


    V prírode
       všetko smeruje
           k rovnováhe...

-   Taras Mithrandir  -





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 cielene riešenia týchto 
problémov.

Pomenovanie Kyklos pochádza, z gréckeho slova „cyklus“. 
Cieľom je obnoviť vlasy do normálneho, správne vyváženého a 
zdravého stavu.

Kyklos
pôsobenie
prírody





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.

!



Vlasy a ich 
prostredie
Aby 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.

ANAGEN

FÁZA RASTU

> > > >ANAGEN 
(PREDČASNÁ FÁZA)

FÁZA OPÄTOVNÉHO 
RASTU

ANAGEN

FÁZA NOVÉHO RASTU

CATAGEN

FÁZA REGRESIE

TELOGEN

FÁZA ODPOČINKU

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 a 
môžu sa 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.

!



Maximálna účinnosť 
prírody a múdrosť vedy

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. 

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

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.

RASTLINNÉ
EXTRAKTY

ESENCIÁLNE
OLEJE

KOZMETICKÝ
POMER

HORMONÁLNE FAKTORY

DEDIČNÉ FAKTORY

PSYCHOFYZICKÝ STRES 

ENVIRONMENTÁLNE FAKTORY

FAKTORY SPOJENÉ S DIÉTOU



Serenoa repens 
(Extrakt Saw 
palmetto).
Rastlina patriaca do 
čeľade Arecaceae, 
ktorej priaznivé 
účinky proti 
dihydrotestosterónu 
(DHT) sú široko 
uznávané.

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

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

Exkluzívna zmes účinných látok na rastlinnej báze pozostáva z:

Bohaté 
množstvo látok 
na rastlinnej 
báze



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

Modrý 
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.

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

Bergamotový olej.
Tento olej sa 
získava z Citrusu 
bergamia, rastliny 
z čeľade Rutaceae. 
Má upokojujúci a 
antiseptický účinok.

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

Olej z horkého 
pomaranča.
Esenciálny olej z 
horkého pomaranča 
sa získava z 
Citrusu aurantium, 
rastliny z čeľade 
Rutaceae, a má 
známe upokojujúce, 
tonizujúce a 
antiseptické 
vlastnosti.

Esenciálny olej z 
melaleuca (Čajový 
strom).
Vďaka svojim 
antibakteriálnym 
a protiplesňovým 
vlastnostiam tento 
esenciálny olej účinne 
lieči rôzne formy 
šupinatenia pokožky.

Hinoki olej, nazývaný 
aj japonský cyprus.
Tento ľahký olej 
nielenže posilňuje 
imunitný systém, ale 
zlepšuje aj rast vlasov.

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



Inteligentné 
a efektívne užívanie 
Hlavné vlastnosti produktu:

PRISPÔSOBITEĽNOSŤ 
(vhodný pre rôzne účely)

FLEXIBILNOSŤ 
(prispôsobuje sa rôznym životným štýlom)

VŠESTRANNOSŤ 
(dokáže riešiť viacero problémov)

JEDNODUCHOSŤ 
(malý počet bežne používaných produktov)

PRÍRODNOSŤ 
(rastlinné aktívne zložky a esenciálne oleje)

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

 ZVNÚTRA 
 pomocou doplnku stravy.

 ZVONKU 
 pomocou šampónu a ampulky.

Dobre vyvážené používanie každého produktu je 
tajomstvom účinnosti každého užívania. 



Produkty Kyklos boli navrhnuté tak, aby sa dali ľahko a efektívne kombinovať a poskytli 
špecifické užívanie pre každú potrebu vlasov a vlasovej pokožky.  
-
Starostlivým kombinovaním šampónov, ampuliek a doplnkov stravy môžete vytvoriť 
liečbu mnohých rôznych problémov. Môžete si vybrať z:

Šampóny

Ampulky

Doplnky
stravy

Densifying 
detoxikačnosť

Toning
tonizačnosť

Libera 
vyváženosť

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 
pre rast



Krok 1
DEFINOVAŤ PROBLÉM

- Otázky

- Analýzy

-  Životný štýl

- Vek

- Diéty

- Definovanie 
diagnostického testu

Definícia a identifikácia 
správneho užívania 

zákaznícky protokol



Firma

Data

Diagnosi

Data

Nome

Consulente

Definícia a identifikácia 
správneho užívania 

Krok 2
ZVOLIŤ VHODNÉ 
PRODUKTY

Vyberte najvhodnejší balík 
prípravkov.

Krok 3
ODOVZDAJTE A 
VYSVETLITE PROTOKOL 
ZÁKAZNÍKOVI. 

Protokol a vysvetlenie, 
dokumentácia odovzdaná 
zákazníkovi.



Definícia 
problému

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.

MUŽSKÁ ANDROGENETIC ALOPECIA ŽENSKÁ ANDROGENETIC ALOPECIA



Trpí pokožka hlavy 
poruchami?

Je pokožka hlavy 
bolestivá, má lupiny 
alebo sa nadmerne 
mastí, či 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.

Vypadávajú vlasy 
na niektorých 
miestach alebo na 
celej hlave?

Rozšírená plešatosť (Telogen 
Effluvium) 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.



Užívanie



Plešatosť a/alebo rednutie, 
miniaturizácia vlasov
Muži

 

Plešatosť a/alebo rednutie, 
miniaturizácia vlasov
Ženy v menopauze

 

Plešatosť a/alebo rednutie, 
miniaturizácia vlasov
Ženy v plodnom veku

 
Rozsiahle alebo nepravidelné 
vypadávanie vlasov  
Muži / Ženy

 

Šupinatá pokožka hlavy, 
podráždenie, dysestézia, 
nadmerný kožný maz 
Muži / Ženy



DÔVOD
Hormonálne / Genetické 

CIEĽ 
Muži

Problém:
Plešatosť a/
alebo rednutie,
miniaturizácia 
vlasov 



Krok 1     
Densifying 
sinergy_PREPRE

Synergia esenciálnych olejov hinoki, 
rozmarínu, cédrového dreva, eukalyptu, 
levandule, horkého pomaranča, 
bergamotu, modrého harmančeka, 
čajovníka a výťažkov z arniky a pagaštanu 
konského, ktorá pomáha obnoviť 
rovnováhu mikrocirkulácie vo vlasovej 
pokožke a riešiť problémy spojené s 
nadmerným vypadávaním vlasov a/ alebo 
plešatosťou. 

UŽÍVANIE

Krok 0    
Pre-peeling

Hĺbkovo očistite pokožku hlavy pomocou 
prípravku Reset.

Krok 4    
Intensity
sinergy
Vzácna synergia serenoa repens a 
esenciálnych olejov ako hinoki, levanduľa, 
horký pomaranč, modrý harmanček, 
rozmarín, cédrové drevo a mäta, 
pantenol a arginín, ktoré pomáhajú 
predchádzať predčasnej miniaturizácii. 
Pri lokálnej aplikácii inhibuje syntézu 
dihydrotestosterónu (DHT).

Krok 2    
Densifying 
shampoo
Tento špeciálny šampón obsahuje 
serenoa repens, zmes esenciálnych olejov 
ako hinoki, levanduľa, mäta, cédrové 
drevo, rozmarín, biely tymián a jemné 
povrchovo aktívne látky, ktoré pomáhajú 
udržiavať prirodzenú hladinu živín pre 
zdravú pokožku hlavy. Serenoa repens, 
ktorá riadi syntézu dihydrotestosterónu 
(DHT), zabraňuje miniaturizácii a 
plešatosti. 

Step 5    
In Man 

Výživový doplnok špeciálne vyvinutý 
pre mužov s mastnými kyselinami 
extrahovanými zo serenoa repens a beta-
sitosterolom, ktoré pôsobia synergicky. 
Ich pôsobenie riadi nadmernú syntézu 
dihydrotestosterónu (DHT), nazývaného aj 
hormón plešatosti. Zinok a antioxidanty v 
zložení pomáhajú udržiavať vlasy zdravé.

Krok 3    
Densifying 
sinergy_POSTPOST 
Synergia esenciálnych olejov ako hinoki, 
rozmarín, cédrové drevo, rukalyptus, 
levanduľa, horký pomaranč, šalvia, 
bergamot, harmanček modrý, čajovník, 
žihľavový extrakt, alantoín a esenciálnych 
mikroelementov ako zinok, kremík, 
meď a horčík z fermentácie prírodných 
kvasiniek. Pomáha obnoviť rovnováhu 
metabolických výmen v pokožke hlavy a 
riešiť problémy súvisiace s plešatosťou. 

týždenne

týždennetýždenne

podľa potreby

2-krát za deň



DÔVOD
Hormonálne / Genetické 

CIEĽ 
Ženy v menopauze

Problém:
Plešatosť a/
alebo rednutie,
miniaturizácia 
vlasov  



Krok 1     
Densifying 
sinergy_PREPRE

Synergia esenciálnych olejov hinoki, 
rozmarínu, cédrového dreva, eukalyptu, 
levandule, horkého pomaranča, 
bergamotu, modrého harmančeka, 
čajovníka a výťažkov z arniky a pagaštanu 
konského, ktorá pomáha obnoviť 
rovnováhu mikrocirkulácie vo vlasovej 
pokožke a riešiť problémy spojené s 
nadmerným vypadávaním vlasov a/ alebo 
plešatosťou. 

UŽÍVANIE

Krok 0    
Pre-peeling

Hĺbkovo očistite pokožku hlavy pomocou 
prípravku Reset.

Krok 4    
Intensity
sinergy
Vzácna synergia serenoa repens a 
esenciálnych olejov ako hinoki, levanduľa, 
horký pomaranč, modrý harmanček, 
rozmarín, cédrové drevo a mäta, 
pantenol a arginín, ktoré pomáhajú 
predchádzať predčasnej miniaturizácii. 
Pri lokálnej aplikácii inhibuje syntézu 
dihydrotestosterónu (DHT).

Krok 2    
Densifying 
shampoo
Tento špeciálny šampón obsahuje 
serenoa repens, zmes esenciálnych olejov 
ako hinoki, levanduľa, mäta, cédrové 
drevo, rozmarín, biely tymián a jemné 
povrchovo aktívne látky, ktoré pomáhajú 
udržiavať prirodzenú hladinu živín pre 
zdravú pokožku hlavy. Serenoa repens, 
ktorá riadi syntézu dihydrotestosterónu 
(DHT), zabraňuje miniaturizácii a 
plešatosti. 

Krok 5    
In Woman 
Plus
Doplnok stravy špeciálne vyvinutý pre 
ženy v menopauze, ktorý je obohatený 
o sójové izoflavóny a mastné kyseliny 
extrahované zo serenoa repens. Minerály, 
medzi ktoré patrí zinok, železo a selén, 
ako aj vitamíny skupiny B pomáhajú 
udržiavať vlasy normálne a zdravé.

Krok 3    
Densifying 
sinergy_POSTPOST 
Synergia esenciálnych olejov ako hinoki, 
rozmarín, cédrové drevo, eukalyptus, 
levanduľa, horký pomaranč, šalvia, 
bergamot, harmanček modrý, čajovník, 
žihľavový extrakt, alantoín a esenciálnych 
mikroelementov ako zinok, kremík, 
meď a horčík z fermentácie prírodných 
kvasiniek. Pomáha obnoviť rovnováhu 
metabolických výmen v pokožke hlavy a 
riešiť problémy súvisiace s plešatosťou. 

týždenne

týždennetýždenne

podľa potreby

2-krát za deň



DÔVOD
Hormonálne / Genetické

CIEĽ 
Ženy v plodnom veku

Problém:
Plešatosť a/
alebo rednutie,
miniaturizácia 
vlasov   



Krok 1     
Densifying 
sinergy_PREPRE

Synergia esenciálnych olejov hinoki, 
rozmarínu, cédrového dreva, eukalyptu, 
levandule, horkého pomaranča, 
bergamotu, modrého harmančeka, 
čajovníka a výťažkov z arniky a pagaštanu 
konského, ktorá pomáha obnoviť 
rovnováhu mikrocirkulácie vo vlasovej 
pokožke a riešiť problémy spojené s 
nadmerným vypadávaním vlasov a/ alebo 
plešatosťou. 

UŽÍVANIE

Krok 0    
Pre-peeling

Hĺbkovo očistite pokožku hlavy pomocou 
prípravku Reset.

Krok 4    
Intensity
sinergy
Vzácna synergia serenoa repens a 
esenciálnych olejov ako hinoki, levanduľa, 
horký pomaranč, modrý harmanček, 
rozmarín, cédrové drevo a mäta, 
pantenol a arginín, ktoré pomáhajú 
predchádzať predčasnej miniaturizácii. 
Pri lokálnej aplikácii inhibuje syntézu 
dihydrotestosterónu (DHT).

Krok 2    
Densifying 
shampoo
Tento špeciálny šampón obsahuje 
serenoa repens, zmes esenciálnych olejov 
ako hinoki, levanduľa, mäta, cédrové 
drevo, rozmarín, biely tymián a jemné 
povrchovo aktívne látky, ktoré pomáhajú 
udržiavať prirodzenú hladinu živín pre 
zdravú pokožku hlavy. Serenoa repens, 
ktorá riadi syntézu dihydrotestosterónu 
(DHT), zabraňuje miniaturizácii a 
plešatosti. 

Krok 5   
In Woman 

Výživový doplnok špeciálne vyvinutý na 
rednutie vlasov u žien vo fertilnom veku. 
Vďaka žihľave a silici je ideálny pre vlasy 
a nechty, zatiaľ čo minerály ako zinok a 
železo a vitamíny skupiny B pomáhajú 
udržiavať vlasy zdravé.

Krok 3    
Densifying 
sinergy_POSTPOST 
Synergia esenciálnych olejov ako hinoki, 
rozmarín, cédrové drevo, eukalyptus, 
levanduľa, horký pomaranč, šalvia, 
bergamot, harmanček modrý, čajovník, 
žihľavový extrakt, alantoín a esenciálnych 
mikroelementov ako zinok, kremík, 
meď a horčík z fermentácie prírodných 
kvasiniek. Pomáha obnoviť rovnováhu 
metabolických výmen v pokožke hlavy a 
riešiť problémy súvisiace s plešatosťou. 

týždenne

týždenne

O P T I O N A L

týždenne

podľa potreby

2-krát za deň



DÔVOD
Mikrocirkulácia / stres

CIEĽ 
Muži / ženy

Problém:
Rozsiahle alebo 
nepravidelné 
vypadávanie 
vlasov



Krok 1     
Densifying 
sinergy_PREPRE

Synergia esenciálnych olejov hinoki, 
rozmarínu, cédrového dreva, eukalyptu, 
levandule, horkého pomaranča, 
bergamotu, modrého harmančeka, 
čajovníka a výťažkov z arniky a pagaštanu 
konského, ktorá pomáha obnoviť 
rovnováhu mikrocirkulácie vo vlasovej 
pokožke a riešiť problémy spojené s 
nadmerným vypadávaním vlasov a/ alebo 
plešatosťou. 

UŽÍVANIE

Krok 0    
Pre-peeling

Hĺbkovo očistite pokožku hlavy pomocou 
prípravku Reset.

Krok 2    
Toning 
shampoo
Špeciálny šampón s jemnými povrchovo 
aktívnymi látkami, ktorý je ideálny 
aj na časté používanie. S obsahom 
rozmarínových, levanduľových a 
mätových esenciálnych olejov tonizuje 
vlasovú cibuľku a pôsobí ako účinný 
adjuvant pre prevenciu vypadávania 
vlasov a prirodzený rast. Panthenol a 
výťažky z pšenice v zložení pomáhajú 
opraviť kožnú bariéru a zlepšiť hydratáciu 
pokožky hlavy.

Krok 4    
In Active 

Výživový doplnok s obsahom cystínu a 
metionínu, aminokyselín obsahujúcich 
síru a prekurzorov cysteínu, základnej 
zložky keratínu vo vlasoch. Koenzým Q10 
a polyfenoly extrahované z červeného 
viniča a zeleného čaju pomáhajú bojovať 
proti oxidačnému stresu. Obsahuje tiež 
vitamín D3 a vitamíny skupiny B a zinok, 
železo, meď a selén, ktoré pomáhajú 
udržiavať vlasy zdravé.

Krok 3    
Densifying 
sinergy_POSTPOST 
Synergia esenciálnych olejov ako hinoki, 
rozmarín, cédrové drevo, eukalyptus, 
levanduľa, horký pomaranč, šalvia, 
bergamot, harmanček modrý, čajovník, 
žihľavový extrakt, alantoín a esenciálnych 
mikroelementov ako zinok, kremík, 
meď a horčík z fermentácie prírodných 
kvasiniek. Pomáha obnoviť rovnováhu 
metabolických výmen v pokožke hlavy a 
riešiť problémy súvisiace s plešatosťou. 

týždenne

týždenne

podľa potreby

2-krát za deň



DÔVOD
Rôzne

CIEĽ 
Muž / Žena

Problém:
pokožka s 
lupinami, 
podráždenie, 
dysestézia, 
maz



Krok 1     
Libera 
shampoo
Tento šampón obsahuje zmes 
esenciálnych olejov ako hinoki, levanduľa, 
šalvia, cédrové drevo a rozmarín, ako aj 
zanthalén, pšeničný extrakt a piroktón 
olamín, ktorý pôsobí proti lupinám 
a antioxidačným účinkom a zároveň 
vyrovnáva kožnú mikroflóru. Výťažok z 
korenia Sichuan pôsobí ako adjuvans 
na prevenciu podráždenia pokožky 
hlavy. Pri pravidelnom používaní tento 
šampón odstraňuje lupiny a zabraňuje ich 
návratu. Poskytuje úľavu od nepríjemného 
svrbenia, ktoré sa často vyskytuje pri 
odlupovaní pokožky hlavy.

UŽÍVANIE

Krok 0    
Pre-peeling

Hĺbkovo očistite pokožku hlavy pomocou 
Reset.

Krok 2    
Libera
sinergy
Čistiace a upokojujúce mlieko. Vďaka 
kombinácii esenciálnych olejov, ako sú 
hinoki, levanduľa, šalvia, cédrové drevo, 
rozmarín, tea tree a tymián, bisabolol, 
panthenol, piroctone olamine a koenzým 
Q10, pomáha znižovať svrbenie a 
začervenanie, ku ktorým dochádza pri 
odlupovaní. 

podľa potrebytreba posúdiť týždenne



Kyklos zostava

ŠAMPÓNY DOPLNKY
STRAVY

AMPLUKY

In Woman
60 pcs 
KYINT02

In Woman Plus
60 pcs 
KYINT01

In Man
60 pcs 
KYINT03

In Active
60 pcs 
KYINT04

Densifying PRE
8 vials of 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 vials of 7 ml
KYDE04

Intensity
8 vials of 7 ml
KYTO03

Libera
8 vials of 7 ml
KILI03



Kyklos pomôcky

Skener vlasov a pokožky hlavy
KYKFOT

Zásobník na ošetrenie
CAR348

Mapa ošetrení
ARGKY2

Leták pre hostí
LIFKY1 

Komunikačný
Salon Kit
PROKIT90

1 Obojstranný 
baner k oknu. Veľkosť: 
Š60 x V90 cm 

3 Obojstranný 
baner k oknu. Veľkosť: 
Š21 x V27,5 x H7 cm

Mapa vlasov a pokožky hlavy
BROKY1

Predajný stojan
ESP160

Čiapky na ošetrenie
CUFKY



Slovník pojmov

RASTLINY
Serenoa Repens. Je rastlina z čeľade 
Arecaceae, jediný druh rodu Serenoa. Je tiež 
známy ako Sabal serrulata, čo je názov často 
používaný v literatúre o alternatívnej medicíne, 
a ako Saw palmetto, ako sa bežne označuje v 
Spojených štátoch. Vďaka svojmu účinku na 
hormóny sa Serenoa repens používa na liečbu 
vypadávania vlasov (androgénna alopécia), 
orálne aj lokálne, pretože inhibuje 5-alfa-
reduktázu.

OLEJE
Rozmarínový esenciálny olej. Esenciálny 
rozmarínový olej sa získava z listov, čerstvých 
vetvičiek a kvetov Rosmarinus officinalis, 
trvácneho kríka, ktorý patrí do čeľade 
Labiatae. Esenciálny rozmarínový olej sa 
vďaka svojim mnohým vlastnostiam používa 
v rôznych oblastiach, od kozmetiky až po 
aromaterapiu. Esenciálny rozmarínový olej 
pre svoje kapilárne dilatačné, antimikrobiálne, 
pleť čistiace a adstringentné vlastnosti 
pôsobí priaznivo na mastnú pokožku hlavy 
a vlasy a nadmerné vypadávanie vlasov.

Tymiánový esenciálny olej. Esenciálny 
tymiánový olej sa získava z Thymus vulgaris, 
rastliny, ktorá patrí do čeľade Lamiaceae. 
Je známy svojimi mnohými vlastnosťami 
a používa sa ako tonikum, antibiotikum a 
protizápalový účinok. Tymián obyčajný je 
trváca drevina, ktorá dorastá do 20 – 60 
cm, je huňatá a má rozvetvené výhonky, 
ktoré po 4 – 5 rokoch života zvyknú drevnať. 
Esenciálny olej získaný z tymiánu je možné 
vďaka svojim antibakteriálnym vlastnostiam 
pridávať do šampónov na mastné alebo suché 
vlasy, pretože nielen hlboko čistí pokožku 
hlavy, ale tiež znižuje sekréciu kožného mazu.

Levanduľový esenciálny olej. Levanduľa  je 
malý, trvácny, vždyzelený ker (60 – 100 cm) so 
vzpriamenými stonkami, drevnatou základňou 
a bočnými vetvami, ktoré rastú mierne smerom 
von. Jeho listy sú podlhovasté, kopijovité a majú 
zelenošedú farbu. Jeho kvety sú trochu voňavé 

a zoskupené do úzkych modrých fialových hláv. 
Hlavnými zložkami esenciálneho levanduľového 
oleja sú linalool, linalylacetát, cineol a gáfor. Je 
dôležité si uvedomiť, že zloženie esenciálneho 
oleja sa môže líšiť podľa toho, kde rastlina rastie. 
Levanduľový olej sa používa v starostlivosti 
o vlasy ako liečivý produkt aj ako elixír 
krásy:  upokojuje podráždenú pokožku hlavy a 
je účinným prostriedkom proti lupinám vďaka 
svojmu pôsobeniu na reguláciu mazu.

Esenciálny olej z cédrového dreva. Cédrové 
drevo má priaznivé účinky na mikrocirkuláciu. 
Vďaka tomu je obzvlášť účinný pri periférnej 
venóznej nedostatočnosti a pri obnove 
mikrocirkulácie kože. Má tiež protizápalové 
vlastnosti. Hlavnými chemickými zložkami 
esenciálneho oleja z cédrového dreva sú 
polyfenoly, flavonoidy a taníny.

Esenciálny olej Hinoki. Hinoki, tiež známy ako 
Chamaecyparis obtusa, je odroda japonského 
cyprusu. Obsahuje účinné látky eukarvón, 
cuminol a calamenén, ktoré nájdeme aj v 
iných esenciálnych olejoch extrahovaných z 
rozmarínu, rasce a eukalyptu. Hinoki olej má 
aromaterapeutické aj lokálne využitie. Pri 
použití v aromaterapii pôsobí upokojujúco a 
uvoľňujúco; pri lokálnom použití je upokojujúci 
a môže pomôcť zlepšiť rast vlasov.

Eukalyptový esenciálny olej. V kozmetike 
môže mať eukalyptus priaznivé účinky 
na mastnú a  aknóznu pleť; vďaka svojim 
antiseptickým a osviežujúcim vlastnostiam 
sa často používa vo výrobkoch na vlasy 
spolu so žihľavou, tymianom, rozmarínom a 
levanduľou.

Esenciálny olej Melaleuca (čajovník). 
Melaleuca olej – známejší ako čajovníkový 
olej – je esenciálny olej, ktorý sa získava z 
listov Melaleuca alternifolia, stromu, ktorý 
patrí do čeľade Myrtaceae. Olej z čajovníka, 
ktorý je široko známy a oceňovaný pre svoje 
antimikrobiálne vlastnosti, sa úspešne používa 
na liečbu mnohých kožných ochorení. Je známy 
svojimi antibakteriálnymi, protiplesňovými a 
protizápalovými vlastnosťami. Hlavnou zložkou 
čajovníkového oleja je terpinén-4-ol, ktorý sa 
nachádza v koncentráciách 30% - 45%. Zdá 
sa, že terpinén-4-ol je nielen aktívnou zložkou, 
ktorá sa nachádza v najväčšom množstve, 
ale aj zodpovedným za antimikrobiálne 
vlastnosti pripisované tomuto oleju.

Esenciálny olej zo šalvie. Esenciálny olej zo 
šalvie sa získava parnou destiláciou listov 
a vrchných kvetov rôznych odrôd šalvie, 
vrátane šalvie lekárskej a šalvie sclarea. 
Esenciálne oleje z oboch týchto druhov 
šalvie majú antibakteriálne a antivírusové 
vlastnosti a pomáhajú zmierňovať neduhy 
spojené s menštruačným cyklom a 
menopauzou. Môže pomôcť pri plešatosti, 
pre svoj priaznivý vplyv na hormonálny 
systém.

Esenciálny olej z mäty. Mäta pieporná je 
rastlina pochádzajúca z Blízkeho východu a 
má protiinfekčné a protizápalové vlastnosti. 
Esenciálny olej z mäty piepornej, ak sa aplikuje 
na pokožku hlavy šampónom bez obsahu 
sulfátov, zosvetlí a osvieži korienky a odstráni 
prebytočný maz. Je účinný aj na podráždenú, 
svrbivú a suchú pokožku hlavy, stimuluje rast 
vlasov a zabraňuje ich vypadávaniu.

Esenciálny olej z horkého pomaranča. 
Esenciálny olej z horkého pomaranča sa získava 
lisovaním za studena zo sušeného ovocia a 
destiláciou s vodnou parou. Revitalizuje časti 
tela, ktoré trpia akné, ekzémom, psoriázou 
a inými kožnými ochoreniami. Pomáha tiež 
kontrolovať prebytočný kožný maz na pokožke 
hlavy. Známy pre svoje upokojujúce, tonizujúce 
a antiseptické vlastnosti, je účinný, keď
liečba stresu, nespavosti a mastnej pleti.

Esenciálny olej z modrého harmančeka. 
Latinský názov je Matricaria recutita. Rovnako 
ako rímsky harmančekový olej sa získava 
esenciálny olej z nemeckého harmančeka 
parnou destiláciou jeho zlatožltých kvetov. 
Obsahuje látku Chamazulén (alebo azulén), 
ktorá dodáva nemeckému harmančekovému 
oleju modrastú farbu. Obsahuje alfa-bisabolol – 
prírodný alkohol s upokojujúcimi, upokojujúcimi 
a antibakteriálnymi vlastnosťami, ktorý je 
priateľský k pokožke a vlasovej pokožke. Tiež 
chráni pred vonkajšími agresiami, znižuje 
začervenanie a zápal.
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