TISKOVÁ ZPRÁVA
Sérum s bělicím účinkem z kosmetické řady Zepter Swisso
Logical na českém trhu
Praha, 12. prosince 2011 – Společnost Zepter
International, divize Cosmetics, uvádí v prosinci na
český trh Sérum s bělicím účinkem z řady Swisso
Logical. Švýcarské laboratoře společnosti Zepter
vytvořily přípravek s unikátním složením pro
viditelné redukování tmavých skvrn způsobených
stárnutím pokožky nebo poškozením slunečními
paprsky.
Sérum s bělicím účinkem je určeno pro denní použití,
ráno a večer, vždy ještě před pravidelnou péčí o pleť.
SPF 15 působí proti předčasnému stárnutí pokožky
a zabraňuje vzniku stařeckých skvrn. Liposomová
technologie zvyšuje účinnost a míru proniknutí účinných
látek. Sérum s bělicím účinkem je hypoalergické
s nejvyšší úrovní ochrany pro citlivou pokožku
a neobsahuje žádné konzervační látky.

Sérum s bělicím účinkem (PNK-437), 15 ml. Cena 918 Kč.

Sérum s bělicím účinkem je unikátní svým složením:
• DELENTIGO™: dvě aktivní složky spojené do oddělených liposomů, zabraňují vzniku
a regulaci pigmentů melaninu a lipofuscinu a viditelně vybělují stařecké skvrny.
• GIGAWHITE™: organická směs ze 7 švýcarských rostlinných výtažků pro výraznou
redukci barvy a velikosti stařeckých skvrn.
• MELANOSTATINE™5: biomimetický peptid vytvořený k zabránění aktivace
tyrosinkinázy a blokaci syntézy melaninu. Omezuje hyperpigmentaci a vyrovnává barevný
odstín pokožky.
• TYROSTAT™: přírodní rostlinný výtažek příbuzný vitaminu C k redukci pigmentace
pokožky díky omezení jak tvorby melaninu (tan), tak zarudnutí pokožky (Erythema).
• HYDRACTIN™: zvyšuje hydrataci a energizuje pokožku.

• ATP (adenosintrifosfát): stimuluje metabolismus buněk kůže a aktivně ovlivňuje
množství vody ve svrchní vrstvě kůže (epidermis).
• ALGIN: vytváří na povrchu kůže tenkou vrstvu vodního filmu a redukuje ztrátu vody ve
svrchní části kůže.
• PAPAIN: urychluje regeneraci pokožky a propůjčuje jí mladistvější vzhled.

Spotřebitelský test*:
* Testováno na 31 dobrovolnících po dobu 3 měsíců. Test provedl Skin Test Institute,
Neuchâtel, Švýcarsko. Po 3 měsíčním používání je pokožka světlejší a zářivější o 57 %.
Zpětná vazba zákaznic o účinnosti výrobku:
100 % dotázaných plně spokojeno s tímto výrobkem.
90 % žen spokojeno s redukcí pigmentových skvrn.
89 % účastnic testu mělo světlejší a zářivější pokožku.
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TMAVÉ SKVRNY:
Hyperpigmentace je zvýšená produkce množství pigmentu v určité části pokožky, díky
němuž se vytvoří tmavé skvrny. Nejčastějšími příčinami jsou nadměrné vystavení
slunečním paprskům (způsobí nadprodukci melaninu) a melasma, jež je původcem
tmavých skvrn především u těhotných žen a žen, které užívají antikoncepci. K vytvoření
tmavých skvrn může dojít také vlivem tzv. postinflamatorní hyperpigmentace, a to
v místech, kde došlo k poškození a následnému zhojení pokožky, např. u popálenin nebo
lézí u akné. Nepravidelný tón kůže je většinou prvním projevem stárnutí. Pokožka
s rovnoměrným barevným odstínem vypadá mlaději, a proto je velmi důležité zabránit
vzniku tmavých skvrn, a pokud se už začnou objevovat, tak je správně ošetřovat.
TIPY:
Pro nejlepší výsledky používejte na místa s tmavými skvrnami. Provádějte pravidelně
peeling, abyste napomohli odstranění nadbytečné pigmentace. Vždy chraňte svou pokožku
před slunečními paprsky, protože ultrafialové světlo způsobuje její ztmavnutí – obzvláště
těch částí, které jsou už postiženy hyperpigmentací. Každá minuta slunění, při níž není
kůže chráněna proti UV paprskům, ovlivní pokožku náchylnou k hyperpigmentaci.
Řada kosmetiky Swisso Logical – Pečující a dekorativní kosmetika Swisso Logical
vznikla na základě precizního vývoje a švýcarských zkušeností. Vyznačuje se prověřenými
aktivními látkami a mimořádně citlivou texturou. Jednotlivé řady kosmetických výrobků byly
navrženy speciálně pro ženy, muže a děti. Swisso Logical jsou cílená řešení, která splňují
specifické potřeby péče o pleť pro celou rodinu a pro všechny typy pleti. K dispozici je
Swisso Logical pleťová a tělová kosmetika, Swisso Logical dětská kosmetika a Swisso
Logical Philip pro muže a dekorativní kosmetika Swisso Logical Exxxtra Make-up.
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 130 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 80 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, podmínky, 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, prosím:
Klára Šircová, Project Coordinator, Zepter International, s. r. o., Spálená 55, 110 00 Praha 1
E-mail: press@zepter.cz

