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Probuďte v sobě život.
A dělejte to 365 dní v roce.
Kdesi v horách, mimo lidský svět, žije taoistický
poustevník, který má nadpřirozené schopnosti.
Žije sám se sebou, bez bolesti, lidských neřestí
i špatných vlastností. Je dokonce nesmrtelný.
Hmotné statky jej nezajímají, snad kromě
jediného, toho nejvzácnějšího. A tím je ženšen.
Symbol zdraví, štěstí a dlouhověkosti.
Taoistickou pohádkou jsme vám chtěly
připomenout, že to nejcennější, co v životě
máme, je naše zdraví. Jen si to kolikrát bohužel
uvědomíme příliš pozdě. Proto poustevník,
kterého vidíte na obrázku vedle, rozdává ženšen
všem, kteří smysl života pochopí. Ženšen je totiž
od nepaměti nejúčinnější a nejprostudovanější
bylina na světě. Žádná jiná rostlina nedosahuje
tolika „zázračných“ účinků.
Proto také máte „svého poustevníka“ na krabičce
KOMBE. Ne proto, abyste si snad nezapomněli
koupit další KOMBE, ale proto, abyste
nezapomněli, že štěstí se nedá koupit, ale dá se
jedině žít. Mimochodem, grafiku dostal pan
Kim, producent našeho ženšenu, k šedesátým

narozeninám od uznávaného korejského malíře
jako dárek. Dle staleté korejské tradice se právě
„šedesátka“ neobyčejně slaví, protože je od
pradávna symbolem dlouhověkosti a málokdo se
jí v minulosti dožil. I dnes je “šedesátka” největší
narozeninovou oslavou v každé korejské rodině.
Samozřejmě, že z dnešního pohledu je důležité
toto číslo brát s rezervou, ale podstata zůstává
stejná. Žijme, radujme se, množme se. A co víc?
Probuďme v sobě život a dělejme to každý den!
Hezké zimní měsíce vám ze srdce přejí

Líba & Lucka

P.S. Můžete třeba začít tím, že si ráno uvaříte
šálek KOMBE, přečtete náš JOURNAL…
Zapálíte naprosto netoxickou svíčku VUUDH,
nanesete 100% čistou rtěnku WHAMISA
a vykročíte vstříc novým zítřkům.
A nezapomeňte, to nejcennější, co máme,
je naše zdraví.

Na každé krabičce KOMBE

6+1 patentů na krásu

Exkluzivní TIP
pro milovníky
KOMBE
Na podzim 2019 uvedeme na trh 100% extrakt
z korejského ženšenu. Oproti klasickému KOMBE je
KOMBE Royal velmi silná „ambulantní“ alternativa
vhodná jen pro krátkodobé užití.
Na světě nic silnějšího a účinnějšího neexistuje. A my
víme, že všichni ti, kterým na sobě záleží, nebudou
litovat.Exkluzivních boxů bude prozatím
pro celé Česko a Slovensko pouze 50 ks.
Takže platí pravidlo, kdo dřív…

WHAMISA BIO Krémy na ruce: na pigmentové
skvrny, pro hedvábný pocit a vyživující

„Nejjistější místo, kde
naleznete pomocnou
ruku, je na konci vašeho
ramene.“
Mark Twain

WHAMISA BIO
Odličovací olej

„Tajemství úspěchu
je dělat obvyklé věci
neobvykle dobře. “
John Davison
Rockefeller

Bytový parfém
a svíčka VUUDH

„Na každé cestě je obyčejně
první krok nejtěžší.“
Dmitrij Ivanovič Pisarev

„Volný čas tvoří
nejdůležitější část
našeho života.“
Denis Diderot

WHAMISA BIO Třešnově
růžová rtěnka

„Žijete jenom
jednou. Tak by to
měla být zábava.“
Coco Chanel

WHAMISA BIO Tonikum proti lupům
a vypadávání vlasů

„Jestli se ti něco
nelíbí, změň to!
Nejsi strom.“
Jim Rohn

WHAMISA BIO Dětský Ochranný
balzám proti zimě a větru

„Láska začíná
péčí o ty nejbližší,
ty doma.“
Matka Tereza

Pozn. Baví vás citáty? Za každou levitující krabičkou KOMBE u nás v obchodě PURE DISTRICT se skrývá jeden. Přijďte si vybrat ten svůj. Budečská 11, Praha 2.

ZÁKLADEM
dlouhověkosti
je správně
vyvážený
imunitní systém
Proto zapomeňte na
„posilovače imunity“!
Všichni jsme pod neustálým stresem, tichým a velmi zákeřným
nepřítelem, jenž působí negativně na imunitní systém. Ten
přestává fungovat a dostává se do nerovnováhy. Je prokázáno,
že stres je hlavní příčinou různých onemocnění. Například
zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění až
o 50 %. Z klinických výzkumů dokonce vyplývá, že až 75 %
případů onkologických onemocnění je přímo nebo nepřímo
spojováno s nadměrným stresem.
Základem vyvážené imunity jsou Th1 a Th2 buňky
v rovnováze.
Možná názvy buněk slyšíte poprvé, ale jsou pro správné
fungování těla zásadní a každá z nich má svou speciální funkci.
Pro lepší představu o nich můžeme mluvit jako o sourozencích,
kteří se přetahují o vaši pozornost. Pokud je Th1 systém
nabuzený, utlumuje aktivitu systému Th2 a naopak. Organismy
vystavené dlouhodobému stresu mají Th1/Th2 balanci
narušenou.
Pokud je Th1 systém „aktivnější“, dochází ke vzniku
autoimunitních onemocnění, glutenové intolerance nebo

k nedostatku vitaminu D. Na druhé straně alergické stavy,
rakovina, astma, atopický ekzém a další jsou spojovány se
zvýšenou činností systému Th2. A to je důvod, proč tyto
systémy buněk musí být v rovnováze. S tím vám mohou
významně pomoci adaptogeny!
Adaptogeny jsou látky přírodního původu, které jsou
schopny bojovat se stresem a odolávat mu. Doslova ladí naše
tělo do normálních fyziologických hladin a vrací imunitní
systém do rovnováhy. Mají na první pohled protichůdné
účinky. Například aktivují náš mozek, tím nás nabudí, lépe se
koncentrujeme a zároveň nás tlumí, takže jsme klidnější.
Korejský ženšen je nejprostudovanější bylina na světě
a nejúčinnější adaptogen. Obsahuje na 180 účinných látek.
Korejský ženšen „dokáže“ vyvážit imunitní systém, který
poté funguje správně, a tím nás chrání před vznikem různých

onemocnění. Je proto takovým osobním strážcem naší imunity.
Je ovšem velmi důležité ho konzumovat pravidelně.
V České i Slovenské republice je KOMBE jediný dostupný
rostlinný přípravek obsahující unikátní kombinaci
adaptogenů korejského ženšenu a jujuby.
Díky tomuto spojení, které se tradičně využívá ve východní
medicíně, dochází ke správné adaptaci organismu a vyváženému
fungování jednotlivých složek imunitního systému.
Už chápete? Imunitu je důležité vyvažovat, nikoliv posilovat.
Za zmínku tedy stojí, že pokud někde uvidíte reklamu
na posilovač imunity, buďte raději ve střehu. KOMBE je
nadávkováno tak, že ho můžete užívat dlouhodobě. KOMBE
je chráněno ochrannou známkou pro evropský trh. KOMBE
znamená v korejštině „na zdraví“.

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

DODÁVÁ ŽIVOTNÍ ENERGII
SNIŽUJE PSYCHICKOU ÚNAVU
A STAVY VYČERPÁNÍ

PROBUĎTE
V SOBĚ ŽIVOT
Stačí pít KOMBE.
Denně.

Korejský ženšenový čaj
Kombe dodává energii.

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

OBJEV ROKU

VHODNÝ
I PRO
VEGANY

NATTO GUMA,
přírodní kolagen
nové generace, je
10x účinnější než
kyselina hyaluronová.
O kyselině hyaluronové se tvrdí, že
téměř okamžitě vyhlazuje vrásky.
Nenechte se ale mýlit, daleko
účinnější a efektivnější je natto
guma. Jen se o ní v Čechách neví.
Jedním z průkopníků v kosmetickém
průmyslu, který tento zázrak začal
používat do svých přípravků, je
korejská WHAMISA.
Natto guma je unikátní přírodní mix kolagenu, vitaminů
a minerálů, který vzniká fermentací sójových bobů
s mikroorganismy rodu Bacillus. Úplně nejzásadnější
složkou tohoto elixíru je PGA /KYSELINA GAMA
POLYGLUTAMOVÁ/, což je rostlinný kolagen, který je
10x účinnější než kyselina hyaluronová. Navíc, oproti

DÁREK
K VÁNOCŮM

PharmDr.
Lucia
Havlíková,
Pure
District
„Hydratační krém WHAMISA
mohu doporučit všem typům
pleti, protože významně hydratuje.
A to i v zimě! Nenechte se zmást,
i když je na krabičce napsáno
WATER cream, není v něm ani
kapka vody. Suchá pleť jej ocení
v kombinaci s WHAMISA antiaging pleťovým olejem.“

WHAMISA BIO Hydratační
krém s kolagenem
Intenzivně hydratuje, dodává pleti plnost, pružnost
a mladistvý vzhled. Krém je obohacen o silně účinnou
směs olejů z mrkvových a hroznových semínek, která
mají anti-aging účinky.

živočišnému kolagenu, mnohonásobně účinněji zvyšuje
elasticitu pleti. A co PGA bezkonkurenčně umí? Usnadňuje
exfoliaci mrtvých buněk keratinu, a tím dává impuls
k regeneraci vlastních buněk.

JEDNODUŠE ŘEČENO, MLÁDNETE!

Natto gumu obsahují
také WHAMISA Hydratační
spreje a MASKA KELP.
Také zvyšuje produkci vlastních hydratačních faktorů (NMF),
tzn. pleť se sama od sebe regeneruje, hydratuje, omlazuje
a vypíná. Tento efekt žádná jiná složka v kosmetice neumí.
V tom je zásadní rozdíl oproti klasickému živočišnému
kolagenu. Ten pouze nabobtná, protože na sebe naváže vodu
z vašeho obličeje a vypne pleť pouze chvilkově. Bohužel se ale
nedostane do hlubších vrstev.
Kromě výše uvedených unikátních vlastností NATTO GUMA
viditelně redukuje vrásky, uzamyká vlhkost v pleti, rozzáří ji
a vytváří jemný hladký hydratační film na kůži.

E
K O U P Í TN E
I ON LI

WHAMISA IS
T H E B E AU T Y B OX
Ještě jste se neseznámili s WHAMISOU? Máte ideální příležitost potěšit
všechny své smysly a objevit kouzlo nepoznaného. Pro velký úspěch jsme
vrátili do prodeje BEAUTY BOX, který obsahuje čtyři saténové sáčky
s ikonickými produkty včetně přesného návodu.

WHAMISA JE LUXUSNÍ A BEZ CHEMIE.
Z KVĚTŮ, KOŘENŮ, PLODŮ A SEMEN

KOMBE nově v kavárnách
Zaskočte si na šálek
KOMBE do ANGELATO.
Hořkosladká chuť KOMBE
v kombinaci s ručně
vyráběnými zmrzlinami je
nepřekonatelná.

Jedete na výlet? Zastavte se
cestou v PATINA HOUSE na
náměstí v Mníšku pod Brdy
a dejte si KOMBE místo kávy.

Újezd 24,
Praha 1
Bělohorská 50, Praha 6

nám. F. X.
Svobody 1055,
Mníšek pod Brdy

www.angelato.cz

www.patinahouse.eu

DÁRKOVÝ
POUKAZ
KOUPÍTE PŘÍMO
V PURE DISTRICT
NEBO ONLINE.
www.puredistrict.cz

TIP NA NOVOROČNÍ
PŘÍPITEK
Na 320 ml nápoje budete potřebovat:
1 sáček čaje Kombe
80 ml vychlazeného grepového džusu
80 ml vychlazeného bílého vína
80 ml vychlazené perlivé vody
2 lžíce višňového sirupu
ledové kostky
1větvičku rozmarýnu
čerstvý grep na ozdobu

365 dní
Pro radost
V novém roce
„Každý den je začátkem života.“
Rainer Maria Rilke

PURE PROGRAM

1. Obsah sáčku Kombe rozmíchejte
v 80 ml studené vody. Připravený
čaj smíchejte se stejným dílem
vychlazeného grepového džusu,
bílého vína a perlivé vody.
2. Na dno vychlazené servírovací
sklenice nalijte 2 lžíce višňového
sirupu, přidejte ledové kostky
a pomalu zalijte namíchaným drinkem.
Sklenici dozdobte kouskem čerstvého
grepu, větvičkou rozmarýnu a ihned
podávejte.
Doba přípravy: asi 10 minut
1 porce obsahuje: 561 kJ / 134 kcal

Chcete své oblíbené produkty získat levněji?
Není nic jednoduššího, zaregistrujte se. Za každý nákup
získáte body a ty následně uplatníte při dalším nákupu,
který bude výrazně levnější. Více hledejte online v sekci
PURE PROGRAM.

Zastavte stárnutí
„kosmetikou“ s WHAMISOU
Také milujete perfektně čistou a svěží pleť bez vrásek? Chcete zastavit
stárnutí a zpevnit kontury obličeje? Není nic lepšího než osobní
zkušenost a tu my máme! WHAMISA má svůj vlastní kosmetický salon.
I dvakrát za měsíc chodíme na kosmetické ošetření s WHAMISOU do
salonu Libora Šuly na pražských Vinohradech.
Minimálně dvouhodinové ošetření čistě přírodními produkty, které
se do pleti zapracovávají speciálními přístroji, obličej doslova rozzáří
a omladí. Efekt je okamžitý! A věřte nám, po absolvování se z toho stane
závislost. A co je nejvíc? Na péči o pleť můžete navázat i doma. Přímo
v salonu nebo u nás v prodejně /ze salonu max. 7 minut pěšky/ je ihned
k zakoupení kompletní sada produktů, kterou vám dámy na kosmetice
doporučí přímo na míru.

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

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
Adventní neděle (1. 12., 8. 12., 15. 12., 22. 12.)
otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin
Garance doručení zboží pod stromeček při objednání do
úterý 17. 12. 2019. Obchod naposledy otevřen 23. 12. 2019.
Znovu otevíráme 2. 1. 2020.

KDE SEŽENETE KOMBE BEZ ČEKÁNÍ? SEZNAM PRODEJNÍCH MÍST:

Brána ke zdraví, Orlí 17, Brno; Ebio.cz, OC Futurum, Vídeňská 100, 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; 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;
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; Energy Studio Václava Krejčíka, Uruguayská 11, Praha 2; Dům jógy, Jana
Masaryka 6, Praha 2; Lékárna U Robina, Korunní 89, 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
97, Praha 4; Dům jógy, Hráského 2231/25, Praha 4; Herba zdravá výživa, OC Lužiny, Archeologická 1, Praha 5; Daily
Fitness, Metropole Zličín, Řevnická 1, Praha 5; Dům jógy, Ostrovského 11/16, Praha 5; Aronie, Hábova 2345/7, Praha 5;
Vitalita.cz, Ringhofferova 1, Praha 5; Marama, Dejvická 26, Praha 6; Zdravá výživa Jája, Ludmilina 3, Praha 8; Grande
Vita, Křižíkova 212/49, Praha 8; Zdravíčko, Sokolovská 113/58, 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; Bylinka, Komenského 63, Rychnov nad Kněžnou; U Zelené píďalky, Kostelní
1994, 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 v rámci Prahy i na rohlik.cz Chcete i vy prodávat KOMBE? Napište nám na info@kombe.cz
KOMBE dostanete v síti Alphega lékáren. Více na www.alphega-lekarna.cz
Žádejte KOMBE u svého lékárníka, ať vám ho objedná přes Alliance Healthcare.
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