
PRODUKTOVÁ PREZENTACE



První produkty Pure Beginnings byly uvedeny na trh v 

listopadu 2006. K dispozici byly tři produkty péče o 

dětskou pokožku. Pure Beginnings je rodinná firma, jejímž

jádrem podnikání je blaho svých zákazníků.

V Pure Beginnings jsou si vědomi pokroků ve studiu

lidského mikrobiomu a roli mikrobů, které hrají významnou

roli ve zdravém fungování pokožky. Pure Beginnings se 

zavázala poskytovat produkty, které neporušují prospěšné

mikroby na pokožce a podporují tyto mikroby společně s 

probiotickými složkami.

„Začali jsme Pure Beginnings s vizí poskytnout

spotřebitelům bezpečnější a zdravější produkty pro 

jejich miminka a děti. Jsme rádi, že naše produkty jsou

nyní snadno dostupné v širším sortimentu obchodů, 

což rodičům usnadňuje informovaný výběr.“

- Kate & Bruce Moore-Gordon, Founder & Owners



Ze skromných začátků jsme vyrostli na jednu z 

nejdůvěryhodnějších značek organické péče o pleť v Jižní

Africe, dnes jsme úspěšně etablováni do několika

evropských zemí a vždy jsme se řídili našim základním

principem:

„Pure Beginnings udržuje pokožku tak čistou, jako v 

den, kdy jste se narodili. Tím, že poskytuje vysoce

kvalitní a efektivní organické kosmetické výrobky, 

které pečují o citlivou pokožku a nejsou škodlivé pro 

životní prostředí, vám dodává klid od samého začátku.

Pure Beginnings se specializuje na kombinování

jedinečných a výkonných složek z domorodých

afrických rostlin, jako je Baobab, Marula a Rooibos. 

Spolu s tradičními botanickými složkami poskytuje ty 

nejlepší produkty dostupné na trhu.“

- Kate & Bruce Moore-Gordon, Founder & Owners



PRODUKTOVÉ ŘADY



BIO KOSMETIKA PRO MIMINKA



BIO KOSMETIKA PRO DĚTI



BIO KOSMETIKA PRO TEENAGERY



PŘÍRODNÍ KOSMETIKA



PRO 

MIMINKA



Certifikovaný, organický, ultra jemný sprchový krém pro nejcitlivější a nejjemnější

pokožku. Obohacený o probiotika, prebiotika, přírodní rostlinný olej a pH vyvážený. 

Jedná se o perfektní jemné mýdlo na ochranu mikrobiomu novorozenců a každého, kdo

má velmi citlivou a reaktivní pokožku.

PROBIOTIC BABY

KRÉMOVÉ TĚLOVÉ MÝDLO PRO CITLIVOU 

DĚTSKOU POKOŽKU
BEZ VŮNĚ

250ml

Certifikovaný, organický, zklidňující hydratační krém pro nejcitlivější a nejjemnější

pokožku. Bez obsahu všech vonných látek, obohacený o probiotika, prebiotika a přírodní

rostlinné oleje. Jedná se o perfektní hydratační prostředek pro ochranu a výživu

mikrobiomu novorozenců a každého, kdo má velmi citlivou a reaktivní pokožku.

PROBIOTIC BABY

TĚLOVÝ KRÉM PRO CITLIVOU DĚTSKOU POKOŽKU
BEZ VŮNĚ

250ml

PROBIOTIC BABY PRODUKTY



SOOTHING BABY PRODUKTY

Certifikované organické, jemné, univerzální dětské mýdlo a šampon s jemnými

povrchově aktivními látkami, organickým extraktem z plodů baobabu, levandulí a 

olejem z pelargonie. Tento výživný a SLS-free šampon bezpečně a účinně umyje

vaše dítě od hlavy až k patě.

SOOTHING

ZKLIDŇUJÍCÍ TEKUTÉ MÝDLO A ŠAMPON S 

BAOBABEM PRO MIMINKA
250ml, 500ml

Certifikované organické dětské tělové mléko s mírnou vůní rozmarýnu a levandule, 

obsahuje uklidňující organický extrakt z plodů baobabu, výživný organický kokosový

olej a bambucké máslo. Zanechá pokožku vašeho dítěte hedvábně hladkou a 

hydratovanou.

SOOTHING

ZKLIDŇUJÍCÍ TĚLOVÉ MLÉKO S BAOBABEM 

PRO MIMINKA
250ml

Certifikovaný organický dětský masážní a koupelový olej, který obsahuje směs

hydratačních a zklidňujících olejů, jako je meloun kalahari, mandle a jojoba, které

vyživují a chrání jemnou dětskou pokožku. Může se použít k masírování dítěte nebo

přidání do koupele na výživu a hydrataci dětské pokožky.

SOOTHING

ZKLIDŇUJÍCÍ DĚTSKÝ MASÁŽNÍ A KOUPELOVÝ 

OLEJ S KALAHARI MELOUNEM
100ml



Certifikovaný organický dětský krém na opruzeniny určený k ochraně zadečku

vašeho dítěte. S organickým baobabem pro zklidnění a hydrataci, čajovníkovým a 

levandulovým olejem pro jejich přirozené antibakteriální a protiplísňové vlastnosti a 

přírodními rostlinnými oleji, jako je olivový olej pro ochranu před vlhkostí, která vede

k vyrážkám z plenek.

BABY

KRÉM NA OPRUZENINY S BAOBABEM PRO 

MIMINKA
125ml

100% biologicky odbouratelné, extra měkké a jemné vlhčené ubrousky na rostlinné

bázi. Naplněné organickým aloe, čajovníkem a levandulí, které jemně čistí a chrání, 

přičemž jsou šetrnější k pokožce vašeho dítěte i k životnímu prostředí.

BIODEGRADABLE

DĚTSKÉ VLHČENÉ UBROUSKY S ALOE VERA -

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ 64ks
64 ks

BABY BUM PRODUKTY



Tato lahodná zubní pasta s přírodní malinovou příchutí je určena pro děti do 3 let, 

neobsahuje fluorid, díky čemuž je při požití netoxická. Obsahuje také xylitol, který

pomáhá při prevenci zubního kazu.

GENTLE

ZUBNÍ PASTA PRO MIMINKA BEZ FLUORIDU 

MALINOVÁ PŘÍCHUŤ
75ml

ZUBNÍ PÉČE 0-3 ROKY



DÁRKY PRO MIMINKA

Kombinace našich nejprodávanějších certifikovaných organických dětských

produktů. Ideální pro ty rodiče, kteří chtějí produkty vyzkoušet dříve, než si koupí

větší balení. Pohodlné k cestování nebo jako dárek pro budoucí maminku. 

Startovací sada obsahuje Zklidňující dětské tělové mýdlo a šampon (100 ml), 

Zklidňující dětské tělové mléko (100 ml) a Dětský krém na opruzeniny (50 ml).

ORGANIC BABY

DÁRKOVÁ SADA PRO MIMINKO
100ml Tekuté mýdlo a šampon, 100ml Tělové mléko a 50ml Krém na opruzeniny.



PRO 

DĚTI



Certifikovaná organická, bohatá a pěnivá bublinková koupel s uklidňujícím aloe vera 

pomáhá proměnit koupel v zábavu. Bublinková koupel s citrusovou vůní má

vyvážené pH a obsahuje ultra jemné povrchově aktivní látky, díky čemuž je ideální

pro každého, kdo má citlivou pokožku nebo jiná podráždění.

FUN TIME

BUBLINKOVÁ KOUPEL S ALOE VERA
375ml

Certifikované organické, jemné, ale účinné dětské mýdlo pro děti, které mají

tendenci reagovat na běžná mýdla obsahující drsné povrchově aktivní látky, jako je 

SLS. S organickým rooibosem, který je bohatý na antioxidanty a organickým olejem

z pomerančové kůry, který má uklidňující vlastnosti, je tento sprchový gel perfektním

produktem pro použití na konci dne. Je vhodný také na vlasy.

FUN TIME

TEKUTÉ MÝDLO S ROOIBOSEM
250ml, 500ml

FUN TIME PRO DĚTI

Certifikovaný organický šampon bez sulfátů, který je ideální pro každodenní použití. 

Ideální pro děti s normální až suchou pokožkou hlavy, šampon vytváří při mytí

bohatou pěnu, ale stále zachovává přirozenou vlhkost vlasové pokožky. Marulový

olej pomáhá uzavřít poškozené vlasy uzamčením vlhkosti a výtažek z plodů

baobabu chrání před suchou pokožkou hlavy.

FUN TIME

DĚTSKÝ ŠAMPON S KONDICIONÉREM A 

MARULOVÝM OLEJEM
250ml



ZUBNÍ PÉČE 3+

Lahodná zubní pasta s jemnou příchutí máty, určená pro děti od 3 let, neobsahuje 

fluoridy, díky čemuž je při požití netoxická. Obsahuje také xylitol, který pomáhá při

prevenci zubního kazu. Jemný nádech máty v zubní pastě umožňuje dětem

zvyknout si na chuť dospělých zubních past, aniž by musely odkládat čištění zubů.

FUN TIME

ZUBNÍ PASTA PRO DĚTI BEZ FLUORIDU 

VANILKOVO-MÁTOVÁ PŘÍCHUŤ
75ml



PRO 

TEENAGERY



S probiotiky, prebiotiky a extraktem z baobabu z komunitního sběru, tato

certifikovaná organická Čistící emulze pro denní čištění obličeje jemně myje citlivou

a aknózní pokožku, čímž podporuje pleť bez akné. Kyselina salicylová se zaměřuje

na ucpané póry a černé tečky a má protizánětlivé vlastnosti, které pomáhají zklidnit

podrážděnou a zanícenou pokožku.

ČISTÍCÍ EMULZE NA AKNÓZNÍ PLEŤ
PROBIOTIKA + PREBIOTIKA, KYSELINA SALICYLOVÁ, BAOBAB

150ml

Toto speciální lokální ošetření akné na obličeji podporuje čistou pleť tím, že se 

zaměřuje na ucpané póry a černé tečky a zároveň pomáhá vyrovnávat produkci

kožního mazu. Protizánětlivé a antimikrobiální vlastnosti čajovníku pomohou uklidnit

zarudnutí způsobené zanícenými místy.

LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ NA AKNÉ
PROBIOTIKA + PREBIOTIKA, NIACINAMID, TEA TREE

15ml

ORGANIC TEEN
SPECIÁLNÍ PÉČE O PLEŤ PRO TEENAGERY

Tento certifikovaný organický speciální hydratační krém na pleť je lehký denní a 

noční hydratační krém navržený speciálně pro teenagerskou pleť. Meloun Kalahari s 

esenciálními mastnými kyselinami a vitamíny stimuluje růst buněk pro svěžejší

vzhled. Probiotika, prebiotika a kyselina salicylová pomáhají vyčistit pokožku a 

obnovit rovnováhu.

HYDRATAČNÍ PLEŤOVÝ KRÉM
PROBIOTIKA + PREBIOTIKA, KYSELINA SALICYLOVÁ, KALAHARI MELOUN

100ml



Tato certifikovaná organická multifunkční čistící pěna s mátou klasnatou je ideální

pro všechny teenagery, kteří začínají na své cestě péče o pleť. Je navržena tak, aby 

se dala použít na obličej i tělo pro péči o pleť bez námahy. Máta klasnatá pomáhá

chránit pokožku před poškozením, zatímco vrbová kůra přirozeně exfoliuje pokožku

pro čistší a zdravější vzhled.

ČISTÍCÍ PĚNA
PREBIOTIKA, VRBOVÁ KŮRA, MÁTA

200ml

Tato certifikovaná organická multifunkční čistící pěna s citrusy je ideální pro všechny

teenagery, kteří začínají na své cestě péče o pleť. Je navržena tak, aby se dala

použít na obličej i tělo pro péči o pleť bez námahy. Citrus oživuje, dodává energii a 

osvěžuje, zatímco vrbová kůra přirozeně exfoliuje pokožku pro čistší a zdravější

vzhled.

ČISTÍCÍ PĚNA
PREBIOTIKA, VRBOVÁ KŮRA, CITRUS

200ml

ORGANIC TEEN
KAŽDODENNÍ MULTIFUNKČNÍ PÉČE O PLEŤ 

PRO TEENAGERY

Tento certifikovaný organický multifunkční vyvažující hydratační krém s marulovým

olejem pocházejícím z komunitního sběru je určen k použití na pleť i tělo pro 

všechny teenagery. Vrbová kůra má protizánětlivé vlastnosti, které pomáhají

redukovat zanícená místa, zatímco prebiotika pomáhají vyživovat kožní mikrobiom.

HYDRATAČNÍ KRÉM - REGULACE 

MASTNÉ A SMÍŠENÉ POKOŽKY
PREBIOTIKA, VRBOVÁ KŮRA, MARULA

150ml



PŘÍRODNÍ 

KOSMETIKA

NATURALLY 

HAPPY TM





Pociťte přírodní sílu pomerančové, limetkové a citrónové kůry, která povzbuzuje a 

revitalizuje. S ultra jemnými povrchově aktivními látkami je I AM AWAKE vhodný

pro celou rodinu a zanechává pokožku jemnou, zklidněnou a omlazenou.

I AM AWAKE

SPRCHOVÝ GEL
S LÉČIVÝMI VLASTNOSTMI POMERANČOVÉ, LIMETKOVÉ A CITRONOVÉ KŮRY

500ml

PRO DOSPĚLÉ

Využijte přírodní sílu rooibosu a prebiotik k detoxikaci a rovnováhu. S ultra jemnými

povrchově aktivními látkami je I AM NEW vhodný pro celou rodinu a zanechává

pokožku jemnou, zklidněnou a obnovenou.

I AM NEW

SPRCHOVÝ GEL
S LÉČIVÝMI VLASTNOSTMI ROOIBOSU A PREBIOTIKAMI

500ml

Zažijte léčivé účinky aloe a máty a nechte jejich přirozené vlastnosti vyživovat vaši

pokožku. S ultra jemnými povrchově aktivními látkami je I AM FRESH vhodný pro 

celou rodinu a zanechává pokožku jemnou, zklidněnou a osvěženou.

I AM FRESH

SPRCHOVÝ GEL
S LÉČIVÝMI VLASTNOSTMI ALOE A MÁTY

500ml

Využijte přírodní sílu baobabu a marule z komunitního sběru, abyste udrželi pokožku

hydratovanou a pružnou. S ultra jemnými povrchově aktivními látkami je I AM CLEAN 

vhodný pro celou rodinu a zanechává pokožku jemnou, zklidněnou a čistou.

I AM CLEAN

SPRCHOVÝ GEL
S LÉČIVÝMI VLASTNOSTMI BAOBABU A MARULY

500ml



Využijte přírodní sílu prebiotik a palmarosu k vyvážení a zklidnění pokožky. 

Přirozeně výživné a nemastné mléko, I AM CALM je navrženo tak, aby chránilo, 

zvlhčovalo a zjemňovalo pokožku, odhalovalo její přirozené zdraví a krásu. Je 

vhodné pro celou rodinu, je provoněno čistými esenciálními oleji ke zklidnění mysli a 

vyrovnání emocí.

I AM CALM

TĚLOVÉ MLÉKO
S LÉČIVÝMI VLASTNOSTMI PALMAROSA A PREBIOTIKAMI

375ml

PRO DOSPĚLÉ

Využijte přírodní sílu marule a pelargonie k hydrataci a zklidnění pokožky. Přirozeně

vyživující a nemastné mléko I AM QUIET je vytvořeno tak, aby chránilo, hydratovalo

a zjemňovalo pokožku a pomáhalo odhalit její přirozené zdraví a krásu. Je vhodné

pro celou rodinu, je provoněno čistými esenciálními oleji ke zklidnění mysli a 

rovnováhu emocí.

I AM QUIET

TĚLOVÉ MLÉKO
S PŘÍRODNÍ SÍLOU MARULY A RŮŽOVÉHO MUŠKÁTU

375ml

Zažijte přírodní sílu baobabu a ylang-ylang pocházejících z komunitního sběru na

zklidnění a výživu pokožky. Přirozeně výživné a nemastné mléko, I AM GENTLE je 

vytvořeno tak, aby chránilo, hydratovalo a zjemňovalo pokožku, čímž odhaluje její

přirozené zdraví a krásu. Je vhodné pro celou rodinu, je provoněno čistými

esenciálními oleji ke zklidnění mysli a vyrovnání emocí.

I AM GENTLE

TĚLOVÉ MLÉKO
S PŘÍRODNÍ SÍLOU BAOBABU A YLANG YLANG

375ml



Tento přírodní deodorant s nádechem ylang ylang, růže pelargonie a pačuli vás

udrží svěží po celý den. Pro dlouhotrvající ochranu obsahuje hydrogenuhličitan

sodný, který se zaměřuje na bakterie způsobující tělesný zápach. Tento

deodorant neobsahuje chlorhydrát hliníku.

MONSOON

ROLL ON DEODORANT
RELAXAČNÍ YLANG YLANG

75ml

Tento přírodní deodorant s výraznou mátovou vůní vás udrží svěží po celý den. 

Pro dlouhotrvající ochranu obsahuje hydrogenuhličitan sodný, který se zaměřuje

na bakterie způsobující tělesný zápach. Tento přírodní deodorant neobsahuje

chlorhydrát hliníku.

FOREST

ROLL ON DEODORANT
REVITALIZAČNÍ ČERSTVÁ MÁTA

75ml

DEODORANTY

Tento přírodní deodorant je neparfémovaný. Pro dlouhotrvající ochranu

obsahuje hydrogenuhličitan sodný, který se zaměřuje na bakterie způsobující

tělesný zápach. Tento deodorant neobsahuje chlorhydrát hliníku.

SCENT FREE

ROLL ON DEODORANT
ZKLIDŇUJÍCÍ ALOE

75ml



S povzbuzující vůní citrusových plodů je tento deodorant bez plastů

dodáván ve 100% biologicky odbouratelném kartonovém obalu. Pro 

dlouhotrvající ochranu obsahuje hydrogenuhličitan sodný, který se 

zaměřuje na bakterie způsobující zápach.

ORCHARD

TUHÝ DEODORANT
OSVĚŽUJÍCÍ LIMETKA A BERGAMOT

50g

S jemnými květinovými tóny růžových květů je tento deodorant bez 

plastů dodáván ve 100% biologicky odbouratelném kartonovém

obalu. Pro dlouhotrvající ochranu obsahuje hydrogenuhličitan

sodný, který se zaměřuje na bakterie způsobující zápach.

BLOOM

TUHÝ DEODORANT
JEMNÁ RŮŽE

50g

DEODORANTY



Deodoranty Bloom a 

Orchard začínají novou 

éru obalů bez plastů, 

přičemž jsou 100% 

biologicky odbouratelné.

100% BIOLOGICKY 

ODBOURATELNÉ

OBALY



VÍCE O ZNAČCE PURE BEGINNINGS



ČISTÉ PRINCIPY

Pure Beginnings se zrodilo z touhy zachovat si čistou

pleť jako v den, kdy jste se narodili – z touhy vytvořit

něco čistého, něco upřímného, něco promyšleného, 

něco více záměrného – něco lepšího. Čisté principy

Pure Beginnings jsou hodnoty a principy, které určují, 

jak se jako společnost chováme, a vedou nás k 

produktům, které vyrábíme.

ČISTÁ POKOŽKA

LEPŠÍ ZDRAVÍ

VĚDOMÁ ZEM

ŠŤASTNÝ DESIGN

NEJLEPŠÍ VÝKON

ROSTOUCÍ KOMUNITA



Zavázali jsme se poskytovat vysoce kvalitní, bezpečné a účinné

organické produkty péče o pleť, které umožňují pokožce

prospívat. Zdraví pokožky je naším prvořadým zaměřením při

vývoji produktů a v důsledku toho řídí výběr každé složky použité

v našich produktech. Od jemných povrchově aktivních látek, které

nezbavují pokožku jejích přirozených olejů, až po prebiotika, která

vyživují prospěšné bakterie pokožky, si můžete být jisti, že pokud

jde o zdraví vaší pokožky – můžete nám důvěřovat.

ČISTÁ POKOŽKA



Zdraví vnímáme holisticky. Vždy jsme se snažili poskytnout lepší

a bezpečnější alternativu, která je zároveň cenově přijatelná a 

široce dostupná. Snižování naší celkové chemické zátěže je v 

moderní době náročným úkolem a jsme hrdí na to, že můžeme

nabídnout produkt, který nejenže funguje lépe než běžné

produkty, ale je pro vás hmatatelně lepší s výrazně sníženou

expozicí chemikáliím. Naše produkty neobsahují vyčerpávající

seznam složek, které považuje Ecocert, náš důvěryhodný zdroj

bezpečnosti složek, za nebezpečné nebo o kterých jsme se sami

rozhodli na základě rozsáhlé vědecké práce a údajů.

LEPŠÍ ZDRAVÍ



Velmi se staráme o životní prostředí kolem nás a snažíme se 

chránit biologickou rozmanitost rostlin a prosperující ekosystémy

prostřednictvím našeho výběru surovin a našeho partnerství s 

různými komunitními družstvy. Respektujeme svět kolem nás a 

zajišťujeme, že všechny naše produkty jsou rychle biologicky

odbouratelné a šetrné k životnímu prostředí a vodním tokům. 

Pevně věříme v práva zvířat a netestujeme naše složky ani 

produkty na zvířatech.

VĚDOMÁ ZEM



Pure Beginnings vždy chtělo přinést do života miminek a dětí

zábavu, barvy, radost a vzrušení prostřednictvím našich

animovaných postav zvířat, živého používání barev a zábavných

faktů na našich obalech. Naše rodina postav se léty rozrostla a 

staly se rozpoznatelnými tvářemi v tisících domácností po celé

naší krásné zemi. Sovička Ollie je součástí značky od samého

začátku a naši zákazníci ji milují stejně jako my.

ŠTASTNÝ DESIGN



S nadšením poskytujeme našim zákazníkům vynikající a 

bezpečnější alternativy ke konvenčním kosmetickým výrobkům. S 

podporou nejnovějšího vědeckého výzkumu neustále

investujeme, inovujeme a vylepšujeme naše produkty, abychom

našim zákazníkům poskytovali co nejlepší výkon. Nevynakládáme

velké peníze na propracované marketingové kampaně, ale raději

investujeme tyto prostředky do našich produktů, abychom zajistili, 

že budou obsahovat ty nejkvalitnější a nejúčinnější přírodní a 

organické složky.

NEJLEPŠÍ VÝKON



Jsme nadšeni z rozšiřování naší komunity Pure Beginnings 

vzděláváním o podstatných přínosech organických produktů péče

o pleť, pokožku, zdraví a životní prostředí. Věříme také v posílení

postavení komunit a spravedlivých příležitostí. Získáváme etické, 

udržitelné a spravedlivě obchodované přírodní složky z 

venkovských afrických komunit, což nejenže poskytuje velmi

potřebný příjem pro tyto komunity, ale přispívá k zachování

biologické rozmanitosti, neboť komunity chápou hodnotu ochrany

svého místního prostředí.

ROSTOUCÍ KOMUNITA



Pure Beginnings byla první jihoafrickou značkou, která

získala organickou certifikaci od mezinárodně uznávané

organické certifikační organizace Ecocert za své produkty

– Péče o citlivou dětskou pokožku Baby & Kids.

ECOCERT

GLOBÁLNÍ LÍDR V ORGANICKÉ 

CERTIFIKACI SPOLEČNĚ ZA TRVALE 

UDRŽITELNÝ SVĚT



Pure Beginnings využívá Vegan Society k akreditaci svých

veganských produktů. Ochranná známka Vegan je 

autentický celosvětový standard pro produkty bez 

živočišných přísad a testování na zvířatech. Vegan Society 

kontroluje každou jednotlivou aplikaci produktu podle

přísných kritérií a zjišťuje jakékoli potenciální zahrnutí

živočišných složek, včetně těch, které nejsou přítomny v 

konečném produktu.

VEGAN SOCIETY



Produkty Pure Beginnings jsou podporovány organizací

Beauty Without Cruelty South Africa, neboť naše produkty ani 

naše složky nebyly testovány na zvířatech. Beauty Without 

Cruelty je organizace za práva zvířat, jejímž hlavním cílem je 

vzdělávat a informovat veřejnost o vykořisťování, zneužívání

a utrpení zvířat.

BEAUTY WITHOUT CRUELTY



SLOŽENÍ – NAŠI 

HRDINOVÉ



Pure Beginnings byla vždy značkou, která klade

velký důraz na vzdělávání. Jako průkopníci na trhu

organické dětské péče o pleť v Jižní Africe jsme

museli vzdělávat naši veřejnost o organické péči o 

pleť a o tom, jak se naše produkty liší od běžných

značek péče o pleť. Abychom toho dosáhli, ocitli

jsme se na neuvěřitelně důležité cestě výuky

porodních asistentek a pedagogů o různých

složkách, které se nacházejí v produktech osobní

péče a porozumění, které jsou bezpečné a které ne.

NAŠE PRÁCE S PORODNÍMI 

ASISTENTKAMI



Your skin, pure from the beginning.

Exkluzivní zastoupení značky Pure Beginnings pro Českou a Slovenskou republiku.

Česká republika

Tel: +420 776 708 512

Email: michal.skala@bioregal.cz

Slovenská republika

Tel: +421 907 261 391

Email: barbora.skalova@bioregal.sk

Let's Be Green s.r.o., Karla IV. 406, Drahelčice 252 19

Pure Beginnings dětská BIO kosmetika (bioregal.cz)
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