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„Genialita v komunikaci
je schopnost být zcela
upřímný a zároveň
ohleduplný.“ John Powell

j em e

p ř i p ra v u

Ti, co nás navštívili v obchodě, ví, že pod každou
krabičkou KOMBE je schovaný citát. Letos
v listopadu to budou tři roky, co jsme PURE
DISTRICT otevřeli. Citátů máme v obchodě
mnoho. Ale ten výše zmíněný tam chybí. Asi jej
dáme na dveře. A víte proč?
Protože si myslíme, že ohleduplnost je velmi důležitá.
A také proto, že máme pocit, že společnosti chybí pokora
a slušnost. Že se dost lidí okolo nás zaměřilo jen na kritizování,
hodnocení a „všechno víme nejlépe“. Klidně to dělejme, ale
buďme u toho ohleduplní.
Všechno, co děláme, děláme s láskou. Nikdy bychom vám
nenabízeli nic, co sami nepoužíváme.
My v PURE už od září pracujeme na směny, porady vedeme
online, všude máme mýdlo a dezinfekci. Nosíme roušky.

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

WHAMISA
Dezinfekční
gel + sprej

Nedíváme se na zprávy a už vůbec nás nezajímají internetové
diskuze. Chováme se zodpovědně. Proto se u nás můžete cítit
bezpečně. I pro nás je situace velmi náročná a někdy doslova
paralyzující. Přesto se ale na svět díváme pozitivně a chystáme
novinky. Více se dozvíte na poslední straně.
A stále platí, že vše, co děláme, děláme s láskou. Pokud možno
klidný a ničím nerušený podzim. I vánoční čas vám přejí

P.S. „I já mám bohužel zkušenost s COVIDEM. Možná si
řeknete, jak je to možné, když se můžu v KOMBE i koupat…
Ale znáte to o té kovářově kobyle? Teď už jsem důsledná.
A víte, co mě COVID naučil? Že sklenice je vždy poloplná!
Také to, že stres je velkým zabijákem.
A jeden subjektivní názor na konec: „Věřím, že v nemocnici
mi zásadně pomohlo, když jsem nasadila KOMBE Royal.
I přesto, že jsem ho necítila.“ Líba

JAK si UŽÍVA T KOMBE

Nechci se odhalit
infekcím. KOMBE
pomáhá před
nachlazením,
akutními
respiračními
onemocněními včetně
onemocnění horních
cest dýchacích,
také u osob starších
60 let. KOMBE je
bodyguard imunity.
1-3 sáčky KOMBE
denně dlouhodobě

OBSAHUJE
2 SÁČKY
KOMBE

Jsem pod neustálým
psychickým
i fyzickým stresem.
KOMBE Royal
je vhodné i pro
pomoc s únavovým
syndromem.
V důsledku stresu je
tělo oslabené a může
se snáze odhalit
infekci a onemocnět.
1 sáček KOMBE
Royal denně po dobu
3 měsíců

Okamžitý
nástup
účinků
Procházím
obdobím
menopauzy.
1 sáček KOMBE
Royal denně po
dobu 3 měsíců

NOVINKa
Jsem pod tlakem,
mám hodně věcí
na práci. Nestíhám.
Chci předejít
následkům stresu.
Potřebuji být
v klidu.
1-2 sáčky KOMBE
denně dlouhodobě

Bodyguard
imunity
Čeká mě očkování proti
chřipce. KOMBE zvyšuje
účinnost vakcinace.
Začněte užívat 1 sáček
KOMBE denně měsíc před
plánovaným očkováním,
dále pokračujte 2 měsíce po

limonáda
pro dospělé
Fermentáda je svrchně kvašená limonáda s pomocí
šampaňské kvasinky. Jejím základem jsou zralé sicilské
citróny, KOMBE a rozmarýn.
100% přírodní produkt, který je velmi
osvěžující, s příjemnou bublinkou. Hodí se na každou
slavnostní příležitost, neurazí ani jako drink na přípitek.
Fermentáda KOMBE dodává energii pro tělo i mysl.
Perfektně funguje na detox, kocovinu a libido. Na zdraví,
protože KOMBE zdravé je!

Necítím se
dobře, začínám
mít pocit, že tělo
napadla infekce.
Mám rýmu,
kašel, horečku
a další příznaky
nachlazení.
Denně 1 sáček
KOMBE Royal po
dobu min. 7 dnů

Chci zlepšit kvalitu,
intenzitu i frekvenci
sexu. Ženšen pravý
příznivě ovlivňuje
sexuální dysfunkce
u mužů. Zlepšuje libido
a zintenzivňuje prožitek
pohlavního styku.
1 sáček KOMBE Royal
denně po dobu 3 měsíců

ČISTĚTE PLEŤ DVOUFÁZOVĚ RÁNO
I VEČER. JEDINĚ TAK DOSÁHNETE
ABSOLUTNĚ ČISTÉ PLETI.

MASKNE – nové akné
fenomén letošního roku

První fáze je olejová. Některé oleje
mohou ucpávat póry a napomáhat
vzniku akné. Ale WHAMISA
Odličovací olej je hydrofilní,
proniká dovnitř pórů, naváže na
sebe veškeré nečistoty jako je maz,
make-up atd. a následně se vymyje.
Ano, používejte i ráno.

MASKNE je odborný termín pro tzv. acne mechanica vytvořené ze spojení mask-induced acne.
Jde o problémy s pletí způsobené dlouhodobým nošením roušek. Ty mohou skončit až alergickou
dermatitidou. A to je velký problém na několik měsíců.
I sebelepší rouška vede k iritaci, dehydrataci a stárnutí pleti. Ta
nemůže dýchat, je zarudlá, má sklony k akné. Z důvodu zvýšené
kumulace tepla, vlhkosti z dýchaní a mluvení, vzniká živná půda
pro bakterie, které pleť poškozují. Dochází k uzavírání pórů,
tvorbě pupínků a aknózních cyst. V neposlední řadě se pleť

vysušuje a svědí. Proto je důležité roušku denně měnit a ideálně
nepoužívat make-up ani pudr. Tato kombinace totiž vytváří
nepropustný film pro celé kolonie mikrobů, které pomalu
ale jistě likvidují kožní bariéru. Proto by se vám mohly hodit
následující tipy, jak si nezničit vaši tvář.

WHAMISA
Odličovací olej

DLE TYPU PLETI
APLIKUJTE
WHAMISA LOTION
NEBO KRÉM

Druhá fáze odstraňuje
ve vodě rozpustné
nečistoty a hraje
důležitou roli ve
vyrovnání pH pleti.

WHAMISA
Čisticí krém
nebo gel

IHNED
PO VYČISTĚNÍ PLETI
APLIKUJTE WHAMISA
HYDRATAČNÍ
TONIKUM
Hydratace je naprosto
zásadním krokem v péči.
Existuje mýtus, že se
hydratací pleť v zimě ničí.
Nevěřte tomu. Pokud ji
hydratujete produkty bez
přidané vody, jsou velice
prospěšné.

WHAMISA
Tonikum je
hydratační
sérum. Kromě
dokonalé
hydratace
pleť aktivuje
a vyvažuje její
pH. Jednoduše
řečeno, krémy
jsou účinnější.

CHRAŇTE SVÉ
RTY. Díky nejslabší
vrstvě kůže jsou
nejvíce ohroženy.
WHAMISA
Balzámy na rty
jsou nejúčinnější
a nejčistší ochranou
na trhu.

U mastné či
smíšené pleti
zvolte Lotion

Pod roušku
nepoužívejte produkty
založené na olejové
bázi. Oleje uzavírají
póry a pleť nemůže
dýchat. U suché
pleti na místa, která
jsou zakrytá rouškou,
naneste Výživný
krém. Oleje používejte
jen večer (neplatí
v případě, kdy
je použijete na místa
mimo roušku).

Nepoužívejte make-up!
A to uvádí i Americká
dermatologická
společnost. I makeup uzavírá póry a tím
způsobuje vznik
akné. Nahraďte ho
WHAMISA BBkrémem. Ten je k pleti
šetrný, hydratuje,
vypíná, sjednocuje, není
komedogenní a navíc
má nejvyšší možnou
ochranu před slunečním
zářením.

ALESPOŇ 2x
ZA TÝDEN SI
DOPŘEJTE MASKU.
Vystresovanou pleť
zklidní, zhydratuje,
vyživí a restartuje
na další náročný den
s rouškou.

KAŽDÉ 4 HODINY SI NA 15 MINUT ROUŠKU SUNDEJTE. SAMOZŘEJMĚ,
JEN POKUD JE TO BEZPEČNÉ.
Pokud nepoužíváte jednorázové roušky, vyperte roušku po každém použití. Ano,
pokud se musíte chránit celý den rouškou, budete potřebovat více než jednu. Více
tipů naleznete na blogu puredistrict.cz

Glukonolakton je vaše
mládí, seznamte se

WHAMISA produkty
s glukonolaktonem:
Whamisa peelingy

Glukonolakton je v kosmetickém průmyslu novým multifunkčním must-have.
Pleť aktivně hydratuje, bojuje s akné, rozšířenými póry a nadměrnou produkcí
kožního mazu. Zesvětluje stařecké skvrny a navíc funguje proti stárnutí, pleť
vypíná a rozzáří. Vhodný je také pro přecitlivělou a podrážděnou pleť.

A CO VŠECHNO GLUKONOLAKTON UMÍ?

Glukonolakton vykazuje antimikrobiální vlastnosti.
Dle prof. Jordana Carqueville, předního dermatologa
z Dermatologické společnosti New York City, se předpokládá,
že vykazuje i antibakteriální vlastnosti. Proto by mohl být
vhodnou alternativou péče i u lidí trpících akné.

Funguje jako šetrný peeling. Jemně odstraňuje odumřelé
buňky naší pokožky. Tím zlepšuje texturu pleti, kterou zároveň
sjednocuje. V praxi to znamená, že vyhlazuje jemné vrásky
a zesvětluje skvrny.

Díky šetrnosti je možné glukonolakton používat každý den.
Každodenním používám produktů s glukonolaktonem bude
vaše pleť zářivější, mladistvější a významně tak zabráníte jejímu
stárnutí. To už se vyplatí, ne?

Abnormálně hydratuje pokožku. Na rozdíl od AHA či BHA
kyselin mnohem více hydratuje, protože obsahuje mnoho
hydroxylových skupin, které mají samy o sobě hydratační
vlastnosti (glukonolakton je tzv. poly-hydroxykyselina,
POLY znamená mnoho). Právě na hydroxylových skupinách
je postaven princip hydratace např. glycerolu či kyseliny
hyaluronové.

GLUKONOLAKTON – PROKÁZANÁ ÚČINNOST:
Dehydratace pleti (suchá, žíznivá, šupinatá pleť)
Akné (komedony, černé tečky) a rozšířené póry
Hyperpigmentace (stařecké skrvny)
Povolená, ochablá textura pleti
Mdlá nezářivá barva pleti
Přecitlivělá pleť se sklonem k alergiím
Seborea

Glukonolakton významně zastínil často používaný chemický
peeling postavený na AHA či BHA kyselinách. A proč?
Protože je mnohem šetrnější a zároveň MULTIFUNKČNÍ!

Má anti-aging vlastnosti. Díky svým antioxidačním
vlastnostem bojuje s volnými radikály, které poškozují pleť
a způsobují její stárnutí. Glukonolakton tomuto procesu
přirozeně zabraňuje!

Anti-age
sérum
na vrásky
a oční
okolí
Maska
sjednocující
(fruits)

Maska
vyhlazující
(flowers)

Další produkty s glukonolaktonem naleznete
www.puredistrict.cz/kosmetika-whamisa/glukonolakton/

glukonolakton

BODYGUARD
VAŠÍ IMUNITY

• Účinný proti vráskám • Zesvětluje hyperpigmentace
• Rozjasňovač pleti

Stačí pít KOMBE.
Denně.

SUPER

HYDRATACE

bez vody
patentovaná
fermentace

netestováno na
zvířatech
ultra
ECO-friendly
obaly

WHAMISA bio tonikum
DEEP RICH

PU R E DI S T R IC T. C Z

100% bez chemie

víte, že díky whamisa toniku dostane vaše
pleť impuls k tvorbě nových buněk?

Korejský ženšenový čaj
Kombe dodává energii

VícE O pOzitiVních účincích KOrEjSKéhO žEnšEnOVéhO čajE KOMBE nalEznEtE na KOMBe.cz
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The FACE
CONCEPT

Absolutním bestsellerem jsou WHAMISA BB pact
a liquid. Mají vlastnosti make-upu, ale díky svému
složení pleť pod rouškou neničí. Výborně kryjí,
hydratují a zmizíkují vrásky. SPF 50+! Produkty se
liší pouze ve velikosti balení a způsobu dávkování.
Náš tip: Balení se zrcátkem je skvělé do kabelky.

Jsem zastáncem přirozené krásy
a nevyhledávám plastickou
chirurgii. Používám jen přírodní
kosmetiku a WHAMISA byla láska
na první dotek. Komplexní péče,
která je naprosto čistá a navíc má
okamžitý efekt. Proto je spojená
i s mým studiem.

Pavlína Němcová

Díky svým cestám po světě jsem objevila jedinečnou metodu
přírodních liftingových masáží The FACE CONCEPT. Jedná se
o certifikovanou metodu Sculptural Face Liftingu a Bukální masáže.
Možná si řeknete - obyčejná masáž obličeje. Ale není to tak. Když
víte, jak tuto speciální masáž správně provádět, výsledky jsou
ohromující. Proto je můj tým vyškolený v zahraničí a naše ošetření
jsou nejen mezinárodně uznávaná a ověřená, ale také prověřená
námi a našimi stálými klientkami. The FACE CONCEPT vám
ukáže, že lze vypadat krásně a mladistvě i bez invazivních ošetření,
botoxu či chirurgie. Více na www.face-concept.com

PŘIVEZLI JSME
DO ČECH světovou
kosmeceutiku

VYZKOU
ŠE
JAKO PR JTE
Okamžitý VNÍ.
efekt
30 minut. do

K a ra t i c a

Kosmeceutika je označení pro nejvyšší kategorii
kosmetického produktu, skutečný vrchol současných
kosmetických možností.
První profesionální péče pro domácí užití. Kosmeceutika
je propojení kosmetiky, estetiky a farmacie. Harmonizace
vědecké kosmetiky v souladu s přírodou. Název značky
je odvozen od slova karát, jednotky hmotnosti pro
drahokamy. Jedná se o profesionální péči pro domácí užití.
Na trh uvádíme tři produkty této značky. Jsou výjimečné
svým složením a zejména novou technologií nanojehly,
díky které se účinné látky dostanou až do dermis. Do této
části pleti se žádný krém nemá šanci dostat.

NOVINKA!
Vylepšené
složení

ZDARMA

+
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
a drmax.cz

Bestseller

n ov i n k y

Svíčka VERMI BY DARA
Objevem letošního roku je luxusní svíčka VERMI BY DARA a my
jsme rádi, že ji můžete koupit i u nás. Téměř dva roky trvalo vytvořit
něco úžasného. Legendární francouzská parfumérská škola, dlouhé
dny v Paříži, vybírání a testování těch nejkvalitnějších parfémových
ingrediencí. Vůně odkazuje k tomu nejcennějšímu, co zpěvačka Dara
Rolins má - k dceři Lauře. Je výjimečná, intenzivní, a přesto tak jemná, že
vás okamžitě chytí za srdce. Ručně vyráběná svíčka z rostlinných vosků,
která hoří až 50 hodin a intenzivně provoní prostor jasmínem, kosatcem,
růží, santalovým dřevem a hřejivou ambrou. Více i na vermibydara.com

Imunitu
posílíte
i pohybem
Nejideálnější
variantou je rychlá
chůze nebo běh. A že
se vám nechce? Možná
vás přesvědčí tipy od Soni
Hrabec Kotulkové, které
běh změnil život. Nic vás to
nebude stát, jen lepší pocit
a zdravější tělo.
•
•
•
•

Nebojte se počasí
Správně se oblékejte
Sdílejte úspěchy
Nechtějte hned lámat
rekordy
• Dodejte si energii
Na běhání musíte mít dost
sil. Pokud běháte ráno, dejte

MODRÝ
TOPAZ
PURE COLLECTION
si například kousek banánu.
Nalačno běhat můžete, ale
počítejte s tím, že vás to
rychle vyčerpá. Skvělým
přírodním „nakopávačem“
je KOMBE. Běhání
s ním půjde lépe. Mám
vyzkoušeno!
Víte, co jsem během získala
já? Lépe si organizuji čas,
mám silnější imunitu, jsem
pravidelně na čerstvém
vzduchu a nevím, co je
to stres. Celý článek na
puredistrict.cz, zajímavosti
o běhu na running2.cz

SADA PRO
PROBLEMATICKOU PLEŤ

Věříte v léčivou sílu kamenů a nosíte ráda
šperky? Pak právě pro vás je PURE DISTRICT
náramek s modrým topazem. Protože modrý
topaz je kámen umělců. Díky němu bude vaše
srdce zářivější, myšlenky lehčí a duše klidná.

WHAMISA je jedinečná tím, že vyvinula funkční řadu pro
problematickou pleť, která nejenže funguje, ale i dokonale hydratuje
a redukuje vrásky. Samozřejmostí je, že nezanechává mastný film
a neucpává póry.
Tonikum REFRESH + Lotion REFRESH + Anti-age pleťový olej
REFRESH – ZDARMA získáte Sérum na akné v hodnotě 795 Kč

Tip na vánoční dárek
WHAMISA BIO Tonikum DEEP RICH není
klasické tonikum, jak jej znáte. Je to sérum, které
dokonale zhydratuje
pleť a ta dostane impuls
k regeneraci a tvorbě
nových buněk. Navíc
aktivuje a vyvažuje
pH pleti. Díky němu
jsou krémy a další péče
účinnější.
lim it ovaná

Budečská 11, Praha 2, Vinohrady
www.puredistrict.cz, info@puredistrict.cz
telefon: +420 731 495 714
Otevřeno: Po až Pá 10.00 - 18.00 hodin
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