


Kyklos pôsobenie prírody

Rovnováha znamená používať správne množstvo – ani príliš veľa, ani 

príliš málo – čokoľvek, čo prináša harmóniu a jednotnosť.

S týmto vedomím sa výskumný a vývojový tím Jean Paul Mynè v 

spolupráci s Dr. Andrea Cardini – lekár špecializujúci sa na trichológiu 

a fytoterapiu - vytvoril nový a exkluzívny rad špecifických kúr na 

problémy, ako je vypadávanie vlasov, plešatosť, nadmerná produkcia 

kožného mazu alebo lupiny.

Kyklos je inteligentný, efektívny a inovatívny rad produktov. Vďaka 

starostlivo formulovanej zmesi prírodných a rastlinných látok, ako sú 

esenciálne oleje, ktoré môžu zlepšiť nielen zdravie vlasov, ale aj pokožku 

hlavy. Náš vedecký výskum ako aj dlhodobé sledovania prinášajú presné 

a cielené riešenia týchto problémov.

Pomenovanie Kyklos pochádza, z gréckeho slova „cyklus“. Cieľom je 

obnoviť vlasy do normálneho, správne vyváženého a zdravého stavu.
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Inšpirácie a zloženia: 
aromaterapia, 
kozmeceutiká a 
nutraceutiká
Náš každodenný životný štýl môže často narušiť 

našu rovnováhu a spôsobiť značné následky na náš 

organizmus, vrátane problémov s vlasmi a pokožkou 

hlavy.

Môžeme dopomôcť k obnoveniu telesnej pohody 

prostredníctvom integrovaného prístupu, kde 

aromaterapia, kozmeceutiká a nutraceutiká spolupracujú 

pri liečení celého organizmu.

AROMATERAPIA
Slovo aromaterapia doslova znamená „liečenie chorôb 
esenciálnymi olejmi z aromatických liečivých rastlín“. 
Aromaterapia je súčasťou širšej disciplíny fytoterapie, 
kde sa esenciálne oleje používajú na udržanie 
psychofyzickej pohody alebo na liečbu problémov 
ovplyvňujúcich myseľ a telo.

Esenciálne oleje sú veľmi vzácne látky, ktoré obsahujú 
všetku energiu rastliny, z ktorej sa získavajú. Získavajú 
sa z rôznych častí rastliny – listov, kvetov, semien, 
koreňov a kôry – pomocou parnej destilácie.

Majú preukázané baktericídne (účinnosť závisí od 
prítomnosti určitých organických molekúl vo vysokej 
koncentrácii), balzamické, antispazmodické a 
upokojujúce účinky. Musia sa však správne používať a 
aplikovať v špecifických situáciách.

KOZMECEUTIKÁ
Slovo „kozmeceutiká“ pochádza zo slov „kozmetika“ a 
„farmaceutiká“ a označuje kozmetické výrobky, ktoré 
vďaka niektorým aktívnym zložkám dokážu preniknúť 
do najhlbších vrstiev pokožky.

Tento neologizmus pomáha vysvetliť zvýšený kozmetický 
účinok aktívnych zložiek použitých v produkte, pretože 
zasahujú do najvnútornejších vrstiev epidermis a dermis.

NUTRACEUTIKÁ
Nutraceutiká, neologizmus, ktorý vytvoril Stephen 
de Felice v roku 1989, je fúziou slov „výživa“ a 
„farmaceutiká“. Nutraceutiká môžu byť extrahované 
a použité ako potravinové doplnky alebo pridané do 
jedla. Je zriedkavejšie nájsť ich v prírodných zložkách 
potravín v dostatočne veľkom množstve na to, aby 
poskytovali výhody.

Náš životný štýl dnes vedie k väčšiemu uvedomeniu 

si dôležitosti doplnkov stravy a výživových doplnkov 

spojených s diétami.!
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Vlasy a ich prostredie Maximálna účinnosť 
prírody a múdrosť vedyAby bolo možné poskytnúť účinné ošetrenie vlasov, je dôležité správne 

pochopiť životný cyklus vlasov a mechanizmov, ktoré určujú normálnu 

fyziológiu vlasovej pokožky.

Naše vlasy prechádzajú nepretržitými životnými cyklami, v ktorých 

rastú, odumierajú a regenerujú sa. Je to neustály pozitívny cyklus, ktorý 

– za normálnych podmienok – umožňuje novým vlasom znovu a znovu 

regenerovať sa.

Ak je tento „cyklus a rovnováha“ narušená, môžu sa objaviť problémy s pokožkou hlavy, 
ako je nadmerný kožný maz, lupiny, nadmerná citlivosť alebo dysestézia* pokožky 
hlavy. Môžu sa tak vyskytnúť stavy ako rednutie, plešatosť a rôzne druhy nadmerného 
vypadávania vlasov.

* Dysestézia je symptóm spojený s neurologickými ochoreniami, ktoré spôsobujú bolesť alebo svrbenie bez zjavnej príčiny.!
ANAGEN
fáza rastu

CATAGEN
fáza regresie

TELOGEN
fáza odpočinku

ANAGEN
fáza nového 

rastu

ANAGEN
fáza opätovného 

rastu

Vhodné kozmetické zloženie v kombinácii s 
dobre vyváženou zmesou účinných látok na 
rastlinnej báze a esenciálnych olejov robí 
Kyklos tak účinným.

PRODUKTY KYKLOS BOLI VYVINUTÉ 
TAK, ABY OBNOVILI ROVNOVÁHU, 
KTORÚ FYZIOLOGICKÝ ŽIVOTNÝ CYKLUS 
VLASOV POTREBUJE. POSKYTUJE 
ÚČINNÚ A PRIRODZENÚ ALTERNATÍVU 
NA OŠETRENIE VLASOV A POKOŽKY.

Nerovnováha je spôsobená 
mnohými rôznymi príčinami, 
ktoré často idú ruka v ruke:

HORMONÁLNE FAKTORY

DEDIČNÉ FAKTORY

PSYCHOFYZICKÝ STRES

ENVIRONMENTÁLNE FAKTORY

FAKTORY SPOJENÉ S DIÉTOU

Spôsob, ako obnoviť rovnováhu, 
je dodržiavať individuálny 
liečebný plán obsahujúci aktívne 
zložky na rastlinnej báze, ktoré 
sú funkčné aj senzorické a 
ktoré obnovujú pohodu pokožky 
hlavy a osoby, pričom čo najviac 
zapadajú do ich životného štýlu, 
zvykov a charakteru. 

KOZMETICKÝ
POMER

ESENCIÁLNE
OLEJE

RASTLINNÉ
EXTRAKTY
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Bohaté množstvo látok na 
rastlinnej báze
Exkluzívna zmes účinných látok na rastlinnej báze pozostáva z:

Serenoa repens 
(Extrakt Saw palme�o)

Rastlina patriaca do 
čeľade Arecaceae, 
ktorej priaznivé 
účinky proti 
dihydrotestosterónu 
(DHT) sú široko 
uznávané.

Esenciálny olej z 
timiánu 
Jeho protiplesňové 
vlastnosti sú ideálne 
na hlboké čistenie 
pokožky hlavy.

Šalviový olej
Esenciálny olej zo 
šalvie sa získava zo 
Salvia sclarea, rastliny 
z čeľade Labiatae. 
Je známy svojimi 
mnohými vlastnosťami. 
Uvoľňuje, čistí a lieči.

Harmančekový 
olej 
Modrý harmančekový 
esenciálny olej, 
alebo tiež nemecký 
harmanček, ktorý si 
netreba zamieňať s 
inými harmančekovými 
esenciálnymi olejmi, 
ľahko spoznáte vďaka 
intenzívnej modrej 
farbe, ktorá mu dala 
toto meno. Pochádza z 
Maďarska a je známy 
svojimi protizápalovými 
a antialergickými 
vlastnosťami. V 
skutočnosti je veľmi 
účinný pri liečbe 
zápalov kože.

Hinoki olej
(Japonský cyprus)

Tento ľahký olej 
nielenže posilňuje 
imunitný systém, ale 
zlepšuje aj rast vlasov.

Esenciálny olej z 
eukalyptu
Jeho antiseptické a 
osviežujúce vlastnosti 
sú ideálne na ošetrenie 
pokožky hlavy.

Mätový olej 
Získava sa z Mentha 
piperita, rastliny 
patriacej do čeľade 
Lamiaceae. Má 
tráviace, antistresové 
a antibakteriálne 
vlastnosti.

Esenciálny olej z 
melalueca
(Čajový strom)

Vďaka svojim 
antibakteriálnym 
a protiplesňovým 
vlastnostiam tento 
esenciálny olej účinne 
lieči rôzne formy 
šupinatenia pokožky.

Bergamotový 
olej
Má upokojujúci a 
antiseptický účinok.

Esenciálny olej 
z cédorového 
dreva
Pomáha stimulovať 
mikrocirkuláciu v 
pokožke hlavy.

Esenciálny olej z 
rozmarínu
Tento olej má 
antimikrobiálne, pokožku 
čistiace a vnútro liečiace 
vlastnosti, ktoré možno 
použiť na ošetrenie 
mastnej pokožky hlavy a 
vlasov.

Esenciálny olej z 
levandule
Je ideálny na upokojenie 
podráždenej pokožky 
hlavy a ako ošetrenie 
proti lupinám.

Olej z horkého 
pomaranča
Získava sa z Citrusu 
aurantium, rastliny z 
čeľade Rutaceae. Má 
známe upokojujúce, 
tonizujúce a antiseptické 
vlastnosti.



Bohaté množstvo látok na 
rastlinnej báze
Exkluzívna zmes účinných látok na rastlinnej báze pozostáva z:

Serenoa repens 
(Extrakt Saw palme�o)

Rastlina patriaca do 
čeľade Arecaceae, 
ktorej priaznivé 
účinky proti 
dihydrotestosterónu 
(DHT) sú široko 
uznávané.

Esenciálny olej z 
timiánu 
Jeho protiplesňové 
vlastnosti sú ideálne 
na hlboké čistenie 
pokožky hlavy.

Šalviový olej
Esenciálny olej zo 
šalvie sa získava zo 
Salvia sclarea, rastliny 
z čeľade Labiatae. 
Je známy svojimi 
mnohými vlastnosťami. 
Uvoľňuje, čistí a lieči.

Harmančekový 
olej 
Modrý harmančekový 
esenciálny olej, 
alebo tiež nemecký 
harmanček, ktorý si 
netreba zamieňať s 
inými harmančekovými 
esenciálnymi olejmi, 
ľahko spoznáte vďaka 
intenzívnej modrej 
farbe, ktorá mu dala 
toto meno. Pochádza z 
Maďarska a je známy 
svojimi protizápalovými 
a antialergickými 
vlastnosťami. V 
skutočnosti je veľmi 
účinný pri liečbe 
zápalov kože.

Hinoki olej
(Japonský cyprus)

Tento ľahký olej 
nielenže posilňuje 
imunitný systém, ale 
zlepšuje aj rast vlasov.

Esenciálny olej z 
eukalyptu
Jeho antiseptické a 
osviežujúce vlastnosti 
sú ideálne na ošetrenie 
pokožky hlavy.

Mätový olej 
Získava sa z Mentha 
piperita, rastliny 
patriacej do čeľade 
Lamiaceae. Má 
tráviace, antistresové 
a antibakteriálne 
vlastnosti.

Esenciálny olej z 
melalueca
(Čajový strom)

Vďaka svojim 
antibakteriálnym 
a protiplesňovým 
vlastnostiam tento 
esenciálny olej účinne 
lieči rôzne formy 
šupinatenia pokožky.

Bergamotový 
olej
Má upokojujúci a 
antiseptický účinok.

Esenciálny olej 
z cédorového 
dreva
Pomáha stimulovať 
mikrocirkuláciu v 
pokožke hlavy.

Esenciálny olej z 
rozmarínu
Tento olej má 
antimikrobiálne, pokožku 
čistiace a vnútro liečiace 
vlastnosti, ktoré možno 
použiť na ošetrenie 
mastnej pokožky hlavy a 
vlasov.

Esenciálny olej z 
levandule
Je ideálny na upokojenie 
podráždenej pokožky 
hlavy a ako ošetrenie 
proti lupinám.

Olej z horkého 
pomaranča
Získava sa z Citrusu 
aurantium, rastliny z 
čeľade Rutaceae. Má 
známe upokojujúce, 
tonizujúce a antiseptické 
vlastnosti.



Inteligentné 
a efektívne užívanie
Hlavné vlastnosti produktu:

PRISPÔSOBITEĽNOSŤ

FLEXIBILNOSŤ

VŠESTRANNOSŤ

JEDNODUCHOSŤ

PRÍRODNOSŤ

(vhodný pre rôzne účely)

(prispôsobuje sa rôznym životným štýlom)

(dokáže riešiť viacero problémov)

(malý počet bežne používaných produktov)

(rastlinné aktívne zložky a esenciálne oleje)

Holistický prístup nového radu je to, čo ho 
robí takým výnimočným a funguje na dvoch 
frontoch:

Dobre vyvážené používanie každého produktu 
je tajomstvom účinnosti každého užívania.

ZVNÚTRA 
(pomocou doplnkov stravy)

ZVONKU 
(pomocou šampónu a ampulky)

Starostlivým kombinovaním šampónov, ampuliek a doplnkov stravy 

môžete vytvoriť liečbu mnohých rôznych problémov.

Šampóny

Densifying Toning Libera

Ampulky

Densifying PRE
mikrocirkulácia

Densifying POST
metabolické výmeny

Intensity
plešatenie

Libera
vyváženosť

In Woman
pre ženy

In Woman Plus
pre ženy v menopauze

In Man
pre mužov

In Active
na vypadávanie vlasov

Doplnky
stravy

Produkty Kyklos boli 
navrhnuté tak, aby sa dali 
ľahko a efektívne kombinovať 
a poskytli špecifické užívanie 
pre každú potrebu vlasov a 
vlasovej pokožky.
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navrhnuté tak, aby sa dali 
ľahko a efektívne kombinovať 
a poskytli špecifické užívanie 
pre každú potrebu vlasov a 
vlasovej pokožky.



Definícia roblému

Sú vlasy stále 
jemnejšie a postupne 
rednú?
Vzorová plešatosť alebo rednutie 
(androgénna alopécia) je stav, keď postupne 
strácame vlasy. Je to spôsobené tým, že náš 
vlasový folikul a vlasy sa stávajú náchylnými 
na miniaturizáciu, ktorá môže byť spôsobená 
genetickými a/alebo hormonálnymi faktormi 
alebo nedostatkami spojenými s lokálnou 
mikrocirkuláciou.

Vypadávajú vlasy na 
niektorých miestach 
alebo na celej hlave?

Rozšírená plešatosť (Telogen E�uvium) je, keď 
dochádza k zvýšenému vypadávaniu vlasov 
(napríklad pri umývaní) a bodová plešatosť 
(Alopecia Areata), keď sa v strede alebo 
po stranách hlavy objaví jedna alebo viac 
plešatých škvŕn. Existuje mnoho rôznych príčin 
tohto problému: stres, strava, nedostatok 
minerálov a vitamínov alebo dokonca zmeny 
v imunitnom systéme. V niektorých prípadoch 
môže ísť o genetickú predispozíciu.

Je pokožka hlavy 
bolestivá, má lupiny 
alebo sa nadmerne 
mastí, dokonca svrbí?

Ak dôjde k nerovnováhe vlasovej pokožky, 
môže to byť veľmi nepríjemné a situáciu je 
možné vyriešiť iba individuálnym ošetrením, 
ktoré obnoví normálny stav, odstráni lupiny, 
kožný maz či iné poruchy.

Dokážete rozoznať rozdiel medzi plešatosťou a vypadávaním vlasov? 

Trpí pokožka hlavy poruchami? Kyklos ako jedina línia na trhu sa dokáže 

špecializovať na konkrétny problém.

MUŽSKÁ ANDROGENETIC ALOPECIA

ŽENSKÁ ANDROGENETIC ALOPECIA

Naskenujte QR kód

Návod pre správnu aplikáciu 
línie proti plešatosti
vo formáte .pdf

Naskenujte QR kód

Návod pre správnu aplikáciu 
línie proti plešatosti
videonávod YouTube

Naskenujte QR kód

Návod pre správnu aplikáciu 
línie proti vypadávaniu vlasov
vo formáte .pdf

Naskenujte QR kód

Návod pre správnu aplikáciu 
línie proti vypadávaniu vlasov
videonávod YouTube

Naskenujte QR kód

Návod pre správnu aplikáciu 
línie pre problémy s pokožkou
vo formáte .pdf

Naskenujte QR kód

Návod pre správnu aplikáciu 
línie pre problémy s pokožkou
videonávod YouTube
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Skener na vlasy 
a pokožku hlavy

Výsledky

Poskytnite aj vy to najlepšie a najpresnejšie ošetrenie vďaka 

inovatívnemu skeneru na vlasy a pokožku hlavy.

Na mieru vytvorená a naprogramovaná aplikácia Jean Paul Mynè 

Scanner poskytne nie len najpodrobnejšiu analýzu, ale slúži tiež ako 

online register klientov, ktorý dokážete každou jednou návštevou 

zákazníka aktualizovať.

ARAM SG ASG 200F
Aramo Smart Lite

Kompletná analýza vlasov a 
pokožky hlavy:

1. Stav vypadávania vlasov
2. Stav pokožky hlavy
3. Hustota vlasov
4. Stav keratínu v pokožke hlavy
5. Stav ciev v pokožke hlavy
6. Hrúbka vlasov
7. Stav vlasových pórov
8. Stav kutikuly vlasu
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SILNÉ VYPADÁVANIE VLASOV 
PO 8 TÝŽDŇOCH OŠETRENIA
Lorella Imperatori Salon - Rím

SILNÉ REDNUTIE A PLEŠATENIE VLASOV 
PO 8 TÝŽDŇOCH OŠETRENIA
Hair the Best Salon - Rím

SILNÉ REDNUTIE 
A PLEŠATENIE 
VLASOV 

PO 50 TÝŽDŇOCH 
OŠETRENIA

J Academy’s hosť 
Sant’Elpidio a 
Mare (FM)

SILNÉ REDNUTIE A PLEŠATENIE VLASOV 
PO 8 TÝŽDŇOCH OŠETRENIA
Beauty effect Salon - Rím

SILNÉ REDNUTIE A PLEŠATENIE VLASOV 
PO 8 TÝŽDŇOCH OŠETRENIA
J Academy’s hosť Sant’Elpidio a Mare (FM)

SILNÉ REDNUTIE A PLEŠATENIE VLASOV 
PO 8 TÝŽDŇOCH OŠETRENIA
J Academy’s hosť Sant’Elpidio a Mare (FM)



Hair & Salon s’ s.r.o. 
www.jeanpaulmyne.sk

Made   
in Italy

V prírode všetko smeruje
k rovnováhe...

Taras Mithrandir


