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Η GLYNT είναι μία σειρά καλλυντικών μαλλιών που διατίθεται 
αποκλειστικά στο κομμωτήριο. Πάνω από 10.000 κορυφαίοι κομμωτές 
παγκοσμίως δουλεύουν με τα προϊόντα GLYNT στο κομμωτήριο και τα 
διαθέτουν στους πελάτες τους για χρήση στο σπίτι. Τα καλλυντικά μαλλιών 
GLYNT παράγονται από την εταιρεία Hans Conzen Kosmetik GmbH. 
Η εταιρεία ιδρύθηκε πριν από 40 χρόνια και αρχικά επικεντρώθηκε 
σε προϊόντα περιποίησης και διατήρησης της υγείας του δέρματος του 
κεφαλιού. Με το πέρασμα του χρόνου αναπτύχθηκε με τα προϊόντα 
GLYNT μία ολοκληρωμένη γκάμα καλλυντικών για τα μαλλιά.

Η λέξη GLYNT – προέρχεται από την αρχαία γερμανική – σημαίνει 
«Λάμψη», ένα ιδανικό γνώρισμα των όμορφων μαλλιών. Οι φόρμουλες 
των καλλυντικών GLYNT είναι προϊόν ελβετικής έρευνας και ανάπτυξης. 
Η σειρά αναπτύχθηκε με τη βοήθεια κομμωτών και κομμωτριών. Για αυτό 
τα καλλυντικά μαλλιών GLYNT διακρίνονται για τον καινοτόμο χαρακτήρα 
τους. Ό,τι ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις των κορυφαίων κομμωτών, 
ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες των απαιτητικών πελατών των 

ΟΜΟΡΦΑ ΜΑΛΛΙΑ 
ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΑ
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κομμωτηρίων. Ως μάρκα η GLYNT συμβολίζει το σύγχρονο πάντρεμα 
φύσης και επιστήμης. Οι φόρμουλες συνδυάζουν συχνά μοναδικούς 
μηχανισμούς δράσης των φυτικών βασικών στοιχείων με σύγχρονες 
μεθόδους παραγωγής και ανάπτυξης αυτών των τελευταίων. Η GLYNT 
είναι πρωτοπόρος στην αξιοποίηση ανανεώσιμων φυτικών πρώτων υλών 
για την παραγωγή καλλυντικών προϊόντων μαλλιών. Ο σεβασμός για τη 
φύση είναι η βάση για την αξιοποίηση των δραστικών ουσιών των φυτών. 
Μία φυσική ουσία χρησιμοποιείται στις φόρμουλες των προϊόντων GLYNT 
μόνον εφόσον η δράση της για τα μαλλιά και το δέρμα του κεφαλιού έχει 
τεκμηριωθεί επιστημονικά. Στα πλαίσια της αναζήτησης δραστικών ουσιών 
αποφεύγουμε οικοσυστήματα που θα απειλούνταν από επεμβάσεις. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται τα παρθένα δάση και ο θαλάσσιος βυθός.

Είναι συνειδητή επιλογή μας να μην διενεργούμε πειράματα σε ζώα. Αλλά 
ούτε και αναθέτουμε τη διενέργεια πειραμάτων σε τρίτους. Επίσης, πάνω 
από το 90% των προϊόντων GLYNT είναι φυτικής προέλευσης.



Η ποιότητα ενός προϊόντος καθορίζεται από τη σύνθεση 
των επιμέρους συστατικών του. Το μυστικό μιας ιδιαίτερης 
φόρμουλας βρίσκεται στην αλληλεπίδραση επιμέρους 
συστατικών και στην επίτευξη μιας ιδιαίτερης δραστικότητας. 
Αυτές οι συνθέσεις αποτελούν την πλέον προστατευμένη 
τεχνογνωσία. Όχι μόνο η προσθήκη αλλά και η αφαίρεση 
ενός συστατικού μπορεί να είναι σημαντική για την επίτευξη 
του αποτελέσματος. Για αυτό όταν αναπτύσσουμε φόρμουλες 
για τα προϊόντα GLYNT περιοριζόμαστε στα ουσιώδη. 
Ένα παράδειγμα: Τα σαμπουάν GLYNT δεν υπόκεινται σε 
συμπληρωματική επεξεργασία αύξησης του ιξώδους και δεν 
περιέχουν σταθεροποιητές αφρού. Στην ουσία αυτό σημαίνει: 
πλούσια απόδοση, υψηλός βαθμός φιλικότητας για το δέρμα, 
πολύ καλή ικανότητα αποδόμησης αλλά και λιγότερος αφρός.
Προμηθευόμαστε τις βοτανικές ουσίες που συνιστούν τη βάση 
για τις φόρμουλες των προϊόντων GLYNT από όλο τον κόσμο: Το 
έλαιο Jojoba ψυχρής έκθλιψης προέρχεται από το Μεξικό, ενώ 
από τη Χαβάη προμηθευόμαστε το έλαιο Kendi με εξαιρετικές 

ΑΡΩΜΑΤΑ & ΒΟΤΑΝΑ

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ   
ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ
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ιδιότητες περιποίησης. Το εκχύλισμα των φύλλων του δέντρου 
Ginkgo biloba εισάγεται από την Ασία. Από την αυστραλιανή 
ήπειρο προμηθευόμαστε πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία 
εκχυλίσματα φρούτων και καρπών, ενώ χώρα προέλευσης του 
ιδιαίτερα αποτελεσματικού για την ενδυνάμωση των μαλλιών 
σακχαρώδους εκχυλίσματος του φυτού Kassie είναι η Ινδία.

Η καλή αίσθηση κατά τη χρήση ενός προϊόντος αυξάνεται 
αποδεδειγμένα όταν αυτό απευθύνεται και στην αίσθηση της 
όσφρησης, αφού τα αρώματα συνιστούν προάγγελους της 
ευτυχίας. Για αυτό δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή 
των αρωμάτων που χρησιμοποιούμε στα προϊόντα GLYNT. Οι 
φόρμουλες των προϊόντων GLYNT δεν πείθουν μόνο με την 
απόδοσή τους, αλλά και με τις εξαίσιες συνθέσεις των αρωμάτων 
τους. Αυτά αναπτύσσονται στο Grasse, το κέντρο των φυσικών 
αρωματικών αποσταγμάτων, στην καρδιά της Προβηγκίας στη 
νότια Γαλλία. Όλα τα αρώματα GLYNT είναι ιδιαίτερα αρμονικά, 
σε μικρές συγκεντρώσεις και πολύ φιλικά για το δέρμα.

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ   
ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ



   GLYNT
ΣΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ 
ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

GLYNT είναι το σήμα μίας σειράς προϊόντων που διαθέτουμε 
αποκλειστικά σε κομμωτήρια. Τα καλλυντικά μαλλιών GLYNT δεν 
διατίθενται σε εμπόρους χοντρικής ούτε σε καταστήματα λιανικής 
διάθεσης, διασφαλίζοντας έτσι την αποκλειστική διανομή των σειρών 
GLYNT μέσα από κομμωτήρια υψηλών απαιτήσεων. Αυτό έτσι ήταν 
πάντα κι έτσι θα παραμείνει.

Αυτή η αποκλειστικότητα των κομμωτών αποτελεί τη βάση για την επιτυχή 
πώληση των προϊόντων στο κομμωτήριο. Γιατί σε ό,τι αφορά στην 
παροχή συμβουλών για την περιποίηση των μαλλιών κανείς δεν γνωρίζει 
περισσότερα από τον κομμωτή.

Τα κομμωτήρια πρέπει να προάγουν την χαρά της περιποίησης των 
μαλλιών. Για αυτό η γκάμα των προϊόντων GLYNT είναι δομημένη με 
σαφή και κατανοητό τρόπο. Επίσης οι υψηλές τιμές δεν πρέπει να δουν 
αποτρεπτικά για την πώληση των προϊόντων στους πελάτες: Για αυτό η 
premium ποιότητα των σκευασμάτων GLYNT διατίθεται σε λογικές τιμές.

Για την ιδανική παρουσίαση στο κομμωτήριο τα προϊόντα GLYNT 
συνοδεύονται από μια ολοκληρωμένη σειρά προωθητικών ειδών – από 
την ελκυστική παρουσίαση των προϊόντων και είδη διακόσμησης έως την 
παροχή συμβουλών. Με αυτό το κόνσεπτ η επιτυχία στις πωλήσεις είναι 
εγγυημένη όπως και η ετοιμότητα επανειλημμένων αγορών. Αυτή είναι η 
υπόσχεσή μας.
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Ο ΕΥΚΟΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΠΙΟ  

ΟΜΟΡΦΑ ΜΑΛΛΙΑ
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Ο ΕΥΚΟΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΠΙΟ  

ΟΜΟΡΦΑ ΜΑΛΛΙΑ



Ο ΣΩΣΤΟΣ  
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

01
HYDRO 
Ενυδάτωση & ήπια 
περιποίηση για κάθε 
τύπο μαλλιών

02
VOLUME 

Πυκνότητα & όγκος για 
λεπτά μαλλιά

03
REVITAL 
Απαλότητα & λάμψη 
για μαλλιά που έχουν 
υποστεί επεξεργασία 
χρώματος ή για μπούκλες

04
DERMA 

Χαλάρωση & ισορροπία 
για το ταλαιπωρημένο 
τριχωτό

Μόνο τα υγιή μαλλιά είναι όμορφα μαλλιά. Σε αυτό ο ρόλος του 
τριχωτού της κεφαλής είναι σημαντικός. Μόνο η διασφάλιση της 
υγείας του δέρματος επιτρέπει την ανάπτυξη όμορφων, υγιών 
μαλλιών. Κι αυτό δεν είναι ποτέ τυχαίο, αλλά το αποτέλεσμα 
σωστής περιποίησης. Για αυτό πίσω από τα προϊόντα GLYNT 
κρύβονται φόρμουλες υψηλής αξίας που βασίζονται στις 
τελευταίες εξελίξεις της δερματολογικής έρευνας.

ΗΠΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

CARE
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05
NUTRI 
Εντατική περιποίηση & 
μεταξένια υφή για δυνατά 
μαλλιά

06
ACTIVE 

Αναζωογόνηση & 
φρέσκια αίσθηση 
περιποίησης για το 
τριχωτό & τα μαλλιά

07
SUN 
Προστασία UV & 
περιποίηση για τις 
καλοκαιρινές διακοπές

ph
SENSITIVE 
Απαλός καθαρισμός 
& περιποίηση για 
ευαίσθητα μαλλιά

Τα σαμπουάν GLYNT και τα προϊόντα περιποίησης GLYNT 
αλληλοσυμπληρώνονται ιδανικά. Ανήκουν σε ένα ενιαίο, 
ολοκληρωμένο σύστημα και υποδιαιρούνται σε επτά ενότητες 
περιποίησης. Ένα απλό σύστημα αρίθμησης διευκολύνει την 
εφαρμογή, την παροχή συμβουλών και την προώθηση. 
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ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ

Τα υγιή και γεμάτα λάμψη μαλλιά είναι όπως 
ένα διαμάντι: εντυπωσιακά και όμορφα Για τη 
διατήρησης της υγιούς δομής τα μαλλιά έχουν 
ανάγκη τα ενυδατικά προϊόντα. Η σειρά HYDRO 
είναι φτιαγμένη ειδικά για αυτά τα μαλλιά: ένα 
ιδιαίτερα ήπιο σαμπουάν, ένα Leave-in-Conditioner 
περιποίησης και μία μάσκα θεραπείας για λάμψη 
παρέχουν ενυδάτωση και ήπια φροντίδα στα μαλλιά.



Εκχυλίσματα εξωτικών φρούτων από αυστραλιανό ροδάκινο και άγριο μοσχολέμονο και σπόροι 
ακακίας προστατεύουν και αναζωογονούν τα μαλλιά παρέχοντας τους επαρκή ενυδάτωση. Τα μαλλιά 
αποκτούν εμφανή λάμψη, μεταξένια υφή και αέρινο όγκο. Τα προϊόντα HYDRO συνοδεύονται από ένα 
ευχάριστα ελαφρύ άρωμα λουλουδιών και φρούτων.

01 HYDRO

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
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ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ & ΗΠΙΑ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ    
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΜΑΛΛΙΩΝ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΑΓΡΙΟ 
ΜΟΣΧΟΛΕΜΟΝΟ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΙ ΑΚΑΚΙΑΣ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

Το HYDRO Vitamin Shampoo 1 είναι 
ένα ενυδατικό σαμπουάν καθημερινής 
χρήσης. Η ιδιαίτερα ήπια φόρμουλα 
είναι ιδανική για υγιή μαλλιά και συχνό 
λούσιμο, για αθλητές και παιδιά. Η 
θαλάσσια βλάστηση, πλούσια σε 
βιταμίνες, πρωτεΐνες και τα αμινοξέα, 
προστατεύει και περιποιείται το 
τριχωτό της κεφαλής. Οι δραστικές 
καθαριστικές ουσίες εξασφαλίζονται 
από έλαιο καρύδας.

Εφαρμογή: Απλώστε μια μικρή ποσότητα 
ομοιόμορφα σε βρεγμένα μαλλιά, 
αφήστε λίγο να δράσει, προσθέστε λίγο 
νερό και στο τέλος ξεβγάλετε επιμελώς.

Το HYDRO Vitamin Lotion 1 είναι ένα 
ενυδατικό Leave-in-Conditioner για 
καθημερινή χρήση, ειδικά σχεδιασμένο 
για μαλλιά που δεν έχουν υποστεί 
χημική επεξεργασία. Η βιταμίνη B5 
χαρίζει στα μαλλιά πρόσθετο όγκο. Στο 
κομμωτήριο αυτό το Conditioner είναι 
ιδανικό ως διορθωτικό δομής για τρίχες 
και άκρες πριν από διεργασίες βαφής ή 
κυματισμού.

Εφαρμογή: Μετά το λούσιμο ψεκάστε 
ομοιόμορφα τα ταμποναρισμένα 
μαλλιά, μην ξεβγάλετε.

HYDRO 
VITAMIN SHAMPOO

HYDRO 
VITAMIN LOTION

Το HYDRO Vitamin Rinse 1 είναι ένα 
ενυδατικό γαλάκτωμα καθημερινής 
χρήσης για κάθε τύπο μαλλιών. Η 
θαλάσσια βλάστηση ενδυναμώνει 
αισθητά τα μαλλιά.

Εφαρμογή: Μετά το λούσιμο εφαρμόστε 
μία ποσότητα σε μέγεθος φουντουκιού 
σε βρεγμένα μαλλιά και κάντε μασάζ 
από τις ρίζες ως τις άκρες. Αφήστε λίγο 
να δράσει, γαλακτωματοποιήστε και 
ξεβγάλετε επιμελώς.

HYDRO 
VITAMIN RINSE
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Κανένας τύπος μαλλιών δεν έχει τόσο υψηλές απαιτήσεις 
φροντίδας όσο τα λεπτά μαλλιά. Εξ‘ αιτίας της απαλής δομής 
τους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και τείνουν να δείχνουν γρήγορα 
αδύναμα. Για αυτό τα λεπτά μαλλιά χρειάζονται περιποίηση 
που τα αναδομεί και τα ενδυναμώνει. Η σειρά VOLUME 
ανταποκρίνεται σε αυτές ακριβώς τις απαιτήσεις: Ένα σαμπουάν 
αναδόμησης και καθαρισμού σε βάθος, ένα conditioner 
πύκνωσης και μία θεραπευτική μάσκα ενδυνάμωσης της τρίχας 
παρέχουν άμεση πυκνότητα και μεταξένια λάμψη χωρίς να 
επιβαρύνουν τα μαλλιά.

ΟΓΚΟΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟ 
ΜΑΓΙΚΟ



Τα προϊόντα VOLUME είναι πραγματικά must haves για τα λεπτά μαλλιά. Το Energy Shampoo με 
εκχύλισμα ριζών πιπερόριζας καθαρίζει σε βάθος, το θερμοενεργό Energy Conditioner πυκνώνει 
την τρίχα με πρωτεϊνες μεταξιού και ρευστή κερατίνη και η Energy Mask ενδυναμώνει τα μαλλιά με 
εκχύλισμα Ginkgo biloba και βιταμίνη B5. Το αποτέλεσμα: ιδιαίτερο σφρίγος, δυναμική πυκνότητα και 
αέρινος όγκος. Η δραστικότητα των προϊόντων VOLUME συνοδεύεται από ένα ευχάριστα διακριτικό, 
πιπεράτο άρωμα φρέσκων φρούτων.

02 VOLUME



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΛΕΠΤΑ ΜΑΛΛΙΑ

Το VOLUME Energy Shampoo 2 
είναι ένα σαμπουάν αναδόμησης για 
λεπτά, αδύναμα μαλλιά. Η φόρμουλα 
καθαρισμού σε βάθος απελευθερώνει 
τα μαλλιά από επιβαρυντικά κατάλοιπα 
και τους χαρίζει άμεσα ελαφρότητα 
και πυκνότητα. Η θαλάσσια βλάστηση, 
πλούσια σε βιταμίνες, πρωτεΐνες και τα 
αμινοξέα, προστατεύει και περιποιείται 
το τριχωτό της κεφαλής. Οι δραστικές 
καθαριστικές ουσίες εξασφαλίζονται 
από έλαιο καρύδας.

Εφαρμογή: Απλώστε μια μικρή ποσότητα 
ομοιόμορφα σε βρεγμένα μαλλιά, 
αφήστε λίγο να δράσει, προσθέστε λίγο 
νερό και στο τέλος ξεβγάλετε επιμελώς.

Το VOLUME Energy Spray 2 είναι ένα 
ενδυναμωτικό Leave-in-Conditioner 
για λεπτά, αδύναμα ή αραιά μαλλιά. Η 
θερμοενεργή φόρμουλα με πρωτεΐνες 
μεταξιού και ρευστή κερατίνη θωρακίζει 
την τρίχα και της χαρίζει ιδιαίτερο 
σφρίγος και αέρινο όγκο.

Εφαρμογή: Το conditioner ψεκάζεται σε 
ταμποναρισμένα μαλλιά και παραμένει 
στα μαλλιά. Επειδή οι δραστικές ουσίες 
είναι θερμοενεργές, μετά την εφαρμογή 
απαιτείται η χρήση σεσουάρ ώστε 
να αναπτυχθεί πλήρως η διογκωτική 
δράση.

VOLUME 
ENERGY SHAMPOO

VOLUME 
ENERGY SPRAY

Το VOLUME Energy Mask 2 είναι ένα 
ενδυναμωτικό γαλάκτωμα με βιταμίνες 
ειδικά για λεπτά και αδύναμα μαλλιά. 
Η ειδική φόρμουλα όγκου με βιταμίνη 
B5 και εκχύλισμα Ginkgo biloba χαρίζει 
στα μαλλιά μεταξένια λάμψη, χωρίς να 
τα επιβαρύνει.

Εφαρμογή: Μετά το λούσιμο 
εφαρμόστε μία ποσότητα σε μέγεθος 
φουντουκιού σε βρεγμένα μαλλιά και 
κάντε μασάζ ειδικά στο μήκος και τις 
άκρες. Αφήστε 5-10 λεπτά να δράσει, 
γαλακτωματοποιήστε και ξεβγάλετε 
επιμελώς.

VOLUME 
ENERGY MASK

ΜΕ ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ GINKGO 
BILOBA ΓΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
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ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ 

Με το σωστό χρώμα ένα κούρεμα αγγίζει την τελειότητα. 
Προσδίδει στην κουπ μοναδικό στιλ και χαρακτήρα. Για μαλλιά 
με ανταύγειες, μαλλιά βαμμένα ή μαλλιά με κυματισμούς. Τα 
επιλεγμένα συστατικά της σειράς REVITAL εξασφαλίζουν μεγάλη 
διάρκεια της βαφής και φωτεινά χρώματα. Τα μαλλιά αποκτούν 
απαλότητα, λάμψη και γίνονται εύκολα στο χτένισμα.



Τα προϊόντα REVITAL δίνουν στα μαλλιά αυτό που έχουν ανάγκη. Τα μαλλιά αποκτούν εξαιρετική λάμψη, 
μεταξένια υφή και γίνονται εύκολα στο χτένισμα. Όλα τα προϊόντα περιέχουν ένα σακχαρώδες εκχύλισμα 
από τους σπόρους του ινδικού φυτού Kassie. Η συγκεκριμένη δραστική ουσία θεωρείται η φυτικής 
προέλευσης εναλλακτική του υαλουρονικού οξέος και δρα ως αντιγηραντική θεραπεία για τα μαλλιά. 
Η σειρά REVITAL συνοδεύεται από ένα απαλό άρωμα λουλουδιών με μια φρέσκια νότα πορτοκαλιού.

03 REVITAL



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
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ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ & ΛΑΜΨΗ ΓΙΑ 
ΜΑΛΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Η ΓΙΑ 
ΜΠΟΥΚΛΕΣ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΔΙΚΟΥ ΦΥΤΟΥ KASSIE

Το REVITAL Regain Shampoo 3 είναι 
ένα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά 
σαμπουάν για μαλλιά με ανταύγειες, 
κυματισμούς ή βαμμένα μαλλιά. Η 
εξαιρετική φόρμουλα περιποίησης 
χαρίζει μεταξένια υφή χωρίς να 
επιβαρύνει. Η θαλάσσια βλάστηση, 
πλούσια σε βιταμίνες, πρωτεΐνες και τα 
αμινοξέα, προστατεύει και περιποιείται 
το τριχωτό της κεφαλής. Οι δραστικές 
καθαριστικές ουσίες εξασφαλίζονται 
από έλαιο καρύδας.

Εφαρμογή: Απλώστε μια μικρή ποσότητα 
ομοιόμορφα σε βρεγμένα μαλλιά, 
αφήστε λίγο να δράσει, προσθέστε λίγο 
νερό και στο τέλος ξεβγάλετε επιμελώς.

Το REVITAL Regain Milk 3 είναι ένα 
leave in Conditioner που δίνει λάμψη 
σε μαλλιά με ανταύγειες, κυματισμούς 
ή βαμμένα μαλλιά. Η φυταντριόλη 
δεσμεύει την υγρασία στην τρίχα, η 
βιταμίνη B5 προσθέτει πυκνότητα. Στο 
κομμωτήριο αυτό το conditioner είναι 
ιδανικό μέσο επανόρθωσης μετά από 
επεξεργασία με χημικές ουσίες.

Εφαρμογή: Μετά το λούσιμο ψεκάστε 
ομοιόμορφα τα ταμποναρισμένα 
μαλλιά, μην ξεβγάλετε.

REVITAL 
REGAIN SHAMPOO

REVITAL 
REGAIN MILK

Το REVITAL Regain Mask 3 είναι ένα 
γαλάκτωμα περιποίησης για μαλλιά με 
ανταύγειες, κυματισμούς ή βαμμένα 
μαλλιά. Ειδικά τα ταλαιπωρημένα 
μαλλιά αποκτούν απαλότητα και μια 
μεταξένια υφή.

Εφαρμογή: Μετά το λούσιμο 
εφαρμόστε μία ποσότητα σε μέγεθος 
φουντουκιού σε βρεγμένα μαλλιά και 
κάντε μασάζ ειδικά στο μήκος και τις 
άκρες. Αφήστε 5-10 λεπτά να δράσει, 
γαλακτωματοποιήστε και ξεβγάλετε 
επιμελώς.

REVITAL 
REGAIN MASK
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ΕΥΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ  
ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ευαισθησίας και ερεθισμών του τριχωτού της 
κεφαλής. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, το άγχος ή η λάθος 
διατροφή είναι μερικές από τις αιτίες εμφάνισης πιτυρίδας, 
κνησμού, ξηρότητας ή λιπαρότητας του τριχωτού. Η σειρά 
DERMA βοηθά το δέρμα της κεφαλής να αυτοβοηθηθεί.



Τα προϊόντα DERMA προσφέρουν πραγματική χαλάρωση στο τριχωτό της κεφαλής. Στο Regulate  
Shampoo και στο Regulate Tonic το εκχύλισμα ιτιάς συμβάλλει στη μείωση των φλεγμονών καταπραΰνει, 
ενώ το σαλικυλικό οξύ καταπολεμά την πιτυρίδα. Στο Regulate Tonic η βιταμίνη B5 εξασφαλίζει ελαφρύ 
όγκο στα μαλλιά, ενώ με τη δροσερή μενθόλη επιτυγχάνεται η ευχάριστη αιμάτωση του τριχωτού της 
κεφαλής. Μία ιδιαίτερη εμπειρία ευεξίας επιφυλάσσει η χρήση της κρέμας μασάζ του τριχωτού της 
κεφαλής E.F.A. Διεγερτικό: Δρα με τρόπο ευχάριστο και χαλαρωτικό στο τριχωτό της κεφαλής και του 
παρέχει σημαντικά λιπαρά οξέα από έλαιο σπόρων σταφυλιού και ρίζες άρκτιου. Η δραστικότητα των 
προϊόντων DERMA συνοδεύεται από ένα ευχάριστα θαλασσινό άρωμα πράσινων εσπεριδοειδών.

04 DERMA



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ
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ΔΕΡΜΑ & ΜΑΛΛΙΑ  
ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΜΕ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΗ ΜΕΝΤΑ, ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ 
ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ, 
ΡΙΖΑ ΑΡΚΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΙΤΙΑΣ 
ΓΙΑ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΔΡΑΣΗ

Το DERMA Regulate Shampoo 4 
χρησιμοποιείται σε προβλήματα 
πιτυρίδας, ερεθισμών του τριχωτού 
ή υπερδραστηριότητας των 
σμηγματογόνων αδένων και της 
λιπαρότητας των ριζών τη συνοδεύει. 
Το συγκεκριμένο σαμπουάν 
χρησιμοποιείται μόνο για όσο επιμένει 
το πρόβλημα του τριχωτού της κεφαλής. 
Μετά μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί ένα 
σαμπουάν κατάλληλο για τον εκάστοτε 
τύπο μαλλιών.

Εφαρμογή: Απλώστε μια μικρή ποσότητα 
ομοιόμορφα σε βρεγμένα μαλλιά, 
αφήστε λίγο να δράσει, προσθέστε λίγο 
νερό και στο τέλος ξεβγάλετε επιμελώς.

DERMA E.F.A. Η Stimulant 4 είναι μία 
βιοδραστική κρέμα για το τριχωτό 
της κεφαλής με βασικά λιπαρά 
οξέα. Ρυθμίζει τις λειτουργίες του 
τριχωτού και δρα προληπτικά στην 
εμφάνιση πιτυρίδας και ξηρότητας. 
Το ταλαιπωρημένο δέρμα ανακτά την 
απαλότητά του.

Εφαρμογή: Μετά το λούσιμο εφαρμόστε 
το γαλάκτωμα κατά χωρίστρες στο 
τριχωτό της κεφαλής. Κάντε μασάζ 
ομοιόμορφα. Αφήστε να δράσει για 5 
λεπτά και ξεπλύνετε καλά.

DERMA 
REGULATE SHAMPOO

DERMA 
E.F.A. STIMULANT

Στο DERMA Regulate Tonic 4 το 
σαλικυλικό οξύ και το Octopyrox δρουν 
κατά της πιτυρίδας και των ερεθισμών 
που προκαλούνται από αυτήν στο 
τριχωτό τις κεφαλής. Η βιταμίνη B5 
προστατεύει και καταπραΰνει το 
τριχωτό της κεφαλής και χαρίζει στα 
μαλλιά περισσότερη πυκνότητα. Η 
αναζωογονητική μέντα ενισχύει την υγιή 
αιμάτωση του τριχωτού της κεφαλής.

Εφαρμογή: Μετά το λούσιμο ή την 
εφαρμογή της Derma E.F.A. Stimulant 
4 προσθέστε μικρή ποσότητα του 
τονωτικού στο τριχωτό της κεφαλής και 
κάντε μασάζ. Μην ξεβγάλετε.

DERMA 
REGULATE TONIC
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Μαλλιά μεταξένια - ο ορισμός των όμορφων μαλλιών. Ιδίως τα 
δυνατά μαλλιά, τα μαλλιά με φυσικούς κυματισμούς ή μαλλιά 
που τείνουν στην εμφάνιση ξηρότητας χρειάζονται πολύ 
περιποίηση, για να γίνουν λαμπερά και απαλά. Η σειρά NUTRI 
παρέχει σε αυτούς ακριβώς τους τύπους μαλλιών πολύτιμα 
λιπίδια που βοηθούν τα μαλλιά να συσσωρεύει την υγρασία.

ΑΙΣΘΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ  
ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ



Με τα προϊόντα NUTRI ακόμα και τα φυσικά σπαστά ή τα ξηρά μαλλιά γίνονται εύκολα στο 
χτένισμα. Στο Nutri Oil Shampoo το έλαιο Jojoba χψυχρής έκθλιψης περιποιείται, δίνει λάμψη 
στα μαλλιά και ενισχύει τον φυσικό μανδύα προστασίας του τριχωτού. Στη Nutri Oil Mask τη 
δράση του ελαίου Jojoba συμπληρώνει το θρεπτικό έλαιο Macadamia για ιδιαίτερη απαλότητα. 
Στο Nutri Oil Elixir χρησιμοποιούμε το έλαιο Kendi που συλλέγεται στη Χαβάη από το δέντρο 
Kukui, έλαιο Argan και το πλούσιο σε βασικά λιπαρά οξέα έλαιο Avocado για μια πραγματική 
αίσθηση μεταξένιας απαλότητας. Ένα άρωμα ανθισμένων λουλουδιών με μια διακριτική νότα 
φρέσκιας χλόης συνοδεύει τις τρεις φόρμουλες. 

05 NUTRI



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
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ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 
ΜΑΛΛΙΑ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το NUTRI Oil Shampoo 5 είναι ένα 
πλούσιο σε λιπίδια σαμπουάν για ξηρά, 
δυνατά μαλλιά ή μαλλιά που χρήζουν 
φροντίδας. Είναι επίσης κατάλληλο ως 
σαμπουάν καθημερινής χρήσης για 
φυσικά σγουρά μαλλιά. Σε μακριά μαλλιά 
συνιστάται η αραίωση του σαμπουάν σε 
αναλογία 1 προς 10 μέρη νερό στη φιάλη 
απλικατέρ λουσίματος ριζών GLYNT. 
Οι δραστικές καθαριστικές ουσίες 
εξασφαλίζονται από έλαιο καρύδας.

Εφαρμογή: Απλώστε μια μικρή ποσότητα 
ομοιόμορφα σε βρεγμένα μαλλιά, 
αφήστε λίγο να δράσει, προσθέστε λίγο 
νερό και στο τέλος ξεβγάλετε επιμελώς. 
Το σαμπουάν αφρίζει λίγο.

Το NUTRI Oil Elixir 5 για περιποίηση σε 
βάθος χαρίζει στα μαλλιά που χρήζουν 
φροντίδας ή σε ξηρά μαλλιά εμφανή 
λάμψη, έντονη ανακλαστικότητα και 
μεταξένια υφή. Αυτό το ελιξίριο είναι 
ιδανικό και για την περιποίηση των άκρων 
σε μακριά μαλλιά ή ως φινίρισμα λάμψης.

Εφαρμογή: Το NUTRI Oil Elixir 5 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς 
τρόπους:

Πριν το λούσιμο: κάντε μασάζ με μικρή 
ποσότητα σε στεγνά μαλλιά, αφήστε να 
δράσει, μετά λούστε με σαμπουάν.

Πριν το styling: προσθέστε μικρή 
ποσότητα σε ταμποναρισμένα μαλλιά, 
δουλέψτε το, στεγνώστε με το πιστολάκι.

Ως ολοκληρωμένο φινίρισμα λάμψης: 
εφαρμόστε μικρή ποσότητα στα μαλλιά 
και αναδείξτε πτυχές.

NUTRI 
OIL SHAMPOO

NUTRI 
OIL MASK
Το NUTRI Oil Mask 5 είναι ένα πλούσιο 
σε θρεπτικές ουσίες γαλάκτωμα λιπιδίων 
για μαλλιά που χρήζουν ιδιαίτερης 
φροντίδας, καταπονημένα μαλλιά 
με ξηρές άκρες. Δίνει αμέσως στα 
μαλλιά περισσότερη ελαστικότητα και 
μεταξένια απαλότητα. Η λεκιθίνη, ένα 
φωσφολιπίδιο, το οποίο π.χ. σημειώνει 
απώλειες κατά την περμανάντ, δίνει στα 
μαλλιά περισσότερη δύναμη.

Εφαρμογή: Μετά το λούσιμο εφαρμόστε 
μία ποσότητα σε μέγεθος φουντουκιού σε 
βρεγμένα μαλλιά και κάντε μασάζ ειδικά 
στο μήκος και τις άκρες. Αφήστε 5-10 
λεπτά να δράσει, γαλακτωματοποιήστε 
και ξεβγάλετε επιμελώς.

NUTRI 
OIL ELIXIR

ΜΕ ΕΛΑΙΟ JOJOBA ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ, ΕΛΑΙΟ KENDI 
ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΒΑΗ, ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ ARGAN ΚΑΙ ΑΒΟΚΑΝΤΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟ 
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Εάν το τριχωτό της κεφαλής δεν αιματώνεται επαρκώς, η 
μεταφορά θρεπτικών ουσιών στις ρίζες εμποδίζεται και η 
ανάπτυξη της τρίχας μειώνεται με επακόλουθο τα μαλλιά να 
αδυνατίζουν. Η σειρά ACTIVE ενεργοποιεί την πρόσληψη των 
θρεπτικών ουσιών από τις ρίζες προλαμβάνοντας προβλήματα 
αιμάτωσης. Το αποτέλεσμα: Η ανάπτυξη της τριχοφυίας 
διεγείρεται, το τριχωτό αιματώνεται καλύτερα και τα μαλλιά 
αποκτούν εμφανώς μεγαλύτερη πυκνότητα.

ΖΩΝΤΑΝΙΑ   
ΑΠΟ ΤΗ ΡΙΖΑ



Τα προϊόντα ACTIVE είναι πραγματικά θαύματα της φύσης. Το εκχύλισμα των φύλλων του ασιατικού 
δέντρου Ginkgo biloba ξετυλίγει εδώ τη δράση του. Η εξαιρετική αυτή φυσική ουσία δρα προστατευτικά 
για τα κύτταρα και ενισχύει την αιμάτωση. Στην ασιατική θεραπευτική ιατρική η δράση του είναι γνωστή 
για περισσότερα από 1000 χρόνια. Η ανάπτυξη της τριχοφυΐας αναζωογονείται, τα μαλλιά αποκτούν 
όγκο και δύναμη. Τα προϊόντα ACTIVE συνοδεύονται από ένα άρωμα φρέσκων βοτάνων, ξύλου και 
μέντας με μια ευχάριστη νότα λεβάντας 

06 ACTIVE



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
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ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ  
ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ

Το ACTIVE Refresh Shampoo 6 είναι 
ένα σαμπουάν αναζωογόνησης με 
δροσιστική μέντα και Ginkgo biloba. 
Αυτό το σαμπουάν δρα σαν ένα «wake 
up call»: Δροσίζει, αναζωογονεί και 
δίνει όγκο στα μαλλιά. Οι δραστικές 
καθαριστικές ουσίες εξασφαλίζονται 
από έλαιο καρύδας.

Εφαρμογή: Απλώστε μια μικρή ποσότητα 
ομοιόμορφα σε βρεγμένα μαλλιά, 
αφήστε λίγο να δράσει, προσθέστε λίγο 
νερό και στο τέλος ξεβγάλετε επιμελώς.

Το ACTIVE Ginkgo Energeticum 6 
ενεργοποιεί την πρόσληψη θρεπτικών 
ουσιών από τις ρίζες ενισχύοντας 
τη μικροκυκλοφορία. Η τριχοφυΐα 
διεγείρεται και υποστηρίζεται ο 
περιορισμός της τριχόπτωσης. Επίσης 
το ACTIVE Ginkgo Energeticum 6 δρα 
προληπτικά σε ερεθισμούς του τριχωτού, 
υπερβολική παραγωγή σμήγματος, 
πιτυρίδα ή φαγούρα στο τριχωτό. Η 
τοκοφερόλη παρέχει προστασία στα 
κύτταρα, ενώ η πανθενόλη δίνει στα 
μαλλιά αισθητά μεγαλύτερη πυκνότητα.

Εφαρμογή: Μετά το λούσιμο απλώστε 
στο τριχωτό 1 δόση σταγονόμετρου σε 
σταγόνες. Κάντε μασάζ προσεκτικά. Μην 
ξεβγάλετε. Η αιμάτωση του τριχωτού 
της κεφαλής διεγείρεται αμέσως. 
Εφαρμόζετε 1-3 φορές την εβδομάδα.

ACTIVE REFRESH 
SHAMPOO

ACTIVE GINKGO 
ENERGETICUM

ΜΕ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ GINGKO BILOBA ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ 
ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΗ ΜΕΝΤΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ 



Μπορεί οι διακοπές να προσφέρουν χαλάρωση στο σώμα 
και την ψυχή, για τα μαλλιά συνήθως σημαίνουν ταλαιπωρία. 
Ο ήλιος, ο αέρας και το νερό της θάλασσας τα κάνουν θαμπά 
και προκαλούν ξηρότητα. Η σειρά SUN συνδυάζει φίλτρα 
αντηλιακής προστασίας με θρεπτικές ουσίες που φροντίζουν 
για την ξεκούραση των μαλλιών στις διακοπές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
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Τα προϊόντα SUN προστατεύουν τα μαλλιά από την απώλεια ενυδάτωσης που προκαλεί ο ήλιος και 
το νερό της θάλασσας. Ένα κοκτέιλ αυστραλιανών φρούτων από λεμόνια Aspen, καρπούς Lillypilly 
και δαμάσκηνα Davidson χαρίζει στα μαλλιά ανυπέρβλητη λάμψη και ευκολία στο χτένισμα. Ακόμα 
και τα θαμπά ή χωρίς λάμψη μαλλιά αποκτούν μεταξένια λάμψη και απαλότητα με μία μόνο χρήση. 
Τα προϊόντα SUN συνοδεύονται από ένα φρουτώδες άρωμα ροδάκινου με μία λεπτή, ανθισμένη 
νότα από φρέζες.

07 SUN



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ
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Το SUN Care Shampoo 7 είναι ένα 
σαμπουάν πλούσιο σε θρεπτικά 
συστατικά για ταλαιπωρημένα από τον 
ήλιο, θαμπά ή χωρίς λάμψη μαλλιά. Το 
έλαιο Jojoba συμβάλει στην εξαιρετική 
φόρμουλα περιποίησης. Οι δραστικές 
καθαριστικές ουσίες εξασφαλίζονται 
από έλαιο καρύδας που διαλύει 
αποτελεσματικά τα κατάλοιπα του 
θαλασσινού νερού.

Εφαρμογή: Απλώστε μια μικρή ποσότητα 
ομοιόμορφα σε βρεγμένα μαλλιά, 
αφήστε λίγο να δράσει, προσθέστε λίγο 
νερό και στο τέλος ξεβγάλετε επιμελώς.

Το SUN Care Conditioner 7 είναι ένα Lea-
ve-in-Conditioner περιποίησης που δρα 
σε βάθος για ταλαιπωρημένα, θαμπά 
ή χωρίς λάμψη μαλλιά. Η φυταντριόλη 
δεσμεύει την υγρασία στην τρίχα, η 
βιταμίνη B5 προσθέτει πυκνότητα. Ένα 
φίλτρο UV περιορίζει αποτελεσματικά το 
ξεθώριασμα των μαλλιών.

Εφαρμογή: Ψεκάστε πολλές φορές την 
ημέρα ομοιόμορφα σε ταμποναρισμένα 
μαλλιά, μην ξεβγάλετε.

SUN 
CARE SHAMPOO 

SUN 
CARE CONDITIONER 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗ 
ΑΡΜΥΡΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΜΕ ΚΟΚΤΕΪΛ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΑΠΟ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΛΕΜΟΝΙ ASPEN, ΚΑΡΠΟΥΣ LILLYPILLY 
ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ DAVIDSON
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ΟΜΟΡΦΗ 
ΑΙΣΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος 
και συχνά θεωρείται ο καθρέφτης της ψυχής. Για να αισθανόμαστε 
ωραία σε αυτό και να το διατηρούμε υγιές τα ειδικά καλλυντικά 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα φιλικά με το δέρμα και να υποστηρίζουν 
τις φυσικές του λειτουργίες. Τα προϊόντα της σειράς SENSITIVE 
βοηθούν το δέρμα να αυτοβοηθηθεί.



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΦΙΔΡΩΣΗΣ

ph SENSITIVE

Το SENSITIVE Antiperspirant ph 
εμποδίζει τη διαδικασία αποσύνθεσης 
των βακτηρίων του δέρματος, σε 
αντίθεση με τα αποσμητικά που απλώς 
καλύπτουν τις δυσάρεστες οσμές. 
Η ιδιαίτερα φιλική για το δέρμα 
φόρμουλα δεν περιέχει άρωμα και έχει 
μεγάλη διάρκεια μέχρι και 14 ώρες. 
Το ελαφρώς όξινο pH 5,5 συμβάλει 
στη διατήρηση της υγείας του όξινου 
μανδύα προστασίας του δέρματος.

Το SENSITIVE Lip Care περιέχει το 
πλούσιο σε βιταμίνη A και βιταμίνη 
C έλαιο από πυρήνα φοίνικα για 
προστασία και περιποίηση των χειλιών. 
Το προϊόν περιποίησης χειλιών διατηρεί 
τη φυσική ενυδάτωση και χαρίζει 
απαλότητα στα χείλη. Η επιδερμίδα στα 
χείλη αντιδρά με ιδιαίτερη ευαισθησία 
στον ήλιο και μπορεί γρήγορα να 
αφυδατωθεί, για αυτό η προστασία των 
χειλιών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το 
πολύ απαλό και ελαφρύ άρωμα κάνει 
αυτό το βάλσαμο των χειλιών ευχάριστο 
και ιδανικό για όλη τη μέρα.

SENSITIVE 
ANTI PERSPIRANT

SENSITIVE 
LIP CARE

Τα προϊόντα SENSITIVE παρέχουν στο δέρμα στοιχεία που το ωφελούν και το πιο σημαντικό: 
μια όμορφη αίσθηση. Όλα τα προϊόντα διακρίνονται για τις ιδιαίτερα φιλικές τους για το δέρμα 
ιδιότητες που τα καθιστούν ιδανικά και για ευαίσθητους τύπους δέρματος. Ουδέτερα μεταλλικά 
λιπίδια που έχουν υποστεί επεξεργασία καθαρισμού και φυτικά έλαια σαπωνάριας και καρπού Jo-
joba εφοδιάζουν το δέρμα με λιπίδια. Τα προϊόντα Sensitive διατηρούν τον προστατευτικό μανδύα 
οξέων προάγοντας την υγεία του δέρματος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΕΙΛΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ 



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
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Το SENSITIVE Shower Gel pH είναι 
ένα ήπιο, ντους τζελ λίπανσης για 
κάθε τύπο δέρματος, ειδικά για τον 
καθαρισμό του ευαίσθητου και ξηρού 
δέρματος. Παρέχει στο δέρμα έλαιο Jo-
joba που συμβάλει στη διατήρηση της 
ενυδάτωσης του δέρματος. Το δέρμα 
παραμένει χαλαρό και ελαστικό ακόμα 
και μετά από συχνά ντους. Δεν περιέχει 
χρωστικές ουσίες.

Το SENSITIVE Jojoba fluid pH είναι ένα 
λεπτόρευστο σκεύασμα καθαρισμού 
δέρματος με υψηλής αξίας λιπίδια και 
έλαιο Jojoba ψυχρής σύνθλιψης για 
ευαίσθητο ή ξηρό δέρμα. Συμβάλει στην 
αύξηση της ικανότητας του δέρματος να 
συσσωρεύει υγρασία χαρίζοντας του μία 
μεταξένια απαλή κι ελαστική αίσθηση. 
Η δράση διαρκεί 8 ώρες. Το προϊόν 
καθαρισμού SENSITIVE Jojoba είναι 
ιδανικό για το σώμα και το πρόσωπο. Η 
δερματολογικά σχεδιασμένη φόρμουλα 
δεν περιέχει άρωμα, συντηρητικά μέσα, 
γαλακτωματοποιητές και χρωστικές ουσίες.

Το SENSITIVE Hand & Nail Balm pH 
παρέχει προστασία και περιποίηση 
στα χέρια και τα νύχια. Ιδίως η συχνή 
επαφή με το νερό έχει ως αποτέλεσμα 
την απώλεια των συνδετικών ουσιών 
του δέρματος και των νυχιών κάνοντας 
τα ξηρά και άγρια. Το βάλσαμο με 
έλαιο Jojoba και έλαιο σαπωνάριας 
απορροφάται πολύ γρήγορα, δεν 
αφήνει λιπαρή αίσθηση και εμποδίζει 
την απώλεια της υγρασίας του δέρματος 
και των νυχιών. Η φόρμουλα που δεν 
περιέχει γαλακτοματωποιητές έχει 
επίσης υδρόφοβη δράση.

ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, ΕΛΑΙΟ JOJOBA ΚΑΙ 
ΣΑΠΩΝΑΡΙΑ

ΑΠΑΛΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ

SENSITIVE 
SHOWER GEL

SENSITIVE 
JOJOBA FLUID

SENSITIVE 
HAND & NAIL BALM



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
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Μία καλή κόμμωση είναι προϋπόθεση για ένα τέλειο Look. 
Όμως η χρήση των σωστών προϊόντων styling και φινιρίσματος 
παρέχει τη δυνατότητα πληθώρας διαφορετικών επιλογών 
και γρήγορες μεταμορφώσεις. Χωρίς κερί φιξαρίσματος δεν 
θα ήταν δυνατό το Charleston look, και χωρίς μπριγιαντίνη το 
Rockabilly στιλ απλά δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Τα πανκ 
looks θα ήταν αδύνατα χωρίς προϊόντα φιξαρίσματος γλυπτικής 
και τα Grunge looks βασίστηκαν στις πούδρες διαμόρφωσης. 
Για στιλ glamour είναι απαραίτητα προϊόντα για πιστολάκι 
που προσδίδουν λάμψη, και στις μπούκλες μπορεί κανείς να 
δώσει αποτελεσματικά σχήμα μόνο με τα κατάλληλα εργαλεία. 
Τα προϊόντα styling και φινιρίσματος της σειράς GLYNT είναι 

STYLING

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ STYLING 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ LOOK
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Μεταξένια λάμψη και ελαφρότητα SMOOTH

Φόρμα, υφή και σχήμα TEXTURE

Ντιζάιν, φιξάρισμα και λάμψη GLOSS

Πυκνότητα, κράτημα και όγκος SETTING

Φινίρισμα, κράτημα και φιξάρισμα SPRAYS

ακριβώς τα «helping hands backstage» που επιτρέπουν 
αναρίθμητες δημιουργικές παραλλαγές για την μεγάλη 
πρεμιέρα επί σκηνής. Χωρίς περιορισμούς. Τα προϊόντα styling 
και φινιρίσματος GLYNT είναι σχεδιασμένα να καλύπτουν μία 
ανάγκη για αυτό δεν υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις στην γκάμα 
προϊόντων. Όλα τα προϊόντα είναι ιδιαίτερα αποδοτικά, ώστε 
συχνά το λιγότερο να είναι απολύτως επαρκές.

Τα προϊόντα styling και φινιρίσματος GLYNT κατατάσσονται 
σε πεδία εφαρμογής και φέρουν ένδειξη hold factor που 
περιγράφει το βαθμό κρατήματος και δηλώνει το χαρακτήρα 
ενός προϊόντος.

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ STYLING 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ LOOK





Λάμψη που ακτινοβολεί και χρώμα μαλλιών που ανακλά 
το φως σε όλες το εύρος του φάσματος: Έτσι πρέπει να 
είναι η τέλεια εμφάνιση. Τα προϊόντα SMOOTH χαρίζουν 
κρυστάλλινη ακτινοβολία στα μαλλιά αναδεικνύοντας τα σε 
φυσικό κόσμημα.

ΜΙΑ ΛΑΜΠΕΡΗ  
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
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Τα προϊόντα SMOOTH χαρίζουν στα μαλλιά κρυστάλλινη γοητεία. Όμως μπορούν και περισσότερα: 
Προσδίδουν στα μαλλιά μία μεταξένια υφή, κάνοντας τα απαλά και εύκολα στο χτένισμα. Τα προϊόντα 
SMOOTH δίνουν glamour στα μαλλιά.

SMOOTH



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ
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ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ ΛΑΜΨΗ 
ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ

Η MALIBU Smoothing Cream είναι μία 
ισιωτική κρέμα Anti Frizz για μαλλιά 
με μεταξένια λάμψη και απαλή υφή. Η 
MALIBU Smoothing Cream είναι ιδανική 
ως μέσο αντιθερμικής προστασίας 
πριν από επεξεργασία με το σίδερο 
ισιώματος, ως κρέμα για πιστολάκι ή για 
ένα αέρινο φινίρισμα.

Εφαρμογή:

Πριν το ίσιωμα: εφαρμόστε μικρή 
ποσότητα σε τρίχες και άκρες σε 
στεγνά μαλλιά.

Πριν το πιστολάκι: εφαρμόστε μικρή 
ποσότητα σε ταμποναρισμένα μαλλιά, 
στεγνώστε με το πιστολάκι.

Ως ολοκληρωμένο φινίρισμα: 
εφαρμόστε μικρή ποσότητα στα μαλλιά 
και αναδείξτε πτυχές.

Το DETANGLER Spray ενυδατώνει 
τα μαλλιά, γεμίζει τους πόρους 
και προστατεύει την τρίχα από 
την ξηρότητα. Το χτένισμα γίνεται 
παιχνίδι, ιδίως για τα φυσικά σπαστά 
και τα δυνατά μαλλιά. Ταυτόχρονα, 
αποτρέπει τη στατική φόρτιση της 
τρίχας, προστατεύοντάς την από 
τη θερμότητα του σεσουάρ ή του 
σίδερου ισιώματος. 

Εφαρμογή: 

Πριν το ίσιωμα: εφαρμόστε μια μικρή 
ποσότητα σε στεγνά μαλλιά. 

Πριν το πιστολάκι: εφαρμόστε μια 
μικρή ποσότητα σε ταμποναρισμένα 
μαλλιά, στεγνώστε με το πιστολάκι.

Ως ολοκληρωμένο φινίρισμα: 
εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα στα 
μαλλιά, για μια πινελιά λάμψης

MALIBU 
SMOOTHING CREAM

BREEZE
DETANGLER SPRAY



Οι καθαρές φόρμες, η εξατομικευμένη δομή και η εστιασμένη 
διαμόρφωση επιμέρους τμημάτων των μαλλιών χαρίζουν σε 
ένα κούρεμα το τέλειο φινίρισμα. Για όλα αυτά σημαντικά είναι 
προϊόντα που μπορούν να υποστηρίξουν χωρίς περιορισμούς 
τις δημιουργικές επιλογές διαμόρφωσης κάνοντας το κάθε look 
μοναδικό. Για μαλλιά αφάνα ή εντελώς ίσια, για φράντζες ή για 
straight looks. Με τα προϊόντα TEXTURE ανοίγονται εξαιρετικές 
δημιουργικές δυνατότητες.

ΔΟΜΗ
ΓΙΑ ΚΑΘΕΣ ΣΤΙΛ
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ   
ΣΧΗΜΑ
Πιο εξατομικευμένα δεν 
γίνεται: Τα προϊόντα TEXTURE 
υποστηρίζουν όλες τις κουπ 
με τέλειο σχήμα. Όλα τα 
προϊόντα διατίθενται σε ένα 
εύρος διαφορετικών βαθμών 
κρατήματος και στιλπνότητας 
τελικής εμφάνισης.

Venice  Θαλασσινό νερό είναι ένα 
Σπρέυ styling για το απλό χτένισμα. 
Η φόρμυλα περιέχει θαλασσινό νερό 
προσδίδει στα μαλλιά ενα αλάνθαστο 
αποτέλεσμα παραλίας και μπορεί και 
να τη μορφοποιεί και σε κυματιστά 
μαλλιά.  

Οδηγίες χρήσεως: Venice θαλασσινό 
νερό ψεκάζεται σε στεγνά ή ελαφρά 
βρεμμένα μαλλιά. Ψεκάστε μια γενναία 
ποσότητα στο κεφάλι μετά κάνετε 
μασάζ και ή αφήνετε να στεγνώσει 
φυσικά ή δημιουργείτε με τα χέρια σας  
κυμματιστά μαλλιά.

Το BLIZZARD Ice Spray δίνει πυκνότητα 
και ελαφρότητα στα μαλλιά σε λίγα 
μόλις δευτερόλεπτα. Τέλειο για 
γρήγορα styling μετά τη δουλειά και 
πριν το πάρτι. Τα σωματίδια με υφή 
πούδρας απορροφούν τα κατάλοιπα 
από τα μαλλιά και το τριχωτό, μετά το 
χτένισμα ή το βούρτσισμα τα μαλλιά 
μένουν φρέσκα και αέρινα. Το τζίντζερ 
υποστηρίζει το εμφανές αποτέλεσμα.

Εφαρμογή: Ανακινήστε καλά τη 
φιάλη, ψεκάστε στις ρίζες και στις 
τρίχες απλώνοντας ομοιόμορφα στα 
μαλλιά. Μετά από 1 λεπτό χτενίστε ή 
βουρτσίστε, αυτό ήταν όλο.

VENICE SALT SPRAYBLIZZARD ICE SPRAY

TEXTURE

NEO
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

Η SPIDER Cream είναι μία ελαστική 
κρέμα φορμαρίσματος που προσδίδει 
στα μαλλιά μεταβλητή υφή και ελαφρύ 
φιξάρισμα. Τέλεια για ανάδειξη 
τμημάτων κατά μήκος της τρίχας και 
στις κορυφές. Ένα ιδανικό προϊόν 
styling για καρέ κοντά έως στο ύψος 
του πηγουνιού και κοντά a la garcon 
κουρέματα.

Εφαρμογή: Τρίψτε μικρή ποσότητα 
στις παλάμες και δουλέψτε την σε 
ταμποναρισμένα ή στεγνά μαλλιά.

SPIDER CREAM
Η KANGOO Shaper είναι μία 
ελαστική πάστα γλυπτικής με ίνες 
ρητινών. Προσφέρει διακυμάνσεις στις 
μπούκλες, μεταξένια λάμψη στα μαλλιά 
και ελαφρύ φιξάρισμα. Είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλη για διαμόρφωση ατίθασων 
μαλλιών.

Εφαρμογή: Τρίψτε μικρή ποσότητα 
στις παλάμες και δουλέψτε την σε 
ταμποναρισμένα ή στεγνά μαλλιά.

Σε 10 δευτερόλεπτα, ο αφρός ROK 
Spray Foam δίνει σχήμα στα μαλλιά, 
προσθέτει σταθερότητα στις ρίζες και 
χαρίζει εκπληκτικό όγκο. Ο αφρός σε 
σπρέι είναι κατάλληλος για κάθε πάχος 
τρίχας, από κοντά έως μεσαίου μήκους 
μαλλιά. 

Οδηγίες χρήσης: ψεκάστε μια μικρή 
ποσότητα, απλώστε την στα χέρια 
σας και εφαρμόστε σε στεγνά ή 
ταμποναρισμένα μαλλιά. Για μέγιστο 
όγκο, εφαρμόστε εστιάζοντας στις ρίζες.

KANGOO SHAPER ROK SPRAY FOAM

COMING 

SOON

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

Το CARIBBEAN Spray Wax δίνει σχήμα 
στις μπούκλες, εξομαλύνει τα φυσικά 
σπαστά μαλλιά, πειθαρχεί τα ατίθασα 
μαλλιά και προστατεύει τα ισιωμένα 
μαλλιά από το φριζάρισμα. Συνδυάζει 
τον έλεγχο ενός κεριού με την απλότητα 
ενός σπρέι. Εφαρμόστε σε στεγνά 
μαλλιά. 

Εφαρμογή: ανακινήστε καλά τη φιάλη, 
ψεκάστε στις ρίζες και στις τρίχες, 
απλώνοντας ομοιόμορφα στα μαλλιά.

Η BORA Paste είναι μια πάστα υφής 
πούδρας για φυσικά look. Και τα λεπτά 
μαλλιά αποκτούν άμεσα περισσότερη 
πυκνότητα, όγκο κι ένα ελαφρύ ματ 
εφέ. Τέλειο styling για μαλλιά κοντά και 
καρέ ως το πηγούνι.

Εφαρμογή: Τρίψτε μικρή ποσότητα στις 
παλάμες και δουλέψτε την αμέσως σε 
ταμποναρισμένα ή στεγνά μαλλιά.

CARIBBEAN 
SPRAY WAX BORA PASTE

Το MAT Modeler είναι ένα κερί για όγκο 
και έξτρα δυνατό κράτημα. Πυρίτιο 
και κερί μέλισσας δίνουν ένα ελαφρύ 
ματ αποτέλεσμα. Η στιβαρή σύσταση 
δίνει έξτρα όγκο ακόμα και σε λεπτά 
μαλλιά και ενδείκνυται για φορμάρισμα 
γλυπτικής μαλλιών. 

Εφαρμογή: Θερμάνετε μικρή ποσότητα 
τρίβοντας την στις παλάμες και 
δουλέψτε την σε ταμποναρισμένα ή 
στεγνά μαλλιά.

MAT MODELER 





Για την ανάδειξη των ιδιαίτερων styling και της πλαστικότητας 
των φορμών χρειάζονται ειδικά προϊόντα ντιζάιν. Είτε πρόκειται 
για μία αυστηρή χωρίστρα, ένα all-over Wet-Look ή τον τονισμό 
επιμέρους τμημάτων των μαλλιών: Τα προϊόντα GLOSS κάνουν 
δυνατά απόλυτα εξατομικευμένα πρωτοποριακά στιλ και είναι 
το απαραίτητο αξεσουάρ για ένα επαναστατικό hairstyling.

ΚΑΘΕ LOOK 
MIA ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ 

Το GLOSS POLISH είναι ένα 
μικρογαλάκτωμα για στιλπνό φινίρισμα. 
Προσδίδει στα μαλλιά έντονη εμφάνιση 
sleek-styling. Σε μακριά μαλλιά μπορεί 
να τονίσει επιμέρους τμήματα ή να 
χρησιμοποιηθεί για το ίσιωμα των ριζών 
και του μήκους των μαλλιών.

Εφαρμογή: Τρίψτε μικρή ποσότητα 
στις παλάμες και δουλέψτε την σε 
ταμποναρισμένα ή στεγνά μαλλιά.

GLOSS 
POLISH

Οι κοντές κουπ συνιστούν μία ιδιαίτερη 
πρόκληση, αφού τονίζουν το σχήμα του 
κεφαλιού. Με τα προϊόντα GLOSS μπορεί 
κανείς να ανταπεξέλθει σε αυτή την πρόκληση 
με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο κοινός 
παρονομαστής των διαφορετικών βαθμών 
φιξαρίσματος από ελαφρύ ως εξαιρετικά 
δυνατό: Η επιφάνεια της τρίχας αποκτά σε κάθε 
περίπτωση λάμψη και βρεγμένη, αλλά ποτέ 
λαδωμένη όψη. Οι κουπ με τις τέλειες χωρίστρες 
αποκτούν μία πινελιά από Sleek-Styling.

GLOSS
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Το DIAMOND Shine Spray είναι 
ένα σπρέι λάμψης για έντονη 
ανακλαστικότητα των μαλλιών και ακραία 
λάμψη. Το έλαιο Kendi που προέρχεται 
από τους καρπούς του χαβανέζικου 
δέντρου Kukui ηρεμεί επίσης τα μαλλιά 
με φυσικούς κυματισμούς, μπούκλες ή 
τα μακριά μαλλιά χαρίζοντας τους μία 
μεταξένια αίσθηση.

Εφαρμογή:

Πριν το styling: ψεκάστε ελάχιστη 
ποσότητα σε ταμποναρισμένα μαλλιά, 
στεγνώστε με το πιστολάκι.

Πριν το ίσιωμα: εφαρμόστε ελάχιστη 
ποσότητα σε τρίχες και άκρες σε στεγνά 
μαλλιά.

Για λάμψη: εφαρμόστε ελάχιστη 
ποσότητα για ολοκληρωμένο φινίρισμα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

ΝΤΙΖΑΪΝ ΦΙΞΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ 
ΛΑΜΨΗ

Το PEARL Design Gloss τζελ 
διαμόρφωσης για δυνατό φιξάρισμα 
με ένα ανακλαστικό ιριδίζον εφέ. Δίνει 
φόρμα σε τούφες με wet look, χωρίς να 
κολλάει. Για look με αυστηρή χωρίστρα 
εστιάστε ειδικά στις ρίζες.

Εφαρμογή: Τρίψτε μικρή ποσότητα 
στις παλάμες και δουλέψτε την σε 
ταμποναρισμένα ή στεγνά μαλλιά, 
επανενεργοποιείται με λίγο νερό.

PEARL 
DESIGN GLOSS

Το JELLY Extreme Styler είναι μία 
λεπτόρευστη κρέμα για εξαιρετικά 
δυνατό φιξάρισμα. Χρησιμοποιείται με 
διάφορους τρόπους: για πατημένα με 
τζελ μαλλιά στα πλαϊνά και Undercut-
Looks ή για μέγιστο φιξάρισμα σε Wet-
Looks.

Εφαρμογή: Τρίψτε μικρή ποσότητα 
στις παλάμες και δουλέψτε την σε 
ταμποναρισμένα ή στεγνά μαλλιά, 
επανενεργοποιείται με λίγο νερό.

JELLY 
EXTREME STYLER

DIAMOND 
SHINE SPRAY

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ 



Το πιστολάκι είναι μία από τις κορυφαίες ειδικότητες σε ένα 
κομμωτήριο και πολλές σύγχρονες τάσεις βασίζονται σε χτενίσματα 
με πιστολάκι. Από τη Νέα Υόρκη ως το Παρίσι συναντά κανείς σε 
μητροπόλεις τα μπαρ για πιστολάκι, στα οποία υλοποιούνται τα 
τελευταία look με πιστολάκι. Με τα προϊόντα SETTING έχει δίπλα 
του τους καλύτερους βοηθούς για να πετύχει αυτά ακριβώς τα look. 
Πυκνότητα, κράτημα και «Big Volume» είναι το ζητούμενο. Από cool 
κομψό γυναικείο. Η σκηνή είναι έτοιμη για τη μεγάλη πρεμιέρα.

ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕ  ΡΟ  
ΑΠΟ ΑΠΛΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ



63



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

Να ξέρεις τον τρόπο. 
Αυτό έχει σημασία στο 

πιστολάκι. Και φυσικά τα 
σωστά προϊόντα styling. 
Για μπούκλες με λάμψη, 

μποέμικους κυματισμούς ή για 
μαλλιά ίσια και στιλπνά: Τα 

προϊόντα SETTING είναι το 
ιδανικό συμπλήρωμα για τη 
δημιουργία αυτών των look.

H VELVET Mousse Soft δίνει ευέλικτο, 
ελαστικό και φυσικό κράτημα. Ένα 
ενσωματωμένο Conditioner εξασφαλίζει 
πολύ απαλή πυκνότητα, για αυτό ο 
συγκεκριμένος αφρός κρατήματος είναι 
εξίσου ιδανικός τόσο για δυνατά μαλλιά, 
όσο και για αυτά που χρήζουν φροντίδας.

Εφαρμογή: Ανακινήστε καλά τη φιάλη, 
κρατήστε τη φιάλη πάνω από το κεφάλι 
και προσθέστε σε ταμποναρισμένα μαλλιά 
δύο έως τρεις μπάλες αφρού, ανάλογα με 
τον επιθυμητό βαθμό κρατήματος. Μετά 
στεγνώστε με το πιστολάκι ή αφήστε να 
στεγνώσουν φυσικά.

Η VITA Day Cream είναι μία ενυδατική 
κρέμα styling για χαλαρό κράτημα, 
πυκνότητα και λάμψη. Συνδυάζει 
περιποίηση και στάϊλινγκ για όγκο, 
δείχνει πολύ φυσική και δεν κολλάει. 
Συμβουλή: Πολύ καλή για μαλλιά με 
φυσικούς κυματισμούς ή για χρήση σε 
μεγάλες μπούκλες.

Εφαρμογή: Εφαρμόστε για κοντά μαλλιά 
μία δόση, για μεσαίου μήκους μαλλιά 
δύο δόσεις και απλώστε ομοιόμορφα 
σε ταμποναρισμένα μαλλιά. Μετά 
στεγνώστε με το πιστολάκι ή αφήστε να 
στεγνώσουν φυσικά.

VELVET 
MOUSSE SOFT  

VITA 
DAY CREAM 

SETTING



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣR  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ
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Το ELASTIC Curl Spray είναι ένα 
λεπτόρευστο τζελ λάμψης για μεγάλες, 
δυναμικές μπούκλες. Αυτό το Curl Spray 
δίνει σε κυματιστά μαλλιά περισσότερο 
κράτημα και δύναμη και είναι ιδανικό 
για την προεργασία με το σίδερο για 
μπούκλες.

Εφαρμογή: Ψεκάστε σε βρεγμένα 
μαλλιά, απλώστε ομοιόμορφα στα 
μαλλιά με μια χτένα. Μετά στεγνώστε 
με το πιστολάκι, αφήστε να στεγνώσουν 
φυσικά ή δουλέψτε με το σίδερο για 
μπούκλες.

Η ALPHA Setting Lotion είναι ο «bo-
dybuilder» για αδύναμα μαλλιά και 
ιδανική για φιξάρισμα σε ρολά ή σε 
πιστολάκι. Το δυνατό κράτημα χαρίζει 
ελαστικότητα και δυναμική στα λεπτά 
μαλλιά. Πρόσθετα πλεονεκτήματα: 
μικροί χρόνοι στεγνώματος, δεν 
κολλάει, απομακρύνεται με ένα 
χτένισμα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

Εφαρμογή: Ψεκάστε σε ταμποναρισμένα 
μαλλιά, δοσομετρήστε ανάλογα με τον 
επιθυμητό βαθμό κρατήματος. Απλώστε 
χτενίζοντας. Μετά τυλίξτε τα μαλλιά 
με ρολά, στεγνώστε με πιστολάκι ή 
αφήστε να στεγνώσουν φυσικά.

Η VELVET Mousse Strong δίνει δυνατό 
κράτημα και έξτρα πυκνότητα. Αυτός ο 
αφρός φιξαρίσματος είναι ιδανικός για 
περισσότερο όγκο στις ρίζες σε λεπτά 
μαλλιά. Τα μαλλιά δεν κολλάνε παρά 
το δυνατό κράτημα και δεν εμφανίζουν 
μια ξηρή αίσθηση. Απομακρύνεται με 
χτένισμα χωρίς να αφήνει υπολείμματα. 

Εφαρμογή: Ανακινήστε καλά τη φιάλη, 
κρατήστε τη φιάλη πάνω από το κεφάλι 
και προσθέστε σε ταμποναρισμένα μαλλιά 
δύο έως τρεις μπάλες αφρού, ανάλογα με 
τον επιθυμητό βαθμό κρατήματος. Μετά 
στεγνώστε με το πιστολάκι ή αφήστε να 
στεγνώσουν φυσικά.

ELASTIC 
CURL SPRAY 

ALPHA 
SETTING LOTION  

VELVET 
MOUSSE STRONG  

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ, ΚΡΑΤΗΜΑ ΚΑΙ 
ΟΓΚΟΣ



Τα σπρέι δεν είναι μόνο για το φιξάρισμα κάθε χτενίσματος. 
Αναδεικνύουν ένα look, δίνουν υφή, όγκο, κράτημα ή 
διαμορφώνουν επιμέρους τμήματα των μαλλιών. Για 
ανυψωμένες κουπ είναι απολύτως απαραίτητα. Όπως 
άλλωστε και για κάθε χαρακτηριστικό χτένισμα με μοναδικό 
χαρακτήρα. Για φινίρισμα λάμψης αλλά και για μία δυνατή 
πνοή στα μαλλιά. Ρομαντικό, ατημέλητο, αυστηρό ή λαμπερό – 
τα SPRAYS είναι το μεγάλο φινάλε σε κάθε styling.

Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ  
ΣΤΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

Το NATURAL Shine Spray είναι ένα σπρέι 
ελαφρού φιξαρίσματος για φυσικό 
κράτημα. Η εμφανής, υπέροχη λάμψη 
εξασφαλίζει στα μαλλιά ένα μοναδικό 
φινίρισμα. Ειδικά σε κοντές κουπ το 
συγκεκριμένο σπρέι είναι εξαιρετικά 
δημοφιλές για φορμαρίσματα 
γλυπτικής. Η φόρμουλα δεν περιέχει 
άρωμα και μπορεί να συμπληρωθεί 
με το άρωμα που επιθυμεί κανείς. Δεν 
περιέχει προωθητικά μέσα και μπορεί 
να γεμίσει ξανά.

Εφαρμογή: Η ποσότητα εφαρμογής 
εξαρτάται από τον επιθυμητό βαθμό 
φιξαρίσματος. Ψεκάστε ομοιόμορφα 
σε στεγνά μαλλιά, στεγνώνει σε 
δευτερόλεπτα.

Όσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα 
κουρέματα και οι κουπ. Ένα σπρέι είναι 
συνήθως το απαραίτητο τελείωμα. Για 
την τελειοποίηση των διαφορετικών look 
χρειάζονται και εξατομικευμένα σπρέι. 
Από ελαφρύ κράτημα για δυναμικά, αέρινα 
χτενίσματα έως δυνατό φιξάρισμα για 
άκαμπτες πλαστικές φόρμες. Τα προϊόντα 
SPRAY διαθέτουν ποικιλία χαρακτηριστικών.

SPRAYS

NATURAL 
SHINE SPRAY



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ
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Το MERAK Blowing Spray είναι ένα 
σπρέι για φυσικό, σφριγηλό κράτημα. 
Δίνει σταθερό κράτημα και όγκο στην 
κουπ και χαρίζει εντυπωσιακή λάμψη 
στα μαλλιά. Με τον μικροψεκασμό 
επιτυγχάνεται ένα ξηρό εκνέφωμα. 
Απομακρύνεται με χτένισμα χωρίς να 
αφήνει υπολείμματα.

Εφαρμογή: Η ποσότητα εφαρμογής 
εξαρτάται από τον επιθυμητό βαθμό 
φιξαρίσματος. Ψεκάστε ομοιόμορφα 
σε στεγνά μαλλιά, στεγνώνει σε 
δευτερόλεπτα.

Το SCIROCCO Lac Spray είναι ένα 
σπρέι για δυνατό φιξάρισμα και 
ελαστικό σχήμα. Αυτό το σπρέι είναι 
ιδανικό για την ανάδειξη επιμέρους 
τμημάτων των μαλλιών. Η φόρμουλα 
δεν περιέχει άρωμα και μπορεί να 
συμπληρωθεί με το άρωμα που επιθυμεί 
κανείς. Δεν περιέχει προωθητικά μέσα 
και μπορεί να γεμίσει ξανά.

Εφαρμογή: Η ποσότητα εφαρμογής 
εξαρτάται από τον επιθυμητό βαθμό 
φιξαρίσματος. Ψεκάστε ομοιόμορφα 
σε στεγνά μαλλιά, στεγνώνει σε 
δευτερόλεπτα.

Το MISTRAL Build up Spray είναι ένα 
δυνατό σπρέι ειδικά σχεδιασμένο για 
την ανόρθωση της γραμμής των ριζών. 
Για glamour ανυψωμένες κουπ, όγκο 
στο επάνω και το πίσω μέρος, το σπρέι 
αυτό είναι το ιδανικό βοήθημα. Με τον 
μικροψεκασμό επιτυγχάνεται ένα ξηρό 
εκνέφωμα. Κολλώδη υπολείμματα στην 
αντλία ψεκασμού καθαρίζονται με λίγο 
ζεστό νερό.

Εφαρμογή: Η ποσότητα εφαρμογής 
εξαρτάται από τον επιθυμητό βαθμό 
φιξαρίσματος. Ψεκάστε ομοιόμορφα 
σε στεγνά μαλλιά, ειδικά στις ρίζες των 
μαλλιών, στεγνώνει σε δευτερόλεπτα.

MERAK 
BLOWING SPRAY 

SCIROCCO 
LAC SPRAY 

MISTRAL 
BUILD UP SPRAY  

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ, ΚΡΑΤΗΜΑ ΚΑΙ 
ΦΙΞΑΡΙΣΜΑ



«Ένα εκφραστικό χρώμα μαλλιών λειτουργεί όπως ένα αξεσουάρ 
για την τέλεια κουπ» – όπως το έθεσε ο Philippe Guéneau, ο 
οποίος δραστηριοποιείται για την GLYNT στο Παρίσι, τη μητρόπολη 
της μόδας. Η εμπειρία του τεχνικού βαφών και το σωστό προϊόν 
βαφής συνιστούν τους συντελεστές επιτυχίας για ένα εκφραστικά 
δυνατό χρωματικό αποτέλεσμα. Οι ημι-μόνιμες, οι μόνιμες βαφές και 
θεραπείες ανανέωσης τόνου GLYNT πληρούν όλες τις απαιτήσεις 
για ένα εκφραστικά δυνατό χρώμα μαλλιών: Ξεχωρίζουν με την 
ικανότητά τους να ανακλούν το φως, τη φωτεινότητα, την χρωματική 
ένταση και την υπέροχη μεταξένια τους λάμψη.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑ  
ΚΑΙ ΛΑΜΨΗ
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Οι ημι-μόνιμες βαφές GLYNT SHADOWS και οι μόνιμες βαφές GLYNT SHADOWS  
προσδίδουν μόνιμο χρώμα. Το μοναδικό αυτό, έξυπνο χρωματικό σύστημα αποτελείται από 
μόνο 70 διαφορετικές, αναμίξιμες μεταξύ τους αποχρώσεις και ανοίγει έναν απέραντο κόσμο 
δημιουργικών χρωματικών δυνατοτήτων. Οι ιδιαίτερα ήπιες φόρμουλες συνδυάζουν βαφή και 
προστασία επιτυγχάνοντας εκφραστικά χρωματικά αποτελέσματα και υπέροχη μεταξένια λάμψη 
των μαλλιών. Έτσι η βαφή των μαλλιών γίνεται μια αληθινή εμπειρία ομορφιάς.

SHADOWS
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Οι GLYNT SHADOWS είναι ημι-μόνιμες 
βαφές. Οι ιδιαίτερα ήπιες για τα μαλλιά 
φόρμουλες χαρίζουν λάμψη που διαρκεί 
και έντονη ανάκλαση του φωτός. Οι 
GLYNT SHADOWS είναι κατάλληλες 
για βαφές αποχρώσεων, βαφές σε πιο 
σκούρο ή στον ίδιο τόνο.

Εφαρμογή: Οι ημι-μόνιμες βαφές GLYNT 
SHADOWS αναμιγνύονται πάντα 
σε αναλογία 1:2 με το GLYNT SHA-
DOWS ENERGIZER και εφαρμόζονται 
σε λουσμένα μαλλιά, στεγνωμένα με 
πετσέτα. Αναλυτικές πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής θα 
βρείτε στο φυλλάδιο προϊόντος GLYNT 
SHADOWS.

GLYNT SHADOWS ΗΜΙ-
ΜΟΝΙΜΕΣ ΒΑΦΕΣ

Οι GLYNT SHADOWS  είναι βαφές 
μαλλιών. Διακρίνονται για την γεμάτη 
λάμψη χρωματική απόδοση και τον 
μέγιστο βαθμό προστασίας των 
μαλλιών. Οι μόνιμες βαφές μαλλιών 
GLYNT SHADOWS  πείθουν με 
τις πολύ δυνατές αποχρώσεις τους. 
Επιτρέπουν χαρακτηριστικά ρεφλέ και 
είναι κατάλληλες και για ξάνοιγμα κατά 
έως και 5 τόνους.

Εφαρμογή: Οι βαφές μαλλιών GLYNT 
SHADOWS  αναμιγνύονται σε 
αναλογία 1:1 με CREAM OXYD 6%, 
9% ή 12% και εφαρμόζονται σε στεγνά 
μαλλιά. Αναλυτικές πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής θα 
βρείτε στο φυλλάδιο προϊόντος GLYNT 
SHADOWS.

Το GLYNT SHADOWS Energizer 
είναι ένα πολύ ήπιο οξειδωτικό που 
προορίζεται ειδικά για ανάμιξη με τις 
ημιμόνιμες βαφές GLYNT SHADOWS. 
Το GLYNT SHADOWS Energizer 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ήπιες 
ανταύγειες ή ξανοίγματα σε συνδυασμό 
τα ξανθυντικά PLATINUM Blond και 
MAGNUM Blond.

Εφαρμογή: Αναλυτικές πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής θα 
βρείτε στο φυλλάδιο προϊόντος GLYNT 
SHADOWS.

ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ 
GLYNT SHADOWS

GLYNT SHADOWS 
ENERGIZER

ΛΑΜΨΗ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΑ    
ΧΡΩΜΑΤΑ



Κάθε βαφή μαλλιών είναι προσαρμοσμένη 
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που εμφανίζουν οι 
διαφορετικές τεχνικές, οι επιδιωκόμενοι τόνοι και 
οι ποιότητες των μαλλιών. Η GLYNT παρέχει τρία 
ειδικά πρόσθετα προϊόντα , απαραίτητα βοηθήματα 
για την επίτευξη του ιδανικού αποτελέσματος.

SHADOWS
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Στη γραμμή του περιγράμματος συχνά 
παρατηρείται ελαφρύς επιχρωματισμός 
του δέρματος. Λεκέδες από βαφές 
μπορεί να λερώσουν και υφάσματα. 
Το SHADOWS Colour Ex απομακρύνει 
τα υπολείμματα βαφής από το δέρμα 
και τα υφάσματα γρήγορα και χωρίς 
φθορές. 

Εφαρμογή: Μετά το ξέβγαλμα του 
μείγματος της βαφής από τα μαλλιά, 
εφαρμόστε το SHADOWS Colour Ex με 
ένα παντ στα επιχρωματισμένα σημεία 
του δέρματος ή του υφάσματος, αφήστε 
να δράσει και αφαιρέστε τα διαλυμένα 
σωματίδια βαφής. Ακατάλληλο για 
αποχρωματισμό των μαλλιών!

SHADOWS COLOUR EX
Η SMOOTH Essence παράγεται από 
μαύρη βρώμη και είναι ένα απόλυτα 
φυσικό προϊόν. Με αυτή τη λοσιόν για 
τα μαλλιά δημιουργείτε τη δική σας 
φόρμουλα λάμψης. Η SMOOTH Es-
sence προστίθεται σε μικρή ποσότητα 
σε ένα μείγμα βαφής ή αποχρωματισμού 
και αναδεικνύει τις ανταύγειες ή τα 
χρώματα. Ειδικά τα μαλλιά που έχουν 
υποστεί χημική επεξεργασία ή τα 
αδύναμα μαλλιά προστατεύονται κατά 
την νέα επεξεργασία. Τα βαμμένα ή με 
ανταύγειες μαλλιά γίνονται έτσι εμφανώς 
πιο λαμπερά, ελαστικά και ανθεκτικά 
στις αντίξοες συνθήκες.

Εφαρμογή: Προσθέστε 20 σταγόνες 
στο αναδευμένο μείγμα βαφής ή 
αποχρωματισμού και αναμίξτε καλά.

Το THICKENER Additive προσδίδει 
πυκνότερη υφή στο αναδευμένο μείγμα 
βαφής ή αποχρωματισμού. Ειδικά 
στις βαφές ξανοίγματος συνιστάται η 
αύξηση της πυκνότητας του μείγματος 
βαφής. Αλλά και πολλές τεχνικές όπως 
η ελεύθερη εφαρμογή ανταυγειών με 
το χέρι απαιτούν χρήση παχύρευστων 
μειγμάτων βαφής. Με αυτό το πυκνωτικό 
μείγματος βαφής ο επιθυμητός βαθμός 
ιξώδους επιτυγχάνεται σε δευτερόλεπτα.

Εφαρμογή: προσθέστε σε 10 γραμμάρια 
αναδευμένου μείγματος βαφής ή 
αποχρωματισμού 1 σταγόνα THICKE-
NER Additive. Αναμίξτε καλά.

SMOOTH ESSENCE 
 
THICKENER ADDITIVE 

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SHADOWS
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Οι ομάδες των κομμωτηρίων πετυχαίνουν κάθε μέρα τις πιο 
όμορφες χρωματικές δημιουργίες στα μαλλιά των πελατών 
τους. Όμως, το χρώμα διατηρεί σπάνια στο διάστημα μεταξύ 
δύο βαφών την ομορφιά και την εκφραστικότητά που έχει 
κατά την ημέρα της επίσκεψης στο κομμωτήριο. Η έκθεση 
στο φως του ήλιου, το συχνό λούσιμο ή το κολύμπι στη 
θάλασσα ή στην πισίνα επιφέρει απώλεια της λάμψης και της 
εκφραστικότητας κάθε βαφής μαλλιών. Οι μάσκες ανανέωσης 
τόνου MANGALA αναζωογονούν τη βαφή των μαλλιών 
μέχρι την επόμενη επίσκεψη στο κομμωτήριο. Για μια βαφή 
μαλλιών που διατηρεί κάθε στιγμή την λάμψη της. Όμως και 
για εφαρμογές στο κομμωτήριο, οι μάσκες ανανέωσης τόνου 
MANGALA είναι πραγματικά πολυταλέντα.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ  
ΤΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ



Οι MANGALA  είναι μία σειρά από σαμπουάν και μάσκες θεραπείας χρωματικού τόνου που 
συνδυάζουν εντατική θεραπεία και φρεσκάρισμα του χρωματικού τόνου. Σε μαλλιά βαμμένα 
και μη: οι μάσκες ανανέωσης MANGALA φρεσκάρουν το χρώμα των μαλλιών, διαβαθμίζουν ή 
δίνουν ένταση σε έναν χρωματικό τόνο και διατηρούν στο διάστημα μεταξύ δύο ραντεβού για 
βαφή το χρώμα των μαλλιών τόσο ζωντανό όσο την πρώτη μέρα μετά τη βαφή. Εκχυλίσματα 
από καρδαμίνη προσδίδουν στα μαλλιά ιδιαίτερη λάμψη, η σαπωνάρια χαρίζει υγιή υφή. Η σειρά 
ολοκληρώνεται με τα δύο σαμπουάν MANGALA: No Yellow und Stones.

MANGALA
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ΤΟ ΠΟΛΥΤΑΛΕΝΤΟ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑ 
ΜΕ ΦΡΕΣΚΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ

MANGALA ΣΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ:
Οι μάσκες MANGALA παρέχουν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών στο 
κομμωτήριο: 
 Προεργασία με χρωστικές: για την εξισορρόπηση του   

 χρώματος σε ταλαιπωρημένα μαλλιά και βελτίωση της   
 φωτεινότητας και της διατηρησιμότητας των τόνων του   
 κόκκινου
 Περιποίηση με φρεσκάρισμα του χρώματος κατά μήκος και  

 στην κορυφή της τρίχας με παράλληλο χρωματισμό των ριζών
 Χρωματικές διορθώσεις: για παράδειγμα στη μείωση της  

 στιλπνότητας κιτρινάδας μετά από ντεκαπάζ
 Φωτεινά χρωματικά εφέ σε ξανοιγμένα μαλλιά
 Ένταση του χρωματικού αποτελέσματος: πρόσθετη λάμψη  

 και φωτεινότητα
 
ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ: Όσο πιο ανοιχτόχρωμο το υπόβαθρο τόσο 
πιο έντονα ορατό γίνεται το ρεφλέ, δηλαδή ανάλογα με την 
αρχική βάση το χρωματικό αποτέλεσμα.

MANGALA ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ:
Στο διάστημα μεταξύ δύο ραντεβού για βαφή στο κομμωτήριο 
σας, οι πελάτες σας μπορούν στο σπίτι: 
 να φρεσκάρουν το χρώμα τους
 να δώσουν ένταση σε έναν χρωματικό τόνο
 να ενισχύσουν την λάμψη
 να καλύψουν γκρίζες τρίχες
 να επιτύχουν ματ διορθώσεις σε ανεπιθύμητα ρεφλέ 

 (π.χ. κίτρινα ή πράσινα)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το προϊόν Mangala είναι μία μάσκα ανανέωσης 
του χρωματικού τόνου, δεν είναι βαφή. Χρησιμεύει στο 
φρεσκάρισμα του χρώματος των μαλλιών, όμως δεν μπορεί 
να υποκαταστήσει τη βαφή. Και για την πλήρη κάλυψη 
ανοιχτόχρωμων ή λευκών τριχών είναι εξίσου ακατάλληλη, γιατί 
το χρωματικό αποτέλεσμα παραμένει πάντα διαφανές



 Για σκανδιναβικό, ψυχρό   
 ξανθό

 Τα αποχρωματισμένα ή   
 τα φυσικά ξανθά μαλλιά   
 αποκτούν έναν ψυχρό   
 πλατινέ τόνο

 Κάλυψη των ενοχλητικών   
 κιτρινωπών ρεφλέ

 Τα ανοιχτά γκρι μαλλιά   
 γίνονται πιο λαμπερά ενώ   
 εμποδίζεται η εμφάνιση   
 κιτρινωπής χροιάς.

 Φρεσκάρισμα για φυσικούς,  
 ουδέτερους τόνους ξανθού

 Τα ανοιχτά ξανθά μαλλιά   
 αποκτούν έναν απαλό τόνο  
 στο χρώμα της άμμου   
 χωρίς ενοχλητικά   
 δευτερεύοντα ρεφλέ

 Τα μαλλιά με ανοιχτές   
 ανταύγειες αποκτούν έναν   
 φυσικό, φρέσκο τόνο   
 ξανθού

 Φρεσκάρισμα για χρυσαφί  
 τόνους

 Τα ανοιχτά ξανθά   
 μαλλιά  αποκτούν  ένα   
 ζωντανό, φωτεινό, χρυσαφί  
 ρεφλέ

 Σε μαλλιά με ανοιχτές   
 ανταύγειες ή με    
 ανοιχτή ξανθιά βαφή ο   
 τόνος διατηρείται απόλυτα   
 φυσικός

 Οι ελαφρώς σταχτιοί   
 τόνοι ξανθού αποκτούν 

 βάθος, φυσικότητα και ένα   
 φωτεινό ξανθό ρεφλέ

ΗΠΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

MANGALA

MANGALA
PLATIN BLOND

MANGALA
BEIGE BLOND

MANGALA
SUN BLOND

Εφαρμογές: Μετά το λούσιμο προσθέστε 10 – 15ml (1 – 2 κουταλιές της σούπας) σε 
βρεγμένα μαλλιά από τη ρίζα μέχρι τις άκρες και κάντε μασάζ. Απλώστε ομοιόμορφα 
στα μαλλιά με τη βοήθεια μιας χτένας. Ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα αφήστε να 
δράσει για 5-15 λεπτά και ξεπλύνετε επιμελώς.
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 Φρεσκάρισμα για τόνους   
 στο χρώμα του χαλκού και   
 του καστανού

 Τα ανοιχτά και μεσαία ξανθά  
 μαλλιά αποκτούν τον τόνο   
 του χαλκού

 Τα σκούρα ξανθά ή καστανά  
 μαλλιά αποκτούν ένα έντονο  
 χάλκινο ρεφλέ

 Ιδανικό για φρεσκάρισμα   
 χρώματος το καλοκαίρι γιατί  
  οι χάλκινοι τόνοι ξεθωριάζουν 
 γρήγορα λόγω της έκθεσης   
 στην ακτινοβολία UV

 Ιδιαίτερα κατάλληλο για   
 χρωματιστές ανταύγειες σε   
 αποχρωματισμένο υπόβαθρο,
 εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια

 Πετυχαίνει τόνους σε έντονο 
 κόκκινο

 Τα ανοιχτά και μεσαία ξανθά  
 μαλλιά αποκτούν έναν τόνο  
 έντονου κόκκινου

 Τα σκούρα ξανθά ή καστανά  
 μαλλιά αποκτούν ένα έντονο  
 κόκκινο ρεφλέ

 Ιδανικό για διατήρηση της   
 λάμψης και της δύναμης του  
  χρωματικού τόνου σε   
 βαμμένα κόκκινα μαλλιά

 Ιδιαίτερα κατάλληλο για  

 χρωματιστές ανταύγειες   
 σε αποχρωματισμένο   
 υπόβαθρο, εξασφαλίζει   
 μεγάλη διάρκεια

 Δίνει σε σκούρα ξανθά   
 ή ανοιχτά καστανά μαλλιά   
 περισσότερο βάθος και ένα  
  έντονο και ψυχρό καφέ   
 ρεφλέ

 Τα μεσαία και σκούρα   
 καστανά μαλλιά    
 αποκτούν λάμψη και έναν 

 ομοιόμορφο, κορεσμένο   
 χρωματικό τόνο

 Σε γκρίζα μαλλιά τα κίτρινα  
 ρεφλέ εξουδετερώνονται   
 και ο γκρίζος τόνος   
 σκουραίνει

 Δίνει ένταση σε θερμούς   
 τόνους του καφέ και του   
 ξανθού

 Τα ανοιχτά ξανθά μαλλιά   
 σκουραίνουν λίγο και   
 αποκτούν περισσότερο 
 βάθος.

 Τα μεσαία και τα σκούρα 
 ξανθά μαλλιά αποκτούν   
 μεγαλύτερο κορεσμό 
 και λάμψη. Οι κόκκινες και 
 χάλκινες αποχρώσεις   
 γίνονται πιο διακριτικές.

ΗΠΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

MANGALA
COPPER RED

MANGALA
FIRE RED

MANGALA
ESPRESSO

MANGALA
BRUNETTE

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ



Με την MANGALA Private Formula οι μάσκες ανανέωσης τόνου αναμιγνύονται απόλυτα 
προσαρμοσμένες σε κάθε χρώμα μαλλιών.

PRIVATE FORMULA
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PRIVATE 
FORMULA

Για σχεδόν κάθε απόχρωση στην κάρτα χρωμάτων GLYNT 
SHADOWS θα βρείτε στην κάρτα χρωμάτων Mangala Private 
Formula μία ειδική φόρμουλα για την κατάλληλη θεραπεία 
ανανέωσης και φρεσκαρίσματος του χρωματικού τόνου. 
Έτσι μπορείτε να παρασκευάζετε την απολύτως προσωπική 
θεραπεία Mangala Private Formula προσαρμοσμένη στις 
ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη και πελάτισσας σας. 

 Για χρήση στο κομμωτήριο ζυγίστε την αντίστοιχη   
 φόρμουλα από τα βάζα Mangala 1L απευθείας στο μπολ  
 ανάμιξης βαφών

 Για χρήση στο σπίτι δοσομετρήστε την επιλεγμένη   
 φόρμουλα απευθείας από τα βάζα 1L στο πρακτικό κενό  

ΟΙ GLYNT MANGALA ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 100 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ!

 σωληνάριο Mangala Private Formula. Τα    
 κενά σωληνάρια διαθέτουν μία κλίμακα ml που   
 διευκολύνει τη σωστή δοσομέτρηση. 

Σε αυτόν των χρωματικό πίνακα της Mangala Private Formula 
αναγράφονται δύο ποσότητες της φόρμουλας: 

 Η ποσότητα των 30ml ενδείκνυται για χρήση στο   
 κομμωτήριο 

 Η ποσότητα των 150ml προορίζεται για την πλήρωση των  
 κενών σωληναρίων Mangala Private Formula.

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
ΜΕΙΓΜΑ
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Ενίοτε, οι ανεπαίσθητοι τόνοι κάνουν τη διαφορά. Στη βαφή των 
μαλλιών, μία ελαφριά, ανεπιθύμητη χροιά μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά ή και να καταστρέψει την όλη εικόνα της βαφής. Το 
λαμπερό λευκό και το σκανδιναβικό ξανθό είναι τόνοι ιδιαίτερα 
ευαίσθητοι, οι οποίοι π.χ. με την έκθεση στον ήλιο, αποκτούν 
εύκολα μία κιτρινωπή χροιά που αλλοιώνει μόνιμα το αποτέλεσμα 
της βαφής. Το MANGALA No Yellow Shampoo αντιμετωπίζει 
στοχευμένα αλλά με ήπιο τρόπο αυτή την κιτρινωπή χροιά. Το 
MANGALA Stones Shampoo είναι το μυστικό όπλο για τη φυσική 
και διακριτική κάλυψη των πρώτων λευκών και γκρίζων τριχών.

Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΟΥ 
ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΙΑΦΟΡΑ



Οι πρώτες γκρίζες τρίχες χαρίζουν στους κροτάφους ελκυστικότητα και 
ενδιαφέρον. Όταν όμως η αναλογία των λευκών αρχίζει και υπερτερεί, 
το ζητούμενο είναι μία έξυπνη λύση. Το GLYNT MANGALA Stones Sham-
poo καλύπτει με απόλυτη διακριτικότητα. Οι λευκές και γκρίζες τρίχες 
καλύπτονται διακριτικά με ένα διάφανο ελαφρύ μολυβί χρώμα, έτσι ώστε 
τα μαλλιά να φαίνονται απόλυτα φυσικά και καθόλου βαμμένα. 

Τα μπλε-μοβ χρωστικά πιγκμέντα είναι το μυστικό όπλο του MANGALA 
NoYellow Shampoo. Δρουν στοχευμένα κατά της ανεπιθύμητης κίτρινης 
χροιάς στα μαλλιά, επαναφέροντας την ψυχρή λάμψη στο λευκό ή στο 
σκανδιναβικό ξανθό χρώμα των μαλλιών.

MANGALA
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Τα MANGALA Shampoos είναι 
σαμπουάν ανανέωσης χρωματικού 
τόνου με χρωστικές κατά των 
κιτρινωπών ρεφλέ.

NO YELLOW SHAMPOO

 Τα ανοιχτά ξανθά μαλλιά, τα  
 αποχρωματισμένα μαλλιά ή  
 τα μαλλιά με ξανθές ανταύγειες  
 αποκτούν ένα τόνο   
 σκανδιναβικού ξανθού.

 Τα γκρίζα μαλλιά αποκτούν  
 μεγαλύτερη λάμψη και ένα  
 ασημί-γκρι ρεφλέ χωρίς κίτρινη  
 χροιά.

Τα MANGALA Shampoos είναι 
σαμπουάν ανανέωσης χρωματικού 
τόνου με χρωστικές κατά των 
κιτρινωπών ρεφλέ.

STONES SHAMPOO

 Τα λευκά ή γκρίζα μαλλιά   
 αποκτούν μία πιο σκούρα, γκρι  
 απόχρωση

NO YELLOW
SHAMPOO

STONES 
SHAMPOO

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

Εφαρμογή: Απλώστε ομοιόμορφα μία μπάλα σε μέγεθος μανταρινιού σε βρεγμένα μαλλιά, 
κάντε μασάζ. Αφήστε να δράσει για 3 λεπτά, γαλακτωματοποιήστε για λίγο, ξεβγάλετε 
επιμελώς. Ένα δεύτερο λούσιμο αυξάνει το αποτέλεσμα της απόχρωσης.

Ο ΑΕΡΙΝΟΣ ΑΦΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ MANGALA SHAMPOOS 
ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΑΠΑΛΑ, ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝ ΕΛΑΦΡΥ, 
ΔΙΑΦΑΝΟ ΤΟΝΟ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΤΟΝΟ
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Τα ξανθά μαλλιά είναι συνώνυμο της θηλυκής γοητείας. Ντίβες 
του Χόλυγουντ, μοντέλα και It-Girls εκφράζουν την εικόνα 
της ξανθιάς γκλάμουρ ομορφιάς. Όμως μόνο το 2% του 
παγκόσμιου πληθυσμού έχει φυσικά ξανθά μαλλιά. Πιθανώς, 
αυτή η σπανιότητα να κάνει τα ξανθά μαλλιά αντικείμενο του 
πόθου. Το ξανθό παραμένει αδιαφιλονίκητα διαχρονική τάση, 
ενώ αποτελεί σήμα κατατεθέν πολλών κομμωτηρίων.

ΠΑΘΟΣ 
ΓΙΑ ΞΑΝΘΟ



«Blondes have more fun» τραγουδούσε κάποτε ο Rod Steward στο 
μικρόφωνο. Τα ξανθά μαλλιά ανέκαθεν θεωρούνταν ιδιαίτερα όμορφα κι 
ελκυστικά. Βέβαια το χρώμα σύμβολο της αγνότητας και της αθωότητας 
συχνά δεν προέρχεται από τη φύση αλλά από την εφαρμογή τεχνητών 
μεθόδων ξανοίγματος. Η επίτευξη των τέλειων ξανθών αποχρώσεων είναι 
είναι από μόνη της ξεχωριστή ειδικότητα. Τα MAGNUM Blond und PLA-
TINUM Blond είναι δύο κορυφαία ξανθυντικά μέσα αποχρωματισμού για 
μαγικούς τόνους ξανθού.

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΝΤΕΚΑΠΑΖ)
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Το MAGNUM Blond είναι ένα ξανθυντικό μέσο 
αποχρωματισμού σε μορφή σκόνης για το ξάνοιγμα 
του χρώματος των μαλλιών χωρίς κιτρινωπή χροιά. 
Είναι ιδανικό για όλες τις τεχνικές ανταυγειών ή για 
ξανοίγματα λάμψης και προστατεύει τα μαλλιά. Με 
τη σωστή εφαρμογή, η δομή των μαλλιών παραμένει 
εξαιρετικά καλή. Το άρωμα του προϊόντος κατά το 
χρόνο δράσης είναι πολύ ευχάριστο.

 υψηλή προστασία

 πολύ ευχάριστο άρωμα

 ξάνοιγμα χωρίς κιτρινωπή χροιά

 αναμιγνύεται χωρίς έντονη διόγκωση

 κατάλληλο για όλες τις τεχνικές ανταυγειών, συμπ.  
 Freehand τεχνικών

 λευκή σκόνη

Το MAGNUM Blond είναι ένα ξανθυντικό μέσο 
αποχρωματισμού χωρίς σκόνη για το ξάνοιγμα του 
χρώματος των μαλλιών χωρίς κιτρινωπή χροιά. 
Είναι ιδανικό για όλες τις τεχνικές ανταυγειών ή για 
ξανοίγματα λάμψης και προστατεύει τα μαλλιά. Με 
τη σωστή εφαρμογή, η δομή των μαλλιών παραμένει 
εξαιρετικά καλή. Το άρωμα του προϊόντος κατά το 
χρόνο δράσης είναι πολύ ευχάριστο.

 Μέσο αποχρωματισμού χωρίς ξανθυντική σκόνη

 πολύ ευχάριστο άρωμα

 ξάνοιγμα χωρίς κιτρινωπή χροιά

 απόλυτα ομοιόμορφο και γρήγορο ξάνοιγμα

 κατάλληλο για όλες τις τεχνικές ανταυγειών

 μπλε σκόνη

MAGNUM BLOND PLATINUM BLOND 

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ  
ΞΑΝΘΟ
ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΙΚΟΥΣ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΕΙΤΕ ΓΙΑ 
ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ - ΜΕ ΤΑ ΞΑΝΘΥΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ GLYNT 
ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝΟ ΠΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙ





Η επιθυμία για κυματιστά μαλλιά είναι αιώνια, αφού ανέκαθεν 
τονίζουν μια υπόσχεση σαγήνης. Μόνο οι ερμηνείες των 
κυματιστών μαλλιών άλλαξαν με το πέρασμα του χρόνου. Από 
σφιχτές μπούκλες όλο Glamour, χαλαρούς κυματισμούς σε 
μακριά μαλλιά περμανάντ αφάνα σε κοντά και μεσαίου μήκους 
μαλλιά: Με τη σωστή τεχνική και τα σωστά προϊόντα για 
μπούκλες τα κυματιστά μαλλιά είναι πάντα στη μόδα και δεν 
λείπουν από καμία πασαρέλα.

ΚΥΜΑΤΑ  
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ
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ο μήκος, η δύναμη και η κατάσταση των μαλλιών παρουσιάζουν διαφορετικές απαιτήσεις 
προς την τέλεια επεξεργασία για μπούκλες. Σε αυτά προστίθεται και το προσδοκώμενο 
αποτέλεσμα: παιχνιδιάρικες μπούκλες, μεγάλοι κυματισμοί σε μακριά μαλλιά ή απλά όγκος 
στις ρίζες για περισσότερη πυκνότητα. Η GLYNT έχει τις λύσεις για κάθε επιθυμία.

ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΙ



95

Το TRI PERM ένα ήπια αλκαλικό υγρό 
για κυματισμούς σε τρεις διαβαθμίσεις. 
Εξασφαλίζει ελαστική αναμόρφωση 
και αποτέλεσμα που διαρκεί με άριστη 
προστασία των μαλλιών.

 Το TRI PERM Sensitive Soft 0  
 ενδείκνυται για δυνατά μαλλιά που  
 δεν προσφέρονται για μπούκλες,  
 αλλά και για μακριά μαλλιά χάρη στη  
 δύναμη αναμόρφωσης.

 Το TRI PERM Sensitive Soft 1  
  χρησιμοποιείται σε μαλλιά που  
 επιδέχονται εύκολα επεξεργασία για  
 μπούκλες.

 Το TRI PERM Sensitive Soft 2 
 ενδείκνυται για βαμμένα και  
 ευαίσθητα μαλλιά.

Εφαρμογή: Λούστε τα μαλλιά με το VO-
LUME Energy Shampoo 2. Προετοιμάστε 
τα πορώδη τμήματα των μαλλιών 
εφαρμόζοντας HYDRO Vitamin Lotion 
1. Τυλίξτε τα στεγνωμένα με πετσέτα 
μαλλιά, εφαρμόστε με προσοχή επαρκή 
ποσότητα TRI PERM Sensitive (50 ml 
έως100 ml). Αφήστε να δράσει ανάλογα 
με την υπάρχουσα θερμότητα και τη δομή 
της τρίχας. Χρόνος δράσης: Ανάλογα με 
το πάχος και τη δομή της τρίχας αλλά και 
το επιθυμητό αποτέλεσμα 18 έως 22 
λεπτά (soft 2: 12-16 λεπτά), Στη συνέχεια 
ξεβγάλετε επιμελώς, δουλέψτε με τα 
ρολά, και μετά εξουδετερώστε. Αραιώστε 
το TRI PERM Neutralisator σε αναλογία 
1:1 με νερό, χρησιμοποιήστε περ. 100 ml 
για μία εφαρμογή. Ξεβγάλετε επιμελώς, 
εφαρμόστε για επανόρθωση με REVITAL 
Regain Milk 3 ή REVITAL Regain Mask 3.

TRI PERM

Το BI PHAS ένα υγρό για μπούκλες με 
ουδέτερο pH σε τρεις διαβαθμίσεις. 
Εξασφαλίζει ελαστική αναμόρφωση 
και σφριγηλές μπούκλες με εξαιρετική 
προστασία των μαλλιών.

 Το BI PHAS Neutral 0+ ενδείκνυται  
 για σκληρά μαλλιά, δύσκολα για  
 μπούκλες.

 Το BI PHAS Neutral 1+   
 χρησιμοποιείται σε μαλλιά που  
 επιδέχονται εύκολα επεξεργασία για  
 μπούκλες.

 Το BI PHAS Neutral 2+ ενδείκυται  
 για μαλλιά με ανταύγειες, βαμμένα  
 μαλλιά ή μαλλιά που έχουν ήδη  
 υποστεί επεξεργασία για μπούκλες.

Εφαρμογή: Λούστε τα μαλλιά με το VO-
LUME Energy Shampoo 2. Προετοιμάστε 
τα πορώδη τμήματα των μαλλιών 
εφαρμόζοντας HYDRO Vitamin Lotion 
1. Προσθέστε τον ενεργοποιητή στη 
λοσιόν βάσης και αναδεύστε. Τυλίξτε 
τα στεγνωμένα με πετσέτα μαλλιά, 
εφαρμόστε με προσοχή επαρκή ποσότητα 
BI PHAS. Αφήστε να δράσει ανάλογα με 
την υπάρχουσα θερμότητα και τη δομή 
της τρίχας. Χρόνος δράσης: Ανάλογα με 
το πάχος και τη δομή της τρίχας αλλά 
και το επιθυμητό αποτέλεσμα 15 έως 
22 λεπτά (Neutral 2+: 12-16 λεπτά). Στη 
συνέχεια ξεβγάλετε επιμελώς, δουλέψτε 
με τα ρολά, και μετά εξουδετερώστε. 
Αραιώστε το BI PHAS σε αναλογία 1:1 
με νερό, χρησιμοποιήστε περ. 100 ml 
για μία εφαρμογή. Ξεβγάλετε επιμελώς, 
εφαρμόστε για επανόρθωση με REVITAL 
Regain Milk 3 ή REVITAL Regain Mask 3.

Το TWISTER είναι ένα τζελ κυματισμών 
για όγκο στις ρίζες. Εξασφαλίζει 
ανόρθωση και πυκνότητα στο επάνω και 
το πίσω μέρος του κεφαλιού. Το TWIS-
TER μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
μπούκλες μόνιμης περμανάντ που έχουν 
χάσει τη φόρμα τους με το λούσιμο.

Εφαρμογή: Λούστε τα μαλλιά με το VO-
LUME Energy Shampoo 2 ή μόνο νοτίστε 
τα μαλλιά. Τυλίξτε τα στεγνωμένα με 
πετσέτα μαλλιά. Προσοχή: Για βέλτιστη 
δυναμική των κυματισμών επιλέξτε ρολά 
μικρής διατομής. Προστατεύστε τα 
άκρα με PROTEC PAPER προκειμένου 
να διαβραχούν μόνο οι ρίζες με το τζελ. 
Δοσομετρήστε με την αντλία το TWIS-
TER στο μπολ εφαρμογής (για 2 ρολά 1 
πάτημα της αντλίας) και εφαρμόστε με 
το πινέλο ομοιόμορφα και με προσοχή. 
Αφήστε να δράσει κατά κανόνα με 
θερμότητα, ο χρόνος δράσης για όλους 
τους τύπους μαλλιών είναι 20 λεπτά. Στη 
συνέχεια ξεβγάλετε επιμελώς, δουλέψτε 
με τα ρολά, και μετά εξουδετερώστε. 
Χρησιμοποιήστε περ. 100 ml TWISTER 
Express Fixierung έτοιμο προς χρήση 
για μία εφαρμογή. Ξεβγάλετε επιμελώς, 
εφαρμόστε για επανόρθωση με REVITAL 
Regain Milk 3 ή REVITAL Regain Mask 3.

BI PHAS TWISTER

ΑΠΑΛΟΙ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΙ,   
ΠΑΙΧΝΔΙΑΡΙΚΕΣ ΜΠΟΥΚΛΕΣ &   
ΟΓΚΟΣ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ



Όσοι αγοράζουν προϊόντα μαλλιών από τον κομμωτή ξοδεύουν 
περισσότερα από το κατάστημα καλλυντικών. Εννοείται πως και 
οι απαιτήσεις προς τα επαγγελματικά προϊόντα από τον κομμωτή 
είναι αντίστοιχα υψηλότερες. Αυτές δεν αφορούν μόνο τα προϊόντα 
και τις φόρμουλες καθαυτές, αλλά και εκτείνονται και στον τρόπο 
παρουσίασης και υποστήριξης. Για αυτό η GLYNT διαθέτει πολλά 
είδη που συμβάλλουν στο να αναδειχθεί πραγματικά μία μάρκα.

GLYNT DISPLAY 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Σημείο σε: 
Εδώ αναδεικνύονται 
τα τρέχοντα προϊόντα 
GLYNT. Το Display 
παρουσίασης τοποθετείται 
στο χώρο εξυπηρέτησης 
και στο ταμείο.

GLYNT BEAUTY POSTER 
KAI BANNER

Όμορφα μαλλιά και τι να 
κάνετε με αυτά. 

GLYNT σημαίνει όμορφα 
μαλλιά.

GLYNT
ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

GLYNT BEAUTY POSTER 
KAI BANNER

Όμορφα μαλλιά και τι να 
κάνετε με αυτά. 

GLYNT σημαίνει όμορφα 
μαλλιά.
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GLYNT SACHET ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Για 21 διαφορετικά προϊόντα GLYNT υπάρχουν 
φακελάκια (Sachets) δειγμάτων. Αυτά τα δείγματα 
GLYNT δίνονται εντελώς στοχευμένα, καλύτερα 
μαζί με το συμπληρωμένο ενημερωτικό εφαρμογής 
για πελάτες.

GLYNT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
Απλά σημειώστε τα σωστά για 
κάθε περίπτωση προϊόντα για 
χρήση στο σπίτι και παραδώστε 
τα στον πελάτη ή την πελάτισσα. 
Εδώ υπάρχουν όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή των 
συνιστώμενων προϊόντων. 
Για ένα κομμωτήριο που 
δίνει σημασία στην παροχή 
συμβουλών αυτό αποτελεί 
καθημερινή ρουτίνα.

GLYNT ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ

Εδώ οι πελάτες και 
πελάτισσες βρίσκουν τα 

πλησιέστερα κομμωτήρια 
που διαθέτουν τα 

προϊόντα GLYNT ως 
πλήρη γκάμα.

GLYNT ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συνοπτική παρουσίαση όλης της 
γκάμας προϊόντων.

GLYNT ΕΤΙΚΕΤΑ ΡΑΦΙΟΥ
Συνοπτικές πληροφορίες για κάθε ομάδα 
προϊόντων, στοιχεία τιμών για κάθε προϊόν.



κάθε κομμωτής γνωρίζει αυτό που επιβεβαιώνει η έρευνα αγοράς: 
Όταν η παροχή συμβουλών είναι σωστή, οι πελάτες προτιμούν να 
αγοράζουν προϊόντα μαλλιών στο κομμωτήριο. Σε αυτό συγκαταλέγεται 
η σύσταση του σωστού προϊόντος και η εμπεριστατωμένη επεξήγηση 
του. Οι σχετικές γνώσεις παρέχονται στα πλαίσια μιας ευρείας σειράς 
σεμιναρίων GLYNT καθώς και στα εκπαιδευτικά DVD της GLYNT.

GLYNT SHADOWS Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμογής
3-ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικής στο κομμωτήριο, θεωρία 
και πράξη για σιγουριά κατά την εργασία με το σύστημα βαφών  
GLYNT SHADOWS.

GLYNT SHADOWS Colour Licence
3-μερο σεμινάριο απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων στις βαφές.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου ανατρέξτε στο φυλλάδιο 
Σεμινάρια GLYNT. Στη διεύθυνση www.GLYNT.comθα βρείτε και τα 
τελευταία νέα.

GLYNT SHADOWS DVD
45 λεπτά με πρακτικές 

πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση του συστήματος βαφών 

GLYNT SHADOWS

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ DVD 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ GLYNT
Πληροφορίες σχετικά με την 
εφαρμογή και το χειρισμό 
των προϊόντων περιποίησης, 
φινιρίσματος και styling GLYNT

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ     
    ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
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GLYNT ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ

GLYNT T-SHIRTS

GLYNT
ΠΑΝΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ

GLYNT 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

GLYNT 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ OPEN/CLOSED

TOOLS
ΓΙΑ ΚΑΘΕ HΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ    
    ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ

GLYNT PAPER 
ΤΣΑΝΤΑ








