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

Kromě zpracování v potravinářském průmyslu je novinkou 
i v tom kosmetickém, protože je fantastickým zdrojem 
hydratace, výživy a má anti-aging vlastnosti.

PROČ JE OPUNCIE UNIKÁTNÍ?
Obsahuje kombinaci účinných látek, které jsou schopné 
“prolézt” hluboko dovnitř pokožky. Má super hydratační 
vlastnosti, dokonce takové, že nemají konkurenci. Stimuluje 
produkci kolagenu, tzn. že se pokožka sama omlazuje. A co 
je velmi zajímavé, obsahuje polysacharidy (pro vaši představu 
něco jako šnečí sliz), které kromě hydratačních schopností 
zlepšují kožní bariéru.

Pro kosmetický průmysl se z opuncie získává extrakt, a to 
buď z různých částí rostliny samostatně, nebo i z rostliny 
celé. Může se také lisovat přímo jen olej ze semen. Ten je ale 

astronomicky drahý. Pro představu, na 1 litr oleje potřebujete 
cca 800 kg plodů opuncie (v ní jsou právě ta semínka, ze 
kterých se olej lisuje). Cena pravého oleje z opuncie činí na 
kosmetickém trhu 50 tisíc korun za litr. Pokud si tedy v dobré 
víře kupujete opunciový olej za pár set korun, vždy se jedná 
jen o naředěnou koncentraci ve prospěch jiného oleje a nikdy 
nebude fungovat tak, jak má.

Díky svým unikátních vlastnostem pronikne opuncie až 
k dermis, aniž by byla fermentovaná. Na rozdíl od jiných 
rostlinných přípravků, kde jedině fermentace dokáže nastříhat 
velké molekuly účinných látek na tak malé, že proniknou až do 
hlubších vrstev, a kosmetika tak funguje. Proto je WHAMISA 
okamžitě účinná.

Zbylé „půl procento“ ve složení produktu je velmi zásadní, 
protože mimo jiné obsahuje spirulinu. Ta díky svým 
prokázaným aktivním účinným látkám spadá do kosmeceutiky. 
Spirulina  pomáhá řešit černé kruhy pod očima, problémy 
s akné a vyhlazuje nedokonalosti pleti.

OPU N C I E
FANTA ST I C K Ý 
př í r odn í  l i f t i ng

KOM BE  ne bo  KOM BE  Roya l?

Možná jste již zaznamenali i u jiných
kosmetických značek opuncii, pro nás ne
neznámý sukulent. Můžeme o něm směle říci,
že je to nová fashion aloe vera. 

WHAMISA 
FRESH přírodní 
liftingové sérum 

z opuncie

L i f t i ng ové  sé rum 
o bsahu j e

9 9, 47  %  č i s t é ho 
ex t r ak t u

z   o punc i e . 

„KOMBE je zdravý čaj, který se pije pravidelně, pak funguje dlouhodobě a preventivně. V případě, kdy ale přeceníte své síly a „odhalíte se“ infekci, vás nemusí rychle „podržet“. V tu chvíli 
nasaďte KOMBE Royal, protože funguje raketově. KOMBE Royal je vhodné užívat i jako kúru v níže zmíněných případech. Funguje i jako jednorázové dodání energie či nabuzení.“ 

PharmDr. Lucia Havlíková.

V čem je WHAMISA lif t ingové 
sérum bezkonkurenční?

•	 Má okamžitě viditelný efekt.
•	 Klinické studie prokázaly hydrataci po dobu 

až 72 hodin po aplikaci.
•	 Aktivuje tělu vlastní hydratační látky 

k „samozavlažování“ pokožky.
•	 Není olejové, ale hydrofilní.
•	 Dermatologicky testováno.

Brz y uvedeme 
i  dalš í  produk t y 

z OPUNCIE.

Máte se na
co těšit.

KOMBE versus KOMBE Royal – nástup účinků
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DOBA UŽÍVÁNÍ 

1. den

rychlá pomoc/úleva,
okamžitý nástup účinků,
100% extrakt

každodenní prevence,
pozvolný nástup účinků,
10% extrakt

KOMBE Royal

KOMBE

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc

KOMBE
•	 Nechci být ve stresu 

•	 Chci psychickou pohodu
•	 Nechci být pod neustálým tlakem

•	 Nechci se odhalit infekcím
•	 Prodělal/a jsem infekci a potřebuji 

se “srovnat”

KOMBE Royal
•	 Jsem ve stresu

•	 Jsem unavená a nemám energii
•	 Necítím se dobře, mám pocit, že na mě 

něco “leze”
•	 Chci mít bohatší sexuální život

•	 Procházím menopauzou

Více se dozvíte z klinické studie na www.kombe.cz
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Celosvětová poptávka po kvalitním ženšenu je tak obrovská, že 
naprosto převyšuje nabídku. Proto svým zákazníkům říkáme, že 
„Kombe prostě neteče z kohoutku“.  Každý rok musíme předem 
svému dodavateli oznámit, kolik odebereme další rok. Prakticky 
to znamená, že si jej musíme rezervovat.

Každá vyrobená šarže KOMBE je laboratorně prověřována 
a dostává svůj rodný list. V něm se deklaruje a hodnotí účinnost 
produktu z hlediska výskytu saponinů, což jsou účinné látky. 
Rodný list je jasným důkazem o kvalitě produktu a obsahu 
vysoce kvalitního ženšenu. Každá šarže je testována na výskyt 
mikroorganismů a obsah těžkých kovů.

MÁME VŠECHNY DOKLADY O TOM, ŽE ŽENŠEN 
V KOMBE JE 100 % ÚČINNÝ A BEZ CHEMIE.
Dokonce jsme usilovali o BIO certifikaci. Když jsme o tom 
jednali s dodavatelem, upřímně kroutil hlavou, proč ji chceme. 
A je to logické, protože ženšen obsažený v KOMBE pochází 

z oblasti Punggi v provincii Gyeongbuk, kde roste tisíce let. Tato 
oblast je jedna ze dvou na světě, kde roste nejúčinnější ženšen 
vůbec. Díky těmto ideálním podmínkám není zapotřebí ženšen 
chemicky ošetřovat.

Jako důkaz máme laboratorní výsledky na obsah pesticidů, kde 
se jednoznačně prokázalo, že „náš“ ženšen je čistý. Mohl by být 
certifikován jako BIO, ale z úcty k dodavateli to nevyžadujeme, 
protože by to pro něj znamenalo přílišnou byrokracii 
a administrativní zátěž. Na kvalitě ženšenu by se nic nezměnilo.
„Nikdy vám nebudeme nabízet nic, co bychom nemilovaly.“

Každ á  k r ab i čka
KOM BE  má  s v ů j
r odný  l i s t
Na trhu je velké množství přípravků
se ženšenem. Pozor, není ženšen jako
ženšen. Tzn., že je velmi důležité znát
jeho původ a obsah účinných látek
potvrzených laboratorně. Jedině tak
budete mít jistotu, že bude fungovat.

JAK POZNAT 
NEJKVALITNĚJŠÍ ŽENŠEN

•	 Pochází z Koreje z oblasti Punggi.
•	 Nejúčinnější je v době zralosti šesti let ve formě 

červeného ženšenu.
•	 Obsahuje správný poměr účinných látek 

hlavních a vedlejších kořenů.
•	 Účinky jsou posíleny kombinací s dalším 

adaptogenem, nejlépe jujubou.
•	 Kvalitní ženšen není levný. Cena se pohybuje 

min. 10 Kč na dávku.

Ověř
te si,

 jaký žen
šen užíváte.

WHAMISA FRESH HYDRATAČNÍ
LIFTINGOVÉ SÉRUM Z OPUNCIE
WHAMISA FRESH HYDRATAČNÍ
LIFTINGOVÉ SÉRUM Z OPUNCIELIFTINGOVÉ SÉRUM Z OPUNCIE
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100% přírodní
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Korejský ženšenový čaj 
Kombe dodává energii

VÍCE O POZITIVNÍCH ÚČINCÍCH KOREJSKÉHO ŽENŠENOVÉHO ČAJE KOMBE NALEZNETE NA KOMBE.CZ

ENERGIE
PRO
TĚLO
I MYSL
Stačí pít
KOMBE.
Denně.
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CO JE NA PRVNÍM MÍSTĚ VE SLOŽENÍ, TOHO JE 
V PRODUKTU NEJVÍCE.

První složka tvoří kolem 80 % produktu. Podívejte se na 
složení vašich produktů, pravděpodobně tam bude napsána 
voda/ aqua/ water/ mineral water/ purified water/ distilled 
water/ glacier water. Nenechte se zmást, jedná se vždy a pouze 
o vodu. Voda obsažená v kosmetických produktech pleť 
vysušuje. Dále vytváří prostředí pro množení mikroorganismů 
a produkt musí být chemicky konzervován. Navíc, voda 
v přípravku ředí jeho účinnost. 

Produkty bez přidané vody jsou logicky koncentrovanější, 
a proto účinnější. V našem případě je voda nahrazená 85,47 % 
výtažků z listů aloe.

Další složky jsou seřazené sestupně dle množství a určují 
účinnost a bezpečnost produktu. Pozor ale, problém může být 
v ingrediencích, jichž je ve výrobku méně než jedno procento.  
Ty se totiž mohou řadit libovolně. Toho bohužel někteří výrobci 
zneužívají, a dávají tak na přední místa účinnější složky na úkor 
konzervantů.

*Aloe Barbadensis Leaf Juice, *Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, *Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, **Cetyl Alcohol, **Cetearyl Olivate, **Sorbitan Olivate, *Theobroma 
Cacao (Cocoa) Seed Butter, *Argania Spinosa Kernel Oil, *Persea Gratissima (Avocado) 
Oil, Gluconolactone, *Calendula Officinalis Flower Oil, *Helichrysum Arenarium 
Extract, *Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, *Camellia Sinensis Leaf Extract, Algin, 
*Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit Extract, *Lactobacillus/Chrysanthemum 
Sinense Flower Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Nelumbo Nucifera Flower Ferment 
Filtrate,*- Lactobacillus/Taraxacum Officinale (Dandelion) Rhizome/Root 
Ferment Filtrate, Xanthan Gum, ***Scutellaria Baicalensis Root Extract, ***Paeonia 
Suffruticosa Root Extract, ***Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Brassica 
Oleracea Capitata (Cabbage) Leaf Extract, Ipomoea Batatas Extract, **Caprylic/Capric 
Triglyceride, Aniba Rosodora (Rosewood) Wood Oil, Geranium Maculatum Oil, Citrus 
Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Oil, Rosa Damascena Flower Oil
* pochází z ekologického pěstitelství a je v BIO kvalitě
** přírodního původu
*** přírodní konzervanty / bergamotový olej neobsahuje bergapten (alergen)

CETYL ALKOHOL
V tomto případě se nejedná o klasický 
alkohol, ethanol neboli ethylalkohol, 
jak jej známe. V chemii se totiž jako 

alkohol označuje velká skupina látek, 
protože má část struktury složení 
podobnou. Jedním z nich je cetyl 

alkohol. Málokdo ví, že alkoholem je 
i mentol nebo glycerol.

GLUKONOLAKTON
Kromě konkrétních rostlin hledejte 

ve složení inovativní molekuly. 
Například glukonolakton, adenosin, 

natto guma…V tomto případě 
se jedná o molekulu s vědecky 

prokázanými účinky. Zesvětluje 
hyperpigmentaci, rozjasňuje pleť 

a vypíná vrásky.

XANTANOVÁ GUMA
Xantanová guma je látka přírodního 

původu. Vzniká fermentací kukuřice. Je 
fantastická na hydrataci. V přírodních 

kosmetikách může nahrazovat glycerol. 
Na něj si dejte ale pozor. „V malém lék, 

ve velkém jed.“  Nikdy by ho nemělo být 
v produktu více než 10 %, optimální je 
2 – 5 %, protože pleť z dlouhodobého 
hlediska dehydratuje tím, že na sebe 

váže vnitřní vlhkost.

WHAMISA má certifikáty: EWG, ECOCERT, BDIH, VEGAN, Original Excellent Dermatest, Cosmos Organic

Na konci složení jsou většinou napsané 
konzervanty. WHAMISA neobsahuje 
žádné chemické konzervanty.
Jen pro představu, ty nejnebezpečnější jsou:
1) Isothiasoliny (MIT, CMIT, Kathon)
2) Parabeny (Methyl-, Propyl – paraben)
3) Formaldehydové donory (DMDM 
Hydantoin, Imadozolidinyl Urea Atd.)
4) Phenoxyethanol

CHCETE SI UDĚLAT REVIZI VE SVÉ KOUPELNĚ? 
Zadejte si oblíbený produkt do vyhledávače stránky www.ewg.org/skindeep. Možná budete překvapeni. 
Mimochodem WHAMISA nikdy nezískala horší známku než dvojku. A to je stupnice až do desítky.

Takto vypadá složení produktu, který 
obsahuje probiotika. Ta mají za úkol 
fermentaci. Díky fermentaci je znásobena 
účinnost výrobku a zaručen okamžitý 
viditelný efekt po aplikaci. Zároveň se 
snižuje riziko vzniku alergických reakcí 
a je prodloužena doba trvanlivosti od 
otevření produktu na osm měsíců. Obecně 
přípravky bez chemie vydrží max. šest 
týdnů. WHAMISA obsahuje výhradně 
přírodně se vyskytující konzervancia. 
V Lotionu Double Rich je to šišák 
bajkalský, pivoňka keřovitá a lékořice lysá.

Nebudete mít vrásky a zabráníte vzniku 
pigmentových skvrn. WHAMISA uvádí 
na trh nové opalovací krémy. Mají 
vylepšené složení a nově jsou i VEGAN!

C H R A Ň T E  s e  p ř e d 
s l u n e č n í m  z á ř e n í m  j i ž 
s   p r v n í m i  p a p r s k y !

„V   PU R E  N EMUS Í T E  Č Í S T  S LOŽE N Í . 
PŘ EČTEM E  J E  Z A  VÁ S .“

Ph arm D r.   L u c i a  H a v l í ková

U nás máte 100% j istotu, že produkty , které nabízíme ,
         jsou nej en zdraví neškodné , a le opravdu funguj í.
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Rozumět složení produktu není úplně jednoduché a ne každý z nás má chuť a čas se tomu věnovat. 
Následujících pár tipů by vám však nákup kosmetiky mohlo usnadnit.

„Nikdy vám nebudeme nabízet nic, co samy nepoužíváme, co bychom do detailu nevyzkoušely a co bychom nemilovaly.“ 

V PURE JE 
VŠECHNO 

PURE
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„Žít jógu neznamená žít 
s nasazenými růžovými 
brýlemi, užívat si výhradně 
toho, co nás těší, a kráčet po 
prošlapané cestičce, která 
vede ke zřetelnému cíli. 
Naopak! Žít jógu znamená 
putovat skrze všechna úskalí 
a překážky, které nám do životní cesty přicházejí.” 
Václav Krejčík 
Poslední knihu Vaška si můžete koupit i u nás. Máme ho 
rádi, protože i my už díky němu pravidelně cvičíme jógu! 

Kde všude koupíte KOMBE bez čekání, 
hledejte na našich stránkách v sekci 
KONTAKT. Zde naleznete 
i veškeré informace 
o velkoobchodní 
spolupráci.
Žádejte svého 
lékárníka, ať vám 
KOMBE objedná 
přes Alliance 
Healthcare. KOMBE 
zakoupíte také na rohlik.cz, 
drmax.cz, alza.cz i Woltu.

Rozhodly jsme se jít s kůží na trh a začaly namlouvat 
podcasty. Když přežijete ten první, který je o tom, jak 
jsme se s Luckou seznámily, a je spíše oddechový, tak 
v těch dalších vás čeká spousta zajímavých informací. 

A pozor, budeme zvát i hosty. Na google, apple,  
spotify PURE DISTRICT.

Více i na www.puredistrict.cz/blog 

PODCASTUJEME!
NOVĚ

Žijte jógu 2

C H O CO L ATE
TH E R APY

KOMBE je náš vlastní produkt chráněný ochrannou známkou pro evropský trh. WHAMISA je korejská kosmetika bez 
chemie, kterou exkluzivně dovážíme do Čech a na Slovensko. PURE SHOPPING je kategorie zboží, které sami používáme 

a zapadá do konceptu PURE. Novinkou letošního jara je PURE DISTRICT Origin. Náš vlastní brand. Kromě již zalistovaného 
sortimentu chystáme bytové vůně, designové doplňky do bytu a Lucka vyvíjí i pár kosmetických nezbytností. 

SPUS TILI JSME PURE SHOPPING

Pijáci KOMBE 
ocení limitovanou 
edici KOMBE 
ECO PACK. Je 
to náš pilot, na 
kterém testujeme, 
jaký sáček se 
nejvíce líbí. 
Součástí balení je 
i odměrka.

NAKUPTE WHAMISU
za 3 945 Kč a dostanete
zdarma BIO Opalovací krém
SPF50+ rozjasňující nebo
sjednocující v hodnotě 945 Kč
ZDARMA! Více o akci na
www.puredistrict.cz

Kde koupíte KOMBE?

Ručně vyráběnou svíčku s bavlněným knotem 
i přírodními vosky ocení především ten, kdo miluje 

neotřelé vůně. Ovocné tóny jsou chlazené ledovou 
vodkou, hořkou čokoládou, štiplavým zázvorem. 

Andělskou jemnost dodává smyslné pižmo a jemné tóny 
guajakového dřeva. HUG ME je jako medvídek.

Nechte se obejmout i vy!

Novinka z kolekce VERMI BY 
DARA svíčka HUG ME

Trička PURE 
DISTRICT Origin jsou 
s motivy, které máme 
rádi. V bílé variantě 
jste mohli poznat 
inzerci na WHAMISA 
liftingové sérum a na 
černou jsme otiskli 
část příběhu KOMBE.

KOMBE         KOSMETIKA WHAMISA         PURE SHOPPING         OUTLET         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

BĚHEM JARA PŘEDSTAVÍME LIMONÁDU PRO 
DOSPĚLÉ V PLECHOVCE. VE SPOLUPRÁCI 

S KERSKOU LIMONÁDOVNOU UVEDEME NA 
TRH OSVĚŽUJÍCÍ DRINK, KTERÝ OBSAHUJE 

FERMENTÁDU A 2 SÁČKY KOMBE!

KOMBE
Ženšenáda

V PURE SHOPPING najdete 
i kosmeceutiku. Produkty, které jsou 
vrcholem současných kosmetických 
možností. Kosmeceutika je propojení 
kosmetiky, estetiky a farmacie. Harmonizace 
vědecké kosmetiky v souladu s přírodou.

ECO PACK

Tatiany Gregor Brzobohaté je postavena na sedmi 
čakrách pro sedm dnů v týdnu. Není to jen obyčejná 

čokoláda, má příběh a dohromady tvoří delikátní 
kombinaci čokolády a vybraných ingrediencí. Vy si ji 

můžete koupit ve dvou variantách: dražé nebo bean to 
bar čokoládě.


