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Najdłuższy dzień w roku już za nami. Skończyła się
już pierwsza połowa 2020 roku. Czas ten nie należał na
pewno do najłatwiejszych, ponieważ wirus sprawił, że przez
kilka miesięcy Wasze salony musiały zostać zamknięte.
Zdajemy sobie sprawę jakie negatywne skutki przyniosła ta
sytuacja. Na początku roku nikt nie zdawał sobie sprawy, że
wirus będzie wstanie przynieść takie szkody.

Niezależnie od problemów spowodowanych przez Covid-19,
wszyscy mamy to szczęście, że mogliśmy powrócić do tego,
co kochamy najbardziej. W innych krajach oraz branżach
konsekwencje były o wiele bardziej drastyczne.

Obecnie wszystko wróciły do normy, a dodatkowe dbanie o
higienę oraz bezpieczeństwo nie powinno stanowić dla
nikogo problemu - pamiętajmy, że to wszystko jest dla
naszego dobra. Dlatego też uważamy, że stosowne jest
pokazanie państwu nasze szampony, które w dbaniu o
higienę pomagają, ponieważ są przyjazne dla skóry, o którą
powinniśmy mocno dbać. Więcej na ich temat na kolejnych
trzech stronach.

Rejsy po Karaibach nie są obecnie hitem wakacyjnym,
ponieważ w tym roku większość Polaków spędza wakacje w
swoim kraju. Ale nie musimy rezygnować z karaibskiego
stylu! Na przykład... Nasz wosk w sprayu CARIBBEAN to
modny produkt do stylizacji na każdy dzień lata. To jeden
ze sposobów, dzięki którym możesz poczuć się jak na
najcieplejszych wyspach.

Życzymy udanego, letniego biznesu. I oczywiście
relaksujących wakacji po wszystkich ciężkich tygodniach -
bez względu gdzie .

Stephan Conzen

SZANOWNI KLIENCI
I KLIENTKI GLYNT

WSTĘP

MENU

14-15

16-17

18-19

20

21

22-23

Akcja - szampony03 - 05

06 - 07

08

09

10

11

12-13

CARIBBEAN Spray Wax

Zapachy & botanika

Twój własny sklep?

MILLION DOLLAR BROWN

MILLION DOLLAR Styling

Upominki dla klientów!

PROTECT ME - dezynfekcja

Powrót najlepszych szkoleń

Blog szkoleniowy

Terminy i miejsca szkoleń

Aktualne promocje
Akcesoria



KAŻDE WŁOSY WYMAGAJĄ INNEGO DBANIA ORAZ PIELĘGNACJI. WAŻNE JEST,
ABY ZWRACAĆ UWAGĘ NA TO, CO TWOJE WŁOSY LUBIĄ. OBSERWUJ ICH
ZACHOWANIE I WYGLĄD, ABY WIEDZIEĆ, KTÓRY PRODUKT IM SPRZYJA.
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SZAMPONY

IDEALNY
DLAWŁOSÓW

Pierwsze preparaty GLYNT tworzone 40 lat
temu nie były zwykłymi szamponami, ponieważ
już wtedy w pewien sposób różniły się od
innych szamponów dostępnych na rynku.
GLYNT skupiał się szczególnie na produktach,
które byłyby przyjazne dla skóry, szczególnie
dla rąk, ponieważ nie było obowiązku noszenia
rękawiczek podczas mycia włosów. Dłonie cały
czas były narażone na różne substancje.

Wtedy do szamponów GLYNT używano
składników botanicznych o dodatkowym
działaniu na długo przed tym, zanim produkty
naturalne stały się modne. Jako pierwsi
prowadziliśmy olej z orzechów jojoba,
używając go do szamponu. Tak zwane "złoto
Indian" zdobyło swoją popularność dopiero po
latach. Dziś każdy szampon GLYNT oznacza
wyraźną obietnicę skuteczności. Daj każdemu
klientowi indywidualną rekomendację
szamponu na podstawie rodzaju włosów.

Idealny dla włosów delikatnych i słabych będzie
VOLUME Energy Shampoo. Usuwa ciężar,
nadając włosom lekkości.

Dla wszystkich gości salonu, którzy rozjaśniali
lub farbowali włosy: REVITAL Regain
Shampoo. Łagodnie czyści włosy, sprawia, że
są łatwiejsze w czesaniu oraz uwydatnia kolor -
wszystko dzięki szamponowi.

Tylko składniki aktywne pomagają z
problemami skóry głowy, takimi jak łupież.
DERMA Regulate Shampoo usuwa go i
zapobiega jego powstawaniu.

Świeżość w środku lata? Chłodzący ACTIVE
Refresh Shampoo schładza włosy i skórę
głowy, dzięki świeżości mentolu.

Osoby, które kochają słońce wybierają SUN
Protect Shampoo. Twoje włosy docenią to,
jak chronisz je przed słońcem.

Dla pięknych, zdrowych włosów: Właściwy
wybór szamponu!

Jeśli klient ma krótkie, zdrowe włosy, to
zaproponuj mu HYDRO Vitamin Shampoo.
Nadaje jedwabisty połysk.

Krok 1

Więcej pielęgnacji? Wszystko możliwe
z NUTRI Oil Shampoo, dzięki
cennemu olejkowi jojoba. W
przypadku długich włosów, weź
butelkę szamponu, napełnĳ ją 80ml
ciepłej wody, a następnie dodaj
szampon. Teraz możesz rozprowadzić
i spienić mieszankę na włosach.
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WYPRÓBUJ SASZETEK
Nie wiesz, który szampon
będzie idealny dla
Ciebie? Zamów u
swojego doradcy próbki i
znajdź swojego faworyta!

PIELĘGNACJA I POŁYSKFARBOWANYCHWŁOSÓW

Stosowanie: Rozprowadź niewielką
ilość na mokre włosy, pozostaw na
głowie, zemulguj, następnie spłucz.

Stosowanie: Rozprowadź niewielką
ilość na mokre włosy, pozostaw na
głowie, zemulguj, następnie spłucz.

Stosowanie: Rozprowadź niewielką
ilość na mokre włosy, pozostaw na
głowie, zemulguj, następnie spłucz.

Stosowanie: Rozprowadź niewielką
ilość na mokre włosy, pozostaw na
głowie, zemulguj, następnie spłucz.

SZAMPONY

Stosowanie: Rozprowadź niewielką
ilość na mokre włosy, pozostaw na
głowie, zemulguj, następnie spłucz.

Stosowanie: Rozprowadź niewielką
ilość na mokre włosy, pozostaw na
głowie, zemulguj, następnie spłucz.

Stosowanie: Rozprowadź niewielką

ilość na mokre włosy, pozostaw
na

głowie, zemulgu
j, następnie spłu

cz.

Produkty z serii REVITAL nadają włosomwyjątkowy połysk, jedwabisty wygląd iłatwość rozczesywania. Wszystkie produktyzawierają ekstrakty cukrowe z ziarenindyjskiej rośliny kasji. Ten składnik jestuważany za ziołową alternatywę dla kwasuhialuronowego i działa jako zabiegodmładzający włosy.

REVITAL Regain Shampoo to bogaty wskładniki odżywcze szampon do włosówrozjaśnionych lub farbowanych. Odżywczaformuła nadaje jedwabisty wygląd. Trawamorska chroni i pielęgnujeskórę głowy. Substancjemyjące są wydobywanez oleju kokosowego.
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SZAMPONY GLYNT

+
DODATKOWO
Klienci są zawsze wdzięczni za
porady dotyczące właściwej
pielęgnacji włosów.

Regenerierender Conditioner. Für intensive Sofortpflege und
seidigen Glanz von gesträhntem, gefärbtem, gewelltem oder
sensiblem Haar. Nach dem Shampoonieren ins frottierte Haar
sprühen, nicht ausspülen.

REVITAL REGAIN MASKRegenerierende Haarmaske zur Tiefenpflege von gesträhntem,
gefärbtem oder gewelltem Haar. Verleiht sofort Spannkraft,
samtigen Griff und seidigen Glanz. In Längen und Spitzen
massieren, nach 5 Minuten Wirkzeit gründlich ausspülen.

DERMA REGULATE SHAMPOORegulierendes Anti-Schuppen Shampoo zur milden Reinigung
speziell bei Schuppen oder irritierter Kopfhaut. Intervallweise
einsetzen, sparsam verwenden, gründlich ausspülen.
DERMA E.F.A. STIMULANTBiologisch wirksame Kopfhautemulsion mit essentiellen Fettsäuren
aus Traubenkernöl und Klettenextrakt. Beruhigt die Kopfhaut und
beugt Schuppen vor. Scheitelweise auf die Kopfhaut auftragen,
massieren, 5 Minuten einwirken lassen und gründlich ausspülen.DERMA REGULATE TONICVitalisierendes Kopfhauttonikum gegen Schuppen und schnell

nachfettende Kopfhaut. Sparsam auf die Kopfhaut auftragen und
behutsam massieren, nicht ausspülen.

02 VOLUME

HYDRO VITAMIN SHAMPOO

HYDRO VITAMIN LOTION

HYDRO VITAMIN RINSE

VOLUME ENERGY SHAMPOO

VOLUME ENERGY SPRAY

VOLUME ENERGY MASK

01HYDRO

KIEDY ZNASZ JUŻ NASZE SZAMPONY
MOŻESZ ZAREKOMENDOWAĆ TEN IDEALNY

PODZIEL SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ PODAJ INFORMACJE O
WYBRANYM PRODUKCIE

JEŚLI KLIENT JEST PEWNY
ZAKUPU - GRATULACJE!"Rozjaśnione włosy wymagają

dodatkowej pielęgnacji. Już
używam REVITAL Regain
Shampoo. Mogę z łatwością
rozczesywać swoje włosy, kiedy
są mokre."

Aby to zrobić, skorzystaj z
porady GLYNT i zaznacz
produkty dla Twojego klienta.
Możesz przekazać informacje
najpóźniej wraz z paragonem.

Jednak jeżeli klient nie jest
przekonany do zakupu,
skorzystaj z próbek szamponu,
aby mieć szansę na sprzedaż
przy następnej wizycie.
Przygotowaliśmy próbki w
saszetkach dla każdego
szamponu. Podaj próbkę
zalecanego szamponu wraz z
poradami GLYNT.

Stosowanie: Rozprowadź niewielką
ilość na mokre włosy, pozostaw na
głowie, zemulguj, następnie spłucz.

REKOMENDACJE
NASZE

+
+
+

Krok 2 Krok 3 Krok 4

Nawilżenie i delikatnapielęgnacja każdychwłosów

Włosy pełne życia i objętości

Z imbirem, trawąmorską, miłorzębemjapońskim i pantenolem

Z ekstraktem z brzoskwinii, dzikiejlimonki, akacji i wodorostów.

Ten szampon doskonale nawilża włosy, które są przesuszone.
Pomaga też dokładnie oczyścić włosy.

Nawilżająca odżywka do natychmiastowej pielęgnacji i
jedwabistego połysku zdrowychwłosów. Po umyciu szamponem
spryskaj włosy odżywką, nie spłukuj.

Emulsja nawilżająca na co dzień i do każdego rodzaju włosów.
Trawamorskawyraźnie wzmacniawłosy. Po umyciu szamponem
wmasuj porcję wielkości orzechawłoskiegowmokrewłosy od
nasady aż po końcówki. Po krótkim czasie dokładnie zemulguj
i spłucz.

Wykorzystaj ten szampon aby głęboko oczyścić skórę głowy
oraz włosy, które są cienkie i słabe. Oczyść włosy z pozostałości
i nadaj im większej objętości.Używaj oszczędnie i dokładnie spłucz.

Aktywnie cieplna odżywka energetyczna z białkiem sojowym,
białkiem jedwabiu i keratyną natychmiast wzmacnia cienkie
włosy i zapewnia większą elastyczność i pełnię.

Wzmacniająca emulsja witaminowa do nieważkiej pielęgnacji
i wzmocnienia delikatnych włosów. Natychmiast pojawia się
więcej objętości, blasku i pełności.

PIELĘGNACJA I POŁYSKFARBOWANYCHWŁOSÓWProdukty z serii REVITAL nadają włosomwyjątkowy połysk, jedwabisty wygląd iłatwość rozczesywania. Wszystkieprodukty zawierają ekstrakty cukrowe zziaren indyjskiej rośliny kasji. Ten składnikjest uważany za ziołową alternatywę dlakwasu hialuronowego i działa jako zabiegodmładzający włosy.

REVITAL Regain Shampoo to bogaty wskładniki odżywcze szampon do włosówrozjaśnionych lub farbowanych.Odżywcza formuła nadaje jedwabistywygląd. Trawa morska chroni i pielęgnujeskórę głowy. Substancje myjące sąwydobywane z oleju kokosowego.
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CARIBBEAN
POWITAJ

SPRAY WAX

WAKACJE?

STOSOWANIE
Potrząśnĳ dobrze butelką, a następnie
spryskaj preparatem po długości
włosów, zaczynając od góry.
Następnie dobrze rozprowadź
produkt.

39zł

MAŁY, ALE Z WIELKIM EFEKTEM!

reatywne fryzury w kilka
sekund - szybko! Wosk jest
idealny do łatwego nadania
fryzurze wyrazu i stylu. Ze
względu na błyszczące
wykończenie,

wygląda jednocześnie swobodnie oraz
elegancko. Zrewolucjonizowaliśmy te
zalety! Mamy wosk w formie sprayu!

CARIBBEAN Spray Wax to szczególnie
przyjazny dla użytkownika wosk w
sprayu, który umożliwia kreatywną
stylizację. Nadaje się do wszystkich
długości i typów włosów. Produkt o
ultracienkiej fakturze z
mikrokrystalicznym woskiem daje
dużo czasu na wymodelowanie
pożądanej stylizacji i gwaran-
tuje jedwabiste wykończenie.
Prosta obsługa sprawia, że
produkt ten jest modnym,
niezbędnym dodatkiem do
codziennej stylizacji.
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WOSK DOWŁOSÓWW SPRAYU

STYLIZACJAW PIĘĆMINUT

DOSKONAŁYCASUAL CHIC



SZYBKI NEWS

K
ZAPACHY & BOTANIKA
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CZY DROŻSZE SKŁADNIKI DAJĄ LEPSZY EFEKT?

osmetyki - a w szczególności kosmetyki
do skóry - często ich postawą jest
sugestia producentów. Wiele informacji o
produkcie to tylko obietnice. Jeśli chodzi

o wysokie ceny produktów, często są
uzasadniane zastosowaniem egzotycznych
produktów. Użytkownicy oczekują, że coś
bardzo drogiego prawdopodobnie będzie
działało bardzo dobrze.

Dotyczy to również kosmetyków do
włosów?
Kosmetyki do włosów muszą natychmiast
spełnić obietnicę ich działania. Jeśli produkt
obiecuje dobrą jakość, użytkownik może to
sprawdzić już przy pierwszym użyciu. Z drugiej
strony żaden użytkownik kremu pod oczy nie
spodziewa się, że po pierwszym zastosowaniu
pojawi się mniej zmarszczek.

Czy drogie oznacza lepsze?
Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Istnieją
tanie składniki aktywne, które doskonale
spełniają swoje zadania. Istnieją również
bardzo drogie surowce, które gwarantują
wysoką skuteczność. I oczywiście
wykorzystana ilość odgrywa dużą rolę.

Nie zawsze jest tak, że "im więcej tym lepiej".

NUTRI Oil Shampoo zawiera między innymi
olej jojoba. 25 lat temu musieliśmy zapłacić
równowartość 500,00€ za 1 litr oleju z dzikich
roślin. Ten olej z plantacji, który jest bardzo
popularny w kosmetyce, kosztuje około
20,00€. Zrozumiałe jest, że ten produkt został
sprzedany 20 lat temu drożej niż obecnie.
Olejek ten należy oczywiście bardzo
oszczędnie włączać do receptury szamponu. W
przeciwnym razie włosy stałyby się "tłuste".
Zbyt wiele może prowadzić do gorszych
wyników.

Używamy najdroższego składnika aktywnego
w szamponach GLYNT. W REVITAL Regain
Shampoo znajdziemy ekstrakt uzyskany z
owoców indyjskiego drzewa kasji, który jest
również określany jako ziołowa alternatywa
kwasu hialuronowego. Jego koszt to około
1400€ za kilogram. Koneserzy tego szamponu
wiedzą, że żaden inny szampon nie osiągnie
większego połysku na włosach. Bez trudu i
bólu włosy dają się rozczesać.

Czasem jest "im więcej tym lepiej".
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JAK DOTRZEĆ PRZEZ INTERNET
DO NOWYCH KLIENTÓW?
PRZEZ TWÓJ WŁASNY SKLEP

MARKETING

FRYZJERSTWO 2.0 to koncept, który polega na
bezobsługowym zarabianiu dodatkowych pieniędzy
na odsprzedaży oraz edukacji.

Technologia się rozwĳa i wszystko idzie na przód.
Szczególnie ciężko jest dostosować się do coraz to nowych
sytuacji osobom, które nie są biegłe w Internecie. Jest on
jednak obecnie najbardziej popularnym sposobem na
reklamę swojego salonu - zdjęcia dobrej koloryzacji
przykuwają uwagę. Ale czasem to za mało...

Dlatego też wyszliśmy z propozycją czegoś całkiem nowego!
Jak wszyscy dobrze wiedzą, dropshipping działa bardzo
dobrze. Ale gdyby tak rozkręcić taką działalność? Wyobraź
sobie, że Twój salon ma również sklep internetowy, który
zarabia... a Ty w tym czasie siedzisz na kanapie i oglądasz
film. Zbyt piękne?

Własny, indywidualny adres sklepu www!

Wygląd sklepu dostosowany do Twoich upodobań

Łatwa metoda płatności - podpięcie pod PayPal

Połączenie z Facebookiem i Instagramem. Teraz możesz
oznaczać w swoich postach produkty ze sklepu i
sprzedawać je detalicznie

Koszty wysyłki, pakowania i obsługi pokrywamy MY!

DROPSHIPPING - towar jest w naszym magazynie, wysyłany od nas automatycznie po otrzymaniu
zamówienia w Twoim sklepie. Niczym się nie przejmujesz!

Automatyczne rozliczanie prowizji dla Ciebie! Po zakończonym okresie obrachunkowym otrzymujesz
raport na wartość swojej prowizji - wystawiasz nam rachunek/fakturę, a my płacimy Tobie pełną
wartość zysku

Zarabiasz bez wychodzenia z domu! Tylko reklamuj produkty, swój sklep, swoją markę i salon z
naszą pomocą. To my zajmujemy się wysyłką, fakturami. Cała Twoja praca opiera się na
reklamowaniu Twojego sklepu

Sklep kompletnie skonfigurowany razem z produktami i cenami detalicznymi.
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FÄRBETIPP

MILLION DOLLAR BROWN to wysokiej
jakości wygląd glam. Kiedy wszystkie
kobiety chciały być blondynkami, Demi
Moore przyciągała wzrok swoimi
wyjątkowo długimi i super błyszczącymi,
ciemnymi włosami. Dziś supermodelka
Kendall Jenner jest prawdopodobnie
najbardziej znanym przedstawicielem
MILLION DOLLAR BLOND. Elegancki i
zadbany wygląd przedstawia się
bezcennie drogo.

Koloryzacja trójwymiarowa dla
uzyskania niezwykłych efektów

Umieszczenie drugiego koloru
w zależności od cięcia

KOLORYZACJA

4.76 6.75

MILLION DOLLAR

KOLOR WYJŚCIOWY
Natura 5.0

ROZJAŚNIANIE - TECHNIKAGĄBKI
MAGNUM Blond | 1:2 2%

FARBA1
20g 4.76 | 1:2 2%

FARBA 2
20g 6.75 | 1:2 2%

DOBRZE WIEDZIEĆ
Aby uzyskać idealny, jaśniejszy odcień
warto wcześniej rozjaśnić włosy za pomocą
MAGNUM Blond. Następnie oba kolory
połączyć techniką blendowania, co da
spektakularne rezultaty.

BROW N

Maksymalnie 1-2 tony
jaśniejszych obszarów pod
wierzchnią warstwą sprawiają,
że wygląd jest tak bardzo
interesujący i spektakularny

Chłodne brązy mieszają się
z ciepłymi tonami
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STYLIZACJA

W

SHINEON!

WASH DRY STYLE

EASY

MILLION DOLLAR

IDEALNE LOKI, DUŻE FALE,
GŁADKIE WŁOSY

PORADA OD BENA GELHARTA

STYLING

ID
EA
LN
E

ZE
ST
AW
IEN
IE

PRODUKTY
MALIBU Smoothing Cream
BREEZE Detangler Spray
MERAK Blowing Spray

DZIĘKI ODPOWIEDNIM PRODUKTOM DO STYLIZACJI
EFEKT MILLION DOLLAR BĘDZIE NAJBARDZIEJ WIDOCZNY

łosy za milion
dolarów? Z
pewnością brzmi kus-
ząco dla każdego
klienta. Zastosowanie

odpowiednich produktów do
stylizacji pokazuje, że pożądany
wygląd można osiągnąć
bardzo łatwo! Niemiecki
specjalista GLYNT, Ben Gelhart
uwielbia suszyć długie włosy. W
swoim poradniku do stylizacji
wyjaśnia, dlaczego okrągłe
szczotki nie mają z nim nic
wspólnego.

Dzięki MALIBU Smoothing Cream
szczotka idealnie przesuwa się po
włosach podczas suszenia.
Drobne, połyskujące cząsteczki
sprawiają, że włosy wyglądają
jak tafla.

Jako namiętny fryzjer uwielbiam każdą
strukturę włosów! Kiedy je suszę, zawsze
upewniam się, że nie zmieniam ich zbyt
mocno. W ten sposób klient może uzyskać

super wygląd w domu. Szczególnie doceniają to klienci z
długimi włosami. MILLION DOLLAR wygląda jak stylizacja,
gdy używane są produkty, które nadają błysku. BREEZE
Detangler Spray to idealny podkład do każdej stylizacji, w
której używa się suszarki. Przeciwdziałanie puszeniu się i
łatwiejszemu rozczesywaniu jest niezbędne, aby móc
profesjonalnie pracować. MALIBU
Smoothing Cream daje subtelne, ale efektowny zapach
szałwii we włosach. Włosy podczas suszenia przy użyciu
suszarki stają się gładkie, świetnie pachną i mają ochronę
przed ciepłem. Z produktem MERAK Blowing Spray
możemy spodziewać się na włosach
doskonałego wykończenia.
Nadaje fryzurze stabilność
i pełnię, a włosy nabierają
blasku. Jest to idealny, suchy
spraj do codziennego użytku.
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MINI

MAŁY GEST
WIELKI EFEKT

ak co roku, w okresie wakacyjnym rozpoczynamy
promowanie naszych mini produktów. Dlaczego?
Ponieważ świetnie nadają się jako towarzysze w
podróży. Obecnie budżet dla wszystkich w tym roku
jest nieco niższy niż zwykle - dlatego też
proponujemy produkty marki GLYNT w wersji mini.

Dzięki temu Twoi klienci będą wdzięczni, ponieważ mimo
ciężkiej sytuacji nadal dbasz o nich i ich włosy. Małe, drobne
gesty zawsze się sprawdzają, a takie podziękowanie w stronę
stałych klientów na pewno zapadnie im w pamięć.

Mini produkty świetnie nadają się do torebki czy walizki. Ich
rozmiar sprawia, że nie zabiorą dużo miejsca. Na wakacjach,
w której podróży na weekend oraz na wyjeździe służbowym
ważne jest, aby wyglądać dobrze. To samo tyczy się naszych
włosów - przecież dobry wygląd jest kluczowy dla dobrego
samopoczucia!

Produkty te możesz zamówić przez cały rok, ale z
doświadczenia możemy powiedzieć, że największym
zainteresowaniem cieszą się właśnie w okresie letnim. zadbaj
o swoje włosy, mając ulubiony produkt w torebce!

12
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WSZYSTKIE POPULARNE PRODUKTYMARKI GLYNTW PRAKTYCZNYM ROZMIARZE SĄ

DOSKONAŁE DLA KLIENTÓW TWOJEGO SALONU. DZIĘKI PRODUKTAMI Z SERII MINI

DAJESZ KLIENTOMOGROMNĄ RADOŚĆ.

PRZYPOMINASZ, ŻE TO JUŻ LATO!

MINI PRODUKTY

13

ZAMÓWTERAZ!
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HIGIENA

PROTECTME
OCHRONA

alony oraz klienci stoją obecnie przed zadaniem znalezienia drogi no "nowej normalności".
Środkihigienysąteraz niczyminnymjakczęściącodziennegożycia.Codrugaosobamaprzy
sobiepłyndodezynfekcji rąk, któregoużywapowyjściu zesklepuczypodotknięciuporęczy
wkomunikacji publicznej.Mogłoby się wydawać, że tak już zostanie - nawet, kiedywirus nie
będziecodziennościąwnaszymżyciu.

Szczególnie salony kosmetyczne i
fryzjerskie musiały przejść rewolucję, aby
dostosować się do nowych obostrzeń -
maseczki lub przyłbice podczas pracy,
zakaz używania telefonów komórkowych i
praca w rękawiczkach to jedne z wielu
zmian, do których każdy fryzjer musiał się
dostosować. Prawidłowe wdrożenie
przepisówdotyczących higienyw salonach
jest dla klientów bardzo ważne, ponieważ
oznacza to przede wszystkim poczucie
bezpieczeństwa,którewobecnychczasach
jest niezbędne. Żaden klient nie chciałby
czuć się niepewnie, kiedy w salonie nie
przestrzegasiępodstawowychzasad.

ZADBAJ O TO, ABY TWOI KLIENCI
CZULI SIĘ W SALONIE BEZPIECZNIE



Ztegowzględuprzygotowaliśmydlanaszychklientówprodukty,którepomogąwutrzymaniu
odpowiedniej higienywsalonie. Są toprodukty, którezawierająmiędzy innymiglicerynę,

która sprawia, żeTwojedłonie sąwyjątkowogładkie i nawilżone.
Wprzeciwieństwiedo innychpłynów, którewysuszają skórę.

Madziałanienawilżające,przeciwbakteryjne i
ograniczonedziałaniewirusobójcze, a tymsamym
przeciwkowirusom indukującymCovid-19

-douzupełnianiabutelek50ml

-dodezynfekcji powierzchni i urządzeń

-dobezpośredniejdezynfekcji rąk

Madziałanienawilżające,przeciwbakteryjne i
ograniczonedziałaniewirusobójcze, a tymsamym
przeciwkowirusom indukującymCovid-19. Idealny
jakocodzienny towarzyszwsalonie iwpodróży.
Niezbędnyproduktdo torebkiorazauta.

Pantenol i glicerynaniewysusza rąk -powoduje, że
sąonenawilżone.

PROTECT ME Tonik do rąk 500ml

PROTECT ME Tonik do rąk 50ml

Oczywiście same płyny do dezynfekcji to nie wszystko! Oprócz tego warto również
pamiętać o podstawowych zasadach higieny, które również pomagają zapobiegać
przenoszeniu się wirusów. A skoro mówimy o dezynfekcji, warto również dbać o
dezynfekcję przedmiotów, które mamy wokół siebie. Szczególnie jeli chodzi o telefony
komórkowe, których dotykamy co chwilę. Trzeba pamiętać również wszystkim o rąk w
czystości,myjącjeczęstomydłemorazciepłąwodą,ponieważdezynfekcjaPROTECTME
to tylkododatek.

Nowasytuacja zmusiłanasdopewnychnowychzasad. Jednak trzebapamiętać, że to
wszystkodlanaszegodobra.

15
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ULUBIONYCH SZKOLEŃ

InstruktorDawidMalczyk
zfryzjerami

POWRÓT

Wostatnim czasie sytuacja
pandemiologiczna całkowicie
uniemożliwiła nam wyjazdy
szkoleniowe, które miały

ogromną popularność. Ten czas
przeznaczony był również na naukę i
szkolenia, lecz w nieco innej formie.
Organizowane były codzienne szkolenia
online, które skierowane były głównie
dla nowych klientów GLYNT, które
dopiero poznawały naszą markę.
Dlatego też mimo wszystko możemy
powiedzieć, że ten czas nie poszedł na
marne, a przekazana wiedza na dobre
zostanie w głowie wszystkich klientów.

Jednak trzeba przyznać,
że bardzo stęskniliśmy się
za spotkaniami twarzą w
twarz. Dlatego też już
teraz możemy pochwalić
się, że powróciliśmy z
dwoma szkoleniami, które
odbywać się będą w całej
Polsce! Oczywiście
powroty bywają trudne,
ale dla naszego
instruktora GLYNT, Dawida
Malczyka nic nie stało na
przeszkodzie, żeby robić
to, co kocha, czyli nauka
innych osób i
przekazywanie im swojej
pasji.

Terminy oraz miejsca szkoleń
zostały ogłoszone już w
czerwcu. Na stronie 20 mogą
Państwo znaleźć dokładny
harmonogram szkoleń. Jeśli
jednak brakuje jakichś miast,
zapraszamy do kontaktu
telefonicznego, abyśmy mogli
zorganizować szkolenie w
Twojej miejscowości, a może
nawet i w salonie. Jesteśmy
chętni do współpracy, a nasz
instruktor nie może doczekać
się, aby wpisać kolejny termin
do swojego terminarza!
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ARTYKUŁ

Pierwsze szkolenie, to
KREATYWNA KOLORYZACJA
mająca na celu przekazanie
niezbędnej wiedzy z zakresu
czegoś więcej niż blondy.
Szkolenie to odbyło się w
Ostrowie Wielkopolskim, na
którym pojawiła się duża grupa
fryzjerów, która chciała zdobyć
wiedzę na temat koloryzacji i
zaktualizować informacje, które
już posiadali. Instruktor
podczas szkolenia skupił się
przede wszystkim na
wprowadzeniu do kreatywnego
świata koloryzacji, pielęgnacji i
stylizacji wykorzystując
produkty marki GLYNT.
Fryzjerzy dowiedzieli się jak
odpowiednio dopasować
kosmetyki indywidualnie dla
każdego klienta, nauczyli się
jak w kreatywny sposób
korzystać z produktów.
Odświeżono informacje na
temat zasad kolorymetrii i
krycia siwizny. I przede
wszystkim szczegółowo
nauczyli się technik koloryzacji,
tonowania, bezpiecznej
dekoloryzacji i wiele, wiele
innych.

Drugim szkoleniem, które
odbyło się na drugi dzień w
tym samym mieście było
BLOND EXPERT PLUS.
Przeznaczone było głównie
dla osób, które chcą zgłębić
wiedzę na temat koloryzacji
blond oraz chcącym poznać
techniki i sztuczki tworzenia
idealnego koloru, który jest
tak pożądany przez wiele
kobiet. Temat ten jest

przeznaczony dla fryzjerów o
każdym poziomie
zaawansowania. Całe szkolenie
odbyło się w Antoine Hair
Institute i z tego miejsca
chcemy serdecznie
podziękować za umożliwienie
przeprowadzenia go właśnie w

tym miejscu. Mamy
nadzieję, że każdy fryzjer
obecny w Ostrowie jest
zadowolony z całego
szkolenia tak samo, jak
zadowoleni jesteśmy my. Na
pewno będziemy chcieli
powtórzyć szkolenie właśnie
tam.

Polecamy śledzić naszą
stronę, na której
aktualizujemy miejsca i daty
szkoleń. Może niedługo znów
Ostrów się tam pojawi...



SZKOLENIOWY
Blog

BLOG

DAWID MALCZYK

autor bloga
szkoleniowego
GLYNT, który stale
jest aktualizowany
na stronie
glyntpolska.pl.
Szkolenia, porady,
pomoc w każdej
chwili. Jest tu po
to, aby Twoja
praca z marką
GLYNT w salonie
przebiegała
płynnie i
bezproblemowo!
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TYLE SŁOŃCA W CAŁYM MIEŚCIE.. . PIELĘGNACJA WŁOSÓW
DLA OCHRONY OD SŁOŃCA, SOLI ORAZ CHLORU.

GŁÓWNE SKŁADNIKI:

Cytryna z Aspen
Położona w australĳskim lesie
deszczowym cytryna ma silne
działanie przeciwutleniające.
Wzmacnia również naczynia
włosowate, zapobiegając
oznakom zmęczenia skóry
głowy.

Jagoda Lilly Pilly
Kolejny owoc australĳskiego
lasu deszczowego. Jego wyciąg
jest przeciwutleniający,
nawilżający i ułatwia
rozczesywanie włosów.

Owoc Davidsona
Owoce z drzewa w australĳskim
lesie deszczowym. Posiada
również właściwości
przeciwutleniające.

Filtr UV
Dwa składniki chronią

przed promieniami UV, a tym
samym przeciwdziałają
rozjaśnianiu naturalnych i
farbowanych włosów.

W lecie włosy są szczególnie
eksploatowane: Na przykład
poprzez pływanie w morzu,
które sprawia, że włosy
pęcznieją. Kryształy soli siedzą
we włosach i rozjaśniają Je.
Włosy stają się kruche, tracą
swój kolor i matowieją.

Produkty SUN są idealnym
rozwiązaniem: Koktajl
składników z australĳskich
owoców chroni włosy przed
utratą wilgoci ze względu na
słońce, sól i chlor.

Można opalać się bez
dodatkowych środków i cieszyć
gładkimi włosami podczaS
wypoczynku.



SUN CARE
SHAMPOO

ODŻYWCZA OCHRONA PRZED
SŁOŃCEM I SŁONĄ WODĄ

SUN Care Shampoo to bogaty w składniki
odżywcze szampon do włosów
zestresowanych lub matowych. Olejek
jojoba wspiera wyjątkowo odżywczą
formułę. Substancje myjące są uzyskiwane z
oleju kokosowego, który również bardzo
dobrze rozpuszcza pozostałości słonej
wody.

Zastosowanie: Rozprowadź niewielką ilość
równomiernie w mokrych włosach, pozwól
na chwilę wchłonąć, zemulguj, a następnie
dokładnie spłucz.

SUN CARE
CONDITIONER

Głęboko działająca odżywka chroniąca
przed słońcem bez spłukiwania.

Chroń włosy przed silnym rozjaśnianiem
podczas opalania. Powinno się go stosować
przez cały dzień, tak jak w przypadku kremu
do opalania.

„Włosy nie rozjaśniają się tak szybko, gdy
używasz preparatu „SUN CARE
CONDITIONER”. Produkt powinien być
nakładany od nasady aż po końce – aby
zapobiec rozpulchnieniu włosów. Aplikuj z
umiarem, rozczesując włosy pasmo po
paśmie.

SUN Care Conditioner
ma coś do zaoferowania
przy każdym kolorze
włosów. Po kosztownym
zabiegu koloryzacji,
każdy salon powinien
zasugerować klientowi:

„Wydałeś dużo
pieniędzy na zabieg
koloryzacji. Zainwestuj w
produkt pielęgnacyjny,
aby chronić kolor włosów
latem”.

Seria GLYNT SUN w
praktycznym rozmiarze
podróżnym jest niezbędna
na wakacje w słońcu, w
bagażu i na plaży!
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TERMINARZ

1. Koloryzacja - jej znaczenie,
rodzaje oraz różnice
2. Bezpieczna dekoloryzacja oraz
idealny podkład rozjaśniający
3. Kolory matująca
4. Tonowanie
5. Koloryzacja pastelowa
6. Koloryzacje metaliczne
7. Techniki koloryzacji
8. Zasady kolorymetrii
9. Pielęgnacja włosów blond

1. Wprowadzenie do
kreatywnego świata koloryzacji,
pielęgnacji i stylizacji GLYNT
2. Dobór odpowiednich
kosmetyków dla klienta
3. Kreatywne zastosowanie
kosmetyków - multifunkcyjność
marki
4. Odsprzedaż w salonie
5. Zasady kolorymetrii
6. Efektywne krycie siwizny
7. Techniki koloryzacji
8. Tonowanie, bezpieczna
dekoloryzacjaLIPIEC:

05.07.2020 - Ostrów Wielkopolski
06.07.2020 - Ostrów Wielkopolski
SIERPIEŃ:
02.08.2020 - Ostrów Wielkopolski
Wrzesień:
07.09.2020 - Ostrów Wielkopolski
13.09.2020 - Szczecin

LIPIEC:
12.07.2020 - Kraków
13.07.2020 - Płock
15.07.2020 - Katowice
26.07.2020 - Szczecin
27.07.2020 - Koszalin
28.07.2020 - Trójmiasto

SIERPIEŃ:
03.08.2020 - Ostrów Wlkp.
WRZESIEŃ:
03.08.2020 - Ostrów Wlkp.
PAŹDZIERNIK:
11.10.2020 - SZCZECIN

ZAPLANOWANE SZKOLENIA 2020

BLOND EXPERT KREATYWNE KOLORYZACJE
#1 #2

Zapisy na szkolenia poprzez FacebookaGLYNT POLSKA i telefonicznie: 533 309 065



NALETNICZASPRZYGOTOWALIŚMYPROMOCJE,ZKTÓRYCH
MOŻNASKORZYSTAĆDOWYCZERPANIAZAPASÓW

PROMOCJE

+1 gratis!

Kup 3 shoty dowolnej
konfiguracji

czwarty dostaniesz gratis!



NARZĘDZIA

GRZEBIEŃ VELLEN
GRZEBIEŃ DO PASEMEK - LEKKI, WYGODNY,
INNOWACYJNY

Opatentowany na całym świecie grzebień
VELLEN skraca czas pracy nawet o 1,5 godziny
Specjalna konstrukcja: metalowy szpikulec z
antypoślizgowym wykończeniem. Wyjątkowo
długi, ze stali nierdzewnej. Wygodny uchwyt
antypoślizgowy do trzymania.
Grzebień VELLEN nie elektryzuje się, co pomaga
zapobiegać wypadaniu włosów i puszeniu się
podczas stylizacji.
To wyjątkowy grzebień do stworzenia idealnego
stworzenia babylights, sunlights oraz innych
technik z wykorzystaniem refleksów.

Dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych:
czarny oraz różowy.

PROFESJONALIZM
ELECTRIC HEAD JOG
Elektryczna elektryczna parowa Head Jog
z wodą i pojemnikiem na olejek arganowy.
Opcjonalna funkcja pary atomizującej blokuje
naturalną wilgoć w wysokiej temperaturze i
może być bardziej skuteczna niż standardowe
prostownice, pozostawiając włosy nawilżone,
odżywione, lśniące i gładkie. Dwa
ustawienia regulacji temperatury.
Czarne płytki pokryte ceramiką, dla
lśniących i jedwabistych włosów.
Profesjonalny kabel o długości 3m,
z możliwością obrotu o 360 stopni.
Podwójne napięcie czyni go idealnym
towarzyszem w czasie podróży.



SPECJALNAOFERTA

ZESTAW PĘDZLI FRAMAR

PĘDZEL Z GRZEBIENIEM

Zestaw trzech pędzli do koloryzacji FRAMAR.
• 1 szeroki pędzel, który świetnie sprawdza

się do szybszej aplikacji większych
powierzchni.

• 1 średniej wielkości pędzel, posiadający
precyzyjną szczotkę z metalową
końcówką.

• 1 klasyczny pędzel, który świetnie nadaje
się do większości zastosowań.

Pojedynczy grzebień do koloryzacji,
wyposażony w grzebień w czarnym kolorze.
Szczotka kątowa ze zintegrowanym
grzebieniem do czesania z tyłu i do łatwego
cięcia. Zwiększane krawędzie zapewniają
najwyższą precyzję i cienkie linie. Najlepszy na
świecie pędzel do koloryzacji. Ergonomiczny.
Używaj pędzla pionowo do większej precyzji
lub poziomo do większych aplikacji. Idealne
połączenie miękkości i sztywności zapewni
optymalną kontrolę nad pracą.

PRZYGOTOWALIŚMY NAJLEPSZE NARZĘDZIA,

DZIĘKI KTÓRYM PRACA W SALONIE STAJE SIĘ

JESZCZE PRZYJEMNIEJSZA



www.glyntpolska.pl


