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THIS IS THE STORY
OF A MAN
AND HIS SONS.
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A TALE OF GUTS, GLORY, AND
THREE GENERATIONS.
It all began back in 1922 in Amsterdam, when a young chemist
named Jan Keune developed an innovative formula for a liquid perm.
This made his company the first European manufacturer of this particular product.
Today, Jan Keune’s eponymous brand, Keune Haircosmetics, is used in more
than 70 countries by hundreds of thousands of barbers and stylists.

 شکوه و سه نسل،داستان شجاعت
 زمانی که شیمیدان جوان به اسم یان کیون. در آمستردام باز میگردد1922 همه اینها به سال
 این اقدام شرکت کیون را.فرمول خالقانه خود برای تولید محصول پر منانت را ابداع نمود
 امروزه محصوالت برند.تبدیل به اولین شرکت اروپایی تولید کننده این نوع محصول نمود
 کشور دنیا و توسط صدها هزار نفر آرایشگر و استایلیست70 کیون هیرکازمتیک در بیش از
.مورد مصرف قرار میگیرد
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A RANGE
…BUILT ON
NEARLY A CENTURY OF EXPERTISE,
SCIENTIFIC DEVELOPMENT, AND A PASSION
FOR EXCELLENT BARBERING.

نزدیک به یک قرن متخصص پیشرفت علمی و عشق و عالقه برای
ارتقای حداکثری کیفیت آرایش و پیرایش در دنیا

ترکیباتی که معجزه میکند.
محققین مستقر در کارخانه کیون تمام سعی و اهتمام
خود را به کار بسته تا از عملکرد صحیح محصول و
ترکیبات آن اطمینان حاصل نمایند .هدف ،رسیدن به
بهترین نتیجه برای موهای شماست .اغلب محصوالت
دارای  1creatineو شاهدانه است.

 1نوعی اسید آلی با ترکیبات نیتروژنی که به طور طبیعی در بدن مهرهداران
تشکیل شده و باعث ذخیره انرژی در تمام سلولهای بدن میشود.

میراثی از یک داروساز
این میراث به سالها قبل باز میگردد .ما هرگز گذاشته
خود را فراموش نمیکنیم .سال  1922زمانی که شیمیدان
هلندی از شهر آمستردام پایه اولیه شرکت کیون را بنا
نهاد.
.

ساخت کشور هلند
مجموعهای از محصوالت آرایشی مردانه که
چارچوب اصلی خدمات آرایشی ما را تشکیل
میدهد .این مجموعه محصوالت زیر یک سقف و
تحت باالترین کیفیت در کشور هلند ساخته شده است.
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کیفیتی منحصر به فرد از سرزمین مادری
 .ما هیچگاه بر روی کیفیت مصالحه نمیکنیم وکوتاه نمیآییم .این
رویه از سال  1922همواره با ما همراه بوده است.

محققین مستقر در کارخانه کیون به شکل مستمر در حال به روز رسانی و
ارتقای فرمول های ترکیبات شیمیایی محصوالت تولیدی هستند تا عملکرد
محصوالت و کارایی آن ها همواره در بهترین شکل ممکن حفظ شود .نتیجه
این اهتمام محصول مردانه با نام "یان کیون  "1922است .محصولی برای
آرایش و پیرایش مردان برای پاسخگویی به نیاز امروز آقایان است .این
محصول با دو عنصر موثر منحصر به فرد  creatineو شاهدانه غنی شده
است.

CREATINE

گیاه شاهدانه
همانگونه که میدانید ،آمستردام مهد گیاه شاهدانه است .این
گیاه با ویژگی التیام بخش خود و با دارا بودن امگا  3و 6
موجب آرامش و التیام سلولهای کف سر میشود

.

این ماده نوعی اسید آلی با ترکیبات نیتروژنی است که به طور طبیعی در
بدن مهرهداران تشکیل می شود و باعث ذخیره انرژی در تمام سلولهای بدن
شده که با ویژگی تقویت بخش خود شناخته می شود .این محصول ساختار
داخلی مو را تقویت کرده و شکستگیها را کاهش میدهد ،همچنین برای
انواع موها مناسب است .فرمولی که برای ساخت این ماده در نظر گرفته
شده  ،این محصول را تبدیل به یک محصولی بینظیر نموده است.
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MEET THE RANGE
با بسته محصوالت  1922آشنا شوید.

محصوالت اساسی پیرایش و آرایش

مجموعه محصوالت تمیز کننده و حالت دهنده با قدرت باال

پکیج محصوالت  1922کیون برای کلیه نیازها چه برای اصالح کامل ریش و چه اولین و مهمترین ویژگی هر محصول ایجاد تمیزی و سالمت مو است .شالوده اصلی محصوالت 1922
قدرت باالی حالتدهندگی و تمیزکنندگی آن است .مجموعه محصوالت  1922به گونهای طراحی و تولید
برای ریش کامل تهیه و ارائه شده است.
شدهاند که سالمت مو و پوست سر را بهبود می بخشند .این مؤلفه قبل از اصالح ،رنگ کردن و استایلینگ،
مهمترین بخش محصوالت محسوب میشود.
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مجموعه محصوالت الین  1922در نهایت دقت و
به صورت پکیج برای درمان ،استایل ،پیرایش و
رنگ مو برای آرایشگران مرد در سراسر دنیا
انتخاب و تولید شده است.

.

STYLING STAPLES
با مجموعه محصوالت رنگ الین  1922آشنا شوید .این محصوالت با
حداکثر کیفیت و با حداقل و بدون هیاهو ساخته و عرضه میشود .مدت
زمان فرایند اعمال رنگ تنها  5دقیقه به طول میانجامد .سایههای رنگ از
قهوهای تیره تا بلوند متوسط میباشد .دوام رنگها بسیار باال بوده و پوشش
طبیعی دارد.

.
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پس از یک آرایش عالی و کات خوب از
محصوالت استایلینگ الین  1922استفاده
کنید تا کار اصالح شده شما به اوج زیبایی
برسد.

.
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ESSENTIAL

ESSENTIAL CONDITIONER

ESSENTIAL SHAMPOO

این شامپوی مالیم برای استفاده روزانه و به منظور
نظافت حداکثری و آبرسانی مو و ریش طراحی و ساخته
و با عصاره بامبو ،گیاه شاهدانه و  creatineغنی شده است.

این محصول تکمیلی برای استفاده روزانه است creatine .موجود
در آن باعث تقویت بافت مو میشود .این محصول موجب از بین رفتن
گرههای مو شده و رطوبت الزم برای ریش و مو را تامین میکند.

.
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REFRESHING

REFRESHING SHAMPOO

REFRESHING CONDITIONER
این کاندیشنر شاداب کننده با عطر نعناعی حال آور خود،
موجب باز شدن گرههای مو شده و رطوبت الزم را
برای مو تامین میکند .این محصول محتوی عصاره
 ،گیاه شاهدانه ،منتول و نعناع استcreatine.

این محصول موجب شادابی پوست کف سر می شود .این شامپو با دارا بودن منتول و نعناع
تجربه ای پر از حس شادابی را برای شما به همراه می آورد .این محصول همچنین دارای
عصاره  creatineو گیاه شاهدانه است.

.
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FORTIFYING

FORTIFYING SHAMPOO
Invigorating shampoo for thicker, fuller hair.
Creatine, Vitamin H, Red Ginseng and
Provitamin B5 add body and strength.

FORTIFYING LOTION
لوسیون تقویتی
این لوسیون منحصر به فرد موجب تقویت و افزایش چرخه حیات مو
میشود .این محصول ظرف مدت  4روز تا  25%موجب افزایش رشد
مو میشود .جینسینگ قرمز موجب افزایش گردش خون در سطح پوست
سر و رشد مو میشود .ویتامین  Hسطح  keratinمو را باال برده و

•

موجب تقویت مو و کاهش ریزش مو میشود.

*in vitro

شامپوی تقویتی
این محصول برای افزایش ضخامت ،تقویت و پر
کردن مو طراحی شده است .این شامپو با دارا بودن
 ،creatineویتامین  ،Hجنسینگ قرمز و
پروویتامین  B5موجب ضخیم شدن بافت مو و تقویت
آن میشود.
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TARGETED SHAMPOOS

•

شامپوی ضد شوره
این شامپوی مالیم برای پوست سر التیام بخش بوده و شورههای
کف سر را از بین می برد .زینک پریتیون موجود در این
محصول سرعت رشد قارچهای کف سر را که موجب پیدایش
شوره سر هستند ،کاهش میدهد .این شامپو حاوی  creatineو
عصاره شاهدانه مییاشد.

شامپوی تمیزکننده قوی
فوقالعاده برای ایجاد حس تمیزی این شامپو
قدرت پاکیزهکنندگی فوقالعاده باالیی دارد.
این محصول حاوی  ،creatineعصاره
شاهدانه و بامبو است.
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STYLING

WORLD-CLASS WAX
Shaping wax with medium hold and
a shiny finish. Perfect for sleek styles
on shorter hair.
Contains Creatine and Hemp.

PREMIER PASTE
Matt definer. Molding paste with
extra strong hold and matt finish.
For quick, effortless looks.
Contains Creatine and Hemp.

PREMIUM CLAY
Dry styling clay with a strong hold
and matt finish. Use to texturize and
define medium to short hair.
Contains Creatine and Hemp.

HOLD

HOLD

HOLD

SHINE

SHINE

SHINE

واکس مو
این واکس حالتدهنده با قدرت نگهدارندگی متوسط و
فینیشینگ درخشانکننده برای موهای کوتاه و صاف مناسب
 و عصاره شاهدانهcreatine  این محصول حاوی.است
.است

خمیر حالتدهنده

خمیر خاک رس

 فینیشینگ،ماتکننده مو با قدرت نگهدارندگی فوقالعاده باال
مات و حالتدهندگی سریع
. و عصاره شاهدانه استcreatine این محصول حاوی

با قدرت نگهدارندگی بسیار باال و فینیشینگ
 مخصوص، برای بافت دادن به مو،مات
موهای کوتاه و متوسط
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ORIGINAL POMADE
Timeless pomade with strong hold.
Use to create slick, shiny looks on
short to medium hair.
Contains Creatine and Hemp.
HOLD

CLASSIC GEL
Styling gel with extra strong hold
and shine. Locks any style in place.
Contains Creatine and Hemp.
HOLD
SHINE

SHINE

پماد حالت دهنده
این محصول قدرت نگهدارندگی باال و درخشندگی
فوقالعاده باالیی دارد و مناسب برای موهای کوتاه
 و عصارهcreatine تا متوسط بوده و حاوی
.شاهدانه است

ژل کالسیک
ژل موی استایلینگ با قدرت نگهدارندگی و درخشان کنندگی
 این محصول مناسب برای هر گونه مو بوده و.فوقالعاده باال
. و عصاره شاهدانه استcreatine حاوی
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محصوالت پیرایشی مو و ریش

GROOMING

SUPERIOR
SHAVING CREAM
For your cleanest shave ever.
Bisabolol helps to protect against
razor burn and glycerin hydrates
even the driest and most sensitive
skin. Contains Hemp.

کرم اصالح
 با خاصیتbisabolol حاوی عصاره
محافظت باال که از پوستهای حساس در
برابر بریدگی توسط تیغ و دهیدراته شدن
.جلوگیری میکند

BEARD BALM
Balm with light hold and natural
finish. Shea butter moisturizes and
nourishes the beard hair. Sweet
Almond Oil and Coconut Oil
condition. BeesWax adds natural
hold. Contains Avocado Oil,
Apricot Kernel Oil and Hemp.

BEARD OIL
Rich oil blend for a perfectly
groomed beard. Includes
Sweet Almond Oil, which
softens, moisturizes and
adds natural shine. Contains
Apricot Kernel Oil, Avocado
Oil and Hemp.

HOLD

HOLD

SHINE

SHINE

کرم ریش
این محصول قدرت نگهدارندگی مالیم و
 همچنین حاوی.فینیشینگ طبیعی دارد
 است که موجبshea butter ترکیباتی مثل
مرطوب ماندن ریش شده و مواد مغذی را
 روغن بادام و،برای ریش تامین میکند
حالت میدهد و موم20
روغن نارگیل که به ریش
کندوی عسل که موجب نگهدارندگی طبیعی
.میشود

روغن ریش
این محصول ترکیبی از روغنهای
طبیعی و غنی است که موجب پیرایش و
حالتدهی هر چه بیشتر ریش صورت
 روغن بادام شیرین موجود در.میشود
 موجب ایجاد رطوبت در،این محصول
ریش صورت شده به آن نرمی و
.درخشندگی میبخشد
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COLOR
1922 BY J.M. KEUNE COLOR OFFERS FIVE
COLORS. THE PROCESSING TIME IS QUICK—
ONLY FIVE MINUTES. THE END RESULT IS A LOWMAINTENANCE, NATURAL CAMOUFLAGE.

Dark brown
Medium brown
Light Brown

Dark blonde
Medium blonde
Activator
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