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

KOMBE je náš vlastní brand chráněný ochrannou známkou pro 
evropský trh. Korejskou čistě přírodní kosmetiku exkluzivně 
zastupujeme pro Čechy a Slovensko. V našem portfoliu najdete 
i další značky, které doplňují sortiment a zapadají do konceptu 
pure. Hledání novinek je sice zábavné, ale náročné zároveň. 
Protože, když už se nám líbí design, nemusí projít výběrem díky 
svému složení.
Letos v květnu KOMBE oslavilo pět let a PURE DISTRICT 
obchod slaví v listopadu roky čtyři. Pro nás jsou narozeniny 
důležité hlavně proto, abychom si uvědomily, jakou cestu jsme 

ušly a kam chceme jít. A samozřejmě i důvodem k oslavě. Proto 
jsou zvláště tyto měsíce plné dárků a akcí pro vás.

Rok 2021 byl hlavně ve znamení PURE DISTRICT Origin. 
Rozjely jsme značku, která nabízí limitované edice produktů, 
po kterých jsme toužily a které nám dávají smysl. Samy je 

pravidelně používáme a dělají nám radost. Snad ji budou dělat 
i vám. A nejenom na Vánoce.

Za celý tým PURE DISTRICT s láskou

BÝT PURE 
JE ŽIVOTNÍ 
STYL
A to si troufáme říci, že je. Je to ale i splněný 
sen, radost a zodpovědnost. Nikdy totiž 
nebudeme nabízet nic, co samy nepoužíváme 
a co by nefungovalo. A také co by se nám 
nelíbilo. Lucka jako doktorka farmacie je 
odborným garantem celého obchodu. Líba 
má na starosti vizuální koncept.

K A M E N N Á  P R O D E J N A  P U R E  D I S T R I C T, 
B U D E Č S K Á  11,  P R A H A  2 ,  O T E V Ř E N O 

P O – PÁ  O D  10 . 0 0  D O  18 . 0 0  H O D I N

Celistvá 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, která byla vyvinuta dle 
tradičního dědictví francouzské 

školy parfémů.

BYTOVÉ VŮNĚ

Energie, imunita, paměť

Všichni ho potřebujeme

Filmové spoty na KOMBE

Již brzy na vašich obrazovkách



Korejská farmaceutická firma ICURE PHARMACEUTICAL 
INC. se specializuje na propojení farmaceutického 

a medicínského průmyslu. Díky svým možnostem se stala 
světovou jedničkou ve vývoji transdermálního přenosu účinných 

látek do nejspodnějších vrstev pokožky. Poslední doslova 
převratnou novinkou je MELABAN krém na pigmentové skvrny.

Na trhu existuje nepřeberné množství krémů slibujících vybělení 
skvrn, žádný z nich ale neřeší problém komplexně. MELABAN 
krém se zaměřuje nejen na redukci skvrn stávajících, ale také 
pomáhá předcházet jejich vzniku, protože obsahuje unikátní 

kombinaci pěti účinných látek. Právě díky tomuto složení je na 
trhu unikátní. A to jak počtem účinných látek, tak způsobem, jak 
je dostat dovnitř kůže. Tímto objevem zásadně posunul  hranice 
profesionálního ošetření k domácí péči. Již nemusíte chodit do 

centra estetické medicíny, bude vám stačit vaše koupelna.

Suchá, dehydratovaná, přecitlivělá, drsná pleť se sklonem 
k začervenání či šupinatění, atopický ekzém… jednoduše řečeno 

poškozená kožní bariéra by měla být zvláště v zimě chráněná 
ceramidy. Protože ceramidy tvoří ochrannou vrstvu pokožky 

a jsou nezbytné pro udržení správné hladiny hydratace. Nedostatek 
ceramidů v pleti způsobuje její suchost, svědění, podráždění 

a dokonce i poškození.

Unikátní kombinace 5 patentovaných účinných látek z krému dělá 
Formuli 1 v péči o pigmentové skvrny. Protože proti nim dokáže 

bojovat v různých fázích vzniku.

PROKÁZÁNO V KLINICKÉ STUDII:

•	 Niacinamid zastavuje uvolnění melaninu (pigmentu) do 
keratinocytů (buňky pokožky).

•	 Kyselina tranexamová zesvětluje stávající skvrny i u osob 
s prokázanou melasmou (pigmentové skvrny způsobené 

hormonálně).

•	 Glutathion zpomaluje tvorbu barviva, čímž působí 
depigmentačně. Dále bezpečně a účinně vyběluje skvrny a díky 

antioxidačním vlastnostem celkově zlepšuje pleť.

•	 Alpha-Melight™ je patentovaná látka, která silně blokuje vznik 
nových pigmentových skvrn.

•	 COS-VCE je speciálně upravený vitamin C, který jako 
jediný dokáže proniknout až k dermis a působí hned několika 

mechanismy účinků. Zesvětluje a rozjasňuje sluncem poškozenou 
pokožku i pokožku mdlou s pigmentovými skvrnami. Navíc 

zabraňuje vzniku nových skvrn a přímo komunikuje s buňkami 
zodpovědnými za produkci kolagenu. Působí i protizánětlivě.

•	 Patentovaná kosmeceutika
•	 Transdermální přenos účinných látek do kůže
•	 Estetická medicína na domácí užití

Tento krém je speciální v tom, že je 100% bez chemie, ale přesto 
fantasticky funguje. Silně regenerační krém obsahuje infuzi růží 

a přírodních ceramidů. Tato kombinace dokáže regenerovat 
kožní bariéru tak, že i v zimě je pleť hydratovaná a zářivá. 

Damašská růže je protizánětlivá a snižuje projevy zarudnutí. 
Ceramid je v tomto krému zcela přírodní a certifikovaný. Punc 
dokonalosti je zaručen certifikátem EWG verified. Vyzkoušeno 

na vlastní kůži.

Konečně si můžeme užít 100% přírodní koupel! Zažijte cestu bez 
pohybu a přeneste se na ta nejzajímavější italská místa. Relaxujte, 

napusťte si vanu a vydejte se na cestu…

Italská značka SENSO NATURALE má 100% přírodní složení. 
Přípravky neobsahují přidanou vodu, protože mají tuhou 

konzistenci. Jsou bez parabenů, silikonů, konzervantů a dalších 
pomocných chemických látek. Nejsou testovány na zvířatech. Jsou 

vhodné i pro vegany, těhotné i ty nejmenší!

Věděli jste, že vitamin C ve své klasické podobě je velice nestabilní látka, 
která se snadno znehodnotí vlivem různých faktorů, jako je např. teplo, 

světlo, kovové materiály atd.? Vitamin C se navíc do pokožky vůbec 
nevstřebává. Tzn., že klasické krémy s vitaminem C jsou jen dalším 

špatným marketingovým tahem.

Urang je korejská přírodní kosmetická značka, kterou jsme poctivě 
zkoušeli celý letošní rok. Z jejího portfolia jsme si vybrali v tuto chvíli jen 
tento krém, protože zapadá do našeho konceptu péče o pleť nejen svojí 

kvalitou, ale hlavně svými účinky. Nic podobného jsme ve svém portfoliu 
nabídky zatím neměli. Oba produkty najdete na 

www.puredistrict.cz/pure-shopping/

Patentovaný tip v boji proti 
hyperpigmentaci

PŘÍRODNÍ CERAMIDY – 
nejlepší zimní ochrana 

pro poškozenou 
bariéru pleti

NÁŠ LETOŠNÍ OBJEV: 
URANG Ceramidový krém 

s infuzí damašské růže 
a esenciálních 
růžových olejů

DOMÁCÍ HOME SPA

Nová generace

dermokosmetiky

JA K  S I  U Ž Í T  Z I M U

Veškeré produkty jsou vyráběny a řezány ručně bez 
použití automatů. Nedokonalosti a tvarové rozdíly je třeba 
považovat za hodnotu a vlastnosti výrobku, které zaručují 

jeho řemeslné zpracování a kvalitu.

Mottem značky je ochrana planety před plasty. Proto je 
zabalená v ekologicky udržitelných materiálech a potištěná 
potravinářskými barvami. Zakoupením kosmetiky SENSO 

NATURALE pomůžete ušetřit plast na celém světě.

MELABAN krém na 
pigmentové skvrny
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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.

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. 

ŽENŠENÁDA 
KOMBE
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Korejská kosmetická značka WHAMISA letos uvádí na 
trh svůj vůbec první adventní kalendář. A je mimořádný! 
Oproti jiným kosmetickým značkám je jiný v tom, že má 

hned 26 oken, protože i na druhý svátek vánoční bychom se 
měli odměnit. 

Adventní kalendář je také výjimečný svým balením. Na 
krabici je zobrazen královský palác Gyeongbokgung, který 
je nejznámější a nejnavštěvovanější korejskou památkou. 

Je symbolem prosperity a bohatství. Celý kalendář je navíc 
zabalen do textilního šátku. Metoda balení dárků do textilie 
je národní korejskou tradicí a nese název BOJAGI. Pokud 

v Koreji dostanete dárek zabalený v látce, jedná se o největší 
projev úcty a lásky. Proto i WHAMISA zvolila tento styl balení 

adventního kalendáře. Je opravdu přenádherný.

Náš tip: Pro všechny milovníky WHAMISY absolutní must have! 
Navíc najdete v adventním kalendáři produkty, které nejsou běžně 
v prodeji. Cena všech produktů je vyšší než cena za celý kalendář.  

Je to tedy výhodný nákup i pro ty, kteří WHAMISU vůbec neznají. 

Vidět zlaté prasátko 
patří již od středověku 
k vánoční tradici. Kdo 
se postí a nejí celý Štědrý 
den maso, spatří ho před 
večeří. Oživte tradici 
i u vás doma. Navíc 
bude krásnou dekorací 
na každý štědrovečerní 
stůl. A může být vaším 
prvním vánočním 
dárkem.

Je dělaný na zakázku v Itálii. Je jiný už tím, že polovina stránek 
má linky a druhá tečky. Nechali jsme ho vyrobit hned ve dvou 
barevných variantách a speciálně upravit tak, aby se líbil nám 
oběma. Je jako jing a jang. Je vhodný jak pro manažery, tak 

i pro umělce. To nám věřte. 

Darujte zdraví svým blízkým. Luxusní balení 
KOMBE 20 ks a šálek PURE DISTRICT Origin 
je ideálním unisexovým dárkem. Na krabici 
stačí jen nalepit mašli dle vlastního výběru. 
Nebo ji můžete předat i jen tak a rozhodně 
neuděláte chybu.

Originální šálek PURE DISTRICT ORIGIN 
byl vyrobený s láskou a péčí v České republice. 
Ucho hrníčku zdobí náš oblíbený citát PURIS 
OMNIA PURA – Čistému vše čisté. Na dně 
šálku je piktogram KOMBE. KOMBE znamená 
v korejštině „na zdraví“. 
KOMBE totiž zdravé je!

Pro milovníky 
severského stylu 

máme čistě 
přírodní variantu 

svícnu i se 
sirkami. Čajové 
svíčky koupíte 
i samostatně. 

Svíčky s přírodním voskem a vůní PURE DISTRICT 
Origin koupíte ve třech barevných odstínech. Dostanete 

je v plechovce, kterou již není potřeba více balit. A pozor, 
jedná se o podzimní limitovanou edici. Barvy jsme ladili 

speciálně pro Vánoce.  

Adventní kalendář

Zápisník
PURIS OMNIA PURA
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Dárková sada mýdel

S VÍČKY

DÁ R K Y  PRO  C E L OU  RO DI N U

Dárkových sad mýdel vyráběných technikou 
mramorování zlatou slídou máme hned několik. 

Je libo prázdniny v Římě, sicilskou vášeň, 
zastavení v Sorrentu, procházku Toskánskem, 

karneval v Benátkách, polibek z Perugie nebo noc 
v Portofinu? To vše vám splní SENSO NATURALE. 

Zl
até prasá t k

o
!!!

I milovníci designu a home dekoru 
si u nás při jdou na své. Stačí se jen 
podívat www.puredistrict.cz/pure-

shopping/pure-district -origin

Bude krásnou dekorací do každého domova. Měsíční přehled je 
doplněn citátem z našeho obchodu. Ty u nás najdete za každou 

levitující krabičkou KOMBE. A když vás zrovna nebude bavit, dívat se 
na měsíční přehled, jednoduše kartu otočíte a budete mít designovou 

fotku na váš stůl. Inspirováno příběhem PURE DISTRICT. 

Stolní kalendář 

Čokoláda PURE DISTRICT 
Origin s KOMBE
A to hned ve čtyřech provedeních. Máte chuť na 
mléčnou, mléčnou s karamelem a solí, hořkou nebo 
ruby? U nás si vybere každý. Není to jen obyčejná 
čokoláda, je to čokoláda, která pomáhá zachovat emoční 
komfort, zlepšuje náladu, dodává energii a probouzí 
touhy a emoce.

WHAMISA BIO 
přírodní liftingové sérum 
je absolutním bestsellerem 

této 100% přírodní 
značky. Pro letošní 

Vánoce uvádí na trh 
dokonce 100ml velikost 

balení. Pozor, jedná se 
o limitovanou edici!
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Odbourává alkohol v krvi 
a zlepšuje stavy kocoviny. 

JÁTRA

Podávaný společně s léčivými 
přípravky k eradikaci Helicobacter 

pylori zvyšuje účinnost léčby 
a snižuje závažnost gastritidy.

ŽALUDEK

ŽENY:
Zlepšuje libido. U postmenopauzálních 
žen zlepšuje příznaky jako jsou návaly, 
nespavost a deprese.

MUŽI:
Zlepšuje potenci, sexuální výkonnost 
a zvyšuje libido.

REPRODUKČNÍ SYSTÉM

Pomáhá snižovat hladinu 
krevního cukru. 

SLINIVKA

Má blahodárné účinky 
na onemocnění srdce a celého 

kardiovaskulárního systému.  
Zlepšuje prokrvení a krevní oběh.

SRDCE

Zvyšuje odolnost proti virovým 
a infekčním onemocněním.

PLÍCE

Dodává energii. Zlepšuje paměť, koncentraci, 
rychlost myšlení a stavy celkového vyčerpání. 

MOZEK

Chrání imunitní systém a bojuje proti stresu. 
Zvyšuje účinky vakcinace. 

IMUNITNÍ SYSTÉM
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Více klinických dat na www.kombe.cz

Mgr. Branislav Fulier z lékárny 
Jaromírova
Pro mě jako nezávislého lékárníka (pozn. 
lékárna nepatří žádnému řetězci) je na 
prvním místě kvalita přípravků, které 
nabízím. Pacienti se často ptají na něco 
přírodního na povzbuzení, co skutečně 
funguje. Všeobecná zkušenost ale je, 
že volně prodejné přípravky nefungují 
nebo fungují krátkodobě. Není se čemu 
divit, česká legislativa povoluje prodej 
výživových doplňků, které jsou testované 
jen na zdravotní nezávadnost. Naopak 
nejsou testované na obsah účinných látek. 
Účinek ženšenu v KOMBE je zároveň 
podložený i rozsáhlými klinickými studiemi, které vám většina výrobců „různých zázračných preparátů“ 
nedokáže doložit. Účinek KOMBE potvrzuje i zkušenost mých klientů, kteří se pro něj opakovaně vracejí. 
Lékárna Jaromírova, Jaromírova 484/37, Praha 2, Lékárna Písnická, Libušská 126/319, Praha 4

Kateřina H., fitness trenérka, Zbraslav
Díky KOMBE nejsem nemocná a můžu sportovat i v době viróz a chřipek. Doporučuji ho pít i svým 
klientům před tréninkem. KOMBE totiž zlepšuje spalování tuků a metabolismus. Podáváme tak lepší výkony 
a zároveň se i více potíme. Pečuji o své klienty v oblasti kondiční přípravy, rehabilitace, psychologie, výživy 
i osobního rozvoje. Do této skladby KOMBE přesně zapadá a co víc – moc mi chutná. Je to náš každodenní 
rituál.

Jarmila P., důchodkyně, Písek
Čaj KOMBE piji pravidelně již několik let. Díky němu se cítím vitálněji, mám více energie, lépe se mi 
spí a celkově jsem taková příjemně naladěná. Navíc je jeho příprava naprosto jednoduchá. Nic nemusím 
louhovat, jednoduše nasypu granulát, zaliji teplou vodou, zamíchám a piju. V životě jsem vyzkoušela opravdu 
hodně doplňků stravy, ale ženšenu již zůstanu věrná. Jo, a víte, co mi přijde nejlepší? Mám méně vrásek.  
A to se v mém věku opravdu počítá!

Marta M., moderátorka, Praha
Mám velmi exponované povolání. Zvláště v zimních měsících je to nejhorší. Hodně práce, málo spánku, 
období viróz a velká koncentrace osob na jednom místě. Pravidelně každý rok jsem byla nemocná.  
Ale od té doby, co pravidelně piji KOMBE, se mi všechny infekce „vyhnuly“. Já jsem nadšená. Již několik let!

Josef G., správce majetku, Litomyšl
KOMBE – na první pokus velké překvapení. Chuť lahodná a ničím neruší. Po třech měsících pravidelného 
užívání mi kontrola na diabetologii potvrdila sníženou hladinu cukru v krvi.

Michal S., manažer, Benešov
Manželka před časem přinesla domu krabici KOMBE Royal. No upřímně, byl 

jsem skeptický. Nemám rád doplňky stravy. No, zkrátím to. Cítím se jako mladík 
a naše večery jsou častěji společné.

Líba D., podnikatelka, Praha
KOMBE Royal mi velmi pomohlo při nákaze covidem. Neměla jsem úplně 

snadný průběh. Dokonce jsem byla hospitalizována v nemocnici. Troufám si 
ale tvrdit, že díky KOMBE Royal nebyl můj průběh kritický. Dvouměsíční kúra 

mi významně urychlila rekonvalescenci. A i dnes, když se cítím unavená, mě 
okamžitě postaví na nohy. Jeho účinky jsou zázračné.

Viera J., farmaceutka, Ústí nad Labem
Procházím obdobím menopauzy a nejsem zastáncem hormonální léčby. To je 

dost nepříznivá kombinace. Ženy, které tímto obdobím prošly, mi budou rozumět. 
Přestože mám docela velký přehled o doplňcích stravy, žádný mi nepomohl. 
A i u KOMBE Royal jsem byla ze začátku skeptická, protože produkt není 

nejlevnější. Až po přečtení klinické studie jsem se rozhodla pro tříměsíční kúru. 
Výsledky jsou ohromující. Zbavila jsem se návalů, nespavosti i celkové fyzické 

a psychické nepohody.
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