TISKOVÁ ZPRÁVA
Zepter představuje novou kosmetickou řadu Philip for Men
Praha, 13. listopadu 2015 – Společnosti Zepter International se ve švýcarské laboratoři
podařilo napodobit blahodárné účinky mechanismu omezení kalorií proti stárnutí a dosáhnout
tak zcela poprvé naprosto mimořádných výsledků v oblasti anti-aging. Nová švýcarská pánská
kosmetika tak mnohem výrazněji než kdykoli předtím naplňuje hlavní a zásadní cíl společnosti
Zepter International „Žijte lépe - žijte déle“, jehož úsilím je zlepšit zdraví a krásu svých
zákazníků.
Do receptur nové švýcarské pánské kosmetiky Swisso Logical jsou přidávány ty nejvíce inovativní
účinné látky, jakou je například výtažek ze „sněžné řasy“, který díky své unikátní strategii zaměřené
proti stárnutí pokožky získal ocenění za nejlepší inovativní produkt na evropském trhu s anti-aging
kosmetikou za rok 2014 - Frost & Sullivan New Product Innovation Leadership Award. V rámci
udílení cen za evropskou inovaci v kosmetice za rok 2014 - European Cosmetics innovation prize
- obdržel ocenění Best Active Ingredient (Nejlepší účinná látka).
Tato unikátní extrémofilní řasa ze švýcarských hor je známa díky
své schopnosti aktivního života v drsném prostředí při
teplotách pod bodem mrazu v ledovcích a v místech s trvalým
výskytem sněhu. Většina jiných rostlin naopak v takových
podmínkách buď sníží svou metabolickou aktivitu, anebo v nich
není schopna přežít vůbec. Švýcarští odborníci zabývající se
výzkumem objevili ve sněžné řase účinnou fytolátku, která
stimuluje proces napodobování omezení kalorií a tím v kožních
buňkách aktivuje faktor dlouhověkosti, omlazuje pokožku na
buněčné úrovni a posiluje obranný mechanismus buněk.
Napomáhá tak obnově DNA a detoxifikaci kožních buněk a je
považován za průkopnickou strategii v oblasti anti-aging.
Sněžná řasa přináší pokožce blahodárné účinky stravy, aniž je třeba uplatňovat režim
s nízkým množstvím kalorií.
Nová řada Philip for Men je 100% BEZ OBSAHU PARABENŮ a HYPOALERGENNÍ a skýtá tak
standard nejvyššího bezpečí pro citlivou pokožku.

SÉRUM PRO OBNOVU BUNĚK
Sérum posilující energii pokožky a zvyšující její odolnost proti
každodennímu namáhání. Unikátní komplex pro muže CellActive® byl
speciálně vyvinut pro zvyšování odolnosti a síly kožních buněk.
PNK-4510 30 ml 1 220 Kč

GEL PROTI ÚNAVĚ
Vysoká dávka adrenalinu, kterou s sebou přináší moderní aktivní životní
styl a hektické mezinárodní obchodní aktivity, vyžaduje speciální péči
o pokožku působící proti účinkům pásmové nemoci a redukující viditelné
známky únavy a stresu. Exkluzivní třífázový systém hydratace pomáhá
v kombinaci s účinnou látkou působící proti glykaci zmírňovat dopad
oxidačního stresu na pokožku. Glykace nepříznivě ovlivňuje strukturu
a aktivitu proteinů, jakými jsou například kolagen a elastin, a je příčinou
předčasného stárnutí pokožky.
PNK-4500 30 ml 1 190 Kč

GEL PRO HLADKÉ OHOLENÍ
Jemný přípravek na bázi gelu bez obsahu alkoholu, obohacený o aloe
vera a alantoin, pro hladké oholení bez podráždění pokožky. Jeho
hydratační a zklidňující účinky zaručují pohodlné oholení vždy a všude.
PNK-4550 100 ml 780 Kč

BALZÁM PO HOLENÍ
Lehká a svěží textura zvyšuje hydrataci pokožky a pomáhá zmírnit pocity
pálení po holení. Exkluzivní komplex sibiřského ženšenu a taurinu
urychluje hojení drobných řezných ran po holení a zvyšuje odolnost
pokožky proti stresu. Organická aloe vera dodává pokožce příjemný pocit
svěžesti.
PNK-4540 10 ml 660 Kč

DEODORANT PRO NEJVYŠŠÍ OCHRANU

Typicky pánská vůně tohoto deodorantu bez obsahu alkoholu v sobě
spojuje ovocné tóny mandarinky s dřevitými a kořeněnými akordy cedru,
mošusu a máty a je skutečným výrazem moderního přístupu k životu.
PNK-4570 100 ml 690 Kč

www.beautyclub.cz

Zepter již podruhé vítězem Czech Superbrands Award 2015 - ocenění udělované
spotřebiteli nejlepším značkám na trhu.

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, e-mail: press@zepter.cz

