


Rodzina Glow Color stale się powiększa!

GLOW COLOR SYSTEM - innowacyjny system koloryzacji włosów marki Cotril 
dodaje nowe odcienie inspirowane najnowszymi trendami w koloryzacji włosów. 

Narodziny nowej serii Glow Gel! 

Glow Gel to demi permanentna koloryzacja, która chroni włosy i zapewnia dodatko-
we rozświetlenie.





PODKREŚL WYJĄTKOWY WYGLĄD 
SWOICH WŁOSÓW



5 nowych odcieni poszerza gamę Glow Gel opracowaną z myślą o delikatności 
i eleganckich rezultatach na długości i końcach włosów. Nowe odcienie poprawiają 
blask koloru i dają zimny efekt o popielato fioletowym odcieniu.
Świetna nowość zaprojektowana, aby zagwarantować wyrafinowane i efektowne 
kolory blond włosów!

IDEALNA USŁUGA KOLORYZACJI BY PODKREŚLIĆ
TWÓJ WYGLĄD I ZDROWE, BŁYSZCZĄCE WŁOSY

KOLEKCJA GEMSTONE



Kolorystyka 5 nowych odcieni jest inspirowana aktualnymi trendami, odzwierciedla 
modne kolory drogocennych klejnotów, które możemy znaleźć w naturze.

Nowa seria łączy unikalne i wyrafinowane kolory z niezwykłymi właściwościami 
Glow Gel. Włosy są pełne blasku i wzbogacone o nietuzinkowy trend oraz smak.

KOLEKCJA GEMSTONE



9AA KRYSZTAŁ GÓRSKI   
bardzo jasny 

intensywny popielaty blond

9AN KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY   
bardzo jasny 

naturalny popielaty blond

10V FIOLETOWY SZAFIR   
bardzo jasny 

fioletowo platynowy blond

10SV MORGANIT
bardzo jasny 

piaskowo fioletowy platynowy blond

8AV AMETYST   
bardzo jasny 

popielato fioletowy blond 

KOLEKCJA GEMSTONE



ODCIENIE



9AA 
KRYSZTAŁ 
GÓRSKI
Bardzo jasny intensywny popielaty blond  
inspirowany stalowym kolorem Kryształu 
Górskiego - cennej odmiany kwarcu, dosko-
nale przeźroczystej, podobnej do kryształu.



9AN 
KAMIEŃ
KSIĘŻYCOWY   
Bardzo jasny naturalny popielaty blond 
zainspirowany przez chłodny i uroczy kolor 
Księżyca.
Perłowy odcień, który przypomina klejnot 
dobrze znany z właściwości przywracających 
równowagę.



8AV 
AMETYST   
Bardzo jasny popielato fioletowy blond inspi-
rowany przez żywy kolor Ametystu. Krysta-
liczny fioletowo kwarcowy kolor, który jest 
bardzo ceniony za jego niezwykłe piękno 
i elegancję.



10V 
FIOLETOWY 
SZAFIR      
Bardzo jasny fioletowo platynowy blond 
natchniony przez Fioletowy Szafir, kamień
uznawany za synonim wyrafinowania i jako-
ści.



10SV 
MORGANIT   
Bardzo jasny piaskowo fioletowy platynowy 
blond inspirowany pastelowym kolorem Mor-
ganitu, różowego klejnotu o delikatnym, pół-
przezroczystym i jasnym wyglądzie.



FORMUŁA GLOW
SYNONIM DELIKATNEJ KOLORYZACJI



Koloryzacja żelowa z efektem demi-permanentnym

Przyjemny zapach

Formuła bez amoniaku chroniąca zdrowie struktury włosów

Neutralizuje niepożądane, ciepłe odcienie

Dodaje blasku i rozświetla

Nowe odcienie można mieszać z innymi odcieniami blond Glow Gel 

w celu uzyskania spersonalizowanych efektów

PLUSY



Glow Gel dzięki innowacyjnej formule wzbogaconej o drogocenne składniki i mo-
noetanoloaminę, umożliwia zrównoważone działanie barwiące nie podrażniając 
skóry głowy i zapewniając niezwykły połysk.

GLOW GEL
TAJEMNICA MAKSYMALNEGO BLASKU



PROSZEK PERŁOWY
Rozświetla i odżywia włosy. Pomaga wyeliminować
efekt puszenia się dzięki właściwościom zmiękczającym.

OLEJ TSUBAKI
Znany również jako japońska kamelia - kosmetyk o drogocennych 
właściwościach. Nawilża i nadaje miękkości, dzięki czemu włosy 
są mocne i lśniące.

WITAMINA E + WITAMINA B6
Witamina B6 ma działanie pielęgnacyjne i nawilżające;
Witamina E ma doskonałe właściwości wzmacniające i antyoksydacyjne. 
Rezultat: chronione i zdrowo wyglądające włosy.



KARTA KOLORÓW 
30 x 25 cm




