TISKOVÁ ZPRÁVA
Therapy Air® Plus: účinná prevence proti chřipce
Chřipka představuje pro astmatiky, alergiky a jedince s oslabeným imunitním systémem
vážné nebezpečí pro jejich zdraví. Protože se většina lidí nakazí touto nemocí v uzavřených
prostorech, kde je navíc velmi často vzduch znečištěn o prachové částice, cigaretový kouř,
roztoče, pyl atp., vyvinula společnost Zepter International čističku vzduchu Therapy Air®
Plus. Díky třístupňovému procesu čištění vzduchu, jehož druhý stupeň tvoří ozonizační
komora pro ničení bakterií a virů, je zařízení schopno filtrovat i ty nejmenší mikroskopické
prachové částice, znečišťující látky, viry a bakterie. Therapy Air® Plus tak může sloužit
nejen jako účinná prevence proti chřipce, ale navíc skýtá úlevu lidem trpícím alergiemi
nebo astmatem, jak dosvědčuje kontrolní značka „Vhodné pro alergiky“ udělená
certifikační společností TÜV Nord.
Praha, 3. listopadu – Sychravé počasí
s teplotami pohybujícími se kolem nuly,
které je typické pro podzimní a jarní
měsíce, bývá kvůli zvýšenému výskytu
chřipky často označováno jako chřipkové
období. Protože vir chřipky (nebezpečná
je zejména skupina A a B) je velmi
nakažlivý a šíří se v podobě kapénkové
infekce
vzduchem
nebo
přímým
kontaktem s nemocným, nakazí se
každoročně tímto typem onemocnění 5 až
20 % populace a ročně na něj na celém
světě zemře až půl milionu lidí. Na pozoru před ním by se měli mít zejména lidé s oslabeným
imunitním systémem, jako jsou alergici, astmatici nebo těžce nemocní. U nich totiž mívá
chřipkové onemocnění vždy závažnější, komplikovanější a delší průběh. Jednu z nejúčinnějších
prevencí představuje očkování. Vzhledem k tomu, že chřipkový virus je schopen mutovat a
přizpůsobovat se, může se stát dokonce i očkování neúčinným.
Lze se tedy proti chřipce ještě nějak dále chránit? Ano, a to vůbec si vir nepřipustit k tělu.
Protože se většina lidí nakazí v uzavřených prostorech, kde také tráví od podzimu do jara nejvíce
času, není tento požadavek v žádném případě nesplnitelný, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Současný technologický pokrok nám totiž skýtá schopnost kontrolovat kvalitu vzduchu, který
doma, v kanceláři, čekárně u lékaře atp. dýcháme. Společnost Zepter International vyvinula
revoluční systém filtrace vzduchu Therapy Air® Plus, který účinně čistí vzduch od škodlivých
virů, bakterií, plísní, znečišťujících látek a nepříjemných pachů.
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Při vývoji čističky vzduchu Therapy Air® Plus se technici
společnosti Zepter International inspirovali přímo v přírodě,
když pro sterilizaci vzduchu využili molekuly ozonu. V
zabudované ozonizační komoře jsou zcela spolehlivě a
ekologicky zničeny všechny bakterie a viry, které ohrožují
naše zdraví. Díky třístupňovému procesu čištění vzduchu
(první stupeň tvoří mikrofiltr zachycující prach, pyl a
roztoče, druhý ozonizační komora a třetí katalyzátor, jenž
odstraňuje ze vzduchu pachy, chemické škodliviny,
cigaretový kouř atp.) je zařízení Therapy Air® Plus schopno
filtrovat i ty nejmenší mikroskopické prachové částice,
znečišťující látky, viry a bakterie. Takto vyčištěný vzduch
vytváří čistější prostředí v uzavřených místnostech, pomáhá
účinně snižovat hladinu zněčištění vzduchu a skýtá úlevu
lidem trpícím například alergickým astmatem nebo
alergickou rinitidou, jak dosvědčuje kontrolní značka
„Vhodné pro alergiky“ udělená certifikační společností TÜV
Nord. Navíc Therapy Air® Plus funguje nejen jako účinný
filtrační systém, ale jeho součástí je i systém aromaterapie,
který provoní váš domov nebo kancelář a naplní ho pozitivní
náladou.
______________________________________________________________________________
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.
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