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Pura
Světová jednička v nerezových lahvích pro kojence, batolata i 
dospělé

Nejbezpečnější lahve na světovém trhu

Jedinečný design a technologie je chráněna deseti světovými 
patenty

Zdravý životní styl – naše značka

Jasné a přesvědčivé výhody



Silná spotřebitelská poptávka
Velký podíl na US trhu díky:

� Zdravotním obavám z plastů, olova a hliníku

� Přibývající nárůst Eko smýšlejících klientů

� Příznivá cena v porovnání kvalita/užitná hodnota/cena

Výzkum z roku 2011 ukazuje, že i BPA – free plasty, jsou 
spojeny s nesčetným množstvím zdravotních problémů, 
včetně rakoviny a vývojových problémů u dětí. Viz REF

Ref:  Yang et al.  Most Plastic Products Release Estrogenic 
Chemicals:  A Potential Health Problem that Cab Be Solved , 
Environmental Health Perspectives , Vol 117, No. 7, July 2011



Nabídka Pura
Pura Kiki® lahvičky pro kojence a batolata

Lahve pro dospělé

Silikonové příslušenství

� Silikonový dudlík™ (4 možnosti průtoku)

� Silikonová savička™

� Barevné silikonové  návleky na lahve

� Silikonová víčka

� Silikonová cestovní víčka

Vysoce jakostní nerezová ocel 

Lékařský silikon

Nerezové víka

Adaptabilní produkty

US & International Patents & Patents Pending



Pura - Výhody

Kiki - Výhody

Žádný plast – žádná obava z nebezpečí

Dítě roste ... Lahev se vyvíjí ™

Funkční a moderní

Vysoce efektivní z hlediska nákladů

Osvědčený produkt po celém světě

Ekologicky progresivní

US and Int’l Patents & Patents Pending

Lahvičky jsou 100% bez plastů
… protože i BPA-free plast uvolňuje škodlivé chemikálie
… protože sklo se může rozbít a zranit
… protože lahev by se měla přizpůsobit požadavkům dítěte



nejbezpečnější řešení

VŠECHNY PLASTY

Uvolňují chemikálie!

Pura Kiki je jediná lahev na světě s 0% 
plastovým podílem

Pura Kiki láhve a límce jsou vyrobeny z 
nerezové oceli # 304 a lékařského silikonu



Dítě roste ... Lahev se přizpůsobí ™
Modulární design je kompatibilní s příslušenstvím od většiny předních
výrobců

Kiki se dá transformovat z lahvičky na nádobu na jídlo

Těsnící víčko umožňuje s jednou lahví přechod z kojence na batole

Nákladově efektivní - levné plastové lahve a křehké skleněné lahve vyžadují
častou výměnu - Kiki vydrží několik let!



Jednoduchá, ale přizpůsobivá konstrukce

Tvarovaná pro malé ruce

Ekologicky - přátelská

Unikátní silikonové dudlíky / víčko zůstává na 
místě i při neopatrném pohybu

Volitelné barevné silikonové návleky



Inovativní a osvědčená

Kiki se prodává ve více než 30 zemích

Neustále oceňována spotřebiteli, odborníky a médii

Přední umístění ve vyhledavačích (Google.com) „nerezová láhev“ 

Přední umístění ve vyhledavačích "nerezová kojenecká láhev„



Bezpečná Eko-Progresivní Adaptabilní Moderní

Pura je ekologicky správná volba
� Znovu použitelné, s dlouhou životností, žádné plastové 

odpady v oceánech

� Nerezová ocel se skládá z 60% recyklovaného materiálu
a je plně znovu recyklovatelná

Eco-progresivní obchodní model
� Green15™ & Eco-Dollars™ vytvořené značkou Pura

� Ocenění z americké Sněmovny reprezentantů a státního
shromáždění Kalifornie pro "vynikající a neocenitelnou
službu „

� Green Business of the Year (2012) Pacific Coast Times

� Best Green Bottle (2012)  BabyGearLab

� Top Green Products of 2011  NBC Chicago



Životní styl Ocen ění Media



Kiki vybrány jako

NEJLEPŠÍ VÝBĚR 
& NEJLÉPE 
HODNOCENÉ 
LAHVE
December 2012

Souhrnný test dětských lahví v
BabyGearLab testoval pediatr Dr. 
Julie Spurrier:  

Testovali jsme osmnáct kojeneckých
lahví, včetně těch, které jsou 
dlouhou dobu lídry na trhu: Avent, 
NUK, Playtex, Evenflow, Medela, Dr. 
Brown, BornFree, Lifefactory, 
Tommee Tippee, atd. Pura Kiki byl
celkovým vítězem se skóre 89/100!:



Kiki opět zvolena 
jako

Nejlepší 
dětská lahev

Non Plastic Bottle
September 2012

ConsumerSearch dosahuje 1,8 
milionu unikátních návštěvníků za
měsíc a příspěvky v produktových
recenzích o nejlepších
spotřebitelských výrobcích a služeb
určených porovnáním hodnocení
profesionálních výrobků s recenzí
spotřebitelů. ConsumerSearch je 
společnost New York Times



Kiki opět zvolena

Reader’s 
Favorite

May 2013

Baby & Children’s Product je přední
obchodní publikace o dětech. 
Čtenáři jsou kolegové z obchodů, 
včetně maloobchodníků a 
distributorů.



Mainstream 
recognition for 
Pura Kiki 
continues…

As seen on  the TODAY show

January 3, 2012



Další přední 
publikace, která 
uznává značku
Pura…

NAPPAmá svůj tým 
odborníků, kteří spolu s 
rodinami testují výrobky a 
vybírají nejvíce inovativní, 
praktické a trvalé produkty.



Kiki vybrána jako 
VÍTĚZ v soutěži

DĚTSKÁ LAHEV
October 2012

Red Tricycle jsou webové stránky o 
zdravém životním stylu. V ohromné 
konkurenci, byla Pura vybrána 
100000 hlasy, jako vítěz soutěže“ 
Dětská lahev“



Přední světový
rodičovský web 
uznává Pura Kiki ...

Jak je uvedeno na webových
stránkách Baby Center,
01.03.2012 
Dětské centrum je  1. globální
interaktivní rodičovská síť, která
sdružuje více než 78% nových a 
nastávající maminek on-line v USA



BEST BABY BOTTLE 
FINALIST  
Pura’s fifth award of 2012

Natural Child World Excellence 
Awards™ ocenění, které klade 
důraz na ekologii, styl a design. 
Dále hodnotí přínos pro 
společnost a výrobní proces.



Speciální
Kongresové
Uznání 2012

Spojené státy
Sněmovna 

Reprezentantů

Uděleno uznání pro "PURA 
STAINLESS za mimořádnou a 
neocenitelnou službu pro 
dětskou komunitu " 02.03.2012 
podepsána Lois Capps, člen
Kongresu



Osvědčení o 
uznání 2012

Kalifornie státní
shromáždění

Uděleno zvláštní uznání pro 
značku PURA STAINLESS ze 
Santa Barbary
"01.03.2012 Ventura, CA



Pura jako
eko-progresivní
obchodní model 
získává uznání ...

Volume 12, Issue 49, 
February 10, 2012



PuraKiki vybrána, 
jako nejlepší 
řešení pro 
miminka

Vybraná v rodičovském
blogu "A Hen’s Nest" , 
který je ve spojení s 25 
dalšími rodičovskými
blogy

září 2012



Kiki je uznávána
jednou z nejlepších
dámských stránek v 
USA

Čtyři kandidáti ... Pura, Avent, 
BornFree a MAM 

SheKnows je jednou ze tří největších
dámských stránek v USA s 55 miliony
unikátních návštěvníků. 

září 2011



Pura
již druhé ocenění
produktu

Kreativní časopis pro děti je 
národní publikace, která
poskytuje rodičům
nejnovější informace o tom, 
jak pečovat o tvořivost svého
dítěte. Každý rok Creative 
Child vybírá produkty, které
považujete za jedny z 
nejlepších v různých
kategoriích. červen 2011



Věrohodnost
produktů Pura jsou
opět ověřeny

Soft Landing je předním
webem, který se věnuje
podáváním zpráv o 
nejbezpečnějších produktech
pro děti.
11. 2011



Pura
je opět první z 
mnoha výrobků!

NBC je celonárodně
vysílánou sítí ve vlastnictví
General Electric Corp. 
Channel 5 z Chicaga
(WMAQ-TV) je pobočka
NBCve třetím největším
městě ve Spojených
státech; 
Leden 2011



První ocenění Pura v 
našem prvním roce
podnikání!

Intuit Inc je předním
dodavatelem podnikových
řešení pro malé a střední
podniky; finanční
instituce. Intuit jsou
veřejně obchodovány na
burze NASDAQ (Intu) a 
měla 2011 příjmy ve výši
US3.9 miliardy dolarů



Kiki je značka životního stylu ...



Kiki je značka životního stylu ...



Kiki je globální značka životního stylu ...



Kiki je značka životního stylu ...(pokračování)…

velocity
Project Mama



Kiki je tradiční značka ...



Kiki je moderní značka ...



Kiki je rodiná značka ...



Připojte se k nám!
Světová jednička v nerezových lahvích pro kojence, batolata i
dospělé

Nejbezpečnější lahve na světovém trhu

Adaptabilní a modulární produkt

Jedinečný design a technologie je chráněna deseti světovými
patenty

Zdravý životní styl – naše značka

Jasné a přesvědčivé konkurenční výhody



US and Int’l Patents Pending

Toxin free:  100% 100% BPA-free, ftalát-free, ropa-free, PVC-free, bez olova

Bezpečnost: nejbezpečnější láhev na světovém trhu v důsledku úplného odstranění
plastu! Předčí všechny FDA, CPSC, EN14350, Evropská komise 10/2011, německá
LFGB REGS .

Praktické: Kiki kojenecké láhve je možné přeměnit poháry na pití a naopak!

Adaptabilní: všechny lahve Kiki je možno osadit Pura dudlíky a savičkami, je 
kompatibilní s mnoha jinými výrobci 

Funkční: vnitřní objem zobrazen stupnicí; silikonový cestovní kryt zajistí,že obsah 
nevyteče, silná silikonová izolační pouzdra

Moderní: zábavné barvy a tvar optimalizovaný pro malé ruce

Snadné čištění: mytí v myčce a velké hrdlo usnadňuje čištění

Pura Kiki Barevné varianty: spring zelená, aqua modrá, pretty růžová, přírodní nerez , fialová a 
oranžová mandarinka



Jeden život ... Jedna láhevTM


