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Ženy s kudrnatými a krepatými vlasy byly vždy nuceny při úpravě svých vlasů
používat žehličku a fén, aby vlasům dodaly tvar, což jednak vyžadovalo
hodně času, ale také riskovaly značné oslabení svých vlasů. I vlnité vlasy se
často zdají být mdlé a matné a vyžadují dlouhou dobu vysoušení.
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Stále častěji tedy ženy vyhledávají vyhlazující keratinovou péči, aby dostaly
své vlasy pod kontrolu a byly snadněji upravitelné, přičemž vyžadují
dlouhodobé výsledky a maximální ohled vůči svým vlasům!

Ale nejen to!

Vývoj trhu, stále náročnějšího a rozmanitějšího, s sebou přinesl revoluci v
pojetí keratinové péče, určené nejen pro ty, kteří požadují perfektní hladké
vlasy, ale také pro klienty, kteří chtějí dodat svým suchým vlasům bez života
novou energii bez toho, aniž aby podstatně změnili jejich strukturu.

Proto je tedy tak důležitá myšlenka nové všestranné upravující péče, která
umožní pouze s jednou řadou produktů získat vícečetné účinky a uspokojí
tak požadavky stále většího počtu klientů.
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COTRIL PŘEDSTAVUJE 
SVOU INOVATIVNÍ 
PÉČI K-SMOOTH!
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K-SMOOTH je efektivní a dlouhodobou odpovědí na veškeré požadavky vlnitých, kudrnatých a
nesnadno upravitelných vlasů.

Inovativní profesionální péče, všestranná a kompletní, s vynikajícím vyhlazujícím a upravujícím
účinkem, dodává neposedným vlasům kontrolu a mdlým vlasům bez života vitalitu.
Navíc díky svému exkluzivnímu složení umožňuje tato péče realizovat různé typy ošetření pro kontrolu
a postupné snížení nadměrného objemu dle požadavků každého klienta.

1 PERFEKTNĚ HLADKÉ VLASY

2 REDUKCE NADMĚRNÉHO OBJEMU

3 UPRAVUJÍCÍ PÉČE PROTI KREPATĚNÍ
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PERFEKTNĚ HLADKÉ VLASY,
klasický a elegantní styl, který nikdy nevyjde z módy

Upravující péče s keratinem pro získání extrémně hladkých vlasů na dobu více než 3 měsíce. Touto péčí
je možné působit do hloubky a modifikovat strukturu vlasů, které jsou upravené, hladké a lesklé.
Ideální pro kudrnaté a obzvlášť vlnité vlasy.

1

REDUKCE OBJEMU,
pro ty, kdo milují přirozený efekt

Péče pro eliminaci nadměrného objemu a nežádoucího “nafouknutého” efektu způsobeného
krepatými vlasy. Ideální péče pro klienty s kudrnatými a krepatými vlasy, kteří chtějí získat hebký a
přirozený pohyb vlasů bez nutnosti zcela se vzdát objemu.

2

UPRAVUJÍCÍ PÉČE S ÚČINKEM PROTI KREPATĚNÍ VLASŮ,
pro zvýraznění přirozené elasticity a lesku vlasů

Ošetření pro eliminaci nežádoucího “efektu seno” typického pro krepaté vlasy podléhající vlhkosti,
zachovává objem a zdůrazňuje přirozený pohyb vlasů. Tato péče dodává vlasům maximální elasticitu,
vitalitu a tvar pro zdravý vzhled. Ideální pro krepaté vlasy, které jsou oslabené a bez lesku.

3
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Vlasy viditelně hladké a upravené

Lesklé a upravené vlasy se zdravým vzhledem

Značné snížení doby vysoušení a stylingu

Dlouhodobé účinky díky specifickým udržovacím produktům

Maximální flexibilita pro získání hladkých nebo kudrnatých vlasů dle požadavků klienta

ÚČINKY
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KOKOSOVÝ OLEJ, VÝTAŽKY Z CUKROVÉ TŘTINY A 
HYDROLYZOVANÝ KERATIN
Tyto účinné látky mají výrazné posilující vlastnosti, působí proti krepatění vlasů a
zjemňují je. Vlasům dodávají hebkost a pomáhají udržovat jejich přirozenou elasticitu.
Keratin má navíc výrazné regenerační vlastnosti, působí především na oslabené vlasy.

KARBOCYSTEIN A FYTONUTRIENTY
Tyto látky mají intenzivní reparační účinky na strukturu vlasů a revitalizují poškozené
vlasy. Navíc chrání vlasové vlákno během kosmetického ošetření, společně s keratinem
vytvářejí na povrchu vlasů film a zajišťují tak jejich výživu hebkost a lesk.

SMĚS AMINOKYSELIN
Upravující komplex, který působí na strukturu vlasů díky svým jedinečným
kosmetickým účinkům. Směs aminokyselin chrání integritu (celistvost) vlasového
vlákna, chrání barvu chemicky ošetřených vlasů a zvyšuje jejich elasticitu. Výsledkem je
znatelně hebký a zpevněný účes.

SLOŽENÍ 100% BEZ OBSAHU SLS, SLES, GLUTINU A FORMALDEHYDU

ÚČINNÉ AKTIVNÍ LÁTKY
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Parfemace s výraznými citrusovými a sladkými tóny umožňuje jak kadeřníkovi, tak klientovi
zažít příjemný pocit během ošetření a potlačit eventuální pach chemického ošetření.

TÓNY HLAVY 
CITRUSOVÝ – OVOCNÝ – TROPICKÝ

TÓNY SRDCE 
JASMÍN – BROSKEV – MALINA

TÓNY ZÁKLADU 
BROSKEV – KOKOS – VANILKA – CUKROVÁ VATA

PARFEMACE
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NOVÉ “ZELENÉ” BALENÍ
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I ´m green BIO BASED – co to vlastně znamená?

Jde o první plast na biologickém základě vyrobený průmyslově. Tato
inovativní technologie vznikla v roce 2010 v technologickém centru v
Braskem v Brazílii. Tento polyethylen se získává z cukrové třtiny,
obnovitelného zdroje, což umožňuje nahradit hořlavé fosilní obaly a
významným způsobem tak přispět ke snížení celkového množství emisí
skleníkových plynů. Jedná se o alternativu přírodního původu zaručující
maximální bezpečnost a zároveň zachovávající vysokou úroveň kvality
jednotlivých produktů.

Firma Cotril ve své nové řadě K-SMOOTH poprvé uplatňuje udržitelné balení,
avšak zároveň velmi elegantně zpracované, s exkluzivními barvami
podtrhujícími jednotlivé pečující řady.

Tuby a láhve jsou vyrobeny z nového typu
biologického plastu I ´m green bio-based di
Braskem vyrobeného z cukrové třtiny.

RECYKLOVATELNÁ ZNAČKA
Etikety použité na obalech jsou 
vyrobeny ze stoprocentně 
recyklovatelného polypropylénu (PP)

SKLO
Supreme Sérum je plněno v elegantním 
obalu ze skla, kompletně a donekonečna 
recyklovatelném materiálu.

FSC
Všechny kartonové a komunikační 
materiály jsou vyrobeny z
certifikovaného papíru FSC.
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PRO PÉČI
V KADEŘNICKÉM 
SALÓNU
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K-SMOOTH
pre-treatment shampoo
Přípravný šampon

Abychom vlasy připravili na péči K-Smooth, je důležité začít ošetření tímto šamponem se
zásaditým pH, speciálně určeným pro mytí a přípravu vlasů na absorpci upravující péče následným
fluidem.

VÝHODY PRO KLIENTY
• připravuje vlasy na následnou péči K-Smooth
• má revitalizační a zjemňující účinky
• čisté, hebké, lesklé a pružné vlasy

Způsob použití:
Naneste na vlhké vlasy bez přidání vody, promasírujte do vlasů, nechejte několik minut působit a
důkladně opláchněte. V případě potřeby opakujte.

SALON

1000 ml

Kód: 6430
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K-SMOOTH
long lasting smoothing fluid
dlouhotrvající vyhlazující fluid 

Funkční srdce řady, které pomáhá eliminovat efekt krepatých vlasů a redukovat nadměrný objem až do
dosažení perfektně hladkých vlasů. Inovativní technologie obsažená v jeho složení je schopná
modifikovat tvar vlasů, usnadňuje vyhlazující proces a následný styling. Hydrolyzovaný keratin působí v
souladu s výtažkem z houby Trametes Versicolor (Outkovka pestrá) obsahující enzym laktázy, který
působením tepla napojuje skupiny volných karboxylových kyselin keratinu na skupinu aminokyselin
podél vlasové kutikuly. Tím dojde k vytvoření stabilní sítě, která udržuje strukturu vlasů hladkou a
upravenou. Navíc vysoké množství přítomného keratinu vlasy posiluje a pomáhá chránit integritu
vlasového vlákna.

VÝHODY PRO KLIENTY
• zaručuje hladké, upravené a hebké vlasy
• značným způsobem zlepšuje rozčesávání vlasů
• přispívá ke snížení doby jejich vysoušení

Způsob použití:
Před použitím protřepejte. Po použití přípravného šamponu aplikujte štětcem ideální množství
přípravku dle požadovaného výsledku, typologie vlasů a jejich délky. Nechejte působit, řiďte se pokyny
obsaženými v technickém manuálu. Nenanášejte k vlasové pokožce.

SALON

1000 ml

Kód: 6435
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K-SMOOTH
intense hydrating mask
intenzivní hydratační maska 

Po použití vyhlazujícího fluidu je nezbytné vlasy rehydratovat pomocí intenzivní rozčesávací masky
speciálně určené pro snadné rozčesávání vlasů, pro dodání hydratace, hebkosti a pro následnou
úpravu vlasů. Díky obsaženým účinným látkám, které vlasy revitalizují, vyživují a působí proti jejich
krepatění a díky bohatému obsahu funkčních látek umožňujících rozčesávání vlasů je velmi
usnadněna jejich úprava.

VÝHODY PRO KLIENTY
• hydratované, hebké a snadno rozčesatelné vlasy
• účes vypadá velmi úhledně a upraveně

Způsob použití:
Na vlhké vlasy naneste malé množství masky. Nechejte působit 5 minut, poté důkladně
opláchněte.

SALON

500 ml

Kód: 6440

www.mjczlin.cz



ZPŮSOB POUŽITÍ
KROK ZA KROKEM

Při ošetřeních PERFEKTNĚ HLADKÉ VLASY a REDUKCE NADMĚRNÉHO OBJEMU
je nezbytné provést všechny kroky (1-10). Ve fázi žehlení (7) se řiďte pokyny v
tabulce - dle požadovaného výsledku.

Při ošetření PROTI KREPATĚNÍ VLASŮ - ANTI FREEZ neprovádějte krok 7.
Přirozený pohyb vlasů pomocí zdroje tepla obnovíte ve fázi sušení a
sublimace (9).

1 PERFEKTNĚ HLADKÉ VLASY

2 REDUKCE NADMĚRNÉHO OBJEMU

3 ÚPRAVUJÍCÍ PÉČE PROTI KREPATĚNÍ
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ZPŮSOB POUŽITÍ KROK ZA KROKEM

KONZULTACE A DIAGNÓZA
Před samotným ošetřením je nezbytné analyzovat strukturu vlasů
a vzít v úvahu jejich délku, průměr, poréznost, stav (kondici),
přirozenou a kosmetickou barvu.

PŘÍPRAVNÝ ŠAMPON
Naneste přípravný šampon K-Smooth na mokré vlasy, jemně
vmasírujte ke kořínkům a do délek, abyste odstranili přirozené
nečistoty z pokožky a z vlasů eventuální zbytky stylingových
produktů. Nechejte 2/3 minuty působit. Toto mytí znovu
zopakujte podruhé.

VYSOUŠENÍ
Vysušte vlasy na 100% pomocí fénu a plochého kartáče.
Pokračujte rozdělením vlasů do 4 sekcí.

OŠETŘENÍ
K-Smooth Long Lasting Smoothing Fluid protřepejte a nalijte do
misky (pro určení správného množství produktu je nezbytné vzít v
úvahu délku, průměr, poréznost a hustotu vlasů.) Nasaďte si
ochranné rukavice a začněte v prvním sektoru na šíji v malých
centimetrových horizontálních vzdálenostech pomocí štětce
nanášet K-Smooth Long Lasting Smoothing Fluid. Začněte ve
vzdálenosti 0,5 cm od hlavy a pokračujte až ke konečkům, každý
pramen vlasů jemně promasírujte v rukou, abyste podpořili
proniknutí fluidu do vlasů, následně vlasy pročešte, aby se fluid na
vlasy rovnoměrně nanesl. Pozor, abyste fluid česáním neodstranili.
Pokračujte v aplikaci na všechny prameny, po celé hlavě.

DOBA PŮSOBENÍ

DO 45 MINUT - silné, kudrnaté, hodně krepaté, ne moc 
poškozené, přírodní vlasy

DO 35 MINUT - středně silné, vlnité, chemicky barvené a až do 
50% odbarvené vlasy

DO 25 MINUT - zesvětlené vlasy a vlasy odbarvené 70% a více.
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OPLACHOVÁNÍ
Po ukončení doby působení fluid K-Smooth z vlasů zcela
opláchněte. V případě velmi silných a problematických vlasů
doporučujeme opláchnout jen částečně a ponechat asi cca 10% -
20% fluidu ve vlasech.

ŽEHLENÍ VLASŮ 
(řiďte se pokyny uvedenými v tabulce s doporučenými teplotami -
dle požadovaného výsledku – PŘI OŠETŘENÍ PROTI KREPATĚNÍ
VLASŮ - ANTI FREEZ - TENTO BOD 7) NEPROVÁDĚJTE! Přirozený
pohyb vlasů pomocí zdroje tepla obnovíte ve fázi sušení a
sublimace (9).

Vlasy na 100% vysušte kartáčem a fénem a rozdělte účes do 4
sekcí. Začněte zónou na šíji, rozdělte si ji na horizontální části o
šířce cca 2 cm a pomocí hřebene každý pramen vlasů napněte a
vyžehlete od kořínků ke konečkům, přitom kontrolujte výsledek,
abyste ověřili správnost teploty a stabilitu barvy. Po vyžehlení
jednotlivých pramenů nechejte vlasy vždy na 3/5 minut
zchladnout.

POZOR: v případě, že dojde ke změně barvy o půl tónu, snižte
teplotu o 10° / 20°. V problematických zónách jako je šíje,
odrosty, střední zóny délek a vlasy na čele zvyšte počet žehlení.

HYDRATAČNÍ MASKA
Vlasy důkladně opláchněte vlažnou vodou, nadměrné množství vody
eliminujte a vysušte vlasy ručníkem. Pokračujte nanesením masky K
– Smooth Intense Hydrating na vlhké vlasy, promasírujte a pročešte,
aby se maska dostala dobře až do délek. Nechejte působit 5 minut a
důkladně opláchněte vlažnou vodou.

VYSOUŠENÍ A SUBLIMACE
Nakonec přejděte k vysoušení vlasů fénem. Pro vysoký lesk a
flexibilitu, aplikujte do délek a konečků Supreme Serum, vysušte
vlasy ručníkem, nebo jak jste zvyklí a dosušte fénem.

Při ošetření KREPATĚNÍ VLASŮ - ANTI FREEZ je v tomto kroku
nezbytné obnovit přirozený pohyb vlasů zdrojem tepla (žehličkou
nebo kulmou) pro podporu modifikace a fixace ošetření.

UDRŽOVACÍ (DOMÁCÍ) PÉČE
Pro zvýraznění a prodloužení pozitivních účinků ošetření je nezbytné
pečovat o vlasy i doma, a to používáním speciálních udržovacích
produktů: Supreme Keratin šamponu 300 ml, Supreme Keratin
masky 200 ml a Supreme séra 50 ml.
UPOZORNĚNÍ: před opětovným použití šamponu a dalším ošetřením
doporučujeme vyčkat nejméně 48 hodin!
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REGULACE TEPLOTY

PERFEKTNĚ HLADKÉ VLASY

TYP VLASŮ TEPLOTA °C POČET ŽEHLENÍ

silné, kudrnaté, hodně 
krepaté, přirozené

220° - 230° 8 / 10

středně silné a / nebo jemné, 
vlnité, barvené, zesvětlené či 

do 50% odbarvené
180° - 200° 7 / 8

zesvětlené a odbarvené ze 
70% a více

180° 4 / 5

Bílé, přirozeně šedé 180° 7 / 8

REDUKCE OBJEMU

TYP VLASŮ TEPLOTA °C POČET ŽEHLENÍ

silné, kudrnaté, hodně 
krepaté, přirozené

220° - 230° 5 / 7

středně silné a / nebo jemné, 
vlnité, barvené, zesvětlené či 

do 50% odbarvené
180° - 200° 4 / 6

zesvětlené a odbarvené ze 
70% a více

180° 2 / 4

Bílé, přirozeně šedé 180° 5 / 7

UPOZORNĚNÍ:
údaje v tabulkách jsou pouze orientační. Je nezbytné vždy posoudit každý jednotlivý případ (vlasy jemné, střední, silné, zesvětlené…). V případě silně
odbarvených si poškozených vlasů nepřekračujte teplotu 180°C.
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DOPORUČENÉ RADY K POUŽITÍ

Při rozdělování jednotlivých pramenů se vždy řiďte směrem
přirozeného růstu vlasů.

V případě obtížných aplikací a citlivé pokožky doporučujeme co
nejvíce se přiblížit k vlasové pokožce a nejdříve nanést Scalp
Sealer ochranný fluid pro citlivou pokožku. Při aplikaci fluidu K–
Smooth Long Lasting Smoothing dávejte pozor, abyste nezasáhli
vlasovou pokožku, protože fluid by mohl citlivou pokožku
podráždit.

V případě obzvláště krepatých, tvrdých nebo jinak 
problematických vlasů je možno prodloužit dobu působení až na 
60 – 65 minut.

Pokud po žehlení změní barvené vlasy barvu, je nezbytné vlasy
opláchnout a natónovat s použitím produktů MAKE UP.

Po dokončení ošetření je možné zvýraznit jeho výsledky
následujícími produkty pro konečnou úpravu STYLING: REVAMP a
RED CARPET.

V případě přírodní barvy vlasů v základu a odbarvených délek –
konečků nebo v případě, kdy byly vlasy již minulosti ošetřeny
keratinem doporučujeme nejdříve aplikovat produkt na přírodní
barvu a po 20 minutách do délek - jinak doporučenou dobu
působení neměňte. Přejděte k žehlení vlasů, zaměřte se na to,
abyste v základu vlasy vyžehlili víckrát (např. 10 žehlení v základu
a 5 žehlení v konečcích).

Po dokončení ošetření K-Smooth důrazně doporučujeme před
opětovným mytím vlasů šamponem a prováděním dalších
kosmetických ošetření vyčkat nejméně 48 hodin.
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PRO
DOMÁCÍ POUŽITÍ
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PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

K-SMOOTH
supreme keratin shampoo
supreme šampon s keratinem

Pro perfektní pravidelnou péči je důležité i doma používat speciální šampon, ideální pro
prodloužení působení ošetření K– Smooth v kadeřnickém salónu. Jeho složení zaručuje
velmi jemné mytí, bojuje proti krepatým vlasům a pomáhá redukovat a kontrolovat
jejich nadměrný objem.

VÝHODY PRO KLIENTY
• čisté, hebké a upravené vlasy
• obnovující, zjemňující a ochranné účinky

Způsob použití:
Na mokré vlasy naneste malé množství šamponu, jemně vmasírujte, až vytvoříte pěnu.
Důkladně opláchněte a v případě potřeby opakujte. Pokračujte v péči s maskou K-
Smooth.

300 ml

Kód: 6445
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K-SMOOTH
supreme keratin mask
supreme maska s keratinem

Hydratační maska, která se používá společně s šamponem K-Smooth, je určena pro
úpravu a snadné rozčesávání vlasů, kterým dodává bohatou výživu. Obsahuje vzácné
aktivní látky, které vlasy ukázňují a upravují a zaručují tak viditelně hebké, lesklé vlasy,
které se snadno rozčesávají a rychle vysoušejí.

VÝHODY PRO KLIENTY
• vlasy upravuje a dodává jim hebkost
• vlasy se rychle vysoušejí a snadno češou
• hladký, pečlivě upravený účes

Způsob použití:
Naneste malé množství masky na vlhké šamponem umyté vlasy. Nechejte působit 5
minut. Důkladně opláchněte.

PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

200 ml

Kód: 6450

www.mjczlin.cz



K-SMOOTH
supreme serum
supreme sérum

Opravdový šperk řady K-Smooth, pár kapek tohoto séra dokonale zakončí každé 
ošetření v kadeřnickém salónu a také při domácím použití dodává každý den vlasům 
překvapující “wow efekt”. Díky obsahu vybraných silikonů poslední generace vlasům 
dodává okamžitých lesk a usnadňuje jejich rozčesávání. Nezanechává zbytky, nemastí 
a neobsahuje alkohol.

VÝHODY PRO KLIENTY
• ultra hedvábné vlasy rozčesatelné za okamžik
• vlasy upravuje a dodává jim zásobu hebkosti
• mimořádně lesklé a zářivé vlasy 

Způsob použití:
Díky své hedvábné textuře je ideální jak pro použití na mokré vlasy pro usnadnění
stylingu, tak jako finish na suché vlasy pro zaručení maximálního lesku.

50 ml

Kód: 6455



HLADKÝ STYLING ZA OKAMŽIK

Supreme sérum díky svému exkluzivnímu složení vlasy okamžitě upravuje, oživuje,
dodává jim hedvábný lesk. Nejedná se o běžné sérum pro konečnou úpravu vlasů, vlasy
také okamžitě uhlazuje a narovnává a nabízí tak expres uhlazení!
Nové ošetření, které vlasy v okamžiku ukázňuje a upravuje, a tím značně urychluje
konečnou úpravu krepatých a nesnadno upravitelných vlasů.

Tajemství?

Po umytí vlasů šamponem a použití masky K-Smooth naneste Supreme sérum na
ručníkem vysušené vlasy a poté pokračujte v jejich vysoušení. Tímto způsobem se vlasy
v okamžiku stanou lehce rozčesatelné, poddajné a urychlí to jejich konečnou úpravu.

www.mjczlin.cz



S řadou K-SMOOTH 
se běžná úprava vlasů stane opravdovým 
potěšením!

www.mjczlin.cz
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