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ZDRAVÍ A ZLATO
JSOU JEDNY
Z NEJCENNĚJŠÍCH HODNOT
Roman Mikluš

Lucie Faltová

Jiří Falta

Veronika Vörösová

Alexandr Vörös

Více informací o produktech Sir Anton´s®
poskytli přímo majitelé firmy UNICUS COMMUNITAS,
Roman Mikluš, Lucie Faltová, Jiří Falta, Veronika Vörösová a Alexandr Vörös.
Potravinových doplňků je na trhu celá řada.
Romane, čím se tablety
Sir Anton´s® Formula Veritas BF odlišují?
Tyto potravinové doplňky jsou výsledkem mnohaletého výzkumu lékařů a vědců v Jihoafrické
republice a českých odborníků z Akademie věd.
Profesor Jiří V. Ligotzký a doktor Petr Šíma se ujali
dokončení tablety i po technologické stránce, a tak
vznikla první tableta na světě, která nese specifickou dvoufázovou rozpustnost.
Dokonalá synergie přesně vybraných prvků
a technologií zajišťuje maximální vstřebatelnost
a účinnost. Proto stačí užívat pouze 1 tabletu denně. Navíc jsou tyto tablety vyráběny pod nejpřísnější certifikací, aby byla zachovaná a garantovaná
stále stejná kvalita, bezpečnost produktu a jeho
účinnost. Koneckonců, certifikáty jako GMP, IFS
Food a HACCP, by měli vyžadovat u doplňků stravy
všichni zákazníci. Jen tak dokáží rozpoznat stabilní
kvalitu a bezpečnost produktů, které užívají.
Alexandře, můžete nám prozradit,
s jakými obtížemi za vámi klienti přicházejí?
Naše klienty bychom mohli rozdělit do dvou skupin. V jedné jsou zákazníci, které trápí nejrůznější
zdravotní obtíže, a stejně často za námi přichází

i lidé, kteří jsou sice zdraví, ale uvědomují si, jak
je důležité včasné předcházení potenciálním problémům. Ať už se jedná o zhoršení kvality spánku,
únavu, oslabenou imunitu, potíže s oběhovým systémem a podobně.
Výjimečnost zlaté tablety Sir Anton´s® Formula
Veritas BF je mimo jiné v tom, že působí celostně
a podporuje rovnováhu organismu. A tu potřebuje
každý člověk bez ohledu na věk, zdravotní stav či
životní styl.
Veroniko, dokážete říci,
jak rychle klienti pocítí změnu?
Každý člověk je individuální, a každá změna se
proto projevuje jinak. Někdo pociťuje již po několika dnech nával energie a vitality, někdo zase zaznamená zvýšenou potřebu spánku, u jiného dojde
po několika měsících ke zlepšení dlouhodobých
chronických obtíží.
Kromě doplňků Sir Anton´s® poskytujete
i lékařské konzultace, Alexandře, je to tak?
Díky naší myšlence vzájemného propojování se
náš tým rozrůstá o specialisty z oblastí medicíny.
Můžeme tak naše zákazníky propojit s odborníky,
se kterými mohou zkonzultovat svůj zdravotní stav.

Sir Anton´s Formula Veritas BF
®

Úspěšný a spokojený život staví na několika pilířích, které jsou vzájemně propojené. Jedním z takových
pilířů je právě zdraví. Aby nám ovšem dobře sloužilo a naše tělo mohlo správně fungovat, je nezbytné jej
podpořit a dodávat mu látky, které jsou pro naše psychické i fyzické zdraví důležité.
Právě to si uvědomuje společnost UNICUS COMMUNITAS, která ve svém portfoliu nabízí potravinové
doplňky řady Sir Anton‘s®. Tyto tablety staví na poznatcích mnohaletého výzkumu, jsou vyráběny
v České republice a kombinují sílu přírody a možnosti moderních technologií.
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Ve spolupráci se společností ATT Investments CZ SE vznikl produkt s názvem Zlaté zdraví, který chce
podpořit lidi na jejich cestě za spokojeným životem. Protože právě lidé, kteří žijí naplněný život, mohou
jít s lehkostí za svými cíli, rozdávat svou energii dál a měnit své okolí k lepšímu.

Lidské tělo se skládá přibližně z 35 bilionů buněk a pro
naše zdraví je nezbytné, aby tyto buňky byly v rovnováze (homeostáze). Té je ovšem v dnešní době těžké
dosáhnout.
Výsledkem je unikátní potravinový doplněk Sir Anton’s®
Formula Veritas BF. Tato tableta podporuje homeostázu
organismu a tím imunitní systém, rychlejší regeneraci,
lepší spánek, celkovou odolnost i emoční stabilitu.
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Sir Anton´s secret
®

Tablety Sir Anton´s® secret se zase zaměřují na psychickou pohodu, redukci stresu, zvýšení energie
a výkonnosti, lepší spalování tuků, zvýšení mentální
kapacity a na podporu cévního systému v návaznosti
na udržování optimální hladiny homocysteinu.

Jiří, proč jste se rozhodli zahájit spolupráci
právě s ATT Investments CZ SE?
Důvodů je hned několik. Spojují nás společné
hodnoty jako je vzájemná podpora a spolupráce,
ale i celkový pohled na fungování firmy a inspirace
odkazem Tomáše Bati. A v neposlední řadě produkty, které naše společnosti přináší. Zlato poskytuje
jistotu a finanční zdraví a je krásné a jednoduché
zároveň. Naše produkty jsou obdobou v oblasti lidského zdraví.
Jaké výhody tato spolupráce přináší, Jiří?
S radostí si uvědomujeme, že jsou lidé svědomití
nejen v oblasti financí, ale i v oblasti zdraví. Zájemci si tak mohou přes společnost ATT Investments
CZ SE koupit naše produkty za speciální zvýhodněné ceny.

DĚKUJEME,
ŽE SPOLEČNĚ TVOŘÍME LEPŠÍ ŽIVOT

Lucie, prozradíte nám,
jaké máte plány do budoucna?
I nadále chceme klientům dodávat kvalitní produkty, rozšířit působení do zahraničí a vymýšlet
nové smysluplné projekty a podporovat přínosné
služby a organizace. Již nyní mohu prozradit, že
brzy představíme tablety Sir Anton‘s® Memory,
které se budou kompletně starat o výživu mozku
a celého nervového systému.
Potravinové doplňky Sir Anton‘s® si zájemci již nyní mohou zakoupit na pobočkách ATT
Investments CZ SE a podpořit tak nejen své zdraví,
ale i zdraví svých klientů.

KDO STOJÍ ZA VZNIKEM TABLET?
Spoluautoři produktů Sir Anton´s®

www.att-investments.eu
www.UnicusCommunitas.com
Prof. Jiří V. Ligotzký, Ph.D., M.D. (M.A.)
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RNDr. Petr Šíma, CSc

