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

O tom, co přijde s věkem a jak se teď máme, velmi intenzivně 
diskutujeme. Celý koncept PURE se tak pomalu ale jistě 
profiluje jako místo, kde najdete různé „vychytávky“, jak mít 
co nejdéle přirozený vzhled a být fit.
Myslíme na budoucnost, protože základem úspěchu je být 
připraven. Pak vás totiž nic nezaskočí. Proto doufáme, že za pár 
měsíců uvedeme na trh kolagen v úplně nové lékové formě, 
která v Evropě není dostupná. Pracujeme na ucelené řadě 
PERPETUUM a poctivě vše testujeme na sobě. 

Ve Francii finišujeme s meditační bytovou vůní…
Ačkoliv to možná bude znít sobecky, chceme prostě to nejlepší, 
a když to na trhu neobjevíme, vyrobíme si to. I pro vás.

Naše neodpustitelné P. S.
Víme, že to asi zní všechno jako klišé. A že možná za pár let 
budeme chtít něco, na co bychom teď ani nepomyslely. 
Ale víte, o čem to všechno je?
LA DOLCE VITA. C ést la vie.

M A K E  M E
YO U N G  AGA I N

Restartujeme vaši životní
energii. Stejně tak jako tu naši…

Už i nás (díky našemu věku) dohnal kult mládí a snažíme se 
všemožně potlačit příznaky stáří. Není pro nás ale důležitý jen 
vzhled, stejný důraz klademe i na životní energii a výživu těla.

URANG Ceramidový krém s infuzí damašské růže 
a esenciálních růžových olejů je 100% bez chemie, 

ale přesto fantasticky funguje jako ochranná
bariéra proti poškození.

Kožní bariéra by měla být zvláště v zimě chráněná 
ceramidy. Protože ty tvoří ochrannou vrstvu pokožky 

a jsou nezbytné pro udržení správné hladiny 
hydratace. Jejich nedostatek v pleti způsobuje suchost, 
svědění, podráždění a dokonce i poškození. Krém je 

vhodný pro všechny typy pleti.

Znamená doplněk stravy s klinicky prokázanými 
účinky. PURE SLIMM je určen nejen pro osoby, které 

potřebují významně zhubnout, ale i pro ty, které si 
potřebují váhu udržet, nebo je trápí doslova jen pár kil 

navíc. Pokud chcete jen nepřibrat (například během 
Vánoc?), vyzkoušejte PURE SLIMM

jako měsíční kúru.

BUDE SE VÁM
V ZIMĚ HODIT

DOPORUČ UJEME

U R A N G
C e r a m i d o v ý  k r é m

P U R E  S L I M M 
Nu t r a c e u t i c a l sSpeciálně vyvinuto tak, aby nejen 

vyhlazovalo vrásky, ale nastartovalo 
samoomlazující proces pleti, a tím ji tak 

vrátilo do mládí. Obsahuje 7 klinicky 
ověřených patentovaných látek.

PERPETUUM znamená nikdy
nekončící proces

• aktivuje tvorbu kolagenu

• vrací pleť do původního stavu

• čím déle budete aplikovat, tím více 
budete mládnout

• inspirováno tajemstvím japonských gejš

 Více o účincích 

ANTI-AGE
PERPETUUM

SÉRUM
PRVNÍ SÉRUM SE 

SAMOOMLAZUJÍCÍM 
EFEKTEM

Anti-age



Nachystali jsme pro vás 
dárkové sady z PURE.

V ÍC E
Z A  M É N Ě . . .

S H O P P I N G

K  n á k u p u  ve l k é h o
m a l é  Z DA R M A

914 Kč 629 Kč

1414 Kč 1099 Kč

1679 Kč 1195 Kč

717 Kč 645 Kč

704 Kč 545 Kč

DÁRKOVÁ SADA 
HEBKÉ TĚLO

DÁRKOVÁ SADA 
NOVÁ TVÁŘ

DÁRKOVÁ SADA 
MILUJU WHAMISU 

KOMBE DÁRKOVÁ 
SADA NA ZDRAVÍ 

DÁRKOVÁ SADA 
PERPETUUM

PURE DISTRICT 
PERPETUUM Sérum 

je první sérum se 
samoomlazujícím 

účinkem.

Obsahuje produkty WHAMISA a je vhodná pro ženy 
i muže, kteří o sebe rádi pečují. Krásnou a pevnou 

pokožku chceme mít všichni bez ohledu na to,
kolik nám je let. Najdete v ní balzám na rty

a 2 produkty na tělo.

Tímto dárkem rozhodně neuděláte chybu! 
Jednorázové pleťové masky WHAMISA jsou jedním 
slovem fenomenální. V sadě najdete hned pět masek, 

díky kterým bude vaše pleť mladší, vypnutější, 
sjednocenější, jednoduše krásnější.

Chcete vyzkoušet korejský zázrak bez chemie, který 
okamžitě funguje? Udělejte radost nejen sobě... 

Zvláště za tak výhodnou cenu. Ve zlaté dóze
najdete hned osm miniatur toho

nejlepšího z WHAMISY.

Věnujte svým nejbližším to nejcennější – zdraví. 
V dárkové sadě KOMBE najdete korejský ženšenový 
čaj (50 ks) a KOMBE Smoothie (1 ks). Za nás skvělý 

unisex dárek! Navíc už nemusíte řešit
dárkové balení...

Nejen ženy ocení naše
samoomlazující sérum. Věděli jste,

že čím častěji a pravidelněji se aplikuje,
tím více se mládne? 

P. S. Pozor, některých sad je jen omezené množství. 
Tzn., že kdo dřív přijde, ten dřív… naděluje. Třeba k Vánocům?
P. S. 1: Nemusíte řešit dárkové balení, vyřešili jsme ho za vás.

Platí do vyprodání zásob.

Více tipů na dárky hledejte v sekci
www.puredistrict.cz/vanoce. Mimochodem, zde 
najdete i prázdné dózy, které si můžete naplnit dle 
vlastních představ.

1980 Kč 1485 Kč

I KON IC K Á  V Ů N Ě  P U R E 
DI S T R IC T  OR IG I N 

KOMBINACE ZDR AVÍ, 
CHUTI A DESIGNU

Celistvá vůně PD Origin je kombinací 
osobitosti i tajemství. Lehce květinová vůně 
s příměsí tonkových bobů jejímž základem jsou 
pudrové tóny a přírodní pryskyřice
z keře labdanum. 

„Oslazujte“ si život bez výčitek. Jen 298 kJ/70 kcal v jednom 
sáčku. Smoothie obsahuje 200 mg extraktu z ženšenu, proto si 
jich za den můžete dát několik. A pozor, nemusíte skladovat 

v ledničce. Na dlouhé cesty ideální.

Nevíte si rady s výběrem 
dárku? Vyřešili jsme 

to za vás. Darujte 
papírový poukaz PURE 
DISTRICT. Zakoupíte 

online i u nás v prodejně. 
Jako dárek na poslední 
chvíli můžete zakoupit 
i elektronickou verzi.

Posledních pár kusů 
našich svíček s vůní PURE 
DISTRICT Origin ve třech 

barevných provedeních. 
Všechny voní stejně, záleží 
jen na vás, zda se vám líbí 
více červený, růžový nebo 

zlatý obal.

Bytový parfém 1390 Kč 945 Kč

828 Kč 690 Kč

625 Kč 395 Kč za 1 ks

Difuzér  1590 Kč 1090 Kč

 P U R E 

osobitosti i tajemství. Lehce květinová vůně 
s příměsí tonkových bobů jejímž základem jsou 

945 Kč

KOMBINACE ZDR AVÍ, 
CHUTI A DESIGNU

Z Á PI S N Í K  +  PE RO 
Zápisník PURE DISTRICT Origin 
je na míru vyrobený v Itálii. A proč 

na míru? Protože Lucka miluje 
tečkované stránky a Líba zase

píše jen do linek. 

980 Kč 695 Kč

EXKLUZIVNÍ PÉČE
PRO MUŽE
WHAMISA BIO 
Tonikum pro muže je 
v podstatě sérum, které 
dokonale hydratuje, 
osvěžuje, aktivuje 
a vyvažuje pH pleti. 
WHAMISA BIO 
Pleťové lotion pro muže 
je doslova multifunkční 
anti-aging péče, protože 
rozjasňuje a vypíná.

2490 Kč
1245 Kč

Chcete své oblíbené produkty získat levněji? Není nic jednoduššího. 
Zaregistrujte se. Za každý nákup získáte body a ty následně uplatníte při 

dalším nákupu, který bude výrazně levnější.

Nemáte ještě účet?
V pravém horním rohu stránky PURE DISTRICT najdete pole 

REGISTROVAT. Vyplníte krátkou registraci a můžete začít sbírat body. 
Aktuální stav svého konta a pohyb bodů na účtu vidíte v detailu registrace 

v sekci PURE PROGRAM.

Více na www.puredistrict.cz/pure-program

NABÍDKY platí do vyprodání zásob a mohou se v průběhu měnit.

BONUS PROGRAM

SMOO THIE
10x + 2 ZDARMA 



Protože funguje okamžitě. Každý produkt kromě své primární funkce má i další excelentní bene� ty. WHAMISA je 100 % bez chemie, vyrobena patentovanou fermentací a neobsahuje žádnou přidanou vodu.
Kromě své klasické BIO řady vyvinula řadu FRESH, která je postavená na minimalismu a řeší konkrétní problémy. Koncept FRESH je postaven na jednoduchém principu, že méně ingrediencí znamená více účinku. 

Proto vznikly ucelené série produktů z hrušky, mořských řas a opuncie. Produkty jsou vhodné pro všechny typy pleti.

V asijské kultuře je hruška již dva tisíce let synonymem zdraví a krásy. Je významnou součástí tradiční přírodní medicíny. Navíc obsahuje arbutin, quercetin, � avonoidy. A právě tyto složky pomáhají při 
hyperpigmentaci. Hrušková řada koriguje: ČERNÉ KRUHY POD OČIMA, PIHY, HYPERPIGMENTACE + SJEDNOCUJE a ROZJASŇUJE  PLEŤ.

P RO Č  J E  WH A M ISA  (N E ) U VĚŘ I T E L N Á?

WHA MISA  POMOHL A  J IŽ  T I S Í COVK Á M 
ŽEN  ZMĚN IT  PL E Ť  K   L EPŠ ÍMU!

W ha misa  Fresh hr ušková řada

WHAMISA FRESH Pleťový peeling 
z hruškových květů je šetrná gomáž, 

která je kombinací mechanického 
a enzymatického peelingu.

Díky proteázám (enzymy stříhající proteiny) 
z plodů hrušky dochází k šetrnému 

odstraňování odumřelých buněk. Extrakt 
z hruškových květů snižuje produkci 
pigmentu melaninu, čímž zmírňuje 

hyperpigmentace.
Mechanický peeling v této gomáži 

zastupuje celulóza, která po aplikaci jemně 
„zežmolkovatí“, a tím jemně odstraňuje 

nečistoty a zanesené póry.
Kromě své podstaty umí peeling i vysoce 

hydratovat, tonizovat, vyživovat a má 
anti-aging účinky. Tzn., že po aplikaci 
je pleť čistá, zářivá a hebká na dotek.

Doporučujeme používat denně 
po dvoufázovém čistění pleti.

Naše zkušenost: Zařadili jsme do naší ranní 
beauty rutiny, protože krásně vyhlazuje 

a rozjasňuje pleť. Voní epicky.

WHAMISA FRESH Tělový 
peeling z mořských řas

Tělová gomáž, která kombinuje chemický 
a enzymatický peeling. Díky obsahu 

epsomské soli a papainu jemně odstraňuje 
odumřelé buňky a zároveň čistí pleť 

do hloubky.
Peeling je doslova nabitý antioxidačním 

mixem mořských řas. Ty mají za úkol bojovat 
proti stárnutí pleti, hydratovat a vyživit.
Peeling má vlastnosti balzámu, a proto 

normální až mastný typ pleti nepotřebuje 
po aplikaci další péči. Je plný ovocných 

kyselin z papáji, hroznového vína, jablka či 
japonské meruňky. Vhodný

pro každodenní užití.
Naše zkušenost: Zanechává tak silný pocit 

hedvábné kůže, že nás to až překvapilo. Vůně 
je, jak jinak, nakažlivá. „Je příjemný i pro 

mou atopickou pleť. Je to první peeling, který 
používám pravidelně. Doposud jsem se jim 

obloukem vyhýbala.“ Líba.

WHAMISA FRESH 
Hydratační odličovací olej 

z opuncie

Obsahuje olej ze semen opuncie zcela záměrně. 
Protože díky tomu je tento odličovač fantastický 

na posílení kožní bariéry, potlačuje zánětlivé 
procesy, zesvětluje pavoučkovité žilky

a aktivuje kolagen.
Je postaven na triglyceridech získaných 

z kokosového oleje. Tzn., že kromě čisticí funkce 
umí uzamykat hydrataci uvnitř pokožky. 

Díky tomu bude pleť po odlíčení naprosto 
hydratovaná. Na pleti zanechává nemastný 

hedvábný pocit. Vhodný pro všechny typy pleti. 
Vůně tohoto odličovače vás bude bavit.

Rozdíly mezi oleji: Odličovací olej z opuncie 
je oproti klasickému WHAMISA odličovacímu 

oleji příjemnější na odlíčení očního okolí a navíc 
umí hydratovat pleť. Oba oleje jsou samozřejmě 
fantastické. Ale díky hydratační funkci je tento 

na pocit méně „mastný“.  A vůně je intenzivnější.

WHAMISA FRESH ALL IN ONE 
balzám z hruškových květů je univerzální 

ochranný přípravek na obličej i tělo. 
Obsahuje 45,7 % jojobového oleje, což je 
jeden z nejcennějších přírodních olejů.

Jeho tajemství tkví v tom, že umí 
normalizovat kožní maz, protože se mu 
svým složením podobá. Je tedy vhodný 

pro všechny typy pleti. Citlivou nedráždí, 
podrážděnou zklidní. Mastná pokožka 

se méně mastí a zůstává matná. Naopak 
suchá se zhydratuje.

Balzám obsahuje extrakt z bílého 
lanýže, který je druhou nejdražší 

surovinou na světě. Díky němu vykazuje 
multifunkční anti-aging aktivitu.

Použití – kamkoliv, kdykoliv a kdekoliv!
Naše zkušenost: „Mám odjakživa suchou 

ekzematickou pleť. Balzám je pro mě 
i balzámem na duši, protože tlumí různé 
aktuální problémy. Používám ho na suché 
rty, pomačkaná víčka, kruhy pod očima 
i místa s poškozenou kožní bariérou. Ale 
nenechte se zmást, ocení ho i mastná pleť 

s pupínky!“ Líba

 Díky AHA 
kyselinám 

působí jako 
kondicionér 

pleti.

Fantastická 
ochrana kožní 
bariéry před 

zimou!

N O V IN K O U JE P L E ŤO V Ý P EE L IN G A AL L IN ON E BAL ZÁM

U HÝČK E J T E  SVO U  P L E Ť  N A   M A X I M U M
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Potřebují ho všichni, kterým na sobě záleží. KOMBE znamená v korejštině „na zdraví“, KOMBE totiž zdravé je!
Již mnoho let je KOMBE naším každodenním rituálem. Je to dokonce naše první „pure dítě“. KOMBE je korejský ženšenový extrakt, který se z původního granulátu postupně rozrůstá do dalších podob, jako je 

KOMBE ROYAL, eco balení, ženšenáda, čokoláda, nově i smoothie. A v hlavě máme již další plány. Věděli jste, že při pravidelném užívání KOMBE si uděláte tzv. „hladinku“, která vás udrží v pohodě? Možná, že 
právě tuto zimu ji budeme zvlášť potřebovat.

KOMBE je součástí i dalších produktů, které stojí rozhodně za vyzkoušení

C h c e t e  b ý t  v   p o h o d ě ?
K u p t e  s i  K O M B E !

J a k  j i n a k  s i  u ž í t  K O M B E  k d y k o l i v

Proč užívat KOMBE dlouhodobě? KOMBE Royal jako součást každé 
domácí „lékárny“. Užívat, když mám problém.

KOMBE je unikátní 
kombinace korejského 
šestiletého červeného 

ženšenu a jujuby. Tato 
kombinace obsahuje na

180 účinných látek. 
Zdroj: Ru W., et al. Drug Discoveries

& Therapeutics. 2015; 9(1): 23-32.

Bodyguard 
imunity

„Nechci být unavený/-á 
a psychicky vyčerpaný/-á. Chci 
se cítit vyrovnaně. KOMBE je 
každodenní rituál.“ NÁŠ TIP: 
Dejte si KOMBE i místo kávy.
1–2 sáčky KOMBE denně 
dlouhodobě

• Každá šarže má laboratorně potvrzené množství účinných látek včetně bezpečnostního listu. • Chráněno ochrannou známkou pro evropský trh.

„Čeká mě mimořádný stres 
(např. zkouška), potřebuji 
se koncentrovat.“ KOMBE 
podporuje paměť, koncentraci 
a rychlost myšlení.
2 sáčky KOMBE začít užívat
8 dnů před akcí

„Chci se dlouhodobě cítit 
zdravvý/-á a fit.“ KOMBE 
posiluje obranyschopnost 
organismu a funguje jako 
bodyguard imunity.
1–3 sáčky KOMBE denně 
dlouhodobě

„Potřebuji každodenní vzpruhu, 
rychlý start po ránu nebo po obědě.“ 
Užívejte KOMBE 1–3 sáčky denně dle 
potřeby dlouhodobě  

„Jsem pod neustálým psychickým 
i fyzickým stresem. KOMBE Royal 
je vhodné i pro osoby s pocitem 
vyhoření.“ V důsledku stresu je tělo 
oslabené, což může mít nepříznivý 
vliv na jeho schopnost bránit se 
nežádoucím vlivům.  
1 sáček KOMBE Royal denně po dobu 
3 měsíců

KOMBE ROYAL je 100% extrakt ze šestiletého červeného korejského ženšenu. Má doslova 
raketový nástup a rychle vás „postaví na nohy“. Stačí jen jedna dávka denně!

Doporučené dávkování: Dospívajícím od 12 do 15 let se doporučuje poloviční dávkování. Starší 
15 let užívají 1 sáček denně. Doplněk stravy. Není určeno dětem do 12 let, těhotným ani kojícím 

ženám. Nepřekračujte denní dávkování. Přípravek není náhradou pestré stravy.
Naše zkušenost: Jakmile cítíme, že na nás něco „leze“, nasadíme 1 sáček denně a už mockrát nás 

„Royalka“ podržela. Máme stále jeden sáček v kabelce, vždy se hodí… Třeba po večírku, když jsme se 
nestihli pořádně prospat, máme před důležitou akcí, čekají nás hodiny cesty v autě… 

1 sáček/odměrka obsahuje 10% extrakt 6letého korejského ženšenu. To se rovná 300 mg 
účinných látek. Obsah sáčku rozmíchejte v 80 ml teplé (ne vroucí) či studené vodě. 

Nemíchejte kovovou lžičkou, použijte plastovou, dřevěnou či skleněnou variantu. Extrakt 
je možné osladit přidáním medu či jiného sladidla dle chuti.

Doporučené dávkování: 1–3 sáčky denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Přípravek není náhradou pestré stravy. Doplněk stravy. Není určeno dětem do 12 let, 

těhotným ani kojícím ženám.

„Necítím se v pohodě, 
začínám mít pocit, že je tělo 
oslabené. Chci podpořit 
imunitu a zůstat aktivní.“
1 sáček KOMBE Royal po dobu 
minimálně 7 dnů

„Procházím 
obdobím 
menopauzy.“ 
1 sáček 
KOMBE 
Royal denně 
po dobu
3 měsíců

„Chci zlepšit kvalitu, intenzitu 
i frekvenci sexu.“ Ženšen 
pravý příznivě ovlivňuje 
sexuální funkce u mužů. 
Pomáhá zlepšovat libido.   
1 sáček KOMBE Royal denně 
po dobu 3 měsíců

Okamžitý 
nástup účinku

KOMBE ROYAL je 
100% extrakt ze

šestiletého červeného 
korejského ženšenu.

Jedná se o nejcennější 
a nejúčinnější

ženšen na světě.

KOMBE ECO 
PACK

Je určen pro 
všechny, kteří chtějí 

šetřit přírodu. 
Milujete KOMBE 

a otravuje vás 
neustálé otevírání 

jednotlivých sáčků? 
A že jich je, když 
si dá šálek celá 

rodina... Součástí 
balení je i odměrka, 
která odměří přesně 

jednu dávku.

KOMBE ŽENŠENÁDA
Je limonáda pro dospělé. Jejím 
základem jsou zralé sicilské 
citrony, KOMBE a rozmarýn. 
ŽENŠENÁDA je svrchně 
kvašená s pomocí šampaňské 
kvasinky. Dodává energii pro 
tělo i mysl. Perfektně funguje 
na detox, kocovinu a libido. 
Dávka extraktu KOMBE Royal, 
obsažená v ŽENŠENÁDĚ KOMBE, 
odpovídá dvěma sáčkům KOMBE.

KOMBE 
SMOOTHIE
KOMBE smoothie 
je kombinace zdraví, 
chuti a designu. Znáte 
to, v práci není čas, 

nestíháte, jste v autě 
na dálnici, v neustálém 

pohybu... a čím zahnat 
hlad? Za nás je ideální volbou 

smoothie. Ale takové, které chutná, 
není příliš kalorické, naopak je zdravé 
a s přidanou hodnotou energie 
KOMBE. Chuť jsme řešili více než rok, 
protože jsme nechtěli šetřit na složení. 
Proto je smoothie postaveno 
na kombinaci manga, pomeranče, 
mandarinky, banánu a ananasu. 
Smoothie není doslazováno, sladká 
chuť pochází jen z ovoce. 

Čokolády PURE DISTRICT 
Origin s KOMBE 
Máte chuť na mléčnou 

s karamelem a solí, hořkou, ruby 
nebo VEGAN verzi? A pozor, 
není to jen obyčejná čokoláda. 
Je to čokoláda, která pomáhá 

zachovat emoční komfort, zlepšuje 
náladu, dodává energii a probouzí 
touhy a emoce. Jedná se o první 

čokoládu vyrobenou v České 
republice s extraktem ze ženšenu 
a jujuby. Je vyráběna v tradiční 

čokoládovně Callebautu, která je 
největším světovým zpracovatelem 
kakaových bobů. Každá čokoláda je 
ručně posypána 2 sáčky KOMBE.

KOMBE je součástí i dalších produktů, které stojí rozhodně za vyzkoušení

obsažená v ŽENŠENÁDĚ KOMBE, 
odpovídá dvěma sáčkům KOMBE.
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Speciální 
„kapsička“ pro 

dospělé

Elegantní 
nealkoholický drink 
s bublinkou vhodný 
i  na přípi tek

Novinka

VEGAN VERZE


