
» Bloody Vital «
Obohacená konopná mouka  

s vysokým obsahem Edestinu.

• Obnova homeostázy – rovnováhy 

vnitřního prostředí organismu

•  Kompletní sada aminokyselin  

pro stavbu bílkovin

• Optimální fungování imunitního systému

• Podpora svalové regenerace

• Optimalizace chemických procesů v těle

• Vhodné pro sportovce, mentálně aktivní 

lidi, pro pacienty všeobecně

• Rychlejší zotavení z viróz

• Vegan Friendly

www.plasmaforpeople.cz
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1 balení obsahuje  
120 kapslí 

Obsah kapsle:

Edestin 213.2mg

Konopný olej 32,5mg

Sacharidy 14,3mg

Vláknina 65mg

Vitamín C 26mg

Vitamín B3 5mg

Mg-stearan 10mg

Cílová skupina:

• Troufalí – 11% populace

• Svobodní, nekonvenční,  

živelní, odvážní

• 63% muži

• Vyšší vzdělání

• Nadprůměrné příjmy

• Žijí ve městech, nejčastěji  

v Praze

Motor jejich života:

• Osobní svoboda.  

V rodině touží mít partnera, 

který ho v osobní svobodě 

nebude omezovat

• Mít hodně známých, ale zůstat 

nezávislí

• Sport a s ním spojené nabuzení 

se, adrenalin

• Cestování

• Objevování nových míst

• Nové zážitky, překračování 

hranic

www.plasmaforpeople.cz
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včera jsem to 
přepísk…

To je jasný, každý si rád zahřeší a pozlobí 
— na tom není nic špatně. Ale pravda se 
ukáže vždycky až další den. A proto je tu 
Bloody Vital. Pro lidi, co se rádi baví, pro 
sportovce, během rekonvalescence  
nebo v případě akutních problémů.  

Komplexní sada aminokyselin — aby tělo 
okamžitě mohlo stavět potřebné bílkoviny. 

Optimalizuje krevní oběh a chemické 
procesy v těle, urychluje regeneraci svalů 
a zotavení z viróz. 

Základem je obohacená konopná 
mouka s vysokým obsahem Edestinu. 

Teď můžete zlobit naplno!

No a co ?
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Bloody  

yes!
Bloody Vital

bloodyvital.cz

ukázka komunikace:



Kontakt:

Miroslav Mašata, CEO

(+420) 733 120 761

mmasata@p4p.technology

P4P Technology a.s.

Na Příkopě 857/18, 110 00 Prague 1,

Czech Republic

Kde se vyskytují:

• V přírodě při adrenalinových 

sportech (horské kolo a další 

primárně individuální sporty)

• V hospodách nebo  

v alternativnějších klubech  

a barech

Mediální chování:

• Hledají vlastní obsah a sledují 

své oblíbence, takže u klasické 

televize jsou výrazně méně

• Online TV, YouTube, sociální 

sítě, podcasty

• Zpravodajství na internetu  

a sociálních sítích včetně 

Twitteru

• S oblibou šíří informace aktivně 

dál

• Baví je zahraniční filmy  

a seriály a milují sportovní 

kanály

Komunikační styl:

• Odvážný, Energický, Svobodný

• Provokující, bořící konvence, 

impulzivní

• Dobrodružný, odvážný, 

výbušný, dynamický

• Nebojí se riskovat i za cenu 

možné ztráty či neúspěchu.

• Vymezuje se vůči ostatním,  

zejména vůči mainstreamu  

v dané kategorii.

• Komunikuje drze, přímočaře,  

„na hraně“ společenské 

přijatelnosti.

www.plasmaforpeople.cz


