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

Na jaře také představujeme zásadní novinky našeho konceptu. 
Letos to bude dvoufázový SLIMM produkt, který si, doufáme, 
zamilujete, stejně jako my. Jedná se o dokonale propracovanou 
recepturu pilulek a drinku, které společně dokáží velmi chytře 
regulovat a snižovat váhu.  Bude fantastický, protože Lucka, 
jako doktorka farmacie, přesně ví, jak namíchat takový poměr 
účinných látek, aby vše fungovalo k dokonalosti a hlavně 
bezpečně.

Na jaře nám také bude o rok více. Ale nevadí nám to, protože 
s přibývajícím věkem umíme bojovat. Možná i zázračně. A to 
díky WHAMISE, která ač 100% přírodní, přesto je účinná. 
O tom si můžete přečíst v Journale, který právě držíte v rukou. 
Chceme být zdravé, přirozené a děláme proto vše. Snažíme 
se být trendsettery v uvádění novinek, které jsou přírodní 
a zároveň i funkční. Jsme prostě PURE.

P.S. Nově u nás také koupíte dekorativní kosmetiku. Více 
se dozvíte na www.puredistrict.cz. Jak říká Líba: „Z toho se 
převrátíte“.

Za jaro krásnější. 

Vrstvení kosmetických přípravků je jediná účinná a ověřená metoda v péči o pleť. Není pravdou, že vám stačí jen jeden produkt. Z podstavy věci, totiž není možné vytvořit jen 
jeden, který by uměl vše. Navíc, pokud používáme produkty ve správném pořadí, dochází k přiměřené aktivaci pleti a kýženému účinku, který od kosmetiky očekáváme. A tím 
je mladistvá, krásná a zdravě vypadající pleť bez vrásek. Bohužel, čím jsme starší, tím více kroků bychom do své rutiny měli zařadit. S věkem se snižuje množství kolagenu, povolují 
kontury obličeje. Tvoří se vrásky, pokožka se ztenčuje a vznikají stařecké skvrny. Někomu se dokonce rozšiřují póry. Všichni jsme dehydratovaní. To znamená, že kromě dvoufázového 
čistění, aktivace pleti tonikem, nanesení séra na vrásky a krému, je dobré přidat další kroky pro konkrétní problémy. WHAMISA kromě své klasické BIO řady vyvinula řadu FRESH, 

která je postavená na minimalismu a řeší konkrétní problémy. Jedná se o 100% přírodní a intuitivní péči o pleť. 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.

Máte často černé kruhy pod očima? Chcete sjednotit 
tón pleti? Potřebujete rozjasnit a rozzářit pleť? Je vaše 
pleť citlivá se sklonem k zarudnutí, mdlá a unavená? 

Vyzkoušejte hruškovou řadu. V asijské kultuře je 
hruška již dva tisíce let synonymem zdraví a krásy. Je 

významnou součástí tradiční přírodní medicíny. Navíc 
obsahuje arbutin, quercetin, flavonoidy. A právě tyto 

složky pomáhají při hyperpigmentaci.

Chcete zlepšit povadlost a elasticitu pleti? Máte rozšířené 
póry? Trpíte na záněty pleti, akné, zarudnutí? Potom 
zařaďte do své péče produkty s mořskými řasami. Ty 

obsahují přirozeně se vyskytující betaglukany, kyselinu 
alginovou a fucoidan. Tento zázračný mix umí viditelně 

zpevnit obličej.

Máte vysušenou pleť se sklonem k šupinatění? (Pozor, 
i mastná pleť může být dehydratovaná.) Pak rozhodně 
potřebujete přírodní liftingové sérum, které umí díky 
super rychlé hydrataci pleť vypnout až na 72 hodin. 
Tekutý peeling je zase fantastickým pomocníkem na 
retexturaci pleti a liftingový shot v podobě masky je 
první jasnou volbou na pomačkaný obličej po ránu.

Jaro pro nás v PURE bude navždy symbolem nových začátků. Už 
jen proto, že před šesti lety jsme na Prvního máje uvedli náš vlastní 
brand KOMBE. Produkt, který se stal nedílnou součástí našich 
životů a o který pečujeme opravdu s láskou.

KO N K R É T N Í  Ř E Š E N Í  N A  KO N K R É T N Í  P R O B L É M Y

ČERNÉ KRUHY POD OČIMA, 
PIHY, HYPERPIGMENTACE, 

ROZZÁŘENÍ PLETI

POVADLÉ KONTURY, 
ROZŠÍŘENÉ PÓRY,

ZÁNĚTY

OKAMŽITÉ
VYPNUTÍ PLETI DÍKY 

HYDRATACI

WHAMISA 
FRESH 

Pleťová esence 
z hruškových 

květů je produkt 
pro sjednocení 

a rozzáření pleti. 
Doslova ranní 
MUST HAVE.

WHAMISA 
FRESH 

Tonikum 
z mořských řas 

aktivně bojuje 
proti důsledkům 

gravitace 
a stahuje póry. 

Používejte 
2x denně po 

klasickém 
WHAMISA 

toniku dle typu 
pleti.

WHAMISA 
FRESH Sérum 
z hruškových 
květů efektivně 
zesvětluje tmavé 
kruhy pod 
očima, pihy či 
hyperpigmen- 
tace. 

WHAMISA FRESH 
MASKA KELP 
z mořských řas je kromě 
výše zmíněných problémů 
fantastickým pomocníkem 
na otoky obličeje. Udělejte 
si jednou za čas měsíční 
zpevňující kůru. 

Ke stávající 
opunciové 

řadě vzniknul 
WHAMISA 

FRESH Sprej 
z opuncie. 

Fantastický 
pomocník na 

liftingovou 
hydrataci během 

dne, nebo jako 
poslední krok ve 

vaší péči.

WHAMISA 
FRESH Šampon z 
opuncie je vhodný 
pro všechny 
typy vlasů a jeho 
největším benefitem 
je, že zanechává 
vlasy vláčné, lesklé 
a zdravé. Jemné 
vlasy nebudou 
potřebovat 
kondicionér.

JARO, ZE K TERÉHO
SE PŘEVRÁ TÍ TE



A K N É  A M BU L A N C E
Díky struktuře a vlastnostem pleti, o ní můžeme již ve 12 letech dítěte mluvit jako o pleti dospělé. V tomto věku probíhají hormonální změny, které mají efekt právě i na pleť. Ta 

produkuje více kožního mazu, více se rozšiřují i ucpávají póry. Tím vznikají záněty, které se projevují jako akné. Proto je velmi důležité o pleť pravidelně a hlavně správně pečovat. 
A to nejen u dívek, ale i u chlapců. WHAMISA je ideálním bojovníkem proti akné ve všech jeho stádiích. Protože je nejen čistá a bez chemie, ale díky patentované fermentaci 

funguje okamžitě. Naučte vaše děti správně pečovat o pleť, protože jim pomůžete vyřešit problém s aknózní pletí. A nejen to, správným procesem ošetření významně 
zpomalí stárnutí pleti. Za to vám ale poděkují až později.

1 2 3 4

Trápí vás podkožní pupínky způsobené hormonálním 
cyklem? Ty, které nejsou vidět, ale vy o nich přesto víte? 
Potřebujete rychle zahojit již aktivní pupínek s bílou 
tečkou? Představujeme vám duální péči v boji proti akné.

První náplast s mikrojehličkou funguje jak na cysty, tzn. 
podkožní pupínky bez bílé tečky, ale i na pupínky s bílou 
tečkou. Naopak druhá náplast je hojící a zklidňující.  

NAŠE ZKUŠENOST: Testovali jsme nejen na ženách, ale 
i na mužích. Náplasti jsou fantastickým pomocníkem pro 
úplné vyzmizíkování cyst i pupínků. Doslova přes noc dojde 
k redukci. Nemusíte použít jen na obličej.

MUST HAVE
do každé 
koupelny: 
KARATICA
Duální náplast 
na akné

KOLEKCE PURE DISTRICT ORIGIN

TIP NAVÍC
Až 3x týdně ošetřete 

tvář WHAMISA 
Peelingem. 

Aplikační forma vás 
bude bavit. Peeling 

je neabrazivní a 
velmi šetrný. 

Je náš vlastní brand. Většinou jsou to produkty, po kterých jsme toužily 
a které nám dávají smysl. Samy je pravidelně používáme a dělají nám radost. 
Snad ji budou dělat i vám. Líba & Lucka
V nabídce máme oblečení, doplňky do bytu, vůni, čokolády. Na jaře chceme 
uvést Premium SLIMM. V létě chystáme speciální sérum na vrásky. 

ZÁKLADEM JE ČISTĚNÍ, 
ale šetrné. Pokud se budou 
nejen vaše děti čistit příliš 

často a nesprávnými 
produkty, pleť se naopak 

zhorší.

WHAMISA BIO Čisticí 
gel se používá ráno i večer. 

Kromě perfektního vyčistění 
pleť efektivně hydratuje. 
Díky této kombinaci se 

sníží nadměrná produkce 
kožního mazu.

AKTIVACE PLETI 
hydratací je důležitá. 

Protože po vyčistění je pleť 
vysušená a může na tento 

stav reagovat zvýšenou 
produkcí kožního mazu.

WHAMISA BIO Tonikum 
REFRESH hlídá hladinu 
kožního mazu, aktivně 
hydratuje a obsahuje 
výtažky z kůry vrby, 

která obsahuje kyselinu 
salicylovou. Ta má 

protizánětlivé účinky.

SAMOTNÝ BOJ 
S AKNÉ. V této fázi je 

pleť připravena vstřebat 
přípravek redukující 
pupínky. Až v tomto 

kroku bude péče opravdu 
fungovat.

WHAMISA BIO Sérum na 
akné je speciálně vyvinuto 

tak, aby snižovalo pH 
pleti. Díky snížení pH se 

vytvoří prostředí, ve kterém 
bakterie hůře přežívají. 

Sérum viditelně funguje. 

UZAMČENÍ PLETI. 
Jako poslední krok v péči 
je důležité nanést lotion, 

protože díky svému 
složení neucpává póry 

a regeneruje postiženou 
kožní bariéru.

WHAMISA BIO Lotion 
REFRESH kromě již 

výše zmíněných účinků 
zabraňuje hyperpigmentaci 
a jizvičkám způsobenými 

projevy akné.

Vyzkoušejte startovací sadu na AKNÉ za 
zvýhodněnou cenu, více na www.puredistrict.cz

J A K  S P R ÁV N Ě 
P E Č O VA T

O   T E E N S  A K N Ó Z N Í 
P L E Ť

pla tí i pro dospě lé



N E Z A P O M Í N E J T E
N A  P L E Ť O V É  M A S K Y JSOU 

ZÁZRAČNÉ!
Když víte, jak a kdy je použít, jsou zázračné!

Přehledný návod, jak správně vybrat tu nejlepší masku pro vaši pleť.
Masky by měly být součástí pravidelného beauty rituálu každé ženy. Upřímně, většina z nás po nich sahá jen v případě akutních problémů, nebo je bere jen jako součást relaxace. 
A to je škoda, protože pravidelným používáním masek výrazně zpomalíme stárnutí pleti. Na trhu existuje velké množství masek, ale jak se v nich zorientovat? V našem obchodě 

máte jistotu, že složením jsou všechny unikátní a dlouhodobě bezpečné. WHAMISA je dokonce BIO čistě přírodní kosmetika. Seznamte se, stojí za to. Efekt okamžitý!

VHODNÉ PRO VŠECHNY TYPY PLETI.

Chcete si zachovat krásnou a zářivou tvář i v rozbouřeném 
moři hormonů? Věděli jste, že pokožka se mění 
v návaznosti, v jaké fázi cyklu se právě nacházíte? A že je 
důležité o ni pečovat v každé fázi jinak?

W H A M I S A  L U N Á R N Í 
S A DA  M A S E K

WHAMISA FRESH Maska z mořských řas KELP

Díky betaglukanu, kyselině alginové a fucoidanu se 
jedná doslova o liftingovou infuzi, která má za následek 
pružnost, vypnutí a rozjasnění pleti. Komplex účinných 

látek zároveň zatahuje rozšířené póry. V prodeji i po 5ks. 
Protože je to ideální měsíční kůra na dlouhodobý efekt.
Nebo jako rychlý booster v období ovulace, kdy se pleť 

nejrychleji regeneruje a je nejkrásnější.

WHAMISA FRESH Hydratační 
maska z opuncie

Rychle vypínací a rozjasňující maska na více 
použití. Maska má gelovitou konzistenci a chladivý 

efekt. Díky příjemné textuře se krásně aplikuje 
a vstřebává.

NAŠE ZKUŠENOST: „Nejraději ji 
používám ráno. Hlavně, když potřebuji 
„vyžehlit“ obličej. Stačí nanést jen tenká 
vrstva. Větší dávka se stejně nevpije, tak 
proč plýtvat. Je to jediná maska z naší 
nabídky, kterou je vhodné smýt. Naopak 
ostatní masky je dobré nechat vstřebat 
a působit klidně i přes noc.“ Líba

KARATICA Liftingová náplast s mikrojehličkou

Náplast je doslova domácí mezoterapií, protože 
obsahuje 400 mikrojehliček, které dostanou účinné 
látky až k dermis, kam se žádný krém nemá šanci 

dostat. Tyto náplasti jsou nejlepší možnou volbou na 
redukci konkrétních vrásek včetně těch mimických. 
Nejvíce fungují kolem očního okolí, mezi obočím 

(mračivka) a na nosoretní vrásky. Stačí používat jednou 
týdně. V případě, že potřebujete redukovat vrásky 

hluboké, používejte 2x týdně po dobu jednoho měsíce.

KARATICA Duální náplast na akné 
Více o náplasti na předchozí stránce.

l i f t ing
a s tažení 

pórů

zmizíkování 
v rásek

zmizíkování 
pupínků

Nejkrásnější pleť je v době ovulace, tedy zhruba 
v polovině cyklu. Dochází k největší produkci 
kolagenu, pokožka je pružná, póry zmenšené. 
Zvýšená cirkulace krve podporuje lepší vstřebávání 
a vyšší účinnost produktů, proto je nejvhodnější 
aplikovat masku SEEDS. Krásně vyživí a vypne.

krásná p le ť 
během ce lého 

cyk lu

Ke konci cyklu se produkce kožního mazu začne snižovat 
a pleť se začíná vysušovat. Je křehčí, má tendenci k pnutí, 
mohou se na ní vytvořit i šupinky. Proto ji rozjasněte 
a oživte maskou FRUITS.

Vůbec nejvíce dostává pleť zabrat před 
periodou, kdy dochází k vyšší produkci 

kožního mazu. Pleť potřebuje čistit a zklidnit. 
Proto je ideální použít masku FLOWERS. 

V této fázi je také dobré omezit cukry, naopak 
více sportovat a lehce se detoxikovat.

UVEDEME NA JAŘE

VLASTNÍ REC
EPTU

RA

P R E M I U M
S L I M M

N U T R AC E U T I C A L  C U R E

N OV I N K A

ranní 
„v yžehlení “ 

ob l ičeje

•	 100% Přírodní 
•	 BOJ S KILY 

přes různé 
mechanismy 
účinků
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KO M B E  E C O  PAC K  B A L E N Í

DÁREK

KOMBE a KOMBE Royal zakoupíte i ve vybraných lékárnách či zdravých výživách. 
Kompletní seznam naleznete na www.kombe.cz/kde-koupit-kombe

„V naší prodejně ZDRAVÍČKOV patří Kombe k nejprodávanějším 
produktům. Většina zákazníků si tento extrakt oblíbila pro jeho jemné 
stimulující účinky, takže ho mnozí zařadili místo ranní kávy. A to 
vzbudilo doslova pozitivní „řetězovou reakci“ zájmu na pracovištích. 
Druhou skupinu zájemců tvoří ti, kteří pocítili pozitivní vliv pravidelného 
pití Kombe na své zdraví. Posílena byla nejen jejich vitální energie, ale 
i obranyschopnost. Takže si pochvalují spojení příjemné chuti KOMBE 
s posílením vlastního zdraví.“
Jarmila Vomáčková, prodejna Zdravíčkov, Planá nad Lužnicí

„Kombe a Kombe Royal jsou součástí mého života již několik let. Ráno 
s Kombe vstávám a po celý den ho pijeme i s mými kolegy u nás na 
lékárně. Pro mě je Kombe doslova životabudič. Mám pocit, že jsem 
po něm nejenom omládla o pár let, ale cítím se díky němu daleko 
vitálnější. Povědomí o něm šířím s radostí dále a skoro žádný zákazník od 
nás z lékárny bez Kombe neodchází.“
PharmDr. Jana Svobodová, Lékárna Formica, Kladno

„Kombe je v našem sortimentu již několik let. Přes počáteční mírné 
rozpaky způsobené poněkud vyšší cenou dnes patří mezi naše stálice. 
Doporučujeme ho každému, kdo přichází s oslabenou imunitou, se 
spánkovými obtížemi a s problémy se stresem. A hlavně těm, kteří 
potřebují řešit pokles energie. Největší procento zákazníků, kteří si 
Kombe oblíbili a vrací se pro něj i v této nelehké době, jsou právě 
ti, kteří potřebují tzv. “nakopnout”. Za hlavní benefity považují 
právě snížení únavy, celkový nárůst energie, zvýšení koncentrace 
a v neposlední řadě podporu imunity a zlepšení nálady. A jako bonus: 
Snadná příprava a skvělá chuť. Takže: „Na zdraví“.“
Kateřina Těšíková, prodejna U Zeleného stromu, Zlín 

„Kombe je pro mne první volba, když zákazníci 
žádají přírodní preparát na imunitu a cítí se 
vyčerpaní, bez energie. Má osobní zkušenost 
s Kombe je velice dobrá. Užívám ho pravidelně již 
druhý rok a covidové období jsem zatím přečkala 
v kondici, dokonce bez jakéhokoliv nachlazení. 
Celkově s ním vše zvládám lépe, na zákazníky se 
usmívám a snadněji naslouchám jejich potřebám. 
Důležitý je pro mne i fakt, že užívání ženšenu, 
obsaženém v KOMBE, je podloženo nejen 
zkušeností, ale i klinickými studiemi.“
Farmaceutický asistent, Šárka Hlubinková, 
lékárna Mellisa, Česká Třebová

ECO PACK je určen pro všechny, kteří chtějí 
šetřit přírodu. Součástí balení je i odměrka, 
která Vám odměří přesně jednu dávku. 

Při zakoupení KOMBE Royal 30 ks získáváte 
zdarma šálek s podšálkem z naší kolekce 
PURE DISTRICT Origin.
Více na www.puredistrict.cz

„Na doporučení Pure District jsme zařadili Kombe a Kombe Royal do 
portfolia naší lékárny s velkým očekáváním, ale i obavou. Musíme říct, že 
jsme do toho šli s velkou nedůvěrou, protože o ženšenu jsme toho doposud 
moc nevěděli. Následovali jsme doporučení PURE, nastudovali všechno 
o produktech a můžeme s čistým svědomím říct, že se nám vracejí 
spokojení zákazníci. Kombe doporučujeme především na únavu při 
diagnóze postcovidového syndromu a taky na vitalitu u starších klientů.“
Mgr. Angelina Otroshchenko a tým lékarny St. Maria, Karlovy Vary

„V listopadu 2021 jsme i přes dvojité očkování se synem prodělali covid-19 a já byla velice 
unavená a vyčerpaná. V tomto období jsem začala užívat Kombe Royal každý den. Jeden 
sáček rozpuštěný v 300 ml teplé vody, oslazený medem. Po měsíci se cítím lépe než před 

covidem-19. Jako by se člověku vrátilo mládí a elán do života. Vřele doporučuji.“
Mgr. Zuzana Radisavljević, Lékárna Na Prokopce, Děčín

R EC E NZE  L É K ÁR N Í KŮ

KO M B E  R OYA L

RUBY čokoláda 
probouzí touhy a emoce

HOŘKÁ čokoláda 
rychle dodává energii pro tělo i mysl

MLÉČNÁ čokoláda 
zlepšuje náladu a snižuje psychickou únavu

MLÉČNÁ čokoláda 
S KARAMELEM A SOLÍ 

pomáhá zachovat emoční komfort

BODYGUARD
VAŠÍ IMUNITY

uvádí

Pít či nepít?

www.puredistrict.cz

P RV N Í  Č O KO L Á DA  S E 
Ž E N Š E N E M  A   J U J U B O U 

V   Č E C H ÁC H
O K A M Ž I T Ý 

N Á S T U P 
Ú Č I N K U


