03 Revital

01 Hydro

Intensywność koloru i wyraźny połysk 		
do włosów z pasemkami, farbowanych i
falowanych

Nawilżenie i łagodna 		
pielęgnacja każdego rodzaju
włosów
Z ekstraktem z brzoskwini, 		
dzikiej limonki, akacji i trawy
morskiej

Hydro Vitamin Shampoo 1
Nawilżający szampon do łagodnego mycia zdrowych włosów. Nadaje
włosom jedwabisty połysk i zwiększa ich objętość. Sposób uzycia:
Nanieść niewielką ilość preparatu i obficie spłukać czystą wodą.

Zawiera strączyniec cewiasty i trawę 		
morską.

Nawilżająca odżywka do lekkiej, natychmiastowej pielęgnacji nadaje
zdrowym włosom jedwabisty połysk. Sposób uzycia: Po umyciu osuszone
ręcznikiem włosy spryskać odżywką, nie spłukiwać.

Hydro Vitamin Rinse 1
Łagodna kuracja pielęgnacyjna nadaje zdrowym włosom jedwabisty połysk, włosy są w dotyku miękkie jak aksamit i z łatwością się
rozczesują. Sposób uzycia: Wmasować preparat na całej długości
włosów i w końcówki, po 2 min. obficie spłukać czystą wodą.

02 Volume
Zwiększa objętość cienkich 		
włosów.
Z dodatkiem imbiru, trawy 		
morskiej, miłorzębu dwukla
powego i pantenolu

Volume Energy Shampoo 2
Szampon zwiększający objętość, głęboko oczyszczający do łagodnego
mycia włosów cienkich i pozbawionych życia. Usuwa z włosów
pozostałości i dodaje im objętości. Sposób uzycia: Nanieść niewielką
ilość preparatu i obficie spłukać czystą wodą.

Volume Energy Spray 2
Termiczna odżywka do włosów zawierająca białko sojowe, proteiny
jedwabiu i keratynę. Wzmacnia cienkie włosy i natychmiast zwiększa ich
elastyczność i objętość. Sposób uzycia: Spryskać osuszone ręcznikiem
włosy, następnie wysuszyć suszarką.

Volume Energy Mask 2
Wzmacniająca emulsja witaminowa. Lekka formuła nie obciąża włosów
i wzmacnia cienkie włosy. Fryzura natychmiast zwiększa objętość o 30%.
Wmasować preparat na całej długości włosów i w końcówki, po 2 min.
obficie spłukać czystą wodą.

Ochrona przed promieniowaniem UV,
gładkość włosów podczas letniego urlopu.

Z olejem jojoba, olejkiem Kendi i lecytyną.

Zawiera cytrynę Aspen, jagody Lilli Pilly
i śliwki Davidsona.

Nutri Oil Shampoo 5

Regenerujący szampon do łagodnego mycia włosów z pasemkami,
farbowanych, falowanych i wrażliwych. Nadaje włosom jedwabisty
połysk i sprawia, że z łatwością się rozczesują. Sposób uzycia: Nanieść
niewielką ilość preparatu i obficie spłukać czystą wodą.

Bogaty w składniki odżywcze pielęgnacyjny szampon do łagodnego
mycia włosów suchych lub wymagających regeneracji. Zatrzymuje
wilgoć we włosach zapewniając im piękny połysk i ułatwia rozczesywanie. Niskopieniący. Sposób uzycia: Nanieść niewielką ilość szamponu i
obficie spłukać czystą wodą.

Regenerująca odżywka. Przeznaczona do intensywnej, natychmiastowej pielęgnacji włosów z pasemkami, farbowanych, falowanych i
wrażliwych, nadaje im jedwabisty połysk. Sposób uzycia: Po umyciu
osuszone ręcznikiem włosy spryskać odżywką, nie spłukiwać.

Revital Regain Mask 3
Regenerująca maska do intensywnej pielęgnacji włosów z pasemkami,
farbowanych, falowanych i wrażliwych. Natychmiast dodaje im energii
i jedwabisty połysk, są aksamitnie miękkie w dotyku. Sposób uzycia:
Wmasować preparat na całej długości włosów i w końcówki, po 5 min.
obficie spłukać czystą wodą.

04 Derma
Równowaga i odprężenie dla
podrażnionej skóry głowy
Zawiera korę wierzby, kwas
salicylowy i mentol.

Derma Regulate Shampoo 4
Przeciwłupieżowy i przeciwłojotokowy szampon do łagodnego
mycia, polecany szczególnie w przypadku problemów z łupieżem lub
podrażnionej skóry głowy. Sposób uzycia: Stosować epizodycznie,
użyć niewielkiej ilości preparatu, obficie spłukać czystą wodą.

Derma EFA Skin Stimulant 4
Emulsja do skóry głowy o działaniu biologicznym zawiera nasycone
kwasy tłuszczowe z oleju z pestek winogron i ekstrakt z łopianu. Łagodzi
podrażnioną skórę głowy i zapobiega łupieżowi. Sposób uzycia:
Nanosić pasmo po paśmie bezpośrednio na skórę głowy, masować,
pozostawić na 5 min, obficie spłukać czystą wodą.

Derma Regulate Tonic 4
Witalizujący tonik przeciwko łupieżowi i przetłuszczającej się skórze
głowy. Nanieść niewielką ilość na skórę głowy i ostrożnie masować, nie
spłukiwać.

07 sun

Intensywna pielęgnacja i jedwabisty
dotyk dla włosów suchych lub zdrowych

Revital Regain Shampoo 3

Revital Regain Milk 3

Hydro Vitamin Lotion 1

05 Nutri

Sun Care Shampoo 7
Szampon pielęgnacyjny o wyjątkowym działaniu. Usuwa pozostałości
słonej wody i nadaje zniszczonym przez słońce włosom jedwabisty
połysk i gładkość. Sposób uzycia: Nanieść niewielką ilość szamponu i
obficie spłukać czystą wodą.

Sun Care Conditioner 7

Nutri Oil Elixir 5
Eliksir pielęgnacyjny o dogłębnym działaniu zapewniającym włosom
jedwabisty blask. Sposób uzycia: Przed umyciem włosów: wmasować w
suche, nieumyte włosy, pozostawić do działania, następnie umyć włosy
szamponem. Przed stylizacją włosów: niewielką ilość nanieść na osuszone ręcznikiem włosy, następnie wysuszyć suszarką i ułożyć fryzurę. Dla
uzyskania perfekcyjnego połysku: nanieść niewielką ilość preparatu.

Odżywka o głębokim działaniu z filtrem UV do natychmiastowej, intensywnej pielęgnacji, znakomicie ułatwia rozczesywanie. Chroni włosy
przed utratą wilgoci na skutek działania słońca i słonej wody. Sposób
uzycia: Spryskać osuszone ręcznikiem włosy wielokrotnie w ciągu dnia,
nie spłukiwać.

Nutri Oil Mask 5
Wyjątkowo odżywcza emulsja lipidowa do głębokiej pielęgnacji zniszczonych, osłabionych i suchych włosów. Natychmiast stają się elastyczne, aksamitne w dotyku i zyskują jedwabisty połysk. Sposób uzycia:
Wmasować preparat na całej długości włosów i w końcówki, po 5 min.
obficie spłukać czystą wodą.

ph sensitive
Młodzieńczo piękna skóra.
Z olejem jojoba, rzeżuchą 		
łąkową i panthenolem.

06 Active
Witalizacja i odświeżająca 			
pielęgnacja dla skóry głowy i włosów.
Z dodatkiem orzeźwiającego mentolu, 		
wyciągu z miłorzębu dwuklapowego i 		
panthenolem.

Sensitive Shower Gel pH
Łagodny regenerujący żel pod prysznic. Również do szczególnie
wrażliwej skóry. Pozwala zachować skórze wysoką zawartość wilgoci i
nadaje jej jedwabistą miękkość. Otrzymuje ważną dla skóry z fizjologicznego punktu widzenia wartość pH. Nanieść niewielką ilość preparatu.

Active Refresh Shampoo 6

Sensitive Jojoba Fluid

Szampon witalizujący orzeźwia i dodaje włosom energii. Do każdego
rodzaju włosów. Wzmacnia i pielęgnuje włosy. Sposób uzycia: Nanieść
niewielką ilość szamponu i obficie spłukać czystą wodą.

Pielęgnujący fluid do skóry specjalnie do suchego lub wrażliwego
typu skóry. Nadaje uczucie aksamitnej gładkości i pomaga utrzymać
odpowiedni poziom nawilżenia. Nie zawiera substancji zapachowych,
perfum i środków konserwujących. Sposób uzycia: Spryskać skórę
niewielką ilością fluidu i ostrożnie wmasować.

Active Ginkgo Energeticum 6
Skóra głowy Energeticum aktywuje i zaopatruje w składniki odżywcze
cebulki włosów, zapobiega podrażnieniom skóry głowy i stymuluje
porost włosów. Sposób uzycia: Wmasować w skórę głowy dawkę 1
zakraplacza, nie spłukiwać.

Sensitive Hand & Nail Balm
Łagodny balsam do dłoni i paznokci do zadbanej, gładkiej skóry dłoni i
zdrowych paznokci. Chroni dłonie przed wysuszeniem i szybko wchłania
się w skórę. Hydrofobowy, nie zawiera emulgatorów. Sposób uzycia:
Stosować wielokrotnie w ciągu dnia.

NASZA PORADA
DLA CIEBIE

STRUkTURA

SprayE

POLYSK

Setting

ODŚWIEŻENIE KOLORU
• Odświeżenie koloru włosów niefarbowanych i po koloryzacji
• Zawiera wyciąg z rzeżuchy łąkowej

Gloss Polish
Mikroemulsja do wykańczania stylizacji. Nadaje lekki kształt, wygładza
krótkie włosy, podkreśla poszczególne partie włosów. Sposób uzycia:
Nanieść na osuszone ręcznikiem lub suche włosy.

Pearl Design Gloss
Odbudowujący żel modelujący do silnego utrwalania. Z efektem
opalizującym. Umożliwia efekt mokrych włosów bez ich sklejania.
Sposób uzycia: Nanosić na wilgotne włosy.

Jelly Extreme Styler

10-sekundowe odświeżenie włosów z silnym efektem objętości. Usuwa
z włosów i skóry obciążające je pozostałości. Nadaje włosom świeży
wygląd i lekkość. Sposób uzycia: Spryskać suche włosy preparatem,
rozprowadzić równomiernie na włosy i skórę głowy ruchami wykonywanymi przy myciu szamponem, następnie wyczesać lub wyszczotkować.

Spider Cream

Natural Shine Spray
Nieperfumowany delikatny spray dla uzyskania lekkiego, elastycznego
kształtu. Nadaje znakomity połysk i ułatwia rozczesywanie. Wyczesuje
się bez pozostałości na włosach. Sposób uzycia: Spryskać suche włosy.
Z efektem mikrorozpylenia.

Merak Blowing Spray

Elastyczny krem do stylizacji włosów. Nadaje fryzurze różny kształt i
lekko utrwala. Również do podkreślenia poszczególnych partii włosów.
Sposób uzycia: Nanieść na osuszone ręcznikiem lub suche włosy.

Spray do włosów nadaje naturalny, dynamiczny kształt. Nie obciąża
włosów, nadaje im puszysty kształt. Zapewnia znakomity połysk i ułatwia
rozczesywanie. Sposób uzycia: Spryskać suche włosy. Z efektem
mikrorozpylenia.

Kangoo Shaper

Scirocco Lac Spray

Elastyczna pasta z żywicą dla kontrolowania kształtu fryzury. Nadaje
włosom różne naprężenie i połysk. Sposób uzycia: Nanieść na osuszone ręcznikiem lub suche włosy.

Caribbean Wax
Wosk pielęgnacyjny do stylizacji i podkreślania kształtu fryzury. Łagodzi
strukturę włosa, wygładza, nadaje połysk. Sposób uzycia: Nanieść na
osuszone ręcznikiem lub suche włosy.

Bora Paste
Pudrowa pasta stylizująca dla naturalnego wyglądu. Nadaje włosom
objętość i lekki efekt matujący nie powodując ich obciążenia. Sposób
uzycia: Dobrze rozetrzeć, natychmiast nanieść na osuszone ręcznikiem
lub suche włosy.

Mat Modeler
Ekstramocny wosk zwiększający objętość. Krzemionka i wosk pszczeli
nadają lekki efekt matujący i średnie utrwalenie fryzury. Sposób uzycia:
Rozetrzeć niewielką ilość i nanieść na suche włosy.

Diamond Shine Spray
Rozświetlający spray z dodatkiem hawajskiego olejku Kendi dla uzyskania jedwabistego połysku. Nadaje kształt kręconym włosom. Sposób
uzycia: Spryskać osuszone ręcznikiem włosy, następnie wysuszyć
suszarką i ułożyć fryzurę. Spryskać suche włosy, następnie prostować.
Dla pogłębienia połysku spryskać niewielką ilością preparatu.

Gładkość

Pianka do włosów lekko i średnio utrwalająca. Przeznaczona szczególnie do zdrowych włosów. Elastyczna formuła zapewnia super
dynamiczne utrwalenie, odżywka nadaje włosom objętości. Nanieść na
osuszone ręcznikiem włosy, pozwolić włosom swobodnie wyschnąć lub
wysuszyć suszarką.

Vita Day Cream
Nawilżający krem do stylizacji nadający fryzurze dynamiczny kształt i
objętość. Do każdego rodzaju włosów. Nanieść na osuszone ręcznikiem
włosy, pozwolić włosom swobodnie wyschnąć lub wysuszyć suszarką.

Elastic Curl Spray
Spray w żelu do odświeżenia efektu kręconych włosów. Układa włosy
falowane z super rozświetlającym połyskiem. Spryskać wilgotne włosy,
rozczesać, dowolnie wymodelować, następnie pozwolić włosom swobodnie wyschnąć lub wysuszyć suszarką.

Nieperfumowany spray silnie utrwalający fryzurę. Nadaje plastyczny
kształt lub celowe utrwalenie. Zapewnia znakomity połysk i ułatwia
rozczesywanie. Sposób uzycia: Spryskać suche włosy. Z efektem
mikrorozpylenia.

Alpha Setting Lotion

Mistral Build up Spray
Spray unoszący włosy u nasady dla zwiększenia objętości fryzury.
Nadaje włosom trwały kształt i objętość już od nasady. Sposób uzycia:
Spryskać suche włosy u nasady. Z efektem mikrorozpylenia.

Velvet Finish Mousse Soft

Malibu Smoothing Cream
Wygładzający krem zapobiegający puszeniu się włosów nadający
im połysk i gładkość. Ułatwia stylizację włosów na szczotce. Sposób
uzycia: Rozprowadzić na wilgotnych lub suchych włosach, następnie
wysuszyć suszarką i ułożyć fryzurę.

BREEZE Detangler Spray
Nabłyszczający spray zapobiegający puszeniu się włosów, ułatwia
rozczesywanie i układanie. Odpowiedni również dla cienkich włosów.
Przed wysuszeniem spryskać wilgotne włosy, przed prostowaniem,
pracą z lokówką lub pogłębianiem połysku spryskać równomiernie
osuszone ręcznikiem lub suche włosy.

Lotion do suszenia zapewnia mocne utrwalenie i dodaje włosom
objętości. Formuła elastycznych dwufazowych składników nadaje
fryzurze długo utrzymujący się kształt. Wyczesuje się bez pozostałości
na włosach. Nanieść na osuszone ręcznikiem włosy, następnie wysuszyć
suszarką.

MANGALA kuracja odświeżająca kolor w siedmiu
odcieniach
Nadaje znakomity połysk. Wzmacnia włosy. Łagodna koloryzacja pigmentami odświeża jednocześnie kolor włosów. Wmasować od nasady
aż po końce i przeczesać, w zależności od intensywności odcienia
pozostawić 5-15 min. do działania, obficie spłukać wodą.

Mangala No Yellow Shampoo
Pieniący sie szampon odświeżąjący kolor z anty-żółtymi-pigmentami.
Łagodnie myje. Do każdego rodzaju włosów. Usuwa na włosach blond
lub siwych efekt żółtych refleksów. Równomiernie rozprowadzić na
wilgotnych włosach kulę piany wielkości mandarynki, umyć włosy szamponem, po 3 minutach obficie spłukać wodą.

Mangala Stones Shampoo
Pieniący się szampon odświeżąjący kolor z łupkowo-szarymi pigmentami. Łagodnie myje. Do każdego rodzaju włosów. Nadaje włosom białym
lub siwym lekki łupkowo-szary odcień. Równomiernie rozprowadzić
na wilgotnych włosach kulę piany wielkości mandarynki, umyć włosy
szamponem, po 3 minutach obficie spłukać wodą.

Velvet Finish Mousse Strong
Pianka do włosów średnio i mocno utrwalająca nadaje włosom
określony kształt. Szczególnie odpowiedni do włosów cienkich i
pozbawionych życia. Lotion do suszenia zapewnia mocne utrwalenie
i dodaje włosom objętości. Formuła elastycznych składników nadaje
fryzurze długo utrzymujący się kształt. Nanieść na osuszone ręcznikiem
włosy, następnie pozwolić włosom swobodnie wyschnąć lub wysuszyć
suszarką.

Wyłączny importer i dystrybutor GLYNT w Polsce:
Ekskluzywne Kosmetyki Fryzjerskie | 70-476 Szczecin
ul. Wojciechowskiego 3 | Polska
www.ekf24.pl
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Blizzard Ice Spray

Rozświetlający markowy fluid o wyjątkowo silnym działaniu
utrwalającym. Nadaje włosom połysk. Sposób uzycia: Nanosić na
wilgotne włosy. Szybkoschnący, do stosowania również na mokro.

