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divine updo
La fusione fra  

una treccia evergreen  
e un’intramontabile cresta rock.

hair tips 
Il segreto di questo raccolto sta nella morbidezza  

con cui vengono lavorati i capelli.  
milk_shake® lifestyling dry shampoo è il prodotto  

ideale per dare sostegno mantenendo i volumi.

products 

Konečně se na nás valí jaro a my se na něj moc 
těšíme! 

Co nového najdete v tomto 
prodlouženém jarně − letním 

čísle?

nový lifestyling 
hloubková 
RESTRUKTURALIZACE vlasů

jak na problematickou vlasovou 
pokožku  

milujeme  beauty      planet
NUDE kolekce

vyber si svůj summer look  
co s sebou na dovolenou
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Miluješ  lifestiling 
Zkus další nové produkty z této řady:

CURL PERFECTIONIST
Definující krém na vlny / curvy
Definuje a dodává vlnám dlouhotrvající tvar, hebkost a lesk. 
Obsahuje proteiny z quinoy, Integrity 41®, organické výtažky 
z ovoce, mléčné proteiny a UV filtr.

ZAVÁDĚCÍ CENA / 240Kč

STRONG ECO HAIRSPRAY
Lak se silnou fixací pro barvené vlasy / eco friendly
Poskytuje vlasům strukturu a výjimečný lesk. Chrání vlasy 
před vlhkostí a vnějšími agresory, udržuje objem a tvar účesu. 
Obsahuje proteiny z quinoy, Integrity 41®, organické ovocné 
výtažky, mléčné proteiny a UV filtr.

ZAVÁDĚCÍ CENA / 399Kč

LET IT SHINE
Lesk ve spreji / glossy
Nechte své vlasy zazářit. Let it shine dodá Vašim vlasům heb-
kost a dokonalý lesk bez zatížení nebo zmaštění. Vhodný pro 
všechny typy vlasů.

ZAVÁDĚCÍ CENA / 360Kč

divine updo
La fusione fra  

una treccia evergreen  
e un’intramontabile cresta rock.

hair tips 
Il segreto di questo raccolto sta nella morbidezza  

con cui vengono lavorati i capelli.  
milk_shake® lifestyling dry shampoo è il prodotto  

ideale per dare sostegno mantenendo i volumi.

products 
HOLD VOL SHINE

HOLD VOL SHINE

HOLD VOL SHINE
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VRAŤ 
SVÝM VLASŮM 

PŘIROZENOU 
KRÁSU, 
LESK 
A SÍLU! 

milk_shake® 
LOVE YOUR HAIR

Recommend the milk_shake® promotions to your clients, 
surprise them and earn their trust with design  
accessories with a strong symbolic meaning.

All women love being
cuddled and pampered
and appreciate receiving
special attention. 
Give them your advice and guide 
them to the discovery of their own beauty. 

milk_shake®  
follows on with its  
commitment to protecting  
nature with the initiative 

A GESTURE OF LOVE  
FOR THE EARTH,
AN IMPORTANT  
COMMITMENT
FOR FUTURE GENERATIONS.

Nature is our best ally and we want  
to keep defending it  
with an important project  
to protect the Amazon rainforest.
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z.one conceptTM výzkumné laboratoře neustále vyvíjejí 
nové, inovativní produkty. Jejich největší inspirací je 

příroda a právě přírodní ingredience jsou srdcem nové 
řady

Inovativní rekonstruční systém, který 
obnovuje základní složky vlasů a tím 

jim navrací přirozenou krásu. 
Jeho speciální složení nezatěžuje vlasy a proto 

je vhodné pro všechny typy poškozených vlasů.

Existuje mnoho příčin, které mění strukturu vlasových 
vláken: agresivní chemické ošetření, nadměrné 

používání fénu nebo žehličky na vlasy, slunce či špatné 
životní prostředí. 

 
Když jsou vlasy zesláblé a křehké mají tendenci 
se lámat. Napravte je vhodnou péčí potřebnou 
k ošetření a posílení odolnosti vlasových vláken. 

Doplňte vlasům všechny potřebné složky.

integrity
RECONSTRUCTION

– S Y S T E M –
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milk_shake® integrity reconstruction system obsahuje AMINO 
ACID COMPLEX *- rostlinný keratin s 18 pšeničnými a sójovými 
aminokyselinami s antioxidačním, posilujícím a ochranným účinkem. 
Jeho struktura dává poškozeným vlasům právě to, co potřebují:

Keratin 
Proteiny
Aminokyseliny 

Dalšími velmi důležitými složkami pro zajištění perfektního výsledku 
jsou: 

/ kyselina hyaluronová
Super-hydratační složka s nízkou, střední a vysokou molekulovou 
hmotností, která snadno proniká do vlasových vláken.

/ organické muru muru máslo
Opravuje, vyživuje a posiluje vlasy.

/ přírodní olej z plodu buriti
Výborný přírodní antioxidant, který opravuje poškození.

/ mléčné proteiny
Zajišťují pevnost a odolnost vlasu.

/ přírodní ovocné extrakty
Přírodní výtažky z jahod a goji mají ochranné, tonizující a změkčující
účinky.

TECHNOLOGY AND 
NATURE
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VYŽIVUJÍCÍ PÉČE

péče před 
šamponem mytí rekonstrukční 

péče vyživení napravení / 
ochrana

neošetřované 
lehce suché 

vlasy
−

KROK 1
integrity nourishing 

šampon 
hloubkově vyživující

−
KROK 2
integrity 

nourishing 
kondicionér 

hloubkově vyživující 

KROK 3
integrity 

incredible oil
Napravující a 

ochranný olej pro 
poškozené vlasy a 
roztřepené konečky  

suché vlasy
KROK 1

integrity booster
koncentrovaná 

proteinová péče před 
šamponem

KROK 2
integrity nourishing 

šampon 
hloubkově vyživující

−
KROK 3
integrity 

nourishing 
kondicionér 

hloubkově vyživující 

KROK 4
integrity 

incredible oil
Napravující a 

ochranný olej pro 
poškozené vlasy a 
roztřepené konečky  

velmi suché 
a poškozené 

vlasy

KROK 1
integrity booster

koncentrovaná 
proteinová péče před 

šamponem

KROK 2
integrity nourishing 

šampon 
hloubkově vyživující

KROK 3
integrity repairing 

hair ampule  
koncentrovaná 
proteinová péče

KROK 4
integrity 

nourishing 
kondicionér 

hloubkově vyživující 

KROK 5
integrity 

nourishing 
kondicionér 

hloubkově vyživující 

POSILUJÍCÍ PÉČE

péče před 
šamponem mytí rekonstrukční 

péče vyživení napravení / 
ochrana

poškozené 
vlasy

−
KROK 1

deep cleansing 
šampon 

pro všechny typy 
vlasů

KROK 2
milk mask

proteinový prášek 
pro suché nebo 
poškozené vlasy

KROK 3
integrity 

nourishing 
kondicionér 

hloubkově vyživující

KROK 4
integrity 

incredible oil
Napravující a 

ochranný olej pro 
poškozené vlasy a 
roztřepené konečky    

JAKÁ PÉČE JE TA 
NEJVHODNĚJŠÍ 
PRO VÁS?

integrity
– S Y S T E M –

JE
M

N
O

S
T 

A
 L

E
S

K
 

RESTRUKTURALIZACE
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VYŽIVUJÍCÍ PÉČE
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RESTRUKTURALIZACE



9VYŽIVUJÍCÍ PÉČE PRO PEVNÉ VLASY

péče před 
šamponem mytí rekonstrukční 

péče vyživení napravení / 
ochrana

neošetřované 
lehce suché 

vlasy
−

KROK 1
integrity nourishing 

šampon 
hloubkově vyživující

−
KROK 2

integrity intensive 
treatment 

hloubkově vyživující 
maska pro všechny 

typy vlasů 

KROK 3
integrity 

incredible oil
Napravující a 

ochranný olej pro 
poškozené vlasy a 
roztřepené konečky  

suché vlasy
KROK 1

integrity nourishing 
muru muru butter
hloubkově vyživující 

máslo

KROK 2
integrity nourishing 

šampon 
hloubkově vyživující

−
KROK 3

integrity intensive 
treatment 

hloubkově vyživující 
maska pro všechny 

typy vlasů 

KROK 4
integrity 

incredible oil
Napravující a 

ochranný olej pro 
poškozené vlasy a 
roztřepené konečky  

velmi suché 
a poškozené 

vlasy

KROK 1
integrity nourishing 
muru muru butter
hloubkově vyživující 

máslo

KROK 2
integrity nourishing 

šampon 
hloubkově vyživující

KROK 3
integrity repairing 

hair ampule  
koncentrovaná 
proteinová péče

KROK 4
integrity intensive 

treatment 
hloubkově vyživující 
maska pro všechny 

typy vlasů

KROK 5
integrity 

incredible oil
Napravující a 

ochranný olej pro 
poškozené vlasy a 
roztřepené konečky  

REKONSTRUKČNÍ PÉČE PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ

mytí hloubkové 
vyplnění

vyživující a 
pečující fixace vyživující 

péče

velmi 
poškozené 

vlasy

KROK 1
deep cleansing 

šampon 
pro všechny typy 

vlasů

KROK 2
fáze a

integrity rebuilder
intenzivní 

rekonstrukční péče

KROK 3
integrity leave in

keratinový kondicionér

KROK 4
fáze b

integrity fibre sealant
vyhlazení kutikuly

KROK 5
integrity nourishing 

conditioner
(jemné vlasy)

integrity intensive 
treatment 

(pevné vlasy)

slabé 
a poškozené 

vlasy

KROK 1
deep cleansing 

šampon 
pro všechny typy 

vlasů

KROK 2
fáze a

integrity rebuilder
intenzivní 

rekonstrukční péče

−
KROK 3
fáze b

integrity fibre sealant
vyhlazení kutikuly

KROK 3
integrity leave in

keratinový kondicionér

vnější 
poškození 

vlasů

KROK 1
deep cleansing 

šampon 
pro všechny typy 

vlasů

− −
KROK 2
fáze b

integrity fibre sealant
vyhlazení kutikuly

KROK 3
integrity nourishing 

conditioner
(jemné vlasy)

integrity intensive 
treatment 

(pevné vlasy)
integrity leave in

PROFESIONÁLNÍ SALONNÍ PÉČE
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products book

COŽE?  
PŘES OBJEM SVÝCH VLASŮ 
TĚ PROSTĚ NESLYŠÍM!
Kdo z nás žen by nechtěl použít tuhle výmluvu?
A PROČ VLASTNĚ NE?

TYP PRO JEMNÉ A SPLIHLÉ VLASY 

KROK 1
NATURAL CARE PAPAYA MASK je přírodní prášek z papáje. Tropická papája je bohatá na 
vitamíny, zásadní antioxidanty a minerály. Působí na vnitřní i vnější strukturu vlasu. Vitamíny 
a minerály se dostávají mezi šupiny kutikuly a díky tomu je vlas plnější, silnější a plný objemu. 

PRO POSÍLENÉ, ZDRAVÉ A KRÁSNÉ VLASY PLNÉ OBJEMU

Pro vytvoření krémově jemné a vyživující masky smíchejte papájový prášek s 
Restrukturalizační bází, která obsahuje avokádo, rýžový olej, výtažky z ovoce,
výtažky z medu a integrity 41 ®

KROK 2 
Pro dlouhodobější hydrataci použij bezoplachový leave in kondicioner.
 
KROK 3 
Podpoř styling pomocí volume solution stylingu 

COŽE?

S ORGANICKÝMI 
INGREDIENCEMI

Z230MATM0153 BROCHURE SIMPLY ZEN CZ.indd   2 22/01/19   09:38

Z230MATM0153 BROCHURE SIMPLY ZEN CZ.indd   2 22/01/19   09:38
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NOVÝ ROZMĚR V 
OŠETŘENÍ VLASŮ, 
s ohledem na 
životní prostředí

products book

To nejlepší z přírody
v kombinaci s technologiemi 
vytváří řadu zaměřenou na 
komplexní péči o narušené 
vlasy a pokožku hlavy. 

Inovativní přípravky
s rostlinnými výtažky,
esenciálními oleji, luxusními
aktivními složkami 
a specifickými botanickými
komplexy, které byly vybrány
pro své příznivé účinky.
Produkty neobsahují SLS/SLES
(sulfáty/syntetická pěnidla)
a jsou všechny bez parabenů.

Vybrali jsme pro vás 4
produktové řady, které řeší
ty nejčastější problémy
vlasové pokožky.

simply zen
natural appoach

Z230MATM0153 BROCHURE SIMPLY ZEN CZ.indd   2 22/01/19   09:38

Z230MATM0153 BROCHURE SIMPLY ZEN CZ.indd   2 22/01/19   09:38
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True Olfactory Emotions

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

stimulating

nadměrná ztráta vlasů 

dandruff

lupy

Lupy jsou nepříjemné a v případě, že je zanedbáváme se z nich může stát 
skutečná choroba. 
Včasným ošetřením je možné zajistit trvalou prevenci i pro lidi s predispozicí 
k lupům.

Každý produkt z řady DANDRUFF dokáže poskytnout efektivní a účinnou 
léčbu v harmonii s pokožkou a vlasy. 
Poraďte se se svým kadeřníkem, jaká kombinace produktů bude ta 
nejvhodnější pro Vás.  

Nadměrná a anomální ztráta vlasů je často zapříčiněna hormonální změnou. 
Spoustu žen tento případ řeší po porodu a spousta mužů po třicítce :o). 

Řada STIMULATING obsahuje rostlinné výtažky z kafru a máty, které 
působí stimulačně na mikrocirkulaci pokožky hlavy, vyživují vlasové folikuly 
a zvyšují vitalitu vlasů a účinně řeší problém s vypadáváním vlasů. 

Začni svou kúru se stimulačním šamponem v kombinaci se stimulation 
scalp lotion. 
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True Olfactory Emotions

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

normalizing

mastná vlasová pokožka

equilibrium

pro udržení pokožky v rovnováze 

Trápí Vás seborea a nebo neustále bojujete s mastnou hlavou? Produkty 
z řady NORMALIZING obsahují speciální komplex, který aktivně reguluje 

pokožku hlavy, čistí ji a vytváří správnou rovnováhu. 
Pomáhají udržovat vlasy dlouhodobě zdravé, čisté a dodávají pocit svěžesti. 

Přípravky pro mastnou pokožku je vhodné kombinovat s produkty z řady 
equilibrium, abychom zabránili vysušení vlasové pokožky.  

Řada EQUILIBRIUM byla vytvořena pro vyvážení a udržení rovnováhy 
pokožky a vlasů, optimalizaci fyziologické aktivity pokožky hlavy 

a vlasového folikulu. 
Skvělého výsledku dosáhnete s EQUILIBRIUM ampulkami, které vyrovnávají 
fyziologické procesy pokožky hlavy s preventivním účinkem proti poruchám 

pokožky s dermo-balančními a antibakteriálními vlastnostmi. Vyživují
 a posilují vlasový folikul a strukturu vlasů.  
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S LÁSKOU A RESPEKTEM
K PŘÍRODĚ 
V květnu je již příroda v plné síle a nejenže se slaví 
první máj, ale také den matek. 
A každou mámu nesmírně potěší, když si děti 
vzpomenou. 
My všichni občas trochu zapomínáme na matku 
přírodu, která si tento měsíc zaslouží naši pozornost. 

Právě proto se milk_shake 
rozhodl spolupracovat s charitativní 
společností Amazônia Onlus, která 
podporuje domorodce v boji proti 
odlesňování a záchraně tropického 
deštného pralesa. 
Tato organizace působí od roku 2004 
a je zapojena do mnoha projektů na 
ochranu životního prostředí. 

Více na amazoniabr.org

For this reason milk_shake®

has chosen to collaborate
with Amazônia Onlus,  
a charity that supports natives  
in the Amazon in the fight against 
deforestation, for the conservation  
of the tropical rainforest.

Let’s defend 
the future  
of our forests 
together.

In Europe, the charity sponsors 
awareness activities on 
environmental conservation, 
biodiversity and cultural diversity, 
as well as collecting funds  
which are applied to the 
protection of the environment.

Amazônia Onlus has been active since 2004, 
developing projects to fight deforestation,  
protect the rainforest and sustain local inhabitants.
It develops many conservation projects,  
contributing to approximately  
600,000 hectares of rainforest.

milk_shake® 
LOVE YOUR HAIR

Recommend the milk_shake® promotions to your clients, 
surprise them and earn their trust with design  
accessories with a strong symbolic meaning.

All women love being
cuddled and pampered
and appreciate receiving
special attention. 
Give them your advice and guide 
them to the discovery of their own beauty. 

milk_shake®  
follows on with its  
commitment to protecting  
nature with the initiative 

A GESTURE OF LOVE  
FOR THE EARTH,
AN IMPORTANT  
COMMITMENT
FOR FUTURE GENERATIONS.

Nature is our best ally and we want  
to keep defending it  
with an important project  
to protect the Amazon rainforest.
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Vytvořili jsme speciální kolekci deštníků 
a termohrnků s tukanem − symbol ochrany 
přírody.

Každý deštník a hrníček přispěje částkou 
30Kč na charitativní společnost 
AMAZONIA ONLUS.
Snad se Vám náš projekt bude líbit 
a zapojíte se do něj s námi. 

PODPOŘTE 
S NÁMI 
TROPICKÝ 
DEŠTNÝ 
PRALES

Tukan se stal 
hrdým symbolem 
našeho projektu

milk_
shake®
LOVE THE RAINFOREST

For this reason milk_shake®

has chosen to collaborate
with Amazônia Onlus,  
a charity that supports natives  
in the Amazon in the fight against 
deforestation, for the conservation  
of the tropical rainforest.

Let’s defend 
the future  
of our forests 
together.

In Europe, the charity sponsors 
awareness activities on 
environmental conservation, 
biodiversity and cultural diversity, 
as well as collecting funds  
which are applied to the 
protection of the environment.

Amazônia Onlus has been active since 2004, 
developing projects to fight deforestation,  
protect the rainforest and sustain local inhabitants.
It develops many conservation projects,  
contributing to approximately  
600,000 hectares of rainforest.
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The symbol  
of their 
commitment  
is the toucan 
Protagonist of a line of design 
accessories inspired by the 
milk_shake® LOVE THE RAINFOREST initiative, accessories to be collected  to create a coordinated and  
impeccable style, even during  
the coldest winter months.

FASHION ADDICTS 
AND LOOK-LOVERS WILL ADORETHE PERFECT COMBINATION  OF TWO MATCHING ACCESSORIES.

THERMAL 
FLASK
Practical and cute, 
it’s ideal for busy people 
who love life’s simple pleasures.

UMBRELLA
Gives life to grey, 
rainy days with 
a happy pattern 
that will get noticed.

KUP SI
milk_shake 
ŠAMPON
S KONDICIONÉREM
a získáš deštník a termohrnek

Šampon a kondicionér nelze kombinovat z různých produktových 
řad. (volume solution šampon + volume solution conditioner)

milk_shake® 
LOVE YOUR HAIR

Recommend the milk_shake® promotions to your clients, 
surprise them and earn their trust with design  
accessories with a strong symbolic meaning.

All women love being
cuddled and pampered
and appreciate receiving
special attention. 
Give them your advice and guide 
them to the discovery of their own beauty. 

milk_shake®  
follows on with its  
commitment to protecting  
nature with the initiative 

A GESTURE OF LOVE  
FOR THE EARTH,
AN IMPORTANT  
COMMITMENT
FOR FUTURE GENERATIONS.

Nature is our best ally and we want  
to keep defending it  
with an important project  
to protect the Amazon rainforest.

The symbol  of their commitment  is the toucan Protagonist of a line of design 

accessories inspired by the 

milk_shake® LOVE THE RAINFOREST 

initiative, accessories to be collected  

to create a coordinated and  

impeccable style, even during  

the coldest winter months.

FASHION ADDICTS 
AND LOOK-LOVERS WILL ADORE

THE PERFECT COMBINATION  

OF TWO MATCHING ACCESSORIES.

THERMAL FLASKPractical and cute, 
it’s ideal for busy people 

who love life’s simple pleasures.

UMBRELLA
Gives life to grey, 

rainy days with a happy pattern 
that will get noticed.

&

The toucan  
is still the symbol  
of the project 
and is the pattern  
of a new series of coordinated 
and perfect design accessories 
to express a joyful  
yet sophisticated personality

For those clients who have already begun  
the collection with the thermal flask and umbrella,  
this is the unmissable opportunity  
to keep matching the look.

MUG
to start the day  
with the right mood

FABRIC
SHOPPER 
practical and light,  
ideal for shopping, but can also  
be folded and kept in your bag 
to be used when necessary.

EYEGLASSES CASE
protects and keeps  
any glasses safe, with style.
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conditioning permanent colour

conditioning permanent colour
conditioning permanent colour

conditioning permanent colour
conditioning permanent colour

conditioning permanent colour

conditioning permanent colour

conditioning permanent colour

conditioning permanent colour

Kolekce NUDE TĚ 
OKOUZLÍ perfektní 
kombinací pastelových 
barev a vzdušných 
střihů. 
Vyzkoušejte nové 
odstíny této kolekce.
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pastel blond ➝ blond appeal ➝california style ➝

pastel blond ➝ blond appeal ➝california style ➝

pastel blond ➝ blond appeal ➝california style ➝

Není blond jako blond!
Pokud chceš něco nového a neokoukaného, nech 
si udělat u svého kadeřníka techniku california style. 
Zesvětluje se pouze horní část hlavy a zbytek vlasů 
zůstává ve svém přirozeném odstínu. Tvůj účes dostane 
úplně nový rozměr. 
Když už se rozhodneš zesvětlit své vlasy, měla bys jim 
poté věnovat speciální péči. 
Pro udržení živé barvy rozhodně zvol direct colour beige 
blond. Pro potlačení žlutých pigmentů můžeš zkusit naše 
topovky silver shine šampon + silver shine šlehačku.

Nebo toužíš po barvě vlasů jako od moře? Vysněný 
plážový look si nemusíš užívat jen po dovolené. Zkus 
techniku blond appeal - přirozeně zesvětlené konce 
vlasů, které vypadají jako malované sluncem. 
Pro jejich rozzáření můžeš zkusit heřmánkový šampon s 
kondicionérem a nebo bezoplachovým kondicionérem.

california style

pastelblond

blond appeal

Miluješ se odlišovat od ostatních. Miluješ pastelové 
odstíny, které můžeš měnit a mixovat dle svého? Právě 
pro tebe jsou určeny direct colour pastelové odstíny. 
Vlasy vyživují a dávají jim přirozený lesk, jejich použití je 
snadné a rychlé. Snadnější už to ani nemůže být. 
Pro mytí zkus produkty s nižším obsahem fialového 
pigmentu - silver shine light šampon + silver shine 
conditioner.
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S U N & M O R E

california style

pastelblond

blond appeal
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all over shampoo / hydratační šampon na vlasy a na tělo.
Speciální složení vhodné pro každodenní sprchování a nebo koupání.
S příjemnou osvěžující vůní.
Obsahuje organické muru muru máslo / quinoa proteiny
/ ibiškový olej / organický olej z mučenky / organický arganový olej
/ vitamin E / UV filtry

beauty mask / vysoce hydratační a vyživující maska.
Vlasy hydratuje a vyživuje. Zabraňuje dehydrataci způsobenou
mořskou solí, větrem a chlórem.
Obsahuje organické muru muru máslo / quinoa proteiny
/ ibiškový olej / organický olej z mučenky / organický arganový olej
/ vitamin E / UV filtry / datlový a rýžový olej

incredible milk / bezoplachová intenzivní péče.
1. Ochrana před UV zářením • 2. Napravuje všechny typy vlasů
3. Ochraňuje a zachovává barvu • 4. Ochraňuje před teplem
5. Usnadňuje žehlení • 6. Udržuje hairstyle • 7. Dává lesk
8. Dává vlasům strukturu a objem • 9. Kontroluje krepatost
10. Zabraňuje třepení • 11. Vyrovnává vlas • 12. Vyhlazuje kutikulu
Obsahuje organické muru muru máslo / proteiny z quinoy / vitamín E
/ UV filtry / extrakt z manga, papáji, borůvek a malin / mléčné proteiny

pleasure oil / olej na tělo i na vlasy s SPF 6.
Olej určený k ochraně a hydrataci jak vlasů, tak pokožky.
Obsahuje organický arganový olej / organický olej z mučenky
/ ibiškový olej / fotostabilní UVB/UVA filtry

4 SPECIÁLNÍ PRODUKTY 
PRO HORKÉ LETNÍ DNY

VYBER SI KE SVÉ SLUNEČNÍ ŘADĚ 
NĚKTERÝ Z EXKLUZIVNÍCH DÁRKŮ

DESIGNED BY

S ORGANICKÝMI 
INGREDIENCEMI
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JE LÉTO!
UKAŽ SE!

VYBER SI KE SVÉ SLUNEČNÍ ŘADĚ 
NĚKTERÝ Z EXKLUZIVNÍCH DÁRKŮ

DESIGNED BY

KIMONO / PLÁŽOVÁ TAŠKA



24

 www.zonain.cz  |   z.one concept – Česká republika  |   z.oneconceptczechrepublic

Výhradní distributor: Utribe s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno – Zábrdovice • info@zonain.cz • +420 702 123 175 


