Firma Zepter od 25-lat z sukcesem realizuje „MISJĘ ZDROWIA” i pomaga ludziom prowadzić zdrowszy
tryb życia. W związku z dynamicznym rozwojem Firmy mamy również dla Państwa, Waszych bliskich
i znajomych propozycję pracy stałej lub dodatkowej na stanowisku:

Zepter otwiera Drzwi do twojej Kariery
• Oferujemy możliwość zarabiania powyżej średniej krajowej - sam decydujesz ile pracujesz i ile zarabiasz
(możesz dorabiać pracując np. 2-3 razy w tygodniu, 2-3 godziny dziennie lub pracować przez 8 godzin dziennie).

• Dajemy możliwość swobodnego organizowania czasu pracy, nie dyskryminujemy nikogo.
• Zapewniamy szkolenie refundowane przez Zepter International Holding Szwajcaria – co oznacza,
że nowy przedstawiciel nic nie płaci, tylko inwestuje swój czas!
• Udostępniamy również bezpłatne narzędzia do pracy o wartości do 8 000 zł!

J e s te ś m y z n a n ą i s ta b i ln ą F i r m ą
• Oprócz tego Zepter wręcza wyróżnienia i przyznaje nagrody w konkursach.
Dlatego, jeżeli ktoś z Państwa szuka pracy, dodatkowego źródła dochodu lub chce zmienić pracę, proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail. Dodatkowych informacji udzieli Państwu również nasz przedstawiciel lub menedżera.
Nie musisz rezygnować z dotychczasowej pracy,
by rozpocząć współpracę z firmą Zepter…!

Pomyśl o now ych możliwościach
i skontaktuj się z nami.

Infolinia: 22 230 99 40
(opłata wg obowiązującej taryfy lokalnej)

www.zepter.pl
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przedstawiciela
lub menedżera

SPF 15: OCHRONA I ZAPOBIEGANIE PRZED PRZEDWCZESNYM STARZENIEM ORAZ REDUKCJA WIDOCZNYCH OZNAK STARZENIA SIĘ SKÓRY
TECHNOLOGIA LIPOSOMOWA: ZWIĘKSZONA SKUTECZNOŚĆ I PENETRACJA SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
HIPOALERGICZNE: NAJWYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO
I NAJLEPSZA OCHRONA SKÓRY WRAŻLIWEJ
POZBAWIONE PARABENÓW

Bogata mieszanka aktywnych składników rozjaśniających, połączonych
z SPF15, stworzona aby zapobiegać i i widocznie zredukować oznaki starzenia się skóry.
DELENTIGO™: dwa aktywne komponenty, połączone w oddzielny liposom, aby powstrzymać i regulować produkcję melaniny i lipofuscyny oraz
widocznie złagodzić oznaki starzenia się skóry.
GIGAWHITE™: koktajl z 7 organicznych ekstraktów roślinnych dla znaczącej redukcji pigmentu i rozmiaru oznak starzenia się.
MELANOSTATINE™5: biomimetyczny peptyd, powstały aby zapobiec
aktywacji tyrozyny i nie dopuścić do syntezy melaniny. Redukuje nadmierną pigmentację, a nawet przebarwienia skórne.
TYROSTAT™: naturalny wyciąg roślinny połączony z witaminą C, aby zredukować nadmierną pigmentację skóry, eliminując zarówno wytwarzanie
melaniny (opalenizny), jak i jej zarumienienie (erytema).
HYDRACTIN™: zwiększa nawilżenie skóry przywracając jej naturalną
energię.
ATP: (trójfosforan adenozyny) pobudza metabolizm komórek skóry i aktywnie interweniuje podczas regulacji równowagi wody naskórka.
ALGINA: formuje na skórze hydrowarstwę, redukując tym samym utratę
wody poprzez naskórek (transepidermal water loss TWL).
PAPAINA: przyspiesza regenerację skóry i nadaje jej młodzieńczego
blasku.

JAK STOSOWAĆ:

rano i wieczorem nałóż na skórę twarzy zanim użyjesz kremu pielęgnacyjnego. Można stosować również na dłoniach, aby widocznie zmniejszyć
oznaki starzenia się skóry.

TEST UŻYTKOWNIKA*:
+57% Jaśniejsza i bardziej promienna skóra
JUŻ PO 3 MIESIĄCACH STOSOWANIA.

NIESAMOWITE REZULTATY

* test przeprowadzony na 31 ochotniczkach w czasie 2 miesięcy w Skin Test
Institute-Neuchâtel-Szwajcaria.

PRZED

PO 3 MIESIĄCACH

Ocena sensoryczna (wśród uczestniczek testu):
niewiarygodne wyniki „plebiscytu” dla tej formuły.

100% w pełni usatysfakcjonowanych produktem.
90% zadowolonych z redukcji przebarwień skórnych.
89% określiło skórę, jako: rozjaśnioną i promienną.

SERUM
WYBIELAJĄCE
USUWA PLAMKI
I PRZEBARWIENIA
Z TWOJEJ SKÓRY

15 ml - PNK-437

PRZEBARWIENIA:
Hiperpigmentacja to przebarwienia skóry, ciemniejsze niż otaczający ją
obszar, nie dotknięty hiperpigmentacją. Najbardziej powszechne przyczyny
to nadmierna ekspozycja skóry na promienie słoneczne (wywołująca
zwiększone wytwarzanie melaniny) oraz melazma, która w szczególności
dotyka kobiety w ciąży i kobiety stosujące pigułki antykoncepcyjne. Również
przebarwienia występujące po stanach zapalnych, ciemnienie, które może
wystąpić po dowolnym urazie bądź dolegliwości skóry, takie jak trądzik
lub oparzenie, prowadzi do zaciemnienia (pojawienia się ciemnej plamy)
na tym obszarze skóry. Nierówny koloryt jest prawdopodobnie pierwszą
oznaką starzenia się skóry. Równomiernie stonowany kolor skóry sprawia,
że wygląda ona młodziej, dlatego też niezmiernie istotne jest zapobieganie
powstawaniu przebarwień (ciemnych plamek) oraz prawidłowa pielęgnacja
skóry z przebarwieniami.

ZALECENIA:
Zawsze stosuj delikatne preparaty na tych obszarach skóry, na którym
występują przebarwienia. Obszary te należy regularnie złuszczać w celu
zapobiegania i powstrzymania nadmiernej pigmentacji. Należy zawsze
chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym, ponieważ promieniowanie UV powoduje, że skóra przybiera ciemniejszą barwę – szczególnie
te jej miejsca, już dotknięte hiperpigmentacją: każda minuta ekspozycji na
promienie słoneczne bez ochrony przed promieniami UV będzie negatywnie wpływać na skórę, podatną na hiperpigmentację.

LABORATORIA FIRMY ZEPTER
W SZWAJCARII STWORZYŁY
UNIKALNĄ FORMUŁĘ,
ABY WIDOCZNIE ZREDUKOWAĆ
OZNAKI STARZENIA SIĘ SKÓRY
I WYELIMINOWAĆ NIEPOŻĄDANE
SKUTKI, WYWOŁANE EKSPOZYCJĄ
NA PROMIENIE SŁONECZNE.

SPF 15
HIPOALERGICZNA
POZBAWIONA PARABENÓW
TECHNOLOGIA LIPOSOMOWA

