TISKOVÁ ZPRÁVA
Bioptron držitelem ocenění za nejúčinnější energetické zařízení
v oblasti anti-aging medicíny
V Praze 6. února 2015 – Světelná terapie BIOPTRON je jednička v oblasti antiaging medicíny a získala 1. cenu za nejúčinnější energetické zařízení.
V návaznosti na dlouholeté zkušenosti a ověřenou účinnost v oblasti terapie
a léčebné prevence se BIOPTRON předvedl na 2. evropském kongresu estetické a
anti-aging medicíny (AMEC 2014), který se konal ve dnech 24. - 25. října 2014
v Paříži. Získal zde 1. cenu za nejúčinnější energetický přístroj působící proti stárnutí
pokožky. Video přímo z kongresu ke zhlédnutí zde: http://youtu.be/En5R_oS82RA.

Inspirací se ceně Anti-Aging Beauty Trophy stalo Okřídlené
vítězství ze Samothráky, mramorová socha řecké bohyně Niké
(bohyně vítězství), jež pochází z 2. století př.n.l. a v současnosti
je vystavena v pařížském Louvru. Postava ženy, rafinovaně
zahalené řaseným rouchem, je vyjádřením smyslu pro akčnost
a vítězství a zpodobněním síly a krásy ženské siluety.
Mezinárodní tým lékařských odborníků představil na kongresu
účinky světelné terapie BIOPTRON v oblasti anti-aging medicíny
na základě výsledků klinických studií. Ty prokázaly pozitivní a
stimulační účinky světelné terapie BIOPTRON na fibroblasty v
našem těle, které jsou zodpovědné za produkci kolagenu a
elastinu. Dr. Michael McNamara, mezinárodní opinion leader
společnosti Zepter International a uznávaný lékař, jenž se ve své
praxi jako jeden z mála specializuje na preventivní zdravotní
kontroly, předvedl uplatnění světelné terapie BIOPTRON jak v
oblasti anti-aging medicíny, tak v oblasti léčebné prevence.

S přibývajícím věkem - ale i působením volných radikálů
(vznikajících v důsledku znečištění, povětrnostních
podmínek, UV záření, stresu, špatného stravování) - se
množství těchto proteinů v lidské kůži snižuje a na
pokožce se vlivem toho vytvářejí drobné rýhy a vrásky.
Bezpečná a neinvazivní každodenní aplikace světelné
terapie BIOPTRON (po dobu pouhých 10 minut) tyto
vrásky vyhlazuje, podporuje buněčnou činnost a
mikrocirkulaci, zvyšuje produkci elastinu a kolagenu a tím pokožce propůjčuje
mladistvější a zdravější vzhled. Světelná terapie BIOPTRON je proto účinnou a
neinvazivní kosmetickou péčí pro mladistvý a zdravý vzhled bez jakýchkoli rizik!

Světelná terapie BIOPTRON
Certifikovaný zdravotnický přístroj BIOPTRON, založený
na patentované světelné technologii, je synonymem pro
léčebnou světelnou terapii, a je v této oblasti lídrem na
trhu. Výsledky jsou podloženy 25letým podrobným,
lékařským a vědeckým výzkumem. Výrobcem je
společnost BIOPTRON AG, dceřiná společnost Zepter
International, založená ve Švýcarsku. Přístroj BIOPTRON
se vyrábí ve 3 velikostech a prodává se v 60 zemích
světa. Po celém světě bylo prodáno již více než 3 milióny
přístrojů, což z něj činí nejúspěšnější zařízení v oblasti
světelné terapie na světě vůbec.

Více na www.bioptron.cz

Společnost Zepter International je celosvětovým výrobcem, prodejcem a distributorem exkluzivního
spotřebního zboží špičkové kvality pro zdravý životní styl. Prodej probíhá převážně prostřednictvím
osobního prodeje, který zajišťuje celosvětově více než 100 tisíc obchodních konzultantů, a také v síti
maloobchodních prodejen umístěných na hlavních třídách světových měst. Společnost Zepter
International prodává výrobky ve více než 60 zemích světa 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 konzultantům 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.
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