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Do nového roku jedině s Vámi 
Je začátek nového roku a já 
opět tápu, jak začít. Projdu se 
po kanceláři, uvařím si kafe 
a uklidím stůl v domněnce,  
že mě něco napadne. 
Po hodině civění na zasněženou 
krajinu usedám opět k počítači 
a projíždím internet s nadějí,  
že už to za mě někde někdo 
napsal. Při zběsilé honbě 
za inspirací narážím na několik 
fotek, které mě přinutí  
ohlédnout se zpět. 

Pf 2019

Have fun

Jedna ruka netleská 
Kdybych měl zhodnotit rok 2018, tak bych 
asi napsal, že to byl rok plný překvapení, ale 
hlavně také rok plný tvrdé práce, na které jsme 
za dlouhou dobu opět pracovali jako jeden tým. 
Sice je stále pořád co se učit a co zlepšovat, ale 
pokud máte kolem sebe pozitivní lidi, tak máte 
motivaci uskutečnit i neuskutečnitelné. 

Velkou zkouškou pro nás bylo podzimní školení, 
které se těm, kteří jej shlédli jen na videu, mohlo 
zdát úplně šílené, ale ve skutečnosti přesně 
vystihovalo náš zápal pro práci. Prostě a jednoduše 
nejsme milovníci školení v nudných zasedacích 
místnostech. A určitě potěším ty, kteří stejně jako 
my tato školení milují, protože pro rok 2019 jsme si 
připravili na oslavu 20 let založení z.one concept něco 
opravdu speciálního.  
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GO PINK

Milkyho cesta  
Když se mě někdo ptá, co vlastně 
naše společnost prodává, tak vždy 
tak trochu pyšně říkám, že to není 
o prodeji, ale o těch příbězích,  
které naši práci provázejí.

Velmi silným zážitkem se pro mě 
staly příběhy dětí z S.O.S. dětských 
vesniček. Smekám před prací lidí,  
kteří pomáhají zlepšit dětství  
těchto dětí. 

A tímto musím MOC PODĚKOVAT 
všem kteří nám pomohli shromáždit 
přes 500 kusů  plyšových medvídků 
a krásnou částku 30 000 Kč.

Pink line 
Protože nás tyto projekty opravdu baví, 
tak opět rozjíždíme kampaň na podporu 
boje proti rakovině ženského prsu, 
která byla v roce 2017 tak úspěšná, 
že jsme díky ní mohli přispět na dětské 
onkologické centrum Krteček v Brně.  

Věříme, že i tento rok bude mít 
kampaň velký úspěch a těším se 
na další projekty, které budou pomáhat 
na správných místech. 

Filip Vagunda-Drgáč 
Jednatel Utribe s.r.o. 
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/ A COMPANY
BUILT ON DREAM

sen Ivana Panzeriho,
který se stal skutečností

1999-2019
20 LET

HISTORIE 
A LIDÍ PLNÝCH 

KREATIVNÍCH NÁPADŮ
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EAUTY přirozená krása
Právě tato filozofie z.one concept proslavila 
po celém světě. Ti, kteří se s touto filozofií 
ztotožňují dokáží sladit módní trendy 
v dokonalém souladu s přirozenou krásou 
a pocity.  

NERGIE je ve všem  
co děláme 
Lidé v našem týmu jsou hnací silou 
a srdcem. Naše know-how dává život  
této vizi, přenášené každý den přes to,  
co milujeme.

MORE italsky LÁSKA 
Když něco opravdu milujete, věnujete tomu 
hodně času. A bez toho by se naše práce 
ani nedala dělat a kadeřníci určitě souhlasí.   

NIQUE identita a jedinečnost 
Každá z řad z.one concept  
je charakteristická a identická.  
Jsme hrdí na náš jedinečný styl,  
se kterým se ztotožňuje čím dál více lidí.

ECHNOLOGIE v dokonalém 
souladu s přírodou 
Po celých 20 let se naše výzkumné 
laboratoře řídí stejnou filozofií: používání 
přírodních materiálů vysoké kvality 
s maximálním respektem k přírodě

VŠE 
CO DĚLÁME
DĚLÁME PRO VÁS 
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CELEBRATE 
WITH US

 
 

 
 

 

SAVE 
THE DATE
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Úspěchu, kterého jsme 
dosáhli, jsme dosáhli jenom 
díky vám. Lidem, kteří věří  

ve stejnou věc jako my.  
A proto nesmíte chybět. 

14. – 17.
ŘÍJNA
2019

MAGICA

OUR
STORY
MAGIC
EVENT
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We will experience a truly MAGICAL 
atmosphere during our cruise across the 
Mediterranean as we visit the most renowned 
spots on this trajectory.  
This cruise ship is the metaphor of our 
journey across our first 20 years,  
and what we want is to give you an 
unforgettable experience, just like that which 
we live each and every day in our company.

DURING THE JOURNEY WE 
WILL HOLD THE 
OUR STORY MAGIC EVENT 
WHERE GROUPS OF STYLISTS 
WILL WORK ON STAGE  
TO CELEBRATE 
OUR PASSION FOR  
THE HAIR CARE WORLD

PROGRAMME:
14TH

 October departure 
 from Savona
15TH October Barcelona 
 z.one concept™ 
 OUR STORY
 MAGIC EVENT
 + gala dinner
16TH October Marseille 
 LET’S HAVE A PARTY   
 dinner & disco
17TH October arrival at Savona
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Zažijte s námi při plavbě přes středomoří 
MAGICKOU atmosféru a užijte si návštěvu 
krásných historických měst. 
Cesta touto lodí je metaforou, 
která vyjadřuje naši cestu za uplynulých 
20 let a doufáme, že bude pro všechny 
nezapomenutelným zážitkem. 

V PRŮBĚHU CESTY SE 
MŮŽETE TĚŠIT NA NAŠI 
MAGICKOU SHOW,  
DO KTERÉ JSME VLOŽILI NAŠI 
VÁŠEŇ A SRDCE. 

P R O G R A M :

14. října  odjezd ze Savony 
15. října   Barcelona  

z.one concept 
MAGICKÁ SHOW  
+ gala večeře 

16. října   Marseille PARTY  
večeře a disco 

17. října   příjezd do Savony 
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PÉČE O VLASY  
V ZIMĚ  

aneb  
HYDRATACE  
JE ZÁKLAD 

JAK SE ŘÍKÁ,  
DOBRÁ RADA  
NAD ZLATO, 
ale tohle už přeci všichni dobře 
známe, že v zimě naše vlasy trpí 
více. A protože krásné vlasy jsou 
korunou každé ženy, neškodí si 
připomenou co dělat, aby i v zimě 
byly naše vlasy plné života. 
Změna je život, nebojte se 
sáhnout po výrobcích, které sice 
běžně nepoužíváte, ale v zimním 
období je jich třeba. 

Hydratační produkty 
z řady age benefit & moisturizing vlasy hloubkově 
vyživují a díky obsahu kyseliny hyaluronové chrání 
pokožku hlavy před stárnutím. V této řadě najdete 
i cuticle redefiner, který je ideálním bezoplachovým  
přípravkem pro zimní měsíce. 

age benefit & moisturizing

densifying

Pokud patříte k těm, kteří v zimních 
měsících bojují s vypadáváním vlasům, 
mohla by pro Vás být ideálním řešením 
NOVÁ DENSIFYING ŘADA, která 
obsahuje výtažky z indického KINO 
stromu. 

produkt 
měsíce

opravdu
silný
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BEZOPLACHOVÉ 
KONDICIONÉRY 
JSOU NA ZIMU 
IDEÁLNÍ!

ŘEKNI SBOHEM 
ROZTŘEPENÝM 
KONEČKŮM!

VYŽIVUJÍCÍ ŠAMPONY 
nechte na vlasech působit klidně o pár minutek déle. Do svého arzenálu 
alespoň v zimě zařaďte kondicionér. Ale kromě toho se naučte používat 
nějakou bezoplachovou péči. Ta na vlasech zachová tenký film, který je 
chrání před všemi nepříznivými vlivy. Máte strach, že se vám kvůli takovému 
produktu budou víc mastit vlasy? Nepořizujte si olej, ale mléko a nebo pěnu 
a nanášejte je od poloviny délky vlasů dolů, nikoli ke kořínkům. 

#m
ilk
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INCREDIBLE OIL je intenzivní 
bezoplachová péče, která chrání 
vlasy při foukání, žehlení a před 
nežádoucími vlivy, které vlasy 
oslabují. Zanechává vlasy lesklé, 
poddajné a rozzářené. Incredible 
oil vyživuje, vyhlazuje kutikulu 
a zamezuje třepení konečků.

Obsahuje exkluzivní kombinaci 
ultra-efektivních ingrediencí: 
organické Muru Muru máslo 
a organický arganový olej  
se svými vyživujícími 
a regeneračními vlastnostmi. 
Spolu s bambuckým ester 
máslem a speciálními high-tech 
polymery působí do hloubky.

Ideálním pomocníkem proti suchým 
a roztřepeným konečkům  
je Incredible oil. 

#moistureplus #cuticleredefiner #incredible milk
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ZAŽIJ NEODOLATELNÝ 
OBJEM S NOVÝM 
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volume
solution
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Pro ty, co touží po pořádném 
objemu, přináší milk_shake® 
novou řadu volumizing, která je 
plná přírodních ingrediencí,  
pro zdravé a krásně lesklé vlasy, 
plné objemu.  

/ set obsahuje:   Volumizing šampon 300 ml  
Volumizing conditioner 300 ml  
Volumizing styling ve spreji 175 ml

Aktivní ingredience:
•  MLÉČNÉ PROTEINY dodávají vlasům sílu 

a odolnost. 
•  INTEGRITY 41® – hydroglykolový slunečnicový 

extrakt, bohatý na antioxidační polyfenoly ochraňuje 
barvu vlasů, zvyšuje ovladatelnost a lesk.  

•  DERIVÁTY CUKRU mají uklidňující a hydratační 
účinek na pokožku hlavy. Vlasy jsou díky nim plnější 
a lesklejší. 

•  QUINOA PROTEINY, RÝŽOVÉ PROTEINY, 
ORGANICKÝ EXTRAKT Z OVOCE a UV filtry 

3 kroky k dokonalému objemu
CLEANSE . CONDITION . STRENGHTHEN

Vyzkoušej
  

za super
cenu! 

S ORGANICKÝMI 
INGREDIENCEMI
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True Olfactory Emotions

Z230MATM0089 SIMPLY ZEN SENSORIALS CATALOGUE 2018_EN.indd   124/10/18   12:26

RESPECT 
FOR NATURE,
for sustainable wellbeing.

Z230MATM0089 SIMPLY ZEN SENSORIALS CATALOGUE 2018_EN.indd   30 24/10/18   12:27

Ospalé zimní 
počasí doslova 
svádí k relaxaci. 
Užijte si ji 
ve dvou. 
Simply zen sensorial přichází 
s novými vůněmi, které potěší 
vaše smysly. 
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soul warming
= zahřátí duše
Dodává příjemné a šťastné pocity.
Teplé a uklidňující vůně, které 
zbavují tělo i mysl pesimismu  
a navozují pocit vnitřního klidu  
a povzbuzují k mazlení.  
Limetka, mandarinka, sladký
pomeranč, skořice.

balancing
= rovnováha těla a mysli
Každodenní život a životní pohoda 
jsou otázkou vzájemné rovnováhy. 
Vyvážená vůně, která usnadňuje 
rovnováhu těla a mysli.  
Bergamot, citron, zelené listy, 
muškátový oříšek.

cocooning
= cítit se v bezpečí (přesně cítit 
pocit ochrany)
Příjemné vůně zasahující tělo 
i ducha. Úkryt před každodenním 
stresem dnešní doby.  
Bílý jantar, sladký pomeranč, 
citron, akácie.

heartening
= povzbuzení, uklidnění
Dodává sílu a odvahu dělat ostatní 
šťastnými a být pozitivní. Potěší 
tělo i ducha. Vytváří příjemné, 
povzbudivé a pozitivní prostředí. 
Zázvor, mandarinka, citron, 
hřebíček, skořice.  
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BREAST CANCER
CAMPAIGN

GO PINK
BŘEZEN  
PATŘÍ  
ŽENÁM 
Rakovina prsu patří mezi 
nejčastější nádorové 
onemocnění u žen.  
Ročně se zjistí kolem šesti tisíc 
nových případů rakoviny prsu, 
což je až 24 procent všech 
zhoubných nádorů u žen. 

milk_shake GO PINK  
je speciální limitovaná edice 
vytvořená na podporu boje 
proti rakovině ženského prsu.

Tato naše kampaň má již 
dlouholetou tradici a každý 
rok se těší většímu a většímu 
zájmu. I vy si s touto 
limitovanou edicí připomeňte, 
že je důležité nepodceňovat 
preventivní vyšetření. 

Výtěžek z prodeje pomůže 
ženám, které si touto nemocí 
prošly. 

#gopink 
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15milk_shake® natural care

Nové vyživující masky
plné přírodních 
ingrediencí

Vdechni svým vlasům život s novými aktivními maskami.

Obsahují: 

MLÉČNÉ PROTEINY, které dokonale vyživí suché a poškozené vlasy

YOGURTOVÉ PROTEINY, které vlasům dodají ovladatelnost a lesk

VITAMÍN E má antioxidační schopnosti a zanechává vlasy hebké a lesklé 

ORGANICKÝ EXTRAKT Z OVOCE –  výtažky z malin, jahod a goji mají vyživující  
a tonizující účinky.

Vyzkoušej
te 

nové větší
 

balení 250
  ml  

za super c
enu!

S ORGANICKÝMI 
INGREDIENCEMI
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Nech si 
s milk_shake® 
narůst pořádnou  
čepici.

Výhradní distributor: Utribe s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno – Zábrdovice • info@utribe.cz • +420 702 123 175 
ADV MS INCREDIBLE OIL USA 1p 7,875x10,75 pollici.indd   1 27/09/17   10:15
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