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GLOW ZERO
NOVÁ ŘADA 

PERMANENTNÍCH BAREV 

BEZ AMONIAKU & PPD

Po pečlivém studiu hlavních trendů vlasové
péče a požadavků trhu, který je stále více
otevřený vůči požadavkům citlivé pokožky,
přichází firma Cotril s permanentními
oxidačními barvami umožňujícími barvení i
těm klientům, kteří mají vůči amoniaku
prokázanou intoleranci.

Díky absenci amoniaku a p-fenylenediaminu 
minimalizuje řada GLOW ZERO kožní citlivost 
při zachování profesionálních výsledků 
barvení.

www.mjczlin.cz



BARVY S NULOVÝM “ZERO” OHROŽENÍM
JAK PRO VLASY, TAK PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

www.mjczlin.cz



«BARVA ROKU»

Řada Glow Zero představuje módní dynamickou a moderní barvu, která předznamenává začátek
nového desetiletí, vyzdvihuje popularitu pastelových barev se zdůrazněním jejich svěžích a
energizujících vlastností.

Odstíny těchto barev s hluboce zelenou duší s respektem k přírodě, ale se zcela futuristickou vizí,
která je v souladu s duchem nové generace.

MINT 351

www.mjczlin.cz



GLOW ZERO
Permanentní barva na vlasy bez amoniaku

Díky své hebké krémové textuře se barva Glow Zero snadno míchá a
nanáší, výborně přilne k vlasům a perfektně kryje šediny.

Se svými 59 vzájemně míchatelnými odstíny vytvářejí barvy Glow Color
System, mohou se používat v souladu s ostatními barvami Cotril s cílem
vytvořit kreativní vzájemně propojený systém barvení odpovídající
potřebám každého zákazníka.

www.mjczlin.cz

1. BEZ AMONIAKU A P-FENYLENDIAMINU
pro minimalizaci alergických reakcí způsobených intolerancí vůči amoniaku

2. BEZ LEPKU 
ideální pro ty, kteří jsou citliví na lepek (neceliakální citlivost na lepek)

3. BEZ ZVÍŘECÍCH DERIVÁTŮ
pro respektování filozofie vegan

4. DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO 
složení zaručuje minimalizaci nežádoucích reakcí

5. TESTOVÁNO NA NIKL, KOBALT A CHROM 
díky specifickým testům při výrobě je zaručen nízký obsah těžkých kovů, které 
by mohly způsobit eventuální alergické reakce u osob náchylných vůči alergii

«5 PLUS»



GLOW ZERO
Oxidační emulze
bez parfemace

Glow Zero 4 oxidanty určené výhradně pro
barvení bez amoniaku.

Jejich složení je bez parfemace, jsou ideální
pro minimalizaci eventuálních podráždění a
odpovídají všem potřebám procedury
barvení.

www.mjczlin.cz



SLOŽENÍ GLOW ZERO
PRO OCHRANU ZDRAVÍ VLASŮ DÍKY SÍLE PŘÍRODY

Složení nových barev zaručuje rovnováhu mezi cennými přírodními složkami a
pigmenty nejvyšší kvality s vysokým stupněm čistoty pro zaručení vynikajících
vlastností.

Řada je obohacena o kokosový olej, který vyživuje a zpevňuje vlasové vlákno,
rýžové proteiny a vzácné přírodní biologické aktivní složky, které zvýrazňují barvu
pomocí nových intenzivních odlesků s respektem k pokožce a uspokojení potřeb
náročné klientely.

BARVENÍ ZARUČUJE VYSOKÝ STUPEŇ SNÁŠENLIVOSTI A DLOUHOTRVAJÍCÍ 
VYSLEDKY

www.mjczlin.cz



Má vynikající protizánětlivé, antioxidační a
zklidňující vlastnosti, působí proti tvorbě
lupů. Účinný kapilární mikrostimulant,
reguluje tvorbu vlasového mazu a má
antiseptické účinky.

DIVOKÁ ČERNÁ 
BORŮVKA ECOBIO

Emilia Romagna

VZÁCNÉ PŘÍRODNÍ LÁTKY 
Z OBLASTI ITALSKÉHO 
STŘEDOZEMÍ

Cotril vytvořil složení ohleduplné jak ke zdraví vlasové pokožky a vlasů, tak

k životnímu prostředí, a to díky vzácným přírodním aktivním látkám

“ecobio”. Tyto prvotní suroviny pocházejí z rostlinných zbytků, které se

získávají výrobními biologickými metodami s certifikátem ICEA (Institut

etické a environmentální certifikace).
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Listy z biologického pomeranče,
klementinky (mandarinky) upravené v
termální vodě (pramen Thurio) pro
zlepšení extrakce a zdůraznění jejich
cenných antioxidačních a hydratačních
vlastností.

MIX ECOBIO LÍSTKŮ ZPRACOVANÝCH 
POMOCÍ TERMÁLNÍ VODY

Kalábrie

Ideální pro hydrataci a
ochranu zničených vlasů,
zajišťují vyšší elasticitu a
výživu.

RÝŽOVÉ PROTEINY

Piemont



JEMNÁ KVĚTINOVÁ A
OVOCNÁ PARFEMACE

www.mjczlin.cz



Barvy řady Glow Zero mají příjemnou parfemaci, která v sobě snoubí jemné tóny konvalinky 
a svěžest jablka a ananasu.

HORNÍ TÓNY

SRDCE

ZÁKLADNÍ TÓNY

OVOCE

KVĚTINY

JANTAR

MELOUN - JABLKO - ANANAS - FIALKA 

KONVALINKA - HYACINT

JANTAROVÉ AMBRA TÓNY
www.mjczlin.cz
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BARVY

NATURAL - PŘÍRODNÍ
Pro kompletní krytí šedin s výrazným neutrálním efektem. Barví
jemným způsobem, jedná se klíčovou barvu pro pokrytí
šedivých vlasů s vysokým procentem šedin.

ASH - POPELAVÉ
(A) Barvy se studenými vyváženými odlesky.
(AA) Pro maximální ztlumení teplých odlesků, které se objevují
ve vlasech při zesvětlení vlasů s velmi tmavými bázemi.
(AV) Tato řada barev pracuje na principu „kontra - proti barva” a
používá se k neutralizaci teplých žlutozlatých odlesků, které se
objevují na vlasech ve fázi zesvětlení při dosažení tónu 7, 8, 9,
10.
V případě 0-30% šedin použijte pouze daný odstín;
při 30% - 50% šedin použijte 70% daného odstínu + 30% báze;
při 50% - 100% šedin použijte 70% báze + 30% daného odstínu.
Použijeme-li řadu barev (AV) na 100% šedivých vlasech, 
dosáhneme stejné barvy, jako má barva v barevnici.
(AG) Pro získání lehce studených odlesků – typ cukrová třtina.        

GOLD - ZLATÉ
(G) (GA) Odstíny barev s jemně teplými odlesky.
(GC) Barvy s teplými odlesky pro zvýraznění lesku a pro získání 
zlatavých, hnědých, měděných a červených odlesků.  

HIGH LIFT SUPERBLONDE – SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ
Zesvětlují až o 4 stupně. Nepoužívají se pro krytí šedin.
Mají schopnost zesvětlit přírodní melanin s cílem dosáhnout 
světlých zářivých efektů.



Diagnóza vlasů: proveďte diagnózu vlasů pro určení správné
výšky tónu vlasů, procenta šedivých vlasů a typu vlasů.

MÍCHÁNÍ v nekovové misce smíchejte barvu s OX v poměru:

STANDARDNÍ MÍCHÁNÍ 
1:1 (například 50 ml barva + 50 ml oxidant), pro normální a
jemné vlasy použijte oxi 20 vol., pro silné a těžko upravitelné
vlasy použijte oxi 25 vol.

ODSTÍNY SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ 
1:2 (například 50 ml barva + 100 ml oxidant) oxi 30/40 vol.,
řiďte se výchozí bází a úrovněmi zesvětlení.

VÝBĚR OXIDANTU
* Barvení: 20 Vol. 
* Krytí šedivých vlasů: 20/25 Vol.
* Zesvětlení o 1 až 2 tóny: 25/30 Vol.
* Zesvětlení o 3 až 4 tóny: 30/40 Vol.

APLIKACE
Směs aplikujte ihned po smíchání na suché vlasy dle vybrané
techniky. Po ukončení doby působení emulgujte s trochou
vody, důkladně opláchněte a pokračujte vhodnými pečujícími
produkty řady Cotril.

PRVNÍ BARVENÍ NA PŘÍRODNÍ NIKDY NEBARVENÉ VLASY:
Naneste směs na délky a konečky, použijte oxidant o 10 vol.
vyšší oproti oxidantu použitému ke kořínkům. Po 10 minutách
směs aplikujte ke kořínkům.
Celková doba působení: 30-40 minut.
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DALŠÍ BARVENÍ, NA JIŽ KOSMETICKY BARVENÉ VLASY:
Naneste směs pouze na odrosty. Doba působení: 25 minut,
poté směs naneste do délek a konečků a nechejte působit
dalších 5-10 minut. Celková doba působení: 30-40 minut.

ODSTÍNY SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ:
Naneste směs na suché a nemyté vlasy. Doba působení: 45-50
minut.

Pro barvu vybledlou maximálně o 2 úrovně a/nebo změnu
barvy aplikujte ke kořínkům směs s 20 vol., do délek a konečků
s 25 vol.

Pro barvu vybledlou o 1 úroveň aplikujte barvu ke kořínkům s
(20/25 vol.) a po 25 minutách protáhněte barvu do délek a
konečků (25 vol.). Nechejte působit dalších 10 minut.

Pro vlasy s vysokým procentem šedin doporučujeme zvolit o
1 tón tmavší odstín oproti požadované barvě.

Pro maximální zvýraznění a důraz na odlesk (barevný odstín)
barvy 100% šedivých vlasů můžete použít pouze zvolený
odstín. (Čím světlejší báze, tím intenzivnější barevný výsledek).

Pro snížení intenzity odlesku i na krytí šedin je možné
vmíchat do směsi část přírodní barvy, která umožní optimální
pokrytí a rovnováhu barvy: např. 70% požadovaný odstín a
30% přírodní barvy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: RPC (zbytek podílového pigmentu)
ovlivňuje konečný výsledek barvení.

ZPŮSOB POUŽITÍ



FAQ
• Mohou se barvy Glow Zero míchat s ostatními barvami?
Ne, nedoporučujeme používat barvy Glow Zero s jinými
barvami Cotril z důvodu rozdílného složení účinných látek a
pigmentů.

• Mohou se vzájemně míchat jednotlivé odstíny barev Glow
Zero?

Ano, jedná se o výhodu těchto barev. Vzájemné míchání
jednotlivých odstínů je určující pro získání jasnějších nebo
tmavších odstínů a umožňuje vytvořit rozličné odlesky a
odstíny požadovaných barev. Je důležité nepřekročit 50%
poměr mezi dvěma odstíny, protože tím riskujeme výraznou
změnu stupně barvy a potlačení (utlumení) odlesku.

• Je možné používat barvy Glow Zero pro vytvářeny
barevných kombinací s jinými barvami Cotril?

Ano, barvy Glow Zero jsou součástí řady inovativních barev a
doporučují se používat buď samostatně nebo společně s jinými
barvami Cotril pro vytváření nepřeberného množství
barevných kombinací.

• Je možné používat barvy Glow Zero pro tónování?
NE, barva Glow Zero není vhodná pro tónování. 
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• Může se ztmavit výchozí barva o jeden a více tónů
barvami Glow Zero?

Ano, v tomto případě doporučujeme použít tmavší tón oproti
zvolené barvě smíchaný s oxidantem Glow Zero 20 vol.

• Jaký šampon je doporučeno použít po aplikaci barev Glow
Zero?

Doporučujeme použít šampon Sealer pro jemné mytí a proti
předčasné ztrátě barvy. Pro domácí použití doporučujeme
řadu pro barvené vlasy Color Care.

• Je možné používat barvy Glow Zero v případě rozdílné
poréznosti vlasů?

Ano, před aplikací barvy nastříkejte do základů, délek a
konečků sprej Equalizér pro vyrovnání poréznosti a sjednocený
výsledek.

• Co je třeba použít pro zvýraznění lesku barvy?
V případě potřeby nastříkejte na vlasy před jejich konečnou
úpravou pro zvýraznění lesku přípravek Extreme sprej.



BALENÍ A 
«KOMUNIKACE» 

S OHLEDUPLNOSTÍ 
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

www.mjczlin.cz



VZNIKÁ „LES COTRIL”!

www.mjczlin.cz

Jak balení tak komunikační materiály nové řady Glow Zero mají značku FSC®, protože
byly zpracovány s použitím certifikovaného papíru.

Co to znamená?
Značka s certifikátem FSC ® zaručuje, že veškerý materiál dřevo – papír pochází z lesů,
kde těžba probíhá s respektem k životnímu prostředí, je společensky užitečná a
ekonomicky udržitelná.



GLOW ZERO
BARVY S NULOVÝM “ZERO” OHROŽENÍM

JAK PRO VLASY, TAK PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

U příležitosti uvedení řady Glow Zero na trh se firma Cotril rozhodla pro
vzácnou spolupráci s organizací Treedom, aby konkrétně přispěla k ochraně
životního prostředí.

Firma se rozhodla zapojit do důležitého projektu udržitelnosti jak z hlediska
životního prostředí, tak z hlediska společenského, a to v srdci Tanzánie, zemi
nepopsatelné krásy, kterou je zapotřebí uchovat.
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V srdci Tanzánie, v regionu Kilimanžáro (oblast Rombo), bude v měsících
březen/duben vysázeno 1000 nových lesních a ovocných stromů, které dají
vzniknout LESU COTRIL.

Tato malá zelená plíce budou pohlcovat CO2 a pomohou snížit dopad činnosti
firmy na ekosystém se zaměřením na zodpovědné využití vodních zdrojů.

Nový projekt, do kterého se přímo zapojí místní zemědělci, podporuje
zodpovědný přístup k využití půdy a přírodních zdrojů s cílem zachovat
biodiverzitu životního prostředí a zaručit zdroje příjmu pro místní komunitu.



ZDARMA NYNÍ AKCE za 18 štítků. 
Při jednorázovém nákupu bez slev a bez akcí
odevzdejte přední štítky z krabiček Cotril
ZERO GLOW a ihned získáváte BONUS KLUB
vlasový vzorní SMART v hodnotě 2.500 Kč
ZDARMA. Od 1.10.2020 do vyčerpání zásob.

VLASOVÝ VZORNÍK SMART
16,5 x 35 cm

www.mjczlin.cz

Kód: KOCAC0890
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