
CATÁLOGO

REQUINTE FRANCÊS 
PARA SEUS CABELOS



TRATAMENTOS

AS DIVERSAS SITUAÇÕES  MOMENTÂNEAS DOS 

CABELOS  EXIGEM TRATAMENTOS DIFERENCIADOS. 

SEJA QUAL FOR A SITUAÇÃO DOS FIOS, A GLYNETT 

POSSUI UM TRATAMENTO ADEQUADO E EFICAZ.



CABELOS TRATADOS, 
SAUDÁVEIS E COM BRILHO,
JÁ NA PRIMEIRA APLICAÇÃO

As fórmulas francesas usadas no tratamento profissional dos 
Seis Passos possuem ativos de última geração que recuperam 
e revitalizam completamente os fios, eliminam a porosidade, 
repõem a queratina e demais proteínas, proporcionando 
a nutrição da fibra e devolvendo a elasticidade e brilho.

Possui alto poder de reconstrução, queratina mais creatina.

TRATAMENTOS

S  E  I  S
PASSOS



Tratamento profissional intensivo que efetua 
uma alta carga de queratina e creatina na fibra.

Recupera cabelos extremamente ressecados ou 
com quebra, além de nutrir os fios e cutículas.

S.O.S. Queratinização é um dos diversos 
procedimentos do tratamento Seis Passos.

PURIFIER
Shampoo

anti-residuo

DILATER
Shampoo
dilatador

BAIN KERATINE
Queratina e

Creatina

CHIMIE
Estabilizador 

de pH

LA FINALITE
Leave-in

finalizador
RECONSTITUER

Reconstrutor

S . O . S
QUERATINIZAÇÃO

TRATAMENTO INTENSIVO DE 
RECUPERAÇÃO DOS FIOS

TRATAMENTOS



Tratamento profissional Master 
de restauração que acelera e 
mantém a recuperação dos fios. 

Contém colágeno e proteína 
concentrada do trigo e da seda.

Proporciona fios sedosos e 
tratados por até trinta dias.

Usado com o Seis Passos.

TRATAMENTOS

CAUTE - 
RIZAÇÃO
À FRANCESA

RESTAURAÇÃO TOTAL DA 
MASSA CAPILAR

Utilizado com os Seis Passos



B OT TOX
TRAITEMENT

RECONSTRUÇÃO E 
REJUVENESCIMENTO TOTAL DOS FIOS

Tratamento que une a mais avançada tecnologia de  
recuperação da fibra capilar com a ação intracelular de 
precisão que age de dentro para fora, proporcionando  
rejuvenescimento total dos fios. 

TRATAMENTOS

Usado com Récupérer, Réducter, 
Chauffe e Nutrie.



O tratamento profissional para 
cabelos submetidos à escova 
progressiva ficou ainda melhor! 

Acrescentamos óleo de  
Argan em todos os produtos 
da linha, o que potencializou 
o poder de nutrição e 
tratamento! Na linha 
profissional substituímos o 
condicionador pela inovadora 
QUERATINA DE ARGAN OIL.

BROSSE ARGAN 
PROFISSIONAL

TRATAMENTOS

RECUPERA OS FIOS E 
PROLONGA O RESULTADO DAS ESCOVAS

Brosse contém colágeno enriquecido com elastina que interrompe as 
agressões sofridas pelo formol , ácidos ou tioglicolato. Recupera os fios, 
mantendo a saúde da fibra, além de ajudar a prolongar o resultado das 
escovas. Seja qual for à progressiva nosso tratamento recupera e trata os 
fios de forma precisa e correta.
 
Agora com queratina de argan, um natural restaurador capilar com alto 
poder de nutrição e reparação da fibra capilar! Proporciona brilho, 
intensifica 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.
 
Possuímos também a Linha Cliente para uso em casa com porcentagem 
de ativos adequados a manutenção diária após aplicação profissional.



PROGRESSIVAS

PROGRESSIVA É UM PROCEDIMENTO QUE GERA  

DIFERENTES DESEJOS. A GLYNETT TEM A SOLUÇÃO 

PARA CADA UM DELES.



Proporciona a redução 
progressiva e temporária 
do volume dos cabelos sem 
usar química. 

Cabelos disciplinados, 
sem frizz, com movimento 
natural, sedosos, com brilho 
intenso e fáceis de cuidar. 

ESCOVA À
FRANCESA

REDUÇÃO DO VOLUME DOS 
CABELOS SEM USAR QUÍMICA

Usado com o Seis Passos

PROGRESSIVAS



Possui o exclusivo e inovador Bio Composto Marinho que 
forma um filme resinoso na estrutura interna da fibra. Este 
composto se fixa fortemente através do calor, deixando 
os fios retilíneos e impermeabilizados por um longo 
período.

E S C OVA
DE PARIS

VERSÃO CREME

PROGRESSIVAS

Contém 0,2% de formol.
Usado com Chauffe e 
Nutrie.



A 2a. Geração Carbocisteína contém o exclusivo 
Acrilato Vegetal desenvolvido pela Glynett que protege 
os pigmentos da coloração enquanto a Carbocisteína 
alisa, evitando assim qualquer tipo de desbotamento.

ESCOVA DE 
CARBOCISTEÍNA

2ª  GERAÇÃO

0% de formol, 0% 
de desbotamento. 
Fácil escovação.
Usado com Chauffe 
e Nutrie.

PROGRESSIVAS



Á C I D O
GLIOXÍLICO

PROGRESSIVAS

Pensando no seu bem estar, 
a Glynett desenvolveu 
a Restaureé, escova 
progressiva a base de 
Ácido Glioxílico. Alisa sem 
formol, sem desbotamento 
e sem agarrar a escova. 
Não agride os fios e 
proporciona tratamento, 
brilho e sedosidade. 

Produto único entra 
na versatilidade das 
progressivas Glynett pois 
é utilizada com o xampu 
Chauffe e com a máscara 
Nutrie, produtos utilizados 
nos demais procedimentos 
de Escova Progressiva 
Glynett: maior praticidade 
e economia para seu salão! 

Reunimos a qualidade e 
requinte francês que você 
conhece com os benefícios 
da progressiva sem formol!

LANÇAMENTO



Processo indicado para 
quem não deseja um liso 
extremo. Trata os cabelos, 
disciplina os fios e reduz o 
volume na medida certa. 

E S C O VA 
DE BOTTOX

ALIA O TRATAMENTO DO BOTTOX 
E O ALISAMENTO DA PROGRESSIVA

Usado com Récupérer, 
Réducter, Chauffe e Nutrie.

PROGRESSIVAS



RELAXAMENTOS

Uma progressiva eficiente 
e segura que proporciona 
o mesmo resultado liso do 
formol químico a partir de 
compostos naturais que não 
oferecem riscos à saúde. 

Para a formulação desde 
produto, os pesquisadores 
da Glynett copiaram 
a estrutura do formol 
químico utilizando 
ingredientes naturais em 
90% da sua composição. 

A Linha Formol Vegetal, além 
do alisamento, também 
proporciona aos cabelos 
um toque aveludado, 
deixando-os sedosos 
e altamente brilhantes. 

A PROGRESSIVA SAUDÁVEL

FORMOL
VEGETAL



RELAXAMENTOS

KERATINIZED SYSTÈME, MOLÉCULAS DE ALISAMENTO 

QUERATINIZADAS. PARA QUEM DESEJA ALISAR COM 

RESULTADO NATURAL E SEGURANÇA. 



KERATINIZED
S YS T È M E

RESULTADO SUPERIOR EM NATURALIDADE E BRILHO

RELAXAMENTOS

Disponível com Guanidina, Sódio e Tioglicolato

Sistema inovador de relaxamento composto por moléculas 
queratinizadas que repõem a perda da queratina 
enquanto processa o alisamento dos fios. Keratinized 
Système proporciona cabelos mais saudáveis e com 
menos ressecamento. 

Guanidina
Sódio Tioglicolato



PRODUTOS ESSENCIAIS

INDICATEUR

INDICATEUR | PROTECTEUR | RÉCUPÉRER

SHAMPOO INDICADOR

RELAXAMENTOS

Contém queratina, 
creatina, óleo de oliva 
e proteína do trigo 
que potencializa o 
tratamento de finalização 
e indica a existência 
de resíduos químicos. 

São três produtos essenciais que servem como base para 
todos os procedimentos do Keratinized Système, compostos 
por produtos que limpam, protegem e recuperam os fios. 



RÉCUPÉRER

PROTECTEUR

ULTRA TRATAMENTO UNIVERSAL 
PÓS-QUÍMICA

PROTEGE OS FIOS E O COURO CABELUDO

Ideal  para f inal izar 
relaxamentos e colorações. 
Comprime a fibra, reduzindo 
a pressão osmótica e 
sela as cutículas dos fios. 
Equilibra e estabiliza o pH.

Protege a pele contra irritações e 
ardências e os fios contra quebra 
e ressecamento. Espalha com 
facilidade e possui fácil enxágue.

RELAXAMENTOS

COLORAÇÃO



COLORAÇÃO PROFISSIONAL DE ALTO 

DESEMPENHO, PADRÃO EUROPEU.

COLORAÇÃO



Total fidelidade das cores em 72 nuances.

Coloração francesa de alto desempenho. Enriquecida 
com queratina, óleo de linhaça e óleo de macadâmia 
que promovem brilho intenso, cor duradoura, maciez e 
perfeita cobertura dos fios brancos. 

COLORIÉ
PARFAIT

PERFEITA PARA VOCÊ

COLORAÇÃO



O X 
R É V E L E RATIVA E POTENCIALIZA 

A AÇÃO DA COLORAÇÃO

Creme oxidante de 10, 20, 30 e 40 volumes

COLORAÇÃO

Solução balanceada e estabilizada, desenvolvida para ativar e 
potencializar a ação da coloração Colorié Parfait protegendo a 
estrutura dos fios durante o processo da coloração e descoloração.

O OX - Révéler possui uma fragrância suave e garante a saúde 
dos fios e a maior durabilidade das cores.



Creme oxidante que clareia os fios, suavizando o 
amarelado em tonalidades loiras. Fórmula especial com 
pigmentação violeta.  Possui fragrância suave, garante a 
saúde dos fios e  maior durabilidade das cores.

OX SPECIAL
B LO N D E

OXIDANTE COM FÓRMULA 
ESPECIAL PARA LOIROS

COLORAÇÃO

Disponível em 30 e 40 volumes



O X 
R É V E L E RDESCOLORAÇÃO 

RÁPIDA E PRÁTICA

COLORAÇÃO

Produto ideal para as diferentes técnicas de descoloramento 
como clareamento, mechas, reflexos, ballayages e luzes.

Principais características:

Pó azul que ajuda na neutralização de tons amarelados

Ultra rápido e dust free (não levanta pó)

Suavemente perfumado

Contém queratina que deixa os cabelos fáceis de 
pentear, macios e com brilho



MATIZADORES
Estrela de Oswald

MAIS INFORMAÇÕES

COLORIMETRIA

A colorimetria é a 
ciência que estuda 
a determinação da 
cor. É o estudo das 
cores, englobando o 
conhecimento e o efeito 
delas em relação à luz 
natural ou artificial. 

Aos coloristas cabe 
o domínio da arte da 
colorimetria capilar.

À Glynett, cabe oferecer os 
melhores produtos e diversas 
opções para alcançar resultados 
perfeitos. Por isso oferecemos 
72 nuances de coloração de 
alto desempenho, assim como 
ativadores e descolorantes. 

Saiba mais sobre colorimetria em 
nosso site: www.glynett.com.br



MATIZADORES

CORREÇÃO RÁPIDA E PRÁTICA DE 

TONALIDADES LOIRAS E  GRISALHAS.



LINHA CLIENTE

Kit profissional Linha Cliente

A linha profissional de matizadores Glynett neutraliza 
o amarelo indesejado em cabelos loiros e grisalhos em 
uma única aplicação (Kit Profissional), proporcionando 
tratamento e hidratação da fibra capilar. 

MATIZADORES
LOIROS E GRISALHOS NA TONALIDADE CERTA

MATIZADORES

Dê continuidade e prolongue o resultado do tratamento 
profissional em casa com a Linha Cliente.



LINHA CLIENTE

PARA MANTER SEUS CABELOS SEMPRE 

LINDOS E SAUDÁVEIS, MESMO LONGE 

DO SALÃO



A LINHA BROSSE ARGAN foi desenvolvida para cabelos submetidos à 
escova progressiva de ácido, tioglicolato, formol ou definitiva. Contém 
colágeno enriquecido 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 corantes com pH controlado. 

Agora contém argan em todos os produtos, um natural restaurador com 
alto poder de nutrição e reparação da fibra capilar! Proporciona brilho, 
intensifica 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. 

Possuímos também a Linha Profissional com maior carga de ativos! Para uma 
recuperação mais intensa e duradoura, recomendada como tratamento 
inicial antes da manutenção em casa.

BROSSE
ARGAN CLIENTE

TRATAMENTO PÓS-PROGRESSIVA

LINHA CLIENTE



SHAMPOOS
COURO CABELUDO SAUDÁVEL E FIOS RESTAURADOS

LINHA CLIENTE

A linha de shampoos da Glynett possui fórmulas exclusivas e ricas 
em ativos de tratamento que repõem a perda diária de queratina.

Possuem propriedades adstringentes, anti-sépticas e cicatrizantes 
que tratam os fios e o couro cabeludo.

Disponível nas versões para cabelos quimicamente tratados 
(Differ), coloridos (Flamme), oleosos (Frais) e normais (Floyer).

Agora perolados e com mais espuma! 



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. 

Age na reestruturação dos fios, 
deixando-os com mais brilho, 
hidratados e fortes. Possui 
ação reparadora, umectante e 
nutritiva. 

Hidrata os cabelos enquanto 
limpa e tem textura aquosa, o 
que favorece uma penetração 
profunda nos fios, protegendo 
e tratando de dentro para fora. 

MONOI  OIL
NUTRE E HIDRATA PROFUNDAMENTE OS FIOS

LINHA CLIENTE



ARGAN  OILS
REGENERAÇÃO DOS FIOS EM TRÊS DIFERENTES VERSÕES

ARGAN OIL 
TRADICIONAL

Age como restaurador 
capilar. Possui alto 
poder de nutrição e 
reparação da fibra 
danificada.

Proporciona brilho 
intenso, protege os 
fios, intensifica a cor, 
elimina o frizz e sela as 
cutículas. Sua rápida 
absorção não deixa 
resíduos nem aspecto 
pesado nos fios. 

LINHA CLIENTE

Disponível em 30 e 120ml.



LINHA CLIENTE

ARGAN OIL + LINHAÇA

ARGAN OIL + QUERATINA

Todos os benef íc ios do 
Óleo de Argan Tradicional 
potencializados pela linhaça, 
que protege os cabelos 
coloridos do desbotamento 
precoce. Essencial para cabelos 
vermelhos e loiros.

Todos os benefícios do Óleo de 
Argan Tradicional potencializados 
pela queratina, que recupera os 
fios danificados ou ressecados 
por químicas, reconstruindo e 
preenchendo as fissuras existentes 
na fibra.



LANÇAMENTO

SOLEIL

LINHA CLIENTE

Linha completa com protetor solar para cabelos expostos ao sol, vento, mar 
e piscina. 

Produtos pensados nos fios do nosso país tropical, expostos diariamente aos 
raios solares. Todos os produtos da linha contém propriedades suavizantes 
que mantém a fibra flexível, restaurada, protegida e brilhante e fragrância 
francesa. A Masquer proporciona intenso tratamento e reconstrução, 
enquanto o Finisseur dá leveza e brilho. O spray Protection pode ser usado 
várias vezes ao dia pois além de ser perfume capilar, protege os fios da 
umidade, dos raios solares e é antifrizz. 

LINHA SOL



TONIQUE

Trata o couro cabeludo 
e  p o s s u i  a ç ã o 
anticaspa. 

Não resseca os fios e 
previne contra queda 
capilar. 

PARA RAÍZES OLEOSAS

SOIE

Deixa os f ios 
desembaraçados e 
com brilho. Pode ser 
usado também após 
piscina, mar e em 
cabelos ressecados.

HIDRATAÇÃO INSTANTÂNEA 
PÓS COLORAÇÃO

TRATAMENTOS
COM ENXÁGUE

LINHA CLIENTE



NUTRIE

MÁSCARA DE TRATAMENTO

Possui macadâmia, ceramidas e 
queratina em sua composição.  
Proporciona tratamento com 
hidratação profunda, doando 
brilho, maciez e sedosidade. 

Disponível em 250ml e 1Kg.

Tratamentos que condicionam, 
amaciam e tratam os cabelos,  
deixando-os soltos e com brilho. 

Repõem a perda diária de 
queratina da fibra e formam um 
filme protetor nos fios que bloqueia 
os raios solares.

Disponível em duas versões:

Revitter: com ativos de prevenção

Reconstituer: ativos de 
reconstrução profunda. 

LINHA CLIENTE



FINALIZADORES

LINHA CLIENTE

LA FINALITE

Reduz o volume e faci l i ta 
a escovação dos cabelos. 
Age como um defr izzante 
e forma um f i lme com 
protetor  solar.

Contém ervas e querat ina 
que evi tam o acúmulo da 
estát ica e a ruptura dos 
f ios  por ressecamento.

Disponível  nas versões: 
Tradic ional  e Extra Forte.

LEAVE - IN



Deixa os fios brilhantes, 
luminosos e leves. Elimina o frizz 
e inibe possíveis odores. Ideal 
para a finalização de escovas e 
penteados.

Disponível em 30 e 120ml.

Sela as pontas duplas, protege 
dos raios solares e confere mais 
brilho aos cabelos.

SILICOL

REPARADOR DE PONTAS

SPRAY DE BRILHO INTENSO

LINHA CLIENTE

LUMINEUX



CORRECTIVES

Reconstrutor que sela as pontas duplas imediatamente, tira o 
frizz e dá brilho aos cabelos.

Pode ser usado com ou sem o secador, no cabelo úmido ou 
seco. Não é oleoso, garante brilho instantâneo ao cabelo e 
tem secagem ultra rápida. 

O Correctives proporciona efeito de recém-cortado aos 
cabelos, ou seja, você consegue acabar com as pontas duplas 
sem cortar o cabelo. Resultados visíveis na primeira aplicação.

CORRETOR DE PONTAS DUPLAS COM EFEITO IMEDIATO

LINHA CLIENTE



LANÇAMENTO

Pomada modeladora profissional de alta performance. 

Com fixação elástica, textura fibrosa, brilho natural e 
fragrância francesa incomparável. 

Disponível em duas fixações: média e forte.  

LINHA CLIENTE

POMMADE



Para mais detalhes sobre os produtos 
Glynett, seus ativos e instruções de uso, 
acesse o site:  www.glynett.com.br

/GlynettOficial

@glynett

www.belezaglynett.com

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


