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VÁŠ PATENT NA KR ÁSU     SPOJENÍ VĚDY A KR ÁSY     PREMIUM C ONCEPT STORE

Kosmetické produkty této řady obsahují pouze účinné látky bez přidaných pomocných látek 
(ty se do přípravku přidávají k zajištění lepší stability, vůně, konzistence, barvy produktu). 
Tímto zjednodušením složení se na trhu objevily produkty, které opravdu fungují a zároveň 
jsou bezpečné. Každý produkt z této řady je koncentrátem více než 97 % čisté přírodní 
opuncie. Zbylé 3 % jsou další látky, které jen znásobují účinnost produktu.

WHAMISA je trendsetterem ve vývoji účinné čistě přírodní kosmetiky. Díky patentovaným 
inovacím a udržitelným technologiím přetváří stávající klišé receptur v absolutní FORMULI 1 
v kosmeceutickém průmyslu.

L E TN Í  GE N IÁLN Í 
TROJ KOM BI NAC E
WHAMISA FRESH řada z opuncie je veganskou novinkou 
letošního roku. Jedná se o 100% přírodní a intuitivní péči 
o vaši pleť. Koncept FRESH je postaven na jednoduchém 
principu, že méně je více.

Okamžitě 
vypíná pleť

Na první 
pohled 
omlazuje

Působí 
dlouhodobě

Proniká až do 
dermis

WHAMISA Přírodní liftingové sérum bylo klinicky 
testováno. Studie se zúčastnily ženy ve věku 19 - 60 let 
(průměrný věk byl 45 +/- 9). Studie hodnotila několik 
parametrů týkajících se účinnosti a bezpečnosti. 
Srovnávala se hydratace v místě aplikace séra oproti 
místům, kde sérum aplikováno nebylo.

PROKÁZALO SE, ŽE WHAMISA PŘÍRODNÍ 
LIFTINGOVÉ SÉRUM:
•	 Proniká až do dermis. Do dermis se dá dostat 

pouze invazivní metodou. Neexistuje žádný jiný 
produkt, který by měl na tento efekt klinická data.

•	 Okamžitě vypíná pleť díky aktivní hydrataci.
•	 Efekt vypnutí přetrvá po dobu min. 72 hodin.
•	 Pleť zůstává vypnutá i po uplynutí této doby.
•	 Má výborný bezpečnostní profil.

WHAMISA FRESH = přírodní liftingové sérum, tekutý peeling a liftingový shot

WHAMISA FRESH Přírodní liftingové sérum z opuncie bylo klinicky testováno.

P RV N Í  KO S M E T I C K Á  Ř A DA  N A  S V Ě T Ě  B E Z  P O M O C N ÝC H  L ÁT E K ! ! !

1. Přírodní liftingové sérum je celosvětově 
TOP produkt v boji proti vráskám. 
Je výjimečné trojím hydratačním účinkem, který vydrží až 
72 hodin po aplikaci. Tzn., že hydratuje nejen na povrchu 
pleti, ale „proleze“ až do dermis, kam se žádný krém 
nedostane. Stejnou geniální 
trojkombinaci zatím žádný 
jiný produkt na světě neumí.
Náš tip: Protože přírodní 
liftingové sérum opravdu 
vypíná, můžete mít 
paradoxně pocit lehkého 
pnutí obličeje. Pokud ale před 
aplikací použijete tonikum 
dle vašeho typu pleti, pnutí 
100% ustoupí!

3. Veganská mycí maska je doslova 
liftingový shot.
Rychlá pomoc na vypnutí obličeje a doslova silný 
antioxidační shot. Vypnutí nastane díky rychlé 
dávce hydratace, neboť maska obsahuje celý 
čerstvý kaktus rozmixovaný do podoby jemného 
smoothie.  Maska je nabitá vitamíny, antioxidanty 
a omega mastnými kyselinami. Její hojivé 
a uklidňující účinky oceníte i po pobytu na slunci.
POZOR! Je důležité ji smýt a poté aplikovat klasické 
WHAMISA Tonikum dle typu pleti.

2. Exfoliační tonikum je primárně určeno na retexturaci 
a rozjasnění pleti. 
To nastane díky exfoliačním účinkům (aktivnímu odstranění odumřelých buněk alfakyselinami). Pleť  
tak bude vyhlazená, zářivá a dostane impuls k produkci kolagenu. Tonikum je ideální na rychlý refresh 
obličeje. POZOR! Neplést s klasickým WHAMISA Tonikem. Toto je v podstatě tekutý peeling, který je dobré 
smýt. A až následně použít klasické WHAMISA Tonikum.

Naše zkušenost: „Protože mám suchý typ pleti se sklonem k atopii, používám ho opravdu jen 2-3x týdně. 
Po jeho aplikaci používám jako další krok WHAMISA Tonikum DEEP RICH, které dodá potřebnou dávku 
hydratace a až poté WHAMISA Přírodní liftingové sérum z opuncie.“ Líba1
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1. Kolik miligramů ženšenu má přípravek obsahovat, aby 
fungoval a zároveň byl bezpečný pro dlouhodobé užití.
Ženšen k dlouhodobému užívání by měl obsahovat 10 % 
extrakt 6letého červeného ženšenu. Tzn. 300 mg účinných látek 
v jedné dávce. Denní dávka pro dlouhodobé užívání může být 
až 900 mg.

2. Krabička v cizím jazyce jen s nalepenou etiketou je 
většinou problém.
Nikdy se přesně nedozvíte jak a hlavně z jak kvalitního 
ženšenu byl přípravek vyroben. Navíc, rozeznat čínské znaky 
od korejských je složité. Vy si myslíte, že máte korejský 
ženšen a přitom může být z Číny. Tzn., že si v dobré víře 
koupíte korejsky vypadající produkt, ale ve finále si můžete 
dokonce i ublížit. Opravdu funkční a zdraví bezpečný 
produkt by měl deklarovat u každé šarže laboratorní výsledky.

3. Přípravek ze ženšenu nemůže být v nálevových 
sáčcích a louhovat se jako čaj.
Protože ženšen není čaj a pouze vylouhováním ženšenu 
v sáčku se účinků nedočkáte. K získání účinných látek je nutné 
kořeny ženšenu několikrát extrahovat při teplotě 85 ˚C po 
dobu 12 hodin. Jedná se o složitý proces, který je v domácím 
prostředí prakticky nereálný. Proto si ženšen v nálevovém sáčku 
opravdu nekupujte. Jedná se o předražené placebo!

4. Pokud chcete užívat ženšen pro zdraví, nekonzumujte 
přípravek ve formě plátků z kořenů.
Protože může být potenciálně nebezpečné takový typ přípravku 
dlouhodobě užívat. Správně fungující přípravek musí totiž 
obsahovat namíchaný poměr hlavního a vedlejšího kořene 
70:30 dohromady. Jinak hrozí, že produkt bude fungovat 
kontraproduktivně. Pokud sníte jen kořen, tělo si z něj není 
schopno vstřebat účinné látky tak jako z extraktu.

5. Ženšenové tinktury nemohou vykazovat účinky 
prokázané ve studiích.
Tinktura je lihový extrakt. I když je to u některých bylin 
žádoucí a na místě, ženšen do této skupiny rozhodně nepatří. 
Dle tradičních postupů se totiž nedoporučuje extrahovat ženšen 
do alkoholu, ale výlučně do vodního prostředí. Navíc alkohol ve 
spojení se ženšenem nebyl nikdy klinicky hodnocen. Metodicky 
to není správné a doporučené. 

6. Kombinace ženšenu s mateří kašičkou je většinou jen 
marketingový tah.
Mateří kašička je elixír mládí, někteří výrobci ji záměrně 
přidávají i do přípravků se ženšenem. Doporučené dávkování 
mateří kašičky je však 2 000 mg denně tak, aby produkt 
fungoval, a v dostupných ženšenových přípravcích na trhu je jen 
stopové množství. Navíc tako kombinace, na rozdíl od jujuby, 
není smysluplná. 

MAGICKÝ ŽENŠEN SE S VELKOU 
SLÁVOU VRACÍ MEZI NEJSTATEČNĚJŠÍ 
BOJOVNÍKY ZA LIDSKÉ ZDRAVÍ.

KOMBE JE JEDEN Z NEJÚČINNĚJŠÍCH 
A NEJKVALITNĚJŠÍCH ŽENŠENOVÝCH 

PŘÍPRAVKŮ NA TRHU
•	  1 sáček obsahuje 10% extrakt 6letého korejského 

ženšenu. To se rovná 300 mg účinných látek.
•	 Každá šarže má laboratorně potvrzené množství 

účinných látek, včetně bezpečnostního listu.
•	 Je vyráběno pod dozorem farmaceutické společnosti.
•	 Chráněno ochrannou známkou pro evropský trh.
•	 Obsahuje unikátní kombinaci ženšenu a jujuby.

NOVÉ BALENÍ
111 a 222 dávek

„V oficiální lékařské literatuře je korejský ženšen doporučován ke 
správnému vyvážení imunity a prevenci negativních důsledků 

stresu. Navíc se jedná o nejprostudovanější bylinu na světě. Je ale 
velmi důležité znát nejen původ ale i složení ženšenových přípravků. 

Pokud je neznáte, mohou být v lepším případě neúčinné a v tom 
horším dokonce i zdraví škodlivé.“

PharmDr. Lucia Havlíková

Každá generace na 
něj zapomene a pak 
ho znovu objeví

KOMBE 

znamená 

v korej šti
ně 

„Na zdraví“

Nejúčinnějším ženšenem 
na světě je 6letý červený 
ženšen korejský neboli 
ženšen pravý.

Pozor ale, to neznamená, že produkt 
s korejským ženšenem je opravdu
kvalitní a bezpečný, protože je důležité:



Proč jste se rozhodla žít v Kostarice?
Dva roky jsem bydlela v Paříži. Během 
pandemie jsem začala mít pocit, že se 
potřebuji přestěhovat na místo, kde jsem 
víc v souladu s přírodou. Toužila jsem cvičit 
jógu pod širým nebem a taky surfovat. 
Miluju energii Kostariky, místní lidi a jejich 
životní styl. Uvidíme, jak dlouho tady 
zůstanu. Nikdy nic neplánuji.

Je nějaké místo, kde jste nebyla a kam se 
chcete podívat?
Ráda bych se podívala do Austrálie, nebyla 
jsem ještě v Kolumbii a v Argentině. Tyto 
destinace jsou na mém bucket listu už 
několik let. Zatím dodržuju pravidlo, že 
každý rok cestuji do země, kde jsem ještě 
nebyla.

Produkty jsou navrženy tak, abychom 
s nimi mohli i cestovat, je to tak?
Ano, smyslem celého konceptu je 
pohodlnější a příjemnější cestování. Některé 
produkty mají vyloženě cabin size velikost.

Co děláte proto, abyste byla zdravá 
a krásná?
Medituji, cvičím jógu a jím čerstvé 
potraviny.

Jak se stravujete?
Diety rozhodně nedržím. Jen jsem 
vynechala ze svého jídelníčku bílou mouku 

a cukr. Zjistila jsem, že mi nedělají dobře. 
Nejsem vegetarián, jím normálně maso, ale 
jen jednou týdně. Skoro každý den mám 
k jídlu rybu. Bez mučení přiznávám, že 
miluju kávu a bez svého AeroPressu nedám 
ani ránu.

Kdy jste propadla józe?
V dětství. Od deseti let, kdy jsem začala 
chodit se svoji maminkou. To jóga ještě 
ani nebyla trendy. Před osmi lety jsem 
absolvovala školení učitelů jógy v Kostarice 
a od té doby cvičím jógu několik dní 
v týdnu, někdy i každý den. Podložka na 
jógu mi nesmí na cestách chybět!

Jaké produkty z Vaší kolekce jsou 
bestsellery? 
Jednoznačně opalovací krémy na rty a oči, 
hedvábná maska na spaní a také kompresní 
podkolenky.

Byla jste někdy v České republice?
Ano, když mi bylo čtrnáct. A ráda bych se 
sem opět vrátila. Doufám, že to bude brzy.

Na co se Julie Pallesen těší v roce 2021?
Na vývoj udržitelných přírodních produktů 
z darů kostarické přírody. Máme v plánu 
otevřít první kamenný obchod THIS WAY 
právě tady v Kostarice.

V   PU R E  D I S TR I C T  E X K LUZ I V N Ě
W E L L  B E I N G  ZN AČ K A

TH IS  WAY

PURE DISTRICT PODCAST

Již Vyš lo:

THIS WAY jsou well being produkty nejen na cesty. Primárně je 
budou milovat všichni, kteří mají rádi pohodlí, kvalitu, nadčasovost 

a souzní s přírodou. Majitelkou značky je dánská modelka Julie 
Pallesen, která žila v New Yorku, Barceloně, Paříži, Tel Avivu a nyní 
je jejím domovem Kostarika. Díky svému povolání byla, jak sama 

říká, 2–3× týdně v oblacích, a proto se zrodila myšlenka na koncept 
produktů, díky kterým se cítí všude jako doma.

Chcete se dozvědět více o našem konceptu? Zajímá vás zdravý 
životní styl? Poslouchejte naše podcasty. Na google, apple, spotify 

PURE DISTRICT. Více i na www.puredistrict.cz/podcasty

NÁŠ OSOBNÍ LETNÍ TIP:

PharmDr. Lucia Havlíková 
a MgA. Líba Drdáková, 

spolumajitelky PURE DISTRICT

•	 Jak vznikl koncept PURE DISTRICT
•	 Vše, co byste měli vědět o ženšenu
•	 Jaký je rozdíl mezi konvenční a přírodní kosmetikou
•	 Tipy jak pečovat o pleť, aby byla krásná, zdravá a bez vrásek
•	 Jak bojovat s maskne – akné z roušky
•	 Vše, co byste měli vědět o opalování a  hyperpigmentaci
•	 Nejčastější dotazy na KOMBE
•	 A další…

WHAMISA novinkou je 10 barevných odstínů 
přírodních rtěnek. Fantasticky se aplikují a přežijí 
i večírek. Magnetický uzávěr je bezkonkurenční.

Multifunkční 
balzám vyrobený 
v Kostarice je 
doslova božský. 

Třpytivý 
opalovací krém 
na rty SPF15+ 
a opalovací krém 
na oči SPF50+ 
s rozjasňujícím 
efektem.

Gel po 
opalování. 
Obsahuje 

elixír 
Hydroviton 

Plus.

Celou kolekci najdete na www.puredistrict.cz/pure-shopping/this-way

Dřevo ze stromu 
Palo Santo se od 
pradávna používá 
při aromaterapii, 
a meditaci.

Vulkanická 
maska 

z růžového 
jílu.
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KOMBE je náš vlastní produkt chráněný ochrannou známkou pro evropský 
trh. WHAMISA je BIO veganská korejská kosmetika 100 % bez chemie, 
kterou exkluzivně dovážíme do Čech a na Slovensko. PURE SHOPPING 
je kategorie produktů,  které sami používáme, a zapadá do konceptu PURE. 
Novinkou letošního roku je PURE DISTRICT Origin. Náš vlastní brand.

Budečská 11, Praha 2, Vinohrady 
www.puredistrict.cz, info@puredistrict.cz, telefon: +420 735 750 300 

Otevřeno: Po až Pá 10.00 - 18.00 hodin

KOMBE         KOSMETIKA WHAMISA         PURE SHOPPING         PODCASTY         PURE PROGRAM         NAPSALI O NÁS         BLOG         O NÁS         JOURNAL         KONTAKT

VÁŠ PATENT NA KR ÁSU     SPOJENÍ VĚDY A KR ÁSY     PREMIUM C ONCEPT STORE

Otevírací doba PO - PÁ od 10.00 do 18.00 hodin (PURE DISTRICT, Budečská 11, Praha 2), DOPRAVA nad 2 000 Kč ZDARMA

Poznáváte naši inzerci na 
OPUNCIOVÉ liftingové sérum? 

Hlavním motivem je antická hlava 
sochy a nám se tak líbí, že jsme se 
rozhodli ji „zhmotnit“. V nabídce 
jsou dvě varianty tisku. A pozor, 
polštář je oboustranný. Na zadní 
straně je motto našeho konceptu. 

PURIS OMNIA PURA. 
K čistému vše čisté.

Bytová vůně PURE DISTRICT Origin je 
kombinací osobitosti i tajemství. Lehce 

květinová vůně s příměsí tonkových 
bobů, jejímž základem jsou pudrové tóny 

a přírodní pryskyřice z keře labdanum. 
Vyvolává pocit čistoty, bezpečí a domova. 
Zklidní mysl i rozbouřené emoce. Působí 

svěže, čistě a neotřele. Několik let byla 
testována ve spolupráci s našimi zákazníky. 

Jedná se o třístupňovou formuli vůně 
a intimity. Vůně byla vyvinuta dle tradičního 

dědictví francouzské školy parfémů.

POLŠTÁŘ PURE 
DISTRICT Origin

50 x 50 cm

Víte, co potřebuje každá žena? 
Potřebuje pléd a ne jeden! 
Naším objevem letošního 
jara je česká značka my.pled.  
V jejich showroomu jsme se 
doslova převrátily, a proto jsme 
společně vytvořili limitovanou 
letní edici PURE DISTRICT by 
my.pled. L&L

Značka my.pled vznikla již v roce 
2014. Vlastní ji Helena Harabinová 
a Kateřina Samková. Společně 
s oděvním designérem Janem 
Šimrem vytvořili úspěšný koncept, 
který má mnoho spokojených 
zákaznic. Více se dozvíte na  
www.mypled.com

Pléd
 je

 v
elm

i l
eho

unký a šik

By t ová  v ůn ě
PU R E  D I S TR I C T  O r i g i n

•	 SVRCHNĚ KVAŠENÁ LIMONÁDA S POMOCÍ 
ŠAMPAŇSKÝCH KVASINEK

•	 OSVĚŽUJÍCÍ 100 % PŘÍRODNÍ PRODUKT 
S PŘÍJEMNOU BUBLINKOU

•	 ZÁKLAD TVOŘÍ SICILSKÉ CITRÓNY, KOMBE 
A ROZMARÝN

•	 VHODNÉ PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST
•	 FANTASTICKÝ NEALKO PŘÍPITEK

•	 DODÁVÁ ENERGII PRO TĚLO I MYSL
•	 PERFEKTNĚ FUNGUJE NA DETOX, 

KOCOVINU I LIBIDO

Ženšenáda KOMBE 
je letošním letním 

drinkem!

VYCHUTNEJTE 
SI KOMBE 
V ORIGINÁLNÍM 
PORCELÁNOVÉM 
ŠÁLKU PURE 
DISTRICT ORIGIN.
K dostání po jednom 

nebo dvou kusech 
v balení.

Pléd je velmi variabilní, lehounký, splývavý a nesmírně šik. Využijete 
ho na plavky, oživí každý letní outfit a pozor v černé variantě je skvělý 
i na večerní šaty. Má skrytý magnetek na zapínání a díky němu krásně 

halí postavu. A co víc? Budete se cítit sexy! To vám garantujeme. 
A POZOR. Sedí opravdu každé postavě!

Helena & Kateřina


