TISKOVÁ ZPRÁVA
Nová švýcarská kosmetika Swisso Logical bez
parabenů s jedinečnými účinky proti stárnutí pleti na
českém trhu
Praha, 28. června 2013 – Společnost Zepter International, program Cosmetics,
uvádí na český trh speciální sérii kosmetických přípravků pro ženy bez
parabenů a s prokázanou účinností v boji proti viditelným známkám stárnutí
pleti. Jedná se o čtyři výrobky té nejvyšší švýcarské kvality z řady Swisso
Logical: multiregenerační krém, hydroliftingový krém, hydroliftingové sérum a
hydratační krém na oční partie, které jsou vyráběny na základě inovativních
receptur a technologií.
Použití parabenů (estery kyseliny p-hydroxybenzoové) v kosmetickém průmyslu je
v současné době opravdu široké. Nalezneme je skoro všude, v šampónech,
sprchových gelech, pleťových krémech... Prodlužují trvanlivost kosmetiky, ale
zároveň těm, kteří mají citlivější pokožkou mohou způsobovat řadu problémů, jako je
alergie či jiné kožní onemocnění. Švýcarským laboratořím společnosti Zepter se
podařilo nalézt zcela přírodní řešení pro zamezení stárnutí pokožky. Mimo to, že
kosmetika Swisso Logical obsahuje nejúčinnější aktivní látky a přírodní výtažky,
zejména pak výtažky z rostliny echinacea, se teď také u čtyř kosmetických produktů
může pochlubit absolutní absencí parabenů a jedinečnými účinky v boji proti
viditelným příznakům stárnutí pokožky.
Multiregenerační krém – bohatá textura založena na nepřekonatelné
receptuře Swisso Logical proti namáhání pokožky a extrémním
povětrnostním vlivům, které způsobují její předčasné stárnutí.
Obnovuje kontury obličeje a vyplňuje drobné rýhy a vrásky. Poskytuje
pleti dokonalou ochranu. Cena produktu: 1 097 Kč
Hydroliftingový krém – brilantně propracovaná kombinace
antioxidantů a vitaminu C vyživuje pleť a dodává jí novou energii.
Chrání pokožku před nadměrným namáháním a nečistotami
pocházejícími z okolního prostředí. Napomáhá vyhlazovat jemné rýhy
i vrásky a dodává pleti zdravý vzhled. Cena produktu: 930 Kč
Hydroliftingové sérum – vysoce koncentrované sérum spojující
nejlepší účinné látky pro zpevnění pokožky s inovativními přísadami
zamezujícími tvorbě vrásek. Zamezuje poškození pokožky na
buněčné úrovni a omlazuje pleť. Výrazným způsobem také přispívá k
prevenci tvorby drobných rýh a vrásek a pomáhá redukovat již
existující vrásky a rýhy. Cena produktu: 1 340 Kč

Hydratační krém na oční partie – zamezuje stárnutí choulostivé
pokožky kolem očí a zajišťuje její okamžitou hydrataci. Redukuje
drobné rýhy a vrásky a zpevňuje pokožku. Redukuje tmavé kruhy pod
očima a dodává očím lesk a vitalitu. Cena produktu: 910 Kč.

Řada kosmetiky Swisso Logical – Pečující kosmetika Swisso Logical vznikla na
základě dlouhodobého vývoje a švýcarských zkušeností. Vyznačuje se prověřenými
aktivními látkami a mimořádně citlivou texturou. Jednotlivé řady kosmetických
výrobků byly navrženy speciálně pro ženy, muže a děti. Swisso Logical jsou cílená
řešení, která splňují specifické potřeby péče o pleť pro celou rodinu a pro všechny
typy pleti. K dispozici je Swisso Logical pleťová a tělová kosmetika, Swisso Logical
dětská kosmetika a Swisso Logical Philip pro muže. Více na www.beautyclub.cz.

Zepter je držitelem ocenění kvality Czech
Superbrands Award 2013

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.
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