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S T Y L E .

„Pokud žiješ v souladu s přírodou, 
nikdy nebudeš chudý.

Pokud žiješ podle mínění lidí,
nikdy nebudeš bohatý.“

Seneca



„Když mi bylo 5 let, matka mi 
neustále říkala, že štěstí je klíčem 
k životu. Když jsem šel do školy, 
ptali se mě, co chci být, až vyrostu. 
Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi,  
že jsem úkol nepochopil, a já jim 
řekl, že oni nepochopili život.“

John Lennon

Nenechte se ovládnout chaosem, 
který na nás křičí každý všední den!  
Zastavte se a vnímejte krásu,  
která se skrývá i v těch 
nejobyčejnějších věcech.  
Vnímejte přírodu jako něco 
jedinečného a krásného.
Vyčistěte svou mysl a ponořte se 
do kontrastů podzimních barev. 
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SIMPLY
live

HLAVNĚ SE nezbláznit! 
Známe to všichni. V létě si užíváme volnějšího režimu, pohodička, 
klídeček a v září by se z toho člověk div nezbláznil. 
Vykašlete se na to, že všechno není perfektní a vraťte své tělo 
POZVOLNA do 100% pracovní morálky.



R E L A X A C E
Pod pojmem relaxace si běžně představíme zklidnění, odpočinek a odpoutání se 
od běžných denních starostí. Podle odborníků platí, že čím je člověk klidnější,  
tím více je sám sebou.

Najděte si chvilku na sebe a relaxujte s pomocí řady simply zen sensorial.

Řada simply zen není jen řadou pro spokojené vlasy, ale komplexní řadou  
pro blaho celého těla a duše.

Luxusní esence, které obklopí Vaše smysly. Vonné látky jsou schopné vyvolávat 
příjemné emoce a pocity, mohou dodat úlevu a klid Vaší mysli, rovnováhu 
a harmonii, nebo povzbudit tělo i mysl výbuchem energie.



RESPECT 
FOR NATURE,
for sustainable wellbeing.

Objev všechny  
vůně řady  
sensorial 

relaxing / relaxuj
energizing / dobij se 

balancing / rovnováha
cocooning / pocit bezpečí 
heartening / povzbuzení 

soul warming / zahřeje duši

Daruj pohodu, daruj set, který obsahuje 
hydratační a uklidňující sprchový gel, 

hydratační olej a svíčku. 
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Inovativní přípravky  
s rostlinnými výtažky,  

esenciálními oleji,
luxusními aktivními složkami  

a specifickými botanickými komplexy, 
které byly vybrány  

pro své příznivé účinky.

Péče o ruce je důležitá.

udržujte je hydratované, hebké, zdravé a krásné  

s péčí simply zen hand ritual,  
která je plná přírodních ingrediencí

the new
HAND RITUAL
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Chceme svět, ve kterém jsou přírodní produkty každodenní součástí života. S vybranými,  
vysoce kvalitními přírodními a luxusními aktivními složkami, které se starají o Vaše vlasy 
a chrání životní prostředí. Naše luxusní a certifikované organické aktivní látky respektují 
vlasy a chrání jejich strukturu. Používáme pouze ekologické obaly a tištěné materiály. Naše 
plastové obaly jsou 100% recyklovatelné a všechny tištěné materiály jsou recyklovatelné 
a vyráběny z ekologického papíru a inkoustu, které respektují životní prostředí. 

Urban Tribe je ekologická vlasová a stylingová řada s nízkým dopadem 
na životní prostředí. Plná přírodních aktivních ingrediencí jako je organický 
arganový olej, avokádo, bambucké máslo, bergamot, citron a další. 

UT ecolosophy





03∙  STRAIGHT

03.1 control smooth
EXTRA VYHLAZUJÍCÍ GEL
Vytvořte si svůj dokonalý look. Control smooth je určený k vyhlazení vla-
sů, odstraňuje krepatost, povzbuzuje vlasy a  poskytuje jim maximální 
lesk a odolnost. Zanechává vlasy lehce ovladatelné, hladké a hedvábné. 

Použití: vmasírujte od kořínků ke konečkům a pokračujte v požadova-
ném stylingu.

best price / 350 Kč

100 ml

03.2 iron shield
OCHRANNÝ SPREJ PŘED TEPLEM
Chrání Vaše vlasy při žehlení, kulmováním a nebo foukáním. Povzbuzuje 
vlasy a poskytuje jim maximální lesk, odolnost a hydrataci.

Použití: nastříkejte na suché vlasy ze vzdálenosti 20 cm a poté použijte 
žehličku, kulmu nebo fén k dosažení rovných nebo vlnitých vlasů.

best price / 360 Kč  

150 ml
HOLD
SHINE
V0L

04∙  CURL

04.1 helix
JEMNÝ DESIGNER BEZ OLEJE PRO DEFINICI VLN  
Dává podporu a elasticitu všem typům vlasů. Je perfektním řešením pro 
přírodní kudrnaté vlasy, které vyživuje. Ideální také při foukání, či tvoření 
vln. Zanechává vlasy poddajné, lesklé a zdravé. 

Použití: naneste na čisté vlhké vlasy a pokračujte ve stylingu. 

best price / 330 Kč 

250 ml

04.2 sexy curl
DEFINICE PRO VLNY 
Lehký krém určený k definici vln, bojuje s krepatými vlasy a zároveň je 
zanechává hydratované a zdravé.

Použití: naneste na čisté vlhké vlasy, vmasírujte a pokračujte ve stylingu. 
  
best price / 290 Kč 

150 ml
HOLD
SHINE
V0L

05∙  BODY

05.1 xtra volume
SPREJ PRO OBJEM 
Objemové aktivní složky poskytují vlasům sílu, dávají jim objem a pomá-
hají udržet tvar. Vhodný před foukáním, žehlením či kulmováním. 

Použití: nastříkejte do vlasů od kořínků ke konečkům a pokračujte v po-
žadovaném stylingu.

best price / 330 Kč 

150 ml

05.2 xpander
OBJEMOVÁ A TEXTURIZAČNÍ PĚNA
Dodává vlasům maximální objem, pevně drží styling. Zanechává vlasy 
lesklé a odolné, obsahuje UV filtr a termo ochranu. 

Použití: dobře protřepejte, aplikujte pěnu na  čisté vlhké vlasy anebo 
na suché vlasy pro zvýšení textury. 

best price / 390 Kč 

250 ml

HOLD
SHINE
V0L

HOLD
SHINE
V0L

HOLD
SHINE
V0L

HOLD
SHINE
V0L
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05∙  BODY

05.3 uplift
OBJEMOVÝ LAK 
Lak na vlasy se střední fixací, který vlasům poskytuje oporu a objem. 
Pro dlouhotrvající účes s paměťovým efektem, který poskytuje Vašemu 
účesu pružnost. Vlasy jsou díky němu lesklé a vitální. 

Použití: nanášejte ze vzdálenosti 20-30 cm od vlasů. 

best price / 360 Kč  

400 ml

05.6 powder style
MATUJÍCÍ OBJEMOVÝ PUDR 
Bez ohledu na typ vlasů dodává objem a strukturu. Zaručuje dlouhotrva-
jící fixaci a flexibilitu. Vhodný i pro zmatnění vlasu. 

Použití: protřepejte, naneste malé množství produktu do suchých vlasů 
a poté vytvořte požadovaný styling. 

best price / 399 Kč

5 g

HOLD
SHINE
V0L

05.7 bodifier
OBJEMOVÝ KRÉM NA VLASY
Jednoduché a  všestranné použití. Tento lehký krém dodává vlasům  
objem a tvar bez lesku. S jeho pomocí vlasy vydefinujete bez pocitu zatí-
žení. Zvedá vlasy od kořínků a dává jim podporu, efekt plnosti a objemu 
v celé délce. 

Použití: naneste malé množství do vlhkých vlasů od kořínků až ke koneč-
kům a poté vytvořte požadovaný styling. 

best price / 240 Kč  

100 ml

03.1 sea water spray
MOŘSKÁ SŮL VE SPREJI 
Zanechává přirozený vzhled vlasů. Dodává tvar rovným a vlnitým vlasům 
s mořským efektem bez vysoušení. Suchým vlasům pomáhá získat zpět 
zdravý vzhled, protože jim dává sílu a hydratuje je. Vhodný i na pánské 
„rozcuchy“ 

Použití: naneste na suché vlasy ze vzdálenosti 30-40 cm. Fénujte stude-
ným vzduchem a poté vytvořte požadovaný styling. Použijte před vytvo-
řením účesu nebo jeho dokončením. Vhodné pro oživení účesu. 

best price / 330 Kč  

250 ml

HOLD
SHINE
V0L

HOLD
SHINE
V0L

HOLD
SHINE
V0L

UT01. KAŽDODENNÍ STYLING
• Uplift 400 ml
• Sea water spray 250 ml 
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07∙  HOLD

07.1 super glue
MODELAČNÍ GEL 
Jedinečný modelující gel pro vytvoření netradičního účesu s dlouhotr-
vajícím efektem. 

Použití: naneste do vlhkých nebo suchých vlasů a vytvořte požadovaný 
styling. 

best price / 380 Kč

150 ml

07.2 hold out gel
SILNĚ TUŽÍCÍ GEL 
Silný gel pro vytvoření dlouhotrvajícího mokrého vzhledu. Pro vytvoření 
nového stylu si opět namočte své dlaně a  vytvořte nový účes kdykoli 
a jak si budete přát. Lehce vlasy slepuje, ale vlasy si zachovávají přiro-
zený efekt. Vhodný i do kudrnatých vlasů.

Použití: přiměřené množství naneste na mokré nebo suché vlasy a poté 
vytvořte požadovaný styl. 

best price / 290 Kč 

200 ml

07.3 muddy matt
MODELAČNÍ BAHNO  
Chcete mít na vlasech matný efekt? Modelovací bahno vytváří a definuje 
matný styl. Vlasy nezůstanou slepené, vhodné i  pro vytvoření objemu 
od kořínků. 

Použití: pečlivě rozpracujte v  rukou, tak aby styling nebyl vidět, poté 
naneste do  suchých vlasů. Před foukáním pro objem můžeme vetřít 
do mokrých vlasů ke kořínkům. 

best price / 360 Kč 

75 ml

07.4 hard spray
OBJEMOVÝ LAK
Silně tužící objemový lak, který perfektně zafixuje Váš účes a dodá mu 
extra objem. Dodá vlasům lesk, podporu a vitalitu. 

Použití: nastříkejte do vlasů ze vzdálenosti 20-30 cm. 

best price / 360 Kč

400 ml

HOLD
SHINE
V0L

HOLD
SHINE
V0L

HOLD
SHINE
V0L

HOLD
SHINE
V0L
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07.9 kamoufl Age
ČERNÝ GEL  
Perfektně natónuje první šediny a osvěží Váš účes. Vlasům dává středí 
fixaci, takže účes působí přirozeně. 

Použití: naneste gel nejprve do  rukou, promasírujte a  poté aplikujte 
na čisté vlhké vlasy podle potřeby.
 
best price / 360 Kč

150 ml

08∙  SHINE 

08.2 so glow
TŘPYTIVÝ DEFINUJÍCÍ VOSK
Vyhlazující vosk s minimální tuživostí, který dodává vlasům vysoký lesk 
a jemnost. Eliminuje krepatost aniž by vlasy byly zatížené. Chrání Vaše 
vlasy jemným průhledným filmem a UV filtry. 

Použití: rozetřete malé množství ve svých dlaních a aplikujte na suché 
vlasy. 

best price / 320 Kč 

75 ml

08.3 radiate
LESK VE SPREJI
Sprej, který dodává vlasům zářivý lesk, vlasy jsou po použití sametové 
a zářivé. 

Použití: nastříkejte ze vzdálenosti přibližně 8 cm na  dokončený účes  
ze všech stran. 

best price / 350 Kč 

75 ml

HOLD
SHINE
V0L

HOLD
SHINE
V0L

HOLD
SHINE
V0L

UT02. FOR MEN 
• Kamoufl age 150 ml
• Hard spray 400 ml
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Výhradní distributor: Utribe s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno – Zábrdovice • info@zonain.cz • +420 702 123 175 

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



WOMAN!
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maximum kreativity  
s milk_shake,
bez omezení 

a konvenčních vzorů

Krása přeci nemá  
žádnou šablonu  
a to nedokonalé  

je dokonale krásné. 
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maximum kreativity  
s milk_shake,
bez omezení 

a konvenčních vzorů

Krása přeci nemá  
žádnou šablonu  
a to nedokonalé  

je dokonale krásné. 

special



Vyber si svou kombinaci produktů,  
díky kterým budeš WOW WOMAN! 

01. POŠKOZENÉ VLASY 
• Integrity nourishing šampon 300 ml
• Integrity nourishing kondicionér 300 ml
• Lifestyling lak meduim hold 100 ml

be s
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new

Neboj se experimentovat.
Nech se inspirovat podzimními barvami a pokud chceš  
netradiční změnu, zkus třeba některý z nových odstínů  
milk_shake barevných šlehaček, které tvé vlasy hydratují,  
příjemně je provoní ovocem a nabarví. A to je ženy rebelie! 

SEASON
be s
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02. BLOND 
• Silver shine šampon 300 ml
• Silver shine šlehačka 300 ml
• Lifestyling liquid styler 250 ml

04. VLNY
• Curl passion šampon 300 ml
• Curl passion mask 200 ml
• Curl passion designer 175 ml   
   

03. ULTRA BLOND
• Silver shine light šampon 300 ml
• Silver shine šlehačka 300 ml
• Lifestyling let it shine 250 ml

be s
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05. SLABÉ A ŘÍDNOUCÍ 
• Energizing šampon 300 ml
• Energizing kondicionér 300 ml
• Lifestyling texturizing spritz 175 ml   

be s
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06. OBJEM
• Volumizing šampon 300 ml
• Volumizing kondicionér 300 ml
• Volumizing styling 175 ml

08. BARVENÉ
• Colour šampon 300 ml
• Colour kondicionér 300 ml
• Krém na ruce
• Mýdlo  
• Šála vínová/šedá

07. ROZTŘEPENÉ KONEČKY  
• Integrity nourishing šampon 300 ml
• Integrity nourishing kondicionér 300 ml
• Integriry incredible oil 50 ml
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10.  HYDRATACE
• Age renew šampon 250 ml
• Age renew maska 200 ml
• Silkening milk 140 ml
• Sea salt sprey 250 ml 

09.  OMLAZENÍ KYSELINOU  
HYALURONOVOU  

• Age renew šampon 250 ml
• Age renew ampule 20 ml
• Age renew aditivum 
• 12 wonders 140 ml
• Smoothing cream 200 ml
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