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PASSO A PASSO G-Plex - DESCOLORAÇÕES

Adicione 05 a 15 borrifadas (vide tabela abaixo) de G-Plex na mistura de pó descolorante Décolorer e água oxigena-
da OX Réveler. Misture bem até virar uma massa homogênea.

 Aplique nos cabelos conforme a técnica escolhida e aguarde o clareamento. 

 Ao fi nalizar, enxágue abundantemente. 

 O processo está concluído. Finalize com o produto Glynett de sua preferência.
 

Para cada 15 gramas de pó descolorante, usa-se de 05 a 15 borrifadas de G-Plex, conforme tabela abaixo:

Água Oxigenada G-Plex
10 volumes 05 borrifadas
20 volumes 08 borrifadas
30 volumes 12 borrifadas
40 volumes 15 borrifadas

ATENÇÃO! 
Deve-se aumentar em até 50% o número de borrifadas de G-Plex nas situações abaixo: 

 1. Se o grau de clareamento desejado for alto
 2. Em fi os mais porosos e/ou danifi cados
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PASSO A PASSO G-Plex - COLORAÇÕES

Adicione 05 a 15 borrifadas (vide tabela abaixo) de G-Plex na mistura de cloração Colorié Parfait e água oxigenada 
OX Réveler. Misture bem até virar uma massa homogênea.

 Aplique nos cabelos conforme a técnica escolhida e aguarde o tempo de coloração. 

 Ao fi nalizar, enxágue abundantemente. 

 O processo está concluído. Finalize com o produto Glynett de sua preferência.
 

Usa-se de 05 a 15 borrifadas de G-Plex, conforme tabela abaixo:

Água Oxigenada G-Plex
10 volumes 05 borrifadas
20 volumes 08 borrifadas
30 volumes 12 borrifadas
40 volumes 15 borrifadas

ATENÇÃO! 
Deve-se aumentar em até 50% o número de borrifadas de G-Plex em fi os mais porosos e/ou danifi cados.
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PASSO A PASSO G-Plex - Química

Adicione 05 a 15 borrifadas (vide tabela abaixo) de G-Plex na mistura de Progressivas (compatível com todos os ati-
vos), Escova Defi nitiva, Relaxamentos (Tioglicolato, Sódio ou Guanidina) ou demais procedimentos químicos. Misture 
bem até virar uma massa homogênea

Aplique nos cabelos conforme a técnica escolhida e aguarde a conclusão do procedimento. 

 Ao fi nalizar, enxágue abundantemente. 

 O processo está concluído. Finalize com o produto Glynett de sua preferência.
 

Para cada 60g dos ativos abaixo, usa-se de 05 a 15 borrifadas de G-Plex, conforme tabela:

Procedimento G-Plex
Réducter Créme 15 borrifadas
Réducter Cisteína 08 borrifadas
Réducter Restaureé 12 borrifadas
Formelle Naturelle 15 borrifadas
Escova De� nitiva 15 borrifadas
Tioglicolato 15 borrifadas
Sódio 15 borrifadas
Guanidina 15 borrifadas

ATENÇÃO! 
Deve-se aumentar em até 50% o número de borrifadas de G-Plex em fi os mais porosos e/ou danifi cados.
 


