МОДЕЛИРАНЕ И ПРИДАВАНЕ НА ТЕКСТУРА
D I A M O N D BEAUT Y SERUM
HOLD FACTOR 0






леко рефлектиращ гланц-серум
като финиш: прилага се на влажна или суха коса
не се изплаква
като грижа: за запечатване на върховете на косата

MALIBU SMOOTHING CREAM
HOLD FACTOR 0











заглаждащ крем аnti-frizz за гланц и мекота
запечатва порестите върхове на косата
улеснява издухването
масира се във влажна или суха коса, не се изплаква

HAIR POLISH

HOLD FACTOR 1

гланц-финиш гел, лека фиксация
придава блясък на косата, не се втвърдява
прилага се на влажна или суха коса
лесно се измива

C A R I B B E A N WA X
















HOLD FACTOR 3

вакса за коса за средна фиксация
за оформяне и изграждане на структурата
добре да се натрие, моделира се във
влажна/суха коса
лесно се измива

U LT R A R E F L E X G E L






HAIR FINISH SOFT

D I A M O N D D E TA N G L E R S P R AY

HOLD FACTOR 1

HOLD FACTOR 0

обемна пяна за естествена еластичност
с балсам, идеална за твърда коса
2-3 топки пяна на влажна коса
много добре се издухва с кръгла четка

HOLD FACTOR 4

гел за коса за силна фиксация
за подчертаване или за лифтинг в основите на косата
прилага се на влажна коса и може да се уформя дори
след часове, свободна от мазнини и алкохол,
лесно се измива

MAT MODELER

СПРЕЙОВE

ИЗДУХВАНЕ

HOLD FACTOR 4

екстра здрава пчелна смола със силициев
двуоксид за пластично оформяне
придава голям обем и матов ефект
добре да се натрие, да се ползва пестеливо,
специална за моделиране срещу косъма
лесно се измива












BRUSHING SETTING LOTION

N A T U R A L S H I N E S P R AY

HOLD FACTOR 2

HOLD FACTOR 2

лосион за издухване за средно
динамична фиксация
предотвратява статическото зареждане
на косата
равномерно се напръсква на влажна коса
много добре се издухва с кръгла четка







V I T A DAY C R E A M









KANGOO DESIGN PASTE

еластичен формиращ крем
за подчертаване на кичурите, идеален за твърда коса
добре да се натрие, моделира се във влажна/суха
коса лесно се измива

SPIDER

HOLD FACTOR 2

текстурен крем, лека фиксация
за естествен вид, не се втвърдява
прилага се на влажна или суха коса и се уформя
лесно се измива

E L A S T I C C U R L S P R AY





H O L D FAC TO R 2

H O L D FAC TO R 3

еластичен спрей за освежаване на къдрици
дава на косата динамика и екстра рефлектиращ гланц
напръсква се на влажна коса, вчесва се и се моделира
оставя се да изсъхне или се издухва

PEARL DESIGN GLOSS
HOLD FACTOR 4





гланц-гел за силна фиксация
с перлен ефект, ясно мокър ефект
налага се на влажна коса, може и след часове да
се дооформя с вода
свободен от мазнини. лесно се измива







HOLD FACTOR 5






styling-пяна за екстра силна фиксация
за придаване на формата на отделни части
на косата. за екстремна фиксация на косата.
1-2 топки пяна на влажна коса
оставя се да изсъхне или се издухва.
(не е подходяща за кръгла четка)











HOLD FACTOR 3

текстурна паста, специално за фина коса
за подчертаване и оформяне на фризурата, не омазнява
добре да се натрие, моделира се във влажна/суха коса
лесно се измива

HOLD FACTOR 3










HOLD FACTOR 5

гланц-гел за изключително силна фиксация
придава стъклен, кичурест вид
добре да се натрие на влажна коса
лесно се измива

HOLD FACTOR 4

обемна пяна за силна, гъвкава фиксация
идеална за фина коса
2-3 топки пяна на влажна коса
оставя се да изсъхне или се издухва






HOLD FACTOR 4

Hair-Body-Builder за силна, динамична фиксация
силна фиксация
равномерно се напръсква на влажна коса
много добре се издухва с кръгла четка

спрей за естествена фиксация
придава на косата копринен гланц
напръсква се целенасочено и пестеливо
с микроаерозол

S T Y L I N G L AC S P R AY

НАШАТА ПРЕПОРЪКА

HOLD FACTOR 4





ALPHA SETTING LOTION

J E L LY E X T R E M E S T Y L E R
BORA

хидратантен крем за средна фиксация
като крем за издухване или за фризури, оставени
сами да изсъхнат
прилага се пестеливо на влажна коса, не се изплаква
идеален също за „обуздаване" на естествено къдрава коса
съдържа: гинко билоба и соя

свободен от парфюми спрей за пластично
оформяне
придава брилянтен гланц
за лесно сресване
напръсква се на суха коса
без газ

M E R A K B L O W I N G S P R AY

HOLD FACTOR 3

HAIR FINISH STRONG
S TAGE MODELLING MOUSSE

гланц-спрей без фиксация
като финиш: напръсква се върху готовата фризура
като помощ за издухване: напръсква се на влажна коса
за изглаждане: преди работа с маша косата се
напръсква равномерно
съдържа: разтворими силиконови масла

свободен от парфюми спрей за силна фиксация
за подчертаване на отделни части на косата
напръсква се на суха коса
без газ

M I S T R A L B U I L D U P S P R AY





HOLD FACTOR 5

спрей за коса за много силна фиксация
за повече обем в основите на косата
напръсква се целенасочено и пестеливо
с микроаерозол

www.glynt.com

ЛЕКА ГРИЖА















BOTANIC BAL ANCE SHAMPOO 1

дава хидратност на косата. за ежедневно ползване
дава гланц и пълнота без да изтощава
прилага се пестеливо и се изплаква обилно
съдържа: Витамини и протеини от морски алги соя

I N F R A V I TA M I N LOT I O N 1

изравняващ балсам с витамини за ежедневна
грижа за косата
дава гланц и помага за сресването
прилага се на влажна коса, не се изплаква
съдържа: водоразтворим ланолин, витамин B5

DIDAC RINSE CONDITIONER 1

лека грижа за коса, нуждаеща се от лека подръжка
затваря косата без да изтощава, дава здравина
прилага се пестеливо на влажна коса.
след 2 мин. се изплаква обилно
съдържа: сапунче (saponaria officinalis L.), лайм

Продуктитите "GLYNT грижа за коса" съдържат
ценни ботаничес-ки суровини. Гинко билоба
предпазва кожата на главата. Морски алги я
снабдяват с ценни витамини. Протеини от
царевица, соя и пшеница заздравяват косата.

ФИНА КОСА

























LIQUID GOLD JOJOBA SHAMPOO 5

еxtra-care хидратантен шампоан
за суха и нуждаеща се от грижи коса и суха кожа
прилага се пестеливо и се изплаква обилно. леко пенлив
съдържа: студено пресовано масло от жожоба

J O J O B A R E PA I R M A S K 5

извънредно богата на хранителни вещества интензи
вена грижа за коса, силно нуждаеща се от подръжка
придава веднага еластичност и гладкост прилага се
пестеливо на влажна коса, след 5 мин. се изплаква обилно
съдържа: студено пресовано масло от жожоба, лецитин

дълбоко почистващ шампоан
освобождава косата от остатъци, дава пълнота
идеален за фина коса
прилага се пестеливо и се изплаква обилно
съдържа: витамини и протеини от морски алги и соя

HAIR ENERGY VOLUMIZER 2

обемен балсам за фина коса
дава на фината коса веднага повече сила и пълнота
напръсква се пестеливо във влажна коса, не се изплаква,
термоактивен
съдържа: растителни протеини, аминокисе-лини, соев протеин

PROTEIN VOLUME MOUSSE 2

засилваща протеинова пяна за фина коса
за повече еластичност и пълнота, не изтощава
2-3 топки пяна на влажна коса, след 5 мин.
се изплаква основно
съдържа: масло от царевични кълнове, соя

INS TANT VOLUME MASK 2

засилваща грижа за фина коса
дава на фината коса веднага 30% повече обем
прилага се на влажна коса, след 5 мin. се
изплаква основно
съдържа: гинко билоба, витамин В5

ВИТАЛИЗИРАНЕ

СУХА КОСА






BOTANIC VOLUME SHAMPOO 2











ARCTIC REFRESH SHAMPOO 6

освежаващ лимонов шампоан за всеки тип коса
с охладително действащ ментол
прилага се пестеливо и се изплаква обилно
съдържа: лайм, ментол

GINKGO SKIN ENERGETICUM 6

тоник за кожата на главата и за стимулиране
растежа на косата
предпазва кожата от раздразняване и стиму-лира
кръвообращението
дозира се с капкомера, масира се, не се изплаква
съдържа: екстракт от гинко билоба, токоферол,

ХИМИЧНО ОБРАБОТЕНА КОСА















BOTANIC REGAIN SHAMPOO 3
богат на хранителни вещества регенериращ
шампоан
повече гланц и помага за сресването на
боядисана, къдрена коса
прилага се пестеливо и се изплаква обилно
съдържа: витамини и протеини от алги и соя

REVITAL REGAIN MILK 3

регенериращ балсам за химично обработена коса
за добро сресване, гланц и сила на цвета
напръсква се пестеливо във влажна коса. не се изплаква.
съдържа: фитантриол, витамин B5

SUNCARE - ЗАЩИТА ОТ СЛЪНЦЕТО



















SUN PROTECT SHAMPOO 7

богат на хранителни вещества гланц-шампоан с
ботанически масла
отстранява остатъци от солена вода. грижа за
изтощена от слънцето коса
прилага се пестеливо и се изплаква обилно
съдържа: ботанически масла, лимон

дълбоко действащ слънцезащитен балсам
предпазва косата от слънце, солена вода и хлор
напръсква се на влажна коса. не се изплаква
съдържа: водоустоъчиви UV-защитни средства, разтворими
силиконови масла

предпазващ шампоан при раздразняване на кожата
прилага се при нужда
прилага се пестеливо и се изплаква обилно
съдържа: хвойна, сlimbazole, морски алги, масло от жожоба

EFA SKIN STIMUL ANT 4

биологично действащ крем за кожата на
лавата със съществени мастни киселини
регулира функциите на кожата, предпазва от пърхот
масира се върху кожата, след 10 мин. се изплаква
съдържа: масло от гроздово семе, репей, соев лецитин

душ-гел защита за чувствителна кожа
лека остатъчна мазност, овлажнява кожата
pH стойност 5.5, подходящ също за тяло
съдържа: студено пресовано масло от жожоба







шампоан за чувствителна кожа
със съвсем леки тенсиди, свободен от парфюми,
без оцветители
подходящ за всички видове коса
съдържа: студено пресовано масло от жожоба

SENSITIVE HYPO A SHAMPOO 9

SENSITIVE JOJOBA FLUID 9






функционен флуид за суха кожа
повишава хидратността на кожата, лека оста-тъчна мазност
свободен от парфюми и консерванти
съдържа: студено пресовано масло от жожоба






много лек за кожата антиперспирант
също за много чувствитилни типове кожа
запазва 15 часа приятна свежест
pH 5.5, свободен от парфюми






Mangala

Mangala

PLATIN FRESH UP

грижа за освежаване на цвета
за студени руси тонове
сресва се от основата до върха
след 5 минути се изплаква
основно
 съдържа: сапунче (saponaria),
лимон

SUNBLOND FRESH UP

Mangala

Mangala

BEIGEBLOND
FRESH UP

COPPER RED FRESH UP






грижа за освежаване на цвета
за златно-руси тонове
сресва се от основата до върха
след 5 минути се изплаква
основно
 съдържа: сапунче (saponaria),
лимон






S E N S I T I V E SHOWER GEL 9






SUN PROTECT CONDITIONER 7

ОСВЕЖАВАНЕ НА ЦВЕТА

BOTANIC DERMA SHAMPOO 4

ГРИЖА ЗА КОЖАТА

KERATIN REGAIN MOUSSE 3

овлажнителна пяна като грижа и за химично обработена коса
за копринен вид, снабдява косата с вещества
изграждащи фосфолипиди
дозиране: 1-2 топки пяна на влажна коса, след 5
минути се изплаква основно
съдържа: лецитин, соя

Продуктитите "GLYNT грижа за коса" предпазват
косата и се по-насят от кожата особено добре. Масло
от жожоба и Meadowfoam (limnanthes alba) овлажняват
кожата. Репей, сапунче (saponaria) и хвойна влияят
успокоително на кожата на главата.



ГРИЖА ЗА КОЖАТА НА ГЛАВАТА

SENSITIVE ANTI PERSPIRANT 9

SENSITIVE HAND & NAIL BALM 9

свободен от емулгатори крем за ръце и нокти
водоустойчив, издържа 3 измивания
попива много бързо, не оставя мазен гланц
съдържа: масло от жожоба, и meadowfoam (limnanthes alba)

грижа за освежаване на цвета
за бежово-руси тонове
сресва се от основата до върха
след 5 минути се изплаква
основно
 съдържа: сапунче (saponaria),
лимон






Mangala
FIRE RED FRESH UP

грижа за освежаване на цвета
за ярко червени тонове
сресва се от основата до върха
след 5 минути се изплаква
основно
 съдържа: сапунче (saponaria),
лимон






Mangala

грижа за освежаване на цвета
за медно-руси и кафяви тонове
сресва се от основата до върха
след 5 минути се изплаква
основно
 съдържа: сапунче (saponaria),
лимон






Mangala
BRUNETTE FRESH UP

грижа за освежаване на цвета
за топли кафяви и руси тонове
сресва се от основата до върха
след 5 минути се изплаква
основно
 съдържа: сапунче (saponaria),
лимон






Mangala
NO YELLOW SHAMPOO

 лек пенлив шампоан с
пигменти
грижа за освежаване на цвета
 отстранява жълтия оттенък
за студени тъмно-кафяви тонове
при светло руса, изрусена
сресва се от основата до върха
или бяла коса
след 5 минути се изплаква
 1 топка пяна се нанася
основно
равномерно, след
 съдържа: сапунче (saponaria),
3 мин. се изплаква
лимон

ESPRESSO FRESH UP





