de
haarlijn.

Kruis je handen over elkaar
heen, en creëer een zachte
beweging op het midden van
het voorhoofd richting de slapen.

Stap 3 
Demp

Stap 6
Eindigen

Maak cirkelvormige
bewegingen op het voorhoofd.
Begin vanuit het midden van
het voorhoofd, ga door naar de
haarlijn van de wenkbrauwen
en beweeg door naar de slapen.

Maak cirkelvormige bewegingen
op het voorhoofd, start vanaf de
haarlijn van de wenkbrauwen en
werk uit richting de slapen van
het hoofd. Herhaal de beweging
tot je bij de haarlijn uitkomt.
Plaats de duimen net onder het
jukbeen, de wijsvinger op de kin
en de middelvingers onder de kin.
Met zachte bewegingen ga je
vanaf de kin terug naar de oren
totdat je met je middelvinger 
voor het oor zit en met je 
wijsvinger achter het oor. Herhaal 
dit 3 keer, en maak bij de derde 
keer de handdoek los.

Stap 1
Ronddraaiende bewegingen

Stap 4
Uitstrekken

Zet een beetje druk op de
slapen gedurende 5 seconden.
Ga verder met ronddraaiende
bewegingen op de slapen.
Herhaal het drie keer.

Maak met de vingertoppen
lichte kruisbewegingen vanuit
het midden van het voorhoofd.



BLOOMING 
reinforcing action

PLUMPING
filling action 

BLOOMING
reinforcing shampoo 
1000 ml
Code BJRF01

BLOOMING
reinforcing hair treatment 
1000 ml
Code BJRF02

BLOOMING
reinforcing shampoo 
300 ml
Code BJRF03

BLOOMING
reinforcing hair treatment
300 ml
Code BJRF04

BLOOMING
reinforcing shampoo 
100 ml
Code BJRF05

BLOOMING
reinforcing hair treatment 
100 ml
Code BJRF06

PLUMPING
filler shampoo 
1000 ml
Code BJFL01

PLUMPING
filler hair balm 
1000 ml
Code BJFL02

PLUMPING
filler shampoo 
300 ml
Code BJFL03

PLUMPING
filler hair balm
300 ml
Code BJFL04

PLUMPING
filler shampoo 
100 ml
Code BJFL05

PLUMPING
filler hair balm 
100 ml
Code BJFL06



REVAMPING
timeless action

SUPREME
multi effect and repairing action

SUPREME
leave in 
150 ml
Code BJSL01

REVAMPING
timeless shampoo 
1000 ml
Code BJAL01

REVAMPING
timeless hair butter 
1000 ml
Code BJAL02

REVAMPING
timeless shampoo 
300 ml
Code BJAL03

REVAMPING
timeless hair butter
300 ml
Code BJAL04

REVAMPING
timeless shampoo 
100 ml
Code BJAL05

REVAMPING
timeless hair butter 
100 ml
Code BJAL06



Marketing 
tools

WASTAFEL DISPLAY 
——— 
Size
24,5 x 15,5 x 11,5 cm
Code ESP140

VERKOOP DISPLAY 
———
Size 
13 x 11 x 4,3 cm
Code ESP150

EXPERIENCE KIT
——— 
Size
49,3 x 10 x 22 cm
Code CAM09

RAAM DECO
——— 
Code  
PROKIT80

——— 
2 Double face display  
Size 
60 x 90 cm

——— 
3 keer gezicht balie display
Size 
21 x 27,5 x 7 cm

——— 
1  raamsticker
Size 
35 x 25 cm





Made   
in Italy

Jean Paul Mynè Nederland
www.jpmpro.nl


