
HAVE 
A WONDERFUL
 HAIR





Aby boli každý deň  
vzácnejšie, zaobchádzajte 
s nimi ako so šperkom!

Napadlo vám 
niekedy, že by ste 
mohli nosiť šperk 
na vlasoch?



Z najlepšieho výskumu  
sa zrodila nová kvalita

Vlasy boli vždy tým 
najcennejším doplnkom 
každej ženy, rám, ktorý 
dodáva tvári hodnotu  
a bohatstvo.

Každodenná starostlivosť o 
vlasy je často podceňovaná. 
Je potrebné sa starať o vlasy 
tak, ako to robíme každý deň s 
pokožkou tváre, presne tak ako 
sa to robí so vzácnym šperkom.





Zažiť konečne pocit lesklých vlasov, 
vidieť výsledky, ktoré priniesla 
starostlivosť o vlasy s rovnakou 
pozornosťou, akou sa staráte o 
pokožku tváre a svojho tela.

Predstavte si ...

Zatvorte oči a predstavte  
si, že máte vlasy, ktoré  
každý obdivuje … 

Z výskumu a vývoja laboratórií 
Jean Paul Mynè sa zrodila  
jedinečná línia  b.ju 





BLOOMING 
posilňujúca línia

PLUMPING
vyplňujúca línia 



REVAMPING
protistarnúca línia

SUPREME
viacúčelový obnovujúci systém



Už vás nebavia bežné kúry na starostlivosť o vlasy? 
Už vám nestačí len hydratovať a umývať vlasy? 
b.ju je nový rad na ošetrenie vlasov inšpirovaný 
princípmi vlasovej kozmetiky.

Z najlepších kozmetických princípov a z 
najprestížnejšej technológie starostlivosti o pleť v 
kombinácii so špičkovým technologickým výskumom 
v oblasti vlasových produktov sa zrodila línia, ktorá 
sa o vaše vlasy stará ako o tie najvzácnejšie šperky.

Najnovšia generácia aktívnych zložiek 
a inovatívna receptúra, ktorá zaručuje 
silu ošetrenia, ktorá tu ešte nebola. 
Predstavuje každodennú rutinu 
vlasovej starostlivosti každej  
ženy do budúcnosti.

Od vlasovej kúry až  
po vlasovú kozmetiku





Zvoľ si b.ju,  
zvoľ si budúcnosť

Tri rodiny, tvorené zo šampónu,  
ošetreniami pred a po, zaručujú 
nekonečné výsledky.

—— Blooming
Na posilnenie unavených a  
poškodených vlasov po procedúrach.

—— Plumping
Spevní a dodá hrúbku krehkým  
a „jemným“ vlasom.

—— Revamping
Na omladenie vlasov,  
ktoré potrebujú oživiť .



A ak potrebujete 
extra ošetrujúci 
dotyk ?

—— Supreme
Nová multifunkčná, všestranná, praktická a príjemná 
neoplachovacia starostlivosť, vďaka ktorej je práca 
kaderníka skutočným potešením a vlasy sú jemné ako 
hodváb. Chráni vzhľad tým, že dodáva vlasom výživu 
a lesk s progresívnym účinkom.

Konečne aj vaše vlasy budú mať s b.ju  
pozornosť, ktorú si zaslúžia. 



Jednoduchá a rýchla aplikácia,  
ktorá charakterizuje všetky produkty  
z línie b.ju. Vďaka jemnej, ale nie príliš  
tekutej konzistencií, nedochádza k plytvaniu 
produktu. Navyše, vďaka použitiu „techno 
aktívnych látok“ najnovšej generácie, ktoré 
sú medzi nimi kompatibilné, sa každá rodina 
navzájom dopĺňa, aby bola vaša rutina vlasovej  
starostlivosti ešte viac pozdvihnutá. Zaručuje 
vlasom ešte viac energie, sily a ochrany pred 
vonkajšími vplyvmi vrátane tepla.

Hodnota  
a výskum

Hodnota ošetrení b.ju je  
zaručená využitím jedinečných 
technológií a aspektov.



Efekt rýchleho 
sušenia

Ľahký  
oplachovací efekt

Efekt extrémneho 
lesku 

100% vegánske  
a ekologické

Nadýchaný  
efekt 

Žiadny  
hromadiaci efekt

Pokročilé „techno aktívne“ 
zložky

Progresívny  
efekt

Dermo-afinné 
receptúry

Cenné  
mikroemulzie



Kozmetika 
4.0

Prítomnosť najnovšej generácie 
„aktívnych“ zložiek v kombinácii s 
výťažkami prírodného pôvodu a bio 
povrchovo aktívnymi látkami zaručuje 
bezkonkurenčné výsledky v oblasti 
hebkosti, vypĺňania vlasov, hydratácie a 
štruktúry.

Technológia, príroda a ekologická 
udržateľnosť sú tri základné princípy 
novej línie. Neustále hľadanie rovnováhy 
medzi týmito tromi princípmi je základom 
každej zložky a formuly b.ju. Produkty 
b.ju sú prirodzene bez SLES a SLS a sú 
vyvinuté len s certifikovanými a vybranými 
ingredienciami.



Príroda 
extrakty z 
prírody

Technológia
vzácna “techno  
aktívne látky”

Ekologická udržateľnosť 
bio povrchové látky





—  Blooming 

—  Plumping

—  Revamping

—  Supreme

Dokonalosť v  
jednoduchosti

Jeden systém, štyry mimoriadne vyvážené 
formuly, pre zaistenie maximálnej sily a s 
ochrannou zdravia pokožky a vlasov.





BLOOMING
posilňujúca kúra

Vlastnosti produktu

Blooming je ideálna voľba pre všetky typy vlasov, ktoré 
potrebujú novú silu a posilňujúci kúpeľ, ktorý dáva krehkým 

vlasom okamžitú odolnosť. Línia sa skladá zo šampónu 
a intenzívneho ošetrenia po umytí na zabezpečenie 

maximálnej účinnosti.

Ľahký oplachovací  
efekt

Efekt rýchleho 
sušenia



V

Už počas prvého použitia má vďaka 
prítomnosti rastlinných povrchovo aktívnych 
látok a katiónových kondicionérov energetický 
reštrukturalizačný účinok na poškodené 
keratínové vlákna. Prináša okamžité 
zlepšenie vzhľadu vlasov, hydratáciu a 
hebkosť,  pričom vlasy zanecháva rozžiarené.

BLOOMING
posilňujúci 
šampón 

Výhody produktu

Bio povrchovo 
aktívne látky získané 
z kokosového oleja a 
červenej repy.

Nová aktíva generácia 
pre reštrukturalizáciu.

Čistenie a príprava na 
ďalšie ošetrenie.



V

Ošetrenie s ultra intenzívnou 
textúrou. Vďaka prítomnosti 
ľanového oleja, zmesi fytoceramidov 
a technoaktívnych zložiek najnovšej 
generácie, zlepšuje štruktúru 
keratínových vlákien, ktoré boli 
poškodené počas predchadzajúcich 
procedúr. Má ultra intenzívny efekt 
zlepšujúci rozčesávanie, lesk a 
odolnosť proti poškodeniu.

BLOOMING
posilňujúca vlasová 
starostlivosť

Výhody

Vyživujúci.

Aktívne rastlinné látky: 
slnečnicové semienka, 
Ceramid 3 a ľanový olej.

Biologický kondicionér: 
nemá vplyv na morskú 
flóru a faunu.

Vyvážená formula.

Jemná vôňa, no zároveň 
intenzívna. Inšpirované 
orientálnym svetom, 
umožní vám cestovať do 
vzdialených svetov.





PLUMPING
vyplňujúca kúra

Vlastnosti produktu

Efekt extrémneho  
lesku

Nadýchaný  
efekt 

Rovnako ako pery alebo pokožka tváre, aj vlasy  
často potrebujú pozdvihnúť a vyplniť. Línia Plumping  

je ideálna pre všetky riedke vlasy alebo vlasy preriedené 
častými chemickými procedúrami, ktoré je potrebné obnoviť 

a vyplniť. Línia sa skladá zo šampónu a balzamu, ktoré 
sa navzájom dokonalo dopĺňajú, aby vašim vlasom dodali 

úžasný „efekt výplne vlasu“.



 

Vďaka výťažku z lipy a prítomnosti veľmi jemných 
povrchovo aktívnych látok, má šampón na 
keratínové vlákna účinný, vyživujúci a čistiaci 
účinok. Uvoľňuje štruktúru a už v tejto fáze si 
začína pripravovať pôdu pre ošetrenie, ktoré bude 
aplikované neskôr. Mikroemulzia šampónu sa 
pozná podľa ľahkosti peny, ktorá zahaľuje vlasy 
do čistiaceho zážitku, aký klient ani kaderník 
nezažili.

PLUMPING
vyplňujúci 
šampón

Výhody produktu

Hodvábny efekt na 
rukách.

„Aktívne“ zložky,  
ktoré hydratujú a 
vyživujú.

Základná a vyvážená 
receptúra.



 

Produkt inšpirovaný najcennejším 
balzamom na pery, bohatý, ale pritom 
ľahký. Zaručuje maximálnu silu pri 
obnove štruktúry vlákna vďaka zmesi 
vzácnych jojobových, pšeničných olejov 
a esenciálnych aminokyselín.

PLUMPING
vyživujúci balzám 
na vlasy

Výhody

Vôňa  je jemne kvetinová 
s príjemnými morským 
nádychom na prežitie  
skutočnej chvíle relaxu.

Hladká a jemná textúra.

Inteligentný a reaktívny 
molekulárny vzorec: viaže 
sa na vlasy.

Prítomnosť PCA 
organická látka, ktorá 
obnovuje prirodzenú 
hydratáciu pokožky.





REVAMPING
protistárnuce pôsobenie

Vlastnosti produktu

Efekt extrémneho  
lesku

Progresívny  
efekt

Revamping je ideálna línia na ochranu vlasov pred účinkami času 
a opakovanými chemickými zásahmi. Nie je  dôležitý vek, ktorý 
niekto má, ale počet procedúr, ktoré vlasy zažili. Často vidíme 

mladé vlasy so zložitou a agresívnou históriou. Revamping línia 
je tvorená šampónom a vlasovým maslom.  Umožňuje udržiavať 
zdravé, silné, mladé a nadčasové vlasy. Používa sa samostatne 

alebo po niektorých iných ošetreniach vlasov, dodáva stály lesk a 
pomáha vlasom obnoviť ich pôvodnú krásu.



Šampón využíva veľmi jemné povrchovo 
aktívne látky, fytoceramidy získané zo 
slnečnicového oleja a najnovšiu generáciu 
technoaktívnych zložiek, ktoré poskytujú 
úľavu suchým a lámavým vlasom. 
Okamžite zlepšuje vzhľad a textúru. 
Čistiaci efekt nežiaducich zvyškov 
produktov pripraví  vlasové vlákno na 
následné ošetrenie.

REVAMPING
protistárnuci
šampón

Výhody produktu

Extrakt zo slnečnice.
 

Špeciálna aktívna 
zložka, ktorá obnovuje 
kutikulu už od prvej 
aplikácie.

Mäkká a luxusná 
pena: dáva nový 
život štruktúre.



Mäkká a hladká textúra.

Komplex organických 
kyselín rovnako ako 
v technológií Oxilock 
Plasma®.

Zmes aminokyselín 
s antioxidačným a 
regeneračným účinkom.

Bohaté a vyživujúce maslo vám umožní 
obnoviť „porézne“ vlasy, viditeľne 
zlepšuje ich vzhľad ihneď po prvom 
použití. Jeho formula je skutočné dielo 
kozmetického sveta, svoj potenciál 
využije hlavne na extrémne zaťažených 
a nepoddajných vlasoch s dobou 
pôsobenia minimálne 10 minút.

REVAMPING
protistárnuce
maslo na vlasy

Výhody

Jemné objatie medzi ľahkou a 
korenistou vôňou obohatenou o 
exotické tóny. Pocit, ktorý zažijete 
vďaka pravidelnému používaniu 
línie Revamping.





SUPREME
viacúčelová a obnovujúca 
kúra na vlasy

Luxusný a vzácny.  Spája všetky 3 
línie a umožňuje vám dokončiť  alebo 
začať ošetrenie s množstvom lesku, 
hydratácie a výživy v absolútnej 
ľahkosti. Vďaka prítomnosti 
rastlinných kondicionérov, 
fytoceramidov, ľanového oleja a 
najnovšej generácie techno aktívnych 
zložiek zlepšuje lesk vlasov. Chráni 
vlas pred vonkajším vplyvov a zdrojov 
tepla. Používa sa spolu s ostatnými 
produktmi rady b.ju a je dokonalým 
produktom pre dosiahnutie  
maximálneho výsledku a sily všetkých 
troch ošetrení.

Výhody

Ceramid 3 rastlinného 
pôvodu.

Olej z ľanových semienok.

Hydratačný, ochranný 
a antistatický účinok vo 
všetkej ľahkosti.

Výber ľahkého 
kozmetického základu 
umožňuje ponechať 
priestor pre
mikroemulziu funkčných 
technoaktívnych zložiek, 
zaručujúca neviditeľnú 
textúru, jednoduchú 
aplikáciu a nevídaný 
výsledok.

Používa sa spolu s ďalšími 
produktmi rady b.ju, Supreme 
je dokonalým členom pre 
dosiahnutie  maximálneho 
výsledku a sily všetkých troch 
ošetrení.



Potrebujete urobiť okamžité ošetrenie v salóne 
alebo doma v krátkom čase? b.ju je vaša nová 
rutina pre krásu vlasov. Veľmi jednoduché 
použitie týchto produktov v kombinácii s ich 
účinnosťou a vysokou regeneračnou silou 
umožňuje každej žene vytvoriť dokonalé 
ošetrenie. Vlasy budú okamžite pôsobiť 
silnejšie, vitálnejšie a žiarivejšie podľa vášho 
želania.

Prosím, dohodnite sa so 
svojím zákazníkom na 
najvhodnejšom ošetrení.

Nečakajte a premeňte 
vlasy svojich zákazníkov na 
vzácne a žiariace šperky.

Šperk, ktorý je  
pripravený na nosenie





Tvoj rituál krásy
krok po kroku

Zážitok, ktorý presahuje silu a 
účinnosť produktu, vám umožní zažiť 
ošetrenie skutočne profesionálnym, 
kde potešenie má mimoriadne dôležitú 
úlohu. 

Chvíle prežité v salóne pri v ktorých sa 
budete cítiť dobre a v ktorých budete 
prežívať vedomie toho, že robíme 
dobro pre svoje vlasy

b. ju bežné  
ošetrenie  
vlasovej krásy



krok 5 
aplikácia

krok  6 
počas pôsobenia

krok 7 
umývanie

krok 1 
privítanie

krok  2 
relax

krok 3 
príprava

krok 4 
konzultácia

krok 8 
vyživenie

Úsmev, objatie, prvý 
moment v ktorom sa 
budú klienti cítiť vítaní s 
príjemným nadviazaním 
dialógu. 

Mierne vlhký a teplý 
uterák umiestnený na 
hlave so suchými vlasmi 
je to, čo potrebujete 
na rozšírenie pórov 
pokožky a prípravu 
štruktúry vlasov pred 
ošetrením.

Ľahký dotyk, závan 
Supreme zanechá 
potrebné zmäkčenie 
vlasov pri česaní 
od končekov až po 
pokožku. Pomalé, ľahké 
a jemné pohyby.

Všetko záleží od typu 
vlasov a želaného 
výsledku, je potrebné 
vybrať to správne 
ošetrenie  b.ju ošetrenia: 
Blooming reinforcing 
hair treatment, Plumping 
filler hair balm, 
Revamping timeless hair 
butter

Produkt nanášajte 
pomocou štetca, 
ktorý zaručuje lepšie 
rozloženie produktu . 
Doba pôsobenia od 5 do 
15 minút.

Teplý a mierne vlhký 
uterák, impregnovaný 
Supreme Leave in sa 
opäť nanáša na hlavu 
pre „nadýchaný efekt“ 
na pokožke hlavy.

Je čas opláchnuť a 
umyť vlasy potrebným 
šampónom: Blooming 
reinforcing shampoo, 
Plumping filler shampoo 
alebo Revamping 
timeless shampoo. 
Šampón aplikujte spolu 
s ľahkou a príjemnou 
masážou.

Posledná aplikácia 
Blooming reinforcing 
hair treatment, Plumping 
filler hair balm, alebo 
Revamping timeless hair 
butter. Vždy aplikujte 
pomocou štetca a 
následne pokračujte v 
prečesávaní s hrebeňom 
so širokými zubami. 
Nechajte pôsobiť 5 až 
15 minút. Opláchnite a 
pokračujte v stylingu.



Kobido touch
krok po kroku

Počas doby pôsobenia masky, ktorá trvá 
približne od 5 do 15 minút, sa odporúča 
vykonať aj masáž Kibido na tvári. Je to 
masáž pochádzajúca z japonskej kultúry, 
známejšia ako „masáž večnej mladosti“. 
Príbeh hovorí, že masáž sa zrodila vďaka 
japonskej cisárovnej, ktorá si v roku 1400 
požiadala o kúru, ktorá by si zachovala svoju 
krásu naveky.

Jednotlivé kroky masáže je 
možné prispôsobovať a opako-
vať podľa typu ošetrenia, do-
stupného času a želania klienta.

Načo to je? Dodať energiu, 
harmóniu a ticho. Dôležité 
je urobiť si chvíľku pre 
krásu vlasov a tiež dodať 
tvári nádych pohody.



krok  2 
aktivácia

krok  5
pohladenie

Urobte vertikálne pohyby 
pomocou končekov prstov na 
čele, od nadočnicového oblúka 
po líniu vlasov.

S prekríženými rukami urobte 
jemný pohyb a vytvorte jeden 
tlak posunutím prstov smerom 
k spánkom. Opakujte pohyb 
3-krát.

krok 3 
tónovanie

krok 6 
zakončenie

Končekmi prstov robte krúživé 
pohyby na čele, začínajúc od 
stredu čela a vlasovej línie 
obočia až k spánkom. Opakujte 
pohyb, kým nedosiahnete 
vlasovú líniu.

Pritlačte palec, ukazovák a 
prostredník: palce pod lícnou 
kosťou, ukazovák na bradu a 
prostredník  pod bradu. Jemnými 
pohybmi začnite rukami od 
brady a vráťte sa späť kým sa 
ukazovákom nedotknete oblasti 
horného ucha a prostredníkom 
oblasti za uchom. Opakujte 
3-krát, pričom posledným 
pohybom dajte uterák preč z 
hlavy klienta.

krok 1 
relax

krok 4 
natiahnutie

Urobte tlak na spánky po dobu 
5 sekúnd. Pokračujte krúživými 
pohybmi na spánkoch po dobu 
5 sekúnd. Opakujte po dobu 
troch sérií.

Pomocou končekov prstov 
vytvorte ľahké a jemné pohyby, 
ktoré začínajú od stredu čela 
krížovým pohybom a až k 
vrchnej časti čela klienta.



BLOOMING 
posilňujúca kúra

PLUMPING
vyplňujúca kúra 

BLOOMING
posilňujúci šampón 
1000 ml
Code BJRF01

BLOOMING
posilňujúce vlasové ošetrenie 
1000 ml
Code BJRF02

BLOOMING
posilňujúci šampón 
300 ml
Code BJRF03

BLOOMING
posilňujúce vlasové ošetrenie
300 ml
Code BJRF04

BLOOMING
posilňujúci šampón 
100 ml
Code BJRF05

BLOOMING
posilňujúce vlasové ošetrenie 
100 ml
Code BJRF06

PLUMPING
vyplňujúci šampón 
1000 ml
Code BJFL01

PLUMPING
vyplňujúci balzám 
1000 ml
Code BJFL02

PLUMPING
vyplňujúci šampón 
300 ml
Code BJFL03

PLUMPING
vyplňujúci balzám
300 ml
Code BJFL04

PLUMPING
vyplňujúci šampón 
100 ml
Code BJFL05

PLUMPING
vyplňujúci balzám 
100 ml
Code BJFL06



REVAMPING
protistarnúca kúra

SUPREME
viacúčelová a obnovujúca kúra na vlasy

SUPREME
kondicionér 
150 ml
Code BJSL01

REVAMPING
nadčasový šampón 
1000 ml
Code BJAL01

REVAMPING
nadčasové maslo na vlasy 
1000 ml
Code BJAL02

REVAMPING
nadčasový šampón 
300 ml
Code BJAL03

REVAMPING
nadčasové maslo na vlasy
300 ml
Code BJAL04

REVAMPING
nadčasový šampón 
100 ml
Code BJAL05

REVAMPING
nadčasové maslo na vlasy 
100 ml
Code BJAL06



Marketingové 
nástroje

Držiak 
——— 
Veľkosť
24,5 x 15,5 x 11,5 cm
Code ESP140

PREDAJNÝ STOJAN 
———
Veľkosť 
13 x 11 x 4,3 cm
Code ESP150

SADA
——— 
Veľkosť
49,3 x 10 x 22 cm
Code CAM09

PLAGÁT NA OKNO
——— 
Code  
PROKIT80

——— 
Obojstranný plagát 
Veľkosť 
60 x 90 cm

——— 
Trojdielny plagát
Veľkosť 
21 x 27,5 x 7 cm

——— 
Nálepka na okno
Veľkosť 
35 x 25 cm





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

Made   
in Italy


