
Therapeutic Hair Spa



SYSTEM 4
THERAPEUTIC HAIR SPA
Voor het welzijn van haar en 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 hoofdhuidaandoeningen, zoals roos,
haaruitval, jeuk, schimmels en bacteriën, geïrriteerde huid, rubescence, over-
actieve talgklieren en een slechte microcirculatie van de hoofdhuid. 

SYSTEM 4 Therapeutic Hair Spa en het Bio Botanical behandelings-
programma bevatten een compleet gamma van producten voor een
problematische hoofdhuid.

Met System 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 kwali-
teiten. Alle System 4 producten zijn zonder parfum en zijn kleurstofvrij.



Actieve ingrediënten:
 
 • Climbazole, effectief tegen één 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 anti-
  bacteriële werking. Bevordert de groei van gezonde huidcellen.
 • 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, rozemarijn, 
aloë, waterkers en paardenkastanje desinfecteren, vernieuwen en intensiveren 
hoofdhuidmicrocirculatie en stimuleren nieuwe haargroei.



	 Climbazole
	 Shampoo

Voor normaal tot vet haar,
vette hoofdhuid en droge roos

1 	 Climbazole
	 Shampoo

Voor gekleurd en droog haar
en normale tot droge hoofdhuid

2

	 Hydro	Care
	 Conditioner

Voor gekleurd en droog haar

	 Oil	Cure
	 Hair	Mask

Voor alle haartypes

O

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.

Speciale vochtinbrengende shampoo, 
verwijdert roos en jeuk. Verzacht geïr-
riteerde, rubescente hoofdhuid. Geeft 
volume aan het haar en beschermt de 
haarkleur tegen vervaging. Zorgt voor 
een gezonde vochtbalans van haar en 
hoofdhuid. Maakt het haar glanzend, 

H

Effectieve vochtinbrengende en ontwar-
rende behandeling. Verwijdert roos, 
jeuk en rubescence van de hoofdhuid. 
Beschermt de haarkleur tegen vervaging. 
Voegt glans en beheersbaarheid toe aan 
het haar. Dikke en romige consistentie 
voor intensief beschermen, ontwarren en 
beheersen van het haar.

Behandelingsmasker met in water oplosbare 
oliën. Verwijdert dode huidcellen 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, evenals 
voor het scheren. Kan i.p.v. shampoo ge-
bruikt worden indien het haar licht vervuild 
is. Ook geschikt als vochtinbrengende en 
antibacteriële crème voor psoriasisplekken.

in 500, 215 en 100 ml
pH 4.7

in 500, 215 en 100 ml
pH 4.7

in 500, 215 en 100 ml
pH 3.0

in 500, 215 en 100 ml
pH 3.0



	 Mild	Climbazole
	 Shampoo

Voor alle haartypes

3 	 Shale	Oil
	 Shampoo

Voor vet haar en een gevoelige 
jeukende hoofdhuid

4

	 Climbazole
	 Scalp	Tonic

Tonic voor de hoofdhuid

T
	 Chitosan
	 Hair	Repair

Voor droog en beschadigd haar

R

Dagelijks gebruik van deze 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 en goed behandelbaar. 
Kan gebruikt worden na een System 4 

Effectieve speciale shampoo voor vette 
roos en seborrhea (dandruff) te behan-
delen. Schalieolie reinigt de talgklieren 
en balanceert hun overmatige activiteit, 
kalmeert geïrriteerde hoofdhuid en 
onderhoudt een gezonde vochtbalans 
van haar en hoofdhuid. Maakt het haar 

Effectieve leave-in behandeling voor hoofd-
huidproblemen en haaruitval. Verzorgt de 
hoofdhuid, verwijdert roos, vetafzetting en 
jeuk. Zorgt voor nieuwe gezonde haargroei 
en verbetert de microcirculatie. Voor dage-
lijks gebruik tussen twee wasbeurten. Verfrist 
de hoofdhuid. Het is aanbevolen om de 
tonic elke dag met zachte cirkelvormige be-
wegingen op de hoofdhuid in te masseren.

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

in 500, 215 en 100 ml
pH 4.7

in 500, 215 en 100 ml
pH 4.7

in 500, 215 en 100 ml
pH 3.5

in 500, 215 en 100 ml
pH 3.5



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 haaruitval ongeveer 3 maanden 
nadat ze een baby hebben gekregen.
Haren blijven onder invloed van zwangerschaps-
hormonen langer dan normaal in de telogen-fase. 
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 van de hoofdhuid 
losraken, is je haaruitval normaal. Als er meer 
haar loskomt, is er duidelijk overmatig haaruitval 
aanwezig.



	 Bio	Botanical
	 Shampoo

	 Bio	Botanical
	 Vital	Cure

	 Bio	Botanical
	 Serum

Deze zachte, reinigende en vochtherstel-
lende shampoo stimuleert de haargroei 
en voorkomt vroegtijdige haaruitval. 
Reinigt het haar en de hoofdhuid effectief 
en zacht. Regulariseert vetafzetting, ver-
wijdert schilfers en kalmeert geïrriteerde 
huid. De actieve ingrediënten samen 
met de kruidenextracten versterken de 
microcirculatie van de hoofdhuid, werken 
kalmerend en verwijderen de overtollige 
talg. Gebruik in combinatie met Bio Bota-
nical Vital Cure en Bio Botanical Serum.

Deze vochtinbrengende en voedende 
conditioner 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 
hoofdhuidmicrocirculatie. Gebruik als 
een conditioner of als haarmasker.

Dit serum verfrist de huid, stimuleert 
haargroei en voorkomt vroegtijdige haar-
uitval. Natuurlijke extracten stimuleren de 
hoofdhuidmicrocirculatie en de groei van 
nieuw haar. Vermindert de overactiviteit 
van de talgklieren. Geeft het haar onder-
steuning. Kan dagelijks gebruikt worden.
Niet uitspoelen. Het verfrissend effect 
van de behandeling kan lang na de 
behandeling aanhouden.

in 500, 215 en 100 ml
pH 4.8

in 500, 215 en 100 ml
pH 3.5

in 500, 215 en 100 ml
pH 4.2

Gebruik	bij	haaruitval

• Bio Botanical Shampoo + Bio Botanical Serum
 + Bio Botanical Vital Cure
• Complex - minstens 2 keer per week
 gedurende 1 tot 2 maanden toepassen.
• Bio Botanical Serum - dagelijks op de hoofdhuid
 inmasseren, ’s morgens of ‘s avonds.
• Na de behandeling 3 Mild Climbazole Shampoo
 + Bio Botanical Serum gebruiken.

De unieke combinatie van anti-inflammatoire en antiseptische extracten 
en kruidenextracten in de Bio Botanical producten helpt het stoppen van 
haaruitval, zorgt voor een normaal bacterieel evenwicht van de hoofd-
huid, stimuleert de actieve microcirculatie en zorgt voor een sterke, 
gezonde haargroei. Zo wordt vroegtijdige haaruitval voorkomen.



Frans Baetenstraat 44 
2100 Antwerpen-Deurne

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

E mail: info@mado.be

Social media:
www.facebook.com/mado.antwerp
http://twitter.com/mado_antwerp

Verdeler voor België:

FINNISH HAIR PROFESSIONALS

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

System 4 producten bevatten veilige en grondig onderzochte 
grondstoffen van de allernieuwste ontwikkelingen in haarver-
zorging en hoofdhuidbehandeling.

Alle System 4 producten zijn zonder parfum en kleurstofvrij.


