TISKOVÁ ZPRÁVA
Švýcarská kosmetika Swisso Logical Gold na
českém trhu
Praha, 28. ledna 2011 – Společnost Zepter International, program
Cosmetics, uvede v polovině února na český trh speciální zlatou sérii
kosmetických přípravků pro ženy z řady Swisso Logical, a to
konkrétně emulzi na ruce a tekuté mýdlo. Rozjasněte svůj život o
odstíny třpytivého zlata a hýčkejte se touto vzácnou zlatou sérií
jedinečné péče o ruce.

Emulze na ruce Swisso Logical Gold – oblíbený produkt z řady Zepter Cosmetics je nyní
obohacen o malé zlaté vločky hrající duhovými barvami, jež rozjasní nejen ruce. Po přidání
několika kapek do běžného tělového mléka rozjasní i tělo. Mezinárodně uznávaná a oblíbená
emulze na ruce Swisso Logical chrání, vyživuje, ošetřuje a zjemňuje ruce; nehty jsou silnější
a kůžička pod nimi jemnější.
Aktivní přísady:
Aloe vera, echinacea, panthenol (vitamin B5), zlaté vločky.
Pozitivní účinky:
• Zvláčňuje a zjemňuje ruce
• Posiluje přirozený obranný systém rukou
• Regeneruje kožní buňky
• Nehty jsou silnější a pružnější
• Rozjasňuje pokožku rukou
• Chrání pokožku před vyschnutím
• Dodává vašim rukám třpytivý zlatý lesk
• Ruce jsou jemnější na dotek
• Luxusní péče, která hýčká vaše namáhané ruce

Tekuté mýdlo Swisso Logical Gold – jedinečné složení tohoto mýdla neobsahující saponáty
jemně myje a zároveň chrání pokožku a ruce rozjasňuje vzácnými zlatými vločkami.
Aktivní přísady:
Echinacea, panthenol (vitamin B5), zlaté vločky.
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Pozitivní účinky:
• Chrání pokožku rukou
• Zjemňuje a ošetřuje ruce
• Pokožka je pevná a pružná
• Pokožka září jako zlato
• Zanechává ruce s pocitem, že byly hýčkány
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 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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