TISKOVÁ ZPRÁVA
Nová řada dětské BIO kosmetiky Swiss Nature Baby na českém
trhu
Praha, 29. srpna 2012 – Společnost Zepter International Cosmetics představuje novou BIO řadu
dětské kosmetiky Swiss Nature Baby. Švýcarské laboratoře společnosti Zepter vytvořily
ekologickou, hypoalergenní dětskou kosmetiku, která se pyšní certifikátem ECOCERT Greenlife.
Kosmetika Swiss Nature Baby:
•
•
•
•
•

•
•
•

dokonale čistí, vyživuje a chrání jemnou a citlivou
dětskou pokožku
má zklidňující a zvlhčující vlastnosti
má protizánětlivé účinky
neobsahuje parabeny
krabičky jsou vyrobeny z recyklovaného papíru a
jsou potištěny rostlinným inkoustem, takže jsou
zcela bezpečné a ekologické
není testována na zvířatech
neobsahuje fenoxyethanol, syntetické vůně,
barvicí činidla, silikon a petrochemikálie
je vyrobena ve Švýcarsku, symbolu čisté přírody a
vysoce kvalitních výrobků

Kosmetika Swiss Nature Baby je skvělým řešením pro kompletní denní péči
o dětskou pokožku!
Víte, že:
•
•
•
•

dětská pokožka je mnohem slabší a choulostivější než pokožka dospělých, a proto je velmi
citlivá a jemná?
vše od nepříznivých venkovních vlivů až po nekvalitní kosmetické výrobky může způsobit
podráždění dětské pokožky?
dětská pokožka vyžaduje specifickou, důkladnou a kompletní péči?
kosmetické přípravky určené k ošetření dětské pokožky by měly být 100% přírodní, bezpečné a
hypoalergenní?

Garantovaná kvalita a benefity
Všechny výrobky z kosmetické řady Swiss Nature Baby nesou nálepku cosmebio,
která zaručuje zákazníkům, že kosmetické výrobky, které zakoupili, jsou opravdu
přírodního původu a splňují ekologické standardy. Kosmetika z řady Swiss Nature
Baby má vyšší procentuální obsah přírodních aktivních ingrediencí, než je
minimální požadované množství. Ochranná značka a logo “BIO” mohou být
používány pouze tehdy, pokud byly certifikačním orgánem uděleny požadované
licence a/nebo certifikáty, např. ECOCERT Greenlife.

Značka přírodní kosmetiky ECOCERT potvrzuje, že:
•

byly použity ingredience, které pocházejí z obnovitelných zdrojů a jsou
vyrobeny postupy šetrnými k životnímu prostředí.

•
•

složení výrobku tvoří minimálně z 95 % rostlinné složky a že 10 % váhy všech složek
obsažených ve výrobku pochází z přírodních biofarem.
dvakrát ročně je proveden audit certifikovaným ECOCERT auditorem, aby byla zaručena kvalita
výrobního procesu a dodrženy všechny standardy ECOCERT.

Řada Swiss Nature Baby:
Čisticí mléko
Pro časté čištění citlivé dětské pokožky v oblasti plenek. Bambucké máslo
a fytoskvalan zklidní dětskou pokožku a ochrání ji před podrážděním a vyrážkou, které
vyvolává častá výměna plenek. Pokožku je po nanesení čisticího mléka vhodné
neomývat. Cena produktu: 769 Kč, 200 ml
Krém na obličej a tělo
Chrání dětskou pokožku před nepříznivými klimatickými vlivy (zima, vítr…)
a pomáhá předejít jejímu podráždění. Obsahuje jojobový olej, bambucké máslo,
výtažky z heřmánku, divoké macešky a protěže alpské. Cena produktu: 663 Kč, 75 ml
Šampon
Šampon je ideální pro každodenní mytí jemných dětských vlásků. Výtažek
z protěže alpské, heřmánku a divoké macešky zklidňuje a chrání vlasovou pokožku.
Pšeničný protein zanechává vlasy jemné a snadno upravitelné.
Cena produktu: 716 Kč, 200 ml
Masážní olej
Olej je ideální k výživě jemné pokožky dítěte. Obsahuje jojobový olej, který
zvlhčuje pokožku. Výtažek z šípků bohatý na omega 3, 6, 9 a výtažek z pupalky
pokožku vyživuje a chrání. Výtažek z rozmarýny zase hojí a zklidňuje.
Cena produktu: 769 Kč, 50 ml
Pěna do koupele
Neobsahuje mýdlo. Ideální pro relaxační koupel na konci dne nebo k osvěžujícímu
sprchování kdykoli během dne. Výtažky z měsíčku, divoké macešky a protěže
alpské chrání a zklidňující dětskou pokožku. Cena produktu: 663 Kč, 200 ml

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: press@zepter.cz

