
 

 

 

 

Letní must have bez chemie 

 
 

 
 

Malinovo - zázvorová ženšenáda KOMBE 
300 g čerstvých malin, 200 ml vody, 100 g třtinového cukru, limetová 

šťáva, 50 g čerstvého očištěného zázvoru, 4 sáčky čaje Kombe, 1 l 

vychlazené perlivé vody 

Maliny zbavte nečistot a omyjte. Zhruba 100 g malin rozdělte do 

tvořítka na ledové kostky, zalite je vodou a dejte zamrazit. 

Do hrnce nalijte 200 ml vody, přidejte třtinový cukr a za stálého 

míchání zahřívejte. Když se cukr rozpustí, přidejte zbylé maliny, 

limetovou šťávu a nechejte ještě 5 minut povařit.  

Jakmile se maliny začnou rozpadat, stáhněte šťávu z ohně, přidejte 

najemno nastrouhaný zázvor a nechejte zhruba 30 minut vylouhovat. 

Poté přeceďte šťávu přes jemný cedník, rozmíchejte v ní 4 sáčky čaje 

Kombe a nechte vystydnout. 

Malinovo-zázvorovou šťávu nalijte do džbánku nebo ji rozdělte do 

vychlazených sklenic. Přidejte malinové ledové kostky a zalijte 

vychlazenou perlivou vodou.  

Ženšenový čaj KOMBE (20 ks, 269 Kč) 

 

 
 

 
BIO Opalovací krém SPF50+/PA ++++ rozjasňující 
(WHAMISA, 16 g, 945 Kč) 
Přírodní opalovací krém WHAMISA v bio kvalitě se nanáší  
polštářkem podobně jako byste se chtěli napudrovat.  
Krém s efektem rozjasňujícím pleť obsahuje organické výtažky 
z aloe, rýže a další fermentované extrakty.  

 

 

 
BIO Maska na pigmentové skvrny  
(WHAMISA, 33 g, 265 Kč) 
Jednorázová maska na pigmentové skvrny je vhodná pro 
všechny, kteří potřebují redukovat hyperpigmentace.  
To znamená, že regeneruje po akné a stejně tak pomáhá 
redukovat stařecké skvrny. Hlavními bělícími složkami jsou 
kořen lékořice a rozchodnice růžové, lotosový květ. 
Maska je vhodná pro vegany. 
 

 

 

 
BIO Hydratační sprej s květy damašské růže  
(WHAMISA, 80 ml, 1025 Kč)  
Hydratační sprej s květy damašské růže se postará o 
okamžitou hydrataci a zdravý, mladistvý vzhled pleti. 
Je ideální na cesty, můžete si ho vzít s sebou na palubu letadla. 
Zbaví vás nepříjemného vlivu suchého klimatizovaného 
vzduchu na pleť. Hydratační sprej je vhodný pro vegany. 



 

 

 

 

 
 

 

 
Vonný sáček Mumbai (VUUDH, 50 g, 490 Kč)  
Je ze 100 % čistých esenciálních olejů. Je ideální na provonění 
cestovního zavazadla nebo kabelky během Vašich 
prázdninových cest.  
Mumbai je květinově kořeněná vůně, obsahuje měsíční růži a 
hřebíček. Aromaterapeutické účinky: Harmonizuje tělo i duši. 
 
 

O kosmetice WHAMISA 

WHAMISA je unikátní díky dvěma důležitým výrobním postupům: patentované fermentaci a žádné 

přidané vody. Proto nemá v současnosti adekvátní konkurenci.   

Díky patentované fermentaci je: 

▪ Znásobena účinnost všech produktů 
▪ Zaručen okamžitý viditelný efekt 
▪ Snížené riziko vzniku alergických reakcí na přírodní složky 
▪ Kosmetika vhodná pro alergiky a osoby s přecitlivělou pletí 
▪ Dosaženo bezpečné konzervace všech složek přípravku 
▪ Prodloužena doba trvanlivosti od otevření produktu na osm měsíců. Čistě přírodní přípravky bez 

chemie vydrží max. šest týdnů 

WHAMISA neobsahuje žádnou přidanou vodu 

▪ Přidaná voda pleť vysušuje a vytváří prostředí pro množení mikroorganismů 
▪ Produkty bez přidané vody jsou účinnější, koncentrovanější a neobsahují chemické konzervanty. 

Ty totiž mohou dráždit pokožku nebo způsobovat alergické reakce. 

Kosmetika WHAMISA není testována na zvířatech ve všech fázích výroby produktu. 
Kosmetika WHAMISA má tyto certifikáty: EWG, BDIH, VEGAN, Original Excellent Dermatest. 

WHAMISA je exkluzivně k dostání na puredistrict.cz, kombe.cz 

O ženšenovém čaji KOMBE 

Účinek čaje KOMBE je dlouhodobý, ale nastupuje pozvolna. KOMBE brzdí odumírání buněk, 
zpomaluje jejich stárnutí a napomáhá v těchto případech: 

▪ Správně reguluje imunitu a podporuje přirozenou obranu těla 
▪ Chrání před negativními důsledky dlouhodobého stres 
▪ Zlepšuje paměť, koncentraci a podporuje rychlost myšlení 
▪ Dodává životní energii 
▪ Snižuje psych. únavu a stavy vyčerpání 
▪ Vykazuje antioxidační vlastnosti 
▪ Zlepšuje prokrvení a krevní oběh 
▪ Vede k dosažení normální hladiny krevního cukru 
▪ Napomáhá zlepšení erekce u mužů 

http://puredistrict.cz/


 

 

 

 

▪ Zabraňuje vzniku nových vrásek, zvyšuje tvorbu kolagenu a chrání před UV zářením 
▪ Odbourává alkohol v krvi až o 50 % a významně snižuje stavy kocoviny 
▪ Napomáhá hubnutí díky aktivaci metabolismu 

Kromě ženšenu obsahuje čaj KOMBE jujubu. Touto unikátní kombinací dochází ke zvýšení účinků. 
Dohromady obsahují na 180 účinných látek. Jujuba byla dlouhodobě zkoumána a potvrdila se její 
významná role z hlediska protinádorové aktivity. Také byl prokázán její vliv u onemocnění jater 
a trávicího traktu. Navíc zabraňuje růstu tukových buněk.  

KOMBE je čistý extrakt bez přidání chemie a syntetických látek, který je zpracován 
farmaceutickou firmou a prodáván ve formě granulátu. Granulát je balen do jednotlivých sáčků, 
které jsou přesně odměřeny na jednu dávku. Denní dávka je 1 až 3 sáčky. KOMBE je baleno a 
zpracováno v Koreji a má ochrannou známku.  

KOMBE je k dostání na puredistrict.cz, kombe.cz a nově v rámci Prahy i na rohlik.cz.  

O bytových vůních VUUDH 

VUUDH je vyráběn ze 100 % čistých esenciálních olejů a výtažků z květin. Proto mají všechny 

produkty zároveň i aromaterapeutické účinky. Svíčky obsahují palmový vosk, který je čistě 

přírodní a neuvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Navíc je šetrný k přírodě. Tyčinky v difuzéru 

jsou rákosové oproti klasickým bambusovým. 

VUUDH obsahuje 8 vůní, které jsou pojmenovány dle exotických asijských metropolích. Jsou 

vyráběny z ručně sbíraných ingrediencí v místech pojmenování. Zajímavostí je, že některé květy 

a plody rostou jen pár měsíců v roce, a proto jsou zároveň limitovanými edicemi.  

Celý koncept vymyslel manželský pár, aromaterapeutka a architekt. Proto jsou obaly tak 

exkluzivní a promyšlené. Po vypotřebování je můžete dále recyklovat k jiným účelům. Difuzér 

poslouží jako váza, obal od svíčky bude krásnou dózou na drobnosti…   

Od každé vůně jsou k dostání čtyři produkty: bytový parfém (1390 Kč, 95 ml), difuzér (1590 Kč, 

200 ml), svíčka (490 Kč, 35 g) a vonný sáček (490 Kč, 50 g). 

VUUDH je k dostání na puredistrict.cz, kombe.cz. 
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