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

Oproti klasickému KOMBE je KOMBE Royal velmi silná 
„ambulantní“ alternativa vhodná jen pro krátkodobé užití. A my 
víme, že všichni, kterým na sobě záleží, jej budou milovat.

KOMBE Royal obsahuje nejúčinnější ženšen na světě z oblasti 
Punggi, kde roste po tisíce let. Na tento druh existuje nejvíce 
klinických dat a je to nejlepší adaptogen na světě. Extrakt je vyroben 

v naprosté symbióze přírody, staletími prověřené tradice
a nejmodernější technologie. Je to produkt, který využijete hlavně 
v době, kdy už doslova „padáte“ únavou. Máte virózu, chřipku, jste 
vyčerpaní. KOMBE Royal má raketový nástup a stačí jen jedna 
dávka denně. Testovali jsme celý podzim a zázračně „postavil 
všechny do dvou dnů na nohy“. Proto, jakmile se začnete cítit 
diskomfortně, okamžitě si nasaďte KOMBE Royal.

Adenosin je jedním ze čtyř základních stavebních 
kamenů lidské DNA. S věkem pleť přirozeně stárne 
a právě adenosin umí její stárnutí rapidně zpomalit. 
V molekulární kosmetice je to zcela nový objev, 
v Česku prakticky neznámý.

WHAMISA BIO Anti-age sérum 
na vrásky a oční okolí

WHAMISA BIO Anti-
age liftingová 

maska KELP

WHAMISA BIO 
HYDRATAČNÍ SPREJ 

DEEP RICH – již brzy 
v prodeji

WHAMISA BIO Maska 
vypínací 

a zpevňující

WHAMISA BIO BB 
krém SPF50+/pět 

odstínů

ADENOSIN zastavuje 
stárnutí

Pro všechny 
milovníky KOMBE. 
Na světě nic silnějšího 
a účinnějšího neexistuje.

Jak adenosin funguje?
Klinická studie (dvojitě zaslepená a randomizovaná) potvrdila 
vliv adenosinu na redukci očních vrásek a rýhy mezi obočím. 
Již po třech týdnech byly výsledky ohromující a signifikantně 
prokazatelné. Testovalo 126 žen ve věku 45 – 65 let.

ADENOSIN UMÍ GENIÁLNÍ VĚCI: 

1. PRODUKUJE KOLAGEN. Dokáže se navázat na místa 
tvorby kolagenu a elastinu. Přímo stimuluje produkci kolagenu 
tam, kde je to potřeba. 

2. ZMIZÍKUJE VRÁSKY. Zároveň zabraňuje přirozenému 
úbytku kolagenu (ten s přibývajícím věkem bohužel ztrácíme). 
V praxi to znamená, že pokud budete používat přípravky 
s adenosinem, zabráníte nejenom vzniku nových vrásek, ale 
výrazně redukujete i ty stávající!

3. JE VHODNÝ I PRO CITLIVOU PLEŤ A AKNÉ. Adenosin 
prokázal i hojicí, reparační a protizánětlivé účinky. Proto 
je vhodný také pro lidi s citlivou pletí nebo akné. Je velmi 
bezpečný. V žádné ze studií se nevyskytly nežádoucí účinky. 
Dokonce americká společnost EWG ho klasifikuje číslem 1 
ve škále od 1 do 10. Adenosin dostal nejlepší možnou známku 
za účinnost a bezpečnost. 

KOMBE funguje preventivně a chrání vás komplexně a dlouhodobě. 
V případě, kdy ale přeceníte své síly a „odhalíte se“ infekci, nemusí 
vás KOMBE rychle „podržet“. V tu chvíli  nasaďte  KOMBE ROYAL. 
Jedná  se o 100% extrakt, který funguje raketově. Doporučuji také při 
krizových situacích. Funguje také jako  jednorázové dodání energie či 
nabuzení. Nedoporučuje se  konzumovat dlouhodobě. 

PharmDr.
LUCIA
HAVLÍKOVÁ,
spolumajitelka 
PURE DISTRICT

okamžitý
efekt

Zvýší se vám elasticita kůže a přestanou se povolovat 
kontury obličeje, protože adenosin významně pomáhá 

při tvorbě nových buněk.

Výrazně se ztratí vrásky a přestanou se rychle tvořit 
nové, protože adenosin zabraňuje vzniku vrásek.

Pleť bude na omak pružnější a plnější, protože 
adenosin podporuje vstřebávání vlhkosti, a tím 

dochází ke zlepšení 
pružnosti kůže. 

Rapidně pomaleji stárnete, protože klinické studie 
prokázaly silné anti-aging a zklidňující vlastnosti 

adenosinu.

 A co víc? Výsledky vidíte v podstatě okamžitě. 
Adenosin totiž příznivě působí na unavenou pleť.

Co se stane s vaší 
pletí, když použijete 

kosmetický přípravek 
s ADENOSINEM?

Geniální
MOLEKULA

NEW



Lucie Vonchitzki, moderátorka, průvodkyně 
ženskými rituály
„KOMBE je pro mě sáček odpoledního relaxu. 
Mám roční dcerku, která je jediným člověkem 
na světě, co mě utahá, takže si ráda s KOMBE 
udělám odpolední energetický rituálek. Jakmile 
Beatrice usne, už sahám po hrnku.“

Martin Záruba, zahradník
„Jsem zvyklý na velký energetický výdej, ať 
už v práci nebo při sportu, a KOMBE se stalo 
součástí mého života. Je tady, kdykoliv potřebuji 
‚nakopnout‘. Pokud jsem víc ve stresu a potřebuji 
před spaním zklidnit myšlenky, dávám si šálek 
s manželkou ještě i večer.“

Terezie Kovalová, violoncellistka
„Jestli mě něco baví, tak je to objevovat možnosti, 
jak lépe fungovat. Na cestách zažívám často 
únavu, a tak jsem hledala něco, co mi dodá 
kvalitní vzpruhu a zároveň mi to nenaruší 
nějakou rovnováhu, o kterou se snažím. A tak 
jsem narazila na KOMBE, které je použitelné 
úplně všude, kde máte vodu. Prostě si přibalím 
pár sáčků do cestovní taštičky a vytáhnu, když je 
potřeba, třeba na letišti.“

Zdeněk Magerstein, důchodce
„Jsem ranní ptáče, vstávám brzy, a tak si po obědě 
musím dát tzv. dvacet. Po probuzení se musím 

ale znovu nastartovat, a tak obvykle sáhnu po 
sáčku KOMBE. Mám na něj speciální hrneček 
a rozpouštím si ho asi v deci a půl teplé vody. 
Také mám vyzkoušeno, že při pravidelném 
užívání se mi veškeré nachlazení a virózy 
vyhýbají. A to je v mém věku neocenitelné!“

Kaira Kateřina Hrachovcová, herečka
„KOMBE piji doslova a do písmene každý den. 
Dokud ho mám, nikdy mi nedojde energie. Ráno 
na natáčení nebo večer, když mám představení, 
si uvařím vetší objem do konvice či termosky. 
KOMBE je se mnou i na cestách. V divadle, na 
natáčeních, při sportovních aktivitách. Je nejen 
lehce povzbuzující, ale i náramně chutná.“

Líba Drdáková, spolumajitelka PURE 
DISTRICT
„S KOMBE startuji svůj den. Podle počtu 
naspaných hodin si buď dám jeden nebo dva 
sáčky najednou. Říkám tomu, že si ‚nasazuji 
růžové brýle‘. KOMBE mě nejen nastartuje, ale 
podrží i psychicky. Jednoduše vyladí do pohody. 
Při dlouhodobém užívání si vytvářím ochranný 
štít v boji proti nemocem. KOMBE je 10% 
extrakt, a proto se může stát, že v extrémní situaci 
‚nepodrží‘. Pak  si dám KOMBE Royal, nejsilnější 
ženšen na světě. Jedná se o 100% extrakt, který 
užívám jen krátkodobě, protože umí likvidovat 
infekty okamžitě.“

10 MINUT PRO SEBE

Pít KOMBE je radost.
Každý den.

Korejský ženšenový čaj 
Kombe dodává energii

DESET MINUT
PRO SEBE

Zeptali jsme se: Kdy a proč pijete KOMBE?

KLINICKY PROKÁZANÉ ÚČINKY KOREJSKÉHO ŽENŠENU V KOMBE
CHRÁNÍ IMUNITNÍ SYSTÉM
BOJUJE PROTI STRESU

DODÁVÁ ŽIVOTNÍ ENERGII
SNIŽUJE PSYCHICKOU ÚNAVU 
A STAVY VYČERPÁNÍ

ZVYŠUJE LIBIDO, NAPOMÁHÁ ZLEPŠENÍ EREKCE
ODBOURÁVÁ ALKOHOL V KRVI A ZLEPŠUJE 
STAVY KOCOVINY

„KOMBE je v Čechách 
jediný dostupný přípravek 
obsahující unikátní 
kombinaci korejského 
ženšenu a jujuby. Korejský 
ženšen je nejprostudovanější 
rostlina na světě, která 
obsahuje 180 účinných 
látek. Je ovšem důležité ho 
konzumovat pravidelně.“

PharmDr. Lucia Havlíková

DENNÍ
DÁVKOVÁNÍ:

1 AŽ 3
SÁČKY

BALENÍ: 100, 50, 20 ks



SKLO

PE T OBAL

PE T OBAL

100%
SUGAR
CANE
PULP

Letošní jaro bude plné změn. WHAMISA 
komplet změnila vizuál. Korejský výrobce 
upravil složení a začal vyrábět všechny 
bestsellery ve větším balení. Dále doplnil 
sortiment o produkty, které jsou ještě 
výkonnější, a přesto 100% čisté. 
Nově tak vznikly ucelené řady dle potřeb 

pleti: FLOWERS, FRUITS a SEEDS. Kromě 
výše zmíněného se rozhodl rozšířit portfolio 
o nové produkty dle typu pleti. Např. 
pleťové lotiony nebo anti-aging pleťové oleje 
budou pro suchý, smíšený nebo mastný typ 
pleti. Vybere si opravdu každý. Jaro budiž 
pochváleno! AMEN.

WHAMISA mění obaly
Je ještě více EKO!

WHAMISA BIO Odličovací voda 
300 ml, 500 ml

1. Eco-friendly 
skleněné a PET 
obaly
Naší misí je 
chránit planetu 
snižováním 
množství 
odpadů, 
čehož chceme 
dosáhnout 
právě pomocí 
používání 
recyklovatelných 
obalů. Dokonce 
i na výrobu 
plastových 
a skleněných 
obalů byl 
použit již 
recyklovaný 
materiál!

2. Eco-friendly papír 
z cukrové třtiny
Na výrobu papírových 
obalů byl použit papír 
z cukrové třtiny. Papír 
z cukrové třtiny lze 
„sklízet“ několikrát za 
rok a je možné jej použít 
opakovaně. Má přirozenou 
barvu, není potřeba ho bělit 
či chemicky zpracovávat. 
K jeho rozkladu dochází již 
za jeden až tři měsíce, což 
je ekologičtější než klasický 
papír, který se rozkládá po 
dobu dvou až pěti let. Pro 
výrobu papíru z cukrové 
třtiny se nepoužívá 
dřevo, nedochází tedy ke 
kácení lesů a poškozování 
životního prostředí.

Každá krabička je označena i Brailleovým 
písmem (zvláštním způsobem zápisu textu 
pro čtení hmatem, určeného pro nevidomé 
a slabozraké).

Nová WHAMISA je doslova dechberoucí. Řeší pleť komplexně a produkty 
umí více věcí najednou. Například redukovat problémy, zároveň hydratovat 

a zmizíkovat vrásky. Což je geniální kombinace, kterou málokterá 
kosmetická značka dokáže.  K tomu se zvýšila variabilita, protože 

tonika, masky, peelingy… můžete nově používat pro všechny typy pleti 
a rozhodujete se dle aktuální potřeby. Navíc jsme dlouhodobě zlevnili 80 % 

produktů. Bude se vám to prostě líbit! My jsme nadšené.

3. Eco-friendly potisk ze 
sójového oleje
Potisk sójovým olejem 
je mnohem bezpečnější 
pro lidský organismus 
než potisk konvenčním 
inkoustem, neznečišťuje 
životní prostředí. Díky 
vysokému podílu 
použitých rostlinných 
olejů se snadno rozkládá 
a usnadňuje tak separaci 
papíru a inkoustu, což 
pomáhá ke snadnější 
recyklaci papíru. Tím 
pádem je tento způsob 
potisku daleko šetrnější 
k životnímu prostředí.  
Navíc při výrobě 
nedochází k poškozování 
lidského zdraví.

adenosin

víte, že je adenosin jedním ze čtyř 
základních stavebních kamenů lidské dna? 

• geniální molekula, která zastavuje stárnutí
• produkuje kolagen • zmizíkuje vrásky
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WHAMISA bio anti-age sérum
na vrásky a oční okolí

okamžitý
efekt

bez vody

patentovaná 
fermentace

100% bez chemie

netestováno na 
zvířatech

ultra 
ECO-friendly 
obaly

WHAMISA-adenosin-200x270.indd   1 05.02.20   19:54

WHAMISA je 
jediná korejská 
značka, která 
opravdu myslí 
ekologicky. Na 
každé krabičce 
je zobrazeno, 
z jakého 
materiálu je 
vyrobena a jak 
ji recyklovat.

WHAMISA se stala globální značkou a celosvětovým trendsetterem 
na poli přírodní kosmetiky, a to i v oblasti recyklovatelných obalů.



NA 4 NÁPOJE BUDETE 
POTŘEBOVAT:
4 sáčky čaje Kombe
4 zralá kiwi
3 větvičky máty, 
nejlépe marocké
2 limety
3 lžíce agávového sirupu
700 ml vychlazené 
neperlivé vody

1. Obsah sáčků čaje 
Kombe rozmíchejte 
v 320 ml studené vody. 
Kiwi oloupejte a nakrájejte 
na kostičky. Dejte spolu 
s čajem Kombe, lístky máty, 
vymačkanou limetovou 
šťávou a agávovým sirupem 
do mixéru a rozmixujte 
dohladka. 

2. Vše rozmixované dolijte 
vychlazenou neperlivou 
vodou a ještě jednou krátce 
promixujte. Podle chuti 
můžete dosladit přidáním 
agávového sirupu.

VYDAVATEL: PURE DISTRICT s.r.o., Budečská 11, Praha 2   |   NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY, INZERCE: liba.drdakova@puredistrict.cz   |   Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno. Výtisk neprodejný.

Brána ke zdraví, Orlí 17, Brno; Herba zdravá výživa, OC BřecLOVE, J. Palacha 3197, Břeclav; Kosmetika Kaparaza, Brumovice 203, 
Brumovice; Zdravá výživa Bzenec, Nám. Svobody 72, Bzenec; Rosmarinus – Bylinky a Koření, Soukenická 41, Český Krumlov; 
Kačaby, Dukelská 30, Domažlice; Zdravíčko, třída Karla IV. 867/12, Hradec Králové; Bazalka, Gočárova tř.516/18, Hradec 
Králové; MJ-Krása Zdraví, Žižkova 489, Hulín; Bio Pohanka, Náměstí 161, Chrast u Chrudimi; BioPohanka, Havlíčkova 146, 
Chrudim; Rebarbora Zdravá výživa, Široká ulice 294, Chrudim; Zdravá výživa, NC Oaza Arménská 3277, Kladno; Rohanka 
– zdravá výživa, Váňova 3226, Kladno; Apatyka Pampeliška, Čs.legií 116, Klatovy; Zdravá výživa Vitalita, Záhumenní 1161, 
Kopřivnice; Zdravá výživa, Purkyňova 109, Lanškroun; KVS – Dagmar Klímová, Dr. Horákové 447/60, Liberec 6; Vitálka, 
Vítkova 3, Litoměřice; Léčivé byliny, Tyršova 1, Mariánské lázně; Čaje z celého světa, Masarykovo nám. 1489, Mnichovo 
Hradiště; Harmonie zdraví, Zámečnická 3a, Olomouc; Herba zdravá výživa, OC Olomouc CITY, Pražská 41, Olomouc; 
Lavender, Galerie Šantovka, Polská 1, Olomouc; Lavender, OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10, Opava; Zdravá proměna, 
OC FUTURUM, Novinářská 6a, Ostrava; Naturálek zdravá výživa, Sladkovského 410, Pardubice; HerBio spol. s r.o., V Šipce 
653/8, Plzeň; BioPlaneta.org, Bezručova 11, Plzeň; U Levandule, Hálkova 1185/24, Jižní předměstí, Plzeň; Káva a čaj, Centrum 
Doubravka, Masarykova 75, Plzeň; World Vegan, Na Poříčí 25, Praha 1; Čajový krámek, Národní 20, Praha 1; Pure District, 
Budečská 11, Praha 2; U Džoudyho, Jugoslávská 670/7, Praha 2; Herba zdravá výživa, Nákupní galerie Atrium, Karlovo nám. 12, 
Praha 2; Diana “Svět oříšků” – International Food, Vocelova 606/12, Praha 2; Lékárna Jaromírova, Jaromírova 484/37, Praha 2; 
Byliny Kamille, Jugoslávská 18, Praha 2;  Energy Studio Václava Krejčíka, Uruguayská 11, Praha 2; Lékárna U Robina, Korunní 89, 
Praha 3; Diana “Svět oříšků” - International Food, Seifertova 50, Praha 3; BBC – Maranatha, s.r.o, Vyskočilova 1100/2, Praha 4; 

Sportovní areál Hamr – Braník, Vltavanů 1542, Praha 4; BIO DAY, OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4; BIO DAY, OC 
DBK, Budějovická 1667/64, Praha 4; For FIT JÓGA, Jižní VII/963/12, Praha 4; Zelené zdraví, Na Pankráci 969/97, Praha 4;  
Herba zdravá výživa, OC Lužiny, Archeologická 1, Praha 5; Daily Fitness, Metropole Zličín, Řevnická 1, Praha 5; Aronie, Hábova 
2345/7, Praha 5; More Than Pilates, Nám.14. října 13, Praha 5;  Marama, Dejvická 26, Praha 6; Prodejna zdravé výživy – JAS, 
K lánu 6, Praha 6; Yogacentrum, Na Maninách 29, Praha 7; Zdravá výživa Jája, Ludmilina 3, Praha 8; Grande Vita, Křižíkova 
212/49, Praha 8; Zdravíčko, Sokolovská 113/58, Praha 8; Yogacentrum, Hořínecká 1, Praha 8; Herba zdravá výživa, OC VIVO! 
Hostivař, Švehlova 6, Praha 10; Bio potraviny Vršovice, Na spojce 527/16, Praha 10; Sportovní areál Hamr – Záběhlice, K vodě 3, 
Praha 10; Zelené zdraví, Starostrašnická 50, Praha 10;  Harmonie zdraví, Hlaváčkovo nám.1, Prostějov;  Herba zdravá výživa, 
OC Galerie, Čechova 26, Přerov;  SH Prodiet, Jungmannova 1010, Roudnice nad Labem; Bylinka, Komenského 63, Rychnov 
nad Kněžnou; U Zelené píďalky, Husitská 34, Tachov; BIO KOSMETIKA, Soukenická 239/7, Třebíč;  Zdravá výživa U zeleného 
stromu, Havlíčkova 3, Uherské Hradiště; Óm Vital, Národních mučedníků 1772, Veselí nad Moravou; Obchod pro radost, 
Náměstí svobody 44, Volyně; U Zeleného stromu, Náměstí Míru 65, Zlín;  Camu Camu – zdravá výživa & občerstvení, 
Zámečnická 7, Znojmo;  Marco Polo Znojmo, Horní Česká 31, Znojmo
KOMBE zakoupíte online na rohlik.cz a drmax.cz. Žádejte svého lékárníka, ať vám KOMBE objedná přes Alliace Healthcare.
Vlastníte zdravou výživu, restauraci, wellness či fitness centrum, kadeřnictví, jógové studio a chcete mít ve svém sortimentu 
KOMBE? Kontaktujte Kateřinu Vaňkovou, tel.: 603 560 001, katerina.vankova@puredistrict.cz
Máte lékárnu a chcete nabízet náš sortiment? Kontaktujte Jitku Ciprovou, tel.: 603 251 917, jitka.ciprova@puredistrict.cz

KDE SEŽENETE KOMBE BEZ ČEKÁNÍ? SEZNAM PRODEJNÍCH MÍST:

JARNÍ PROBUZENÍ 
S KOMBE

NAKUPUJTE
V OUTLETU

WHAMISA má nové masky
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

Nejdůležitějším údajem registrace je e-mail. E-mail je účet, na 
který se vám nahrávají body nejen za nákup v našich e-shopech 
www.kombe.cz a www.puredistrict.cz, ale i za nákup v naší 
kamenné prodejně PURE DISTRICT.

JAK NAKUPOVAT ZA BODY? 
V detailu každého produktu vidíte, jakou má hodnotu v bodech. 
Pokud jste již nasbíral/a dostatečné množství bodů, aktivuje se 
vám tím možnost si ho zakoupit za novou výrazně nižší cenu. 

Více se dozvíte na www.puredistrict.cz/pure-program/ 

NEMÁTE JEŠTĚ ÚČET? 
V pravém horním rohu každé stránky najdete pole 
REGISTROVAT. Vyplníte krátkou registraci a začínáte sbírat 
body. Aktuální stav svého konta vidíte v detailu registrace 
v sekci PURE PROGRAM.

CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT? 
PURE PROGRAM je věrnostní program určený všem 
registrovaným zákazníkům, členství je zdarma a k ničemu 
nezavazuje. Naopak opravňuje k čerpání benefitů jako je 
sbírání a uplatňování PURE PROGRAM bodů. Navíc pouze 
registrovaným uživatelům posíláme speciální akce a bonusy. 

Pure program, zboží 
až o 40 % LEVNĚJI!
Za každý nákup WHAMISY a KOMBE sbíráte body. 
Za ty pak můžete nakupovat své oblíbené produkty podstatně levněji. 

Italská 5, Praha 2, www.liborsula.cz
telefon: +420 602 386 377
Otevřeno:
Po–Pá: 9.00–21.00 hodin
So: 10.00–17.00 hodin

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ S WHAMISOU

VLASTNÍTE zdravou výživu, kadeřnictví, masážní či 
jiný beauty salon? CHCETE i VY prodávat WHAMISU, 
jedinou kosmetickou značku bez přidané vody 
a s patentovanou fermentací na českém trhu? Nebojte se, 
nemusíte brát celý sortiment a investovat desetitisíce.

POUŽÍVÁTE SAMA 
WHAMISU a nebojíte 
se ji nabídnout svým 
kamarádkám? I VY 
nám napište!

KONTAKT: magdalena.hajickova@puredistrict.cz a nebojte se zeptat na cokoliv.

V MENU na hlavní stránce 
www.puredistrict.cz 

hledejte OUTLET, protože 
sem budeme celé jaro 

přidávat pravidelně zboží 
se starým designem. Ceny 
budou více než příznivé. 
A mimochodem, bude 

to ideální příležitost 
pro všechny z vás, kteří 
jste WHAMISU ještě 

nevyzkoušeli.

Jsou stále z tajícího hydrogelu, ale 
v novém obalu a s vymakanějším 
složením. Masky jsou veganské a vhodné 
pro všechny typy pleti. Vy si jen vybíráte 
dle aktuální potřeby. Chcete obličej 
vyhladit, rozjasnit nebo vypnout?

MILUJETE WHAMISU?

Doba přípravy: asi 10 minut
1 porce o objemu 250 ml obsahuje: 236 kJ / 56 kcal


