TISKOVÁ ZPRÁVA
Odšťavňovač Zepter Morejuicepress na čekém trhu
Praha, 5. dubna 2016 – Doplňování vitamínů je v dnešní době pro náš organizmus nezbytností.
Odborníci jednoznačně radí pití čerstvých ovocných a zeleninových šťáv místo džusů, které
obsahují konzervanty, barviva a dochucovadla. Čerstvé ovocné nebo zeleninové šťávy, ale
nejsou zrovna levnou záležitostí. Proto uvádí společnost Zepter na český trh nový odšťavňovač
Morejuicepress, díky kterému si je můžete připravit v pohodlí domova za poloviční náklady.
Odšťavňovač Morejuicepress je založen na systému pomalé
extrakce. Jedná se o inovativní dvoufázový proces, při kterém se
ovoce a zelenina na rozdíl od rozemílání drtí a jemně
vymačkává, čímž je zajištěno plné zachování výživových
hodnot ovoce a zeleniny. Pro zachování vitaminů a živin je
nutno rovnoměrně odšťavňovat tak, aby se do buněk nedostalo
teplo ani vzduch.

Multifunkční odšťavňovač pro přirozený a zdravý
životní styl. Lepší, chutnější a zdravější šťávy!
- Maximální výtěžnost
- Jednoduché použití
- Patentově chráněný systém odšťavňování 3 v 1
- Šťáva s vysokým obsahem živin
- Štíhlý a promyšlený tvar

7x ANO pro Morejuicepress:
1. ovocné a zeleninové šťávy přinášejí úlevu a řešení dlouhotrvajících zdravotních potíží
2. poskytují nejrychlejší cestu k redukci hmotnosti, regeneraci, posílení imunitního systému
3. léčí nadbytek škodlivých látek (toxicitu) a nedostatek výživových látek (nutriční deficit)
4. jsou v průběhu 10-15 minut plně využité na očistu a uzdravení všech buněk vašeho těla
5. šťávy si můžete připravit v klidu doma/v práci z dostupných surovin podle vašeho výběru
6. nasytí současně vaše tělo i mysl a přitom podpoří celý váš trávicí systém
7. přináší všem členům vaší rodiny/firmy novou vitalitu, úsměv na tváři a pevné zdraví

Šťáva připravená v Morejuicepress je nejen zdravá a
vynikající chuťově, ale i krásná na pohled. Unikátní systém
odšťavňovače dokáže šťávy zachovat sourodé - ve sklenici se
netvoří vrstvy a vymačkaná šťáva tak zůstává kompaktní.

Morejuicepress a jeho šťávy potěší nejen chuťové buňky, ale i oko.Více naleznete na
www.zepterclub.cz
Fotografie v tiskové i náhledové kvalitě ke stažení zde:
https://intra.zepter.cz:808/
Uživatel: press
Heslo: .Press.

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 konzultantů, 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
a www.zepterclub.cz.

Pro více informací kontaktujte, prosím:
Zepter International, s.r.o., Spálená 55, 110 00 Praha 1,
tel.: +420 221 99 08 44, fax: +420 221 99 08 70, e-mail: press@zepter.cz

