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Kdo se alespoň jednou nezkusil odbarvit na blond nebo si zahrát 
s kreativním zesvětlením?

Blond barva byla vždycky synonymem elegance, půvabu a osobního kouzla a v průběhu
času jsme byli svědky nekonečných barevných odstínů, od hollywoodských platinových
blond až po velmi přirozené odstíny Sereny van der Woodsen, všechny spojené stejnou
touhou po perfektní blond. Navíc blond často hraje hlavní roli v důležitých změnách v životě
žen, protože dodává nové světlo a mladistvý efekt tváři a je to jedna z nejžádanějších
populárních barev na vlasy v kadeřnických salonech!
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Atmosférické vlivy, znečištění životního prostředí a teplotní stres vlasy oslabují.

Časté mytí a používání nevhodných produktů mohou zničit přirozený pigment a lesk vlasů.

Kosmetické ošetření vlasů mění jejich strukturu a přináší s sebou nepříjemné teplé odlesky.

A stejně tak na bílých nebo šedých vlasech se mohou objevit nežádoucí žluté odlesky, což
představuje rostoucí trend v této pandemické době.

Ale blond barva není vždy stejná!

Existují přirozené odstíny blond a odstíny získané barvením a zesvětlováním vlasů, všechny 
s cílem získat “perfektní blond” se zářivým a lesklým efektem.

Ale blond vlasy a speciálně ty barvené a zesvětlené jsou velmi jemné a vyžadují stálou péči 
pomocí specifických produktů.
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Firma Cotril pečlivě analyzovala vývoj trhu a produkty určené pro chemicky
ošetřené a odbarvené vlasy a nyní vám s hrdostí představuje svou novou řadu
věnovanou světu blond vlasů!

Jedná se o novinku, která převyšuje tradiční pojetí péče “anti-yellow“ a stala se
kompletním a mnohostranným must-have nepostradatelným řešením pro
ucelenou péči o blond, zesvětlené a přirozeně šedivé vlasy.
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ICY BLOND
NOVÁ PÉČE PRO PERFEKTNÍ BLOND
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ICY BLOND je specifickou řadou určenou pro kompletní péči o blond vlasy a
díky svému inovativnímu složení je možné pomocí této péče přispět
k NEUTRALIZACI TEPLÝCH ŽLUTOORANŽOVÝCH ODLESKŮ a POSÍLENÍ
ODBARVENÝCH A POŠKOZENÝCH VLASŮ.

NOVÉ TAJEMSTVÍ KRÁSY PRO VÝJIMEČNOU 
BLOND SE STUDENÝM A ZÁŘIVÝM ODLESKEM!
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TECHNICKÝ ÚČINEK - POTLAČUJÍCÍ NEŽÁDOUCÍ ŽLUTÉ ODLESKY

Složení s fialovým pigmentem umožňuje okamžité působení proti žlutým tónům, neutralizuje nežádoucí teplé odlesky
odbarvených nebo šedivých vlasů a zdůrazňuje přirozené odlesky blond vlasů, kterým dodává elegantní studený a
rozjasňující efekt.

OŠETŘUJÍCÍ/OCHRANNÝ ÚČINEK

Složení bez obsahu pigmentu obohacené o aktivní látky s ošetřujícím a ochranným účinkem pomáhá posilovat vlasové
vlákno a chrání jeho celistvost po celé délce. Navíc obnovuje hebkost oslabených vlasů, dodává jim neuvěřitelně zářivou
barvu, usnadňuje jejich rozčesávání a posiluje odolnost jemných, oslabených nebo odbarvených vlasů.

DVOJÍ ÚČINEK
ICY BLOND díky svému DVOJÍMU ÚČINKU - technickému a ošetřujícímu - umožňuje realizovat různé typy ošetření dle
specifických požadavků blond. Řada obsahuje jak technické produkty s okamžitým účinkem potlačujícím nežádoucí žluté
odlesky a zvýrazňujícím studené tóny, tak ošetřující produkty s intenzivním posilujícím účinkem působícím na
zesvětlené, oslabené a jemné vlasové vlákno.
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Ale nejen to! Produkty ICY BLOND se mohou také vzájemně kombinovat s cílem
nabídnout řešení na míru, ošetření potlačující nežádoucí žluté odlesky, péči o blond
vlasy s cílem okamžité neutralizace barevných odstínů dle různých typů a struktury
vlasů.

ICY BLOND ZLEPŠUJE EFEKT BLOND VLASŮ A SOUČASNĚ ZAJIŠŤUJE DLOUHODOBOU
ZÁŘIVOST BARVY A ZACHOVÁVÁ VLASY ZDRAVÉ!

SLOŽENÍ
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AKTIVNÍ A ENERGIZUJÍCÍ SLOŽKY

Výtažky z kaviáru a tsubaki olej (olej
z kamélie japonské) jsou dvě účinné
složky, které vlasům dodávají hebkost a
zářivost.

Vitamín E a ekobio extrakty z černých
borůvek díky svým antioxidačním
účinkům pomáhají chránit vlasy před
vnějšími oxidačními činiteli.

Pantenol a funkční složky dodávají vlasům
poddajnost a lesk.

Peptid rostlinného původu 
velmi podobný vlasové struktuře proniká do
vrstvy kortexu a napravuje poškození způsobené
kosmetickým ZESVĚTLOVÁNÍM vlasů.

Pšeničné a sójové aminokyseliny
jsou dvě klíčové složky, které pomáhají posilovat
vlasovou kutikulu, zpevňují ji a rozjasňují.

Aminokyseliny s nízkou molekulární hmotností
schopné pronikat do vlasů a pomáhat obnovit 
jejich strukturu.

Kyselina jablečná 
molekula schopná podpořit antioxidační funkci 
ostatních účinných ingrediencí.

Bez obsahu SLES a SLS
Absence této kategorie surfaktantů umožňuje jemnější a 
mírnější mycí účinek, obzvláště pro vlasy, které již BYLY v 

minulosti chemicky ošetřeny.
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Speciální FIALOVÝ PIGMENT obsažený v řadě ICY neutralizuje žluté odlesky
s cílem dosáhnout jedinečné a dokonalé blond.
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LEHCE OVOCNÁ VŮNĚ 
charakterizována výraznými 

borůvkovými tóny

VŮNĚ & BALENÍ

Horní tóny:
jahoda - malina - borůvka

Tóny srdce: 
ananas - listy fialky - kosatec

Základní tóny: 
vanilka - bílý mošus - mandle

BALENÍ
Tuby a láhve jsou vyrobeny z nového typu 

biologického plastu I ´m green bio-based di 
Braskem vyrobeného z cukrové třtiny.

Etikety použité na obalech jsou vyrobeny ze 
stoprocentně recyklovatelného polypropylénu 

(PP)
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SALON DOMÁCÍ PÉČE SALON &
DOMÁCÍ PÉČE
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PÉČE PROTI ŽLUTÝM ODLESKŮM

SALON DOMÁCÍ PÉČE SALON & DOMÁCÍ PÉČE
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BLOND PÉČE

SALON DOMÁCÍ PÉČE SALON & DOMÁCÍ PÉČE
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EXTRA PURPLE SHAMPOO 1000 ml
Extra fialový šampon

Šampon s vysokou koncentrací pigmentu proti žlutým a
žlutooranžových odleskům, ideální k neutralizaci
nežádoucích teplých odlesků středně silných blond,
odbarvených či přirozeně šedivých vlasů. Má rovnoměrný
intenzivní tónovací účinek, vlasům dodává zářivost, vytváří
dokonalou blond barvu se studenými odlesky.

Způsob použití: naneste na mokré vlasy a emulgujte.
Nechejte působit 1-5 minut v závislosti na požadovaném
výsledku a opláchněte. V případě potřeby opakujte.
Používejte ochranné rukavice.

SALON
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PURPLE SHAMPOO 1000 ml
Fialový šampon

Šampon pro časté mytí, který díky nižší koncentraci
fialového pigmentu pomáhá kadeřníkovi vyrovnat lehké
teplé odlesky blond, odbarvených nebo šedivých vlasů.
Jeho složení zdokonaluje blond barvu se zachováním
studeného tónu. Posiluje vlasové vlákno a dodává vlasům
zářivý a zdravý vzhled.

Způsob použití: naneste na mokré vlasy a emulgujte.
Nechte působit 1-5 minut v závislosti na požadovaném
výsledku a opláchněte. V případě potřeby
opakujte. Používejte ochranné rukavice.

SALON
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PURPLE CONDITIONER 750 ml
Fialový balzám

Balzám s vysokou koncentrací fialového pigmentu proti
žlutým odleskům ideální pro usnadnění rozčesávání vlasů a
neutralizaci obzvlášť teplých odlesků blond, odbarvených
nebo přirozeně šedivých vlasů, ideální pro použití společně
se šamponem Icy Blond. Vlasy tónuje, dodává studený
nádech, hydratuje a dodává jim přirozený vzhled a
hedvábný efekt. Vlasům zaručuje zářivost a rovnoměrný
výsledek.

Způsob použití: naneste na vlhké šamponem umyté vlasy,
balzám rovnoměrně rozprostřete na celé délky a nechte
působit 3/5 minut (kontrolovaný proces) v závislosti na
požadovaném výsledku a opláchněte. Používejte ochranné
rukavice.

SALON
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DEEP REINFORCING MASK 500 ml
Maska se silným posilujícím  a zpevňujícím 
účinkem

Obnovující maska s hloubkovým posilujícím účinkem pro
dodání síly a pro ochranu oslabených blond a odbarvených
vlasů, které nevyžadují další vyrovnání odlesků. Posiluje
oslabené citlivé vlasové vlákno, zabraňuje lámání vlasů a
vzniku roztřepených konečků. Vlasům dodává mimořádnou
elasticitu, hebkost, odolnost a posiluje je. Určena pro
vlasy, které již nevyžadují další vyrovnávání odlesků.

Způsob použití: naneste masku na vlhké šamponem umyté
vlasy. Nechejte působit 5 minut. Důkladně opláchněte.

SALON
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Díky dvěma šamponům určeným pro použití v kadeřnických
salonech, fialovému a extra fialovému, které jsou
charakterizovány dvěma různými intenzitami pigmentů, může
kadeřník efektivněji reagovat na veškeré potřeby blond vlasů.

V závislosti na stupni požadované neutralizace a typu vlasové
struktury může kadeřník použít:
• extra fialový šampon pro středně silné vlasy s výraznými
žlutými odlesky;
• fialový šampon pro vyrovnání blond vlasů s lehce teplými
odlesky, které vyžadují jemné “zdokonalující” ošetření.

Navíc je možné zkompletovat toto ošetření výběrem ze dvou
upravujících a ošetřujících produktů:
• fialovým balzámem v případě obzvláště teplých tónů, které
vyžadují potlačení, a to v kombinaci s odpovídajícím
šamponem;
• nebo maskou se silným posilujícím účinkem, kterou dodáte
obnovu, zpevnění a ochranu oslabeným a citlivým vlasům, které
již nevyžadují další vyrovnání odlesků.

SALON
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PURPLE SHAMPOO 300 ml
Fialový šampon

Šampon pro časté mytí, který díky nižší koncentraci
fialového pigmentu pomáhá zmírnit nežádoucí žluté
odlesky blond, odbarvených a šedivých vlasů se
zachováním studeného tónu. Posiluje vlasové vlákno a
dodává vlasům zářivý a zdravý vzhled.

Způsob použití: naneste na mokré vlasy a emulgujte.
Nechte působit 1-5 minut v závislosti na požadovaném
výsledku a opláchněte. V případě potřeby
opakujte. Používejte ochranné rukavice.

PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
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PURPLE CONDITIONER 250 ml
Fialový balzám

Balzám s lehkým obsahem fialového pigmentu je ideální
pro použití společně se šamponem Icy Blond pro vyvážení
a neutralizaci teplých odlesků blond, odbarvených nebo
přirozeně šedivých vlasů. Vlasům dodává studený nádech
a přirozený vzhled, zaručuje zářivost a rovnoměrný
výsledek.

Způsob použití: naneste na vlhké šamponem umyté vlasy,
balzám rovnoměrně rozprostřete na celé délky a nechte
působit 3/5 minut (kontrolovaný proces) v závislosti na
požadovaném výsledku a opláchněte. Používejte ochranné
rukavice.

PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
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DEEP REINFORCING MASK 200 ml
Maska se silným posilujícím  a zpevňujícím 
účinkem

Obnovující maska s hloubkovým posilujícím účinkem pro
dodání síly a pro ochranu oslabených blond a odbarvených
vlasů, které nevyžadují další vyrovnání odlesků. Posiluje
oslabené citlivé vlasové vlákno, zabraňuje lámání vlasů a
vzniku roztřepených konečků. Vlasům dodává mimořádnou
elasticitu, hebkost, odolnost a posiluje je. Určena pro
vlasy, které již nevyžadují další vyrovnávání odlesků.

Způsob použití: naneste masku na vlhké šamponem umyté
vlasy. Nechejte působit 5 minut. Důkladně opláchněte.

PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
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Díky svému všestrannému složení je fialový šampon schopen
dosáhnout stejných účinků jako při použití v kadeřnickém
salonu. Je to ideální produkt pro dlouhodobé udržení studených
blond odlesků. Must-have produkt pro každodenní péči o blond
vlasy.

Dle svých potřeb může zákazník pokračovat ve své každodenní
péči o vlasy s použitím:
• fialového balzámu, který pomáhá neutralizovat teplé odlesky;
• masky s hlubokým posilujícím účinkem pro dodání síly a pro
ochranu oslabených blond vlasů, které nevyžadují další
vyrovnání odlesků.

PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
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Pro dokončení ošetření vlasů v kadeřnickém salonu nebo i při každodenní péči o vlasy doma můžete finalizovat péči o vlasy buď použitím
pěny pro rychlý a účinný efekt proti žlutým odleskům nebo posilujícího séra pro konečnou úpravu bez změny odlesků blond vlasů.

Tyto dva must-have produkty jsou ideální jak pro použití v kadeřnickém salonu, tak pro domácí použití. V pár krocích zlepšují vzhled
blond vlasů a zároveň jim dodávají studený nádech, sílu a zdravý vzhled.

SALON + PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

PURPLE MOUSSE 200 ml
Fialová pěna

Fialová pěna proti žlutým odleskům, která
rychle neutralizuje nežádoucí teplé
odlesky blond, odbarvených nebo
přirozeně šedivých vlasů. Její ošetřující
složení dodává vlasům extrémní lesk a
hebkost, pro chladně elegantní a vyvážený
efekt.

Způsob použití: před použitím dobře
protřepejte a držte ve vertikální pozici. Dle
délky vlasů naneste potřebné množství do
umytých a ručníkem vysušených vlasů.
Neoplachujte. Používejte ochranné rukavice.

REINFORCING SERUM 150 ml
Posilující sérum

Leave-in bezoplachové posilující sérum
určené pro obnovu odbarvených vlasů,
posiluje vlasové vlákno a dodává vlasům
dokonale nádhernou blond barvu. Uzavírá
roztřepené konečky, bojuje proti krepatým
vlasům, zaručuje snadné rozčesávání. Také
pomáhá chránit vlasy před nepříznivými
vnějšími oxidačními vlivy a dodává jim
hebkost a lesk. Zaručuje dlouhodobý účinek
dosažený v kadeřnickém salonu.

Způsob použití: naneste na ručníkem
vysušené vlasy a pokračujte ve stylingu.
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TECHNICKÉ INFORMACE
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Sérum, kondicionér, maska a pěna poskytují různé
stupně ošetření a je důležité znát zjemňující sílu
jednotlivých produktů, abychom je používali
správně v závislosti na struktuře a stupni
dehydratace vlasů.

-

+

PURPLE 
PĚNA

PURPLE 
BALZÁM

POSILUJÍCÍ
SÉRUM

OBNOVUJÍCÍ A
POSILUJÍCÍ

MASKA

OŠETŘUJÍCÍ SCHOPNOST
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BARVÍCÍ SCHOPNOST

Díky R&D výzkumům a na základě odborných
technických znalostí se podařilo formulovat technická
doporučení pro použití jednotlivých produktů na
základě rozdílné koncentrace přímé barvy.

Díky tomu umožňuje ICY BLOND SYSTEM “kombinovat”
různé tónovací účinky technických doporučení s cílem
vytvořit vlastní receptury a dosáhnout všech
požadovaných stupňů neutralizace.

PURPLE 
BALZÁM
250 ml

PURPLE 
ŠAMPON

EXTRA PURPLE 
ŠAMPON

PURPLE 
PĚNA

PURPLE 
BALZÁM
750 ml

-

+

KONCENTRACE FIALOVÉHO PIGMENTU V PRODUKTECH URČENÝCH POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ je oproti
produktům pro domácí péči vyšší, proto pro dosažení dokonalého a stejnoměrného výsledku v délkách je nutná
rovnoměrná a kontrolovaná aplikace.

Fialový balzám: koncentrace pigmentu ve formátu 750 ml je o 50 až 60% vyšší oproti formátu pro domácí použití o objemu
250 ml. Základním motivem je ochrana klienta, aby ošetření doma nebylo příliš silné. Dalším motivem, proč je koncentrace
pigmentu nižší ve formátu 250 ml, je frekvence použití. Balzám 250 ml může být používán i každodenně (nebo alespoň
pokaždé, když si klient myje vlasy). Abychom umožnili každodenní použití, produkt by měl být lehčí a tónování bez rizika.
Balzám 750 ml není vhodný pro domácí použití.

Fialový šampon 300 ml a 1 L: koncentrace pigmentu je stejná u obou formátů produktu (1000 ml i 300 ml). Naopak Extra
fialový šampon 1000 ml obsahuje asi o 30% víc pigmentu oproti dvěma Fialovým šamponům. Extra fialový šampon 1L není
vhodný pro domácí použití.

R&D (výzkum a vývoj)
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BARVÍCÍ SCHOPNOST

PURPLE 

BALZÁM

750 ml

PURPLE 

PĚNA

EXTRA PURPLE

ŠAMPON

PURPLE 

BALZÁM

250 ml

PURPLE 

ŠAMPON

+-
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DOPORUČENÉ RECEPTURY

“BLOND VLASY”: MOŽNOSTI VYTVOŘENÍ RŮZNÝCH ODSTÍNŮ A 
ZVÝRAZNĚNÍ BARVY JSOU NEKONEČNÉ.

Příležitost mít K dispozici řadu produktů s různými barvícími účinky nám umožňuje 
zvolit ideální kombinaci šamponu, balzámu a pěny, abychom mohli:

• minimalizovat nežádoucí odlesky (RPC) a přizpůsobit je barvě vlasů
• potlačit teplé odlesky
• dodat odlesky v závislosti na dosaženém výsledku zesvětlení a požadovaném cíli
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DOPORUČENÍ

4. Leave-in posilující sérum

8 Světlá blond žlutý/oranžový

Přírodní blond
Světlá blond 

béžová/popelavá

1. Purple šampon 1. Extra Purple šampon

2. Purple balzám 750 ml 2. Purple balzám 750 ml

3. Purple pěna 3. Purple pěna

STUPEŇ ZESVĚTLENÍ ODLESK

4. Leave-in posilující sérum

9 Velmi světlá blond žlutý

Velmi světlá blond 
přírodní / béžová

Velmi světlá blond 
popelavá

1. Extra Purple šampon 1. Purple šampon

2. Obnovující maska 2. Purple balzám 750 ml

3. Purple pěna 3. Purple pěna

STUPEŇ ZESVĚTLENÍ ODLESK

DOPORUČENÍ

ICY BLOND RITUÁL - DOPORUČENÍ PRO KADEŘNÍKY
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4. Leave-in posilující sérum

10 Blond platinová Světlý žlutý

blond platinová přírodní 
blond platinová popelavá

(šedá)

1. Purple šampon 1. Extra Purple šampon

2. Purple balzám 750 ml 2. Obnovující maska

3. Purple pěna

STUPEŇ ZESVĚTLENÍ ODLESK

DOPORUČENÍ

BÍLÉ/ŠEDIVÉ VLASY

Proti žlutým odleskům Šedá 

1. Purple šampon 1. Extra Purple šampon

2. Purple balzám 750 ml 2. Purple balzám 750 ml

3. Purple pěna

STUPEŇ ZESVĚTLENÍ ODLESK

DOPORUČENÍ

ICY BLOND RITUÁL - DOPORUČENÍ PRO KADEŘNÍKY

www.mjczlin.cz



udržet zářivou blond

POŽADAVEK

1. Purple šampon
2. Obnovující a posilující maska

3. Leave-in posilující sérum

kontrolovat a eliminovat 
žluté odlesky

udržet nebo posílit 
studené odlesky

1. Purple šampon
2. Purple balzám

3. Leave-in posilující sérum

1. Purple šampon
2. Purple balzám

3. Purple pěna

DOPORUČENÍ

ICY BLOND RITUÁL DOPORUČENÍ PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

www.mjczlin.cz



SOUHRNNÁ TABULKA

STUPEŇ
ZESVĚTLENÍ

ODLESK CÍL 1. KROK 2. KROK 3. KROK 4. KROK

8 žlutý/oranžový PŘÍRODNÍ
Purple šampon

2 mytí
3 min. působení

Purple balzám
750 ml

5 min. působení
Purple pěna Posilující sérum

8 žlutý/oranžový
BÉŽOVÁ/

POPELAVÁ

Extra Purple šampon
2 mytí

5 min. působení

Purple balzám
750 ml

5 min. působení
Purple pěna Posilující sérum

9 žlutý
PŘÍRODNÍ/

BÉŽOVÁ

Extra Purple šampon
2 mytí

3 min. působení

Obnovující maska
5 min. působení

Purple pěna Posilující sérum

9 žlutý POPELAVÁ
Purple šampon

2 mytí
5 min. působení

Purple balzám
750 ml

5 min. působení
Purple pěna Posilující sérum

10 žlutý světlý PŘÍRODNÍ
Purple šampon

2 mytí
3 min. působení

Purple balzám
750 ml

3 min. působení
Posilující sérum

10 žlutý světlý POPELAVÁ
Extra Purple šampon

2 mytí
5 min. působení

Obnovující maska
5 min. působení

Purple pěna Posilující sérum

ŠEDIVÉ VLASY
PROTI ŽLUTÝM 

ODLESKŮM

Purple šampon
2 mytí

3 min. působení

Purple balzám
250 ml

5 min. působení

ŠEDIVÉ VLASY ŠEDÁ
Extra Purple šampon

2 mytí
5 min. působení

Purple balzám
750 ml

5 min. působení
Purple pěna
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VIDÍM BLOND!
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