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Jak Pures vznikají?

Květy konopí, z nichž vyrábíme 
Pures, pochází z rodinné farmy 
poblíž švýcarského Saint Croix 
s tradicí pěstování již od roku 
1916. Konopí je zde pěstováno 
dle zásad organického farmaření.

Naši partneři ve švýcarském Rolle 
zpracovávají čerstvě usušené 
květy do extraktu metodou 
kryoextrakce při teplotách −70 
až −100 stupňů Celsia, která je 
podstatně šetrnější než extrakce 
etanolová. Před extrakcí jsou 
z květů pečlivě odstraněny 
všechny dřevité části. Tím se 
minimalizuje počet kroků při 
výrobě extraktu a zvyšuje se jeho 
kvalita. Finální extrakt se poté 
čistí unikátní metodou pomalé 
fi ltrace tak, aby v něm zůstalo co 
největší množství účinných látek.

Čistý extrakt je dále zpracováván 
metodou nanoemulzifi kace, kdy 
dochází k mnohonásobnému 
zmenšení částic CBD (viz Co je 
nano?). Výsledkem jsou Pures, 
nano tinktura na vodní bázi, 
v níž se CBD chová jako vodou 
rozpustné a lidské tělo ho 
absorbuje mnohem lépe než jiné 
CBD produkty (viz Biologická 
dostupnost).

Co jsou Pures?

Pures se vyrábějí z přírodního 
extraktu, jde tedy o živou hmotu. 
Pokud tinktura během užívání 
změní barvu (ztmavne), je vše 
v pořádku. Znamená to pouze, že 
zoxidovala působením vzduchu. 
Změna barvy nemění kvalitu ani 
účinek Pures.
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Co je nano?

Obecně se dá říct, že každá 
částice menší než tisíc nanometrů 
je nanočástice. Molekula 
CBD má standardní velikost 
(například v CBD olejích) okolo 
2–3 tisíc nanometrů. Lidské 
tělo je schopné přímo do buněk 
absorbovat částice, které jsou 
velké 600 nanometrů nebo méně. 
Částice v Pures jsou díky procesu 
nanoemulzifi kace velké přibližně 
200 nanometrů, což umožňuje 
absorpci naprosté většiny CBD, 
zároveň jde o zcela bezpečnou 
velikost pro lidské tělo.

Nanoemulzifi kace je známá 
a bezpečná technologie, která 
se často používá například 
v potravinářství. Umožňuje 
mnohonásobně zmenšit částice 
v Pures.

Extrakt z konopí se v první fázi 
za zvýšené teploty smíchá s MCT 
olejem (za studena lisovaný 
kokosový olej) a poté s vodou. 
K míchání oleje a vody je použita 
technologie, která pomocí 

ultrazvuku a odstředivé síly 
rozbije všechny částice ve směsi 
na podobnou velikost přibližně 
200 nanometrů.

Tímto procesem docílíme toho, 
že většina CBD se dostane na 
místo určení v našem těle (viz 
Biologická dostupnost), a i když 
se jedná o emulzi, chová se CBD 
jako vodou zcela rozpustné.
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Biologická dostupnost

Biologická dostupnost 
(bioavailability) nám říká, 
kolik účinné látky se dostane 
na místo určení v lidském 
těle, tedy do krevního oběhu, 
a potažmo k receptorům vašeho 
endokanabinoidního systému (viz 
Endokanabinoidní systém).

U běžných CBD olejů se uvádí 
průměrná biologická dostupnost 
okolo 6–8 % při ústním užití.

U Pures tělo dokáže díky 
nanoemulzifi kaci absorbovat 
85–95 % účinné látky a biologická 
dostupnost je tak nejméně 85 %. 
Proto můžeme říct, že oproti 
stejnému množství CBD v oleji 
jsou Pures přibližně 10x účinnější.
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Endokanabinoidní systém

Endokanabinoidní systém je 
přirozenou a zásadní součástí 
lidského těla. Jde o ucelený 
systém buněčné signalizace, 
který odpovídá za regulaci 
a harmonizaci (homeostázu) 
mnoha tělesných procesů. 
Například naší nálady, imunity, 
vnímání bolesti, paměti, spánku 
nebo chuti k jídlu a reakcí těla na 
záněty.

Obsahuje receptory 
a endokanabinoidy, což 
jsou kanabinoidy, které jsou 
vytvářeny samotným tělem, 
i když neužíváte žádné produkty 
z konopí. V našem mozku fungují 
kanabinoidy a endokanabinoidy 
jako neurotransmitery, chemičtí 
poslové, kteří dodávají informace 
z jedné buňky do druhé a reagují 
s různými receptory.

CBD a ostatní kanabinoidy 
ovlivňují funkci kanabinoidních 
receptorů, a pokud je narušena, 
vrací ji do rovnováhy.

Díky tomuto přirozenému 
spojení našeho těla a látek 
obsažených v konopí existuje 
takové množství účinků, které se 
k CBD a kanabinoidům přiřazují, 
a společně se vzrůstající znalostí 
EKS se plně odkrývá také jejich 
potenciál.
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Doprovodný efekt

Naše nano tinktura se vyrábí 
z extraktu rostliny konopí, nikoliv 
z izolátu CBD. To znamená, 
že v Pures najdete všechny 
látky obsažené v rostlině 
konopí – kromě CBD také další 
kanabinoidy jako CBN, CBG, CBC 
a také terpeny a fl avonoidy.

Ukazuje se, že všechny tyto složky 
společně a v přirozeném poměru 
fungují lépe než každá zvlášť, 
což má za následek takzvaný 
„doprovodný efekt“ (entourage 
effect), kdy se účinky látek 
synergicky doplňují a dostanete 
lepší terapeutický účinek než 
u izolátů, které obsahují jen čisté 
CBD.

Pures neobsahují THC. Nevykazují 
tedy žádné psychoaktivní účinky. 
To je řadí mezi takzvané „broad 
spectrum“ produkty, ve kterých 
se, kromě THC, nachází celý 
profi l kanabinoidů obsažených 
v rostlině konopí.
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V čem vám Pures pomůžou?

CBD pozitivně ovlivňuje celkové 
každodenní prožívání a pomáhá 
řešit nebo mírnit mnoho 
psychických i fyzických obtíží. 
Nejčastěji jsou účinky CBD 
spojovány s těmito oblastmi:

Stres a úzkost
CBD pomáhá zklidňovat mysl, 
má relaxační účinky a pomáhá 
lépe zvládat stres. Ukazuje se, 
že dokáže aktivovat některé 
receptory serotoninu v našem 
těle, a tak pozitivně ovlivňuje naši 
náladu a zmírňuje úzkost.

Spánek
CBD dokáže zlepšovat kvalitu 
spánku. Usnete díky němu 
rychleji a vzbudíte se odpočatí. 
Má vliv na snížení hladiny 
stresového hormonu kortizolu, 
který je často spojený s problémy 
se spánkem.

Svalová regenerace
CBD urychluje regeneraci
po fyzickém výkonu. Díky 
protizánětlivým vlastnostem 
CBD se zanícené svaly rychleji 
uzdravují a tělo se dostává zpátky 
do normálu.

Úleva od bolesti
CBD dokáže tlumit chronickou 
bolest různého původu. 

CBD má mnoho dalších, více či 
méně prozkoumaných efektů. 
Působí proti zánětům, podporuje 
imunitní systém, ozdravuje kůži 
a zbavuje akné nebo pomáhá při 
odvykání kouření.
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Jak a kdy konzumovat?

Nejlépe se nám osvědčilo užívání 
1 ml tinktury denně rozděleného 
do dvou dávek o 0,5 ml (jednu 
ráno, druhou později odpoledne).

Každý z nás má ale unikátní 
organismus a endokanabinoidní 
systém (viz Endokanabinoidní 
systém). Proto si správnou dávku 
musí najít každý sám. Vždy je 
dobré postupovat vzestupně, 
od menších dávek k větším. 
Nemusíte tedy začít rovnou 
s celým doporučeným množstvím. 
U každého množství vydržte pár 
dnů a poté dávku navyšujte. 
Postupně si tak najdete vlastní 
optimum (tzv. sweet spot).

Obecně platí, že pro celkovou 
pohodu stačí menší dávky, pro 
úlevu od bolesti a lepší spánek je 
vhodné vyzkoušet i větší množství.

Pokud si od Pures slibujete 
zlepšení kvality spánku, 
nedoporučujeme je užívat těsně 
před spaním, ale spíše několik 

hodin předem. I to je však velmi 
individuální, nebojte se proto 
experimentovat.

Pures se chovají jako vodou 
rozpustné, a tak se dají snadno 
přidávat do jídel a nápojů. 
Například do smoothie, kávy 
nebo ranní sklenice vody. Mají
specifi ckou nahořklou chuť, 
ale v ochucených nápojích nebo
jídlech ji vůbec nemusíte pocítit.

Nezapomeňte, že lidské tělo 
má rádo pravidelnost. Pokud 
budete užívat Pures delší dobu 
ve stejných denních hodinách, 
dosáhnete nejlepších výsledků.
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Jak poznám, že Pures účinkují?

Kanabinoidy ovlivňují každého 
jinak, a popsat účinek CBD je tak 
docela oříšek. Není psychoaktivní, 
takže nepozorujete změnu stavu 
vědomí nebo razantní nástup 
účinku. Někdo pozná rozdíl už 
20 minut po první dávce, někdo 
potřebuje třeba i několik týdnů 
pravidelného užívání.

Když ale víte, co od užívání CBD 
čekáte, a sledujete se, odpovědi 
najdete. Zkušenost nám říká, že je 
lepší se po nějaké době ohlédnout 
a zhodnotit výsledek, než se 
zaměřovat na okamžitý účinek.

Pokud s Pures začínáte, 
doporučujeme je alespoň první 
týden užívat každý den ve 
stejnou dobu. Zkuste si o užívání 
vést záznam (např. v telefonu) 
a nezapomeňte si zapisovat také 
to, jak se cítíte.
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Skladování a hygiena

Neotevřené Pures skladujte na 
místě bez přímého slunečního 
svitu (čím tmavší, tím lepší) 
o teplotě mezi 4 a 20 stupni 
Celsia. Za takových podmínek 
vydrží Pures v požadované kvalitě 
18 měsíců.

Po otevření doporučujeme Pures 
skladovat v chladničce, tedy 
v prostředí o teplotě cca 4 stupně 
Celsia. Pokud je budete nosit 
u sebe kratší dobu nebo převážet, 
nemělo by se nic stát. Při nejbližší 
příležitosti je ale uložte zpět do 
chladničky. Od prvního otevření 
spotřebujte do 3 měsíců.
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v pořádku. Znamená to pouze, 
že zoxidovala působením vzduchu. 
Změna barvy nemění kvalitu ani 
účinek Pures.

Nano tinktura je poměrně 
náchylná na kontaminaci 
bakteriemi. Stačí ale, když s ní 
budete nakládat jako například 
s marmeládou a dáte si pozor, 
aby se Pures nedostaly do styku 
s bakteriemi. Pokud si je budete 
kapat přímo pod jazyk, dejte 
pozor, aby pipeta nepřišla do 
kontaktu se slinami.
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Testujeme každou várku

Každou várku Pures laboratorně 
testujeme, a proto známe přesný 
poměr všech látek, které jsou v ní 
obsaženy.

Nezávislým testem si také 
ověřujeme velikost nanočástic.
Laboratorní test najdete na 
každém balení Pures přes QR 
kód umístěný na spodní straně 
papírového tubusu. Test se týká 
vždy konkrétního balení, které 
držíte v ruce.
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Pošli to dál

Už jste se s Pures seznámili a toto 
není první brožura, kterou držíte 
v ruce? Pošlete ji dál a seznamte 
nás se svými přáteli.

Při uplatnění kódu níže dostanete 
vy nebo kdokoliv jiný slevu 15 % 
na nákup na www.pures.cz.

Kód z této stránky lze 
uplatnit pouze jednou, ale ke 
každému dalšímu balení Pures 
dostanete brožuru s novým 
unikátním kódem. Sleva platí 
pouze na jednorázový prodej, 
u předplatného Pures je už 
v základu sleva 25 %.
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Nejčastější dotazy

Jakou mají mít Pures chuť
a barvu?
Tinktura má mléčnou barvu, 
která při styku se vzduchem může 
ztmavnout. To je zcela v pořádku. 
Jde pouze o přirozenou oxidaci 
organické hmoty. Chuť je typicky 
kanabisová. Za tou stojí terpeny, 
které jsou obsažené v extraktu, 
ze kterého se Pures vyrábí. 
Pokud vám chuť není příjemná, 
najděte si nápoj nebo jídlo, 
ve kterém chuť poznáte buď 
minimálně, nebo vůbec.

Má CBD vedlejší účinky?
Vedlejší účinky nejsou příliš 
časté. Když se objeví, může se 
jednat o únavu, nechutenství, 
sucho v ústech nebo ve 
výjimečných případech neklid 
a podrážděnost. Zpráva Světové 
zdravotnické organizace z roku 
2018 označuje CBD za tělesně 
velmi dobře tolerované. Případné 
vedlejší účinky jsou krátkodobé 
a trvají pouze po dobu, kdy máte 
CBD v těle.

Je CBD návykové?
Není. Užívání CBD má naopak 
zajímavé výsledky právě v léčbě 
závislostí nebo potlačování účinku 
omamných látek.

Můžu předplatné Pures kdykoliv 
zrušit nebo přerušit?
Ano. Stačí pár kliků ve vašem účtu 
na www.pures.cz. Naším cílem 
není vás zavázat k předplatnému, 
ale zjednodušit vám život, pokud 
chcete Pures dostávat pravidelně 
a nezatěžovat se každý měsíc 
objednáváním.
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