
Následně použijte 
péči dle aktuální 
potřeby vaší 
pleti. Vždy ji ale 
zakončete UV 
ochranou!
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Slovo anti-aging může být pro někoho stresující a pro druhého 
zase v nedohlednu, protože je mu třeba míň než 30. Je ale 
obecně známo, že jak se staráte o pleť do čtyřicítky, takovou ji 
budete mít ve stáří. Pro-aging péče o pleť je v podstatě péče pro 
sebe. Nejde jen o to, jak vypadáte navenek, ale také o to, jak se 
cítíte uvnitř. Často na našich přednáškách říkáme: Je skvělé, že 
pravidelně cvičíte, zaměřujete se na BIO stravu, ale co si mažete 
na pleť? Čím si myjete vlasy? Velký důraz věnujte i složení 
produktů. Protože špatným výběrem kosmetiky si můžete pleť 
nenávratně poškodit.

PRO-AGING je přístup, jak pracovat se svým stávajícím tělem 
a pletí tak, aby vypadala co nejlépe.
My v PURE jsme hodně pro-aging. Proto velmi souzníme 
s asijskou filozofií v péči o pleť, ta totiž předchází problémům, 
ještě než nastanou. I dermatologové dnes hlásí, že nejlepší péče 
o pleť je ta preventivní. Navíc se nejedná pouze o péči o pleť. 
Souvisí s tím celkově zdravý životní styl a práce s imunitou.

Šetrně čistit znamená, že používáme 
přípravky, které pleť vyčistí do hloubky, 
nejsou agresivní a nenarušují ochrannou 
kožní bariéru. Špatným výběrem 
přípravků si pleť můžete trvale zničit.

Hloubková hydratace je naprosto zásadní pro všechny typy 
pleti a každá z ní profituje jinak. Mastná pleť díky hydrataci 
snižuje produkci kožního mazu (mizí akné). Naopak suchý typ 
pleti stárne pomaleji. Stárnutí zastavíte účinnou hydratací.

Důsledně chránit znamená vždy a za každých okolností 
používat UV ochranu. A to i když jste doma a nejdete ven. 
Protože UV záření projde i sklem. Důsledkem UV záření 
dochází k porušení vlastních struktur pleti, jako je kolagen 
a elastin. Navíc vznikají pigmentové skvrny.

Jedno je totiž jisté: Když se o sebe staráte, je to znát i navenek. 
Vaše pokožka odráží vaše celkové zdraví, což znamená, že 
dostatečný spánek, vnitřní hydratace a zdravé stravování jsou 
stejně důležité. Naučte se v životě zpomalit. Jezte jídlo, které 
udělá vaši pleť krásnou. Buďte laskaví ke své pokožce, přijměte 

své vrásky smíchu a uvolněte svaly v obličeji. Zůstaňte fyzicky 
aktivní. Dostatečně spěte.

Proto jsme si také jako ambasadorku našeho SKIN BOOSTERU 
vybrali Simonu, která je rozhodně představitelkou PRO-AGING 
péče a má být na co pyšná.

Pro-stárnutí neznamená odmítnutí kosmetiky, ale naopak 
včasnou péči o pleť i o sebe. K tomu vám dopomůže správný 
výběr produktů navržených tak, aby zlepšily vzhled v každém 
věku. PURE produkty jsou speciálně vyvinuty tak, aby šetrně, 
ale účinně pečovaly o pleť. Díky tomu výrazně zpomalují 
proces stárnutí. PURE DISTRICT se snaží být trendsetterem 
v inovativních kosmetických vychytávkách.

Naše produkty jsou pure vibes only.

WHAMISA 
Odličovací 

olej rozetřete 
po suchém obličeji 

a pak smyjte.

WHAMISA Čisticí gel 
napěňte s vodou, 

naneste na tvář i krk. 
Gel je hodně vypínací, 

proto je důležité po jeho 
použití ihned aplikovat 
tonikum. Gel můžete 
střídat s WHAMISA 
Čisticím pěnovým 

krémem.

WHAMISA Tonikum 
DEEP RICH je alfou 

a omegou každé 
hydratační péče. 

Vklepejte do obličeje a to 
hodně.

WHAMISA tonika jsou oproti 
evropským v podstatě séra. 

Jsou více hutnější a mají úplně 
jinou funkci, a to zcela zásadní. 
Vyrovnávají pH pleti po čistění, 

aktivují pleť – což znamená, 
že násobí účinnost další péče. 

A jsou první nutná vrstva 
hydratace! Kromě klasických 

hydratačních tonik máme 
v nabídce i speciální funkční 
tonika, která řeší konkrétní 

problémy pleti. 

WHAMISA FRESH 
Hydratační sérum 
z opuncie vklepejte 
do celého obličeje, 

krku i dekoltu.

WHAMISA BIO BB krém je 
naprosto krycí, snadno se nanáší, 

neucpává póry. 
SPF 50+/ PA++++

„Já budu do smrti děkovat své kamarádce Báře, 
která mě už ve třiadvaceti neustále mordovala SPF 

krémy, což byl upřímně opruz, protože v té době 
fakt frčela solárka. Letos mi bude 46 a troufám 
si říci, že díky Báře mám opravdu méně vrásek 

a v obličeji žádné pigmentové skvrny. Škoda, že jsem 
ji neposlouchala důkladněji, protože na rukou už ty 

skvrny mám.“ Líba
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Perlu kyseliny 
hyaluronové rozpusťte 
ve WHAMISA Toniku 

a zapracujte SKIN 
BOOSTEREM. 

MUST HAVE produkty každodenní PURE pro-aging péče
Proč je důležité pleť čistit dvoufázově ráno i večer? Má to hned dva důvody. Nečistoty v pleti, které odstraníte 
jen důkladným vyčistěním, způsobují celou kaskádu dějů zodpovědných za vznik vrásek, ale třeba i akné. Jen 

dokonale čistá pleť je schopná maximálně vstřebat další často drahou péči.
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Základní a nezbytný režim PRO-AGING 
pleti je velmi snadný: Šetrně čistit, hloubkově 
hydratovat a důsledně chránit.



KOMBE je náš vlastní love brand, korejský ženšen, který pijeme 
každý den, a jsou nás tisíce. Troufáme si říci, že je to jeden 
z nejlepších ženšenů, které u nás seženete. Byl a je pravidelně 
testován na bezpečnost, ale i na obsah účinných látek. Jen 
dostatečné množství účinných látek a jejich správný poměr jsou 
zárukou kvality produktu, který pak opravdu funguje.

V roce 2022 se ale změnila legislativa ohledně dovážení ženšenu 
ze třetích zemí do Evropské unie. Nově musí být každá zásilka 
testována na pesticidy a zaevidována v systému, ještě než 
„přistane“ v EU.

Na základě takové registrace může celník schválit zboží 
do oběhu. Problém ale byl, že nikdo nevěděl, jak takové 
dokumenty mají vypadat, a každý stát je vyžaduje v trochu jiné 
podobě. A tak se stalo, že zhruba od května do začátku září 

jsme měli kontejner zboží zablokovaný na celnici 
a snažili se zjistit, co s ním je. Země vstupu 
Německo se odvolávalo na Českou republiku a ta 
zas na německou stranu.

Mezitím nám volali zoufalí zákazníci, odběratelé, 
a tak jsme celé léto strávili v očekávání a panice
(protože byly dovolené, a když má státní správa 
dovolenou, nedovoláte se nikam). No, zkraťme 
to, jedinou šancí bylo kontejner opět odvézt 
do Hamburku, nalodit do Koreje a znovu odeslat.

Na začátku února, kdy píšeme tyto řádky, je 
kontejner podruhé zpět z Koreje v Hamburku 
a má za sebou 5 laboratoří a potvrzení, že zboží je 
v pořádku. Ale čekáme na šestou, protože německá 

veterinární správa se rozhodla KOMBE znovu zkontrolovat. 
Ano, má na to právo. Ale nás už tento úřední šiml stál skoro 
200 tisíc euro.

A víte co? Až to zboží přijde, s chutí si otevřeme první krabici 
a uděláme KOMBE. Protože bude mít nejen cenu zlata, ale 
hlavně proto, že jsme to všechno přežili. PURE VIBES ONLY!

Ať je PURE DISTRICT vaším SPA nejen pro 
tělo, ale i pro duši. Vyzkoušejte třeba naše 
Perly kyseliny hyaluronové a zapracujte je 
SKIN BOOSTEREM. Garantujeme vám 
prožitek geniální a výsledek fenomenální.

BOJOVALI JSME O KOMBE
A přiznáváme, bylo to opravdu těžké. Ale naštěstí síla pozitivní myšlenky 

funguje až navěky, amen. Loňský rok toho byl zářným příkladem.
Letos proto očekávejte pure vibes only.

STAČÍ POUŽÍVAT JEN 2 MINUTY DENNĚ A VAŠE 
BEAUTY PÉČE O PLEŤ DOSÁHNE DOKONALOSTI

Co umí? Dokonalé hloubkové čistění pleti, anti-aging díky 
vysoké absorpci účinných látek z krémů a sér, prokrvení 

a odtok lymfy, celkovou rejuvenaci pleti a relaxační masáž. 

Přístroj je velmi lehký a příjemný „do ruky“. Hlavice je 
voděodolná a potažena 24kt zlatem, které má antibakteriální, 

detoxikační a anti-aging účinky. Přístroj je postaven 
na principu konstantního proudu a ionizace, čímž dochází 

k tvorbě kladných a záporných iontů.

FENOMENÁLNÍ 
NOVINKA

FACE BEAUTY TERAPIE
SKIN BOOSTER 4 V 1

P ŘE DS TA V UJEME

S o f i s t i k o v a n ý  k o s m e t i c k ý 
p ř í s t r o j ,  k t e r ý  v y u ž í v á 
f y z i k á l n ě  c h e m i c k ýc h 

p r i n c i p ů  t ě l a  a   a k t i v uj e  s e 
s á m  p ř i  d o t y k u  s   k ů ž í .

Lucka a Líba

jednoduchý na ovládání
nezabere žádné místo
není potřeba ho nabíjet

Zahrajte si

kuličky
Perla obsahuje 
nejkoncentrovanější kyselinu 
hyaluronovou na světě, navíc 
ve správném poměru vysoko 
a nízkomolekulárních složek. 

Obsahuje 25 972 ppm kyseliny 
hyaluronové, což odpovídá 

desetinásobku běžné dávky 
v kosmetických přípravcích. 

Množství v jedné perle je stejné 
jako množství kyseliny hyaluronové 

v 30 ml koncentrovaného séra.

Jak málo stačí ke kráse

25 972 ppm
kyseliny

hyaluronové

ČI

S TÍ
   NÁS O BÍ    MASÍRUJE



„Ve z m ě t e  s v ů j  o b l i č e j  d o   v l a s t n í c h  r u k o u . 
Z m ě ň t e  s v o u  t v á ř,  s v ů j  ž i v o t  t a k  j a k o  j á  z a 
6  t ýd n ů ,  a l e  i   k r a t š í  d o b u .“  P ř e d s t a v uj e m e 
v á m  S i m o nu  R yd l o v o u  a   j e j í  s i m y o g a . c z

Simona se józe se věnuje přes 20 let a obličejovou jógu učí už 7 let. Svými 
lekcemi pomohla tisícům žen vypadat a cítit se lépe. Proto jsme si ji také 
vybrali a speciálně pro PURE DISTRICT vytvořila videa, jak správně 
a hlavně efektivně používat náš SKIN BOOSTER.

N a svém webu píšete: „Asi v 35 letech 
jsem se dostala do stadia, kdy se na mně 
začal projevovat čas… Měla jsem 
na výběr. Buď to nechat být, anebo si 

připustit, že doba, kdy se začnu zajímat o invazivní 
metody, je tady. A v ten moment jsem objevila Face 
Yogu a absolvovala kurz Američanky Fumiko Takatsu, 
která Face Yoga Method založila, a stala jsem se 
certifikovanou lektorkou. Mimochodem, Fumiko je 
ročník 68, ale vypadá tak mladě, že její věk nemáte 
šanci uhádnout. Mám ráda věci ve svých rukou 
a tato metoda je skvělý doživotní nástroj, jak vypadat 
a cítit se skvěle.“ 

Je vaše cvičení prevencí nebo jím lze 
„ubrat“ i pár let?
Face Yoga může být prevence i řešení vytvořených 
vrásek, povadlých kontur, druhé brady, převislých 
víček nebo asymetrie v obličeji.  Je to stejné jako 
s tělem. Lze změnit tvar těla, vycvičit zadek, vyrýsovat 
postavu a pak vše už jen udržujete. S obličejem je 
to stejné s tím rozdílem, že se pohybujeme na velmi 
delikátním prostoru, a je naprosto nutné, abyste 
cvičili správně, protože byste si mohli naopak ublížit. 
Na obličeji je každý milimetr znát.

A za jak dlouho uvidím první výsledky?
To je velmi individuální. Někdo je vidí hned 
po cvičení, někdo po 2–3 měsících. Záleží na tom, 
jak dlouho jste si na vrásky zadělávala a jak cvičíte. 
Každopádně se mi ještě nestalo, aby když se cvičí 
správně a pravidelně, že by se výsledky nedostavily.

Je Face Yoga tedy hlavně o vráskách a mladším 
vzhledu?
Mladší vzhled je ten hlavní tahák, ale těch benefitů je 
tu mnohem víc. V obličeji je hodně napětí, které se 
díky FY uvolní a má to okamžitý efekt na celkovou 
psychiku. Srovná se postoj, upraví se návyky, které 
vám přidělávají vrásky. Srovná se třeba i asymetrie, 
vychýlená čelist. Dotýkáte se obličeje, intimní části 
těla, která je neustále vystavena okolí, takže to má 
významné terapeutické benefity. Lidé mi často říkají, 
že mají sebe raději a jsou se sebou spokojenější. 

U vás na stránkách simyoga.cz si mohu zakoupit 
i cvičební program. Kolik minut a kdy je vhodné se 
mu věnovat?
Ano, online program NAPLNO je ideální. Jsou tam 
cviky na celý obličej a krk a máte ho napořád. Můžete 
tak cvičit dle svých možností a vlastním tempem.

Vaše kosmetické must have?
Potřebuji hutný pečující krém bez vody, kvalitní 
hydrolát, SPF a rtěnku.

Co nosíte vždy s sebou v kabelce?
Rtěnky a balzámy na rty jsou v každé mé kabelce. 
Teď v zimě i krém na ruce.

Jak jste spokojená se SKIN BOOSTEREM? 
SB je skvělý pomocník a doplněk v mojí večerní 
beauty rutiny. Nejvíc se mi na něm líbí, že je dost 
výkonný. Zkrátka vibruje celkem dost, takže na pleti 
je to cítit. Je elegantní a snadno přenosný.

Kdy a na co ho používáte?
Používám ho většinou při odlíčení. Nanesu 
odličovací pěnový krém a SB krouživými pohyby 
pleť důkladně vyčistím.

S čím lze kombinovat SKIN BOOSTER?
V podstatě ho můžete použít na jakýkoliv produkt. 
Při odlíčení, zapracování séra nebo na masáž.

Máte nějaký oblíbený produkt z PURE?
Moc mě baví WHAMISA Pěnový čisticí krém, 
dělá bohatou pěnu, je jemný, zároveň důsledný. 
A samozřejmě WHAMISA Hydratační sérum 
z opuncie. 

Jaká je nejlepší kosmetická rada, kterou 
jste kdy dostala?
Bez pohybu to nejde. Když chceš změnu, je třeba 
se hýbat. A nezapomeň na SPF, každý den.

Celý rozhovor si můžete přečíst u nás
na webu puredistrict.cz.

Věděli jste, že můžete cvičit obličejové svaly stejným způsobem, jako cvičíte 
své tělo? Na obličeji je přes 50 svalů. Některé jsou v napětí a některé naopak 
ochablé. Proto se musí nejdříve uvolnit a pak vytvořit 
nový svalový návyk. Simoniny programy jsou 
kombinací akupresury, obličejových masáží, 
posilovacích cviků, liftingu, lymfatických 
masáží a upravení postoje.

SIMONA jen zá ř í ,
proto je  t vá ř í
SK IN BOOSTERU

1) JA K SI 
SPR ÁV N Ě 
V YČ I S T I T 
OBL IČ EJ

Náš tip: Používejte 
s WHAMISA 

Čisticím pěnovým 
krémem

3)  JA K 
NA S TA RTOVAT 
PRO C E S 
R EJ U V E NAC E 
Náš tip: Zefektivněte 
účinek WHAMISA 
Tonik, PERPETUUA, 
Lyofilizovaných perel 
nebo WHAMISA 
Opunciového séra

Na pu red i s t r ic t .cz 
najde te  t ř i  návody, 
ja k  e fek t iv ně pr acovat 
s  př í s t rojem.

2)  E F E K T I V N Í 
R E L A X AC E 
OBL IČ EJ E 

P O NÁ RO Č N É M 
DN I I  NO C I 

Náš tip: Použijte 
WHAMISA ANTI- 
-AGING Pleťový olej 

DEEP RICH

O Simoně
Je ročník 1981, ale hádali byste jí minimálně o 10 let méně. Je krásná, 
kultivovaná a velmi profesionální. A jak sama říká: „Krása je kult, 
modla a často i nástroj. Přesto se teď cítím líp než ve dvaceti. Nejenže 
moje tvář vypadá lépe, jsem otevřenější, veselejší, mám se raději. A to je 
něco, čeho si cením nejvíce, protože tento pocit je nejdůležitější. Vím to, 
protože sama jsem se ne vždy cítila krásná.“

K dostání
ve třech 
barvách.
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Má doslova raketový nástup 
a rychle vás „postaví na nohy“. 
Stačí jen jedna dávka denně! 
Oproti klasickému KOMBE je 
KOMBE ROYAL velmi silná 
„bojová“ verze. KOMBE ROYAL 
obsahuje nejúčinnější ženšen. 
Na tento druh existuje nejvíce 
klinických dat a je to nejlepší 
adaptogen na světě.
Jarní akce: Při koupi 2 kusů 
výhodnější cena.  

Protože pleť hydratuje, rozjasňuje, 
zklidňuje zarudnutí, revitalizuje 

a vypíná. Také „boostuje“ produkci 
elastinu a celkovou obnovu buněk. 

Zároveň zpomaluje úbytek kolagenu, 
který od 25 let každým rokem ztrácíme 

o 1 %. Můžete použít kdykoliv během 
dne nebo jako poslední krok v péči.

Naše zkušenost: Je to závislost! A to 
doslova. Kromě fantastické vůně, je pleť 
krásně vypnutá a sjednocená. Viditelný 
omlazující efekt! Vhodné i na make-up.

Sérum nejenom dodává pleti kolagen, ale nutí 
pleť vyrábět vlastní. A to je jediný způsob, jak 
účinně bojovat s vráskami. Pro vaši představu. 
Běžný krém s kolagenem funguje, jako když 
lijete vodu do písku. Na chvilku se vám 
vytvoří kaluž, která ihned vyschne. Naopak 
PERPETUUM vytvoří ze speciální struktury 
bazén, ve kterém se voda udrží. Bazén je jako 
struktura pleti, která je díky samoomlazujícímu 
efektu vyztužená, pevná, dokáže bojovat 
s gravitací a efekt je trvalý.

PURE SLIMM je určen 
nejen pro osoby, které 
potřebují významně 
zhubnout, ale i pro ty, 
kteří si potřebují váhu 
udržet, nebo je trápí 
doslova jen pár kil 
navíc. Pokud chcete jen 
nepřibrat (například 
procházíte obdobím 
menopauzy, čeká vás 
náročné období oslav, 
máte před významným 
výročím, přestáváte 
kouřit…), vyzkoušejte 
PURE SLIMM 
jako měsíční kúru. 
Pokud máte problém 
s větší nadváhou, 
doporučujeme 
minimální 3měsíční 
kúru. Právě tak byly 
koncipovány i klinické 
studie.

 nezatěžuje organismus a funguje 
na bázi zrcadlového efektu 
odrážení a rozptýlení UVA 

i UVB záření. Neobsahuje žádné 
syntetické UV filtry. Toto unikátní 

složení chrání kůži před škodlivými 
dopady životního prostředí 
a pokožku navíc zjemňuje, 

hydratuje a vyživuje. Je doslova 
nejbezpečnějším opalovacím 

krémem na trhu. Skvěle se roztírá 
a nezanechává bílý film.

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. Smoothie 
není doslazováno, sladká chuť pochází jen z ovoce. 
Ocení ho vegani i vegetariáni. Neobsahuje laktózu, 
lepek, je bez přidaných barviv a aromat.

KOMBE ROYAL je 
100% ex t rak t  ze 
šest i le tého čer veného 
korejského ženšenu. 

WHAMISA Lif t ingový 
sprej z opuncie je 

MUST HAVE do každé 
kabelky.

PURE DISTRICT PERPETUUM 
Samoomlazující  sérum 
je v ýjimečné díky svému 
samoomlazujícímu efek tu.

WHAMISA 
BIO Krém 

na opalování SPF 
50+ / PA ++++ 

KOMBE smoothie je kombinace 
zdraví,  chut i  a designu.

Na začátku jsme měli v prodeji asi 50 produktů a nyní jsme 
na čísle někde okolo 500. Některé položky z nabídky pomalu 
mizí, protože se nestaly tak oblíbenými a uměle je udržovat se 
prostě nevyplatí. Stále se ale snažíme hledat novinky. V lednu 
jsme uvedli hned tři a další jsou na cestě. Brzy vstoupíme 
na trh i s dekorativní kosmetikou, zubní péčí a novou formou 
kolagenu. Proto má smysl se u nás registrovat k odběru 
newsletteru a dozvíte se o novinkách jako první. Navíc se k vám 
včas dostanou tipy na akce, výhodné nákupy a výprodeje. Ty 
jsou totiž časově omezené. A týkají se jen pár desítek kusů.

Tzn., že hledáme takové produkty, které na trhu ještě 
nejsou. A naopak JSOU výjimečné svým technologickým 
zpracováním a kombinací unikátních patentovaných účinných 
látek. Typickým příkladem jsou lyofilizované perly kyseliny 

hyaluronové. Kdo vyzkouší, okamžitě se převrátí. Ano, 
máme velkou výhodu, protože spolumajitelkou PURE je 
PharmDr. Lucia Havlíková a ta do prodeje nepustí nic, co by 
mohlo jakýmkoliv způsobem pleti nebo i organismu ublížit. 
Naopak hledá produkty okamžitě funkční a bezpečné.

Proto jsme se rozhodli aktivovat ocenění PURE BESTSELLER. 
Jedná se o TOP 15 produktů roku 2022, které se mohou hrdě 
pyšnit tímto oceněním, protože je získaly od vás – zákazníků. 
A znamená to, že jejich koupí neuděláte chybu. Jsou důkladně 
prověřeny, fungují a zákazníci je milují. Níže představujeme 
výběr těch nejzajímavějších na jarní sezónu. Všech 15 najdete 
samozřejmě u nás na webu puredistrict.cz.

„Nemám ráda kompromisy a upřímně nemám ráda ani 
své vrásky. Co mám ale ráda, jsou klinické studie. Baví mě 
vyhledávání novinek, spojovat zdánlivě nespojitelné a vymýšlet 
nevymyšlené. A protože jsem nenašla na trhu takový krém na vrásky, 
který by mě bavil, musela jsem si ho vymyslet. Je výjimečný tím, že nutí 
pleť se omlazovat, a to aktivací produkce vlastního kolagenu. Tím viditelně 
pracuje proti času. Obsahuje 7 klinicky ověřených patentovaných účinných látek, které jsou 
schválně poskládané tak, aby udělaly jak okamžitý efekt, tak i efekt trvalý. Na jaře uvedeme i verzi  
HAND & BODY,“ PharmDr. Lucia Havlíková.

„Aby mohl být přípravek na hubnutí opravdu 
účinný, musí být splněny dvě podmínky. První 

podmínkou je správná kombinace účinných látek, 
které různými způsoby bojují s tuky. Druhou 

zásadní podmínkou je dostatečné množství 
účinných látek, které bojují proti tukům. Většina 

hubnoucích přípravků na trhu sice vypadá 
na první pohled funkčně, ale bohužel nesplňuje 

obě podmínky dohromady. Tím, že SLIMM je 
splňuje, stává se definitivně FORMULÍ číslo 1 

 v hubnoucím segmentu vůbec. Jednoduše 
řečeno, my jsme se rozhodli na vás nešetřit,“ 

PharmDr. Lucia Havlíková.

Naším mottem je být trendsetter 
v inovativním pohledu 
na kosmetiku vůbec.

Pozitivní
energie léčí

Nutraceut icals 
PURE SL IMM 
znamená doplněk 
s t ravy s k l inicky 
prokázanými účinky.


