TISKOVÁ ZPRÁVA

Dokonalé křivky do plavek s intenzivní terapií proti
celulitidě Swisso Logical
Praha, 27. května 2013 – Švýcarské kosmetické laboratoře vyvinuly přípravek
obsahující nejnovější a nejúčinnější látky proti celulitidě. Zeštíhlující receptura
zaměřená na obranu proti celulitidě, směs nejúčinnějších aktivních přísad
nového druhu, které dodají tělu krásný vzhled. Okamžitý a dlouhotrvající
zpevňující účinek, hladká a hydratovaná pokožka, pevná kůže a vyvážený
barevný tón, odstranění nadbytečného množství tekutin, viditelná změna
vzhledu a projevu „pomerančové kůže“. JE NEJVYŠŠÍ ČAS ZAČÍT S BOJEM
PROTI CELULITIDĚ!
Proč je tento krém tak účinný? Intenzivní terapie proti
celulitidě je výsledkem mnohaletého výzkumu švýcarské
společnosti Zepter R&D. Základ krému tvoří inovativní a
vysoce účinné aktivní přísady vyvinuté ve Švýcarsku, které
viditelně redukují projevy „pomerančové kůže“, vysušují, tiší
a zpevňují pokožku.
Jak působí? Sojové izoflavony zabraňují tvorbě nových
adipocytů a podporují rozpad tuků. Synefrin stimuluje
odbourávání tuku a posiluje metabolismus. Kofein urychluje
odbourávání tuku. L-karnitin přispívá k oxidaci tuků a je
významným činitelem v boji proti celulitidě. Pepha®-Tight má
jak okamžitý, tak dlouhodobý zpevňující efekt na spodní
vrstvy kůže.
200 ml

1 560 Kč

Jaké jsou hlavní účinky? Již po první aplikaci je pokožka obnovena. Vzhled
pomerančové kůže je viditelně redukován, je odstraněn nadbytek vody a opuchlost,
tkáně jsou posílené, pokožka je hladká a hydratovaná.
Je kúra rychlá a účinná? Až o 4,6 cm menší obvod stehen za 2 měsíce. Aplikace
nevyžaduje žádnou speciální masáž a krém je velmi rychle absorbován pokožkou.
Pocítí zlepšení každá žena? Vědecké testy provedené na 44 dobrovolnicích po
dobu 2 měsíců dokazují, že u všech účastnic bylo po 8 týdnech zaznamenáno
zmírnění rozsahu celulitidy.
Proč je tak spolehlivý? Jeho účinnost a skvělé, viditelné výsledky jsou založeny na
exkluzivním složení přípravku vyvinutém ve Švýcarsku.
Řekněte „NE“ celulitidě! Řekněte „ANO“ svému novému tělu! Více na
www.beautyclub.cz

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.
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