TISKOVÁ ZPRÁVA
Exkluzivní novinka ASTAX10 STOPAGE pro posílení vašeho zdraví
Praha, 31. května 2010 – Společnost Zepter International představuje exkluzivní novinku
ASTAX10 STOPAGE – potravinový doplněk s pozitivním vlivem na lidské zdraví, vyšší
odolnost organismu a psychickou pohodu. Novinka ASTAX10 STOPAGE je zcela přírodní
produkt založený na účincích astaxantinu, nejúčinnějšího známého antioxidantu. Zepter
tak rozšiřuje své portfolio výrobků péče o zdraví zákazníků a potvrzuje své inovátorské
myšlení a zájem o jejich potřeby v hektickém kolotoči každodenních dnů.
Kyslík je pro lidský život nepostradatelnou složkou. Kyslík potřebujeme
k dýchání a správné regeneraci buněk, nicméně může mít na lidský
organismus i destruktivní účinky. Při chemických procesech v těle se
kyslík váže na složité molekuly látkové přeměny a tím vznikají volné
radikály, které poškozují tkáně, nepříznivě působí na imunitní systém a
oslabují buňky včetně DNA. Volné radikály zhoršují vývoj některých
chorob, jako jsou artritida, záněty, nízká imunita, šedý zákal, nádory apod.
Kromě kyslíku se na množství volných radikálů v těle podílí také nadměrný stres, kouření nebo
chemikálie v potravinách, odvzduší a vodě. Volné radikály jsou vysoce nestabilní molekuly, které
dále reagují, a jejich působením dochází k oxidaci. Oxidace způsobuje v lidském těle totéž, co se
děje při rezavění kovů. Podobně jako rez ničí kov, oxidace v lidském těle devastuje naše buňky.
Vědci se navíc domnívají, že poškozování DNA buněk oxidací je hlavním důvodem procesu
stárnutí. Lidské tělo je tedy potřeba před škodlivými vlivy volných radikálů chránit.
Nejúčinnější a nejrychlejší zbraní proti volným radikálům jsou antioxidanty. Zbavují lidské tělo
negativního efektu oxidace, zpomalují proces stárnutí, chrání nás před mnoha civilizačními
chorobami, mají pozitivní vliv na naše oči a paměť, snižují riziko degenerativních chorob,
potlačují bolest a snižují únavu. Antioxidanty jsou přírodní látky a patří mezi ně vitamíny,
koenzym Q10, selen, mangan a nejúčinnější karotenoidy, kam patří i astaxantin. Antioxidanty jsou
nejvíce zastoupeny v ovoci, zelenině a dokonce i v bylinách, které používáme jako koření.
Bohužel ho ale nesníme tolik, aby mohl být náš organismus dostatečně chráněn. Moderní způsob
pěstování plodin využívá vysokého množství pesticidů, které navíc tvorbu antioxidantů
v rostlinných tkáních potlačují.
Astaxantin patří mezi karotenoidy a je považován za dosud nejúčinnější antioxidant. Díky svým
výjimečným účinkům je nazýván „elixírem mládí“. Vědci po celém světe prokazují, že astaxantin
je obrovským přínosem pro zdraví, krásu a také plodnost. Do těla můžeme astaxantin dostat
konzumací lososa, mořských řas nebo fytoplanktonu. Kdo ale jí každý den fytoplankton nebo
mořské řasy a navíc v dostatečném množství? S odpovědí na tuto otázku přichází společnost
Zepter, která představuje na českém trhu exkluzivní novinku ASTAX10 STOPAGE.
Výrobek firmy Zepter ASTAX10 STOPAGE má unikátní složení, obsahuje všechny tři
nejdůležitější antioxidanty: astaxantin, lutein a vitamin E. Vědecké studie z USA, Japonska i
Evropy potvrdily, že jedna tobolka denně má díky synergickému působení trojice antioxidantů
pozitivní účinky na lidské zdraví. Zepter ASTAX10 STOPAGE obsahuje pouze přírodní složky,
neobsahuje žádné škodlivé prvky a nemá žádné vedlejší účinky. Příznivě působí na oči, mozek,
centrální nervovou soustavu a chrání před UV zářením. Je přirozeně protizánětlivý, zlepšuje
1/2

regeneraci organismu a zvyšuje celkovou odolnost a vitalitu. ASTAX10 STOPAGE potlačuje
tzv. tichý zánět a je zároveň prevencí proti diabetu druhého stupně. Přírodní astaxantin snižuje
počet volných radikálů lépe než jakýkoli jiný karotenoid, to vede k závěru, že pravidelný příjem
potravinového doplňku ASTAX10 STOPAGE může snižovat riziko rakoviny!
Výsledky blahodárného působení ASTAXU10 STOPAGE byly prokázány střediskem vědeckého
testování - SKIN TEST INSTITUTE. Například u více než 80 % pacientů trpících artritidou se
zdravotní stav po užívání astaxantinu zlepšil. U testovaných dobrovolníků bylo zjištěno celkové
posílení imunitního systému, a to o 55 %! Pozitivní účinky potvrzuje i generální ředitel
společnosti Zepter International Česká republika Michal Jílek, který ASTAX10 STOPAGE sám
pravidelně užívá. Po dvouměsíční kůře (jedno balení ASTAX10 STOPAGE) uběhl letos Pražský
mezinárodní maraton v osobním rekordu 3 h. 42 min. 8 s.!
ASTAX10 STOPAGE chrání před škodlivými vlivy UV záření a pracuje také navíc i pro naši
krásu. Po dvou týdnech pravidelného užívání astaxantinu dochází k úbytku vrásek, kůže se
vyhladí, získá větší svěžest a proces stárnutí se celkově zpomalí. Již jedna pilulka denně
exkluzivního produktu Zepter ASTAX10 STOPAGE zajistí krásu, psychickou pohodu a hlavně
zdraví – to nedůležitější a nejcennější, co člověk má.

Společnost Zepter International je celosvětovým výrobcem, prodejcem a distributorem
exkluzivního spotřebního zboží špičkové kvality pro zdravý životní styl. Prodej probíhá převážně
formou osobního prodeje, který zajišťuje více než 120 tisíc obchodních reprezentantů, a také
v síti maloobchodních prodejen umístěných na hlavních třídách světových měst. Společnost
Zepter prostřednictvím svých poboček prodává výrobky ve více než 40 zemích na pěti
kontinentech. Všechny produkty značky Zepter vykazují vysokou kvalitu a úroveň provedení.
Jsou vyráběny zejména v sedmi výrobních zařízeních v Německu, Itálii a Švýcarsku. Více než 65
milionů spokojených zákazníků dokazuje, že jméno Zepter znamená vždy KVALITU, STYL
a HODNOTU. Společnost Zepter International nabízí životní podnikatelskou příležitost všem bez
rozdílu věku, pohlaví či vzdělání. Obchodním reprezentantům poskytuje zázemí respektované
úspěšné mezinárodní firmy, ověřený systém práce, respekt, motivaci a spravedlivé odměňování.
Podnikatelé mohou využít unikátní podnikatelský koncept na bázi franšízy s podporou
a propracovaným know-how stabilní celosvětové firmy. Více informací o společnosti naleznete na
www.zepter.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Klára Šircová, project coordinator, Zepter International, s.r.o., Spálená 55, 110 00 Praha 1
E-mail: sircova@zepter.cz
Jana Rechlíková, marketing manager, Zepter International, s.r.o., Spálená 55, 110 00 Praha 1
E-mail: rechlikova@zepter.cz
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