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INSTITUCIONAL 

Missão
“Criar e produzir cosméticos de maneira sustentável, por meio de uma atuação segura, rentável e ino-
vadora, para que as pessoas se sintam mais felizes, belas e confiantes.”

Visão
“Tornar-se referência na busca contínua da beleza e bem estar, priorizando sempre a qualidade e a 
sofisticação nos seus produtos.”

Crenças e valores
Inovação: Inspirar-se na fórmula do nosso sucesso: “investimento em pesquisa e desenvolvimento contí-
nuo”.

Sustentabilidade: Integrar-se à comunidade e garantir práticas positivas sócio-ambientais.

Rentabilidade: Buscar a sinergia entre qualidade e economia inteligente, a fim de garantir o crescimento 
econômico da empresa e de seus acionistas.

Ética: “Zelar pela postura ética e moral da empresa e dos seus parceiros.”

Parcerias: A Glynett acredita na importância de um relacionamento transparente e de parcerias com 
todos os seus fornecedores, distribuidores e clientes.

HISTÓRICO

O conceito Glynett surgiu em 2001, da convergência do sonho dos idealizadores da marca e da necessi-
dade real de inovação no ramo de cosméticos, aliando a competência do francês Jean Glynett, químico, 
professor, cientista e pesquisador, considerado na época pela indústria cosmecêutica européia um dos 
melhores no seu ramo.

Especializado em desenvolvimento de no-
vos ativos para a indústria de componentes 
cosmecêuticos, proporcionou a nossa em-
presa fórmulas ricas em ativos com resul-
tados imediatos, efetivos e surpreendentes.
Através da sua consultoria permanente, 
criamos produtos inteligentes que servem 
como base para novos desenvolvimentos 
garantindo versatilidade, praticidade e 
economia devido a total interação entre os 
mesmos, levando em conta o peso molecu-
lar, o pH e os ativos.

Fragrâncias francesas que hoje encantam 
nossos clientes e a queratina tratada que 
não tem mau cheiro, são apenas alguns 
ítens do que chamamos de furacão de tec-
nologia criado por este gênio da cosmética.
Por tudo isso, no momento de escolher o 
nome da marca, perguntamos: Porque não 
Glynett? Uma homenagem a este que criou, 
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sejA quAl for A situAção dos fios, A glynett 
possui um trAtAmento AdequAdo e eficAz.
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nos ensinou e treinou, transmitindo seu conhecimento e experiência de cinqüenta anos de trabalho.
Hoje a cada novo produto seguimos rigorosamente o mesmo método criado pelo professor.

A produção, o desenvolvimento e a comercialização da Glynett possuem um único pensamento: “Pro-
porcionar requinte e os melhores resultados, facilitando e valorizando a arte do profissional.”

Em Janeiro de 2003 a empresa foi apresentada ao mercado e teve grande repercussão devido aos re-
sultados surpreendentes.

Em Setembro de 2004, devido ao lançamento da sua pioneira Escova à Francesa, progressiva, tempo-
rária e sem química consolidou-se em definitivo alcançando seu posto como uma das melhores marcas 
no Brasil, começando então a conquista no mercado internacional, fruto do bom trabalho e da excelente 
qualidade de seus produtos.

Qualidade, resultado, saúde e responsabilidade social resumem nossos objetivos.

RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

A Glynett não realiza testes em animais.

A Glynett entende que a ética para experimentação animal é um método atrasado e, em muitos casos, 
ineficiente. A Glynett faz o uso da técnica de auto-experimentação, onde os processos experimentais 
para pesquisa de eficácia dos produtos são realizados primeiramente em mechas soltas e, comprovada 
a segurança, o produto é testado em modelos.

A Glynett possui estação de pré-tratamento de esgoto.

Preocupada com o equilíbrio ambiental, a Glynett possuí em sua fábrica um ETI (estação de tratamento 
de esgoto industrial) onde o esgoto produzido na empresa é tratado antes de retornar ao meio ambiente, 
uma prática sustentável.

As fórmulas Glynett 

As fórmulas francesas da Glynett são dermatologicamente testadas, isentas de sal e corantes com pH 
controlado. São avaliadas sob rigoroso controle sendo mais seguras para uso.

Todos os produtos Glynett são aprovados pela ANVISA

Todo o processo de produção da Glynett é fiscalizado e aprovado pela ANVISA, garantindo segurança 
e qualidade em todos os seus produtos. Em todos os lotes, são feitos testes de eficácia, segurança e la-
boratoriais em empresas credenciadas pela ANVISA.

REQUINTE FRANCÊS PARA SEUS CABELOS
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Seis Passos

As formulações francesas dos Seis Passos possuem ati-
vos de ultima geração que recuperam e revitalizam 
completamente os fios, eliminando a porosidade, de-
volvendo a elasticidade e o brilho. 

Mais Detalhes
Cabelos ressecados ou submetidos à química, mar e 
piscina, ficam deficientes de proteínas, em especial de 

queratina, tornando os fios porosos, quebradiços, sem brilho e sem vida. 

Os Seis Passos repõe a queratina e demais proteínas proporcionando nutrição na fibra. Possui alto 
poder de reconstrução através da queratina + creatina. Cabelos tratados, saudáveis e com brilho já na 
primeira aplicação.

Os ativos possuem baixo peso molecular (micro moléculas), assim a penetração na fibra capilar é instan-
tânea agindo profundamente na estrutura dos fios.  A interação entre os passos é outro fator importante 
no resultado final, combinando peso molecular e pH. São vários banhos de queratina com o complexo 
de sete ervas especiais durante todos os passos. No transcorrer do tratamento são adicionados vários 
ativos para proporcionar a nutrição, hidratação e reconstrução, uma seqüência inteligente e eficaz de 
resultado imediato.

O processo consiste basicamente em:

• Higienizar profundamente os fios e o couro cabeludo, removendo a oleosidade.
• Permitir a nutrição através da vasodilatação dos poros.
• Dilatar as cutículas para facilitar a penetração dos ativos.
• Repor a queratina e demais proteínas.
• Promover a nutrição e a reconstrução da fibra capilar, devolvendo a elasticidade.
• Selar as cutículas retendo os ativos no interior da fibra através da redução da pressão osmótica e 

balanceamento do pH.
• Criar um filme protetor com bloqueador solar, além de permitir o controle do volume.

Rapidez, economia e resultado são as características do Tratamento Seis Passos da Glynett, que encanta 
tanto profissionais como clientes já na primeira aplicação, além das maravilhosas fragrâncias francesas.

Produtos utilizados
 
Purifier Shampooing – P1

Shampoo anti-residual que purifica os fios eliminando resíduos químicos, cosméticos, cloro, sal e demais 
poluentes. Prepara os cabelos para maior eficácia de ativos de tratamento.  Pode ser usado em qualquer 
processo que necessite de uma limpeza profunda. Contém queratina. Uso profissional. pH 6,5.

Dilater Shampooing – P2

Shampoo líquido que atua de forma adstringente no fio e no couro cabeludo, retirando a oleosidade e 
favorecendo várias situações como:

• Dilatar os poros para maior infiltração de ativos de nutrição.
• Dilatar as cutículas para maior penetração e eficácia dos ativos que atuam na fibra capilar.
• Retirar a seborréia e a caspa preparando o couro cabeludo para receber tratamentos de terapia  

capilares.

Contém queratina e composto de sete ervas. Requer enxágüe bem feito. Uso profissional. pH 8,5.

Bain Keratine + Creatina - P3

Com alta concentração de queratina, repõe a mesma na parede interna e externa das cutículas. Devido 
ao seu baixo peso molecular (micro moléculas) penetra profundamente e rapidamente na fibra capilar 
agindo de forma instantânea. Usada em qualquer tratamento de reconstrução, em cabelos extremamen-
te ressecados, em fios com situação de quebra e após processos químicos, onde os fios se encontram 
extremamente alcalinizados (emborrachados). Contém creatina potencializando a reconstrução e re-
paração de danos causados por processos químicos. Usado em várias situações no salão, inclusive em 
máquinas de vaporização, nebulização, nano, etc. Também contém complexo de sete ervas. Excelente 
rendimento. Uso profissional. pH 5,0.

Reconstituer – P4

Contém óleo de semente de uva puro, gérmen de trigo e macadâmia. Revitaliza e reconstrói os fios do-
ando força, brilho, elasticidade e desembaraço. Reconstrutor de uso versátil, usado no tratamento Seis 
Passos, na cauterização, na Escova à Francesa e sempre que se tenha necessidade de reconstrução ou 
de enriquecer um tratamento. Contém queratina e composto de sete ervas. Uso profissional. pH 5,5.

Chimie – P5

Balanceador químico que equilibra e estabiliza o pH. Reduz a pressão osmótica expulsando a água 
da fibra fechando e selando as cutículas retendo completamente os ativos do tratamento no interior da 
fibra. Propicia ainda alinhamento dos fios com sedosidade e brilho. Contém queratina e complexo de 
sete ervas. Uso Profissional. pH 4,5.

La Finalite – P6

Leave-in finalizador formador de filme com protetor solar que propicia proteção extra para cabelos co-
loridos ou não. Contém queratina e sete ervas que, na formação do filme, evitam acúmulo de estática e 
ruptura dos fios por ressecamento. Atua reduzindo o volume. Facilita a escovação agindo também como 
defrizante. Para cabelos étnicos existe a opção extra forte. Uso Profissional. pH 4,5.

Principais Ativos

Queratina
Nossa queratina é derivada de cabelos humanos, cuidadosamente tratados para se obter aminoácidos 
em pequenos peptídeos. Devido ao seu baixo peso molecular (micro moléculas), possui facilidade de 
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penetração na cutícula, atingindo profundamente a fibra capilar, proporcionando restauração, elastici-
dade, brilho e maciez de forma instantânea. Sua fixação na fibra é elevada, mantendo-se depositada 
mesmo após o enxágüe.

Creatina
Derivado de aminoácido naturalmente encontrado no organismo humano que possui importante papel 
no metabolismo celular. Recupera a fibra danificada por processos químicos, térmicos e físicos. Suaviza 
a superfície das cutículas. Tamanho super reduzido de penetração profunda e eficaz, com resultado de 
recuperação superior a 20% em relação à queratina e proteína do trigo.

Macadâmia
Rica em fosfolipídios e ácidos graxos essenciais que previnem o ressecamento dos cabelos. Auxilia o 
reestabelecimento dos fios ressecados, normalizando e reforçando a estrutura hidrolipídica.  Formadora 
de filme protetor que permite maior retenção hídrica. Confere excelente propriedade emoliente propor-
cionando toque sedoso e maciez aos cabelos secos e ásperos. 

Composto Sete Ervas
Alecrim, Arnica, Camomila, Castanha-da-Índia, Confrei, Capsicum e Aloe Vera que contém óleos essen-
ciais, flavonóides, resinas, saponinas, carotenos, mucilagens, tanino, alcalóides. Propriedades: Antiin-
flamatório, vasoprotetor, suavizante, reepitelizante, citoestimulante, fixador de proteínas, condicionador, 
protetor dos tecidos, hidratante, cicatrizante e adstringente.

Óleo de Semente de Uva Puro
Adstringente, hemostático, reduz a secreção sebácea, antiinflamatório, ação protetora da fibra, contém 
vitaminas A e C, sais minerais, antocianinas, aminoácidos, flavonoides e taninos. Comprime os poros 
na raiz.

Óleo de Gérmen de Trigo
Suavizante, hidratante, emoliente. Fornece derivados protéicos de restauração, além de revestir os ca-
belos com um filme condicionante. Contém proteínas, aminoácidos, glicídios, lipídios, vitaminas (com-
plexos E e B) e sais minerais.

Lanolina, Bloqueador Solar, Emulsões de Sílica, Emolientes e Polímeros.
Toque sedoso, maciez, desembaraço, brilho e umectação. Formador de filme protetor com bloqueador 
solar.
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S.O.S. Queratinização
Efetua uma alta carga de queratina + creatina na 
fibra, recuperando os fios extremamente ressecados 
e/ou com quebra.

Mais Detalhes
Quando os cabelos se encontram em processo de que-
bra ou extremamente ressecados significa que a estru-
tura da fibra capilar está comprometida.

Já que a estrutura da fibra é composta de quase 90% de queratina, torna-se necessário a recuperação 
da mesma em quantidade suficiente para o enrijecimento da estrutura. Aplicando uma carga de querati-
na líquida com baixo peso molecular somada à creatina, a recuperação ocorrerá em poucas aplicações.

Além da estrutura, temos que preocupar também com a nutrição dos fios e cutículas, que vai deixar os 
fios mais sedosos e sadios, por isto a combinação de outros ativos torna-se necessária.

S.O.S. Queratinização é uma técnica testada e aprovada por inúmeros cabeleireiros.

Produtos utilizados 

S.O.S Queratinização usa os mesmos produtos dos Seis Passos. O que difere é a forma de aplicação.

Purifier Shampooing – P1

Shampoo anti-residual que purifica os fios, eliminando resíduos químicos, cosméticos, cloro, sal e demais 
poluentes. Prepara os cabelos para maior eficácia de ativos de tratamento. Pode ser usado em qualquer 
processo que necessite de uma limpeza profunda. Contém queratina. Uso profissional. pH 6,5.

Dilater Shampooing – P2

Shampoo que atua de forma adstringente no fio e no couro cabeludo, retirando a oleosidade e favore-
cendo várias situações como:

• Dilatar os poros para maior infiltração de ativos de nutrição.
• Dilatar as cutículas para maior penetração e eficácia dos ativos que atuam na fibra capilar.
• Retirar a seborréia e a caspa, preparando o couro cabeludo para receber tratamentos de terapias 

capilares. 

Contém queratina e composto de sete ervas. Requer enxágüe bem feito. Uso profissional. pH 8,5.

Bain Keratine + Creatina - P3

Com alta concentração de queratina, repõe a mesma na parede interna e externa das cutículas. Devido 
ao seu baixo peso molecular (micro moléculas) penetra profundamente e rapidamente na fibra capilar 
agindo de forma instantânea. Usada em qualquer tratamento de reconstrução, em cabelos extremamen-
te ressecados, em fios com situação de quebra e após processos químicos, onde os fios se encontram 
extremamente alcalinizados (emborrachados). Contém creatina potencializando a reconstrução e re-

paração de danos causados por processos químicos. Usado em varias situações no salão, inclusive em 
maquinas de vaporização, nebulização, nano, etc. Também contém complexo de sete ervas. Excelente 
rendimento. Uso profissional. pH 5,0.

Reconstituer – P4

Contém óleo de semente de uva puro, gérmen de trigo e macadâmia. Revitaliza e reconstrói os fios do-
ando força, brilho, elasticidade e desembaraço. Reconstrutor de uso versátil, usado no tratamento Seis 
Passos, na Cauterização, na Escova à Francesa e sempre que se tenha necessidade de reconstrução ou 
de enriquecer um tratamento. Contém queratina e composto de sete ervas. Uso profissional. pH 5,5.

Chimie – P5

Balanceador químico que equilibra e estabiliza o pH. Reduz a pressão osmótica expulsando a água da 
fibra, fechando e selando as cutículas e retendo completamente os ativos do tratamento no interior da 
fibra. Propicia ainda alinhamento dos fios com sedosidade e brilho. Contém queratina e complexo de 
sete ervas. Uso Profissional. pH 4,5.

La Finalite – P6

Leave-in finalizador, formador de filme com protetor solar que propicia proteção extra para cabelos 
coloridos ou não.  Contém queratina e sete ervas que, na formação do filme, evita acúmulo de estática e 
ruptura dos fios por ressecamento. Atua reduzindo o volume. Facilita a escovação agindo também como 
defrizante. Para cabelos étnicos existe a opção Extra Forte. Uso Profissional. pH 4,5.

Principais Ativos

Queratina
Nossa queratina é derivada de cabelos humanos, cuidadosamente tratados para se obter aminoácidos 
em pequenos peptídeos. Devido ao seu baixo peso molecular (micro moléculas), possui facilidade de 
penetração na cutícula, atingindo profundamente a fibra capilar, proporcionando restauração, elastici-
dade, brilho e maciez de forma instantânea. Sua fixação na fibra é elevada, mantendo-se depositada 
mesmo após o enxágüe.

Creatina
Derivado de aminoácido naturalmente encontrado no organismo humano que possui importante papel 
no metabolismo celular. Recupera a fibra danificada por processos químicos, térmicos e físicos. Suaviza 
a superfície das cutículas. Tamanho super reduzido de penetração profunda e eficaz, com resultado de 
recuperação superior a 20% em relação à queratina e proteína do trigo.

Macadâmia
Rica em fosfolipídios e ácidos graxos essenciais que previnem o ressecamento dos cabelos. Auxilia o 
restabelecimento dos fios ressecados, normalizando e reforçando a estrutura hidro lipídica. Formadora 
de filme protetor que permite maior retenção hídrica. Confere excelente propriedade emoliente propor-
cionando toque sedoso e maciez aos cabelos secos e ásperos. 

Composto Sete Ervas
Alecrim, Arnica, Camomila, Castanha-da-Índia, Confrei, Capsicum e Aloe Vera que contém óleos essen-
ciais, flavonóides, resinas, saponinas, carotenos, mucilagens, tanino, alcalóides. Propriedades: Antiin-
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flamatório, vasoprotetor, suavizante, reepitelizante, citoestimulante, fixador de proteínas, condicionador, 
protetor dos tecidos, hidratante, cicatrizante e adstringente.

Óleo de Semente de Uva Puro
Adstringente, hemostático, reduz a secreção sebácea, antiinflamatório, ação protetora da fibra, contém 
vitaminas A e C, sais minerais, antocianinas, aminoácidos, flavonoides e taninos. Comprime os poros 
na raiz.

Óleo de Gérmen de Trigo
Suavizante, hidratante, emoliente. Fornece derivados protéicos de restauração, além de revestir os ca-
belos com um filme condicionante. Contém proteínas, aminoácidos, glicídios, lipídios, vitaminas (E, 
complexo B) e sais minerais.

Lanolina, Bloqueador Solar, Emulsões de Sílica, Emolientes e Polímeros
Toque sedoso, maciez, desembaraço, brilho e umectação. Formador de filme protetor com bloqueador 
solar.
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Cauterização à Francesa

Tratamento master que restaura toda a massa capilar.
Acelera e mantém a recuperação dos fios, fixando os ativos na fibra.
Deixa os fios sedosos e tratados por até trinta dias.

Mais Detalhes

As proteínas são compostas por peptídeos, que são polímeros de amino-
ácidos com uma seqüência de distribuição e composição própria para 
cada proteína.

As proteínas do Chaud Lisser são enriquecidas com 19 tipos de amino-
ácidos de total afinidade com os existentes nos cabelos, com destaque 
para a proteína da Seda e do Trigo. Quanto mais danificados estiverem 
os cabelos, maior será a afinidade, fixando firmemente, não sendo facil-
mente removido pelo enxágüe. Desta forma, possui efeito restaurador e 

protetor, conferindo maciez, brilho e  textura agradável aos fios por mais tempo.
Reduz a agressividade de agentes químicos aplicados para limpeza, coloração, descoloração e alisa-
mento, além de melhorar a estrutura danificada da fibra.

Através das emulsões especiais de sílica, protege as cutículas das altas temperaturas de secador e  pran-
cha. O Chaud é usado em conjunto com os seis passos ou em qualquer técnica térmica.  Existem duas 
formas de aplicação, a frio ou a quente, o que determina a técnica a ser usada é o estado  atual dos fios.

Produtos utilizados 

Chaud Lisser

• Produto chave da cauterização.
• Reconstrutor máster de alta concentração de ativos de recuperação da fibra.
• Contém queratina especial termo ativada que fixa os ativos no interior da fibra, prolongando ao 

máximo o tratamento por até trinta dias. 
• Uso Profissional. pH 4,5.

O Chaud é usado com os Seis Passos.
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Bottox Traitement
A mais avançada tecnologia de recuperação da fibra capilar.
Ação intracelular de precisão que age na fibra de dentro para fora.

Mais Detalhes

Tratamento ultra-regenerativo da fibra capilar.
Promove uma reconstrução profunda, preenchendo os vazios de dentro para fora, 
através do exclusivo complexo botulínico vegetal Glynett. O complexo botulínico 
é composto de provitamina B5, 19 aminoácidos, colágeno, ácido hialurônico, 
proteínas da seda e do trigo e deixa os fios homogêneos, alinhados e brilhantes.

Produtos utilizados 

Chauffe Fibre Shampooing

Shampoo dilatador anti-residual e hidratante que preaquece a fibra capilar, preparando as pontes de 
sulfeto que serão preenchidas com os ativos do tratamento Bottox. Uso Profissional. pH 8,5.

Récupérer

Creme de recuperação e tratamento de uso universal. 
Equilibra e estabiliza o pH. Comprime a fibra reduzindo a pressão osmótica e sela as cutículas dos fios, 
retendo os ativos do tratamento no interior da fibra. Usado no Bottox como creme base. Contém quera-
tina, lanolina e complexo de sete ervas. Uso Profissional. pH 4,5.

Bottox Traitement

Tratamento ultra-regenerativo da fibra capilar. Preenche os vazios capilares de dentro para fora. En-
riquecido com provitamina B5, 19 aminoácidos, colágeno, acido hialurônico, proteínas da seda e do 
trigo. Produto altamente concentrado. Não deve ser usado puro. Misturar ao creme Récupérer. Uso 
profissional. pH 4,5.

Nutrie Profissionel

Máscara que efetua a reposição hídrica, finalizando o processo e garantindo um resultado superior no 
tratamento. Rica em queratina, ceramidas e macadâmia. Uso Profissional. pH 4,0.

Principais Ativos

O complexo botulínico vegetal da Glynett reúne de forma concentrada ácido hialurônico, colágeno, 
proteínas da seda e do trigo, provitamina B5 (pantenol), composto sete ervas, lanolina, macadâmia, 
ceramidas e 19 aminoácidos essenciais.

Acido Hialurônico
Responsável pelo preenchimento das falhas existentes na fibra, Fixando os demais ativos para que ocor-
ra o efeito completo do tratamento de dentro para fora.

Colágeno
Propicia recuperação da estrutura dos fios.

Proteína da Seda
Responsável pelo extraordinário brilho e maciez observado na seda.

Provitamina B5 (Pantenol)
Efetua a regeneração dos fios.

Composto Sete Ervas
Alecrim, Arnica, Camomila, Castanha-da-Índia, Confrei, Capsicum e Aloe Vera que contém óleos essen-
ciais, flavonóides, resinas, saponinas, carotenos, mucilagens, tanino, alcalóides. Propriedades: Antiin-
flamatório, vasoprotetor, suavizante, reepitelizante, citoestimulante, fixador de proteínas, condicionador, 
protetor dos tecidos, hidratante, cicatrizante e adstringente.

Lanolina
Toque sedoso, maciez, desembaraço, brilho e umectação. 

Macadâmia
Rica em fosfolipídios e ácidos graxos essenciais que previnem o ressecamento dos cabelos.  Auxilia o 
restabelecimento dos fios ressecados, normalizando e reforçando a estrutura hidrolipídica. Formadora 
de filme protetor que permite maior retenção hídrica. Confere excelente propriedade emoliente, propor-
cionando toque sedoso e maciez aos cabelos secos e ásperos. 

Ceramidas
Atua sobre a quantidade e o tipo de colágeno fibrilar, conferindo maciez e elasticidade. A afinidade au-
menta quanto mais danificados estiverem os cabelos. Seus componentes se fixam firmemente não sendo 
facilmente removidos pelo enxágue, desta forma possui efeito restaurador e protetor conferindo toque 
sedoso e textura agradável aos cabelos. Umectante, hidratante e principalmente redutor da agressivida-
de de agentes químicos.

Aminoácidos
As proteínas são compostas por peptídeos, que são polímeros de aminoácidos com uma seqüência de 
distribuição e composição própria para cada proteína. As proteínas do Bottox Traitement são enrique-
cidas com dezenove tipos de aminoácidos de total afinidade com as existentes nos cabelos, que são:

• 1  Glicina 
• 2  Alanina 
• 3  Valina
• 4  Leucina 
• 5  Isoleucina 
• 6  Serina 
• 7  Treonina 
• 8  Ácido aspártico 
• 9  Ácido glutâmico 
• 10 Fenilalanina 
• 11 Tirosina 
• 12 Lisina
• 13 Histidina 
• 14 Arginina 

• 15 Prolina
• 16 Hidroxiprolina  
• 17 Hidroxilisina
• 18 Cistina
• 19 Metionina
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Pós-Progressiva
Contém colágeno enriquecido com elastina, que elimina 
os efeitos nocivos do tioglicolato e do formol.

Mais Detalhes

Tratamento profissional para cabelos submetidos à escova 
progressiva e definitiva.

Contém colágeno enriquecido com elastina que interrom-
pe as agressões sofridas pelo formol ou tioglicolato. Re-
cuperando os fios, mantendo a saúde da fibra, além de 
ajudar a prolongar o resultado das escovas. Seja qual for 

a progressiva, nosso tratamento recupera e trata os fios de forma precisa e correta.

Produtos utilizados
 
Shampooing Brosse

Limpa sem agredir os fios, propicia emoliencia e ajuda na redução do volume. Contém óleo de oliva 
que protege a impermeabilização formada na fibra prolongando o resultado de processos como escova 
progressiva ou definitiva.Uso Profissional. pH 5,5.

Conditionner Brosse

Possui características de restauração ,deixando os fios soltos e sedosos, com menos volume. Fornece 
tratamento na fibra, recuperando os danos causados pelas escovas. Rico em ativos de recuperação 
como óleo de soja, aloe vera, alga glacilária, mel silvestre, papaya, kiwi, amêndoa doce e queratina. 
Uso Profissional. pH 4,5.

Masque Brosse

Possui alta concentração de colágeno enriquecido com elastina que elimina os efeitos nocivos do formol 
e do tioglicolato. Fornece uma hidratação profunda na fibra, recuperando os fios, o brilho e a sedosi-
dade. Contém óleo de semente de uva. Uso Profissional. pH 4,5.

Leave-in Brosse

Formador de filme com protetor solar que evita acúmulo de estática e ruptura dos fios por ressecamen-
to. Atua reduzindo o volume. Facilita a escovação agindo também como defrizante. Deixa os cabelos 
sedosos, altamente condicionados e protegidos. Sua melhor ação esta ligada ao calor por conter ativos 
termos ativados, protege os fios do sol e do calor do secador. Rico em queratina, alecrim, arnica monta-
na, camomila, castanha-da-Índia, confrei, capsicum, alga gracilária. Uso Profissional. pH 4,5.
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OPCIONAL:

Bain Keratine + Creatina - P3
 
Com alta concentração de queratina, repõe a mesma na parede interna e externa das cutículas.

Devido ao seu baixo peso molecular (micro moléculas) penetra profundamente e rapidamente na fibra 
capilar agindo de forma instantânea. Usada em qualquer tratamento de reconstrução, em cabelos ex-
tremamente ressecados, em fios com situação de quebra e após processos químicos, onde os fios se en-
contram extremamente alcalinizado (emborrachado). Contém creatina potencializando a reconstrução e 
reparação de danos causados por processos químicos. Usado em várias situações no salão, inclusive em 
máquinas de vaporização, nebulização, nano, etc. Também contém complexo de sete ervas. Excelente 
rendimento. Uso profissional. pH 5,0.

Principais Ativos

Óleo de Oliva
Atua como agente lubrificante e emoliente proporcionando toque macio. Cria filme protetor tanto na 
fibra como as cutículas evitando agressões externas.

Hidrolizado de Colágeno
Enriquecido com Elastina, bloqueia os malefícios do formol e do tioglicolato e efetua a recuperação 
molecular das proteínas das fibras. Proporciona substatividade elevada aos cabelos, conferindo maciez, 
brilho, suavidade e reduz agressividade dos tensoativos.

Poliquaternios
Agente antiestático, proporciona emoliencia ao toque, proporciona filme continuo no fio com efeito con-
dicionador. Promove penteabilidade , sensação de maciez e brilho.

Óleo de Soja
Fornece elasticidade, resistência mecânica e maciez sobre os fios de cabelos secos, danificados e/ou 
fragilizados. Fortalece a raiz dos cabelos. Rico em glicina, fosfolipídeos e polisaturados. Uniformiza as 
cutículas e seu uso contínuo faz com que os cabelos recuperem o aspecto brilhante, a maciez e a male-
abilidade. Excelente emoliência e toque sedoso aos cabelos. 

Aloe Vera
Hidratante, umectante, emoliente, condicionador, cicatrizante, calmante, regenerador dos tecidos.

Alga Gracilária
Possui alta afinidade com as proteínas dos cabelos. Emoliente, dermoprotetor, hidratante, suavizante, 
restaurador, nutritivo. Doador de brilho, volume e maciez. 

Mel Silvestre
Hidratante, emoliente, condicionador, restaurador, nutritivo.

Papaya
Hidratante, amaciante, clareador de manchas, remineralizante, condicionador.

Kiwi
Remineralizante, hidratante, condicionador, amaciante, dermoprotetor.

Amêndoa Doce
Hidratante, emoliente, suavizante, amaciante, cicatrizante, revitalizante, condicionador.
 
Hidrolisado de Queratina
Com baixo peso molecular (micro moléculas), possui facilidade de penetração na cutícula, atingindo 
profundamente a fibra capilar, proporcionando restauração, elasticidade, brilho e maciez de forma 
instantânea. Sua fixação na fibra é elevada, mantendo-se depositada mesmo após o enxágüe.

Óleo de Semente de Uva
Condicionante, restaura a umidade do cabelo, melhora o toque e brilho, proporciona emoliência. Tem 
efeito adstringente suave, antioxidante, queratolitico suave, suavizante.

Alecrim
Estimulante capilar, antiinflamatório, refrescante, tonificante, adstringente, cicatrizante.

Arnica Montana
Estimulante, tônico, revulsivo, cicatrizante, descongestionante. Melhora a microcirculação superficial.

Camomila
Adstringente, tônica, cicatrizante, calmante e refrescante.

Castanha-da-Índia
Adstringente, anti-oxidante, tonificante da circulação periférica, vasoprotetor.

Confrei
Hidratante, amaciante, cicatrizante, adstringente, reepitelizante.

Capsicum
Rubefaciente, revulsivo, tônico capilar, estimulante da circulação periférica.
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Escova de Formol Vegetal
Formelle Naturelle, escova de Formol Natural que alisa como o formol 
químico sem causar mal à saúde.

Mais Detalhes

Alisa sem irritação de olhos ou garganta, sem desbotar, sem dificultar a es-
covação na aplicação, sem modificar a estrutura dos fios e sem causar mal a 
saúde, pois, é 90% natural. A Glynett copiou a esctrutura do formol químico 
através de componentes vegetais. 

Experimente o formol natural da Glynett. Ecologicamente correto e saudável.

Produtos utilizados

Shampooing Formelle Naturelle

Shampoo dilatador anti-residual suave e condicionante, próprio para limpeza e preparação dos fios 
para o processo da progressiva. Uso Profissional. pH 6,0.

Lissage Formelle Naturelle

Produto chave que contém o ativo principal do sistema. Constituído de 90% de ativos naturais e vegetais 
que simulam exatamente o resultado do formol químico sem causar mal a saúde. Uso Profissional. 
pH 2,5.

Finalisé Formelle Naturelle

Creme reconstrutor de finalização específico para a escova Formelle Naturelle. Efetua a reposição hí-
drica reorganizando as pontes, neutralizando e finalizando o processo. Sua ação também garante um 
resultado superior no tratamento final. Uso profissional. pH 3,5.

Principais Ativos

Acrilato e queratina vegetal termoativada
Acrilatos são conhecidos como resinas de grande capa-
cidade polimérica de formar filme.

O acrilato forma um filme resinoso nas pontes de sul-
feto, fixando-se fortemente através do calor, deixando 
as pontes retilíneas e impermeabilizadas por um longo 
período.

A Glynett desenvolveu um acrilato 90% vegetal que, so-
mado a queratina vegetal, formam esta nova molécula,  
a qual chamamos de formol natural.
A queratina vegetal termoativada, responsável pela fi-
xação da resina, ainda forma um reticulado acetinado 

nas cutículas proporcionando toque aveludado por toda a extensão dos fios, deixando-os tratados, se-
lados, sedosos e altamente brilhantes.

Lanolina 
Oferece maciez e suavidade. Auxilia na reposição dos lipídeos, responsáveis pela lubrificação natural 
da fibra capilar e pelo brilho.
  
Óleo de Oliva 
Hidrata e suaviza, é purificador, melhora a elasticidade dos fios e dá brilho aos cabelos. Possui ação 
emoliente e hidratante. Exerce ação protetora sobre os cabelos. Proporcionando à formulação toque 
seco, aveludado e de agradável sensação.
 
Extrato de Alecrim 
Tonificante e doador de brilho.
 
Extrato da Folha de Confrei
Nutre os cabelos instantaneamente, possui um efeito estimulante e é usado para limpar o cabelo.
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Escova de Paris
Indicada para quem busca o liso intenso e duradouro.

Mais Detalhes

Tecnologia que supera as progressivas de formol tanto no resultado como na dura-
bilidade. O tratamento, maciez e sedosidade são características marcantes nesta 
escova em relação à concorrência. Contém o exclusivo e inovador Bio Composto 
Marinho Glynett, constituído de Algas Vermelhas do Mediterrâneo com Bálsamo 
de Mirra, Tolú e Benjoin acrescido de Colágeno Marinho e Óleos Essenciais.

O Bio Composto Marinho forma um filme resinoso oclusivo nas pontes de sulfeto 
se fixando fortemente através do calor deixando as pontes retilíneas e imperme-
abilizadas por um longo período. O Balsamo de Mirra, Tolú e Benjoin  forma um 
reticulado acetinado nas cutículas proporcionando toque aveludado por toda a 
extensão dos fios, deixando-os tratados, selados e protegidos da ação do sol e do 
vento, promovendo o prolongamento do resultado.

O Colágeno Marinho e os óleos essenciais promovem um tratamento umectante, garantindo sedosidade 
e naturalidade aos fios.

Produtos utilizados 

Chauffe-Fibre

Shampoo dilatador anti-residual suave e condicionante que preaquece a fibra capilar, preparando as 
pontes de sulfeto que serão impermeabilizadas pelo Bio Composto Marinho. Uso Profissional. pH 8,5.

Réducter Creme

Seu exclusivo Bio Composto Marinho cria uma sinergia entre as pontes de sulfeto deixando-as imper-
meabilizadas e retilíneas. Rico em colágeno marinho, bálsamo de mirra, Tolú e Benjoin. Produto termo 
ativado. Contém 0,2% de formol. Uso Profissional. pH 3,5. 

Nutrie Professionnel 

Máscara que efetua a reposição hídrica reorganizando as pontes, neutralizando e finalizando o proces-
so. Sua ação também garante um resultado superior no tratamento final, rica em queratina, ceramidas 
e macadâmia. Uso Profissional. pH 4,0.

Principais Ativos

Bio Composto Marinho
Constituído de Algas Vermelhas do Mediterrâneo com Bálsamo de Mirra, Tolú e Benjoin acrescido de 
Colágeno Marinho e óleos essenciais. Forma um filme resinoso oclusivo nas pontes de sulfeto se fixando 
fortemente através do calor deixando as pontes RETILÍNEAS e impermeabilizadas por um longo período.
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Bálsamo de Mirra, Tolú e Benjoin 
Forma um reticulado acetinado nas cutículas, proporcionando toque aveludado por toda a extensão dos 
fios, deixando-os tratados, selados e protegidos da ação do sol e do vento, promovendo o prolonga-
mento do resultado.

Colágeno Marinho
Enriquecido com óleos essenciais promovem um tratamento umectante, garantindo sedosidade e natu-
ralidade aos fios.

Macadâmia
Rica em fosfolipídios e ácidos graxos essenciais que previnem o ressecamento dos cabelos. Auxilia o 
restabelecimento dos fios ressecados, normalizando e reforçando a estrutura hidrolipídica. Formadora 
de filme protetor que permite maior retenção hídrica. Confere excelente propriedade emoliente, propor-
cionando toque sedoso e maciez aos cabelos secos e ásperos. 

Ceramidas
Atua sobre a quantidade e o tipo de colágeno fibrilar, conferindo maciez e elasticidade. A afinidade au-
menta quanto mais danificados estiverem os cabelos. Seus componentes se fixam firmemente não sendo 
facilmente removidos pelo enxágue, desta forma possui efeito restaurador e protetor conferindo toque 
sedoso e textura agradável aos cabelos. Umectante, hidratante e principalmente redutor da agressivida-
de de agentes químicos.

Queratina
Nossa queratina é derivada de cabelos humanos, cuidadosamente tratados para se obter aminoácidos 
em pequenos peptídeos. Devido ao seu baixo peso molecular (micro moléculas), possui facilidade de 
penetração na cutícula, atingindo profundamente a fibra capilar, proporcionando restauração, elastici-
dade, brilho e maciez de forma instantânea. Sua fixação na fibra é elevada, mantendo-se depositada 
mesmo após o enxágue.
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Escova de Carbocisteína
Indicada para quem busca o substituto do formol sem abrir mão do liso.
A Glynett usa a carbocisteína de 2ª geração. A geração que não desbota.

Mais Detalhes

O que é carbocisteína?

Em 2010 a Carbocisteína se consagrou como o substituto do formol das escovas 
progressivas, porém a sua acidez agride os pigmentos causando desbotamento 
nos cabelos coloridos e amarelamento forte principalmente nos tons loiros. Também 
possui uma característica de dificultar o processo de  escovação, o que desagrada 
muito os profissionais da beleza.

Carbocisteína é uma molécula que possui em sua cadeia o radical  sulfidrila (-SH) 
que, em combinação com as oxoacetamidas (derivadas  do ácido acético), em pH 

ácido, permite o enfraquecimento das ligações de pontes de dissulfeto do cabelo (também conhecidas 
como ligações cisteínicas), permitindo que através do calor se consiga uma mudança provisória dessas 
ligações deixando os fios temporariamente lisos.

O que é Acrilato e/ou Metacrilato?

Acrilatos ou Metacrilatos não alisam o cabelo. São monômeros usados principalmente como agluti-
nantes poliméricos, geralmente conhecidos como resinas sintéticas. Os metacrilatos não são usados em 
cosméticos devido ao cheiro desagradável, típico de um verniz. No entanto, servem para conferir con-
sistência e viscosidade a um produto. 

A Glynett pesquisou a sua capacidade polimérica de formar um filme, substituindo ao máximo o sintético 
pelo vegetal.

O que é carbocisteína acrilatada?

Após um ano de pesquisas e testes, a Glynett apresenta a 2ª Geração da Carbocisteína. Trata-se da 
junção do acrilato 99% vegetal desenvolvido pela Glynett com a carbocisteína tradicional. O conjunto 
permite que a Carbocisteína efetue o alisamento enquanto o acrilato vegetal protege os pigmentos, evi-
tando assim, que ocorra qualquer tipo de desbotamento.

No final do processo o acrilato é descartado no enxágue, pois é hidrossolúvel. Uma vez que 99% da 
composição é vegetal e apenas 1% sintético, o problema do odor do Acrilato também foi solucionado. A 
evolução foi perfeita: Alisa como a Carbocisteína tradicional sem desbotar e sem dificultar a escovação.

Produtos utilizados 

Chauffe-Fibre
Shampoo dilatador anti-residual suave condicionante que pré aquece a fibra capilar preparando as 
pontes de sulfeto que serão alteradas temporariamente pela carbocisteína. Uso Profissional. pH 8,5.

Réducter Cisteína

Contém o substituto do formol para alisamentos de progressiva, todavia a nossa carbocisteína é de 2ª 
geração, a geração que não desbota. Uso Profissional. pH 3,5.

Nutrie Professionnel 

Máscara que efetua a reposição hídrica reorganizando as pontes, neutralizando e finalizando o proces-
so. Sua ação também garante um resultado superior no tratamento final, rica em queratina, ceramidas 
e macadâmia. Uso Profissional. pH 4,0.

Principais Ativos

Carbocisteína de 2ª geração: a geração que não desbota
Mix de carbocisteína com metacrilato vegetal, única sem formol que alisa sem desbotar ou amarelar os 
fios, graças a proteção resinosa do metacrilato vegetal, ativo exclusivo da Glynett. 

Macadâmia
Rica em fosfolipídios e ácidos graxos essenciais que previnem o ressecamento dos cabelos. Auxilia o 
reestabelecimento dos fios ressecados, normalizando e reforçando a estrutura hidro lipídica. Formadora 
de filme protetor que permite maior retenção hídrica. Confere excelente propriedade emoliente, propor-
cionando toque sedoso e maciez aos cabelos secos e ásperos. 

Ceramidas
Atua sobre a quantidade e o tipo de colágeno fibrilar, conferindo maciez e elasticidade. A afinidade au-
menta quanto mais danificados estiverem os cabelos. Seus componentes se fixam firmemente não sendo 
facilmente removidos pelo enxágue, desta forma possui efeito restaurador e protetor, conferindo toque 
sedoso e textura agradável aos cabelos. Umectante, hidratante e principalmente redutor da agressivida-
de de agentes químicos.

Queratina
Nossa queratina é derivada de cabelos humanos, cuidadosamente tratados para se obter aminoácidos 
em pequenos peptídeos. Devido ao seu baixo peso molecular (micro moléculas), possui facilidade de 
penetração na cutícula, atingindo profundamente a fibra capilar, proporcionando restauração, elastici-
dade, brilho e maciez de forma instantânea. Sua fixação na fibra é elevada, mantendo-se depositada 
mesmo após o enxágue.
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Escova à Francesa
Proporciona a redução progressiva e temporária do volume dos cabelos sem 
usar química.

Mais Detalhes

O sistema temporário cria uma impermeabilização interna na fibra capilar através 
de um composto de aminoácidos e emulsões de silicone, impedindo assim que as 
moléculas de proteínas doadas à fibra se percam no enxágüe. Isto faz com que os 
fios pesem, diminuindo o volume, além de manter os cabelos tratados por mais tem-
po, tornando-os fáceis do cliente manusear e cuidar em casa. Por não conter quí-
mica, alguns cabelos terão maior redução de volume do que outros, todavia todos 
ganham com o tratamento ficando sedosos com brilho intenso; e principalmente 
fáceis de cuidar em casa. O resultado esta diretamente ligado à técnica usada pelo 

profissional, de acordo com as necessidades de cada cabelo (mediante diagnóstico). 

Em caso de tintura recomendamos efetuá-la primeiro e aguardar dois dias para a total fixação dos pig-
mentos para só então efetuar a escova à francesa, a impermeabilização pós-coloração prolonga a cor e 
evita o desbotamento precoce. Já em relaxamento ou definitiva o ideal é efetuar a escova imediatamente 
após o processo. Reafirma o relaxamento, propicia tratamento, brilho e sedosidade, valorizando ainda 
mais o processo químico efetuado, neste caso não se usa os passos um e dois (Purifier e Dilater).

Produtos utilizados 

Non Frisé

Produto chave da Escova à Francesa. Produto desenvolvido para criar uma impermeabilização na fibra 
através de um composto de aminoácidos e emulsões especiais de sílica, de modo a proporcionar redu-
ção de volume dos cabelos de forma progressiva e temporária. Facilita a escovação disciplinando os 
fios, doando brilho intenso, hidratação, sedosidade e proteção contra o calor do secador. Atua também 
reduzindo o volume. Ótimo finalizador para tratar e reafirmar relaxamentos e definitiva. Contém 0,2% 
de formoldeído apenas como conservante. Uso Profissional. pH 5,0.

O Non Frisé é usado com cinco dos Seis Passos e o Chaud Lisser da cauterização, se você ainda não os 
conhece, eles estão relacionados abaixo:

Chaud Lisser

Produto chave da cauterização. Reconstrutor master de alta concentração de ativos de recuperação da 
fibra. Contém queratina especial termoativada que fixa os ativos no interior da fibra prolongando ao 
máximo o tratamento em até trinta dias. Uso Profissional. pH 4,5.

Purifier Shampooing – P1

Shampoo anti-residual que purifica os fios eliminando resíduos químicos, cosméticos, cloro, sal e demais 
poluentes. Prepara os cabelos para maior eficácia de ativos de tratamento.  Pode ser usado em qualquer 
processo que necessite de uma limpeza profunda.  Contém queratina. Uso profissional. pH 6,5.
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Dilater Shampooing – P2

Shampoo líquido que atua de forma adstringente no fio e no couro cabeludo, retirando a oleosidade e 
favorecendo varias situações como:
• Dilatar os poros para maior infiltração de ativos de nutrição.
• Dilatar as cutículas para maior penetração e eficácia dos ativos que atuam na fibra capilar.
• Retirar a seborréia e a caspa preparando o couro cabeludo para receber tratamentos de terapias 

capilares.

Contém queratina e composto de sete ervas. Requer enxágüe bem feito. Uso profissional. pH 8,5.

Reconstituer – P4

Contém óleo de semente de uva puro, gérmen de trigo e macadâmia. Revitaliza e reconstrói os fios do-
ando força, brilho, elasticidade e desembaraço. Reconstrutor de uso versátil, usado no tratamento seis 
passos, na cauterização, na escova à francesa e sempre que se tenha necessidade de reconstrução ou 
de enriquecer um tratamento.Contém queratina e composto de sete ervas. Uso profissional. pH 5,5.

Chimie – P5

Balanceador químico que equilibra e estabiliza o pH. Reduz a pressão osmótica expulsando a água 
da fibra fechando e selando as cutículas retendo completamente os ativos do tratamento no interior da 
fibra. Propicia ainda alinhamento dos fios com sedosidade e brilho. Contém queratina e complexo de 
sete ervas. Uso Profissional. pH 4,5.

La Finalite – P6

Leave-in finalizador formador de filme com protetor solar que propicia proteção extra para cabelos 
coloridos ou não. Contém queratina e sete ervas que na formação do filme evita acúmulo de estática e 
ruptura dos fios por ressecamento. Atua reduzindo o volume. Facilita a escovação agindo também como 
defrizante. Para cabelos étnicos existe a opção extra forte. Uso Profissional. pH 4,5.

Principais Ativos

Nos produtos Non Frisé e Chaud Lisser:

Composto de Silicones
Aderem-se à fibra de forma a criar uma barreira impermeabilizante na mesma, além de manter os ati-
vos retidos no fio. A impermeabilização é ativada pelo calor do secador junto com a queratina especial 
termoativada que se acopla junto com a impermeabilização do composto de silicones.

Colágeno
O hidrolisado de colágeno propicia um super tratamento para os cabelos e recupera a estrutura dos fios.

Proteína concentrada da seda
A proteína da seda concentrada é obtida diretamente da hidrólise dos casulos da seda, e contém os 
aminoácidos responsáveis pelo extraordinário brilho e maciez observado nela.

Proteína do Trigo
Promove nutrição e tratamento.

Provitamina B5 (Pantenol)
Efetua a regeneração dos fios.

Queratina especial termoativada 
A queratina termoativada usada neste processo tem a finalidade de embeber a fibra e reter os ativos 
no interior dela, criando um filme protetor que preenche as fissuras que se apresentam ao longo do fio. 

Emulsões sílicas
Protegem as cutículas das altas temperaturas das pranchas e secadores.

Nos cinco dos Seis Passos:

Macadâmia
Rica em fosfolipídios e ácidos graxos essenciais que previnem o ressecamento dos cabelos. Auxilia o 
restabelecimento dos fios ressecados, normalizando e reforçando a estrutura hidrolipídica. Formadora 
de filme protetor que permite maior retenção hídrica. Confere excelente propriedade emoliente, propor-
cionando toque sedoso e maciez aos cabelos secos e ásperos. 

Composto Sete Ervas
Alecrim, Arnica, Camomila, Castanha-da-Índia, Confrei, Capsicum e Aloe Vera que contém óleos essen-
ciais, flavonóides, resinas, saponinas, carotenos, mucilagens, tanino, alcalóides. Propriedades: Antiin-
flamatório, vasoprotetor, suavizante, reepitelizante, citoestimulante, fixador de proteínas, condicionador, 
protetor dos tecidos, hidratante, cicatrizante e adstringente.

Óleo de Semente de Uva Puro
Adstringente, hemostático, reduz a secreção sebácea, antiinflamatório, ação protetora da fibra, contém 
vitaminas A e C, sais minerais, antocianinas, aminoácidos, flavonoides e taninos. Comprime os poros 
na raiz.

Óleo de Gérmen de Trigo
Suavizante, hidratante, emoliente. Fornece derivados protéicos de restauração, além de revestir os ca-
belos com um filme condicionante. Contém proteínas, aminoácidos, glicídios, lipídios, vitaminas (com-
plexos E e B) e sais minerais.

Lanolina, Bloqueador Solar, Emulsões de Sílica, Emolientes e Polímeros.
Toque sedoso, maciez, desembaraço, brilho e umectação. Formador de filme protetor com bloqueador 
solar.



PROGRESSIVAS

36 37

Escova de Bottox
Progressiva para quem busca tratamento e controle do volume na medida certa.

Mais Detalhes

Cabelos super tratados e disciplinados, com menos volume. Indicado para quem 
não busca o liso extremo.

Alia o tratamento do Bottox e o alisamento da Progressiva, disciplinando os fios e 
reduzindo o volume na medida certa. Podes-se usar Reducter Creme da escova de 
Paris ou Reducter Cisteína da escova de Cisteína para a redução do volume, e a 
ampola do Bottox Traitement para promover um tratamento ultra-regenerativo na 
fibra capilar. Assim os cabelos ficam super tratados e com volume controlado ao 
gosto da cliente.

IMPORTANTE: A carbocisteína usada é a da 2ª geração, a geração que não des-
bota.

Produtos utilizados
Chauffe Fibre Shampooing

Shampoo dilatador anti-residual hidratante que preaquece a fibra capilar, preparando as pontes de 
sulfeto que serão impregnadas com os ativos do processo. Uso Profissional. pH 8,5.

Récupérer

Creme de recuperação e tratamento de uso universal. Equilibra e estabiliza o pH. Comprime a fibra 
reduzindo a pressão osmótica e sela as cutículas dos fios, retendo os ativos do tratamento no interior 
da fibra. Usado na Escova de Bottox como creme base para a mistura. Contém queratina, lanolina e 
complexo de sete ervas. Uso Profissional. pH 4,5.

Ampola de Bottox

Tratamento ultra-regenerativo da fibra capilar. Preenche os vazios capilares de dentro para fora. En-
riquecido com provitamina B5, 19 aminoácidos, colágeno, acido hialurônico, proteínas da seda e do 
trigo. Produto altamente concentrado. Não deve ser usado puro. Misturar ao creme Récupérer. Uso 
profissional. pH 4,5. Dose única.

Opção 1: Réducter Creme 

Promove um super alisamento temporário nos fios através do exclusivo e inovador o Bio Composto Mari-
nho da Glynett, constituído de Algas Vermelhas do Mediterrâneo com Bálsamo de Mirra, Tolú e Benjoin 
acrescido de Colágeno Marinho e Óleos Essenciais. Contem 0,2% de formol. Uso Profissional. pH  4,5.

Opção 2: Réducter Cisteína

A carbocisteína é a substituta do formol nas escovas progressivas. Promove alisamento sem irritações 
e inconveniências do formol. Criada no ano de 2010. Em 2011 a Glynett criou a segunda geração da 
carbocisteína a geração que não desbota, inconveniência que existe na carbocisteína tradicional. Uso 
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profissional. pH 4,5.

Nutrie Profissionel
Máscara que efetua a reposição hídrica, finalizando o processo e garantindo um resultado superior no 
tratamento. Rica em queratina, ceramidas e macadamia. Uso Profissional. pH 4,0.

Principais Ativos

Bottox
O complexo botulínico vegetal da Glynett (Bottox) reúne de forma concentrada acido hialurônico, colá-
geno, proteínas da seda e do trigo, provitamina B5 (pantenol), composto sete ervas, lanolina, macadâ-
mia, ceramidas e 19 aminoácidos essenciais.

Carbocisteína
Substituta do formol, a carbocisteína de 2ª geração não desbota nem dificulta a escovação como a car-
bocisteína tradicional. Livre de formol, promove o alisamento temporário mas duradouro nos fios.

Bio Composto Marinho, Mirra, Tolú, Benjoin e Colágeno Marinho
O Bio Composto Marinho forma um filme resinoso oclusivo nas pontes de sulfeto, fixando-se fortemente 
através do calor, deixando as pontes retilíneas e impermeabilizadas por um longo período. O Bálsamo 
de Mirra, Tolú e Benjoin  forma um reticulado acetinado nas cutículas proporcionando toque aveludado 
por toda a extensão dos fios, deixando-os tratados, selados e protegidos da ação do sol e do vento, 
promovendo o prolongamento do resultado. O Colágeno Marinho e os óleos essenciais promovem um 
tratamento umectante, garantindo sedosidade e naturalidade aos fios.

Acido Hialurônico
Responsável pelo preenchimento das falhas existentes na fibra, Fixando os demais ativos para que ocor-
ra o efeito completo do tratamento de dentro para fora.

Colágeno
Propicia recuperação da estrutura dos fios.

Proteína da Seda
Responsável pelo extraordinário brilho e maciez observado na seda.

Proteína do Trigo
Promove nutrição e tratamento.

Provitamina B5 (Pantenol)
Efetua a regeneração dos fios.

Composto Sete Ervas
Alecrim, Arnica, Camomila, Castanha-da-Índia, Confrei, Capsicum e Aloe Vera que contém óleos essen-
ciais, flavonóides, resinas, saponinas, carotenos, mucilagens, tanino, alcalóides. Propriedades: Antiin-
flamatório, vasoprotetor, suavizante, reepitelizante, citoestimulante, fixador de proteínas, condicionador, 
protetor dos tecidos, hidratante, cicatrizante e adstringente.

Lanolina
Toque sedoso, maciez, desembaraço, brilho e umectação. 

Macadâmia
Rica em fosfolipídios e ácidos graxos essenciais que previnem o ressecamento dos cabelos. Auxilia o 
restabelecimento dos fios ressecados, normalizando e reforçando a estrutura hidro lipídica. Formadora 
de filme protetor que permite maior retenção hídrica. Confere excelente propriedade emoliente, propor-
cionando toque sedoso e maciez aos cabelos secos e ásperos. 

Ceramidas
Atua sobre a quantidade e o tipo de colágeno fibrilar, conferindo maciez e elasticidade. A afinidade au-
menta quanto mais danificados estiverem os cabelos. Seus componentes se fixam firmemente não sendo 
facilmente removidos pelo enxágüe, desta forma possui efeito restaurador e protetor conferindo toque 
sedoso e textura agradável aos cabelos. Umectante, hidratante e principalmente redutor da agressivida-
de de agentes químicos.

Aminoácidos
As proteínas são compostas por peptídeos, que são polímeros de aminoácidos com uma sequência de 
distribuição e composição própria para cada proteína. As proteínas do Bottox Traitement são enriqueci-
das com dezenove tipos de aminoácidos de total afinidade com as existentes nos cabelos que são:

• 1  Glicina 
• 2  Alanina 
• 3  Valina
• 4  Leucina 
• 5  Isoleucina 
• 6  Serina 
• 7  Treonina 
• 8  Ácido aspártico 
• 9  Ácido glutâmico 
• 10 Fenilalanina 
• 11 Tirosina 
• 12 Lisina
• 13 Histidina 
• 14 Arginina 
• 15 Prolina
• 16 Hidroxiprolina  
• 17 Hidroxilisina
• 18 Cistina
• 19 Metionina
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Keratinized Système
Moléculas de alisamento queratinizadas. Alisa e repõe a perda da queratina, mantendo os cabelos 
saudáveis durante e após o processo. Disponível nas versões Guanidina, Sódio e Tioglicolato.

Mais Detalhes

A estrutura da fibra capilar é constituída de queratina em quase sua totalidade.

Os relaxantes modificam a estrutura da fibra, causando uma perda significativa de queratina e tornan-
do a estrutura frágil, ressecada e enfraquecida, porque a reposição da queratina só é feita no final do 
alisamento, tentando remediar ao invés de prevenir.

A Glynett criou um método inovador patenteado como KERATINIZED SYSTÈME, composto de moléculas 
queratinizadas de dupla ação, metade alisante metade queratina. Alisa e repõe a perda da queratina 
simultaneamente, mantendo os cabelos saudáveis durante e após o processo. Os cabelos ficam totalmen-
te naturais, sedosos, leves e com brilho, como se tivessem passado por uma uma hidratação. Tudo isso 
graças à dupla ação que alisa e previne em vez de apenas tentar remediar.

Keratinized esta disponível nos três ativos mais usados no mundo: Guanidina, Sódio e Tioglicolato.

Produtos utilizados 

Para alisar e/ou relaxar um cabelo é necessário uma analise profissional dos fios para definir qual é o 
ativo adequado para o tipo de cabelo e qual força a ser usada. O inovador Keratinized Système dis-
ponibiliza os três ativos mais usados no mundo: GUANIDINA, SODIO E TIOGLICOLATO, abrangendo 
assim qualquer tipo de necessidade.

• Tioglicolato

Thioglycolate Keratinized
Disponível em duas forças: Regular e Super. 

Contem Óleo de Oliva responsável pela melhora da elasticidade dos 
fios, além de manteiga de Cupuaçu, Lanonila, Proteína do Trigo. pH 
9. Uso Profissional.

Neutralité
Neutralizante cremoso e estabilizado.

Neutralizante do Tioglicolato rico em ativos de tratamento com destaque para o Silanotriol, um polímero 
de látex que proporciona condicionamento e maciez aos fios. Neutraliza e protege a fibra. Uso Profis-
sional. pH 3,5.
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• Guanidina

Relaxer Crème e Activateur

A mistura da guanidina deve ser feita na hora do uso. O Activateur é quem 
ativa a base do Relaxer Crème de acordo com a quantidade a ser usada e 
a força desejada: Forte/Super, Normal/Regular ou Suave. Contem Óleo de 
oliva, responsável pela melhora da elasticidade dos fios, além de manteiga 
de cupuaçu, lanonila, proteina do trigo. Relaxer Crème pH12,50 e Activa-
teur pH 11. Uso Profissional.

• Sódio

Disponível em duas forças: Regular e Super. 

Contém Óleo de Damasco e Pêssego responsáveis pela proteção extra 
da fibra, doando sedosidade, emoliencia e elasticidade aos fios. Con-
tém também óleo de oliva, proteína do trigo e manteiga de cupuaçu. 
Uso Profissional. pH 13,5.
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• Produtos essenciais e universais

Récupérer
Ultra tratamento universal pós-química. Ideal para finalizar relaxamentos e colora-
ções. Comprime a fibra reduzindo a pressão osmótica e sela as cutículas dos fios. 
Equilibra e estabiliza o pH. Rico em ativos de tratamento como alecrim, camomila, 
castanha da Índia,  jaborandi, lanolina, óleo de semente de uva anti oxidante. Uso 
profissional. pH 4,5.

Indicateur
Shampoo indicador. Contém queratina e creatina, óleo de oliva e proteína do trigo que 
aumentam o tratamento de finalização, além de indicar se existem resíduos químicos. Uso 
profissional. pH 6,0. 

Protecteur
Protetor de fio e couro cabeludo. Protege a pele contra as irritações e ardências e os fios 
contra quebra e ressecamento. Espalha com facilidade. Possui enxágüe fácil. Compatível 
com qualquer relaxamento e permanente. Contém Pró Vitamina B5. Uso profissional.

Principais ativos

Queratina
Proporciona o fortalecimento intensivo de cabelos desestruturados, quebradiços e elásticos, efetuando 
ligações cisteínicas com as proteínas do cabelo.

Manteiga de cupuaçu
Emoliente que proporciona um toque agradável, maciez e suavidade ao cabelo, possibilitando a recu-
peração da umidade e elasticidade natural do cabelo.

Óleo de oliva
Hidrata e suaviza, é purificador, melhora a elasticidade dos fios e dá brilho aos cabelos. Possui ação 
emoliente e hidratante. Exerce ação protetora sobre os cabelos, proporcionando à formulação toque 
seco, aveludado e de agradável sensação. 

Carbocisteína
A carbocisteína é uma substância à base de aminoácidos e vegetais que reduz o volume, hidrata e dá 
brilho aos cabelos. Sela a cutícula dos fios, reconstrói a fibra capilar, diminui o frizz e auxilia no cres-
cimento.

Polyquaternium-28 (polímero)
Formador de filme, brilhante, flexível e sem pegajosidade. Hidrossolúvel e compatível com surfactantes 
aniônicos, não iônicos e anfotéricos. Possui natureza catiônica e oferece substantividade ao cabelos 
promovendo condicionamento e maleabilidade.

Óleo de semente de uva
Excelente atioxidante. Hidrata e suaviza, é purificador, melhora a elasticidade dos fios e dá brilho aos 
cabelos. Possui ação emoliente e hidratante. Exerce ação protetora sobre os cabelos, proporcionando à 
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formulação toque seco, aveludado e de agradável sensação. 

Dimethicone (polímero)
Brilho e maciez aos fios do cabelo.

Pró Vitamina B5
Previne o aparecimento de cabelos brancos e pode restaurar as cores naturais dos cabelos.

Polyquaternium-67 (polímero)
Formador de filme, brilhante, flexível. Hidrossolúvel e compatível com surfactantes aniônicos, não iônicos 
e anfotéricos. Possui natureza catiônica e oferece substantividade ao cabelos, promovendo condiciona-
mento e maleabilidade.

PEG-90M (polímero)
Espessante, formador de filme, doador de brilho e oferece substantividade ao cabelos promovendo uma 
melhor maleabilidade.

PEG-14M (polímero)
Espessante, formador de filme, doador de brilho e oferece substantividade ao cabelos promovendo uma 
melhor maleabilidade.

PEG-7 Olivate (óleo de oliva especial)
Sua molécula foi especialmente preparada para ser solúvel em água. Hidrata e suaviza, é purificador, 
melhora a elasticidade dos fios e dá brilho aos cabelos. Possui ação emoliente e hidratante. Exerce 
ação protetora sobre os cabelos. Proporcionando à formulação toque seco, aveludado e de agradável 
sensação. 

Extrato de Alecrim
Tonificante e doador de brilho.

Extrato de Flor de Arnica
Estimulante e revigorante. Fornece brilho aos cabelos e o fortalecimento da fibra capilar.

PG-Propyl Silanetriol (polímero de látex)
Brilho, condicionamento e maciez aos fios do cabelos.

Quaternium-70
Agente quaternário para condicionamento que substitui o cloreto de cetrimônio com as vantagens de 
não ser irritante para o couro cabeludo e de possuir propriedades de proteção térmica. Promove desem-
baraço e condicionamento. Doador de brilho para os cabelos.

Cisteína (aminoácido)
Poderoso antioxidante. Possui a proprieadade de desintoxicação.

Arginina (aminoacido)
Além de fazer parte de proteínas, a arginina tem papéis importantes na divisão celular, na cicatrização 
de feridas. Adere-se à superfície das proteínas capilares promovendo seu fortalecimento.

Amodimethicone (emulsão sílica - polímeros)
Brilho e maciez aos fios do cabelos.
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Colorié Parfait
Enriquecida com queratina, óleo de linhaça e óleo de macadâmia.
A linhaça evita o desbotamento precoce promovendo cores mais intensas e duradouras.
A queratina e a macadamia protegem a fibra doando tratamento superior.
Brilho intenso, cor duradoura e maciez com perfeita cobertura de brancos.

Características:
Desenvolvida para atender os padrões e as exigências do mercado europeu, o mercado mais 
exigente e competitivo do mundo.
• Perfeita cobertura de brancos.
• Fidelidade na cor escolhida.
• Cartela de cores com 72 nuances.

Décolorer
Décolorer é um pó descolorante ideal para técnicas de descoloração como clareamento, mechas, 
reflexos, ballayages e luzes de forma prática e rápida.

Principais Caracteristicas:
• Pó azul que ajuda na neutralização do efeito amarelado dos fios.
• Ultra rápido e dust free (não levanta pó).
• Suavemente perfumado.
• Contém queratina que deixa os cabelos fáceis de pentear, macios e com brilho.

OX Réveler
Oxidante creme de 10, 20, 30 e 40 volumes, balanceado e estabilizado, desenvolvido para 
ativar e potencializar a ação da coloração Colorié Parfait em perfeita sinergia, protegendo a 
estrutura dos fios durante o processo da coloração e descoloração, garantindo cabelos saudáveis 
e cores duradouras.

Fragrância suave.

OX Special Blonde
Oxidante em creme com solução balanceada e estabilizada. Fórmula enriquecida com pigmento 
violeta para clarear neutralizando o amarelado indesejado em tonalidades loiras e grisalhas. 
Confere maior durabilidade da cor e mantém a saúde dos fios. 

Disponível em 30 e 40 volumes. 

Fragrância suave. 
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Tratamento Matizador
Neutraliza o amarelo indesejado em cabelos loiros e grisalhos em 
uma única aplicação. Proporciona tratamento e hidratação na fibra 
capilar.

Produtos utilizados 

Shampooing Matizador
Inicia o processo da matização dos fios amarelados através de uma 
espuma hidratante com pH balanceado que lava com suavidade, dei-
xando os fios preparados para o acidificante, produto chave do trata-
mento. Uso Profissional. pH 3,5.

Acidifiant Matizador
Produto chave do tratamento que elimina os reflexos amarelados dos 
cabelos grisalhos e brancos. Reaviva o brilho, reduz a porosidade e 

aumenta a resistência dos fios. Tudo sem alterar a cor dos cabelos coloridos devido a sua acidez. Uso 
Profissional. pH 3,5.
 
Condition Matizador
Finaliza o tratamento da matização, criando filme com protetor solar. Trata e hidrata além de selar as 
cutículas. Deixa os cabelos macios, sedosos, luminosos e maleáveis. Uso profissional. pH 3,5

Principais Ativos

Pigmentos violeta
Os pigmentos violeta agem por deposição sobre as cutículas, uma vez que agem no campo ácido. Isto 
significa que o amarelado será corrigido sem que agrida ou altere a cor dos cabelos, sejam eles colori-
dos ou não.
 
Queratina hidrolisada
Proporciona o fortalecimento intensivo de cabelos desestruturados, quebradiços e elásticos, efetuando 
ligações cisteínicas com as proteínas do cabelo.
  
Emulsão de silicones
Facilidade do pentear à seco e molhado, condicionador suave e promove o deslizamento suave dos fios 
enquanto molhados. Poderoso agente antifrizz.
 
Polimero catiônico
 Formador de filme, brilhante, flexível. Hidrossolúvel e compatível com surfactantes aniônicos, não iôni-
cos e anfotéricos. Possui natureza catiônica e oferece substantividade ao cabelos promovendo condicio-
namento e maleabilidade.

Hidroxietilcelulose quaternizado 
Reduz a eletricidade estática e melhora a aparência ea sensação de cabelos, aumentando a flexibilida-
de, o brilho, e melhorando a textura do cabelo que tenha sido danificado fisicamente ou por tratamento 
químico.
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Shampoos
Produtos dermatologicamente testados isentos de sal e de coran-
tes com pH controlado.

Flamme
Shampoo para cabelos com coloração

Polímeros conjugados com um conjunto especial de ervas que tra-
tam os fios e formam um filme protetor que ajuda na fixação do 
pigmento, evitando o desbotamento precoce. Hidratada e repõe 
a perda diária da queratina. Impede o ressecamento, doa brilho 
e sedosidade. pH 6,0.

Principais Ativos 

Aloe Vera
Hidratante, condicionante, cicatrizante, antiinflamatório e protetor contra radiações.

Alga Gracilária
Alta afinidade com as proteínas dos cabelos, emoliente, hidratante, lubrificante, suavizante, restaurador 
e nutritivo. Doador de maciez, rica em vitaminas (A, B1, B2, B6 e K).

Mel Sivestre
Hidratante, emoliente, condicionante, restaurador, remineralizante e nutritivo. Possui vitaminas do com-
plexo B, vitamina C e sais minerais.

Calêndula
Antiinflamatório, anti-séptico, estimulante metabólico e ativador da circulação. Precursor de vitamina A, 
emoliente e hidratante.

Papaia
Hidratante, amaciante, remineralizante, condicionante, renovador de estruturas protéicas. Rico em vita-
minas (A, B e C), sais minerais, proteínas e aminoácidos.

Kiwi
Remineralizante, antioxidante e dermoprotetor. Hidrata, condiciona e amacia. Rico em sais minerais, 
vitaminas A e C, carboidratos e proteínas.

Amêndoa doce
Emoliente, revitalizante e cicatrizante. Hidrata, suaviza, amacia e condiciona. Rica em proteínas, amino-
ácidos, glicídios, vitaminas (B1, B2, PP, B5, B6 e pró-vitamina A), sais minerais e ácidos graxos.

Polímeros
Usados com a finalidade de criar um filme protetor nos fios, protege contra a eletricidade estática e 
ajuda na fixação da cor.

Queratina
Os cabelos são constituídos principalmente de queratina, ocorrendo uma perda diária e natural todos 
os dias. Os processos químicos, mar e piscina aceleram ainda mais está perda. Nossa queratina é deri-
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vada de cabelos humanos, cuidadosamente tratada para se obter aminoácidos em pequenos peptídeos.
Devido ao seu baixo peso molecular (micro moléculas), possui facilidade de penetração na cutícula, 
atingindo profundamente a fibra capilar, proporcionando restauração, elasticidade, brilho e maciez de 
forma instantânea. Sua fixação na fibra é elevada, mantendo-se depositada mesmo após o enxágue.

Differ
Shampoo para cabelos ressecados ou submetidos à química

Combinando queratina, macadâmia, ceramidas e emolientes especiais, está fórmula torna os fios mais 
resistentes, doando maciez e brilho. Repõe a perda diária da queratina e forma um filme protetor hi-
dratante que controla e previne o ressecamento. Ideal para cabelos ressecados ou com química. pH 6,0.

Principais Ativos 

Macadâmia
Rica em fosfolipídios e ácidos graxos essenciais que previnem o ressecamento dos cabelos. Auxilia o 
restabelecimento dos fios ressecados, normalizando e reforçando a estrutura hidro lipídica. Formadora 
de filme protetor que permite maior retenção hídrica. Confere excelente propriedade emoliente, propor-
cionando toque sedoso e maciez aos cabelos secos e ásperos. 

Ceramidas
Atua sobre a quantidade e o tipo de colágeno fibrilar, conferindo maciez e elasticidade. A afinidade au-
menta quanto mais danificados estiverem os cabelos. Seus componentes se fixam firmemente não sendo 
facilmente removidos pelo enxágüe, desta forma possui efeito restaurador e protetor conferindo toque 
sedoso e textura agradável aos cabelos. Umectante, hidratante e principalmente redutor da agressivida-
de de agentes químicos. 

Emolientes
Usados para conferir maior maciez, brilho, sedosidade e redução de volume.

Polímeros
Usados com a finalidade de criar um filme protetor hidratante nos fios, protegendo contra a eletricidade 
estática e prevenindo o ressecamento.

Queratina
Os cabelos são constituídos principalmente de queratina, ocorrendo uma perda diária e natural todos 
os dias. Os processos químicos, mar e piscina aceleram ainda mais está perda. Nossa  queratina é deri-
vada de cabelos humanos, cuidadosamente tratada para se obter aminoácidos em pequenos peptídeos. 
Devido ao seu baixo peso molecular (micro moléculas), possui facilidade de penetração na cutícula, 
atingindo profundamente a fibra capilar, proporcionando restauração, elasticidade, brilho e maciez de 
forma instantânea. Sua fixação na fibra é elevada, mantendo-se depositada mesmo após o enxágue.

Frais
Shampoo para cabelos com oleosidade na raiz

Remove a oleosidade do couro cabeludo sem ressecar os fios.  Através de um complexo de ervas espe-
ciais reduz a secreção sebácea evitando caspa, queda e seborréia. Anti-séptico e cicatrizante. Ajuda a 
restaurar o bulbo capilar, além de repor a perda diária de queratina. pH 6,0.

Principais Ativos 

Aquiléia
Adstringente, promove a contração dos poros e reduz a secreção sebácea. Antiinflamatório, cicatrizante 
e anti-séptico (azuleno e flavonóides).

Juá
Espumógeno, tenso ativo, revulsivo, antiinflamatório, estimulante da circulação periférica, rica em sapo-
ninas, mucilagens, ácidos orgânicos e sais minerais.

Limão 
Anti-séptico, bacteriostático, adstringente, desodorizante, agente anticaspa e antioleosidade, contém 
ácidos orgânicos, citratos de potássio e cálcio, sacarose, pectina, mucilagem, vitaminas (A, B e princi-
palmente vitamina C).

Sálvia
Dermopurificador, estimulante metabólico, adstringente, cicatrizante, anti-séptico e antiinflamatório. 
Contém flavonóides, óleo essencial e ácidos fenólicos.

Menta
Estimula a circulação periférica, adstringente e anti-séptico. O maior constituinte da Menta é o óleo es-
sencial, possui também flavonóides, saponinas e aminoácidos.

Alecrim
Estimulante capilar, anti-séptico, antiinflamatório, refrescante, tonificante, adstringente e cicatrizante.

Quilaia
Adstringente, anticaspa, anti-seborréico, tensoativo, antiinflamatório e tonificante. Possui sacarose, tani-
no, vitamina C e oxalato de cálcio.

Polímeros
Cria um filme protetor nos fios, agindo contra a eletricidade estática.

Queratina
Os cabelos são constituídos principalmente de queratina, ocorrendo uma perda diária e natural todos 
os dias. Os processos químicos, mar e piscina aceleram ainda mais esta perda. Nossa queratina é deri-
vada de cabelos humanos, cuidadosamente tratada para se obter aminoácidos em pequenos peptídeos. 
Devido ao seu baixo peso molecular (micro moléculas), possui facilidade de penetração na cutícula, 
atingindo profundamente a fibra capilar, proporcionando restauração, elasticidade, brilho e maciez de 
forma instantânea. Sua fixação na fibra é elevada, mantendo-se depositada mesmo após o enxágue.

Floyer
Shampoo para cabelos normais

Repõe a perda diária da queratina, amacia, hidrata, doa brilho e maleabilidade. Polímeros conjugados 
com um complexo especial de ervas tratam os fios e forma um filme protetor mantendo-os nutridos e 
macios por mais tempo. Ideal para toda a família. pH 6,0.
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Principais Ativos

Aloe Vera
Hidratante, condicionante, cicatrizante, antiinflamatório, protetor contra radiações.

Acerola
Repulsor de radicais livres, antioxidante, dermoprotetor, grande fonte natural de vitamina C. Possui tam-
bém vitaminas A e B2, sais minerais e proteínas.

Pfaffia
Estimulante metabólico, nutre e estimula as células cutâneas. Favorece o crescimento do cabelo, emolien-
te, vitaminas (B1, B2, B12) e aminoácidos.

Aveia
Revitalizante, nutritiva, hidratante, suavizante, amaciante, condicionadora e restauradora dos cabelos. 
Contém proteínas, aminoácidos, polissacarídeo, vitaminas do complexo B, vitaminas A e E, sais de cál-
cio, ferro, sódio e potássio. 

Macela
Estimulante da circulação periférica, foto protetora, antiinflamatória (flavonóides), bactericida e espu-
mante. Os flavonóides atuam como estimulantes da circulação, reduzindo a fragilidade dos capilares.

Germe de Trigo
Suavizante, hidratante, emoliente. Fornece derivados protéicos que revestem os cabelos com um filme 
restaurador e condicionador. Contêm proteínas, aminoácidos, glicídios, lipídios, vitaminas (E, complexo 
B), sais minerais.

Ginkgo Biloba
Promotor da micro-circulação periférica, inibe a vaso constrição. Repulsor de radicais livres, restaurador 
das funções vitais dos tecidos destinados ao cuidado dos cabelos normais.

Polímeros
Usados para criar um filme protetor nos fios, mantendo-os nutridos por mais tempo.

Queratina
Os cabelos são constituídos principalmente de queratina, ocorrendo uma perda diária e natural todos 
os dias. Os processos químicos, mar e piscina aceleram ainda mais está perda. Nossa queratina é deri-
vada de cabelos humanos, cuidadosamente tratada para se obter aminoácidos em pequenos peptídeos. 
Devido ao seu baixo peso molecular (micro moléculas), possui facilidade de penetração na cutícula, 
atingindo profundamente a fibra capilar, proporcionando restauração, elasticidade, brilho e maciez de 
forma instantânea. Sua fixação na fibra é elevada, mantendo-se depositada mesmo após o enxágue.

Tratamentos com enxágue
Produtos dermatologicamente testados, isentos de sal e de corantes com pH controlado.

Soie
Hidratação instantânea.

Após coloração deixa os cabelos revitalizados, desembaraçados e com 
brilho, podendo ser usado também em cabelos muito ressecados ou após 
piscina e mar. pH 5,0.

Principais Ativos

Complexo – Soie Glynett
Soie possui um complexo com soybean oil, óleo de semente de manga, pro-
teína hidrolisada da seda, queratina hidrolisada e emulsões de sílica com 
polímeros especiais que desembaraçam, hidratam, amaciam e conferem 
brilho de forma instantânea.

A manga é rica em vitaminas, contém ácidos orgânicos, mucilagem, flavonóides, sais minerais (fósforo, 
cálcio, ferro) e carboidratos (frutose, dextrose, sacarose), é hidratante, emoliente, amaciante e protetor 
contra agentes oxidantes (anti-radicais livres).

A proteína da seda é obtida diretamente da hidrólise dos casulos da seda que contém os aminoácidos 
responsáveis pelo extraordinário brilho e maciez observado na seda.

O soyben oil proporciona emoliencia aos cabelos ressecados que interage com as emulsões de sílica 
potencializando o desembaraço e a umectação.

Queratina

Os cabelos são constituídos principalmente de queratina, ocorrendo uma perda diária e natural todos 
os dias. Os processos químicos, mar e piscina aceleram ainda mais esta perda. Nossa queratina é deri-
vada de cabelos humanos, cuidadosamente tratada para se obter aminoácidos em pequenos peptídeos. 
Devido ao seu baixo peso molecular (micro moléculas), possui facilidade de penetração na cutícula, 
atingindo profundamente a fibra capilar, proporcionando restauração, elasticidade, brilho e maciez de 
forma instantânea. Sua fixação na fibra é elevada, mantendo-se depositada mesmo após o enxágue.

Dicas:
• Para obter uma hidratação superior e aumentar a fixação da cor, use o Soie conjugado com o Chimie (Passo 5), após a aplicação da 

coloração.
• Para obter uma super hidratação, quando os cabelos estão muito ásperos, acrescente a máscara Nutrie ao Soie, misturando em partes 

iguais. 
• Deixe agir por alguns minutos antes de enxaguar.
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Tonique
Anticaspa e antioleosidade

Anticaspa e controlador de oleosidade, atua profundamente no couro cabelu-
do, deixando-o limpo e tratado.

Possui efeito sinérgico no combate e prevenção da descamação excessiva do cou-
ro cabeludo. De ação calmante, controla as disfunções das glândulas sebáceas. 

Anti-séptico, antiinflamatório, cicatrizante e bactericida. Também usado em tera-
pias capilares. Não resseca os fios. pH 7,5.

Principais Ativos 

Bardana
Anti-séptico, bactericida e antidermatites, adstringente, estimulante capilar, fecha os poros, regula a 
função sebácea, hidrata e amacia. Contém sais minerais.

Lúpulo
Anti-séptico, estimulante metabólico, hidratante, rico em óleo essencial.

Timo
Bactericida, anticaspa, anti-séptico, ativador das funções circulatórias com vitaminas B1 e C.

Aquilea
Adstringente, promove a contração dos poros cutâneos, reduz a secreção sebácea, antiinflamatório, 
cicatrizante, anti-séptico. Contém azuleno e óleo essencial.

Juá
Espumógeno, tensoativo, revulsivo, antiinflamatório, estimulante da circulação periférica, rico em sapo-
ninas e sais minerais.

Limão 
Anti-séptico, bacteriostático, adstringente, desodorizante, agente anticaspa, antioleosidade com vitami-
nas A, B e C.

Maçã
Hidratante, amaciante, tônica, restauradora, vitaminas A e E e sais minerais.

Uva
Adstringente, hemostático, fecha os poros, reduz a secreção sebácea, antiinflamatório, ação protetora 
dos tecidos, contém vitaminas A e C, sais minerais, antocianinas, aminoácidos, flavonoides e taninos. 

Clorofila
Anti-séptico, cicatrizante, desodorante, adstringente.

Reconstituer
Tratamento de reconstrução

Reconstrutor revitalizante com enxágüe, condiciona e desembaraça.

Reconstrutor de fios com enxágüe de excelente poder desembaraçante. Repõe a 
perda hídrica e a perda diária da queratina, combinando ativos que condicionam, 
revitalizam, amaciam e hidratam, deixando os fios soltos, sedosos e com brilho. 
Reconstrutor com formador de filme protetor para cabelos danificados ou extrema-
mente ressecados. pH 4,5.

Principais Ativos 

Polímeros e Emolientes
Conferem alto condicionamento, além de criar um filme protetor nos fios protegendo-os contra a eletrici-
dade estática. Doam brilho e maciez. Possui emolientes como Soybean Oil, óleos essências e polímeros 
cuidadosamente conjugados e direcionados a reconstrução dos fios, altamente indicado para cabelos 
danificados.

Queratina
Os cabelos são constituídos principalmente de queratina, ocorrendo uma perda diária e natural todos 
os dias. Os processos químicos, mar e piscina aceleram ainda mais esta perda. Nossa queratina é deri-
vada de cabelos humanos, cuidadosamente tratada para se obter aminoácidos em pequenos peptídeos. 
Devido ao seu baixo peso molecular (micro moléculas), possui facilidade de penetração na cutícula, 
atingindo profundamente a fibra capilar, proporcionando restauração, elasticidade, brilho e maciez de 
forma instantânea. Sua fixação na fibra é elevada, mantendo-se depositada mesmo após o enxágue.

Nota:
No Reconstituer, a concentração de queratina é um pouco mais elevada, combinando com os polímeros 
e emolientes especiais para efetuar a reconstrução dos fios, obtendo cabelos revitalizados, com brilho, 
maciez e elasticidade. Próprio para cabelos danificados que necessitam de reconstrução.

Revitter
Tratamento de prevenção

Revitalizante com enxágue, condiciona e desembaraça. Condicionador com enxágüe de excelente po-
der desembaraçante. Repõe a perda hídrica e a perda diária da queratina, combinando ativos e ervas 
que revitalizam, amaciam e hidratam, deixando os fios soltos, sedosos e com brilho, além de selar  as 
escamas e criar um filme protetor. pH 4,5.

Principais Ativos 

Aloe Vera
Hidratante, condicionante, cicatrizante, antiinflamatório e protetor contra radiações.

Alga Gracilária
Alta afinidade com as proteínas dos cabelos, emoliente, hidratante, lubrificante, suavizante, restaurador 
e nutritivo. Doador de maciez, rica em vitaminas (A, B1, B2, B6 e K).



LINHA CLIENTE LINHA CLIENTE

64 65

Mel Sivestre
Hidratante, emoliente, condicionante, restaurador, remineralizante e nutritivo. Possui vitaminas do com-
plexo B, vitamina C e sais minerais.

Calêndula
Antiinflamatório, anti-séptico, estimulante metabólico e ativador da circulação.  Precursor de vitamina 
A, emoliente e hidratante.

Papaia
Hidratante, amaciante, remineralizante, condicionante, renovador de estruturas protéicas. Rico em vita-
minas (A, B e C), sais minerais, proteínas e aminoácidos.

Kiwi
Remineralizante, antioxidante e dermoprotetor. Hidrata, condiciona e amacia. Rico em sais minerais, 
vitaminas A e C, carboidratos e proteínas.

Amêndoa Doce
Emoliente, revitalizante e cicatrizante.   Hidrata, suaviza, amacia e condiciona. Rica em proteínas, ami-
noácidos, glicídios, vitaminas (B1, B2, PP, B5, B6 e pró-vitamina A), sais minerais e ácidos graxos.

Polímeros e Emolientes
Conferem alto condicionamento, além de criar um filme protetor nos fios protegendo-os contra a eletri-
cidade estática. Doam brilho e maciez.

Queratina
Os cabelos são constituídos principalmente de queratina, ocorrendo uma perda diária e natural todos 
os dias. Os processos químicos, mar e piscina aceleram ainda mais está perda. Nossa queratina é deri-
vada de cabelos humanos, cuidadosamente tratada para se obter aminoácidos em pequenos peptídeos.
Devido ao seu baixo peso molecular (micro moléculas), possui facilidade de penetração na cutícula, 
atingindo profundamente a fibra capilar, proporcionando restauração, elasticidade, brilho e maciez de 
forma instantânea. Sua fixação na fibra é elevada, mantendo-se depositada mesmo após o enxágue.

Nutrie
Máscara de hidratação profunda

Máscara hidratante com Macadâmia, Ceramidas e Queratina. Máscara com 
alto poder de hidratação, podendo ser usada em qualquer tipo de cabelo. 
Proporciona tratamento com hidratação profunda doando brilho, maciez e 
a sedosidade. pH 4,0.

Principais Ativos 

Macadâmia
Rica em fosfolipídios e ácidos graxos essenciais que previnem o ressecamento dos cabelos. Auxilia o 
restabelecimento dos fios ressecados, normalizando e reforçando a estrutura hidro lipídica. Formadora 
de filme protetor que permite maior retenção hídrica. Confere excelente propriedade emoliente, propor-
cionando toque sedoso e maciez aos cabelos secos e ásperos. 

Ceramidas
Atua sobre a quantidade e o tipo de colágeno fibrilar, conferindo maciez e elasticidade. A afinidade 
aumenta quanto mais danificados estiverem os cabelos.

Seus componentes se fixam firmemente não sendo facilmente removidos pelo enxágue, desta forma pos-
sui efeito restaurador e protetor conferindo toque sedoso e textura agradável aos cabelos. Umectante, 
hidratante e principalmente redutor da agressividade de agentes químicos.

Emolientes
Usados para conferir maior maciez, brilho, sedosidade.

Polímeros
Usados com a finalidade de criar um filme protetor hidratante nos fios, protegendo contra a eletricidade 
estática e prevenir o ressecamento.

Queratina
Os cabelos são constituídos principalmente de queratina, ocorrendo uma perda diária e natural todos 
os dias. Os processos químicos, mar e piscina aceleram ainda mais está perda. Nossa queratina é deri-
vada de cabelos humanos, cuidadosamente tratada para se obter aminoácidos em pequenos peptídeos. 
Devido ao seu baixo peso molecular (micro moléculas), possui facilidade de penetração na cutícula, 
atingindo profundamente a fibra capilar, proporcionando restauração, elasticidade, brilho e maciez de 
forma instantânea. Sua fixação na fibra é elevada, mantendo-se depositada mesmo após o enxágue.
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Tratamento pós-progressiva

A Linha Brosse foi desenvolvida para cabelos submetidos à es-
cova progressiva e /ou definitiva. Contém colágeno enrique-
cido com elastina que interrompe as agressões sofridas pelo 
formol ou tioglicolato.
Recupera os fios mantendo a saúde da fibra, além de ajudar a 
prolongar o resultado das escovas.
 Produtos dermatologicamente testados isentos de sal e de co-
rantes com pH controlado.
                                

Shampooing Brosse
Limpa sem agredir os fios, propicia emoliência e ajuda na redução do volume. Contém óleo de oliva 
que protege a impermeabilização formada na fibra prolongando o resultado de processos como escova 
progressiva ou definitiva. pH 5,5.

Conditionner Brosse
Possui características de restauração deixando os fios soltos e sedosos, com menos volume. Fornece tra-
tamento na fibra, recuperando os danos causados pelas escovas. Rico em ativos de recuperação como 
óleo de soja, aloe vera, alga glacilária, mel silvestre, papaya, kiwi, amêndoa doce e queratina. pH 4,5.

Masque Brosse
Possui alta concentração de colágeno enriquecido com elastina que elimina os efeitos nocivos do formol 
e do tioglicolato. Fornece uma hidratação profunda na fibra, recuperando os fios, o brilho e a sedosida-
de. Contém óleo de semente de uva. pH 4,5.

Leave-in Brosse
Formador de filme com protetor solar que evita acúmulo de estática e ruptura dos fios por ressecamen-
to. Atua reduzindo o volume. Facilita a escovação agindo também como defrizante. Deixa os cabelos 
sedosos, altamente condicionados e protegidos. Sua melhor ação está ligada ao calor por conter ativos 
termos ativados, protege os fios do sol e do calor do secador. Rico em queratina, alecrim, arnica monta-
na, camomila, castanha-da-Índia,  confrei, capsicum, alga gracilária. pH 4,5.

Principais Ativos

Óleo de Oliva
Atua como agente lubrificante e emoliente proporcionando toque macio. Cria filme protetor tanto na 
fibra como as cutículas evitando agressões externas.

Hidrolizado de Colágeno
Enriquecido com Elastina, bloqueia os malefícios do formol e do tioglicolato e efetua a recuperação 
molecular das proteínas das fibras. Proporciona substatividade elevada aos cabelos, conferindo maciez, 
brilho, suavidade e reduz agressividade dos tensoativos.

Poliquaternios
Agente antiestático, proporciona emoliencia ao toque, proporciona filme continuo no fio com efeito con-
dicionador. Promove penteabilidade, sensação de maciez e brilho.

Óleo de Soja
Fornece elasticidade, resistência mecânica e maciez sobre os fios de cabelos secos, danificados e/ou 
fragilizados. Fortalece a raiz dos cabelos. Rico em glicina, fosfolipideos e polisaturados. Uniformiza as 
cutículas e seu uso contínuo faz com que os cabelos recuperem o aspecto brilhante, a maciez e a male-
abilidade. Excelente emoliência e toque sedoso aos cabelos.

Aloe Vera
Hidratante, umectante, emoliente, condicionador, cicatrizante, calmante, regenerador dos tecidos.

Alga Gracilária
Possui alta afinidade com as proteínas dos cabelos. Emoliente, dermoprotetor, hidratante, suavizante, 
restaurador, nutritivo. Doador de brilho, volume, maciez. 

Mel Silvestre
Hidratante, emoliente, condicionador, restaurador, nutritivo.

Papaya
Hidratante, amaciante, clareador de manchas, remineralizante, condicionador.

Kiwi
Remineralizante, hidratante, condicionador, amaciante, dermoprotetor.

Amêndoa Doce
Hidratante, emoliente, suavizante, amaciante, cicatrizante, revitalizante, condicionador.
 
Hidrolisado de Queratina
Com baixo peso molecular (micro moléculas), possui facilidade de penetração na cutícula, atingindo 
profundamente a fibra capilar, proporcionando restauração, elasticidade, brilho e maciez de forma 
instantânea.  Sua fixação na fibra é elevada, mantendo-se depositada mesmo após o enxágüe.

Oleo de Semente de Uva
Condicionante, restaura a umidade do cabelo, melhora o toque e brilho, proporciona emoliência. Tem 
efeito adstringente suave, antioxidante, queratolítico suave, suavizante.

Alecrim
Estimulante capilar, antiinflamatório, refrescante, tonificante, adstringente, cicatrizante.

Arnica Montana
Estimulante, tônico, revulsivo, cicatrizante, descongestionante. Melhora a microcirculação superficial.

Camomila
Adstringente, tônica, cicatrizante, calmante e refrescante.

Confrei
Hidratante, amaciante, cicatrizante, adstringente, reepitelizante.
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Tratamento Matizador
Neutraliza o amarelo indesejado em cabelos loiros e grisalhos. Proporcio-
na tratamento e hidratação na fibra capilar.

Produtos utilizados 

Shampooing Matizador
Inicia o processo da matização dos fios amarelados através de uma espuma 
hidratante com pH balanceado que lava com suavidade deixando os fios 
preparados para o acidificante, produto chave do tratamento. Uso Profis-
sional. pH 3,5. 

Condition Matizador
Finaliza o tratamento da matização, criando filme com protetor solar. Trata e hidrata além de selar as 
cutículas. Deixa os cabelos macios, sedosos, luminosos e maleáveis. Uso profissional. pH 3,5

Principais Ativos

Pigmentos violeta
Os pigmentos violetas agem por deposição sobre as cutículas, uma vez que agem no campo ácido. Isto 
significa que o amarelado será corrigido sem que agrida ou altera a cor dos cabelos, sejam eles colo-
ridos ou não.

Queratina hidrolisada
Proporciona o fortalecimento intensivo de cabelos desestruturados, quebradiços e elásticos, efetuando 
ligações cisteínicas com as proteínas do cabelo.
  
Emulsão de silicones
Facilidade do pentear à seco e molhado, condicionador suave e promove o deslizamento suave dos fios 
enquanto molhados. Poderoso agente antifrizz.
 
Polimero catiônico
 Formador de filme, brilhante, flexível. Hidrossolúvel e compatível com surfactantes aniônicos, não iôni-
cos e anfotéricos. Possui natureza catiônica e oferece substantividade ao cabelos promovendo condicio-
namento e maleabilidade.

Hidroxietilcelulose quaternizado 
Reduz a eletricidade estática e melhora a aparência e a textura dos cabelos, aumentando a flexibilida-
de, o brilho, e melhorando a textura do cabelo que tenha sido danificado fisicamente ou por tratamento 
químico.

Finalizadores
Produtos dermatologicamente testados isentos de sal e de corantes com pH controlado.

La Finalité

Leave-in formador de filme com protetor solar que propicia proteção extra para 
cabelos coloridos e ou relaxados. Atua reduzindo o volume, facilita a escovação 
agindo como defrizante. Deixa os cabelos sedosos, altamente condicionados e pro-
tegidos. Contém sete ervas e queratina que trata e evitam o acumulo de estática e 
a ruptura dos  fio s por ressecamento. pH 4,5.

Disponível nas versões tradicional e extra forte para maior redução de volume.

Principais Ativos 

Composto Sete Ervas
Alecrim, Arnica, Camomila, Castanha-da-Índia, Confrei, Capsicum e Aloe Vera que contém óleos essen-
ciais, flavonóides, resinas, saponinas, carotenos, mucilagens, tanino, alcalóides.

Propriedades: Antiinflamatório, vasoprotetor, suavizante, reepitelizante, citoestimulante, fixador de pro-
teínas, condicionador, protetor dos tecidos, hidratante, cicatrizante e adstringente.

Polímeros e Bloqueador Solar
Usados com a finalidade de criar um filme protetor nos fios com bloqueador solar, evitando o acúmulo 
de estática e a ruptura dos fios por ressecamento.

Queratina
Os cabelos são constituídos principalmente de queratina, ocorrendo uma perda diária e natural todos 
os dias. Os processos químicos, mar e piscina aceleram ainda mais está perda. Nossa queratina é deri-
vada de cabelos humanos, cuidadosamente tratada para se obter aminoácidos em pequenos peptídeos. 
Devido ao seu baixo peso molecular (micro moléculas), possui facilidade de penetração na cutícula, 
atingindo profundamente a fibra capilar, proporcionando restauração, elasticidade, brilho e maciez de 
forma instantânea. Sua fixação na fibra é elevada, mantendo-se depositada mesmo após o enxágue.

Disponível nas versões TRADICIONAL e EXTRA FORTE.
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Silicol

Reparador de pontas com bloqueador solar. Sela a ponta dupla e confere brilho aos fios.

Principais Ativos

As sílicas utilizadas em um reparador é que definem sua qualidade. A Glynett utiliza uma 
densidade mais espessa de modo a proporcionar maior durabilidade e resultado aliando 
ao produto bloqueador solar para maior proteção dos fios.

Lumineux

Spray de brilho intenso e luminoso que devido a sua leveza promove sedosidade e natu-
ralidade aos fios. Atua como reparador de pontas criando filme com protetor solar que 
protege da umidade prolongando a escovação. Possui efeito anti-frizz. 

Principais Ativos

As sílicas utilizadas neste produto são leves e brilhantes, mas de alta fixação. Esta com-
binação promove super brilho sem deixar os fios com aspecto pesado, sela as pontas 
duplas prolonga a escovação e ainda protege os fios devido ao seu bloqueador solar. 
Embalagem sofisticada com fragrância francesa exclusiva, envolvente de longa duração, 
porém suave como o produto.

Correctives

Corretor de pontas duplas de efeito imediato, sela as pontas imediatamente, tira o frizz 
e dá brilho aos cabelos. Controla o frizz e reduz o volume. Pode ser usado em cabelos 
úmidos ou secos, e pode ser modelado ou não com o secador. Secagem ultra rápida. 
Produto não oleoso. Proporciona efeito de cabelo recém-cortado nas pontas. Efeito ime-
diato. 

Principais Ativos

Os copolímeros desenvolvidos para a fórmula exclusiva do produto formam um filme nos 
cabelos que tem poder bioadesivo, unindo as pontas sem deixá-las pegajosas ou pesa-
das. Confere propriedades condicionadoras, melhorando a penteabilidade do cabelo e 
diminuindo riscos de danos sobre a fibra, garantindo efeito de suavidade e aveludamento 
de longa duração.

Argan Oil

Óleo de Argan com alta densidade e rentabilidade. Absor-
ção rápida sem deixar resíduos nem aspecto pesado nos 
fios. Temos um óleo de Argan para cada necessidade.

Argan Oil é um óleo concentrado multiuso. Age como res-
taurador capilar, com alto poder de nutrição e reparação 
da fibra danificada. Proporciona brilho intenso, intensifica 
a cor, protege os fios, elimina o frizz e sela as cutículas. 
Sua rápida absorção não deixa resíduos nem aspecto pe-
sado nos fios.

Mais detalhes
O que é? 
Produto extraído a partir dos frutos secos de uma árvore do 

Marrocos, Argan Oil é um óleo concentrado multiuso. Age como restaurador capilar, com alto poder de 
nutrição e reparação da fibra danificada. Proporciona brilho intenso, intensifica a cor, protege os fios, 
elimina o frizz e sela as cutículas. Sua rápida absorção não deixa resíduos nem aspecto pesado nos fios.

Propriedades e ação:
Como o argan é rico em ácidos graxos essenciais, vitaminas A, D, E e ômega 6, Argan Oil é um pro-
duto versátil, que possui diversas possibilidades de uso. Além disso, impede a ação antioxidadante dos 
radicais livres, corrige as pontas duplas e aumenta a elasticidade dos fios. 

Diferente dos outros óleos ele não pesa nos cabelos e é facilmente absorvido.

Outra vantagem é que o produto tem alto rendimento, já que poucas gotas são suficientes para um re-
sultado satisfatório.

Modo de usar: 
Pode ser usado nos fios úmidos ou secos. No caso dos fios úmidos coloque na palma da mão uma pe-
quena quantidade e espalhe em todo o comprimento do cabelo. Nos fios secos diminua a quantidade e 
aplique principalmente nas pontas.

Dicas profissionais de uso:

• Tratamento para fios extremamente danificados:  
Aplique o óleo nos fios secos, massageando mecha por mecha e deixe agir por 20 minutos. Depois 
enxágue e proceda a lavagem normalmente.

• Para uma super hidratação:  
Coloque algumas gotas do óleo e misture com a máscara hidratante. 

• Em processos de coloração:  
Durante coloração ou descoloração adicionar uma colher de chá. O cabelo ficará hidratado e 
protegido, com cores mais vivas e luminosas.

• Como leave in: 
Use algumas gotas nos fios úmidos e espalhe ao longo do comprimento e seque os cabelos como 
de costume.

• Finalizador e extra brilho:  
Use poucas gotas no cabelo seco e espalhe principalmente nas pontas.
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Principais Ativos

Rico em ácidos graxos essenciais, vitaminas A, D, E e ômega 6. Além disso, impede a ação antioxidante 
dos radicais livres, corrige as pontas duplas e aumenta a elasticidade dos fios. 

Argan Oil Tradicional

Restaurador capilar com alto poder de nutrição e reparação da fibra capilar. Proporciona brilho, inten-
sifica a cor, elimina o frizz e sela as cutículas. Corrige as pontas duplas e aumenta a elasticidade dos 
fios. Contém protetor solar, vitaminas A, D, E e Ômega 06.
 
Disponível em 120ml e 30ml.

Argan Oil enriquecido com Queratina

Todos os benefícios do Óleo de Argan Tradicional potencializado pelos benefícios da queratina que 
recupera os fios danificados ou ressecados por químicas, reconstruindo e preenchendo as fissuras exis-
tentes na fibra.

Argan Oil enriquecido com Linhaça

Todos os benefícios do Óleo de Argan Tradicional potencializado pelos benefícios da linhaça, que prote-
ge os cabelos coloridos do desbote precoce e intensifica a cor. Essencial para cabelos vermelhos e loiros.

Óleo de Monoi

A maceração da flor de Tiaré com o óleo de coco deu origem ao Monoi Oil. 
Rico em ácidos graxos, confere hidratação progressiva e duradoura, maciez 
e efeito reparador.

Mais detalhes

O que é? 
O óleo de Monoi é um finalizador que pode ser aplicado nos cabelos secos ou 
úmidos, antes de tratamentos capilar, como reparador de pontas ou como poten-
cializador em hidratações. 

Propriedades e ação:
É rico em ácidos graxos que conferem profunda umectação da fibra. Tem peso molecular baixo e 
pH balanceado, e é hidrossolúvel, permitindo penetração rápida na fibra sem pesar ou engordurar 
os fios. 

Age na estrutura da fibra e possibilita tratamento tridimensional, proporcionando fios mais regene-
rados e alinhados, com maior elasticidade, maciez e brilho. 

Modo de usar: 
Pode ser usado nos fios úmidos ou secos. No caso dos fios úmidos coloque na palma da mão uma 
pequena quantidade e espalhe em todo o comprimento do cabelo. Nos fios secos diminua a quanti-
dade e aplique principalmente nas pontas.

Para umectação, passar quantidade satisfatória em toda a extensão do cabelo e deixar agir por 
alguns minutos. Enxaguar antes da hiratação com máscara. 

Dicas profissionais de uso:

• Tratamento para fios extremamente danificados:  
Aplique o óleo nos fios secos, massageando mecha por mecha e deixe agir por 20 minutos. 
Depois enxágue e proceda a lavagem normalmente.

• Para uma super hidratação:  
Coloque algumas gotas do óleo e misture com a máscara hidratante. 

• Em processos de coloração:  
Durante coloração ou descoloração adicionar uma colher de chá. O cabelo ficará hidratado e 
protegido, com cores mais vivas e luminosas.

• Como leave in: 
Use algumas gotas nos fios úmidos e espalhe ao longo do comprimento e seque os cabelos 
como de costume.

• Finalizador e extra brilho:  
Use poucas gotas no cabelo seco e espalhe principalmente nas pontas.

Principais Ativos

Óleo de Monoi
É um óleo essencial e produto cosmético obtido através da maceração das flores de Tiaré no óleo 
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de coco. Produto mais leve que o Argan, suas partículas dão uma textura parecida com a água; Por ser 
mais leve, o óleo de Moni tem uma propriedade de penetração maior nos fios de cabelo; Trata profun-
damente os fios de dentro para fora; Tem efeito cumulativo, quanto mais utiliza o óleo, mais hidratado 
fica o seu cabelo; Suas propriedades se misturam com o óleo natural dos cabelos, limpa o couro e evita 
a caspa.

Ideal para todos os tipos de cabelos: loiros, ruivos, crespos e cacheados, sendo um importantíssimo 
tratamento capilar, agindo na reestruturação dos fios, deixando-os com mais brilho, hidratados e fortes 
devido a sua função reparadora, umectante e nutritiva.

Emulsão de Silicones
Facilidade do pentear à seco e molhado, condicionador suave e promove o deslizamento suave dos fios 
enquanto molhados. Poderoso agente antifrizz.

Óleo de Semente de Uva
Excelente atioxidante. Hidrata e suaviza, é purificador, melhora a elasticidade dos fios e dá brilho aos 
cabelos. Possui ação emoliente e hidratante. Exerce ação protetora sobre os cabelos. Proporcionando à 
formulação toque seco, aveludado e de agradável sensação.

Protetor solar
Filtro solar químico (orgânico) que protege a pele e os cabelos contra agressões provocadas pelos raios 
UVB e UVA-II. Nos cabelos previne a quebra e os efeitos deletérios causados pela radiação UV.

Pró-Vitamina B5
Confere ação não irritante, não sensibilizante, umectante e condicionadora. Sua propriedade umectante 
é rápida e de ação profunda, não apresentando aspecto gorduroso ou pegajoso geralmente associado 
ao óleo mineral e ésteres graxos. Atua especialmente como condicionador; auxiliando na retenção de 
umidade, espessamento e intumescimento dos fios, evitando a formação de pontas bipartidas e confe-
rindo facilidade de penteado.

Vitamina E
A Vitamina E é um atioxidante por excelência. Tem o poder de promover a formação de fibras elásticas e 
colágenas na pele. Age particularmente como lubrificante, hidratante e regenerador da pele que sofreu 
ação do tempo, do sol, da poluição e estresse. Como é estimulante do colágeno, também aumenta a 
firmeza e elasticidade, além de possuir propriedades antiinflamatórias, calmantes de cicatrizantes.

Supérieur 9+

O Supérieur 9+ é um composto enriquecido de óleos especiais, desenvolvido 
para proporcionar um multitratamento que incorpora 9 benefícios em um só 
produto de rápida aplicação. 

De textura aquosa, penetra facil e profundamente nos fios. Fornece os benefí-
cios dos óleos de argan, ojon e monoi concentrados em um spray líquido e emo-
liente de aplicação fácil, que trata os fios progressivamente e garante cabelos 
sedosos, nutridos e fortes. 

Mais detalhes

O Supérieur concentra o benefícios dos mais importantes óleos de tratamento ca-
pilar: o Argan, o Ojon e o Monoi. 

A Glynett desenvolveu o Supérieur 9+ de forma a incorporar as propriedades restauradoras e protetoras 
destes três óleos, garantindo um tratamento multifuncional e concentrado com poder de alta performan-
ce, potencializando a ação dos ativos e garantindo fios mais saudáveis e bonitos com mais eficácia.

Principais ativos

Óleo de Monoi
É um óleo essencial e produto cosmético obtido através da maceração das flores de Tiaré no óleo de 
coco. Produto mais leve que o Argan, suas partículas dão uma textura parecida com a água; Por ser 
mais leve, o óleo de Moni tem uma propriedade de penetração maior nos fios de cabelo; Trata profun-
damente os fios de dentro para fora; Tem efeito cumulativo, quanto mais utiliza o óleo, mais hidratado 
fica o seu cabelo; Suas propriedades se misturam com o óleo natural dos cabelos, limpa o couro e evita 
a caspa.

Ideal para todos os tipos de cabelos: loiros, ruivos, crespos e cacheados, sendo um importantíssimo 
tratamento capilar, agindo na reestruturação dos fios, deixando-os com mais brilho, hidratados e fortes 
devido a sua função reparadora, umectante e nutritiva.

Óleo de Semente de Uva
Excelente atioxidante. Hidrata e suaviza, é purificador, melhora a elasticidade dos fios e dá brilho aos 
cabelos. Possui ação emoliente e hidratante. Exerce ação protetora sobre os cabelos. Proporcionando à 
formulação toque seco, aveludado e de agradável sensação.

Óleo deArgan
Nos cabelos, seu benefício primário vem de sua habilidade natural de hidratar - diminuindo o frizz, 
os fios revoltos e difíceis de controlar. Ele também consegue penetrar na fibra capilar e quase instanta-
neamente, melhorar a elasticidade folicular e aumentar a nutrição. É o tratamento capilar eleito pelos 
profissionais e clientes já que seus efeitos benéficos são percebidos desde a primeira aplicação. Danos 
causados por escova excessiva, permanentes, químicas ou pelo próprio ambiente deixam os cabelos 
secos e fracos – diminuindo o crescimento e aumentando o frizz, o Óleo de Argan é um excelente ativo 
para reestruturar os cabelos, fortalecendo-os contra estes danos tão comuns.

Óleo de Ojon
Conhecido também como Óleo de Ojon, esse óleo é extraído da noz da Palma Americana ElaeisO-
leifera, originário de Honduras, no Caribe, o Óleo de Ojon, possui propriedades que ajudam na re-
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construção e fortalecimento dos cabelos. Devido ao seu alto teor de ácidos graxos, proporciona brilho 
e forma um filme sob a pele e os cabelos, trazendo intensa hidratação. Sua textura única, elementos 
antioxidantes e aminoácidos, trazem um resultado incrível para o produto final. Óleo utilizado há sécu-
los pelos habitantes do caribe americano. Promove hidratação de alta performance, maciez, aumenta o 
brilho, aumenta a densidade, repara o cabelo danificado. Restaura a luminosidade, flexibilidade, corpo 
e volume, repara os fios, mesmo os mais danificados.

Emulsão de Silicones
Facilidade do pentear à seco e molhado, condicionador suave e promove o deslizamento suave dos fios 
enquanto molhados. Poderoso agente antifrizz.

Protetor solar
Filtro solar químico (orgânico) que protege a pele e os cabelos contra agressões provocadas pelos raios 
UVB e UVA-II. Nos cabelos previne a quebra e os efeitos deletérios causados pela radiação UV.

Polimero Catiônico
 Formador de filme, brilhante, flexível. Hidrossolúvel e compatível com surfactantes aniônicos, não iôni-
cos e anfotéricos. Possui natureza catiônica e oferece substantividade ao cabelos promovendo condicio-
namento e maleabilidade.

Pró-Vitamina B5
Confere ação não irritante, não sensibilizante, umectante e condicionadora. Sua propriedade umectante 
é rápida e de ação profunda, não apresentando aspecto gorduroso ou pegajoso geralmente associado 
ao óleo mineral e ésteres graxos. Atua especialmente como condicionador; auxiliando na retenção de 
umidade, espessamento e intumescimento dos fios, evitando a formação de pontas bipartidas e confe-
rindo facilidade de penteado.

Vitamina E
A Vitamina E é um atioxidante por excelência. Tem o poder de promover a formação de fibras elásticas e 
colágenas na pele. Age particularmente como lubrificante, hidratante e regenerador da pele que sofreu 
ação do tempo, do sol, da poluição e estresse. Como é estimulante do colágeno, também aumenta a 
firmeza e elasticidade, além de possuir propriedades antiinflamatórias, calmantes de cicatrizantes.



REQUINTE FRANCÊS PARA SEUS CABELOS

Para mais detalhes sobre os produtos Glynett, seus 
ativos e instruções de uso, acesse o site:

www.glynett.com.br

Acompanhe novidades, dicas e promoções nas 
redes sociais oficiais da Glynett:

facebook.com/GlynettOficial

twitter.com/Glynett_Oficial

www.belezaglynett.com
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