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NO-GENDER BEAUTY 
GENDEROVĚ NEPODMÍNĚNÁ KRÁSA 
Krása přináší svobodu, svoboda přináší krásu 
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Díky generaci Z nabývá význam krásy nových rozměrů. Vnímání krásy zažívá 
skutečnou revoluci, která je založena na pojmech jako je inkluze a fluidita.  
Svět módy a krásy zažívá více než kdy dříve razantní změny, které jsou odrazem 
současného světa. Světa, který odmítá rozlišovat mezi pohlavím, který respektuje 
inkluzivní estetiku, a který oslavuje možnost svobodné volby stát se tím, kým 
skutečně jsme. Pojetí „unisex“ se tak stává již překonané a nastupuje nová 
pokroková éra. 
 
Genderově nepodmíněná krása boří stereotypy, překonává jakékoliv genderové a 
etnické bariéry a sexuální orientaci. Přináší svobodnou krásu pro všechny, kdy každý 
z nás si může svobodně vybrat, jak se chce prezentovat a v čem chce najít své pravé 
já. 
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Vlasy jsou nejlepším nástrojem pro co nejkreativnější a umělecké vyjádření naší 
jedinečnosti, proto svět vlasové péče nemůže tuto revoluci přehlédnout.  
  
Z tohoto důvodu Cotril, který vždy oslavoval krásu, uvádí na trh nové genderově 
neutrální produkty pro každodenní péči pro jakékoli vlasy a každou pleť. 
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FREEDOM 
Pro každého, bez rozdílu! 
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FREEDOM je všestranné a kompletní ošetření, které se vyznačuje dynamickou vůní a 
multifunkčními ingrediencemi. Ideální jak pro každodenní péči v pohodlí domova, 
tak také na cestách nebo ve wellness.  
Tato řada je vhodná pro všechny, kteří milují být v pohybu, potřebují hydrataci a 
častou očistu. 
  
Díky inovativním produktům FREEDOM jsou vlasy i tělo ochráněné před negativním 
působením agresivních vlivů: venkovní nečistoty, smog, těžké kovy nebo modré 
světlo, které denně oslabují vlasy i pokožku celého těla. 

REVIEW 
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AKTIVNÍ SLOŽKY 

RÝŽOVÝ KOMPLEX: aktivní složka rostlinného původu, která byla získána z různých druhů 
rýže. Studiemi prokázaná ochrana před environmentálním stresem a nečistotami. Koriguje 
hyperpigmentaci zapříčiněnou modrým světlem, zabraňuje oxidaci buněk a předčasnému 
stárnutí. 
  
PŘÍRODNÍ A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ CHELÁTY: díky svému detoxikačnímu působení 
odstraňují z vlasů a pokožky těžké kovy, které jsou přítomné ve smogu nebo tvrdé vodě. 
Zlepšují tak «zdraví vlasů a pokožky», působí antioxidačně a chrání před volnými radikály.  
  
EXTRAKT Z ČERNÉHO ČAJE: aktivní složka s mimořádným antioxidačním působením. 
Eliminuje nepříjemný zápach způsobený potem nebo znečištěným okolním prostředím.  
  
ALOE: se zjemňujícími a hydratačními vlastnostmi. Vlasy i pokožku celého těla zklidňuje a 
příjemně osvěžuje.  
  

PRODUKTY NEOBSAHUJÍ SULFÁTY SLES, SLS A SILIKONY. 

www.nadhernevlasy.cz 



PARFEMACE 

Hlava (vrchní tóny): levandule, máta peprná, pomeranč 

Srdce (střední tóny): pelargonie, citrónová tráva, tymián  

Základ (nízké tóny):  cedrové dřevo, guajak, smrk 
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Cotril stále dodržuje svůj slib vůči 
 odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. 

BALENÍ 

PE láhve a tuby jsou vyrobeny 
z cukrové třtiny: I’m green 
Biobased by Braskem. 

PET láhve jsou 100% R-
PET a jsou vyrobeny 
z recyklovaného plastu. 

Etikety jsou vyrobeny 
z recyklovaného 
polypropylenu. 
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COLOR CODE 

Barevné provedení řady FREEDOM vychází z barvy ikonické látky, džínoviny, 
která dala život nadčasovým a unisexovým modrým džínům. Látka byla 
vytvořena v dnes již zaniklé Janovské republice a původně byla určena pro 
námořnické uniformy a lodní plachty. Dnes je nezbytnou součástí módního 
průmyslu, je vždy trendy a extrémně všestranná. Ležérní a elegantní látka, 
kterou může nosit každý bez ohledu na věk, pohlaví nebo společenské 
postavení.  
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Multi-action daily shampoo for everyone 

Multifunkční denní šampon pro všechny 
 
Multifunkční šampon pro časté použití. Díky rostlinnému 
komplexu z rýže chrání před modrým světlem, které vede 
k narušení struktury vlasů. Pro mimořádný lesk vlasů. Bohatý na 
výtažky z černého čaje, který eliminuje nepříjemné zápachy a 
chrání před agresivním působením nečistot, těžkých kovů a 
potu. Pro všechny typy vlasů.  
 
Způsob použití: naneste na vlhké vlasy a jemně masírujte. 
Pečlivě opláchněte a dle potřeby opakujte.  

VLASY 

300 ml kód: 6961  
1000 ml kód: 6963  
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Multi-action daily conditioner for everyone 

Multifunkční denní balzám pro všechny 
 
Multifunkční balzám pro časté použití. Díky výtažkům z černého 
čaje a rostlinnému komplexu chrání před negativním 
působením modrého světla, které oslabuje vlasy a pleť. Pomáhá 
eliminovat škody napáchané znečištěným okolním prostředím.  
Pro všechny typy vlasů. 
 
Způsob použití: naneste rovnoměrně na vlhké vlasy. Nechejte 
pár minut působit a pečlivě opláchněte.  

250 ml kód: 6966 
500 ml kód: 6968 

VLASY 
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Multi-action daily leave-in for everyone 

Multifunkční denní bezoplachový balzám pro všechny 
 

Multifunkční bezoplachový sprej. Posiluje kondici vlasů, chrání vlasy před 
škodlivinami okolního prostředí, před smogem a modrým světlem, které 
narušuje struktury. Obnovuje přirozenou krásu vlasů, zlepšuje jejich 
elasticitu a jas. Pro všechny typy vlasů. 
 
Způsob použití: naneste na suché nebo vlhké vlasy. Neoplachujte. 

 
 
Refreshing hair mist for everyone 

Osvěžující mlha na vlasy pro všechny 
 

Multifunkční sprej je bohatý na speciální peptidy rostlinného původu, které 
jsou získané z moringy. Neutralizuje zápach, jehož příčinou jsou nečistoty, 
smog nebo pot. Chrání před modrým světlem, které vlasy oslabuje. Dodává 
pocit pohody a svěžesti. Pro všechny typy vlasů.  
 
Způsob použití: naneste na suché vlasy. Neoplachujte. 

VLASY 

200 ml  
kód: 6970 

100 ml  
kód: 6972 
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Hair & body cleanser for everyone                            

Sprchový gel na vlasy a tělo pro všechny 
 

Hydratační sprchový gel pro časté použití. Díky rostlinnému komplexu z rýže chrání před 
negativním působením modrého světla, které oslabuje vlasy a pokožku. Dodává pocit 
svěžesti a pohody jak vlasům, tak celému tělu. Odstraňuje škodliviny okolního prostředí a 
těžké kovy.  
 
Způsob použití: naneste na vlhkou pokožku a vlasy, masírujte. Pečlivě opláchněte.  
 

 

Hydrating cream for everybody 

Hydratační krém pro všechny 
 

Ultra lehký tělový krém pro každodenní použití. Bohatý na kyselinu hyaluronovou, 
obnovuje správnou úroveň hydratace a pružnosti pokožky, dodává pocit svěžesti a pohody. 
Velmi rychle se vstřebává, nemastí a garantuje dlouhodobě hladkou a sametovou pokožku. 
Neobsahuje vazelínu, ethoxyláty, živočišné složky, silikony, barviva, parabeny, 
formaldehyd.  
 
Způsob použití: naneste na pokožku a vmasírujte do úplného vstřebání. 

TĚLO 

250 ml  
kód: 6975 

150 ml  
kód: 6977 
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