REVOLUCE KRÁSY VLASŮ
GLOW ONE
Barva pro každého
Kosmetický svět se v posledních letech stal protagonistou velkých změn a vznikl
nový koncept krásy. Jak pro klienty, tak pro profesionály je v současné době
nejdůležitější přirozenost, osobitost a kreativita, komplexní rituál krásy
zahrnující péči o tělo i vlasy.
Dnes je možné hrát si s barvami na vlasy jako například s make-upem. Proto
vznikly nové aplikační techniky reagující na rozličné požadavky klientů, nové
studie vzhledu. Vlasový stylista se stává opravdovým poradcem krásy, který
detailně studuje fyziognomii každé klientky a následně doporučuje špičkové
techniky barvení doslova “ušité na míru”.
www.mjczlin.cz

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
vývoj ve světě krásy je stále více viditelný i na sociálních sítích, kde čísla
mluví jasně: stále početnější jsou # (hashtagy) věnované barvám na vlasy a
stále častěji se objevují různé komentáře, výměny názorů, fotky atd. Sociální
sítě jen rozšířily tento fenomén do obrovských rozměrů.

ZVÝŠENÁ POZORNOST VĚNOVANÁ UDRŽITELNOSTI VÝROBKŮ
Firmy vyrábějící vlasovou kosmetiku jsou stále více citlivé na téma
udržitelnosti; nejen vůči životnímu prostředí se snahou používat lokální
ingredience (s důrazem na snížení uhlíkové stopy), ekologické složky
netestované na zvířatech ve 100% recyklovatelných obalech, ale soustřeďují
se také a převážně na dodržování zásad udržitelnosti v oblasti sociální.

Tato globální celosvětová situace se neustále vyvíjí a příznivě ovlivňuje také jednotlivé spotřebitele, kteří
jsou stále více uvědomělí a pozorní vůči udržitelnosti ve všech směrech.
Absolutním protagonistou v tomto vývoji je svět barev na vlasy; právě z tohoto důvodu vznikl koncept
GLOW ONE, novinka firmy Cotril, která se stala součástí revolučního systému barev Glow, systému, který
dal vzniknout novým osobitým technikám barvení s cílem darovat kadeřníkovi i jeho klientovi jedinečný
zážitek.

CO ZNAMENÁ GLOW ONE
GLOW ONE je nová permanentní barva obsahující 88 odstínů, z nichž 83 má poměr míchání 1:1,5 a 5 super
zesvětlujících má poměr míchání 1:2
10 řad tvořících vzorník je schopno uspokojit všechny potřeby a požadavky klientů.
Balení: 100 ml

PROČ VZNIKL KONCEPT BAREV GLOW ONE
Snaha o získání maximálně přirozeného efektu, o vytvoření vysoce výkonného produktu s novým pojetím
vnímání barev, to jsou klíčové body nové řady GLOW ONE, která se svými 88 odstíny nabízí exkluzivní
kosmetické ošetření plné krásy a pohody zcela uspokojující rozličné požadavky jednotlivých klientů.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ŘADY GLOW ONE
✓ Nové pojetí vnímání barev
✓ Vyvážený obsah amoniaku
✓ Krémová snadno použitelná konzistence
✓ Příjemná intenzivní parfemace
✓ Vysoká dokonalost a spolehlivost
✓ Výsledky barvení na vysoce profesionální úrovni
Řada GLOW ONE díky svému molárnímu složení umožňuje zvýraznit lesk barvy, zamezuje překrývání barev
a podporuje vytvoření správného požadovaného odstínu.

EXKLUZIVITA LABORATOŘÍ COTRIL
Bezpochyby vynikající barva z hlediska svého složení a revolučního Oil Transport systému, inovativního
molekulárního komplexu složeného ze dvou molekul působících ve vzájemné součinnosti
• první molekula je nezbytná pro rovnoměrného nanesení barvy do délek a konečků
• druhá molekula umožňuje maximálně výraznou oxidaci pigmentů a zaručuje plnost a sytost barvy
s dlouhodobým účinkem

NÍZKÝ OBSAH AMONIAKU
Složení u všech odstínů zaručuje obsah amoniaku od minimálně od 1,5% do maximálně 2,5% a u super
zesvětlujících odstínů do maximálně 5,5%.
Tato skutečnost zaručuje klientům vyšší komfort při aplikaci barvy během jejího působení díky menšímu
množství výparů. Navíc menší množství amoniaku snižuje agresivitu barvy vůči vlasům.

AKTIVNÍ ÚČINNÉ LÁTKY
Složení Glow One zaručuje synergické působení specifických ÚČINNÝCH LÁTEK pečlivě vybraných
v laboratořích Cotril za účelem vytvoření zcela unikátní barvy.
OLEJ Z MAKOVÝCH SEMEN má výrazné účinky hydratační, zklidňující a tišící podráždění. Dodává vlasům
hebkost a lesk. Výrazné množství manganu a přítomnost vitaminů C a E obsažených v makových semenech
pomáhají zpomalovat buněčné stárnutí a snižují výskyt volných radikálů. Kromě toho jsou zdrojem
nenasycených mastných kyselin a minerálů, které mají blahodárné účinky na zdraví vlasů.
MÁSLO Z LÍSKOVÝCH OŘECHŮ Z OBLASTI PIEMONTE A Z BIO OŘECHŮ: má výrazné hydratační a vyživující
účinky. Italský 100% přírodní produkt bez obsahu konzervantů či antioxidantů. Produkt neobsahuje
geneticky modifikované organismy (GMO) a nebyl vystaven ionizujícímu záření.

SMĚS AMINOKYSELIN
Působí na vlasové vlákno, kterému dodávají hydrataci, posilují ho a zlepšují ochranu barvy.
KOMPONENTY

%

ÚČINKY

Sodík PCA

20%

Arginin

7%

Směs aminokyselin

7%

náprava poškození

Sodium laktát

12%

hydratační

Kyselina asparagová

4%

regulace pH

Voda

50%

hydratační, pečující,
lepší odolnost barvy
hydratační, pečující,
lepší vstřebávání PCA

* CMC (cell membrane complex) komplex buněčné membrány

Aminokyseliny mají schopnost se v průběhu barvení uspořádaně rozmístit - snižují tak pravděpodobnost
zničení vlasového stvolu. Díky této směsi není nutné řadu Glow One smíchávat s dalšími specifickými
přísadami, neboť její složení je pečlivě studováno s cílem dostatečně vlas ochránit.

PARFEMACE
Na základě velmi pečlivých studií laboratoří Cotril je tato řada také obohacena o příjemnou vůni s cílem
dopřát klientovi jedinečný smyslový zážitek.
Ovocné a citrusové tóny se uvolňují v prostoru a vyvolávají příjemný pocit svěžesti a pohody.
HLAVA

hruška, jablko, citrusové plody, zelený čaj

SRDCE

konvalinka, fialka, muškát, švestka, květ pomeranče, frézie

ZÁKLAD santalové dřevo, mošus

JEDNA BARVA - MNOHO VÝHOD
PRO KADEŘNÍKA
✓ kompletní vzorník pro nekonečné množství odstínů
✓ spolehlivost, ucelené řady odstínů a vysoká přesnost výsledků
✓ snadná aplikace, hebká, krémová a příjemná konzistence
✓ vynikající přilnavost
PRO ZÁKAZNÍKA
✓ 100% krytí šedivých vlasů, a to i při barvení jednou barvou
✓ revitalizace vlasového vlákna
✓ snadno upravitelné vlasy
✓ lesklé, posílené a hebké vlasy
✓ dlouhotrvající barva
✓ příjemná ovocná vůně
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1A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
5AA
6AA
7AA
8AA
6AG
8AG
10AG
8AV
9AV
10AV
4AB
5AB
6AB

1.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
5.11
6.11
7.11
8.11
6.13
8.13
10.13
8.12
9.12
10.12
4.18
5.18
6.18

4V
6V
7VG
8VG
9VG
10VG
5VR
9VA
9VR
10NV

4.2
6.2
7.23
8.23
9.23
10.23
5.26
9.21
9.26
10.02

PŘÍRODNÍ
ČERNÁ
TMAVÁ HNĚDÁ
HNĚDÁ
SVĚTLÁ HNĚDÁ
TMAVÁ BLOND
BLOND
SVĚTLÁ BLOND
VELMI SVĚTLÁ BLOND
VELMI SVĚTLÁ BLOND PLATINOVÁ
PŘÍRODNÍ HLUBOKÉ
HNĚDÁ HLUBOKÁ
SVĚTLÁ HNĚDÁ HLUBOKÁ
TMAVÁ BLOND HLUBOKÁ
BLOND HLUBOKÁ
SVĚTLÁ BLOND HLUBOKÁ
VELMI SVĚTLÁ BLOND HLUBOKÁ
POPELAVÉ
ČERNÁ MODRÁ
SVĚTLÁ HNĚDÁ POPELAVÁ
TMAVÁ BLOND POPELAVÁ
BLOND POPELAVÁ
SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ
VELMI SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ
VELMI SVĚTLÁ BLOND PLATINOVÁ POPELAVÁ
SVĚTLÁ HNĚDÁ POPELAVÁ INTENZIVNÍ
TMAVÁ BLOND POPELAVÁ INTENZIVNÍ
BLOND POPELAVÁ INTENZIVNÍ
SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ INTENZIVNÍ
TMAVÁ BLOND POPELAVÁ ZLATÁ
SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ ZLATÁ
VELMI SVĚTLÁ BLOND PLATINOVÁ POPELAVÁ ZLATÁ
SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ FIALOVÁ
VELMI SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ FIALOVÁ
VELMI SVĚTLÁ BLOND PLATINOVÁ POPELAVÁ FIALOVÁ
HNĚDÁ LÉKOŘICE
SVĚTLÁ HNĚDÁ LÉKOŘICE
TMAVÁ BLOND LÉKOŘICE
FIALOVÉ
HNĚDÁ FIALOVÁ
TMAVÁ BLOND FIALOVÁ
BLOND FIALOVÁ ZLATÁ
SVĚTLÁ BLOND FIALOVÁ ZLATÁ
VELMI SVĚTLÁ BLOND FIALOVÁ ZLATÁ
VELMI SVĚTLÁ BLOND PLATINOVÁ FIALOVÁ ZLATÁ
SVĚTLÁ FIALOVÁ ČERVENÁ
VELMI SVĚTLÁ BLOND FIALOVÁ POPELAVÁ
VELMI SVĚTLÁ BLOND FIALOVÁ ČERVENÁ
VELMI SVĚTLÁ BLOND PLATINOVÁ FIALOVÁ

5G
6G
7G
8G
9G
6GA
8GA
9GA
7GC
8GC

5.3
6.3
7.3
8.3
9.3
6.31
8.31
9.31
7.34
8.34

5C
6C
7C
8C
6CG
8CG
7CC

5.4
6.4
7.4
8.4
6.43
8.43
7.44

5M
6RR
7RR
7RV

5.5
6.66
7.66
7.62

4S
5S
4B
5B
6B
7B
5BA
6BA
7BA
10BA
5BC
6BC

4.7
5.7
4.8
5.8
6.8
7.8
5.81
6.81
7.81
10.81
5.84
6.84

9NHL
9AHL
9AAHL
9AVHL
9AGHL

900
901
911
912
913

600
400
100
200
1000

ROSSO
RAME
BLU
VIOLET

ZLATÉ
SVĚTLÁ HNĚDÁ ZLATÁ
TMAVÁ BLOND ZLATÁ
BLOND ZLATÁ
SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ
VELMI SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ
TMAVÁ BLOND ZLATÁ POPELAVÁ
SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ POPELAVÁ
VELMI SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ POPELAVÁ
BLOND ZLATÁ MĚDĚNÁ
SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ MĚDĚNÁ
MĚDĚNÉ
SVĚTLÁ HNĚDÁ MĚDĚNÁ
TMAVÁ BLOND MĚDĚNÁ
BLOND MĚDĚNÁ
SVĚTLÁ BLOND MĚDĚNÁ
TMAVÁ BLOND MĚDĚNÁ ZLATÁ
SVĚTLÁ BLOND MĚDĚNÁ ZLATÁ
BLOND MĚDĚNÁ INTENZIVNÍ
ČERVENÉ a MAHAGONOVÉ
SVĚTLÁ HNĚDÁ MAHAGONOVÁ
TMAVÁ BLOND ČERVENÁ INTENZIVNÍ
BLOND ČERVENÁ INTENZIVNÍ
BLOND ČERVENÁ FIALOVÁ
HNĚDÉ SPECIÁL
HNĚDÁ PÍSKOVÁ, KÁVA
SVĚTLÁ HNĚDÁ PÍSKOVÁ, MLÉČNÁ KÁVA
KAKAO
SVĚTLÁ HNĚDÁ ČOKOLÁDA
TMAVÁ BLOND CAPPUCCINO
KARAMEL
SVĚTLÝ HNĚDÝ LEDOVÝ KAŠTAN
TMAVÝ BLOND LEDOVÝ KAŠTAN
BLOND LEDOVÝ KAŠTAN
VELMI SVĚTLÁ BLOND PLATINOVÁ LEDOVÁ HNĚDÁ
SVĚTLÁ HNĚDÁ KAŠTANOVÁ MĚDĚNÁ
TMAVÁ BLOND KAŠTANOVÁ MĚDĚNÁ
SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ
SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ VELMI SVĚTLÁ BLOND
SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ BLOND POPELAVÁ
SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ BLOND POPELAVÁ INTENTIVNÍ
SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ BLOND POPELAVÁ FIALOVÁ
SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ BLOND POPELAVÁ ZLATÁ
POSILOVAČE
BOOSTER ČERVENÝ
BOOSTER MĚDĚNÝ
BOOSTER MODRÝ
BOOSTER FIALOVÝ
POSILOVAČ ZESVĚTLENÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE
✓ Poměr míchání: 1:1,5 - 1:2 super zesvětlující
✓ Zesvětlení super zesvětlující odstíny: 4 stupně počínaje výškou tónu 5/6
✓ Nelepí, nezanechává zbytky a skvrny a snadno se oplachuje
✓ Díky technice nanášení je možné dosáhnout perfektního pokrytí či realizovat průsvitné efekty
✓ Perfektní rovnováha mezi pečující bází a vysoce kvalitními pigmenty
✓ Barva je homogenní, neulpívá příliš na délkách a konečcích
✓ Rovnováha mezi přirozeným výsledkem a intenzivními odlesky
✓ Stabilnost odlesků
Diagnóza vlasů: proveďte diagnózu vlasů pro určení správné výšky tónu vlasů, procenta šedivých vlasů a typu vlasů. Před aplikací
se doporučuje provést test citlivosti pokožky.
Standardní způsob použití
V nekovové misce smíchejte barvu s oxidantem Cotril, síla dle potřeby v poměru:
1:1,5 například: 50 ml barva + 75 ml oxidant
Normální/jemné vlasy: 20 Vol. (6%). Silné vlasy: 25 Vol. (7,5%)
Doba působení: 25-35 minut
ZPŮSOB POUŽITÍ ODSTÍNY SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ
1:2 například: 50 ml barvy + 100 ml oxidant
30 Vol. (9%), 40 Vol. (12%) v závislosti na stavu vlasů a požadovaném stupni zesvětlení
Doba působení: 45-50 minut.
PRVNÍ BARVENÍ:
Nanášejte na suché a nemyté vlasy. Naneste směs po celé délce vlasů až ke konečkům cca 1 cm od pokožky s oxidantem o 10 Vol
vyšší než oxidant použitý ke kořínkům. Po 10 minutách směs naneste ke kořínkům. Celková doba působení 30-35 minut.
BARVENÍ ODROSTŮ:
Nanášejte na suché a nemyté vlasy. Naneste směs na odrosty a nechejte působit 25 minut. Poté směs naneste na délky a
konečky a nechejte působit 5-10 minut.
APLIKACE:
V nekovové misce smíchejte barvu s oxidantem. Dobře promíchejte, dokud nezískáte homogenní a hebký krém. Nasaďte si
rukavice a začněte s aplikací. Nanášejte na suché a nemyté vlasy. Rozdělte vlasy na malé prameny a nanášejte barvící směs
rovnoměrně a v dostatečném množství. Nanášení začnete v místě, kde je nejvíce šedivých vlasů.
OPLACHOVÁNÍ:
po ukončení doby působení emulgujte s trochou vody, důkladně opláchněte a pokračujte vhodnými pečujícími produkty
řady Cotril

BARVENÍ PRO VŠECHNY POŽADAVKY
TRADIČNÍ BARVENÍ

NOVINKY GLOW COLOR SYSTEM

100% krytí šedin,
vyvolává pocit teplé
barvy; zesvětluje až o 5
tónů pomocí super
zesvětlujících odstínů.

100% krytí šedin,
vyvolává pocit studené
barvy; zesvětluje až o 5
tónů pomocí super
zesvětlujících odstínů.

100% totální krytí šedin
za pouhých 10 min.;
zesvětluje až o 4 tóny
pomocí super
zesvětlujících odstínů.

100% krytí šedin;
vyvolává pocit středně
studené barvy;
zesvětluje až o 4 tóny
pomocí super
zesvětlujících odstínů.

100% krytí šedin; pro
klienty, kteří netolerují
amoniak a mají citlivou
pokožku; zesvětluje až
o 3/4 tóny pomocí
super zesvětlujících
odstínů.

Permanentní oxidační
barva; kontrolovaný
obsah amoniaku;
míchání 1:1,5.
Dlouhotrvající účinek.

Permanentní oxidační
barva; kontrolovaný
obsah amoniaku;
míchání 1:2, 1:3 v
případě High Lift.
Dlouhotrvající účinek.

Permanentní oxidační
barva; míchání 1:1.
Středně dlouhodobý
účinek.

Permanentní oxidační
barva; nízký obsah
amoniaku; míchání
1:1,5, 1:2 pro super
zesvětlující odstíny.
Dlouhotrvající účinek.

Permanentní barva bez
obsahu amoniaku;
míchání 1:1 1:2 pro
super zesvětlující
odstíny. Dlouhotrvající
účinek.

COLORTECH

TECHNICOLOR

SOON

GLOW ONE

GLOW ZERO

Barvící krém
k okamžitému použití
na umyté a ručníkem
vysušené vlasy, oživuje
barvu a zvýrazňuje
odlesky.

Rostlinná barva; pro
barvení i šedivých
vlasů; pro živé a lesklé
výsledky a pro
hloubkové čištění
vlasové pokožky.

Pečující barevný krém
s dočasným efektem
2/3 mytí. Krátkodobý
účinek

Rostlinný prášek pro
přirozené barvení
s postupným
vymýváním 8/10 mytí.
Střednědobý účinek.

MAKE UP

HENNÉ
www.mjczlin.cz

JIŽ ŽÁDNÉ SLZY
V rámci společenské udržitelnosti se firma Cotril prostřednictvím projektu One Experience aktivně účastní
boje proti velmi citlivému a aktuálnímu problému, jakým je násilí vůči ženám.
Firma Cotril chce pomáhat obětem násilí, ke kterému došlo v rámci rodiny, mezi přáteli, v práci, a proto
prostřednictvím Glow One podporuje internetovou síť Di.R.e s 81 centry bojujícími proti násilí, které se
týká více než 20.000 žen a již více než 30 let organizuje kampaně na toto téma a nabízí konkrétní pomoc
obětem násilí.
Tato finanční pomoc se konkrétně projevuje finanční podporou projektu NO MORE TEARS (UŽ ŽÁDNÉ SLZY),
který nabízí pracovní zařazení ženám - obětem násilí v jejich nelehké životní situaci.

UDRŽITELNÁ BARVA
Firma Cotril jde ve stopách významných firem podnikajících v oblasti krásy a je velmi citlivá k problémům
udržitelnosti: jednak k udržitelnosti životního prostředí, a to volbou materiálů z recyklovaného papíru a
/nebo papíru s certifikací FSC, ale především udržitelnosti sociální, a to podporou řady iniciativ, kterých se
tato značka účastní.
✓ UDRŽITELNOST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
✓ SPOLEČENSKÁ INICIATIVA
✓ PAPÍR S CERTIFIKACÍ FSC

Kadeřnické potřeby MJC Zlín

@mjczlin.cz

www.mjczlin.cz

