TISKOVÁ ZPRÁVA
Nový potravinový doplněk Top Up Life na českém trhu
Praha, 27. dubna 2011 – Společnost Zepter International uvádí na český trh nový výrobek
– potravinový doplněk Top Up Life. Tento rozpustný prášek s příchutí grapefruitu v
praktickém balení po 225 gramech, který je směsí vysoce koncentrovaných vitaminů a
zdravých aktivních látek, bude k dostání za 918,- Kč.
Top Up Life je účinný koktejl aktivních složek, především
vitaminů, které jsou dokonale vyváženy. Účinnost těchto látek je
vědecky prokázána a je absolutně bezpečná. Vysoký obsah vitaminu
C, komplexu vitaminů B (B2, B5, B6, B12), kofeinu z prášku
z výtažku guarany a taurinu vyvolává pozitivní reakci v celém těle.
Bílkoviny, sacharidy a tuky zlepšují látkovou výměnu. Nápoj je
vhodný pro muže i ženy. Okamžitě posiluje energii, přičemž tento
účinek trvá až 4 hodiny. Při pravidelném užívání v delším časovém
horizontu zvyšuje psychickou i fyzickou výkonnost a zlepšuje
celkové zdraví.
Celkový stav lidského organismu narušuje mnoho nepříznivých vnějších vlivů jako kouření,
stres, antikoncepce, nemoc, únava a ani běžná strava nemusí obsahovat dostatečné množství
živin a vitaminů, Top Up Life je obnoví, představuje v celé řadě problémů dokonalý doplněk,
jenž přináší okamžitý i pozvolný užitek. Napomáhá oběhu krve v cévách, i v těch
nejvzdálenějších vlásečnicích. Živiny se díky tomu dostanou do každé i hůře přístupné buňky
v těle. Jeho účinek nastupuje maximálně po 8 minutách a trvá 10 až 20 minut.
Top Up Life je naprosto spolehlivý a bezpečný, neboť je vyráběn podle nejpřísnějších
mezinárodních norem DIN ISO 9001, HACCP pro bezpečnost, kvalitu a jakost. Je
samozřejmostí, že obsahuje pouze přírodní barviva a neobsahuje žádné konzervanty ani
hormony. Vzhledem k vysokému obsahu antioxidačních vitaminů a rostlinných směsí není nutné
do něho přidávat konzervační látky. Díky své účinné koncentraci aktivních látek, které mezi
sebou navzájem úzce působí je skutečným ochráncem zdraví, jenž zároveň posiluje i krásu.
Komplex vitaminů B podporuje normální funkce imunitního i nervového systému, vitamin C
chrání tělesné buňky před útokem volných radikálů a tím také proti poškození způsobeném
oxidací.
Top Up Life – osvěžující a skvěle chutnající nápoj – lze snadno užívat kdekoli a kdykoli.
Doporučená dávka: 3krát denně rozmíchat jednu porci (2,5 gramu prášku) ve 40 ml studené
vody.

Složení Top Up Life:
Kyselina askorbová (vitamin C)
• Chrání tělo před různými nemocemi (rýmou, chřipkou, infekcemi)
• Chrání tělo před nervozitou, podrážděností, nespavostí
• Posiluje zdraví pokožky a dodává jí pružnost
• Chrání nervový a imunitní systém v průběhu a po fyzické zátěži
• Přispívá k normálnímu metabolismu

Riboflavin (vitamin B2)
• Má blahodárné účinky na pokožku, vlasy a nehty
• Dodává energii během dne
• Snižuje únavu a vyčerpání
Niacin (vitamin B3)
• Má vliv na udržování zdravé pokožky
• Dodává tělu energii pro práci nebo cvičení
• Má vliv na udržování normálního stavu sliznic
Kyselina pantotenová (vitamin B5)
• Zmírňuje únavu a zvyšuje vytrvalost
• Chrání tělo před stresem a sklíčeností
• Snižuje únavu a vyčerpání, čímž napomáhá při fyzické zátěži a sportovním výkonu
Pyridoxin (vitamin B6)
• Je nezbytný pro tělesné zdraví, neboť chrání tělo před infekcemi
• Je nezbytný pro duševní zdraví – pomáhá kontrolovat vaši náladu i vaše chování
• Má příznivý vliv na metabolismus
• Má příznivý vliv na normální tvorbu červených krvinek a funkci imunitního systému
Kobalamin (vitamin B12)
• Chrání vaše tělo před různými nemocemi a infekcemi
• Dodává vám energii a motivaci k práci či cvičení
• Napomáhá k normálnímu buněčnému dělení, čímž napomáhá k ochraně před poruchami dělení
buněk
Kofein z prášku z výtažku guarany
Kofein stimuluje centrální nervový systém a v důsledku toho může ovlivňovat lidské chování.
Posiluje proces zpracovávání nových stimulů, působí na stažitelnost svalů, stimuluje uvolňování
a činnost adrenalinu a zvyšuje množství zpracovávaných informací. V kombinaci s taurinem
zvyšuje potenciál vlivu obsažených vitaminů, čímž se zlepšuje tělesná aktivita a výkonnost při
cvičení.

• Ovlivňuje lidské chování
• Zlepšuje schopnost pracovat nebo cvičit
• Blahodárně působí na koncentraci, únavu a bdělost
• Kofein z guarany je lepší než kofein z kávy, protože tělo má více energie
v průběhu celého dne, a nikoli jen bezprostředně po požití

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.

Pro více informací kontaktujte, prosím:
Klára Šircová, Project coordinator, Zepter International s.r.o., Spálená 55, 110 00 Praha 1
E-mail: sircova@zepter.cz

