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GLOW ONE
Jedna z nejoblíbenějších řad barev na vlasy, která 

nepřestává překvapovat díky své módní kolekci s velmi 

vysokou úrovní kolorimetrického zážitku. 

UVEDENÍ NOVÉ KOLEKCE PRO OBDOBÍ 

PODZIM/ZIMA 22/23

GLOW ONE PŘEDSTAVUJE:

KOLEKCI REBELIE

4 nové odstíny odrážejí osobnosti se silnými a přesně

stanovenými ideály. Hodnoty, které chce nová kolekce

předat jsou: svoboda, láska, bratrství a kreativita.

Každý styl a vzhled a každá osobnost jsou svým

způsobem krásnými. Cotril se distancuje od toho, aby byl

pouhou uniformní značkou. Cotril chce vytvářet nové

filozofie, dokonalé a nedokonalé zároveň, ale vždy

s excelentním kosmetickým výsledkem, který nepřestane

vynikat.

Benefitem této řady je neustále rozšiřování palety

barev o nové odstíny, které garantují stálost barvy a

vynikající výsledky.
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V nekovové misce smíchejte v poměru 1:1,5 (50 ml Glow One + 75 ml

Oxycream). Normální/jemné vlasy: Oxycream 20 Vol. (6%); hrubé vlasy:

Oxycream 25 Vol. (7,5%).

První aplikace na přírodní vlasy, které nebyly nikdy barveny: aplikujte do

suchých a neumytých vlasů. Do délek a na konečky použijte oxidant s 10 Vol.

vyšší intenzitou oproti vlasům u kořínků. Po 10 minutách působení naneste ke

kořínkům.

Celková doba působení: 30-35 minut.

Následné aplikace na barvené vlasy: aplikujte do suchých a neumytých

vlasů. Nejprve u kořínků a nechejte 25 minut působit. Poté aplikujte do délek a

na konečky a nechejte působit dalších 5-10 minut. Emulgujte, opláchněte a

vlasy umyjte šampónem.

ZPŮSOB POUŽITÍ

ODSTÍN VÝŠKA TÓNU MÍCHÁNÍ

4AA 3 - 4 - 5 4AA + Oxycream 20 Vol.

9BV 6 - 7 - 8 -9

Na základu 6

mix 9BV s OxIdantem 30-40 Vol.

Na základu 7-8-9

mix 9BV s oxidantem 20-25-30 Vol.

6RC 5 - 6 - 7 6RC + Oxycream 20-25-30 Vol.

9CR 8 - 9 9CR + Oxycream 20-25-30 Vol.

ODSTÍN VÝŠKA TÓNU ZDŮRAZNĚNÍ TÓNOVÁNÍ

4AA Střední* Hnědá popelavá 

intenzivní

Modrá Modrá Modrá

9BV Velmi světlá blond

hnědá fialová
Studená fialová 

hnědá

Fialová 

6RC Tmavá blond červená měděná Měděná červená Intenzivní měděná 

9CR Velmi světlá blond měděná 

červená

Měděná Červená

*Střední: pro střední intenzitu odlesků.

ODSTÍNY

Liberté
SVOBODA

HNĚDÁ POPELAVÁ 

INTENZIVNÍ

4AA

Amour
LÁSKA

VELMI SVĚTLÁ BLOND 

HNĚDÁ FIALOVÁ

9BV

Fraternité
BRATRSTVÍ

TMAVÁ BLOND 

ČERVENÁ MĚDĚNÁ

6RC

Creativité
KREATIVITA

VELMI SVĚTLÁ BLOND 

MĚDĚNÁ ČERVENÁ

9CR
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VÝSLEDKY

4AA

Je ideální k potlačení červeno-hnědé pigmentace vlasů,
která je typická pro středomořské vlasy. Zabraňuje
nežádoucímu efektu depigmentace vlivem mytí vlasů.
Může se pochlubit excelentním 100% krytím šedivých
vlasů, používá se s Oxycream 20 Vol. v poměru 1:1,5.

9BV

Je ideální pro vytvoření studených hnědých odlesků podle
současných trendů. Pro přirozený studený výsledek je
možné použít k zesvětlení přírodních tmavých blond vlasů
s použitím oxidantu Oxycream 30-40 Vol. Je také ideální
pro již barvené vlasy. Odstín 9BV doporučujeme použít
k odstranění nežádoucích teplých odlesků. Pro zesvětlení
základu 6 až o 3 úrovně doporučujeme 9BV smíchat
s Oxycream 30 Vol. v poměru 1:1,5. Pro zesvětlení
základu 6 až o 4 úrovně doporučujeme 9BV smíchat
s Oxycream 40 Vol. v poměru 1:1,5. S tímto odstínem je
možné efektivně nabarvit prošedivělé vlasy do úrovně 30
%. V případě aplikace na 100% šedivé vlasy je možné
dosáhnout na velmi světlý perleťově hnědý výsledek.

6RC

Je ideální pro přírodní tmavé blond vlasy, u kterých
chceme posílit přirozený pigment dodáním měděno-
červeného efektu. U prošedivělých vlasů (30 %) je možné
tímto odstínem dosáhnout na translucentní (průsvitné)
zdůraznění šedivých vlasů zvýrazněním jejich odrazivosti.
V případě aplikace na 100% šedivé vlasy dojde k plnému
zdůraznění jejich odstínu. Pro krytí šedivých vlasů
doporučujeme smíchat s Oxycream 20 Vol. Standardně
doporučujeme míchat s Oxycream 20 Vol., s Oxycream 25
Vol. v případě tónování délek vlasů. S Oxycream 30 Vol.
mícháme v případě, kdy požadujeme zesvětlení až o 3
odstíny.

9CR

Je ideální pro přírodní světlé/velmi světlé blond vlasy pro
maximální červeno-měděné zdůraznění. V případě
aplikace na tmavší základ je možné dosáhnout na
jemnější, ale přirozené zdůraznění. U světlých/velmi
světlých blond vlasů doporučujeme míchat s Oxycream 25
Vol. pro zajištění intenzity odlesků. U středně
světlých/světlých blond základů doporučujeme používat
s Oxycream 25-30 Vol. pro zajištění maximálního
zesvětlení a zároveň pro zvýšení intenzity odlesků.
V případě aplikace na 100% šedivé vlasy dojde ke zvýšení
intenzity odlesků. Pokud je výsledek příliš intenzivní,
doporučujeme přimíchat základní odstín (např. 40 g 9CR
+ 10g 9N + Oxycream 20-25 Vol.).
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