






























Cabelos tratados, sedosos e sem amarelado.

Enriquecido com emulsões sílicas e 
queratina hidrolisada de baixo peso 

molecular que proporcionam hidratação e 
tratamento na fibra capilar. Deixa os 

pigmentos violeta, responsáveis pela 
matização dos fios, agirem no campo ácido, 

impedindo assim que ocorra qualquer 
alteração nas cores dos fios.

Sua ação é apenas no amarelado.

VIOLET - Com maior pigmentação violeta, 
neutraliza tons amarelos e laranjas (altura 
de coloração de 7 a 10).

PLATINUM - Com maior pigmentação azul, 
condiciona e neutraliza os dourados, 
amarelados e oxidados.



TEINTERhome care
Para cabelos loiros, descoloridos, platinados, brancos e grisalhos.

A Linha Teinter é ideal para quem procura manter os fios sem o amarelo 
indesejado. Além de neutralizar, proporciona fortalecimento dos fios, tem 

ação antioxidante e hidratação ultra-power pois possui queratina, 
ceramidas, óleo de macadâmia e de gérmen de trigo que combatem o 
ressecamento, proporcionam crescimento saudável com elasticidade, 

brilho e maciez.

SHAMPOOING TEINTER - Inicia o processo da matização gradativa dos fios 
amarelados através de uma espuma hidratante com pH balanceado, possui 
pigmentos violetas que neutralizam os tons amarelados. Limpa suavemente 
o cabelo para remover resíduos sem agredir ou ressecar. Fios protegidos, 
com mais brilho, maciez, sedosidade e HIDRATAÇÃO POWER. 

MASQUE TEINTER - Máscara matizadora com poder de hidratação power. 
Proporciona efeito ultra platinado, tem ação antioxidante que regenera e 
protege os fios contra amarelamento enquanto hidrata profundamente. 
Possui base platinum de rápida ação com pH baixo. 









bouclesondulados



MASCARA TEIAnano-regeneração
Teia Masque Glynett de nano-regeneração adere nas áreas mais porosas 

dos fios, favorecendo a reparação inteligente que hidrata profundamente, 
reconstrói e nutre todos os tipos de cabelos.

A nanotecnologia, quando usada para formular produtos para cabelo, é 
muito benéfica porque trata as propriedades de uma forma mais precisa. 
Quando um produto é formulado, valendo-se da nanotecnologia como a Teia 
Masque, temos uma maior garantia que o tratamento proposto por aquele 
produto será mais visível e eficaz. 
 
A Glynett desenvolveu a  que extrai o máximo da sua TEIA MASQUE
capacidade de penetração, impregnação, absorção, dentre outras funções. 
Com macadâmia, semente de uva e queratina.

Efeito Teia: Confere alta lubricidade, sensorial suave e sedoso e forma uma 
matriz para retenção de água, impedindo a desidratação e formando uma 
camada de proteção para o cabelo. Permite que os ativos que restauram a 
camada hidrolipídica (que protege o cabelo), formem um filme protetor 
mantendo a hidratação e proteção aos cabelos. Confere alto poder de 
hidratação, ajudando a repor a água e umidade dos fios. O efeito teia auxilia 
na absorção dos ativos pelo fio, permitindo que os ativos "grudem" no cabelo 
e não deixem de penetrar.
 










