
Vyhladzujúce 
kúry



Prečo iba v  
top salónoch? 

Ošetrenia Jean Paul Mynè sú vysoko 
inovatívne a technologické. Preto sú 
vyvinuté výhradne pre profesionálov, 
aby každému, kto navštívi salón, 
poskytli jedinečný zážitok na celý 
život, ktorý žiadny iný produkt na trhu 
nedokáže napodobniť.

Keď vám zákazníčka zverí svoje 
vlasy, neočakáva nič iné ako tie 
najlepšie, najmodernejšie produkty, 
ktoré skúsení stylisti šikovne a 
vedome používajú. Stratégiou Jean 
Paul Mynè je prilákať zákazníkov do 
salónov a zvýšiť dôveryhodnosť a 
prestíž špičkových profesionálov v 
tomto sektore.





Diagnostika a konzultácia  
sú kľúčom k úspechu 

Pred začatím akejkoľvek liečby 
je nevyhnutné porozprávať sa so 
svojou zákazníčkou a spoločne 
rozhodnúť o riešení, ktoré najlepšie 
vyhovuje jej potrebám a životnému 
štýlu. Len tak môžete plne pochopiť 
a dodať to, čo chce, a vidieť v 
jej očiach spokojnosť na konci 
ošetrenia a vďačnosť za ďalšie 
návštevy salónu.

Spokojnosť zákazníka bola 
vždy našou prioritou číslo jedna. 
Aby ste to dosiahli, je dôležité 
začať dôkladnou diagnostikou 
vlasov a odbornou a podrobnou 
konzultáciou.



Kľúčové  
otázky 

Čo chcete dosiahnuť (vlasy, 
ktoré sú dokonale hladké, 
rovné, kučeravé, vlnité, 
upravené, lesklé, silnejšie... 
atď.)? Ako si bežne sušíte vlasy 
doma (vyfúkaním a kefou, 
rukami atď.)? Prichádzajú 
vaše vlasy často do kontaktu 
s chlórom alebo slanou vodou 
(športujete alebo chodíte 
plávať)? Čo sa ti na vlasoch 
nepáči, čo by si chcela zmeniť? 
Chceli by ste mať možnosť 
venovať svojim vlasom každé 
ráno menej času? (odpoveď 
na túto otázku je takmer vždy 
„áno“).

Keď hovoríte so svojou zákazníčkou, musíte jej venovať plnú pozornosť a starostlivo 
preskúmať jej vlasy, stav, v akom sa nachádzajú, či sú chemicky ošetrené alebo 
poškodené, a spoločne identifikovať výsledok, ktorý chce, aby ste mohli naplánovať 
buď jedno ošetrenie alebo séria ošetrení. Až potom budete môcť vybrať pre svojho 
zákazníka najvhodnejšie ošetrenie a dosiahnite vynikajúci výsledok s použitím 
produktov Jean Paul Mynè. Aby ste predišli vytváraniu falošných nádejí zákazníkom, 
je nevyhnutné, aby ste im spoločne vysvetlili dôvody pre zvolenú liečbu a výsledok, 
ktorý od nej môže očakávať.



Stavba vlasu 

Pre lepšie pochopenie toho, na čo 
sú naše vlasové kúry určené, je 
dôležité vedieť, čo sú vlasy, z čoho 
sú vyrobené, ako vznikajú, ako 
odumierajú a ako sa regenerujú v 
každom životnom cykle.

Každý náš vlas je uzavretý vo vlasovom 
folikule, ktorý je pod uhlom uložený v 
povrchových vrstvách kože. Vlasový kmeň 
(viditeľná časť) rastie vo folikule. Na spodnej 
časti vlasového folikulu je cibuľka, kde sa 
vlas vyvíja, keď sa tvoria nové bunky.  Cibuľka 
obsahuje pás krvných ciev, ktorý je obklopený 
špeciálnym spojivovým tkanivom, dermálnou 
papilou. Iba cibuľka obsahuje živé bunky, 
všetky ostatné časti vrátane drieku sú tvorené 
mŕtvymi bunkami. 

Vlasy sú tvorené z keratínu, veľmi silného 
vláknitého proteínu: v skutočnosti, keď vlasy 
nie sú ovplyvnené chemickými, tepelnými 
alebo environmentálnymi činiteľmi, zostanú 
neporušené po tisíce rokov. V hornej časti 
vlasového folikulu je mazová žľaza, ktorá 
vylučuje kožný maz a určuje kvalitu vlasov – 
mastné, normálne alebo suché.

Vlasový driek

Vlasová cibuľka

Cievy

Lymfatické cievy

Vlasový folikul

Mazová žľaza

Epidermis



Ak rozdelíme vlas horizontálne, 
vidíme, že jeho štruktúra je 
rozdelená na tri časti: kôra, 
dreň a kutikula
 

Kutikula je vonkajšia ochranná vrstva vlasu a je 
tvorená prekrývajúcimi sa plochými bunkami. Jeho 
úlohou je chrániť driek pred vonkajším prostredím 
a jeho celistvosť je nevyhnutná pre zdravé vlasy. 
Počnúc zvnútra, po bunkovej stene je endokutikula, 
exokutikula a vrstva, ktorá sa nazýva A-vrstva. 
Vonkajšia vrstva je epikutikula (Prosepio). Bunka 
kutikuly sa skladá zo série keratínových vrstiev 
rôznych štruktúr. V A-vrstve a exokutikule je veľa 
amorfného keratínu, ale proteíny v endokutikule 
na druhej strane nie sú také silné, takže môžu byť 
napadnuté enzýmami a keratolytickými látkami.

Cortex (kôra)
Skladá sa z predĺžených buniek, 
ktoré obsahujú melanín, ktorý 
dodáva vlasom farbu. Je to 
najhrubšia časť vlasov.

Medulla (dreň) 
Toto je centrálna časť vlasového 
drieku a je tvorená bunkami, ktoré 
nemajú jadro, usporiadanými do 
stĺpcov.

Kutikula
Ide o tenkú membránu 
pozostávajúcu zo šupinovitých 
buniek rohovky, ktoré sú usporiadané 
vo vrstvách a sú viditeľné. Kutikula je 
veľmi dôležitá z estetického hľadiska, 
pretože keď je zdravá, vlasy vyzerajú 
lesklé a ľahké a ich vzhľad je výrazne 
vylepšený.

Cortex (kôra)

Kutikula

Medulla (dreň)

Kutikula

Cortex (kôra)

Medulla (dreň)



Typ a morfológia vlasov

Šupiny v drieku sú tesne v strede, ale po 
stranách sú extrémne otvorené a kutikula 
je obzvlášť pevná. Táto mozaika vrstiev 
leží pozdĺž povrchu vlasu a drieku ako 
dlaždice na streche, pričom ich voľné okraje 
smerujú ku koncu. Zdravá kožtička je viac 
ako len ochranná vrstva. Väčšina lesku, 
vďaka ktorému vyzerajú zdravé vlasy tak 
atraktívne, je spôsobená kutikulou. Keď sú 
bunky v kutikule neporušené, sú hladké a 
lesklé a odrážajú svetlo od ich povrchu. To 

spolu s pigmentom v kortexe dodáva vlasom 
charakteristický vzhľad*. Všetky ošetrenia Jean 
Paul Mynè sa zameriavajú na vrstvu kutikuly 
vlasov. Dosahujú rôzne hĺbky podľa typu vlasov a 
v závislosti od ošetrenia im navracajú prirodzenú 
krásu.

* Znižuje tepelné, chemické a atmosférické napätie 
počet vrstiev v kutikule, ktoré môžu ísť od 10 do len 
1-2 vrstiev na dĺžky a konce.

Hrúbka vlasov sa líši podľa 
etnickej skupiny a pohybuje 
sa od minimálne 0,06 mm po 
maximálne 0,1 mm u orientálnych 
rás. Najväčší priemer majú 
leiotrichné vlasy (ázijské), po nich 
nasledujú cymotrichné vlasy 
(európske), zatiaľ čo ulotrichné 
vlasy (africké) sú vo všeobecnosti 
najjemnejšie zo všetkých.

Kutikula 
poškodeného 
vlasu

Kutikula 
zdravého 

vlasu



Cymotrichné vlasy 
zvlnené alebo kučeravé s oválnou 
sekciou , typické pre kaukazské 
rasy (Európania);

Leiotrichové vlasy 
hladké  s okrúhlou sekciou, 
typická pre mongoloidné rasy
(Aziati);

Ulotrichné vlasy 
vlnité a kučeravé s plochou sekciou, 
typické pre černošské etniká
(Afričania).



Vyhladzujúce a 
disciplinujúce 
ošetrenia s účinkami 
proti krepovateniu  

Keratin Plus 
Afro

Keratin Plus 
Gold

Keratin Plus 
Adamantium

Keratin Plus 
Infinity

 Keratin Plus 
Infinity Ice





Keratin Plus 
Afro

Ideálna kúra pre prirodzené, 
veľmi tenké a krepovité afro 
vlasy, plus multietnické, arabské 
alebo juhoamerické vlasy.

Benefity

Keratin Plus Afro je špecifická kúra na 
vyhladenie alebo skrotenie obzvlášť 
tenkých afro vlasov alebo multietnických, 
arabských alebo juhoamerických vlasov, 
ktoré sa veľmi ťažko ošetrujú. Účinne 
obnovuje a dopĺňa vlasovú štruktúru a 
zároveň zaručuje intenzívne uhladené 
alebo kontrolované výsledky v závislosti 
od želania klienta. Vďaka pšeničným 
proteínom zanecháva vlasy silné, lesklé a 
zdravé. Špeciálne navrhnutý pre tenké a 
veľmi kučeravé vlasy zaručuje vynikajúce 
výsledky aj na zložitejších vlasoch, 
zanecháva ich zdravý vzhľad a skvelý 
pocit. 

Nepoužívajte na biele, odfarbené a 
zosvetlené vlasy. Vydrží až 5 mesiacov.

Potrebné produkty 

> šampón - Treasures Keratin Plus shampoo
> ošetrenie -  Keratin Plus Afro 
> maslo - Treasures Longevity Butter
> sérum -  Hug Enjoyable Hair Protector 
Serum Intense
> žehlička na vlasy 

Ošetrenie pre vyhladenie



— Použitie kondicionéru
Treasures
Longevity
Butter
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— Styling
Hug Enjoyable
Hair Protector
Serum Intense

potrebné produkty

Pozrite si videonávod na ošetrenie cez qr kód alebo 
na našom youtube kanáli Jean Paul Mynè

— Ošetrenie
Keratin Plus
Gold

— Žehlenie
J Premium

— Príprava
Treasures
Keratin Plus
shampoo
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krok 3

krok 4

krok 5

krok 6

Ošetrenie
Noste ochranné rukavice a pomocou hrebeňa rozdeľte vlasy od čela k zátylku a od ucha k 
uchu, aby ste vytvorili 4 časti. Začnite s časťou na zadnej strane krku. Produkt na ošetrenie 
naneste na prameň hrebeňom, začnite ½ cm od korienkov. Pokračujte v aplikácii na všetky 
ostatné sekcie.

Doba pôsobenia
Nechajte pôsobiť 15-30 minút v závislosti od požadovaného výsledku (15 minút pre efekt pro-
ti krepovateniu vlasov / 30 minút pre vyhladzujúci efekt). Pozri tabuľku aplikácií.

Sušenie pred žehlením 
 
Pred žehlením dôkladne vysušte všetky vlasy studeným vzduchom pomocou kefy.

Žehlenie vlasov 
 
Pred použitím žehličky sa uistite, že sú vlasy úplne suché. Naneste niekoľko kvapiek ochran-
ného séra Hug Enjoyable Hair Protector Serum Intense na ochranu končekov. Pomocou hre-
beňa rozdeľte vlasy od čela k zátylku a od ucha k uchu, aby ste vytvorili 4 časti. 

Teplotu žehličky upravte tak, že ju vyskúšate na prvom pramienku (210° pre upravené vlasy / 
230° pre prírodné vlasy) a začnite od časti na zadnej strane krku. Pomocou špeciálnej dvojitej 
kefy udržíte vlasy zarovnané a zvýšite efekt.  Počet prežehlení prispôsobte požadovanému 
efektu. Pozri tabuľku aplikácií.

Zmývanie a hydratácia 
 
Odporúčané časy aplikácie. Dôkladne vlasy opláchnite a aplikujte Treasures Longevity Butter, 
nechajte pôsobiť 10 minút.

krok 1 Príprava šampónom    
 
Naneste primerané množstvo šampónu Treasures Keratin Plus a 3x umyte bez úplného 
opláchnutia vlasov medzi umývaním. Dôkladne opláchnite a dôkladne vysušte podľa 
pokynov na dosiahnutie požadovaného výsledku. Pozri tabuľku aplikácií.



Tabuľka aplikácií

rovný efekt

12 žehlení 
na sekciu, 
podľa  
štruktúry 
vlasov

Príprava

3 aplikácie 
šampónu 
Keratin 
Plus. Vlasy 
dôkladne 
vysušte kefou 

Sušenie

Dôkladne 
vysušte vlasy 
studeným 
vzduchom

Ošetrenie

Naneste 
Keratin Plus 
Afro ½ cm 
od korienkov, 
nasýte každý 
prameň 
štetcom. 
Aplikujte 
produkt na 
celú štruktúru

Žehlenie*Pôsobenie

30 minút

Zmytie a 
hydratácia

Opláchnite 
a naneste 
Treasures 
Longevity 
Butter a 
nechajte 
pôsobiť 5/8 
minút.

Skrotené kučery/znížený objem
Príprava

3 aplikácie 
šampónu 
Keratin 
Plus. Vlasy 
dôkladne 
vysušte kefou

Sušenie

Dôkladne 
vysušte vlasy 
studeným 
vzduchom

Ošetrenie

Naneste 
Keratin Plus 
Afro ½ cm 
od korienkov, 
nasýte každý 
prameň 
štetcom. 
Aplikujte 
produkt na 
celú štruktúru

Žehlenie*

6 žehlení na 
sekciu, podľa  
štruktúry 
vlasov

Pôsobenie

15 minút

Zmytie a 
hydratácia

Opláchnite 
a naneste 
Treasures 
Longevity 
Butter a 
nechajte 
pôsobiť 5/8 
minút.

odporúčanie

* Kontrolovanie teploty
  Skontrolujte teplotu opakovaním nasledujúcich pokynov:

— farbené vlasy 210°
— prírodné vlasy 230°
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Rady odborníkov

Nepoužívajte na biele, odfarbené alebo zosvetlené vlasy.

Po vyžehlení odporúčame naniesť Hug Protective Serum 
Intense do dĺžok a končekov všetkých typov vlasov a kúru 
zakončiť prežehlením veľkých prameňov niekoľkokrát pri 
180°.

Typ vlasov



Keratin Plus 
Gold

Ošetrenie pre vyhladenie

Ideálna vyhladzujúca kúra pre 
veľmi kučeravé a krepovité 
prírodné alebo chemicky  
upravené vlasy.

Benefity

Ošetrenie Keratin Plus Gold bolo jedným 
z prvých ošetrení, ktoré zabezpečilo 
bezpečné a zdravé podmienky pre 
kaderníkov, vlasy a zákazníčky pri 
uhladzovaní vlasov a dodnes je 
nespochybniteľným lídrom v tomto 
sektore. Obnovuje lesk, redukuje objem 
a uľahčuje úpravu vlasov, dokonca 
aj doma. Ošetrenie, ktoré uvoľňuje 
minimálne výpary, zaručuje vynikajúce 
výsledky aj na zložitejších vlasoch, ktoré 
zanechávajú zdravý vzhľad a skvelý 
pocit. 

Až 5 mesiacov.

Potrebné produkty 

> šampón - Treasures Keratin Plus Shampoo
> ošetrenie - Keratin Plus Gold
> šampón - Treasures Enhancing Shampoo
> maslo - Treasures Longevity Butter
> sérum - Hug Enjoyable Hair Protector 
Intense
> žehlička na vlasy



— Použitie 
šampónu

Treasures
Enhancing
shampoo

— Ošetrenie
Keratin Plus
Gold

— Žehlenie
J Premium

— Použitie 
kondicionéru

Treasures
Longevity
Butter
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potrebné produkty

Pozrite si videonávod na ošetrenie cez qr kód alebo 
na našom youtube kanáli Jean Paul Mynè

— Príprava
Treasures
Keratin Plus
shampoo

— Styling
Hug Enjoyable
Hair Protector
Serum Intense
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krok 1 Príprava šampónom 

Rady odborníkov

Keratin Plus shampoo
spôsob a časy aplikácie

Naneste dostatočné množstvo šampónu Treasures Keratin 
Plus Shampoo na vlhké vlasy a jemne vmasírujte, aby ste 
vytvorili bohatú penu. Postupujte podľa pokynov v tabuľke 
nižšie podľa typu vlasov.

Medzi umytiami vlasy úplne neoplachujte (nechajte asi 
50 % peny). Dôkladne opláchnite až po záverečnom 
šampónovaní

* Časy pôsobenia sú uvedené len orientačne a môžu 
sa líšiť v závislosti od diagnózy.

Prirodzené a  
farbené vlasy 

Typ vlasov

Prírodzené alebo 
farebné vlasy

Farebné alebo  
zosvetlené až o 50%

Zosvetlené až o 70 %  
alebo viac

Biele

Počet aplikácií Odporúčania a  
doby pôsobenia*

3/4 aplikácie Treasures 
Keratin Plus shampoo

2/3 aplikácie Treasures 
Keratin Plus shampoo

1/2 aplikácie Treasures 
Keratin Plus shampoo

Použitie Keratin Plus Gold sa 
neodporúča.
Odporúčaní produkty: Keratin 
Plus Infinity alebo Keratin 
Plus Infinity Ice

6/8 minút pre použitie 
šampónu

2/3 minúty pre použitie 
šampónu



krok 2 Sušenie vlasov
Odporúčania pre  
sušenie fúkaním

Vlasy vysušte uterákom. Na uľahčenie česania vlasov 
počas ošetrenia a na dosiahnutie najlepších výsledkov s 
Keratin Plus Gold naneste niekoľko kvapiek Hug Enjoyable 
Hair Protector Serum Intense do vlhkých vlasov, najmä na 
poškodené končeky. Vyfénujte podľa nižšie uvedených 

Typ vlasov

Prirodzené

Prírodzené afro

Farebné

Farebné alebo zosvetlené až o 50%

Zosvetlené až o 70 % alebo viac 

Odporúčania

100% suché vlasy

Suché vlasy až do 100%

Suché vlasy až do 100%

Suché vlasy až do 100%

Udržujte konce vlhké
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krok 3 Ošetrenie

krok 4 Sušenie po ošetrení vlasov 

Noste ochranné rukavice a ošetrenie vykonávajte v dobre 
vetranej miestnosti. Pomocou hrebeňa rozdeľte vlasy od čela 
k zátylku a od ucha k uchu, aby ste vytvorili 4 časti. Pretrepte 
fľaštičku a potom nalejte 30-50 gramov Keratin Plus Gold do 
špeciálnej plastovej misky. Množstvo použitého produktu sa 
líši v závislosti od dĺžky a množstva vlasov. Začnite na zadnej 
strane krku a rozdeľte oblasť na horizontálne ½ cm široké 
časti a aplikujte ošetrenie Keratin Plus Gold pomocou tuhej 
kefy Jean Paul Mynè. Začnite 0,5 cm od pokožky hlavy a 
naneste až ku končekom. Vmasírujte každý prameň do rúk, 
aby produkt prenikol do vlasových vlákien.

Odporúčané časy  
aplikácie

Po uplynutí doby pôsobenia, ak je súčasťou ošetrenia (pozri tabuľku), jemne opláchnite 
prebytočný produkt teplou vodou pred fúkaním. Vlasy by sa mali opláchnuť celé a nie dlhšie 
ako 15 sekúnd. Vlasy úplne vyfúkajte pomocou kefy alebo voľne, pričom zaistite, aby ste použili 
strednú teplotu sušenia. 

Ak sú vlasy drsné, naneste niekoľko kvapiek Hug Enjoyable Hair Protector Serum vmasírujte do 
vlasov prstami. 

Ak končeky vyžadujú špecifickú ochranu z dôvodu predchádzajúcich ošetrení, použite Hug 
Enjoyable Hair Protector Serum Intense, ktoré poskytne tepelnú ochranu pred žehlením. 

Typy vlasov

Prirodzené

Prírodzené afro

Farebné

Farebné alebo  
zosvetlené až o 50%

Zosvetlené až o  
70 % alebo viac 

Doba pôsobenia Odporúčania

35 minút

35 minút

30 minút

25 minút

10/15 minút

Neoplachujte po nanesení

Neoplachujte po nanesení

Neoplachujte po nanesení

Po nanesení oplachujte 
maximálne 15 sekúnd

Po nanesení oplachujte 
maximálne 15 sekúnd



krok 5 Žehlenie vlasov

Pred použitím žehličky sa uistite, že sú vlasy úplne suché. 
Nastavte teplotu žehličky podľa pokynov v tabuľke teplôt. 
Výber správnej teploty je kľúčom k dosiahnutiu najlepších 
výsledkov liečby. Pomocou hrebeňa rozdeľte vlasy od čela 
k zátylku a od ucha k uchu, aby ste vytvorili 4 časti. Začnite 
na zadnej strane krku a rozdeľte oblasť na horizontálne ½ 
cm široké časti pomocou hrebeňa s jemnými zubami, ktorý 
je odolný voči teplu. Prameň držte napnutý špeciálnou 
dvojitou kefou, prejdite plochým vzduchom od korienkov 
ku končekom a zakaždým skontrolujte výsledok, aby ste 
sa uistili, že je správna teplota a či nedošlo k zmene farby. 
Zvýšte počet prechodov na náročnejších miestach (zadná 
časť krku / opätovný rast / predná oblasť). Po vyžehlení 
prvých prameňov (vzadu na krku) skontrolujte farbu vlasov. 
Ak sa farba nezmenila, zvyšujte teplotu o 10°/20°, kým 
farba nie je stabilná alebo kým sa nezmení maximálne o 
pol úrovne. Akékoľvek vyblednutie farby je možné obnoviť 
pomocou organických pigmentov Navitas Organic Touch v 
záverečnej fáze ošetrenia.

Typ vlasov Temperature Počet prejdení

Tabuľka teplôt

Prirodzené

Prirodzené afro 

Farebné

Farebné alebo  
zosvetlené až o 50%

Zosvetlené až o  
70 % alebo viac 
 

230° C* alebo menej

230° C* alebo menej

210° C alebo menej

190° C a 210° C*

180° C*

Aspoň 10/12 prejdení v závislosti 
od prvého prejdenia

Aspoň 10/12 prejdení v závislosti 
od prvého prejdenia

Aspoň 10/12 prejdení v závislosti 
od prvého prejdenia

Aspoň 7/8 prejdení v závislosti 
od prvého prejdenia

Aspoň 6/7 prejdení v závislosti 
od prvého prejdenia

* Teploty sú uvedené len orientačne a mali by byť vždy kontrolované s ohľadom na štruktúru 
vlasov (stredná/jemná/hustá) a či nedošlo k zmene farby na prvom premeni. Teploty zmeňte 
podľa diagnostiky vlasov.
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krok 6 Zmývanie a hydratácia 

Rady odborníkov

Odporúčané používanie Vlasy dôkladne opláchnite teplou vodou a potom ich umyte 
šampónom Treasures Enhancing Shampoo bez toho, aby ste 
ho nechali pôsobiť. Opláchnite, odstráňte všetku prebytočnú 
vodu a osušte vlasy uterákom.

— Naneste Treasures Longevity Butter na vlhké vlasy „tak, 
ako sú“ alebo zmiešané s rovnakým množstvom farebného 
pigmentu Navitas Organic Touch, ak chcete oživiť farbu 
alebo obnoviť akékoľvek vyblednutie po žehlení. Vlasy 
zakryte čiapkou a nechajte pod zdrojom tepla 5/8 minút.

— Opláchnite teplou vodou, osušte uterákom a pridajte 
niekoľko kvapiek Hug Enjoyable Vetiver Oil Intense. Vyfúkajte 
vlasy s ruky, nasmerujte vzduch fénu nadol.

— Ak sú konce stuhnuté alebo poškodené, naneste Thermo 
Repair Perfect a vyžehlite ich 3/4 krát, kým sa produkt úplne 
nevstrebe a vlasy budú ľahké.

— Dokončite vybraným stylingovým produktom Hug.

Použite na tmavé a svetlejšie vlasy až po zlatistú blond. 
Nepoužívajte na príliš svetlé, studené odtiene, na odfarbené 
alebo zosvetlené vlasy ani na prirodzené biele vlasy. 

Odporúčaný produkt: Keratin Plus Infinity alebo Keratin 
Plus Infinity Ice. Na afro alebo multietnické, arabské alebo 
juhoamerické vlasy odporúčaný produkt: Keratin Plus Afro.

Typ vlasov



Ošetrenie pre disciplínu

Keratin Plus 
Adamantium

Benefity 

Keratin Plus Adamantium spája 
vyhladzujúcu silu ošetrení Jean Paul 
Mynè s jednoduchosťou ošetrujúceho 
šampónu. Vďaka špeciálnej zmesi 
organických látok, ktoré sa niekoľkými 
jednoduchými úkonmi naviažu na 
keratínovú štruktúru vlasov a hrejivý 
efekt žehličky, tento šampón vlasy 
vyhladzuje, regeneruje, hydratuje a 
vyživuje približne 3 mesiace.

Potrebné produkty 

> šampón - Treasures Keratin Plus Shampoo
> ošetrenie - Keratin Plus Adamantium 
> šampón - Treasures Enhancing Shampoo
> maslo - Treasures Longevity Butter
> sérum - Hug Enjoyable Hair Protector 
Intense
> žehlička na vlasy

Ošetrujúci šampón, ktorý 
disciplinuje, redukuje 
objem a zanecháva vlasy 
prirodzene rovné.



— ošetrenie po 
farbení 

Ocrys Deva
Color Day
shampoo

— Ošetrenie
Keratin Plus
Adamantium

— Žehlenie
J Premium

— použitie 
kondicionéru

Treasures
Longevity
Butter
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— Príprava
Treasures
Keratin Plus
shampoo

— Styling
Hug Enjoyable
Hair Protector
Serum Intense

Pozrite si videonávod na ošetrenie cez qr kód alebo 
na našom youtube kanáli Jean Paul Mynè

Potrebné produkty 
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krok 2

krok 3

krok 4

krok 5

krok 1

Ošetrenie
Noste ochranné rukavice a naneste minimálne 50 ml šampónu Treasures Keratin Plus 
Adamantium podľa dĺžky vlasov. Zvýšte množstvo, ak sú vlasy obzvlášť dlhé. Naneste 
rovnomerne na vlasy a vmasírujte, kým sa nevytvorí hustá, bohatá pena. Nedrhnite pokožku hlavy 
a nepridávajte vodu. Pred každou aplikáciou fľaštičku vždy pretrepte.

Doba pôsobenia 
Nechajte pôsobiť 10-25 minút, v závislosti od požadovaného výsledku (pozri tabuľku aplikácie), 
zakryte hlavu čiapkou. Po uplynutí doby spracovania dôkladne opláchnite a odstráňte všetky 
zvyšky produktu. Osušte vlasy a uistite sa, že sú úplne suché, pomocou kefy a séra Hug 
Enjoyable Hair Protector Intense podľa potreby.

Žehlenie vlasov 
 
Pomocou hrebeňa rozdeľte vlasy od čela k zátylku a od ucha k uchu, aby ste vytvorili 4 časti. 
Začnite na zadnej strane krku a rozdeľte oblasť na horizontálne 1 cm široké časti pomocou 
hrebeňa s jemnými zubami, ktorý je odolný voči teplu. Držte prameň napnutý špeciálnou
dvojitou kefou, prejdite žehličkou od korienkov ku končekom a zakaždým skontrolujte 
výsledok. Uistite sa, že teplota je správna. Vykonajte 4-8 prechodov v závislosti od 
požadovaného výsledku (pozri tabuľku aplikácie) pri teplote 200° na chemicky ošetrených 
vlasoch a 230° na prirodzených vlasoch. Venujte zvláštnu pozornosť zložitejším partiám 
(zadná časť krku / opätovný rast / predná oblasť). Pri vytváraní hladkého efektu sa ošetrenie 
končí  žehlením.

Len pre efekt proti krepateniu 
vlasov alebo redukciu objemu 
dodržujte hydratačnú kúru s 
oplachovaním. 

Ak vykonávate kúru proti krepovateniu alebo na redukciu 
objemu, odporúčame vlasy po žehlení opláchnuť teplou 
vodou. Vlasy osušte uterákom, aplikujte Treasures Revital 
Mask alebo Treasures Longevity Butter a nechajte 8 minút 
pôsobiť. Po uplynutí doby pôsobenia opláchnite. Vysušte 
podľa potreby pomocou stylingových produktov Hug.

Zmývanie a hydratácia  

Príprava šampónom   
 
Umyte vlasy raz šampónom Treasures Keratin Plus. Opláchnite a dôkladne vysušte uterákom, 
aby ste odstránili všetku prebytočnú vodu. Ak kúru robíte v rovnaký deň farbenia, odporúča 
sa použiť na prípravu šampón Treasures Enhancing.



Tabuľka aplikácií
odporúčanie

*  Naneste 50 ml Keratinu Plus Adamantium na stredne dlhé vlasy a 30 ml produktu na krátke 
vlasy.

Nie je 
nevyhnutné

1° Shampoo

Treasures 
Keratin Plus
shampoo

Žehlenie

8 prejdení na
jemné vlasy
1 cm*

2° Shampoo

Keratin Plus 
Adamantium*

Zmytie a 
hydratácia

Doba 
pôsobenia

20/25 
minút

Zmyte a 
aplikujete 
Treasures 
Longevity 
Butter alebo 
Treasures 
Revital Mask s 
dobou pôsobenia 
8 minút

Treasures 
Keratin Plus
shampoo

4 prejdenia 
na stredne 
jemné vlasy
1,5 cm*

Keratin Plus 
Adamantium*

15
minút

1° Shampoo Žehlenie2° Shampoo Zmytie a 
hydratácia

Doba 
pôsobenia

Zmyte a 
aplikujete 
Treasures 
Longevity 
Butter alebo 
Treasures 
Revital Mask s 
dobou pôsobenia 
8 minút

Treasures 
Keratin Plus
shampoo

4 prejdenia 
na stredne 
jemné vlasy
1,5 cm*

Keratin Plus 
Adamantium*

10
minút

1° Shampoo Žehlenie2° Shampoo Zmytie a 
hydratácia

Doba 
pôsobenia

vyhladzujúci efekt

vyhladzujúci efekt redukuje 

smoothing effect anti-frizz
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Rady odborníkov 
Ak sú končeky obzvlášť poškodené, aplikujte Thermo 
Repair Perfect Ends po vysušení vlasov a pred žehlením 
len ku končekom. 

Ak sú vlasy veľmi poškodené (akýkoľvek požadovaný 
efekt – vyrovnanie, proti krepovateniu, disciplína), 
rekonštrukciu možno podporiť pridaním jednej odmerky 
(3,5 ml) Oxilock Plasma Miracle No.1 pre množstvá 
rovné alebo vyššie ako 50 ml šampónu Keratin Plus 
Adamantium. Po vyžehlení opláchnite a naneste Oxilock 
Plasma Come True No.2 Kúru ukončite vysušením vlasov. 

Na použitie na tmavé až veľmi svetlé vlasy. Venujte 
zvýšenú pozornosť chladným melírom, pretože môžu 
nadobudnúť mierne žltý tón. 

Poškodené končeky

Veľmi poškodené vlasy

Typ vlasov



Vyhladzujúca kúra pre disciplínu a proti krepovateniu

Keratin Plus 
Infinity

Vyhladzujúce ošetrenie v 
spreji, ktoré disciplinuje,  
redukuje objem a zanecháva 
vlasy prirodzene rovné.

Benefity

Špecifické ošetrenie, ktoré vyhladzuje, 
disciplinuje a obnovuje všetky typy 
vlasov. Vďaka technológii Oxilamine@ 
robí vlasy silnejšie, zdravšie a lesklejšie a 
zároveň ich vyhladzuje. Účinne obnovuje 
a dopĺňa vlasovú štruktúru a zároveň 
zaručuje intenzívne uhladené alebo 
disciplinované výsledky v závislosti 
od želania zákazníka. Jeho špeciálna 
textúra umožňuje rýchlu a jednoduchú 
aplikáciu a zaisťuje maximálne pohodlie 
pre zákazníka a kaderníka, bez potreby 
misiek a štetcov. 

Až 5 mesiacov.

Potrebné produkty

> šampón - Treasures Keratin Plus Shampoo
> ošetrenie - Keratin Plus Infinity
> maslo - Treasures Longevity Butter
> sérum - Hug Enjoyable Hair Protector 
Intense
> žehlička na vlasy



— Ošetrenie
Keratin Plus
Infinity

— Žehlenie
J Premium

— Použitie 
kondicionéru

Treasures
Longevity
Butter
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— Príprava
Treasures
Keratin Plus
shampoo

— Styling
Hug Enjoyable
Hair Protector
Serum Intense

Pozrite si videonávod na ošetrenie cez qr kód alebo 
na našom youtube kanáli Jean Paul Mynè

Potrebné produkty
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Ošetrenie
Noste ochranné rukavice a pomocou hrebeňa rozdeľte vlasy od čela k zátylku a od ucha k 
uchu, aby ste vytvorili 4 časti. Začnite s časťou na zadnej strane krku. Pomocou špeciálneho 
sprejového dávkovača naneste kúru na prameň, držte ho vo vzdialenosti až 10 cm, prečešte a 
vmasírujte rukami, aby ste zabezpečili rovnomerné rozloženie produktu v ostatných častiach. 
Čas spracovania začína po dokončení prvej časti. Pokračujte v aplikácii na ďalšie časti. 
Nechajte pôsobiť 5-30 minút v závislosti od požadovaného výsledku. Pozri tabuľku aplikácií.

Sušenie pred žehlením 
Pred žehlením vlasy úplne vysušte pomocou hrebeňa alebo okrúhlej kefy, začnite od prvej 
dokončenej časti.

Doba pôsobenia
Nechajte pôsobiť 5-30 minút, v závislosti od požadovaného výsledku. Pozri tabuľku aplikácií.

Zmývanie a hydratácia 
Dôkladne opláchnite vlasy a aplikujte Treasures Longevity Butter, nechajte pôsobiť 5-8 minút.

Príprava šampónom  
Naneste na vlasy vhodné množstvo šampónu Treasures Keratin Plus a medzi šampónovaním 
dvakrát umyte bez úplného opláchnutia vlasov. Dôkladne opláchnite a dôkladne osušte 
podľa pokynov na dosiahnutie požadovaného výsledku. Pozrite si tabuľku použitia.

Žehlenie vlasov 
Pred použitím žehličky sa uistite, že sú vlasy úplne suché. Naneste niekoľko kvapiek Hug 
Enjoyable Hair Protector Serum Intense na ochranu končekov. Pomocou hrebeňa rozdeľte 
vlasy od čela k zátylku a od ucha k uchu, aby ste vytvorili 4 časti. Teplotu žehličky upravte 
tak, že ju otestujete na prvom pramienku (160° svetlé vlasy / 210° chemicky upravené vlasy / 
180° veľmi odfarbené alebo farbené vlasy / 230° prírodné vlasy) a začnite od časti na zadnej 
strane krku.  Použite dvojitú kefu, aby ste udržali vlasy zarovnané a zlepšili výsledok. Pozri 
tabuľku aplikácií.



Tabuľka aplikácií

hladký efekt

Aspoň 8/10 
prejdení na
jemné vlasy
0.5 cm

Príprava

Dve aplikácie 
Keratin Plus 
Treasure
shampoo.
Na suché 
vlasy.

Sušenie

Vysušte 
vlasy 
pomocou 
okrúhlej 
alebo 
lopatkovej 
kefy

Ošetrenie

Aplikácia 
Keratin 
Plus Infinity vo 
vzdialenosti 
8cm a 
naneste 
na prameň 
pomocou 
špeciálneho 
dávkovača

ŽehlenieDoba 
pôsobenia

30 minút

Zmytie a 
hydratácia

Zmyte a 
aplikujte 
Treasures 
Longevity
Butter
a nechajte 
pôsobiť 5/8 
minút.

znížený objemový efekt
Príprava

Dve aplikácie 
Keratin Plus 
Treasure
shampoo.
Na suché 
vlasy.

Sušenie

Vysušte 
vlasy 
pomocou 
okrúhlej 
alebo 
lopatkovej 
kefy

Ošetrenie

Aplikácia 
Keratin 
Plus Infinity vo 
vzdialenosti 
8cm a 
naneste 
na prameň 
pomocou 
špeciálneho 
dávkovača

Žehlenie

Aspoň 6 
prejdení na 
stredne 
jemné vlasy
1,5 cm

Doba 
pôsobenia

15 minút

Zmytie a 
hydratácia

Zmyte a 
aplikujte 
Treasures 
Longevity
Butter
a nechajte 
pôsobiť 5/8 
minút.

odporúčanie

* Kontrola teploty
  Skontrolujte teplotu opakovaním nasledujúcich pokynov:

— zosvetlené vlasy 180°
— ošetrené vlasy 210°
— prirodzené vlasy 230°.*
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efekt proti krepovateniu
Príprava

Dve aplikácie 
Keratin Plus 
Treasure
shampoo.
Na vlhké vlasy 
(80%).

Sušenie

Vysušte 
vlasy 
pomocou 
okrúhlej 
alebo 
lopatkovej 
kefy

Ošetrenie

Aplikácia 
Keratin 
Plus Infinity vo 
vzdialenosti 
8cm a naneste 
na prameň 
pomocou 
špeciálneho 
dávkovača

Žehlenie

Aspoň 3/4 
prejdení na 
stredne 
jemné vlasy
1,5 cm

Doba 
pôsobenia

5 minút

Zmytie a 
hydratácia

Zmyte a 
aplikujte 
Treasures 
Longevity
Butter
a nechajte 
pôsobiť 5/8 
minút.

Rady odborníkov

Na použitie na tmavé až veľmi svetlé podklady. Buďte 
zvlášť opatrní pri svetlých odtieňoch, pretože môžu 
nadobudnúť žltý tón.

Typ vlasov



Keratin Plus 
Infinity Ice

Vyhladzujúca kúra

Vyhladzujúca kúra v spreji, ktorá 
zanechá vlasy prirodzene hladké, 
aj keď sú veľmi blond, extrémne 
odfarbené alebo biele.

Benefity

Špecifická kúra, ktorá vyhladzuje a 
obnovuje svetlé blond vlasy (typické pre 
severoeurópanov), veľmi odfarbené alebo 
biele vlasy. Vďaka technológii Oxilamine@ sú 
vlasy silnejšie, zdravšie a lesklejšie a zároveň 
ich vyhladzuje. To, čo ho robí jedinečným, je 
vzácny anti-yellow pigment, ktorý umožňuje 
úplne bezpečne ošetrovať aj biele alebo 
studené blond vlasy, pretože zabraňuje ich 
zožltnutiu.

Účinne opravuje a dopĺňa vlasovú štruktúru, 
pričom zaručuje intenzívne uhladené alebo 
kontrolované výsledky v závislosti od želania 
zákazníka a bez zmeny farby. Jeho špeciálna 
textúra umožňuje rýchlu a jednoduchú 
aplikáciu a zaisťuje maximálne pohodlie pre 
zákazníka a kaderníka, bez potreby misiek a 
štetcov. Až 5 mesiacov.

Potrebné produkty

> šampón - Treasures Keratin Plus Shampoo
> ošetrenie - Keratin Plus Infinity Ice
> maslo - Treasures Longevity Butter
> sérum - Hug Enjoyable Hair Protector 
Intense
> žehlička na vlasy



— Ošetrenie
Keratin Plus
Infinity Ice

— Žehlenie
J Premium

— Použitie 
kondicionéru

Treasures
Longevity
Butter
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— Príprava
Treasures
Keratin Plus
shampoo

— Styling
Hug Enjoyable
Hair Protector
Serum Intense

Pozrite si videonávod na ošetrenie cez qr kód alebo 
na našom youtube kanáli Jean Paul Mynè

Potrebné produkty
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krok 2

krok 3

krok 4

krok 5

krok 6

krok 1 Príprava šampónom 
 
Naneste na vlasy vhodné množstvo šampónu Treasures Keratin Plus a medzi šampónovaním 
dvakrát umyte bez úplného opláchnutia vlasov. Dôkladne opláchnite a dôkladne osušte 
podľa pokynov na dosiahnutie požadovaného výsledku. Pozrite si tabuľku použitia.

Ošetrenie
Noste ochranné rukavice a pomocou hrebeňa rozdeľte vlasy od čela k zátylku a od ucha k 
uchu, aby ste vytvorili 4 časti. Začnite s časťou na zadnej strane krku. Pomocou špeciálneho 
sprejového dávkovača naneste kúru na prameň, držte ho vo vzdialenosti až 10 cm, prečešte a 
vmasírujte rukami, aby ste zabezpečili rovnomerné rozloženie produktu v ostatných častiach. 
Čas spracovania začína po dokončení prvej časti. Pokračujte v aplikácii na ďalšie časti. 

Doba pôsobenia
 
Nechajte pôsobiť 25-30 minút (pozri tabuľku aplikácií). Pár sekúnd zľahka opláchnite, aby ste 
odstránili prebytočný produkt. 

Sušenie pred žehlením 
Pred žehlením vlasy úplne vysušte pomocou hrebeňa alebo okrúhlej kefy, začnite od prvej 
dokončenej časti.

Žehlenie vlasov 
Pred použitím žehličky sa uistite, že sú vlasy úplne suché. Naneste niekoľko kvapiek séra Hug 
Enjoyable Hair Protective Serum na ochranu končekov. Pomocou hrebeňa rozdeľte vlasy od 
čela k zátylku a od ucha k uchu, aby ste vytvorili 4 časti. Teplotu žehličky upravte tak, že ju 
vyskúšate na prvom pramienku (180° biele vlasy / 200° odfarbené alebo prirodzené blond 
vlasy) a začnite od časti vzadu na krku. Použite dvojitú kefu, aby ste udržali vlasy zarovnané a 
zlepšili výsledok.

Zmývanie a hydratácia 
Dôkladne opláchnite vlasy a aplikujte Treasures Longevity Butter, nechajte pôsobiť 5-8 minút.



Tabuľka aplikácií
odporúčanie

Aspoň 8/10 
prejdení na
jemné vlasy
0.5 cm

Príprava

Dve aplikácie 
Keratin Plus 
Treasure
shampoo.
Na suché 
vlasy.

Sušenie

Vysušte 
vlasy 
pomocou 
okrúhlej 
alebo 
lopatkovej 
kefy

Ošetrenie

Aplikácia 
Keratin 
Plus Infinity vo 
vzdialenosti 
8cm a naneste 
na prameň 
pomocou 
špeciálneho 
dávkovača

Žehlenie*Doba 
pôsobenia

30 minút

Zmytie a 
hydratácia

Zmyte a 
aplikujte 
Treasures 
Longevity
Butter
a nechajte 
pôsobiť 5/8 
minút.

* Kontrola teploty
  Skontrolujte teplotu opakovaním nasledujúcich pokynov:

— zosvetlené alebo prirodzené vlasy 200°.*
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Rady odborníkov
Na použitie na veľmi ľahkých, chladných podkladoch.Typ vlasov



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


