TISKOVÁ ZPRÁVA
Zepter – Hyperpolarizované světlo a fullerenové filtry
Praha, 20. března 2019 – V rámci světelné terapie BIOPTRON aktuálně přináší Zepter International na
trh novinku, díky které se terapie posouvá od lineárně polarizovaného světla ke hyperpolarizovanému.
Zároveň představuje fullerenové filtry, které doplňují nabídku přístrojů Bioptron a výrazně zvyšují
účinnost světla. Tato novinka je postavena na bázi symetrie v přírodě, je patentovaná společností Zepter
a vychází z Nobelovy ceny za chemii z roku 1996.
Světelná terapie již od starověku pracuje při řešení řady zdravotních problémů se světlem. Světlo řídí prakticky
všechny biochemické reakce, které v těle probíhají, a podporuje schopnost těla léčit se. Léčivých účinků světla
využívá i přístroj BIOPTRON, který vyvolává stimulaci buněk, urychluje přirozený hojivý proces jak při
akutním, tak při chronickém onemocnění, a tím posiluje samo uzdravovací schopnost těla a podporuje
zachování zdraví.
Hyperpolarizované světlo Fulleren má schopnost obnovovat rovnováhu a harmonii
energetických procesů v biostrukturách. Stručně řečeno je schopen schopno
harmonizovat práci buněk a uvádět je do jejich původního přirozeného stavu
rovnováhy. Hyperpolarizované světlo významně podporuje regeneraci těla.
Pomáhá organismu zvládat řadu nejrůznějších zdravotních problémů a působí i
proti nemocem. Vyrovnává a obnovuje narušenou energii a symetrii buněk, tkání a
orgánů na fyzikální úrovni, ale navíc napravuje symetrii biomolekul na kvantové
úrovni. Funkce kvantové vlny dosahuje neomezeného průniku a tím příznivě
ovlivňuje celý organismus a uvádí ho do rovnováhy (homeostázy). Vliv
hyperpolarizovaného světla HPL udržuje buňky zdravé a oddaluje přirozený proces
apoptózy (buněčné smrti) a chrání je před předčasným koncem.
BIOPTRON je tak uznáván jako unikátní forma terapie v oblasti prevence, léčby a rekonvalescence při
nejrůznějších indikacích a zdravotních problémech:
■ tlumení bolesti
■ hojení ran (i chronických)
■ kožní onemocnění – dermatologická onemocnění a kožní problémy
■ sezónní afektivní poruchy (s.a.d.)
■ sportovní lékařství
■ pediatrie
■ zubní lékařství
■ veterinární medicína
■ podpora imunitního systému
■ zpomalení procesu stárnutí
■ poruchy růstu vlasů
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“ MUDr. Hana Jarošová odborník fyziatrie, balneologie a
léčebné rehabilitace
BIOPTRON splňuje nejvyšší standardy kvality a požadavky na zdravotnické přístroje v souladu se směrnicí EU
o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS. Je rovněž schválen úřadem FDA (oprávnění podle 510 (k) pro léčbu
bolesti, č. K032216) pro trh USA a je registrován jako zdravotnický prostředek v Austrálii (certifi kát TGA) a
Kanadě (Health Canada certifi cate).

Fullerenové filtry jsou k dispozici jak pro přístroj Bioptron Medall
(kompaktní přístroj pro domácí použití) tak pro přístroj Bioptron
Pro 1 (pro domácí i profesionální lékařské použití).

Zaujaly vás novinky?
Napište nám a otestujte BIOPTRON u vás v redakci! Více informací na
marketing@zepter.cz!
________________________________________________________________________________
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 ví ce než 40 zemích na
pěti kontinentech. Všechny produkty značky Zepter vykazují vysokou kvalitu a úroveň provedení. Jsou vyráběny zejména v osmi 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 zástupcům poskytuje
zázemí respektované úspěšné mezinárodní firmy, podmínky, systém práce, respekt, motivaci a spravedlivé odměňování. Více informací o společnosti
naleznete na www.zepter.cz
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Marketing Zepter International s.r.o., Spálená 55, 110 00 Praha 1,
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