TISKOVÁ ZPRÁVA
Zepter – Tesla LightWear
Praha, 14. listopadu 2018 – společnost Zepter International přichází na český trh s převratnou
technologií v o oru oční optik . Ve spolupráci s předními od orník přináší novinku v podo ě
h perharmonizovaného světla. a základě patentované technologie a pilotních vědeckých
studií představuje rýle Tesla LightWear jako ochranu před V zářením i pro relaxaci očí.

Od pradávna lidské tělo reaguje na vysoce energetické
UV záření, které nás udržovalo v pozornosti a napětí,
stále připravené na nik ne o tok. I dnes, kdy už
nepotře ujeme ýt tolik ve střehu, z stáváme ve
zna ném stresu, který se náso í moderním životním
stylem.
Spole nost Zepter vyvinula patentovanou technologii:
unikátní rýle Tesla LightWear jako náhradu za
slune ní rýle pro ochranu o í před UV zářením a
zároveň jako ochranu před nezdravou složkou světla
vyzařovaného L
a L . Tesla LightWear jsou
zároveň vhodné pro relaxaci.
ři pr niku o kami rýlí Tesla LightWear se umělé ílé L
světlo ne o L
světlo, pocházející z
mobilních zařízení a po íta , posouvá ze škodlivého UV a modrofialového světla do příznivějšího
světelného spektra a sou asně se mění na hyperharmonizované Světelné spektrum Tesla LightWear
tak odpovídá spektru citlivosti oka

Pro lém dnešní do
•
•
•
•

Slunce vyzařuje paprsky o r zných vlnových délkách, při emž některé z nich mohou
způso ovat poškození očí – například ultrafialové záření a modré světlo, ale i intenzivní
světlo o jakékoliv vlnové délce
Vzhledem k možnému riziku poškození o í v d sledku škodlivých ink slune ního záření je
nez tné nosit v rámci prevence sluneční rýle.
Nejd ležitější přitom je, a y ylo sklo rýlí opatřeno filtr , které za raňují pronikání tří
druhů slunečního světla: světla jako takového, UV záření a tepelného infra erveného
záření
O i jsou v pr ěhu celého života vystaveny neustálému p so ení slune ního světla, ímž
postupně dochází k deformaci zraku a k poškození o í Slune ní světlo p so í na všechny
tkáně v oku ři dlouhé expozici V paprskům při tom ývají nepříznivě ovlivňován
především oční čočk a zornice.

V čem spočívá hlavní přínos rýlí Tesla LightWear od Zepter?


Za raňují pronikání V záření a části v soce energetického modrého spektra!

•

Přeměňují V záření a v soce energetické modré světlo na zelené, žluté, oranžové a
ervené světlo – tedy na spektrum viditelného světla, které je k očím šetrnější a za raňuje
jejich poškození.

•
•
•

Modré L
světlo se přeměňuje na světlo, které je pro o i příjemnější (vede tudíž k jejich
uvolnění) řeměna UV záření a modrého světla se optimálním zp so em přizp so uje
přirozené citlivosti oka
Umožňují ostřejší zo razení o jektu, na který se díváme (lepší kontrast).
Regulují neuroendokrinní s stém: zvyšují hladiny serotoninu a regulují poměr serotoninu a
melatoninu (jejichž nedostatek souvisí s úzkostí a nespavostí).

Co znamená výraz „příjemnější pro oči“, jaký pocit nám přináší?
Je-li o raz jasnější (ať už v uzavřených místnostech ne o ve venkovním prostředí), zdroje světla se
méně třpytí a umožňují lepší kontrast v podmínkách se sníženou viditelností (mlha, tlumené světlo,
oslňující světlomety v noci) O jekty jsou celkově lépe viditelné, o rysy jsou zřetelnější a detaily na
o jektech jsou lépe rozeznatelné

Jakým způso em a jak dlouho rýle nosit?
osavadní testy prokázaly přínos při použití po do u 4 hodin denně (u dospělých oso starších 21
let) a 2 hodin denně (u teenager )

Zaujal vás rýle Tesla LightWear?
Napište nám a otestujte je u vás v redakci! Máme několik kousk na vyzkoušení 
Napište nám na marketing@zepter cz!

TESLA LIGHTWEAR – BRÝLE B DO C OSTI
K dostání exkluzivně u o chodních zástupců Zepter, v případě zájmu se o racejte na info@zepter.cz.

________________________________________________________________________________
Spole nost Zepter International je celosvětovým výro cem, prodejcem a distri utorem exkluzivního
spotře ního z oží špi kové kvality pro zdravý životní styl rodej pro íhá převážně formou oso ního
prodeje, který zajišťuje více než 120 tisíc o chodních reprezentant , a také v síti maloo chodních
prodejen umístěných na hlavních třídách světových měst Spole nost Zepter prostřednictvím svých
po o ek prodává výro ky ve více než 40 zemích na pěti kontinentech Všechny produkty zna ky
Zepter vykazují vysokou kvalitu a roveň provedení Jsou vyrá ěny zejména v osmi výro ních
zařízeních v Německu, Itálii a Švýcarsku Více než 65 milion spokojených zákazník dokazuje, že
jméno Zepter znamená vždy KVALITU, STYL a HO NOTU Spole nost Zepter International na ízí
životní podnikatelskou příležitost všem ez rozdílu věku, pohlaví i vzdělání O chodním zástupc m
poskytuje zázemí respektované spěšné mezinárodní firmy, podmínky, systém práce, respekt,
motivaci a spravedlivé odměňování. Více informací o spole nosti naleznete na www.zepter.cz
Pro více informací kontaktujte, prosím:
Marketing Zepter International s.r.o , Spálená 55, 110 00 raha 1,
tel.: +420 221 99 08 44, fax: +420 221 99 08 70, e-mail: marketing@zepter.cz

