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Trendy v oblasti barev vlasů, stylů a tvarů účesu se velmi rychle mění a vyvíjejí.
Barva vlasů je tím atributem, kterým se chce každá žena odlišit a být výjimečnou a
krásnou. Proto jsou na barvu vlasů kladeny vysoké nároky! Chceme, aby byla
dlouho zářivá, trvanlivá a ochráněná.

COTRIL si tyto požadavky velmi dobře uvědomuje, a proto představuje skutečného
spojence pro péči o barvené vlasy s „WOW“ efektem na dlouhou dobu.
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Cotril Color Care se mění a přichází v nové 
špičkové řadě

COLORLIFE
Nová cesta pro ochranu barvy vlasů
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COLORLIFE je nová ochranná a rozjasňující řada pro barvené vlasy.

Nepostradatelná péče, která posiluje zářivost a trvanlivost barvy barvených vlasů a 
chrání ji před vyblednutím vlivem UV záření. 

Nové vylepšené složení se zcela novou technologií, která zajišťuje dlouhodobý 
kosmetický efekt a neuvěřitelnou zářivost barvy.

Jak už bývá u Cotrilu zvykem, parfemace je opět zcela fenomenální. Ovocná, 
podmanivá a vytrvalá. 

Obaly jsou udržitelné s maximálním ohledem k životnímu prostředí.
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Komplex ETERNITY COLORTM

s inovativní technologií.
Chrání barvu vlasů, zajišťuje
dlouhodobý kosmetický efekt a
neuvěřitelnou zářivost barvy.

Olej kukui a olej ze semínek chia vysoký zdroj bílkovin, zachovávají
barvu dlouho zářivou tím, že ji chrání před vyblednutím vlivem
působení UV záření. Udržují zářivost barvy vlasů po dlouho dobu.
Olej kukui regeneruje, obnovuje, vyživuje.
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AKTIVNÍ SLOŽKY



SALON DOMÁCÍ PÉČE SALON A DOMÁCÍ PÉČE
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COLORLIFE
ochranný šampon pro barvené a chemicky narušené vlasy

Ochranný a rozjasňující šampon pro barvené vlasy. Komplex
ETERNITY COLORTM s inovativní technologií chrání barvu
vlasů, olej kukui a olej ze semínek chia zachovávají barvu
dlouho zářivou tím, že ji chrání před vyblednutím vlivem
působení UV záření. Vlasy jsou okamžitě po umytí snadno
rozčesatelné, hedvábné, brilantně lesklé a zářivé.

Způsob použití: naneste do mokrých vlasů, vmasírujte a
opláchněte. V případě potřeby opakujte.

Obsah: 300, 1000 ml
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COLORLIFE
Ochranná maska pro barvené a chemicky narušené vlasy

Ochranná a rozjasňující maska pro barvené vlasy. Pomáhá
uzavírat kutikulu a vytváří kolem vlasu ochranný film, který
díky ochrannému komplexu ETERNITY COLORTM , olejům ze
semínek kukui a chia udržuje zářivost barvy vlasů po dlouho
dobu.

Způsob použití: naneste do šamponem umytých vlasových
délek. Nechejte působit 3-5 minut a opláchněte.

Obsah: 200, 500 ml

www.mjczlin.cz



Řada COLORLIFE představuje dva zcela nové produkty jak pro salónní práci, tak 
pro použití v pohodlí domova.

Dva produkty s novou inovativní technologií, které obsahují nepostradatelné a 
velmi účinné látky pro vynikající barvu vlasů.

Produkty prodlužují trvanlivost a krásu barvy barvených vlasů. Precizních 
výsledků salónního barvení je tak možné si užívat po delší čas.

NOVINKY
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COLORLIFE
ochranný bezoplachový balzám pro barvené a chemicky 
narušené vlasy

Bezoplachový balzám pro barvené vlasy. Uzamyká barevné
pigmenty ve struktuře vlasů a zároveň chrání před teplem
stylingových nástrojů. Vzácná směs účinných látek a
speciální polymer nové generace zaručují brilantní barvu.
Neobsahuje SLS, SLES, silikony.

Způsob použití: Po použití masky nastříkejte do vlhkých
délek a na konečky. Neoplachujte.

Obsah: 200 ml
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COLORLIFE
Intenzivní elixír pro barvené vlasy

Bezkonkurenční péče pro dodání lesku barveným vlasům.
Barva se po aplikaci rozzáří a vlasy zůstanou hebké a
hedvábné.

Způsob použití: nastříkejte do suchých vlasů a na konečky.

Obsah: 100 ml
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COLORLIFE není pouze o vlasech,…
ale také o perfektních nehtech!

Objevte vstup Cotrilu do Make up sféry!
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Ani chladné období zimních měsíců nezapomíná na energii léta. To dokazuje i

svět nehtů, kde jsou bez rozdílu ročního období stále v kurzu světlé odstíny a

vždy trendy červená.

Cotril Make up rozšiřuje svou nabídku o:

THE ESSENTIALS KIT
KLENOT COTRILU PRO ELEGANTNÍ A STYLOVÉ NEHTY.
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3 BARVY, JEDINEČNÁ A NEPOSTRADATELNÁ SADA
Základní & vrchní vrstva – Scarlet – Queen
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Červený lak na nehty je trendy klasikou a bude hvězdou i pro nehty na sezónu 
podzim/zima 22/23

Cotril essentials kit:

základ & top coat
Vysoká úroveň ochrany, zachovává celistvost nehtů a pomáhá udržet barvu 
ultra lesklou po dlouhou dobu.

SCARLET
Klasická brilantní červená, jasný odstín pro vyjádření energie a velké síly!

Queen
Vínové nehty dodají rukám elegantní manikúru a stylový vzhled. Vyjadřuje 
eleganci a sofistikovanost.
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BENEFITY

Složení z více než s 80 % 
složek přírodního původu

Perfektní krytí a zářivé

barvy vydrží déle než 5 dní

Pryskyřice a rozpouštědla byly 
nahrazeny surovinami 

přírodního původu
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Jednoduchost je klíčem k dokonalé eleganci.

(C. CHANEL)

VYBERTE SI COTRIL MAKE UP 
THE ESSENTIALS KIT …

www.mjczlin.cz



PRAHA
Nuselská 1564/126
140 00 Praha 4 – Michle
Tel: 775 987 152

PLZEŇ
Havlíčkova 939/1
301 00 Plzeň
Tel: 773 492 014

ÚSTÍ NAD LABEM
Horova 23/2 (z ul. Pařížská)
400 01 Ústí nad Labem
Tel: 777 802 990

JIHLAVA
Benešova 1682/46
586 01 Jihlava 
Tel: 702 153 031

PARDUBICE
17. listopadu 229
530 02 Pardubice 
Tel: 607 078 630

OSTRAVA 
Nádražní 716/46
702 00 Ostrava – Moravská
Tel: 702 153 034

FRÝDEK MÍSTEK
U Staré pošty 744
738 01 Frýdek Místek 
Tel: 725 897 463

TŘINEC
1. máje 16
739 61 Třinec – Staré Město
Tel: 775 987 157

OLOMOUC
Ostružnická 338/32
779 00 Olomouc 
Tel: 702 153 028

PŘEROV
nám. T.G.Masaryka 221/10
750 02 Přerov
Tel: 727 878 420

PROSTĚJOV
Nám. E. Husserla 18
796 01 Prostějov
Tel: 702 153 030

BRNO
Palackého třída 1330/116
612 00 Brno – Královo Pole
Tel: 702 153 033

BŘECLAV
J. Palacha 121/8
690 02 Břeclav
Tel: 777 723 914

HODONÍN
Národní třída 263/6
695 01 Hodonín
Tel: 702 153 029

KROMĚŘÍŽ
Vodní 93/14
767 01 Kroměříž
Tel: 702 153 032

UH. HRADIŠTĚ
Prostřední 44, (z Marián. nám)
686 01 Uherské Hradiště
Tel: 606 039 499

ZLÍN
Kvítková 3643
760 01 Zlín
Tel: 775 173 583

ZLÍN
Gahurova 4467 (ABS 1.patro)
760 01 Zlín
Tel: 774 892 016

ROŽNOV p./RADH.
Nádražní 88
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 775 987 135

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Mostní 51/25
757 01 Valašské Meziříčí
Tel: 702 168 118

VSETÍN
Dolní náměstí 345, (Magistr)
755 01 Vsetín
Tel: 725 602 091
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