Kuracje do włosów farbowanych Mangala

GLYNT

odcienie i

odświeżenie

narzędzia

Niezbędne
do uzyskania
perfekcyjnego blondu

Blond włosy i blond pasemka powinny na długo zachować swój odcień – czy to kolor naturalny, pasemka czy
włosy farbowane. Właśnie w okresie letnim najjaśniejsze tonacje koloru zmieniają się na skutek działania promieni
słonecznych, słonej lub chlorowanej wody. GLYNT oferuje perfekcyjne rozwiązanie problemu - kuracje do włosów
farbowanych GLYNT MANGALA. Trzy wyjątkowe odcienie blondu pozwolą zachować i uszlachetnić dany ton
blondu. Olejek z rzeżuchy łąkowej i mydlnicy lekarskiej nadadzą włosom zdrowy wygląd i jedwabisty połysk.
Pielęgnacja plus odświeżająca koloryzacja w jednym, dla lśniącego letniego blondu!

MANGALA SUN BLOND

MANGALA PLATIN BLOND

• przeznaczony dla odcieni złocistego
blondu
• włosy w kolorze jasnego blondu
otrzymają zdrowe, jasne, złotoblond
refleksy
• W przypadku włosów z pasemkami
lub farbowanych na kolor jasny blond
odcień blond pozostaje naturalny

• przeznaczony dla chłodnych,
platynowych odcieni blondu
• nadaje chłodną tonację  platyny
włosom rozjaśnianym lub w kolorze
jasnego blondu
• pokrywa niepożądany efekt żółtego
odcienia włosów

MANGALA BEIGE BLOND
• przeznaczony dla odcieni beżowego
blondu
• nadaje jasnoblond włosom delikatny,
piaskowy odcień blondu
• modny odcień wśród blond refleksów
• pokrywa niepożądane zielone
refleksy na włosach

READY MADE
folia aluminiowa.

Dodatki
zagęszczające

Przy jej pomocy
oszczędzisz w pracy cenny
czas. Poszczególne folie
są już wstępnie pocięte i
złożone.

Domieszka tego preparatu
służy do zagęszczania
konsystencji masy
rozjaśniającej.
Idealny w przypadku techniki „wolnej ręki“.

Dostępne w rozmiarach
M – do włosów średniej
długości
L –do włosów długich
M: Art Nr. 8914
L: Art Nr. 8916

Art Nr. 4602

Folia plastikowa
Pasemka wykonywane
techniką „wolnej ręki“ zawijane są w odporną na
rozerwanie plastikową
folię i tym samym chronione w trakcie działania
preparatu.
M: Art Nr. 8908

Pędzel do
farbowania
Nowe pędzle do farbowania idealnie
nadają się do czystego i dokładnego
nakładania substancji rozjaśniającej.
Art Nr. S 9017

Wskazówki seminaryjne

freehand

Podczas instrukcji „wolnej ręki“ prezentowane są techniki
uzyskania najpiękniejszych blond pasemek.

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

GWIAZDY BLOND

Platynowy blond

SMOOTH ESSENCE

CZYTSTY JASNY

MAGNUM BLOND

Jasne pasemka w kolorze

piaskowego

PLATYNOWY

blondu

BLOND

Kto pragnie uzyskać wyraziste pasemka lub efekt rozjaśnienia, nie przejdzie obojętnie obok tego środka rozjaśniającego. Chłodne odcienie blondu?
Żaden problem. Właściwości GLYNT PLATINUM BLOND:

Środek rozjaśniający z własnym charakterem: kto pragnie pasemek z
refleksami beżowego blondu, wybiera GLYNT MAGNUM BLOND:
Szczególna formuła ochronna dla włosów
• wsiąka linearnie
• wykazuje optymalne działanie  przy użyciu GLYNT CREAM OXYD
3% lub 6%

• szybkie wchłanianie  
• optymalny proces działania przy użyciu GLYNT CREAM OXYD 3%
• odpowiedni nawet do najjaśniejszych odcieni blondu bez dodatkowych
refleksów

Biała, bezpyłowa receptura tworzy wyjątkowo naturalne odcienie
blondu i zapewnia efekt rozjaśnienia bez niepożądanych żółtych lub
miedzianych refleksów.

Blond pasemka dzięki niebieskiej, bezpyłowej recepturze, których nie
zapewnią inne produkty tego gatunku.

Solidna dawka

pielęgnacji

Wskazówka

do włosów z pasemkami

Domieszka SHADOWS ENERGIZER (2% H2O2) w
proporcji 1:2 pozwala uzyskać kremową konsystencję
masy rozjaśniającej, która nie pęcznieje i wyjątkowo
nadaje się do łagodnego rozjaśniania pasemek
wykonywanych metodą foliowania.

Jedwabiście miękkie włosy po zabiegu pasemek i rozjaśnianiu:
Wraz z GLYNT SMOOTH ESSENCE wyczarujesz swoją własną formułę blasku. GLYNT
SMOOTH ESSENCE dodawany jest po kropli do mieszanki rozjaśniającej. Jako dodatek
wystarcza 20 kropli.
Czysty naturalny produkt zapewnia spektakularny efekt:
Zawartość czarnego owsa dostarcza szczególnie zniszczonym i osłabionym włosom
ważnych składników odżywczych.
Naturalny produkt zapewniający niepowtarzalne efekty:
• Ochronna warstwa z sacharydów na powierzchni włosa zapobiega jego wysychaniu i
wiąże na długo wilgoć wewnątrz włosa
• Specjalna frakcja  z nienasyconej lecytyny wywołuje hydro-efekt i chroni strukturę włosa.
Efekt: włosy wyraźnie stają się bardziej lśniące, elastyczne i odporne na uszkodzenia. Cały
potencjał działania ujawnia się szczególnie w przypadku włosów pozbawionych życia:
włosy mają większy połysk, są jedwabiste w dotyku, ławo się rozczesują.

Wskazówka
MAGNUM BLOND tworzy miękki i
wyjątkowo naturalny efekt kolorystyczny
i idealnie nadaje się do pasemek
wykonywanych techniką „wolnej ręki“.

