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Mládí, které nikdy neuvadá a krása, kterou chceme uchovat v každém věku, dnes
představují koncept světa krásy, který se neustále vyvíjí. Špičkové složení,
technologie poslední generace a neustálá inovace jsou určujícími faktory pro
efektivní odpověď na neustále se rozvíjející trh.
ANTI-AGE SE STÁVÁ OPOROU PROTI STÁRNUTÍ.
Za tímto účelem obnovuje firma Cotril svou historicky nepřehlédnutelnou řadu, která
je dnes reprezentována zaměřením se na současný světový trend orientovaný na
udržitelný rozvoj s ohledem na ochranu životního prostředí.
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TIMELESS je nová řada anti-age firmy Cotril.
Jejím cílem je zachovat krásu vlasů v průběhu času a bojovat proti jejich stárnutí. Hydratace je
základní nezbytnost pro mladé a vitální vlasy: díky svému vzácnému složení s účinnými látkami
poslední generace zaručuje řada Timeless hlubokou hydrataci a objem s dlouhodobým
kosmetickým účinkem a bezkonkurenčním leskem.
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NOVÁ TECHNOLOGIE
Timeless se vyznačuje inovativní technologií, která zabraňuje zcitlivění vlasů při používání přístrojů
pracujících s vysokými teplotami.
PLUS:
 je perfektní pro vlasy po prodělaných technických procedurách
 zaručuje správný stupeň hydratace vlasů
 bojuje proti progresivnímu stárnutí vlasové kutikuly
 vlasům dodává objem
 zlepšuje zdraví vlasů
 zaručuje výjimečný lesk- zrcadlový efekt
 vlasům dodává neuvěřitelný lesk a upravenost
 zvýrazňuje krásu přírodních a barvených vlasů
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Timeless je tradiční laminace vyvinutá na vyšší úrovni
Klasická laminace vytváří kolem vlasové struktury obal, výsledkem je zrcadlový lesk.
TIMELESS je anti-age řada zaručující neuvěřitelný zrcadlový lesk a současně chrání
zdraví vlasů, protože se vyhýbá tepelným šokům.
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TRADIČNÍ LAMINACE

TIMELESS

Nepůsobí na vnitřní strukturu vlasů

Působí na vnitřní a vnější strukturu vlasů a chrání je

Probíhá při velmi vysokých teplotách (např. žehlička asi 230°)

Vlasy nejsou vystaveny teplotnímu šoku*

Do vlasů se ukládá mechanickým tepelným efektem

Nevyžaduje použití žehličky

Vlasy jsou zasaženy působením vysokých teplot

Vlasy nejsou vystaveny vysokým teplotám

Nezachovává hydrataci vlasů

Zachovává hydrataci vlasů

Nemá anti-age účinek

Má anti-age účinek

Zaručuje lesklý efekt díky filmu, který se vytváří na vnější straně vlasů

Zaručuje lesklý efekt na vnější straně vlasů, ale současně působí i ve
vnitřní struktuře

Nezaručuje efekt zvýraznění objemu vlasů

Zaručuje efekt zvýraznění objemu vlasů

Neumožňuje provádět kosmetické barvení ihned po ošetření

Umožňuje provádět kosmetické barvení ihned po ošetření

Výsledná barva nemusí přesně odpovídat

Na barvených vlasech nevytváří problémy
* Pro profesionální službu je nutné použití helmu
nebo jiný zdroj tepla o teplotě přibližně 45°
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ROZDÍLY MEZI COTRIL REGENERATION A TIMELESS
REGENERATION

TIMELESS

Od základu rekonstruuje poškozené vlasy

Působí na vlasové struktury oslabené silným mechanickým působením
Má vyplňující účinek na vyprázdněné struktury

Rekonstruuje vlasovou strukturu zevnitř
Jeho cílem je obnova správného stupně hydratace
Je ideální po letní sezóně po negativním působení slunce, stresu, chloru,
nánosů soli, použití žehličky a fénu
Rekonstruuje prstence vlasové kutikuly - makrofibrily a mikrofibrily a část
kortexu - vlasové kůry
Působí po silných kosmetických barveních

Uzavírá a posiluje vlasové šupiny
Zvyšuje lesk vlasů
Vytváří antioxidační efekt
Dodává vlasům objem a tvar
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TECHNICKÝ ÚČINEK
Timeless je ošetření vhodné pro všechny typy vlasů a různá etnika. Vlasové vlákno se totiž liší
v různých zemích původu. Timeless uzavírá a zpevňuje vlasové šupiny. Působí v případě matnosti
přírodních vlasů, současně však bojuje proti ztrátě kosmetické barvy v případě barvených vlasů.
Obnovuje integritu a strukturu řetězců proteinu (makrofibrila, mikrofibrila a protofibrila). Navíc je
toto ošetření schopno obnovit správný stupeň hydratace oslabených vlasů, které jsou díky častému
používání žehličky a fénu dehydrované.
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AKTIVNÍ SLOŽKY

KYSELINA HYALURONOVÁ
Přírodní složka přítomna v našem organismu, udržuje hydrataci a chrání tkáně. Vyplňuje
a obnovuje strukturu vlasu.

PROTEINY POCHÁZEJÍCÍ Z QUINOY
Dodávají výjimečnou hydrataci, mají zklidňující a zvláčňující účinky. Vysoký obsah
aminokyselin pomáhá obnovit hydrataci vlasové kutikuly.

OLEJOVÝ EXTRAKT ZÍSKANÝ Z MALIN
Vysoce výživný, hydratační a vyhlazující. Chrání před poškozením v důsledku působení
volných radikálů. Semínka červených malin mají vysoký obsah esenciálních mastných
kyselin (EFA), především omega-3 a omega-6.
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NOVINKY

AKTIVNÍ SLOŽKY

BAKUCHIOL
Výtažek z rostliny Psoralea Corylifolia, vyznačující se zvláštními fialovými květy a známé v Indii a
na celém východě jako Babchi. Bakuchiol je považován za určitý druh přírodního botoxu pro
své antioxidační a regenerační účinky. Britský Journal of Dermatology publikoval výzkum*,
který dokládá, že Bakuchiol stimuluje produkci kolagenu, vyhlazuje vrásky a zlepšuje pružnost
pokožky. Navíc snižuje produkci melaninu, aniž by způsoboval suchost nebo podráždění.
Prospektivní, randomizovaný, dvojitě slepý výzkum vlivu bakuchiolu a retinolu na fotostárnutí pleti
obličeje - akademický žurnál British Journal of Dermatology.

FERMENTOVANÁ RÝŽOVÁ VODA
Obsahuje vitamíny skupiny B a E, minerální soli, kyselinu listovou a různé vyživující molekuly.
Obsahuje vysokou koncentraci antioxidačních látek, mezi nimiž vyniká inositol, vyživující látka
nezbytná pro náš organismus. Je tedy schopná zpomalit buněčné stárnutí, působí na vlasy
zevnitř směrem ven, eliminuje efekt suchých a krepatých vlasů.

BEZ OBSAHU SLES A SLS
Složení řady Timeless neobsahuje SLES (Laurethsulfát sodný) a SLS (Sodium lauryl sulfate) pro zajištění jemného, delikátního a lehkého účinku.
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PARFEMACE

JEDINEČNÁ PARFEMACE, PODMANIVÁ A VELMI ŽÁDANÁ
Laboratoře R&D Cotril (výzkum & vývoj) vytvořily parfemaci, která se může srovnávat s vůněmi v top parfumeriích.
Vůně Timeless zásadním způsobem charakterizuje tuto řadu a dodává jí něco rafinovaného a nezapomenutelného navíc. Tato vůně ve
vlasech přetrvává po dlouhou dobu a dodává jim jedinečný a nezaměnitelný styl.

Tóny hlavy
bergamot, levandule, květy pomerančovníku

Tóny srdce
jasmín, konvalinka, vetiver, neroli

Tóny základu
bílý mošus, cedrové dřevo, ambra
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EKOLOGICKY UDRŽITELNÉ BALENÍ
Tato řada je balená v ekologicky udržitelných obalech díky obsahu “green” plastů
pocházejících z cukrové třtiny s použitím recyklovaného PP.
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SALON

DOMÁCÍ PÉČE

SALON &
DOMÁCÍ PÉČE
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TIMELESS
Anti-age šampon
s kyselinou hyaluronovou

300, 1000 ml

Anti-age šampon pro všechny typy vlasů, jemně myje, hydratuje a
vyhlazuje strukturu vlasů. Dodává vlasům lesk a připravuje je na
následná kosmetická ošetření.
Aktivní složky: kyselina hyaluronová, bakuchiol, aktivní přírodní látky,
olejový nektar získaný z malin, proteiny z quinoy a fermentovaná
rýžová voda dodávají vlasům hebkost a pružnost. Bez obsah SLES a
SLS.
Způsob použití: naneste na vlasy vysušené ručníkem, vmasírujte až
do vytvoření homogenní pěny. Opláchněte a v případě potřeby
zopakujte.
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TIMELESS
Anti-age maska
s kyselinou hyaluronovou

200, 500 ml

Vyživující anti-age maska. Vlasům dodává pružnost, hebkost, objem a
lesk.
Aktivní složky: kyselina hyaluronová, bakuchiol, aktivní přírodní látky
s anti-age účinkem, olejový nektar získaný z maliny, proteiny z quinoy
a fermentovaná rýžová voda dodávají vlasům hebkost a pružnost. Bez
obsahu SLES a SLS.
Způsob použití: po použití šamponu nebo komplexu naneste do
délek. Promasírujte, nechejte 5 minut působit, opláchněte.
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NOVINKY
Timeless představuje dva inovativní produkty vyznačující se skvělým výkonem a vysoce ultra
efektivní technologií se složením nové generace.

Dvě ošetření smart (chytrá) pro vytvářením různých služeb v kadeřnickém salonu dle
požadavku zákazníka, která mohou být navíc prakticky využívána i doma se zachováním všech
výhod profesionální aplikace.
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TIMELESS
Anti-age voda
s kyselinou hyaluronovou

200, 400 ml

Uhlazující anti-age ošetření pro překvapivě zářivé vlasy. Extrémně
lehké složení je ideální pro všechny typy vlasů, dodává jim hedvábný
a zdravý vzhled díky přítomnosti kyseliny hyaluronové se silným
hydratačním účinkem; bakuchiol, revoluční účinná látka
s antioxidačním a uhlazující účinkem; proteiny z quinoy a
fermentovaná rýžová voda.
Způsob použití: naneste vodu Timeless po použití šamponu nebo
komplexu nebo masky dle zvoleného programu po celé délce vlasů.
Masírujte a pročešte hřebenem. Opláchněte, není nutné nechat
působit. Vyhněte se kontaktu s očima. V případě zasažení očí ihned
opláchněte dostatečným množstvím vody.
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TIMELESS
Anti-age komplex
s kyselinou hyaluronovou

15 ml

Anti-age komplex s kyselinou hyaluronovou
Intenzivní anti-age ošetření, hydratační a rozjasňující. Dodává vitalitu a objem vlasům, které doslova září
mládím. Ultra bohaté složení s obsahem kyseliny hyaluronové, kolagenu, bakuchiolu a blahodárnou směsí
dodávající vlasům viditelně zdravý vzhled. Bez obsahu SLES a SLS
Způsob použití: naneste komplex na šamponem umyté vlasy. Nejprve rozdělte vlasy do 6 sektorů, začněte
zónou s nejvíce zeslabenými vlasy. Vmasírujte konečky prstů pro lepší vstřebání produktu. Pročešte hřebenem
se širokými zuby od kořínků do délek a konečků. Nasaďte kosmetickou čepici nebo ručník namočený v teplé
vodě a nechejte 10 minut působit pod zdrojem tepla*. A pokračujte následovně:
Vlasy: jemné přírodní/chemicky ošetřené nebo oslabené kosmetickými úpravami
Komplex opláchněte. Naneste vodu Timeless po celé délce vlasů. Vmasírujte a pročešte hřebenem se širokými zuby.
Opláchněte bez nutnosti působení. Pro dosažení ještě lepších výsledků naneste pár kapek Timeless elixíru.
Vlasy: středně silné/tenké, jemné přírodní nebo barvené
Komplex neoplachujte a naneste masku Timeless po celé délce vlasů. Vmasírujte pro lepší vstřebání produktu. Nechejte
10 minut působit. Opláchněte. Pro dosažení ještě lepších výsledků naneste pár kapek Timeless elixíru.
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TIMELESS
Anti-age elixír

30 ml

Drahocenný elixír krásy anti-age s neuvěřitelným
a výjimečným efektem zrcadlového lesku pro
všechny typy vlasů. Jeho složení a omamná vůně
dodávají vlasům překvapující WOW EFEKT.

Je perfektní elixír aplikovat před kartáčováním
vlasů; jeho ultra bohaté složení nevyžaduje
použití velkého množství, již pár kapek elixíru
zaručuje okouzlující efekt. Usnadňuje kartáčování
kudrnatých a krepatých vlasů a v případě
jemných vlasů stačí aplikace jediné kapky pro
dodání požadovaného lesku.
Způsob použití:
používejte každý den, i opakovaně, pár kapek na
vlasy vysušené ručníkem nebo na suché vlasy,
neoplachujte.
Bez obsahu SLES a SLS.
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TIMELESS
RITUÁLY
KRÁSY
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COMPLETE EXPERIENCE - NAPROSTÝ ZÁŽITEK
GLIMMERING AND PLUMPING RITUAL
Rozjasňující rituál pro dodání objemu

Vhodný pro jemné přírodní/chemicky ošetřené vlasy nebo vlasy oslabené kosmetickými úpravami
1.
2.

3.
4.

Umyjte vlasy šamponem Timeless. V případě potřeby zopakujte.
Nejprve rozdělte vlasy do 6 sektorů, naneste Timeless komplex, začněte zónou s nejvíce zeslabenými vlasy.
Vmasírujte konečky prstů pro lepší vstřebání produktu. Pročešte hřebenem se širokými zuby od kořínků do délek a
konečků. Nasaďte kosmetickou čepici nebo ručník namočený v teplé vodě a nechejte 10 minut působit pod zdrojem
tepla*. Opláchněte.
Naneste vodu Timeless Water po celé délce vlasů. Vmasírujte a pročešte hřebenem se širokými zuby. Opláchněte bez
nutnosti působení.
Pro dosažení ještě lepších výsledků naneste pár kapek Timeless elixíru.
* sušící helma nebo jiný zdroj tepla cca 45°
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PLUMPING RITUAL
Rituál pro dodání objemu

Vhodný pro středně silné/tenké, jemné přírodní nebo barvené vlasy
1.
2.

3.
4.

Umyjte vlasy šamponem Timeless. V případě potřeby zopakujte.
Nejprve rozdělte vlasy do 6 sektorů, naneste Timeless Komplex, začněte zónou s nejvíce zeslabenými vlasy.
Vmasírujte konečky prstů pro lepší vstřebání produktu. Pročešte hřebenem se širokými zuby od kořínků do délek a
konečků. Nasaďte si kosmetickou čepici nebo ručník namočený v teplé vodě a nechejte 10 minut působit pod
zdrojem tepla*.
Bez oplachování naneste masku Timeless Mask po celé délce vlasů. Vmasírujte pro lepší vstřebání produktu.
Nechejte 10 minut působit. Opláchněte.
Pro dosažení ještě lepších výsledků naneste pár kapek Timeless elixíru.
* sušící helma nebo jiný zdroj tepla cca 45°
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GLIMMERING INTENSIVE RITUAL
Intenzivní rozjasňující rituál

Vhodný pro silné/středně silné/tenké, jemné chemicky ošetřené vlasy
1.
2.
3.
4.

Umyjte vlasy šamponem Timeless. V případě potřeby zopakujte.
Naneste masku Timeless po celé délce vlasů. Vmasírujte pro lepší vstřebání produktu. Nechejte 5 minut působit.
Opláchněte.
Naneste Timeless Water po celé délce vlasů. Vmasírujte a pročešte hřebenem se širokými zuby. Opláchněte bez
nutnosti působení.
Pro dosažení ještě lepších výsledků naneste pár kapek Timeless elixíru.
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GLIMMERING EXPRESS RITUAL
Rozjasňující rituál expres

Vhodný pro přírodní silné/středně silné/tenké, jemné vlasy
1.
2.
3.

Umyjte vlasy šamponem Timeless. V případě potřeby zopakujte.
Naneste vodu Timeless Water po celé délce vlasů. Vmasírujte a pročešte hřebenem se širokými zuby. Opláchněte
bez nutnosti působení.
Pro dosažení ještě lepších výsledků naneste pár kapek Timeless elixíru.
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NOVINKY
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Z profesionálního ošetření se stává opravdový rituál.
Řada Timeless poskytuje klientovi příležitost zažít kompletní beauty zážitek s produkty
určenými nejen na vlasy.
Termální omlazující voda a polštářky na oči značky Cotril jsou protagonisté tohoto
nového zážitku.
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THERMAL YOUTH WATER

Termální omlazující voda
Termální voda na obličej a tělo pro pleť s věčně mladým
vzhledem.
Způsob použití: rozprašte na pleť, nechejte 2 - 3 minuty
působit a osušte. Dle potřeby opakujte.
150 ml
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ANTI-AGE EXPRESS

Polštářky na oči
Polštářky na oči Cotril díky přítomnosti komplexu BioskinUP 3R
pomáhají bojovat proti otokům a váčkům pod očima, pleť
zbavuji únavy a rozzáří každý pohled. Peptidy obsažené ve
složení zaručují liftingový a anti-age účinek. Ideální pro
všechny typy pleti.
Způsob použití: položte pod oči a nechejte působit alespoň 20
minut, poté polštářek sejměte a pomocí lehké masáže
umožněte absorpci zbytků tekutiny. Pro viditelný a
dlouhodobý účinek doporučujeme aplikovat toto ošetření
alespoň jedenkrát týdně.
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VĚČNÉ MLÁDÍ
PRO VAŠE
VLASY…
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