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Mamy nadzieję, że wszyscy mieliście udane lato i wspaniały urlop, a
Wasze miejsca pracy świetnie prosperowały przez ten czas. Wszystkie
salony w okresie wirusa spisały się naprawdę świetnie - zawodowo i
dyscyplinarnie. Podczas gdy niektórzy tracili nerwy i narażali się poprzez
masowe spotkania, nasza brażna działała naprawdę wzorowo.

Na nadchodzącą jesień zaplanowaliśmy niesamowite promocje,
dotyczące między innymi naszych niezawodnych farb - przy zakupie
piętnastu sztuk dodajemy dowolny oxydant gratis. O wszystkich
promocjach ze szczegółami opowiedzą nasi doradcy handlowi, dlatego
po więcej informacji zapraszamy właśnie do nich.

Może trudno w to uwierzyć, ale zaraz zbliżają się święta - czas
zdecydowanie leci za szybko! Domyślasz się pewnie, że za dwa
miesiące po raz ostatni w tym roku zobaczysz swoich klientów. Jesteśmy
pewni, że na okres przedświąteczny Twój kalendarz w salonie będzie
zapełniony. Z tego powodu przedstawiamy Państwu pięknie
zapakowane zestawy pielęgnacyjne GLYNT. Możesz zamawiać je już
teraz, jednak dostarczymy je wraz z fakturą dopiero w listopadzie.

Dział marketingu stale pracuje nad wdrażaniem innowacji na naszej
stronie internetowej, która ma być przystosowana do naszych klientów.

Nasze propozycje kolorów na jesień znajdziesz na stronie 14 i 15.
Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy cztery, bardzo modne odcienie.
Najlepsze jest to, że możesz je wyczarować z istniejących już kolorów.

I na koniec: nasze szkolenia działają na pełnych obrotach.
Zapraszamy do zapoznania się z tematami i terminami
wszystkich szkoleń, aby wybrać dla siebie najbardziej
interesujące.

SZANOWNI KLIENCI
I KLIENTKI GLYNT

POWITANIE

SPIS TREŚCI
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Dostępne w sklepie GLYNT POLSKA
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AKCJA: REVITAL

REVITAL Regain Milk
REVITAL Regain Mask

› RODZAJ WŁOSÓW: rozjaśnione lub farbowane

› SKŁADNIKI: ekstrakty z indyjskiej kasji, zapewniają intensywną pielęgnację

› EFEKT: pielęgnująca formuła zapewniająca połysk i łatwość w rozczesywaniu

DOBRZE WIEDZIEĆ!

DOBRZE WIEDZIEĆ
Specjalny składnik aktywny
produktów REVITAL: ekstrakty
z indyjskiej kasji, określanej
jako ziołowa alternatywa dla
kwasu hialuronowegoCUDOWNA

pielęgnacja

Kuracja natryskowa w
domu często uważana jest za
zastępstwo intensywnej pielęgnacji w
salonie. Jest to całkowicie zrozumiałe,
ponieważ poranna pielęgnacja w
łazience powinna być szybka. Dlatego
tak dobrze sprawdzają się odżywki bez
spłukiwania. Odżywka i sprayw jednym?
Odpowiedź - REVITAL Regain Milk,
oczywiście bez spłukiwania. Jednak
włosy farbowane, poddane zabiegom
chemicznym nadal wymagają
dodatkowej dawki pielęgnacji, jaką niesie
za sobą maska - i to nie tylko co osiem

to błyszcząca odżywka bez
spłukiwania do włosów
rozjaśnionych lub farbowanych.
Fitantriol wiąże wilgoć we
włosach, witamina B5
dodatkowo je wzmacnia. W
salonie odżywka idealnie
sprawdza się jako zabieg
postchemiczny.

to szczególnie odżywcza
emulsja do włosów
rozjaśnionych lub farbowanych.
Włosy zyskują niezwyklą
elastyczność i jedwabistość.

lub dziesięć tygodni podczas wizyty u
fryzjera. Przekonaj swoich klientów o
systemowym charakterze produktów do
stylizacji REVITAL, dodając im przy
zakupie REVITAL Regain Milk gratis
maskę REVITAL Regain o pojemności
50ml. W taki sposób ułatwimy
komunikacjęmiędzy salonemaklientem.
Po przetestowaniu w domu Twój klient
będzie zdumiony tym, jak produkt działa
na jego włosy.
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AKCJA: VITA

GOOD
HAIR
DAY
ZDAYVITACREAM

PERFEKCJA
W KREMIE

WSKAZÓWKAODEKSPERTA

Wiele aktualnych trendów wymaga idealnej stylizacji przy
pomocy suszarki do włosów. Od Nowego Jorku po Paryż
czy też Berlin... W coraz większych miastach można
znaleźć bary z suszarkami do włosów, w których wdrażane
są najnowsze modele suszarek. VITA Day Cream tworzy
ekskluzywny wygląd włosów we współpracy z Twoją
suszarką - interpretowany od chłodnego do kobiecego i
eleganckiego. Włosy nabierają blasku i świetnie się
trzymają, a stylizacja suszarki pozostaje trwała i nadal
wygląda świetnie na drugi dzień. Każdy dzień staje się
GOOD HAIR DAY.

Uszlachetnienie włosów po umyciu.
Rozczesz włosy grzebieniem z dużymi
zębami. Rozprowadź VITA DAY
DREAM. Rozprowadź produkt do dłonie
i wmasuj we włosy. Wtedy można
rozpocząć suszenie!

VITA DAY CREAM to nawilżający krem do
stylizacji, zapewniający swobodne utrwalenie,
pełnię i blask. Łączy pielęgnację i stylizację

objętości w jednym, wygląda bardzo naturalnie
i nie skleja się.

100ml.
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BROSZURY PREZENTACYJNE
DLA KLIENTÓW W SALONIE
Aby dopasować wygląd, dostarczamy broszurę
prezentową GLYNT o tematyce
bożonarodzeniowej w wystarczających ilościach.
Ułatwia to komunikację w celu udanej sprzedaży
zestawów GLYNT.

BLIZZARD
ICESPRAY
PudersprayfürfrischesHaar-
gefühlundSofortvolumen.
GibtdemHaarGriffund
Lebendigkeit.Esistschwere-
losundluftigleicht.Perfektes
10SekundenFresh-Up.
UVP:€14,20,200ml

UNSERE
STYLING

LIEBLINGE
VENTO
TEXTURESPRAY
Dasstarkfestigende
Frisurensprayschenkt
intensivenHaltundTextur
undistfüralleHaarlän-
genperfektgeeignet.
MitMicrozerstäubung.
Dezentparfümiert.
UVP:€15,30,300ml

VERSCHENKENSIEEIN
TOLLESSTYLINGPRODUKT–

WIRBERATENSIE
BEIDERAUSWAHL

PREZ
ENT

DLA WŁOSÓW
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PIĘKNO
W ŚWIĄTECZNYM

PUDEŁKU

Zestaw GLYNT HYDRO
HYDRO Vitamin Shampoo, HYDRO
Vitamin Lotion i HYDRO Vitamin Rinse
100ml

Zestaw GLYNTVOLUME
VOLUME Energy Shampoo i VOLUME
Energy Mask 100ml, VOLUME Energy
Spray 30ml

ZestawGLYNT REVITAL
REVITALRegain Shampoo, REVITAL
Regain Milk i REVITAL Regain Mask
100ml

Zestaw GLYNTNUTRI
NUTRIOil Shampoo i NUTRIOil Mask
100ml, NUTRI Oil Elixir 30ml

Zestaw GLYNT ACTIVE
ACTIVE Refresh Shampoo i SENSITIVE
Shower Gel100ml, ACTIVE Ginkgo
Energeticum 30ml

Dzięki pięknemu i eleganckiemu
wzornictwu pudełko może służyć przez cały
rok, na przykład jako miejsce na
przechowywanie drobnych skarbów.

AKCJA

PIĘKNO
WŚWIĄTECZNYM
PUDEŁKU

WESOŁYCH
ŚWIĄT

PIĘKNO
W ŚWIĄTECZNYM

PUDEŁKU

Boże Narodzenie to święto miłości. Kochamy piękne włosy i wszystko to, co
czyni je jeszcze piękniejszymi. Zakończ rok jeszcze lepiej dzięki zestawom
upominkowym GLYNT. Zaoferuj swoim klientom idealny prezent do
podarowania: dzięki zestawom bożonarodzeniowym GLYNT, dostępnych jest
5 serii pielęgnacyjnych jako wszechstronny pakiet, dzięki któremu możesz
zafundować sobie i swoimwłosomcośdobrego. Idealny prezent dlawszystkich
miłośników piękna w dwóch wariantach kolorystycznych.
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NARZĘDZIA

Bestellungenauf beigefügtem Bestellblatt

FOLIA DLA
PROFESJONALISTÓW
Praca nad włosami wymaga nie tylko
wysokich umiejętności. Ważne jest też,
aby stosować narzędzia wysokich
jakości. Chcemu przedstawić taki
produkt, w którym zakocha się każdy.
Prawdziwy MUST HAVE w pracy z
każdymi włosami.

DLA PROFESJONALNEGO WYGLĄDU!
250m. folii stretch w pięknym, różowym
kolorze. Folia ta jest perforowana, czyli
podzielona na pojedyncze listki. Dzięki
temu nie trzeba jej samemu wycinać, co
zapobiega jej zniszczeniu.

DLA INDYWIDUALISTÓW!
Folia GLYNT idealnie służy do
oddzielenia pasm włosów,
zabezpieczenia pomiędzy kolorami oraz
utrzymuwania ciepła od skóry głowy.

ELECTRIC HEAD
JOG

Elektryczna prostownica parowa Head
Jog zpojemnikiem na olejek arganowy.
Opcjonalna funkcja pary atomizującej
blokuje naturalną wilgoć w wysokiej
temperaturze i może być bardziej

skuteczna niż standardowe
prostowanie, pozostawiając włosy
nawilżone, odżywione, lśniące i

gładkie. Dwa ustawienia regulacji
temperatury. Czarne płytki pokryte

ceramiką, dla lśniących i jedwabistych
włosów. Profesjonalny kabel o

długości 3m. z możliwością obrotu o
360 stopni. Podwójne napięcie czyni
go idealnym towarzyszem w czasie

podróży.

NARZĘDZIE

HAIRCUT DELUXE - NOWA USŁUGA

To nowe, innowacyjne narzędzie naprawdę spełnia pragnienie każdego,
długowłosego klienta: koniec z rozdwajającymi się końcówkami i
problematycznym przycinaniem ich za pomocą nożyczek. SPLIT-ENDER
PRO umożliwia i tworzy zupełnie nową usługę kosmetyczną specjalnie dla
Twojego salonu!

SPLIT-ENDER PRO
Wyjątkowy i rewolucyjny, opatentowany na całym świecie wynalazek!
Liniowo ustawione ostrza tnące odcinają rozdwojone końcówki
włosów bez skracania ich długości. Średnio w ciągu 30 minut włosy
stają się jedwabiste, lśniące i pozbawione rozdwajających się
końcówek. Ostrza pozostają ostre nawet do 450 użyć.

PRZED
Aby dokładnie usunąć rozdwojone końcówki, włosy należy
najpierw umyć, wysuszyć i całkowicie rozczesać. Loki i fale należy
suszyć na gładko.

JAK
Oczywiście instrukcja obsługi jest zawarta w zestawie, jednak obsługa jest
naprawdę łatwa. Używamy użadzenia na włosach pasmo po paśmie.
SPLIT-ENDER przesuwamy jak prostownicę - powolnym i równym ruchem
od nasady po końcówki. Proces ten należy przeprowadzić łącznie 3 razy na
każdym paśmie. Ucięte, rozdwojone końcówki trafiają do specjalnej komory
urządzenia, którą na koniec można łatwo opróżnić.

Strzyżenie ANTI SPLISS na długich
włosach trwa od 20 do 30 monut, czas
trwania zależy od gęstości włosów.
Gęstość włosów określa ilość pasm,
na których trzeba pracować.

W takim przypadku zalecane jest
użycie NUTRI Oil Elixir jako
wspaniałego, błyszczącego
wykończenia fryzury.SPLIT-ENDER PRO

CIĘCIE ZAPOBIEGAJĄCE
PLĄTANIU SIĘ KOŃCÓWEK

NOWOŚĆ
WASORTYMEN

CIE

„Urządzenie bardzo dobrze
leży w dłoni. Włosy są

bardzo lśniące i jedwabiste.
Strzał w dziesiatkę!"
Ayla Gut, specjalista GLYNT

„Uwielbiam SPLIT-ENDER.
Struktura włosów jest znacznie
gładsza, a włosy można wtedy
znacznie lepiej rozczesać."
Ben Gelhart, specjalista GLYNT

„Każdy fryzjer przy
niewielkim wysiłku może
zaoferować i wykonać tę
usługę jako usługa
dodatkowa."
Ramona Hlusin, specjalista GLYNT

Anna Winkel,
GLYNT Marketing

„Dzięki tej usłudze
widzisz swoich

długowłosów klientów
regularnie, a nie co
kilka miesięcy.

„W porównaniu przed i po,
włosy są dużo bardziej
błyszczące. Fryzjer i klient
mogą to natychmiast
zobaczyć i poczuć."
Leonardo Mauceru, specjalista GLYNT

Urządzenie działa bezprzewodowo i
jestdostarczanezbateriąorazkablem
doładowania.Abywkażdejchwilibył
gotowy do użycia, zalecamy
zapasowyakumulatororazpodwójną
stację ładującą, do jednoczesnego
ładowaniadwóchakumulatorów.

INFO
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NASZAPORADA ODSPRZEDAŻ

12

INTENSYWNA KURACJA POWAKACJACH
SPAW TWOIM SALONIE MANGALAWłosy suche i uszkodzone są zwykle szorstkie i matowe.

Są trudne do rozczesywania i nie mają prawie żadnego
połysku. Efekt często zauważany powrocie z wakacji.
Powód? Warstwa sebum, powierzchnia zdrowych
włosów jest bardzo cienka, a ich naturalna wilgoć ulatuje
z wnętrza. Produkty z serii NUTRI są doskonale
dopasowane do Twoich potrzeb - najlepsze rozwiązanie
dla tego rodzaju problemów.

Dobrze wiedzieć: Lipidy to zbiorczy termin dla
wszystkich substancji tłuszczowych o naturalnym oraz
sztucznym pochodzeniu, które chronią skórę głowy przed
wpływem środowiska naturalnego i przed wysuszeniem.
Nawilżają i wygładzają strukturę naskórka.

Ciekawostka: Olej arganowy. Z nasion wytwarzany jest
jadalny olej arganowy, wykorzystywany również do
oświetlenia i wyrobu mydeł. Wytłoki z nasion
wykorzystywane są jako pasza dla wielbłądów, owiec,
bydła i kóz. W wyniku fermentacji miąższu
uzyskiwany jest napój alkoholowy, a drewno dłuży do
wyrobu mebli oraz dobrej jakości węgla drzewsnego.

PLATIN BLOND

- Dla nordyckiej, chłodnej
blondynki,
- Odcień platynowego blondu,
- Zakrywa żółte refleksy,
- Włosy stają się błyszczące.

FIRE RED

- Mocne odcienie czerwieni,
- Idealny do utrzymania
silnego i błyszczącego koloru
włosów farbowanych na
czerwono przez dłuższy czas,
- Świetny do kolorowych
pasemek.

VIOLET

- Mocne, fioletowe odcienie,
- Od platynowego blondu po
średni blond włosy uzyskują
odcień jasnego fioletu,
- Ciemna baza zapewnia
nasycone kolory i chłodne
refleksy.

BRUNETTE

- Wzmacnia ciepłe odcienie
brązu i blondu,
- Ciemne blondy stają się
jeszcze ciemniejsze,
- Wcześniej nałożona
czerwień staje się delikatna
i zgaszona.

ESPRESSO

- Nadaje ciemnym i jasnym
brązom większą błębię i
mocny, chłodny odcień,
- W przypadku włosów
siwych żółte refleksy są
neutralizowane, a odcień
szarości nieco
przyciemniony.

BEIGE BLOND

- Naturalne, neutralne odcienie
blondu,
- Delikatny, jasny odcień bez
nieporządanychh refleksów,
- Zakrywa zielone refleksy.

SUN BLOND

- Złote odcienie blondu,
- Rozjaśnione włosy mają
naturalny odcień,
- Włosy popielate uzyskują
większą błębię,
- Zakrywa zielone refleksy.

COPPER RED

- Odświeżenie odcieni
miedzianych, blond oraz
miedziano-brązowych.
- Idealny jako odświeżenie
koloru latem,
- Świetny do kolorowych
pasemek.

MANGALA to seria środków łączących
pielęgnację i odświeżenie kolorów. Bez
względu na to, czy są to włosy naturalne czy
farbowane.
MANGALA odświeża kolor włosów,
dostosowując je na życzenie lub wzmacniając
odcień i utrzymując swieży kolor włosów
między dwiema sesjami farbowania w salonie,
jak i w dzień po koloryzacji.

DLACZEGO WARTO ODSPRZEDAWAĆ MANGALĘ KLIENTOM?
Seria środków MANGALA odświeża kolor między wizytami w salonie. Jesienne, jednak nadal mocne
słońce powoduje, że kolor jaśnieje, przestaje być tak intensywny jak na początku. Dlatego warto

zaopatrzyć klientkę w środek, który przedłuży piękną, efektowną koloryzacji do kolejnej wizyty w Twoim
salonie.

NUTRI OIL SHAMPOO to głęboko nawilżający szampon. Włosy sa wygładzone, polepsza się ich
kondycja już po kilku aplikacjach. Idealny do łagodzenia skóry głowy. Mocno skoncentrowany, bez
sztucznych zagęstników. Rozrabamy z wodą 1:5, aby nie ociążyć włosów. Ma niesamowicie
mocny efekt ukojenia podrażeń. Nie należy go stosować do włosów cienkich.

NUTRI OIL MASK to lipidowa maska do spłukiwania. Odżywia włosy, idealnie łączy się z olejkiem
jako dopełnienie zabiegu. Aplikuj na długość, jak i na końcówki. Czas
aplikacji to 10-15 minut. Wykorzystaj źródło ciepła jako SPA dla Twoich
włosów (klimazon, infrazon, sauna).

NUTRI OIL ELIXIR - eliksir do pielęgnacji i połysku, o lawendowym zapachu.
Idealnie współpracuje z produktami do stylizacji - wspomaga wygładzenie
i połysk. Chroni kontury przed koloryzacją i ułatwia usuwanie farby ze skóry.
Idealna ochronan dla prostowanych włosów. Nie obciąża, nie przetłuszcza,
ierfekcyjnie się wchłania.

Główne składniki:
Olej jojoba - ma bardzo delikatny zapach, nie psuje się szybko,
przyjazny dla skóry. Popularny w przypadku suchej skóry
głowy. Ma właściwości wiążące wilgoć w strukturze włosa.
Olejek kendi - pochodzi z orzechów tropikalnego drzewa kukui.
Posiada polinienasycone kwasy tłuszczowe, które nadają
włosom uczucie jedwabistości. Olejek arganowy, nazywany
płynnym złotem Maroka, należy do jednych z cenniejszych
olejów na świecie. Otrzymywany z owoców drzewa arganowego, rosnące w południowo-zachodniej
części tego kraju. Olej z awokado wspomaga regenerację komórek i służy do pielęgnacji suchych,
spękanych miejsc skóry a także do pielęgnacji włosów.
Olej macadamii - doskonały do suchej, spierzchniętej i wrażliwej skóry, ponieważ jej skład kwasów
tłuszczowych jest podobny do ludzkiego sebum. Oprócz stosowania do pielęgnacji skóry, jest
używany również do pielęgnacji włosów kruchych i suchych.

ODŚWIEŻENIE KOLORU
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WSKAZÓWKA:
"Kolekcję można łączyć z

naszymi istniejącymi kolorami
SHADOWS - nie musisz
kupowac nowych tub!"

KOLORYZACJA

TREND: DZIĘKI NASZEJ KOLEKCJI GLOW LIGHTS SPRAWISZ,
ŻE WŁOSYTWOJEJ KLIENTKI BĘDĄ WYJĄTKOWE

10.18 25g Platin Blond
5g Espresso

MANGALA private formula

MANGALA private formula

MANGALA private formula

MANGALA private formula

9.56

25g Beige Blond
5g Espresso

9.16/
9.16 28g Platin Blond

2g Espresso

2T 8.7
1T 8.1

Fertig-
nuance

Błyszczące
produkty do
stylizacji

sprawiają, że
GLOW wygląda

idealnie!

2T 9.1
1T 9.6

3T 10.1
1T 10.8

8.71 15g Platin Blond
15g Brunette

LUNA
NOVA

STELLA
COSMOS

MALIBU Smoothing Cream, GLOSS Polish,
NATURAL Shine Spray

POMOCNA
STYLIZACJA

FAKTY
WYKOŃCZENIE GLOW LIGHTS

BAZAWSTĘPNA
Klienta już wcześniej korzystała z Twoich koloryzacji lub
rozjaśniania.

APLIKACJA
Nałóż farbę na całe włosy lub na pojedyncze
pasemka.

PROPORCJE
GLYNT SHADOWS oraz Energizer 1:3

CZAS
5-30 minut w zależności od pożądanego efektu.

GL W
LIGHTS

GLOW LIGHTS to nowy trend kolorystyczny, który nadaje włosom naturalny połysk. Delikatnie
dopracowane efekty pasemek odbijają światło i tworzą niepowtarzalny GLOW.

Aby móc urzeczywistnić ten wygląd w salonie, stworzyliśmy naszą nową kolekcję GLOW
LIGHTS. Bez względu na technikę pasemek: GLOW LIGHTS nada włosom świeży blask który
sprawi, że długo będą rozświetlone.

GLOW LIGHTS są używane jako pastelowe koloryzacje na efektach pasmowych i tworzą
świetne przejście między jasnym a naturalnym kolorem włosów. Ten całkowicie naturalny blask
zainspiruje Ciebie i Twoich klientów. Zajmuje niewiele czasu i jest łatwy do wykonania.
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SZCZECIN

KREATYWNA KOLORYZACJA

SZKOLENIA

WSPOMNIENIA ZE SZKOLENIA

KREATYWNA KOLORYZACJA
SZCZECIN

Bardzo się cieszymy, że na już na dobre wróciliśmy z naszymi szkoleniami, które możemy
zorganizować w każdym mieście - tam, gdzie fryzjerzy nas zapraszają. W ostatnim UPDATE
mogliście przeczytać relację z dwudniowego szkolenia w Ostrowie Wielkopolskim, które w
całości odbyło się w Antoine Hair Institute.

Kolejnym, często odwiedzanym przez nas miejsce jest Szczecin, który również ma za
sobą już dwa szkolenia - z Kreatywnej Koloryzacji oraz Blond Expert Plus. I właśnie na tym
pierwszym chcemy się dziś skupić.

Na szkolenie zgłosiła się pokaźna, trzynastoosobowa grupa fryzjerów, których celem
było przyswojenie wiedzy na tematy
związane z koloryzacjami innymi niż blond.
Nasz instruktor, Dawid Malczyk skupił się
przede wszystkim na dokładnym
przekazaniu wiedzy na temat koloryzacji,
pielęgnacji, stylizacji oraz aktualizacji
wiedzy, którą fryzjerzy już posiadali.

Nasz instruktor Dawid Malczyk z grupą
szkoleniową.

Terminy oraz miejsca szkoleń są ogłoszone oraz
regularnie aktualizowane. Na stronie 23 mogą państwo
przeczytać o zbliżających się szkoleniach wraz z
miejscem i terminem poszczególnego szkolenia.
Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej www.glyntpolska.pl, na której jest specjalna
zakładka "szkolenia". Można w niej znaleźć dokładne
opisy i tematykę każdego szkolenia, zobaczyć dokładny
termin, ale również kupić bilet na interesujące nas
wydarzenie
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PUNKTY

ZAPUNKTUJ
Przedstawiamy zaktualizowany program lojalnościowy, w którym każdy klient do
zakupu towarów otrzymuje punkty, które następnie może wymienić na dodatki do salonu.

AKTUALIZACJA

Torba za zakupy 20 pktBaner 84 pkt
50 szt. ulotek + stojak

10 butelek private
formula do systemu
MANGALA

30 pkt

16 szt. MANGALA 200ml + stojak

425
pkt

ap
lik

at
or

do
sz

am
po

nu

3 pkt

12 szt. TRĲUVEN 200ml + stojak

480 pkt

miseczka ze stali

chirurgicznej 15 pkt
mikserdo farbze stalichirurgicznej24 pkt

gipsowy stojak 20 pkt

kabura ze skóry

330 pkt

brelok do kluczy
20 pkt

240 pkt

50 toreb papierowych60 pkt

klucz do farb
15

pkt

folia do koloryzacji perforowana 74 pkt

opaska #glyntifestyle

5 pkt

wyciskarka do farb

85 pkt

peleryna

fartuch

45 pkt

30 pkt

zestaw do farbowania FRAMAR

20 pkt

piórnik z ołówkami
koszulka bawełniana

35 pkt

waga cyfrowa

12
0

pk
tterminarz

40 pkt
zawieszka

20
pkt

czarny wózek
1200 pkt

stojak na mini produkty

zestaw mini produktów 12
szt. (nutri, gingko, volume,
derma ze stojakiem)

60 pkt

40 pkt

500 pkt

peleryna
fryzjerska

maszynka

380 pkt
trymer

torba papierowa

50 szt
85

pkt

pędzel do golenia

86 pkt
miseczka

36 pkt

stojak pusty 1 szt300 pkt
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PROMOCJE

1600 PLN
cena:

50 farb + 5x oxy 1Litr gratis!

Zestaw
ZACZYNAM Z GLYNT SHADOWS

*maksymalnie 5 tubek z jednego koloru.

cena:

HYDRO Vitamin Shampoo 1L + HYDRO Vitamin Rinse 1L
VOLUME Energy Shampoo 1L + VOLUME Energy Mask 1L
REVITAL Regain Shampoo 1L + REVITAL Regain Mask 1L
NUTRI Oil Shampoo 1L + NUTRI Oil Mask 1L
4x pompka do szamponu
4x pompka do maski
4x aplikator do szamponu
ręcznik salonowy do pielęgnacji

Gratis do wyboru:
LAQUEX Cleansing Shampoo 1L
ACTIVE Refresh Shampoo 1L
DERMA Regulate Shampoo 1L
STOWE Wax Out Charcoal Shampoo 1L

949 PLN

3599 PLNcena:

- 71 farb SHADOWS*
- 5 x oxydant
- 2 x rozjaśniacz
- Colour EX
- Thickener
- Volume Shampoo 1L
- Revital Shampoo 1L
- Hydro Shampoo 1L
- Hydro Rinse 1L
- Revital milk 200ml
- Hydro Lotion 200ml
- Trĳuven step 1
- Trĳuven step 2

Wartość gratisów: 720zł

Do wykorzystania na akcesoria, mini produkty lub saszetki w
dowolnej konfiguracji według wartości w cenniku.

*maksymalnie 5 tubek z jednego koloru.
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@GLYNT_POLSKA

BESTOF
SOCIAL MEDIA
W letnich miesiącach w mediach społecznościowych skupiliśmy
się przede wszystkim na naszych szamponach z wyjątkowym
składem i fantastycznym działaniem.

#dziękujemy Za oznaczanie nas pod swoimi pracami na Instagramie i Facebooku!
SPOŁECZNOŚĆ

TERMINY SZKOLEŃ

Salon Fryzjerski
Art Med Clinic

Magiczne
Cięcie

Hair&Beauty
By

Wioletta Dąbrowska

EM. Spinka
Fryzury

Sisters
Hair

Design
Yuliia

Doronina

Szkolenie przeznaczone dla osób, które zaczynają przygodę
z marką GLYNT lub chcą odświeżyć wiedzę o koloryzacji.

Szkolenie przeznaczone dla osób,
które chcą zgłębić wiedzę na temat
koloryzacji blond oraz chcą poznać
techniki i sztuczki tworzenia idealnego
koloru. Temat przeznaczony dla
fryzjerów, o każdym poziomie
zaawansowania.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

BLOND EXPERT
PLUS

ZapisynaszkoleniapoprzezFacebookaGLYNTPOLSKA lub telefonicznie: 533309065

KREATYWNA
KOLORYZACJA

#1 #2

Wrzesień:
28.09.2020 - RYBNIK
Październik:
04.10.2020 - BYDGOSZCZ
19.10.2020 - OSTRÓWWLKP.
Listopad:
15.11.2020 - OSTRÓWWLKP.
Grudzień:
13.12.2020 - OSTRÓWWLKP.

Wrzesień:
29.09.2020 - RYBNIK
Październik:
18.10.2020 - OSTRÓWWLKP.
Listopad:
16.11.2020 - OSTRÓWWLKP.
Grudzień:
14.12.2020 - OSTRÓWWLKP.



www.glyntpolska.pl


