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Vodou rozpustné CBD je účinnější alternativou k CBD olejůmVodou rozpustné CBD je účinnější alternativou k CBD olejům

Obliba konopných produktů je už nějakou dobu na vzestupu.  
Na trhu se objevují různé produkty a různé způsoby konzumace.  
Jedním z nejvýznamnějších posunů v konopném průmyslu posledních 
let, je ale výroba ve vodě rozpustných kanabinoidů, obzvlášť CBD. 
Ačkoliv technologie, která umožňuje, že se částice chovají jako vodou  
rozpustné, není nijak složitá, přínosy tohoto zpracování pro uživatele 
jsou významné.

Ve vodě rozpustné CBD se vytváří pomocí procesu zvaného nanoemul-
zifikace. Ten zahrnuje použití ultrazvukových vln, které tříští molekuly 
CBD na desítky drobných „nanočástic“, které jsou zlomkem jejich 
původní velikosti. Protože jsou nanočástice CBD mnohem menší než 
běžné molekuly CBD, mohou cestovat do těla přímo přes buňky sliznice 
v ústech a jícnu nebo pokožky. Naproti tomu klasické CBD v oleji  
obsahuje molekuly příliš velké na to, aby jimi prošly a CBD prochází 
přes trávicí systém, kde ho také většina zůstane a do krevního oběhu 
se ho dostane jen zlomek.

PuresPures

Pures jsou nová značka na trhu s CBD produkty. Jde o ve vodě rozpustnou 
CBD tinkturu s vysokou tělesnou vstřebatelností. Díky nanotechnologii 
jsou částice v Pures mnohonásobně menší než například v CBD olejích.

Filosofie značky je jednoduchá. Nesleduje rozsáhlou produktovou 
nabídku ale zaměřuje se na kvalitu surovin a zpracování. Květy konopí, 
z nichž se vyrábí Pures, pochází z rodinné farmy poblíž švýcarského 
Saint Croix, kde je konopí pěstováno dle zásad organického farmaření. 
Čerstvě usušené květy jsou zpracovávány velmi šetrnou metodou  
kryoextrakce.

Pures se vyrábí z extraktu z celé rostliny konopí, nikoliv z izolovaného 
CBD. To znamená, že v nich najdete všechny látky obsažené v konopí – 
kromě CBD také další kanabinoidy jako CBN, CBG, CBC a takéterpeny 
a flavonoidy. Tyto látky se synergicky doplňují a společně dodávají 
výrazně lepší terapeutický účinek než produkty s izolovaným CBD. 
Pures nicméně neobsahují THC.

http://pures.cz
http://instagram.com/purescbd
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Proč Pures?Proč Pures?

 - Biologická dostupnost je větší než 85%.Biologická dostupnost je větší než 85%. To znamená, že naprostá  
většina CBD se dostane do krevního oběhu. U CBD olejů je to pouze 
6-8%. Pures jsou tak při stejné koncentraci CBD přibližně 10x účinnější.

 - Rychlý nástup účinku.Rychlý nástup účinku. Částice v Pures pronikají do těla přímo přes 
buňky a účinkují v řádu několika minut.

 - Můžete je přidat do jakéhokoliv nápoje či jídla.Můžete je přidat do jakéhokoliv nápoje či jídla. Díky zmenšeným  
částicím se Pures chovají jako zcela vodou rozpustné.

 - Pures můžete aplikovatPures můžete aplikovat na pokožku nebo přidat do libovolné  
kosmetiky na vodní bázi a tělo je vstřebá skrz buňky v pokožce.

 - Konzistentní dávkování.Konzistentní dávkování. Když najdete najdete svoji ideální dávku 
Pures, můžete u ní s klidem setrvat. Nezáleží tolik na tom, jestli jste 
zrovna najezení či hladoví, nebo jaký je váš metabolismus.

 - Předplatné.Předplatné. Nejvíce benefitů přináší CBD při pravidelné konzumaci.  
Pro svoje zákazníky přináší Pures možnost měsíčního předplatného  
(www.pures.cz), se kterým dostanou svoje Pures až ke dveřím 
a výrazně výhodněji.

Jak CBD působí na lidské těloJak CBD působí na lidské tělo

CBD pozitivně ovlivňuje celkové každodenní prožívání a může 
řešit nebo mírnit mnoho psychických i fyzických obtíží.

Pomáhá zklidňovat mysl, má relaxační účinky a umožňuje lépe 
zvládat stres.

Dokáže zlepšovat kvalitu spánku. Usnete díky němu rychleji 
a vzbudíte se odpočatí.

Urychluje svalovou regeneraci po fyzickém výkonu.  
Díky protizánětlivým vlastnostem

CBD se zanícené svaly rychleji uzdravují a tělo se dostává zpátky 
do normálu.

Dokáže tlumit chronickou bolest různého původu.

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

http://pures.cz
http://instagram.com/purescbd
http://pures.cz
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Jak si užít Pures?Jak si užít Pures?

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 specifickou nahořklou chuť, ale v ochucených nápojích 
nebo jídlech ji nemusíte vůbec pocítit.

Tinktura má mléčnou barvu, která při styku se vzduchem může 
ztmavnout. To je zcela v pořádku. Jde pouze o přirozenou oxidaci  
organické hmoty.

Detailní informace o Pures naleznete v uživatelské brožuře, která  
je ke stažení na odkazu pro media.

Mějte se lépe s Pures. Každý den.

Kontakt pro media:Kontakt pro media:

Jan Nízký

Co-founder
email:  jan@pures.cz
GSM:  +420 725 767 769
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