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SVĚT ODBARVOVÁNÍ
Odbarvování patřilo vždy k nejvíce žádaným ošetřením v kadeřnických salonech:
od platinových blond vlasů typických pro 60. léta minulého století až po nejmodernější odstíny
současnosti se v průběhu let různé techniky odbarvování a zesvětlení rozvinuly v celé své škále,
vytvářejí výjimečné hry barev a různých stylů a uspokojují opravdu veškeré požadavky klientů.
V průběhu let se navíc vyvinulo velmi mnoho technik zesvětlení, od těch tradičních s foliemi až po
vysoce kreativní a přirozené techniky volnou rukou, z profesionálního kadeřníka se tak stává
opravdový umělec schopný pracovat s odbarvujícími prášky a vytvářet doslova řemeslné techniky
na opravdu vysoké úrovni.
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CO JE TO VLASTNĚ ODBARVOVÁNÍ?
Odbarvování vlasů je proces, jehož výsledkem je zesvětlení přírodní nebo kosmetické barvy vlasů.
V podstatě se jedná o redukci přírodního nebo kosmetického melaninu procesem smíchání
oxidantu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 vol. s prášky persulfátů s cílem dosahovat rozmanitých výsledků.

TECHNICKÉ PROVEDENÍ A PROFESIONALITA
Je důležité připomenout, že odbarvení je delikátní proces, který může vyvolat stres vlasů, a proto
by mělo být prováděno vždy odborníkem. Správně provedené odbarvení vyžaduje vždy dostatečný
čas a zkušenosti, ale důležitý je především správný výběr použitého produktu a účinné ošetření
prováděné vždy s přihlédnutím k ochraně vlasového vlákna a zdraví vlasů jako celku
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FIRMA COTRIL, KTERÁ BYLA VŽDY VNÍMAVÁ VŮČI NOVÝM TRENDŮM,
VYTVOŘILA NOVOU ŘADU ODBARVOVAČŮ A VYTVOŘILA TAK I SVŮJ
OSOBITÝ STYL ZESVĚTLENÍ:
Nový koncept odbarvení, který dodává originální a jedinečnou příchuť zesvětlení
díky své specifické konzistenci. Umožňuje vytvářet rozmanité odbarvovací
techniky a díky inovativnímu upravujícímu komplexu dosahuje vynikajících
výsledků s extrémním leskem.
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PRO VYSOCE
ÚČINNÉ ZESVĚTLENÍ

KREATIVITA
VOLNOU RUKOU

PRO ŠETRNÉ A
JEMNÉ ZESVĚTLENÍ
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Nová, elegantní a minimalistická grafika
umožňuje jasným a jednoduchým způsobem
rozlišit hlavní účinky těchto tří prášků.

Čerstvá jemná vůně zeleného jablka zaručuje
příjemný smyslový zážitek jak pro kadeřníka, tak
pro klienta

K-PLEX KOMPLEX
Inovativní upravující komplex umožňuje chránit
strukturu vlasů během procesu zesvětlení a
vytvořit kosmetický efekt na vysoké úrovni.
Účinné látky obsažené v tomto komplexu
chrání vlasy v průběhu chemického ošetření,
vlasům dodávají lesk, hebkost a flexibilitu a
zabraňují poškození vlasového vlákna

Díky obsahu veganských ingrediencí respektují
tyto melíry filozofii vegan, podporují nové trendy
a zároveň mají vynikající účinky
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BLUE DIAMOND
Vysoce účinný odbarvovací prášek 500 g
 PRO VYSOCE ÚČINNÉ ZESVĚTLENÍ
Revoluční odbarvovací prášek je charakterizován modrou barvou a
příjemnou ovocnou parfemací, je ideální pro všechny současné moderní
techniky zesvětlení. Jeho vynikající složení zaručuje vysoce účinný
zesvětlující účinek až o 9 stupňů, je ideální především pro středně silné
vlasy. Díky speciálnímu modrofialovému pigmentu umožňuje tento prášek
kadeřníkovi mít pod kontrolou nežádoucí teplé odlesky během procesu
zesvětlování.
 SLOŽENÍ SE ŠPIČKOVÝM UPRAVUJÍCÍM ÚČINKEM
Základem složení je K-PLEX komplex s obsahem Ulva Lactuca (Porost
locikový), přírodní mořské řasy bohaté na glycin, arginin, cystein a lysin,
který v průběhu procesu zesvětlení chrání integritu struktury vlasů, dodává
jim vynikající upravující účinky a chrání zdraví vlasů. Tento jedinečný
upravující komplex dodává vlasům extrémní elasticitu, lesk a hebkost a
chrání vlasové vlákno před jeho porušením.
 INOVATIVNÍ BALENÍ
Inovativní balení Smart Bag má jednoduché použití, snižuje výpary
amoniaku a zaručuje vynikající konzervaci produktu bez rizika kontaminace.
Nové balení umožňuje ušetřit až 70% plastu oproti tradičním obalům.

ZPŮSOB APLIKACE
Poměr míchání: min. 1:1,5, max. 1:2 dle
konzistence a požadovaného výsledku.
Způsob použití: smíchejte prášek v misce
společně s vhodným oxidantem tak, abyste
získali homogenní směs. Aplikujte na suché
vlasy.
Doba působení: od 10 do 50 minut podle typu
a stavu vlasů a požadovaného výsledku. V
průběhu procesu odbarvování vlasy každých 5
až 10 min. pravidelně kontrolujte. Po ukončení
doby působení pečlivě opláchněte a umyjte
vhodným šamponem Cotril, nebo umyjte
šamponem Preparing, nastříkejte Equalizér a
pokračujte v barvení dle potřeby.
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ultra kompaktní odbarvovací prášek pro techniku volnou rukou 400 g
 KREATIVITA VOLNOU RUKOU
Bílý odbarvovací prášek bezprašný, ideální pro zesvětlení až o 7 stupňů,
vhodný pro střední a středně jemné vlasy. Jeho specifické složení umožňuje
vytvářet různé kreativní techniky zesvětlení volnou rukou zkušeným
kadeřníkem

 SLOŽENÍ SE ŠPIČKOVÝM UPRAVUJÍCÍM ÚČINKEM
Základem složení je K-PLEX komplex s obsahem Ulva Lactuca (Porost
locikový), přírodní mořské řasy bohaté na glycin, arginin, cystein a lysin,
který v průběhu procesu zesvětlení chrání integritu struktury vlasů, dodává
jim vynikající upravující účinky a chrání zdraví vlasů. Tento jedinečný
upravující komplex dodává vlasům extrémní elasticitu, lesk a hebkost a
chrání vlasové vlákno před jeho porušením.
 INOVATIVNÍ BALENÍ
Inovativní balení Smart Bag má jednoduché použití, snižuje výpary
amoniaku a zaručuje vynikající konzervaci produktu bez rizika kontaminace.
Nové balení umožňuje ušetřit až 70% plastu oproti tradičním obalům

ZPŮSOB APLIKACE
Poměr míchání: min. 1:1, max. 1:2 dle
konzistence a požadovaného výsledku.
Způsob použití: smíchejte prášek v misce
společně s vhodným oxidantem tak, abyste
získali homogenní směs. Aplikujte na suché
vlasy.
Doba působení: od 10 do 50 min. podle typu a
stavu vlasů a požadovaného výsledku. V
průběhu procesu odbarvování vlasy každých 5
až 10 min. pravidelně kontrolujte. Po ukončení
doby působení pečlivě opláchněte a umyjte
vhodným šamponem Cotril, nebo umyjte
šamponem Preparing, nastříkejte Equalizér a
pokračujte v barvení dle potřeby.
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PROČ SOMBRAS?
Tento nový prášek představuje metodu “SOMBRAS”: exkluzivní inovativní odbarvovací techniku
značky Cotril, která přehodnocuje proces zesvětlení vlasů, vytváří ještě přirozenější světlé a tmavé
prameny jakoby zesvětlené sluncem. Tuto harmonickou hru světel, stínů a kreativních odstínů je
možné realizovat díky ultra kompaktní textuře a vynikající přilnavosti prášku Sombras k vlasům. Díky
tomu lze dosahovat osobitých výsledků, které zdůrazňují přirozený pohyb vlasů.
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Jemný odbarvovací prášek bez amoniaku 500 g
 PRO ŠETRNÉ A JEMNÉ ODBARVENÍ
Zero je odbarvovací prášek se šedým pigmentem, ideální pro všechny
moderní techniky zesvětlení určený pro jemné, oslabené a vysílené vlasy.
Díky svému jemnému složení s upravujícími účinky umožňuje zesvětlení až o
5 stupňů i v případě namáhaných vlasů bez poškození vlasového vlákna

 SLOŽENÍ SE ŠPIČKOVÝM UPRAVUJÍCÍM ÚČINKEM
Tento prášek díky obsahu K-Plex komplexu na bázi Inulinu vlasy velmi
efektivně upravuje a vyživuje. Přírodní účinné složení má vynikající
ochranný účinek, usnadňuje rozčesávání vlasů, vytváří na povrchu vlasů film
a díky svým hygroskopickým účinkům (schopnosti pohlcovat vzdušnou
vlhkost) udržuje jejich vlhkost Protože se nejedná o ionický polymer,
vyhlazuje a zjemňuje vlasy bez narušení čistícího účinku povrchově aktivních
látek a nezpůsobuje jeho hromadění (bobtnání).
 BEZ AMONIAKU
Díky svému složení bez obsahu amoniaku umožňuje vytvářet velmi silná
zesvětlení i v případě narušených vlasů s intolerancí vůči amoniaku a
uspokojuje tak požadavky i těch nejnáročnějších klientů

ZPŮSOB APLIKACE
Poměr míchání: 1:2
Způsob použití: smíchejte prášek v misce
společně s vhodným oxidantem Glow Zero tak,
abyste získali homogenní směs. Aplikujte na
suché vlasy.
Doba působení: od 10 do 50 min. podle typu a
stavu vlasů a požadovaného výsledku. V
průběhu procesu odbarvování vlasy každých 5
až 10 min. pravidelně kontrolujte. Po ukončení
doby působení pečlivě opláchněte a umyjte
vhodným šamponem Cotril, nebo umyjte
šamponem Preparing, nastříkejte Equalizér a
pokračujte v barvení dle potřeby.
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VYSOCE VÝKONNÉ MELÍRY
S RESPEKTEM A VEGANSKOU
FILOZOFIÍ
Díky nové řadě melírů Cotril je možné reagovat na
všechny požadavky zesvětlení, jak kadeřníka, tak i jejich
zákazníků:
Pro kreativní odstíny s rafinovanými módními efekty a zároveň
chrání zdraví vlasů
Pro vysoce výkonné zesvětlovací i na jemných a citlivých
vlasech s respektováním jejich struktury
Pro různé typy a struktury vlasů, melír Zero vhodný pro klienty
s intolerancí vůči amoniaku
Zaručují spolehlivost a všestrannost pro všechny požadavky
zesvětlování.
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Č
TYP VLASŮ

STRUKTURA

VÝCHOZÍ
BARVA

STUPEŇ
ZESVĚTLENÍ

MELÍR

OXIDANT

TECHNIKA

ČAS
PŮSOBENÍ

PŘÍRODNÍ

STŘEDNÍ A SILNÉ

5, 6, 7, 8, 9

5/7 stupňů

SOMBRAS

20/25/30 Vol.

VOLNOU RUKOU

35-50 min.

PŘÍRODNÍ NEBO
ŠEDIVÉ

STŘEDNĚ JEMNÉ
A JEMNÉ

SOMBRAS

5/10/15 Vol.

5, 6, 7, 8, 9

5/7 stupňů

10-35 min.

ZERO

ZERO 20 Vol.

VOLNOU RUKOU
TERMICKÉ/ALU
FOLIE

SOMBRAS

20/25/30 Vol.

BARVENÉ

STŘEDNĚ SILNÉ

5, 6, 7, 8

5 stupňů
ZERO 20 Vol.

20-50 min.

ZERO

VOLNOU RUKOU
TERMICKÉ/ALU
FOLIE

BARVENÉ

JEMNÉ

5, 6, 7, 8

5 stupňů

ZERO

ZERO 20 Vol.

TERMICKÉ/ALU
FOLIE

20-30 min.

ZESVĚTLENÉ

JEMNÉ

5, 6, 7, 8

5 stupňů

ZERO

ZERO 20 Vol.

TERMICKÉ/ALU
FOLIE

10-20 min.

NORMÁLNÍ
NEBARVENÉ

SILNÉ

3, 4, 5, 6, 7, 8

od 3 - do 9
stupňů

BLUE DIAMOND

20/25/30/40 Vol.

TERMICKÉ/ALU
FOLIE

10-50 min.

Tato tabulka je pouze orientační. Každý jednotlivý případ musí kadeřník vyhodnotit v závislosti na struktuře a požadovaném výsledku.
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RADY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ
Aby odbarvovací prášek a technika zesvětlení odpovídala
co nejvíce požadavkům klienta, je obzvláště nezbytné
pečlivě posoudit strukturu vlasů ve fázi konzultace a
diagnostiky: viz. tabulka
Před samotným procesem zesvětlení vždy ochraňte
vlasovou pokožku použitím Scalp Sealeru.
Po ukončení doby působení umyjte vlasy Preparing
šamponem a následně nastříkejte Equalizérem.

Volba oxidantu:
5 vol.: 1 stupeň zesvětlení
10 vol.: 1 / 1,5 stupně zesvětlení
15 vol.: 1,5 / 2 stupně zesvětlení
20 vol.: 2 / 3 stupně zesvětlení
25 vol.: 3 / 3,5 stupně zesvětlení
30 vol.: 4 / 5 stupně zesvětlení
40 vol.: 5 - 9 stupňů zesvětlení

V případě výskytu více než 40% šedin doporučujeme
pokračovat aplikací Glow One nebo Glow Zero nebo jiných
barev Cotril dle potřeby.
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