
Therapeutic Hair Spa
voor het welzijn
van haar en hoofdhuid



INTRODUCTIE

Mooi, gezond en glanzend haar is altijd al heel belangrijk geweest in de 
modewereld. Zij hebben duizenden kunstenaars en dichters geïnspireerd. 
Ongeacht het seizoen of weer, gezond uitziend haar zal altijd de aandacht 
trekken. Goed en gezond uitziend haar is zoals een duur accessoire dat 
de eigenaar er gezonder en aantrekkelijker laat uitzien. Helaas zijn de 
stormloop van de moderne wereld, vervuilde omgeving, frequente haarkleu-
ringen, permanenten en andere chemische invloeden, factoren die onze 
haren zwak, droog, dof en gemakkelijk breekbaar maken.

Genetica speelt een grote rol in de manier waarop ons haar eruit ziet en 
voelt, maar het is onze hoofdhuid die meestal de conditie van het haar
bepaalt. Een gezonde hoofdhuid is erg belangrijk voor gezonde en glans-
rijke haren. Een schone, evenwichtige en goed gehydrateerde hoofdhuid,
normale bloed microcirculatie en een evenwichtige werking van de talgklie-
ren leiden tot de groei van dik, sterk en gezond haar.

Wanneer een of meerdere factoren verkeerd gaan, resulteert dit in zwak, 
gemakkelijk breekbaar haar of een te droge of vette hoofdhuid, roos of 
zelfs haaruitval. Correcte haarverzorging start met de nodige aandacht bij 
het wassen en met de keuze van de juiste behandeling.

Systeem 4 Therapeutische Hair Spa is een compleet therapeutisch
hoofdhuid- en haar-spa-behandelingsprogramma, geschikt voor iedereen, 
zelfs voor gevoelige mensen en mensen met een allergie.

Systeem 4 producten kunnen worden gebruikt als een geneesmiddel.
Dermatologisch geteste, veilige en grondig onderzochte grondstoffen 
vertegenwoordigen de allernieuwste ontwikkeling in haarverzorging en 
hoofdhuidbehandeling. 

Alle Systeem 4 producten zijn zonder parfum en zijn kleurstofvrij.



HAARSTRUCTUUR
EN DE LEVENSCYCLUS

Haar wordt gevormd van verharde cellen. Deze verharde cellen zijn 
meestal samengesteld uit een sterk bouwmateriaal, nl. keratine. Dit is het-
zelfde materiaal dat nagels en de buitenste huidlaag vormt. De haarwortel 
is verborgen in de hoofdhuid, ingesloten in haar follikel. Talgklieren, die 
we vinden in de buurt van deze follikel, scheiden talg af dat het haar en 
de hoofdhuid helpt hydrateren en beschermen. Aan de basis van het haar 
follikel vinden we de huidpapil, gevoed door bloedvaten. De huidpapil is 
uiterst belangrijk voor de haargroei, want het bevat hormoonreceptoren en 
androgenen die de haargroei regelen.

Vergeet niet !
Het haar dat we zien is niet levend meer en kan niet worden vernieuwd. 
Alle schade aan het haar zal daar blijven tot het haar wordt afgesneden of 
uit valt. Er kan echter veel worden gedaan om de haarstructuur te verbete-
ren of het haar te beschermen tegen schade.

Elke haarstreng bestaat uit 3 lagen:
Medulla - binnenlaag. Medulla is alleen aanwezig in zeer dik haar.

Cortex - middellaag. De belangrijkste laag van het haar. Cortex voorziet 
het haar van kleur en textuur.

Cuticle - buitenlaag van overlappende cellen. Belangrijkste functie van de 
cuticle is de cortex beschermen tegen eventuele schade.

Verschillende haarkwaliteiten worden genetisch bepaald. Niet alleen de 
vorm, structuur en kleur, maar ook de haargroeisnelheid, dikte en sterkte. 
Deze zijn allemaal afhankelijk van de genetica.
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LEVENSCYCLUS
VAN HET HAAR

Haarfollikels groeien in volgende cycli.
Een aparte cyclus kan onderverdeeld worden in drie fasen:

 1. Anagen - groeifase
 2. Catagen - overgangsfase
 3. Telogen - rustfase

Elke haar doorloopt de cyclus onafhankelijk van de andere.

 

Groeifase
Ongeveer 85% van de haren zitten in de groeifase. De duur van de groei-
fase wordt bepaald door genetische factoren. Gemiddeld groeit een haar 
ongeveer 2 tot 6 jaar. Elk jaar groeit het haar ongeveer 10 cm.

Overgangsfase
Deze fase duurt ongeveer 1-3 weken. Het Haarfollikel krimpt tot ongeveer 
1/6 van zijn normale lengte. Het onderste deel wordt vernietigd en breekt 
met de huidpapil.

Rustfase
Gemiddeld duurt deze fase ongeveer 5-6 weken. Gedurende deze tijd 
groeit het haar niet meer, maar is het nog steeds verbonden aan de follikel. 
Ongeveer 10-15% van haar is gelijktijdig in deze fase. Op het einde van 
de rustfase valt het haar uit. De vorming van nieuw haar begint. Als het 
oude haar nog steeds niet helemaal uitgevallen is, zullen de nieuwe haren 
geleidelijk tevoorschijn komen.

Interessante weetjes
• Haar groeit ongeveer 1 cm in een maand.
• Elke haar “leeft” ongeveer 2 - 6 jaar.
 Als het uitvalt begint nieuw haar te groeien
• Ongeveer 50-100 haren vallen dagelijks uit.
• De diameter van haar is 0,05 - 0,15 mm.
• Haar groeit sneller in de zomer en langzamer in de winter.
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GEZOND OF
BESCHADIGD HAAR?

Gezond haar is zacht, handelbaar en glanzend. 

Wanneer de opperlaag van het haar is afgesleten en beschadigd, zal het 
gemakkelijk aan mekaar klitten en heeft het een ruwe textuur. 

Hoofdhuid
Gezond en glanzend haar begint bij gezonde wortels. Zelfs de kleinste  
aandoening op de hoofdhuid kan een negatief effect hebben op het haar 
of zelfs leiden tot haaruitval. Een gezonde en evenwichtige hoofdhuid, met 
actieve microcirculatie zorgt voor een gezonde en sterke haargroei.

Mechanische schade
Verkeerde dagelijkse haarverzorging, zoals het ruw kammen van de haren, 
verkeerde shampookeuze, geen gebruik van een conditioner, leiden lang-
zaam tot schade van het haar.

Thermische schade
Het haar föhnen of constant het haar rechttrekken of stylen.
Hoge temperaturen kunnen het haar verzwakken en vocht en elasticiteit 
doen afnemen. 

Chemische schade
Constant het haar kleuren, bleken of permanent zetten hebben een grote 
invloed op de haarstructuur, waardoor permanente verandering tot schade 
kan leiden.

Gezond haar Beschadigd haar



AANDOENINGEN
VAN DE HOOFDHUID

Roos?

Zelfs in de mildste vorm wordt roos beschouwd als een huid gerelateerde 
ziekte. Het wordt veroorzaakt door een schimmel genaamd Malassezia 
furfur (Pityrosporum ovale).  Het vervelende is, dat de huid af pelt in vlokken 
of stukken. Roos kan leiden tot ofwel een te droge hoofdhuid met jeukende 
witte vlokken die wasachtig of vettig kunnen zijn, of roos kan zich ook 
manifesteren als een olieachtig vette hoofdhuid met schubben.
Roos is een van de meest verspreide hoofdhuid aandoeningen in de we-
reld. Er wordt geschat dat ongeveer 40% van de mensen last heeft van roos 
in een bepaalde fase van hun leven. Roos kan ontstaan op elke leeftijd, bij 
zowel mannen als vrouwen. De meest voorkomende oorzaken van roos zijn 
verstoring van de hormonen, onvoldoende voeding, over gevoeligheid door 
medicijnen en chemische en mechanische microbiële storingen.

Haaruitval

Voortijdige haaruitval kan veroorzaakt worden door verschillende factoren, 
bijvoorbeeld stress, hormonen, medicatie of slechte voeding. Bepaalde 
infecties kunnen leiden tot haaruitval. Schimmelinfecties van de hoofdhuid 
kunnen leiden tot haaruitval, zelfs bij kinderen. Veel vrouwen merken haar-
uitval ongeveer 3 maanden nadat ze een baby hebben gekregen. Tenslotte 
kan haaruitval optreden als onderdeel van een onderliggende ziekte, zoals 
lupus of diabetes, of ongeveer 3 tot 4 maanden na een ziekte of een grote 
operatie.

Controleer het zelf!

Om te controleren of je haaruitval normaal is, trek je gewoon aan je haar! 
Neem een klein plukje haar tussen je wijsvinger en duim en trek voorzich-
tig. Als er minder dan vijf haren losraken van de hoofdhuid is je haaruitval 
is normaal. Als er meer haar los komt, is er duidelijk overmatig haaruitval 
aanwezig.



SYSTEM 4
THERAPEUTISCHE HAIR SPA

Voor het welzijn van haar en de hoofdhuid:
 a. Beschadigd haar
 b. Roos en een jeukende gevoelige hoofdhuid
 c. Overactieve talgklieren
 d. Haaruitval

SYSTEM 4 Therapeutic Hair Spa en BIO BOTANICAL producten zijn 
geformuleerd voor verschillende hoofdhuid aandoeningen, zoals roos, 
haaruitval,jeuk, schimmels en bacteriën, geïrriteerde huid, rubescence, over-
actieve talgklieren en een slechte microcirculatie van de hoofdhuid. 
SYSTEM 4 Therapeutische Hair Spa en het BIO BOTANICAL behandelings-
programma bevat een compleet gamma van producten voor een proble-
matische hoofdhuid. Met Systeem 4 shampoos en conditioners krijg je de 
hoofdhuid gezond en het haar gemakkelijk in vorm zelfs wanneer er maar 
een miniem probleem is met de hoofdhuid. Het behandelingsprogramma 
van de shampoos en conditioners hebben een synergie-effect, ze vullen 
elkaar aan en versterken elkaars kwaliteiten. Alle Systeem 4 producten zijn 
zonder parfum en zijn kleurstofvrij.

Actieve ingrediënten:
 
 • Climbazole, effectief tegen een van de belangrijkste oorzaken 
  van roos: de Malassezia Furfur schimmel.
 •  Piroctone Olamine, effectief tegen de schimmel
  Pityrosporum Ovale, een andere schimmel die roos veroorzaakt.
 • Shale Oil, deze regelt de werking van de talgklieren,
  verwijdert roos, roodheid en jeuk. Antibacterieel.
 • Salicylzuur, effectief keratolic ingrediënt met peeling
  en antibacteriële werking.
 • Hydrocolor complex, beschermt het haar tegen UV-stralen en het 
  vervagen van de haarkleur. Hydrateert het haar en voegt
  beheersbaarheid en elasticiteit toe.
 • Undecyleenzuur, voorkomt overmatige talgafscheiding
  en kalmeert de geïrriteerde huid.
 • Rozemarijn, stimuleert de microcirculatie, de haargroei
  en desinfecteert.
 • Chitosan, helpt om haar te vernieuwen en gespleten haarpunten 
  te herstellen. Antibacteriële werking. Maakt het haar glanzend 
  en natuurlijk zacht.

Kruidenextracten:
Birch, Bur, Horsetail, Oost-Indische kers, Indische kers, Brandnetel, Rozema-
rijn, Aloe, waterkers, paardenkastanje, desinfecteren, vernieuwen en intensi-
veren hoofdhuid microcirculatie en het stimuleren van nieuwe haargroei.



SYSTEM 4
THERAPEUTISCHE HAIR SPA
 Climbazole Shampoo

Voor normaal tot vet haar en hoofdhuid (seborroe oleosa)

Verwijdert roos en jeuk, balanceert overmatige activiteit van de talgklieren. 
Helpt bij het vertragen en stoppen van voortijdig haarverlies. Kalmeert de 
geïrriteerde hoofdhuid en verbetert de algemene conditie van het haar. 
Maakt het haar glanzend, schoon en fris.

 Climbazole Shampoo

Voor gekleurd en droog haar en de hoofdhuid (seborroe sicca)

Speciale vochtinbrengende shampoo verwijdert roos en jeuk.
Verzacht geïrriteerde, rubescente hoofdhuid. Geeft volume aan het haar en 
beschermt de haarkleur tegen vervaging. Zorgt voor een gezonde vocht-
balans van haar en hoofdhuid. Maakt het haar glanzend, schoon en fris. 
Favoriete shampoo van vele psoriasispatiënten.

 Milde Shampoo Climbazole

Voor alle haartypes

Dagelijks gebruik van de speciale shampoo voor het welzijn van gevoelige 
en jeukende hoofdhuid, voorkomt roos. De shampoo onderhoudt de
conditie van het haar en de hoofdhuid. Het maakt het haar glanzend. 

 Shale Oil Shampoo

Voor vet haar en gevoelige jeukende hoofdhuid

Effectieve speciale shampoo voor vette roos en seborrhea te behandelen. 
Schalieolie reinigt de talgklieren en balanceert hun overmatige activiteit,
kalmeert geïrriteerde hoofdhuid en onderhoudt een gezonde vochtbalans 
van haar en hoofdhuid. Maakt het haar schoon en glanzend.

 Hydro Care Conditioner

Voor gekleurd en droog haar

Effectieve vochtinbrengende en ontwarrende behandeling.
Verwijdert roos, jeuk en rubescence van de hoofdhuid.
Beschermt de haarkleur tegen vervaging.
Voegt glans en beheersbaarheid toe aan het haar.
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 Olie Cure Hair Mask

Voor Alle haartypes

Een behandelingsmasker met in olie oplosbare oliën. Verwijdert dode huid-
cellen van de hoofdhuid, hydrateert en herstelt beschadigd haar. Maakt het 
haar glanzend, elastisch en niet statisch. Verwijdert roos, jeuk en irritatie. 
Kan gebruikt worden als masker of een snelle conditioner, evenals voor het 
scheren. Kan in plaats van shampoo gebruikt worden indien het haar erg 
vuil zou zijn.

 Climbazole Scalp Tonic

Tonic voor de hoofdhuid

Effectieve leave-in behandeling voor hoofdhuid problemen en haaruitval. 
Verwijdert roos en jeuk. Zorgt voor een nieuwe gezonde haargroei. Verbe-
tert de microcirculatie van de hoofdhuid. Voor dagelijks gebruik of tussen 
twee wasbeurten. De Tonic kan ook gebruikt worden om talg te verwijde-
ren.

 Chitosan Hair Repair

Voor Droog en beschadigd haar

Chitosan en keratine helpen om het haar weer effectief op te bouwen en 
het haar en gespleten haarpunten te herstellen. Hair Repair ontwart, geeft 
een ongelooflijk mooie glans en geeft volume. Beschermt tegen thermische 
behandelingsschade en UV-stralen. Kan gebruikt worden op te drogen of 
handdoekdroog haar.

BIO BOTANISCHE SHAMPOO

Stimuleert de haargroei en voorkomt vroegtijdige haaruitval.
Reinigt het haar en de hoofdhuid effectief, maar toch zacht. De actieve 
ingrediënten samen met de kruidenextracten versterken de microcirculatie 
van de hoofdhuid, terwijl het ook kalmerend werkt en de overtollige talg 
verwijdert.  Zorgt voor een nieuwe en gezonde haargroei.
Gebruik in combinatie met Bio Botanische Vital Cure en Serum.

BIO BOTANISCHE VITAL CURE

Stimuleert nieuwe haargroei en voorkomt vroegtijdige haaruitval. Helpt bij 
het herstellen van de natuurlijke vochtbalans van het haar. Ontwart en geeft 
het haar een mooie glans. Verwijdert dode huidcellen en intensiveert
hoofdhuid microcirculatie. Gebruik als een conditioner of als haarmasker.

BIO BOTANISCHE SERUM

Stimuleert de haargroei en voorkomt vroegtijdige haaruitval.
Natuurlijke extracten stimuleren de hoofdhuid microcirculatie en de groei 
van nieuw haar. Vermindert de over-activiteit van de talgklieren. Geeft het 
haar ondersteuning. Kan dagelijks gebruikt worden. Niet uitspoelen.
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TOEPASSINGEN

bij droge roos

• 2 Climbazole Shampoo + O Olie Cure Hair Mask

• In de acute aandoening - intensieve kuur tijdens de 1ste behandelings-
 week en daarna gewoon gebruiken zoals bij een alledaagse
 shampoo.

• Na behandeling 3 Mild Climbazole Shampoo + O Oil Cure Hair 
 Mask en/of H Hydro Care Conditioner

• H Hydro Care Conditioner wordt aanbevolen als een snelle
 conditioner voor gekleurd en lang haar.

O Oil Cure - in water oplosbare crème peeling masker dat gebruikt kan 
worden als snelle conditioner. Kan niet alleen worden gebruikt voor hoofd-
huid en haar, maar ook als aftershave lotion voor de zeer gevoelige huid, 
of een vochtinbrengende en antibacteriële crème voor psoriasisplekken over 
het hele lichaam.

H Hydro Care - snelle conditioner. Dik en romige consistentie. Speciaal 
aanbevolen voor gekleurd en lang haar, voor intensieve bescherming, 
ontwarren en beheersbaarheid.

bij vette roos
• 1 Climbazole Shampoo of 4 Shale Oil Shampoo
 + T Climbazole Scalp Tonic

• In de acute aandoening - intensieve kuur tijdens de 1ste behandelings-
 week en daarna gewoon gebruiken zoals bij een alledaagse
 shampoo. Tonic kan dagelijks gebruikt worden.

• Na behandeling 3 Mild Climbazole Shampoo + T Climbazole 
 Hoofdhuid Tonic en/of H Hydro Care Conditioner

T Scalp Tonic - verfrist de hoofdhuid, waardoor het een tintelend gevoel kan 
geven. Aanbevolen om elke dag te masseren op de hoofdhuid met zachte 
cirkelvormige bewegingen. Kan gebruikt worden voor wassen om overtol-
lige talg te kristalliseren.



bij vette seborrhea

• 4 Shale Oil Shampoo + T Climbazole Scalp Tonic

• Indien er ook roos op de hoofdhuid aanwezig is,
 kies 1 Climbazole Shampoo

• Na behandeling 3 Mild Climbazole Shampoo
 + T Climbazole Scalp Tonic

4 Shale Oil Shampoo reguleert de activiteit van de talgklieren. In het begin 
van de behandeling zal de schalieolie de opgebouwde olie de talgklieren 
reinigen. Na de eerste 2-3 keren dat de shampoo gebruikt wordt, zal de 
hoofdhuid sneller vettiger worden, maar dit zal stoppen nadat de talgklieren 
leeg zijn. Als de talgklieren volledig schoon zijn en hun activiteit evenwich-
tig is kan de 3 Mild Climbazole Shampoo gebruikt worden. 

4 Shale Oil Shampoo is een perfecte oplossing voor een tiener acne huid. 
Schalieolie is effectief tegen overactieve talgklieren, jeuk en schimmel.

bij haaruitval

• Bio Botanical Shampoo + Bio Botanical Serum
 + Bio Botanical vitale Cure

• Complex - minstens 2 keer per week gedurende 1-2 maanden

• Bio Botanical Serum - massage op de hoofdhuid dagelijks,
 ’s morgens of ‘s avonds.

• Na behandeling 3 Mild Climbazole Shampoo
 + Bio Botanical Serum

De unieke combinatie van anti-inflammatoire, antiseptische en kruiden 
extracten in de bio botanische producten, helpen het stoppen van haaruit-
val, het onderhoud van de normale bacteriële evenwicht van de hoofdhuid, 
actieve microcirculatie en een sterke gezonde haargroei dat vroegtijdige 
haaruitval voorkomt.



Frans Baetenstraat 44 
2100 Antwerpen-Deurne

Telefoon (6 lijnen): 03/233.29.99 
Fax: 03/226.45.94

E mail: info@mado.be
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