
 

 

 

 

 

 
Dokonalý make-up? Ano, jde to i bez chemie! 

A stačí k tomu jen tři ikonické produkty korejské značky WHAMISA. Podkladová báze dokonale vyhladí 

pleť, BB krém ji sjednotí, vyživí a ochrání před sluncem. A na závěr přijde třešnička v podobě rtěnky, 

díky které budou Vaše rty jako v bavlnce.  A navíc, korejská kosmetika WHAMISA  

je 100 % přírodní, ale okamžitě účinná. 

 

 
 

 

WHAMISA BIO Podkladová báze (20 g, 1025 Kč) 

Přírodní podkladová báze WHAMISA dokonale 

vyhladí jemné kontury obličeje, stáhne póry a 

zahladí nerovnosti pleti. Můžete ji "nosit" 

samostatně nebo pod make-up. Lehká konzistence 

krásně sjednotí a zmatní obličej. Můžete ji použít 

například jen na T-zónu nebo i celý obličej. Po 

aplikaci je pleť viditelně "sametová".  

Díky aplikátoru v tyčince se snadno nanáší. 

 
 
 

 

 
WHAMISA BIO BB krém (3 odstíny, 16 g, 1395 Kč) 
pomáhá překrýt skvrny a jiné nedokonalosti, 
zanechává pleť zářivou a sjednocenou. Hlavními 
složkami jsou hroznový a baobabový olej a také 
výtažky z černého rybízu, které pokožku hydratují a 
navíc neucpávají póry. Hroznový olej zlepšuje 
elasticitu kůže, hydratuje a chrání před volnými 
radikály. Má vysoký ochranný faktor SPF50+ a 
PA++++, což znamená, že Vás efektivně ochrání 
před UVB i UVA paprsky.  
Odstíny: Natural Beigh, Ligh Beige Pink Beige 

 

 

 
WHAMISA BIO rtěnka (3 odstíny, 3, 5 g, 755 Kč/ks) 
je vysoce hydratační a silně vyživující. Syté barvy 
neobsahují chemické pigmenty, nevysušují a skvěle 
drží na rtech a zanechávají na Vašich rtech 
sametový finiš. Rtěnky WHAMISA obsahují přírodní 
UV filtr, který chrání před negativními dopady 
slunečního záření! 
Odstíny: Broskvově-korálová, třešňově-růžová, 
švestkově červená 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
WHAMISA: LUXUSNÍ KOREJSKÁ KOSMETIKA BEZ CHEMIE 

Jediná BIO kosmetika s patentovanou fermentací a bez přidané vody na českém trhu.  

Díky těmto benefitům je kosmetika účinnější a je zaručen okamžitý efekt.  

Produkty jsou vhodné i pro alergiky. WHAMISA není testována na zvířatech, je vhodná pro vegany a 

má tyto certifikáty: EWG, BDIH, VEGAN, Original Excellent Dermatest. Více na www.puredistrict.cz.  

 

http://www.puredistrict.cz/

