






T H E  U N I Q U E  C O L O R

In a constantly changing global scenario, we have witnessed to a 
deep evolution of the cosmetic market, inevitable consequence of a 
different approach to the world of beauty by even more conscious and 
attentive consumers. 

The absolute protagonist of this evolution is the world of color; it is in 
this context in which GLOW ONE, the brand new Cotril product that fits 
within the revolutionary Glow Color, the system that has created new 
services and effects that can give to the professional and its client a 
unique experience. 

W stale zmieniającym się globalnym scenariuszu jesteśmy świadkami 
głębokiej ewolucji rynku kosmetycznego, w wyniku której zmienia się  
podejście coraz bardziej świadomych i uważnych konsumentów do 
świata piękna.

Absolutnym bohaterem tej ewolucji jest świat kolorów, do którego 
pasuje GLOW ONE - zupełnie nowy produkt marki Cotril. Zawiera się 
on w ramach rewolucyjnego systemu Glow Color, który stwarza nowe 
usługi i niepowtarzalne efekty, dające profesjonaliście i jego klientowi 
unikalne doświadczenie.



A high level of performance and fidelity
of the colors in the range

A new global colorimetric trend

A highly cosmetic result
in line with the best hair care treatments

A creamy texture, easy-to-use
and an intense and enveloping fragrance

The search for an extremely natural effect, high-performance product 

and a new colorimetric trend are the key points of the new GLOW 

ONE that with its 88 nuances offers a genuine beauty treatment 

and a customized wellbeing based on the specific characteristics of 

each customer.

THE NEW PERMANENT COLORING WITH A 
BALANCED AMMONIA CONTENT FEATURING:

Poszukiwanie niezwykle naturalnego efektu, wysokowydajnego pro-
duktu i nowego trendu kolorymetrycznego to kluczowe punkty 
nowego GLOW ONE, który ze swoimi 88 odcieniami oferuje prawdzi-
wą pielęgnację i dobrostan dostosowany do indywidualnych potrzeb 
klienta.

Wysoki poziom wydajności i odwzoro-
wania kolorów

Nowy światowy trend kolorymetryczny

Wysoce kosmetyczny efekt koloryzacji 
z najlepszym działaniem pielęgnacyjnym 
na włosy

Kremowa konsystencja, łatwa w użyciu 
oraz intensywny i otulający zapach

NOWĄ TRWAŁĄ KOLORYZACJĘ ZE
ZRÓWNOWAŻONĄ ZAWARTOŚCIĄ AMONIAKU CECHUJE:



JAKI JEST GLOW ONE?

GLOW ONE to nowa trwała koloryzacja składająca się z 88 odcieni,              
z których 83 mieszamy w proporcji 1: 1,5  a pozostałe 5 intensywnie 
rozświetlających odcieni mieszamy w stosunku 1:2.

10 serii kolorów tworzy paletę barw, która może sprostać wymaganiom 
każdego klienta.

Pojemność: 100 ml.

WHAT IS GLOW ONE?

GLOW ONE is the new permanent coloring, complete with 88 shades 

of which 83 with 1:1,5 and 5 high lights with a mixing ratio of 1:2.

The 10 series which make up the color chart can meet any customer 

requirement and request.

Format: 100 ml 



FORMUŁA

WYŁĄCZNIE Z
LABORATORIÓW COTRIL

NISKIE STĘŻENIE 
AMONIAKU

Glow One posiada molową formułę, która wzmacnia blask koloru, 
unikając przeciążenia i wspomagając prawidłowy rozwój procesu 
pigmentacji.

Rewolucyjny system transportu oleju w połączeniu z innowacyjnym 
kompleksem molekularnym jest niekwestionowanym kluczowym ele-
mentem formuły, na którą składają się dwie cząsteczki,  działające                
w synergii:
• pierwsza jest istotna dla równomiernego rozłożenia koloru na   

długości i końcówkach
• druga, odpowiedzialna za maksymalne utlenianie pigmentów co 

zdecydowanie pozwala na uzyskanie pełnego, długotrwałego
efektu koloryzacji.

We wszystkich odcieniach, stężenie amoniaku waha się od minimum 
1,5% do maksymalnie 2,5% oraz maksymalnie 5,5% w przypadku od-
cieni wysokorozjaśniających. Dla klienta i stylisty włosów oznacza to 
większy komfort podczas aplikacji i czasu wiązania pigmentów oraz 
mniejszą ilość oparów. Mniejsza ilość amoniaku minimalizuje wrażli-
wość skóry.



OLEJ Z MAKU

MASŁO LASKOWE POCHODZĄCE Z ORGANICZNYCH
ORZECHÓW LASKOWYCH Z PIEMONTU

SKŁADNIKI AKTYWNE
Formuła Glow One łączy działanie określonych składników aktyw-
nych, wyselekcjonowanych przez laboratoria Cotril.

Posiada doskonałe właściwości nawilżające, zmiękczające i łago-
dzące. Dodaje włosom miękkości i blasku. Znaczna ilość manganu          
i obecność witamin C i E w maku pomaga spowolnić starzenie się 
komórek i powstawanie wolnych rodników. Nasiona maku są również 
źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych i minerałów, które po-
siadają korzystny wpływ na zdrowie włosów. 

Posiada doskonałe właściwości nawilżające i odżywcze. W 100% na-
turalny, włoski produkt bez konserwantów i przeciwutleniaczy. Nie 
zawiera GMO i nie jest poddawany działaniu promieniowania jonizują-
cego.



MIESZANINY AMINOKWASÓW

SKŁADNIKI STĘŻENIE DZIAŁANIE

Sól sodowa PCA 20%
nawilżenie, odżywienie, 
poprawa trwałości koloru

Arginina 7%
nawilżenie, odżywienie,
poprawa absorpcji PCA

Mieszanka 
aminokwasów 7% naprawa uszkodzeń

Mleczan sodu 12% nawilżenie

Kwas 
asparaginowy 4% regulacja pH

Woda 50%

KORA NABŁONEK

RDZEŃ

PŁYN CMC

KOMÓRKI 
KORY

STRUKTURA WŁOSA

Współdziałają z włóknem włosa, nawilżając, wzmacniając i pobudza-
jąc ochronę koloru. 

Są one równomiernie rozprowadzane podczas barwienia, redukując 
prawdopodobieństwo uszkodzenia struktury włosów. Dzięki ich obec-
ności w składzie produktu, Glow One nie wymaga mieszania z innymi 
dodatkowymi substancjami ochronnymi i regenerującymi ( np. typu 
„plex”). Podczas każdego zabiegu koloryzacji otrzymujemy dodatko-
wo silne odżywienie i regenerację włosów. 





ZAPACH

NUTY GŁOWY

GRUSZKA, JABŁKO, CYTRUSY, ZIELONA HERBATA

NUTY SERCA

KONWALIA, FIOŁEK, PELARGONIA, ŚLIWKA, KWIAT POMARAŃCZY, FREZJA

NUTY GŁĘBI

DRZEWO SANDAŁOWE, PIŻMO

Nawet zapach, który został skrupulatnie opracowany przez laboratoria 
Cotril, przyczynia się do tworzenia dodatkowych wrażeń sensorycz-
nych. 

Nuty owocowe i cytrusowe wypełniają powietrze, wywołując przy-
jemne doznania i dobre samopoczucie.



Full color chart to allow
endless shades

Reliability and consistency of 
nuance, high fidelity result

Soft, creamy, pleasant, easy to 
apply texture

Excellent adhesion to the hair
base and structure

100% coverage of white hair, even 
with the single reflection  

Revitalization of the hair fiber 

Hair easy-to-comb

Shiny, full-bodied and light hair  

Long-lasting color

Pleasant fruity fragrance 



JEDEN KOLOR,
WIELE PLUSÓW

Rozbudowana karta kolorów, umożliwia 
tworzenie nieskończonej ilości odcieni

Niezawodność i spójność odcieni, 
doskonałe odwzorowanie wzornika

Miękka, kremowa, przyjemna, 
łatwa w aplikacji tekstura

Doskonała przyczepność do bazy 
i do struktury włosa

100% pokrycia siwych włosów
już przy pierwszej koloryzacji

Rewitalizacja włókien włosowych,
odbudowa zniszczonej struktury włosa

Łatwość rozczesywania

Lśniące i mocne włosy

Długotrwały kolor

Przyjemny owocowy zapach

DLA KOLORYSTY

DLA KLIENTA



ZRÓWNOWAŻONA KOLORYZACJA

Cotril podąża śladami firm kosmetycznych wykazujących coraz więk-
szą wrażliwość w temacie zrównoważonego rozwoju środowiskowe-
go (wybierając materiały papierowych nadających się do recyklingu lub 
papier z certyfikatem FSC® ) a przede wszystkim społecznego, wspie-
rając szereg inicjatyw, w które marka jest zaangażowana.



Cotril follows the footsteps of the most careful beauty companies and is 
now more and more sensitive to the theme of sustainability: certainly 
environmental, with the choice of recyclable paper materials, and/ or 
certified paper FSC® but also and above all social, through support
a series of initiatives in which the brand is concretely involved.

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

CERTIFIED PAPER FSC®

SOCIAL COMMITMENT





ONE
EXPERIENCE
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