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Zdraví si nelze koupit, ale s Finclubem 
lze pro zdraví mnoho udělat!

Lékařské grémium
Již od svého založení nabízí Finclub svým 
zákazníkům unikátní službu - garanci Lé-
kařského grémia. Grémium sdružuje přes 
2000 lékařů, kteří provádějí přednáškovou 
činnost, školí členy Finclubu a poskytují 
jim bezplatné konzultace. Podrobnější 
informace týkající se poradenství Lékař-
ského grémia najdete na str. 58 - 59. 

„Je důležité, že naše produkty jsou špičkové kvality, 
ale mnohem důležitější je, že Vám opravdu pomáhají.“
            Jan Trojak, zakladatel Finclubu

fi nclub
international

Historie 
Společnost Finclub je česká obchodní fi rma, která již od roku 1990 
působí v oblasti doplňků stravy a kosmetiky. V roce 1993 začala 
s úspěchem používat progresivní systém prodeje - Multi Level Mar-
keting, kdy jsou produkty členem či poradcem fi rmy doručeny pří-
mo konečnému zákazníkovi, včetně kompletního servisu a služeb. 

Současnost 
Finclub působí v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďar-
sku, Německu, Rakousku a od roku 2008 i v Rumunsku. Nabízí té-
měř 100 velmi kvalitních přírodních doplňků stravy, které mají svůj 
původ v čisté fi nské přírodě. Výrobcem preparátů je farmaceutická 
společnost Hankintatukku Oy z Finska, která je držitelem AAA ra-
tingu a významným světovým producentem přírodních parafarmak. 
Finclub je strategickým a největším partnerem této společnosti na 
světě.

Možnost budování vlastní fi rmy 
S Finclubem máte možnost nejen pečovat 
o své zdraví, ale také podnikat a budovat 
vlastní úspěšnou fi rmu. Výhody jako volná 
pracovní doba, minimální vstupní investi-
ce, progresivní příjem a vysoká šance na 
úspěch již oslovily stovky spolupracovníků 
Finclubu, kteří dnes působí jako naši 
poradci a reprezentanti. 

Certifi kát ISO
Finclub považuje za nejdůle-
žitější serióznost a kvalitu. Ke 
splnění cílů v oblasti kvality je 
ve společnosti zaveden systém 
řízení jakosti odpovídající nor-
mě ČSN EN ISO 9001:2001.

          3
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• Doplňky stravy, které vám nabízí Finclub, 
mají vyváženou recepturu díky cílenému 
poměru vitaminů, minerálů, stopových prvků 
a ostatních substancí. Obsahují minerální lát-
ky v chelátové formě a účinnou látku, která 
je vždy alespoň z 98 % přírodního původu. 

• Jsou výborně vstřebatelné, nezatěžují orga-
nismus chemickými látkami, reprezentují nej-
novější znalosti v oblastech výzkumu a vývoje.

• Výrobní proces splňuje přísné normy Good 
Manufacturing Practice (GMP - praxe dobré 
výroby).

• Rostliny pocházejí z ekologicky čistých ob-
lastí, jsou pěstovány bez použití chemických 
látek, při pěstování jsou dodržovány zásady 
Good Agricultural Practice (GAP - praxe dobré-
ho zemědělství).

Jaké jsou naše přípravky?



5

Komu jsou určeny produkty Finclubu?

Poznejte nové obaly i názvy
Vlivem legislativních změn v Evropské unii a z důvodu ochrany 
značky dochází v průběhu roku 2008 ke změnám a sjednocení de-
signu sortimentu Finclubu. Tyto inovace probíhají postupně a týkají 
se jak obalů, tak názvů jednotlivých přípravků. Design je celkově 
modernější a na etiketách je více zviditelněno logo Finclubu.

Dávkování 
Dávkování, které je v katalogu uve-
deno u jednotlivých přípravků, je 
určeno pro dospělé. Pro děti od 3 let 
(příp. od 6 či 10 let) je doporučová-
na dávka poloviční. Doplňky stravy 
jsou schváleny Hlavním hygienikem 
ČR. Nejsou určeny k používání jako 
náhrada pestré stravy, je třeba je 
ukládat mimo dosah dětí.

Všem lidem, kteří si váží 
vlastního zdraví, chtějí se 
cítit fi t a co nejdéle prožívat 
plnohodnotný život. 

Ženám, které chtějí dobře 
vypadat, dobře se cítit a mít 
dostatek energie pro zvládání 
každodenního koloběhu.

Mužům pro udržení kondice, 
dobrého zdraví a vysoké vý-
konnosti.

Dětem pro zlepšení jejich 
obranyschopnosti, aby mohly 
být veselé a zdravé. 

Seniorům, aby stačili mladší 
generaci a aktivně prožívali 
každý den. 

Nemocným pro posílení or-
ganismu, pro podporu léčby 
a snížení vedlejších účinků 
některých léků.

Manažerům, aby dokázali če-
lit neustálým stresům a pra-
covnímu tlaku. 

Těm, kdo chtějí snížit svou 
váhu, aby se jim to povedlo 
bez újmy na zdraví.

Sportovcům pro regeneraci 
organismu, aby platilo rčení 
„sportem ke zdraví“.

modernější a na etiketách je více zviditelněno logo Finclubu.
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obsah
aneb jak se 
orientovat v katalogu
1) V souvislosti se změnami obalů 
i názvů přípravků (viz str. 5) uvá-
díme na stránkách tohoto katalogu 
vždy obě varianty - starý i nový 
obal, starý i nový název. 

2) Produkty jsou v katalogu seřaze-
ny v abecedním pořadí - ovšem ješ-
tě dle jejich původních (starých) 
názvů, tak jak je naši zákazníci 
znají z předchozích let. 

3) Zároveň na str. 8 - 9 najdete 
přehled všech nových názvů pří-
pravků - abecedně seřazený. 

4) Novinky roku 2008 (Bactosan, 
fi n Multis, Liquid Q) jsou uvedeny 
vpředu - jako první produkty celé-
ho sortimentu Finclubu. 

Vaše případné dotazy rádi 
zodpovíme!

3 Zdraví si nelze koupit, ale s Finclubem
 lze pro zdraví mnoho udělat!

4  Jaké jsou naše přípravky? 

5 Komu jsou určeny produkty Finclubu?
 Poznejte nové obaly i názvy

6 - 7 Obsah aneb jak se orientovat 
 v katalogu 

8 - 9 Přehled doplňků stravy Finclubu
 (seřazen abecedně dle nových názvů)

10 Bactosan - NOVINKA 2008

11 fi n Multis, Liquid Q - NOVINKY 2008 

12 Acerola Sweet (fi n Sweetacertabs) 
 Acerola Xylisweet (fi n Xyliacertabs)

13 Allermin kapsle (fi n Aleracaps) 
 Allermin extrakt (fi n Aleramis) 
 Allermin žvýkačky 

14 Aloe Vera džusy

15 Antipress (fi n Olivetabs)
 Avenamax (fi n Avis)

16  Bekavit (fi n Bekavitabs) 
 Betamax (fi n Betacaps)

17 Betulic (fi n Betutabs)
 Biolic Strong (fi n Biiolicaps)

18 Biomare (fi n Bi-iomare caps)
 Biomax (fi n Bi-iomaxin caps)

19 Biomega-7 (fi n Mega7) 
 Biomega-7 olej (fi n Mega7oil)

20 Bodyfl ex Strong (fi n Flexistrong)
 Candimin (fi n Candimis)

21 Cardiosan (fi n Karditabs)
 Cardumax (fi n Cardumis)

22 Citrikrom (fi n Citrikromtabs)
 CLA Figurel 80+kromi (fi n CLAcaps)

23 Colonic Plus (fi n Colplustabs) 
 Colonic Plus Entsyymi (fi n Colenzycaps)

24 Colonic Plus pH Balancer (fi n ColpHtabs)  
 Colonic Plus Probiootti (fi n Colprobioticaps)

25 Dolokalk (fi n Dolokaltabs)
 Dynaforce extrakt (fi n Dynaforsis)
 Dynaforce tablety

26 Echinamax (fi n Echinfi s)
 Epamar Strong (fi n Epamarcaps)

27 Femidan (fi n Femidatabs)
 Femiglandin GLA+E (fi n Glandincaps)



28 Femiwell (fi n Femiveltabs)
 Ferroforte B (fi n Ferrofortis B)

29 Ferromax (fi n Ferrotabs)
 Figurel

30 Finedrink Instant
 Fosfoser Memory (fi n Fosfosercaps)

31 Fosfokoliini Magnesium (fi n Fosfocaps)
 Fosfokoliini Mangaani (fi n Fosfotabs)

32 Ginkgosan (fi n Ginkbicaps)
 Glutamax (fi n Torultabs)

33 Guarana Forte (fi n Guartabs)
 Herbamax

34 Chloremax (fi n Chloretabs)
 Immunoglucan (fi n Glukimtabs)

35 Immunomax (fi n Mycelcaps)
 Inubio Forte (fi n Inubitabs)

36 Kelpamax (fi n Kelpatabs)
 Kitofi t C (fi n Kitofi tabs)

37 Kromisan (fi n Kromisatabs)
 Lycoforce (fi n Lycoforscaps)

38 Magnesan (fi n Magnesatabs)
 Maxihiven Plus (fi n Mineraltabs)

39 Neo-E Plus (fi n NeoEcaps)
 Prevesan (fi n Prevescaps)
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40 Piimax C Biotiini (Fintabs C)
 Piimax CD Kalkki+Boori (Fintabs CD bori)

41  Piimax C Kalkki D (Fintabs CD)
 Piimax Pro-Vita (Fintabs pro)

42 Prostamax (fi n Prostis)
 Pycnogenol 

43 Pycnogenol Strong
 Relaxin (fi n Relaxinis)

44 Remasan (fi n Remasacaps) 
 Selesan (fi n Selenitabs)

45 Selesan Multi (fi n Selenitabs multi) 
 Sitosan (fi n Sitostabs)

46 Spirulina Diet (fi n Spirdietabs)
 Sport Protein (fi n Sportprotabs)

47 Stark Pollen (fi n Starktabs)
 Ubigold Q10 (fi n Ubigoltabs)

48 Urisan (fi n Uritabs)
 Visio Balance (fi n Visitabs)

49 Visiomaxi (fi n Visistrong)
 Vitatabs Multi B (fi n VitaBtabs)

50 X-Potens
 Zinerin (fi n Zinericaps)

51 Zinkosan (fi n Zinkotabs)
 Zinkosan Freshmint (fi n Zinkofresh)

52 VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY
 Cartivet
 Vitamax

53 FINSKÁ KOSMETIKA 
 Allermin krém

54 Femiglandin GLA+E krém
 Femiglandin GLA+E šampon
 Femiglandin GLA+E kondicionér
 Piimax gel 

55 Pycnogenol gel
 Ubigold Q10 krém

56 - 59  KOSMETIKA FINLINE GOLD 

60 – 61 PORADNA LÉKAŘŮ JE TU PRO VÁS
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přehled doplňků stravy Finclubu
(seřazen abecedně dle nových názvů)

13 Allermin žvýkačky
14 Aloe Vera džusy
10 Bactosan 
25 Dynaforce (tablety)
29 Figurel
13 fin Aleracaps (Allermin kapsle)
13 fin Aleramis (Allermin extrakt)
15 fin Avis (Avenamax)
16 fin Bekavitabs (Bekavit)
16 fin Betacaps (Betamax)
17 fin Betutabs (Betulic)
17 fin Biiolicaps (Biolic Strong)
18 fin Bi-iomare caps (Biomare Immuno)
18 fin Bi-iomaxin caps (Biomax)
20 fin Candimis (Candimin)
21 fin Cardumis (Cardumax)
22 fin Citrikromtabs (Citrikrom)
22 fin CLAcaps (CLA Figurel 80+kromi)
23 fin Colenzycaps (Colonic Plus Entsyymi)
24 fin ColpHtabs (Colonic Plus pH Balancer)
23 fin Colplustabs (Colonic Plus) 

24 fin Colprobioticaps (Colonic Plus Probiootti)
25 fin Dolokaltabs (Dolokalk)
25 fin Dynaforsis (Dynaforce extrakt)
30 Finedrink Instant
26 fin Echinfis (Echinamax)
26 fin Epamarcaps (Epamar Strong)
27 fin Femidatabs (Femidan)
28 fin Femiveltabs (Femiwell) 
28 fin Ferrofortis B (Ferroforte B)
29 fin Ferrotabs (Ferromax)
20 fin Flexistrong (Bodyflex Strong)
31 fin Fosfocaps (Fosfokoliini Magnesium)
30 fin Fosfosercaps (Fosfoser Memory) 
31 fin Fosfotabs (Fosfokoliini Mangaani)
32 fin Ginkbicaps (Ginkgosan)
27 fin Glandincaps (Femiglandin GLA+E)
34 fin Glukimtabs (Immunoglucan)
33 fin Guartabs (Guarana Forte)
34 fin Chloretabs (Chloremax)
35 fin Inubitabs (Inubio Forte)
21 fin Karditabs (Cardiosan) 
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36 fin Kelpatabs (Kelpamax)
36 fin Kitofitabs (Kitofit C)
37 fin Kromisatabs (Kromisan)
37 fin Lycoforscaps (Lycoforce)
38 fin Magnesatabs (Magnesan)
19 fin Mega7 (Biomega-7)
19 fin Mega7oil (Biomega-7 olej)
38 fin Mineraltabs (Maxihiven Plus)
11 fin Multis
35 fin Mycelcaps (Immunomax) 
39 fin NeoEcaps (Neo-E Plus)
15 fin Olivetabs (Antipress) 
39 fin Prevescaps (Prevesan)
42 fin Prostis (Prostamax) 
43 fin Relaxinis (Relaxin)
44 fin Remasacaps (Remasan)
44 fin Selenitabs (Selesan)
45 fin Selenitabs multi (Selesan Multi)
45 fin Sitostabs (Sitosan)
46 fin Spirdietabs (Spirulina Diet)
46 fin Sportprotabs (Sport Protein)
47 fin Starktabs (Stark Pollen) 

12 fin Sweetacertabs (Acerola Sweet)
40 Fintabs C (Piimax C Biotiini) 
41 Fintabs CD (Piimax C Kalkki D) 
40 Fintabs CD bori (Piimax CD Kalkki+Boori)
41 Fintabs pro (Piimax Pro-Vita)
32 fin Torultabs (Glutamax)
47 fin Ubigoltabs (Ubigold Q10)
48 fin Uritabs (Urisan)
49 fin Visistrong (Visiomaxi)
48 fin Visitabs (Visio Balance)
49 fin VitaBtabs (Vitatabs Multi B)
12 fin Xyliacertabs (Acerola Xylisweet)
50 fin Zinericaps (Zinerin)
51 fin Zinkotabs (Zinkosan)
51 fin Zinkofresh (Zinkosan Freshmint)
33 Herbamax
11 Liquid Q
42 Pycnogenol 
43 Pycnogenol Strong
50 X-Potens

přehled doplňků stravy Finclubu
(seřazen abecedně dle nových názvů)



Balení 40 kapslí

Dávkování 1 kapsle denně, nejlépe dopoledne, dostatečně zapít

Jedna 
kapsle 
obsahuje

200 mg Praventinu® - bioaktivní směs peptidů 
Výrobek není určen dětem do 3 let, těhotným a kojícím 
ženám.

Bactosan
Bioaktivní směs peptidů pro zdravou 

pokožku

Přípravek obsahuje patentova-
nou látku Praventin® získanou 
z bioaktivních peptidů, které 
jsou nejdůležitější složkou mléč-
ných proteinů. Bioaktivní peptidy 
podporují zachování zdravé 
kůže (jsou nápomocné zejména 
u akné), přispívají k optimálnímu 
trávení, napomáhají lepšímu 
vstřebávání minerálních látek, 
jsou důležité pro dobře fungující 
imunitní systém. 
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představujeme 
novinky 2008

(doplněk stravy)

novinka
2008

fi nclub
international



fi n Multis Liquid Q
Výborně vstřebatelný koenzym Q10

Balení 10 ml (lahvička s pipetou)

Dávkování 5 - 10 kapek denně, do malého množství džusu či jiné 
tekutiny 

Obsah
účinných
látek

5 kapek obsahuje 15 mg ve vodě rozpustného koenzymu 
Q10
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Balení 250 ml 

Dávkování 10 ml denně, tj. 2 čajové lžičky, krátce po jídle 

Obsah 
účinných 
látek 
v 10 ml

800 µg vit. A; 1,4 mg vit. B1; 1,6 mg vit. B2; 18 mg niacinu; 
4 mg kys. pantotenové (vit. B5); 2,2 mg vit. B6; 180 µg kys. 
listové (vit. B9); 3 µg vit. B12; 60 mg vit. C; 5 µg vit. D3; 10 mg 
vit. E; 60 µg vit. K1; 3 mg beta-karotenu; 30 µg biotinu; 40 µg 
selenu; 7,5 mg zinku. Výrobek není určen dětem do 3 let.

Přípravek se vyrábí fermentací 
kvasinek, obsahuje velmi malé 
částice koenzymu Q10 uzavřené 
uvnitř liposomů, díky čemu je 
maximálně vstřebatelný (liposom 
– mikroskopická částice dopra-
vující výživné látky do buňky). 
Koenzym Q10 podporuje výkon-
nost, pomáhá zvýšit odolnost 
vůči stresu, chránit před ztrátou 
energie, oddálit proces stárnutí.
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Přípravek obsahuje vitaminy, be-
ta-karoten a stopové prvky, které 
se účastní důležitých biochemic-
kých procesů v těle. Tento lahod-
ný sirup s pomerančovou příchutí 
je vhodný zejména pro děti, do-
poručuje se pro celkové posilnění 
obranyschopnosti organismu. Je 
vhodný při opakovaných nachla-
zeních, častém podávání anti- 
biotik, u cystické fi brózy. 

Multivitaminový sirup pro děti

novinka
2008

novinka
2008

(doplněk stravy) (doplněk stravy)



fi n Sweetacertabs
(původně - Acerola Sweet)

Přípravek obsahuje 100% přírod-
ní vitamin C (i tabletová pojiva 
jsou z přírodních zdrojů) získaný 
z tropické třešně aceroly a čer-
ného rybízu. Má výbornou chuť, 
je velmi dobře vstřebatelný 
a díky obsahu glukózy a fruktó-
zy (hroznový a ovocný cukr) je 
vhodným zdrojem energie.

fi n Xyliacertabs
(původně - Acerola Xylisweet)

Přírodní vitamin C 
slazený xylitolem

Vitamin C, který chutná 
jako skvělý bonbon

Naše tělo si není schopno vitamin 
C samo vyprodukovat, proto je 
nutné jej průběžně doplňovat. 
Přípravek je zdrojem 100% pří-
rodního vitaminu C a je slazen 
xylitolem, který přispívá k ochra-
ně před zubním kazem. Vitamin 
C působí jako antioxidant, pozi-
tivně ovlivňuje imunitu a vitalitu 
organismu.

Balení 90 nebo 210 tablet 

Dávkování dospělí 1 tableta 1 - 5 x denně (rozdělit během dne), 
děti od 3 let 1 tableta denně

Jedna 
tableta
obsahuje

240 mg prášku z aceroly, 23 mg prášku z černého rybízu 
(60 mg vitaminu C), 4 mg přírodního malinového aroma, 
475,5 mg přírodního sladidla xylitol (je vhodný i pro dia-
betiky). Výrobek není určen dětem do 3 let.

Balení 90 nebo 250 tablet

Dávkování dospělí 2 - 5 tablet denně, děti od 3 let 1 - 3 tablety 
denně, rozdělit během dne

Jedna 
tableta 
obsahuje

244,8 mg prášku z aceroly, 23 mg prášku z černého 
rybízu (60 mg vitaminu C), 3,8 mg přírodního mali-
nového aroma, 306 mg sacharózy, 88 mg fruktózy, 
76,5 mg glukózy. Výrobek není určen dětem do 3 let. 

12

(doplněk stravy)

původní obal

původní obal

(doplněk stravy) (doplněk stravy)



půvvood

Přípravky obsahují výtažek z byliny Perilla frutescens. Jsou vyro-
beny na bázi 3000 let staré receptury čínských lékařů, kteří podá-
vali Perillu ke zmírnění alergických příznaků. Tato bylina obsahuje 
složky (např. histamin, IgE, TNF), které omezují aktivitu některých 
proalergických látek. Přípravky nezpůsobují závislost, netlumí po-
zornost ani nevyvolávají ospalost. 
Výrobky jsou schváleny Antidopingovým výborem ČR. 
Řadu přípravků s obsahem Perilly doplňuje krém - viz str. 53. 

fi n Aleracaps             fi n Aleramis            Allermin žvýkačky

Když alergie zaútočí, buďte připraveni
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Balení Dávkování Obsah

fi n Aleracaps
(kapsle) 24 kapslí 1 - 2 kapsle denně, nejlépe ráno, 

nezávisle na jídle
150,07 mg sušeného extraktu z Perilly, což odpovídá 8 g čerstvých listů Perilly
Výrobek není určen dětem do 3 let. 

fi n Aleramis
(extrakt) 50 ml 20 - 30 kapek 2 x denně, 

s odstupem po jídle 
20 kapek odpovídá 5,8 g čerstvých listů Perilly, extrakt obsahuje 10 % alkoholu
Výrobek není určen dětem do 10 let.

Allermin
žvýkačky 12 žvýkaček 1 - 2 žvýkačky denně, kdykoliv

1 kus odpovídá 1,4 g čerstvé Perilly, slazeno xylitolem (přírodní sladidlo vhodné 
i pro diabetiky). Výrobek není určen dětem do 6 let. Pro obsah včelího vosku 
nevhodný pro osoby citlivé na včelí produkty. 

(doplňky stravy)

(původně - Allermin kapsle)  (původně - Allermin extrakt)

(doplňky stravy)

původní obal

ooddnní obal
 (název se nemění)



Aloe Vera

Aloe je legendární rostlina se spoustou blahodárných účinků. 
Obsahuje více než 200 aktivních složek, má celkově posilňující vliv 
na organismus a poskytuje našemu tělu množství výživných látek. 
Finclub nabízí Aloe Vera džusy, původem z Austrálie, k jejichž výro-
bě byla použita odrůda Aloe Barbadensis. Dva džusy jsou ochucené 
a dva (tzv. organické džusy) jsou svým složením bez chemických 
přísad či stabilizátorů na našem trhu naprosto ojedinělé. Přípravky 
řady Aloe Vera získaly certifi kát Mezinárodní Aloe vědecké rady 
(IASC), která garantuje přítomnost cenných látek a vysokou bio-
logickou aktivitu preparátů.

Pro organismus v dobré kondici a rovnováze

Balení Dávkování Obsah

Aloe Vera micropulp 
organický džus 

1 litr
50 ml denně, 
hodinu před jídlem

99,9 % šťávy z listů aloe, bez chemických přísad či stabilizátorů, obsahuje „kousky“ aloe.
Po otevření uložte v lednici a do 3 týdnů spotřebujte. Výrobek není určen dětem do 10 let.

Aloe Vera deluxe 
organický džus 1 litr

50 ml denně, 
hodinu před jídlem 

99,9 % šťávy z listů aloe, bez chemických přísad či stabilizátorů. 
Po otevření uložte v lednici a do 3 týdnů spotřebujte. Výrobek není určen dětem do 10 let.

Aloe Vera džus s příchutí 
citronu a limetky 1 litr

75 ml denně, 
hodinu před jídlem

90 % šťávy z listů aloe + příchutě přírodního původu. Výrobek není určen dětem do 10 let.

Aloe Vera džus s příchutí 
pomeranče a manga 1 litr

75 ml denně,
hodinu před jídlem

85 % šťávy z listů aloe + příchutě přírodního původu. Výrobek není určen dětem do 10 let.
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(doplňky stravy)(doplňky stravy)



fi n Olivetabs
(původně - Antipress)

Přípravek obsahuje výtažek 
z listů olivovníku, z něhož se vy-
rábí patentovaný velmi stabilní 
extrakt EFLA®943. Jeho hlavní 
složkou je látka oleuropein, kte-
rá působí antioxidačně a přisu-
zuje se jí řada pozitivních účin-
ků, byl např. prokázán příznivý 
efekt oleuropeinu pro udržení 
optimálního krevního tlaku. 

Výtažek z listů olivovníku evropského

Balení 60 tablet

Dávkování 1 tableta 2 x denně, 
nezávisle na jídle

Jedna 
tableta 
obsahuje

350 mg extraktu z listů olivovníku evropského Olea 
europeae (EFLA®943); neobsahuje laktózu, kvasnice, 
gluten, sladidla. Výrobek není určen dětem. Nevhodný 
pro těhotné a kojící ženy.
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fi n Avis
(původně - Avenamax)

Tento extrakt z ovesných klíčků 
je zdrojem mnoha výživných 
látek (obsahuje např. vitaminy 
B, C, E, mangan, zinek, selen, 
vápník, fosfor, hořčík, železo, 
aminokyseliny). Extrakt je 
výživnou a posilující látkou 
pro osoby bojující se stresem,  
špatnou náladou, s nesoustře-
děností či přecitlivělostí.  

Ovesné klíčky - zdroj klidu a energie

Balení 50 ml

Dávkování 5 - 15 kapek 3 - 5 x denně, naředěných vodou, 
po jídle

Obsah

1 ml obsahuje 475 mg výluh z ovesných klíčků, alkohol, 
vodu. 5 kapek odpovídá 95 mg čerstvých ovesných klíč-
ků. Pro obsah 36 % alkoholu výrobek není určen dětem. 
Schváleno Antidopingovým výborem ČR. 

(doplněk stravy)(doplněk stravy)

původdní obal

ddn

původní obal



fi n Betacaps 
(původně - Betamax)

Přípravek obsahuje rostlinný olej 
z řasy Dunaliella algae, který je 
zdrojem přírodního beta-karote-
nu. Tento antioxidant (v organis-
mu se mění na vitamin A, který 
je důležitý např. pro dobrý zrak) 
pomáhá snížit nápor volných 
kyslíkových radikálů a přispívá 
k ochraně pokožky i očí před 
ultrafi alovým zářením.

Připravte na slunce sebe i svou pokožku

Balení 100 kapslí

Dávkování 1 kapsle denně, kdykoliv 

Jedna 
kapsle 
obsahuje

136,49 mg sójového oleje; 60,72 mg rostlinného tuku; 
35,51 mg Dunalielly algae (tj. 6 mg beta-karotenu); 
15,18 mg včelího vosku; 5,1 mg lecitinu
Výrobek není určen dětem do 3 let. Nevhodný pro osoby 
citlivé na včelí produkty.

fi n Bekavitabs 
(původně - Bekavit)

B vitaminy jsou důležité pro dobrý psychický 
stav a vitalitu

Přípravek obsahuje vitaminy B1
až B6 získané z drožďového práš-
ku. B vitaminy se účastní tvorby 
červených krvinek, ovlivňují 
správnou funkci nervové sousta-
vy a svalů, mají příznivý vliv na 
stav pokožky. Jejich spotřeba se 
zvyšuje v těhotenství, během 
kojení, u fyzické námahy nebo 
v době rekonvalescence. 

Balení 260 tablet

Dávkování 1 tableta 3 x denně, nalačno

Jedna 
tableta 
obsahuje

470,8 mg kvasnicového prášku; 0,47 mg vitaminu B1; 
0,47 mg vitaminu B2; 5,33 mg vitaminu B3; 1,33 mg vita-
minu B5; 0,6 mg vitaminu B6
Výrobek není určen dětem do 3 let. Schváleno Anti-
dopingovým výborem ČR.
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(doplněk stravy)(doplněk stravy)

původní obal

původní obal

stav a vitalitu

1
 získané z drožďového práš-

ku. B vitaminy se účastní tvorby 
červených krvinek, ovlivňují 
správnou funkci nervové sousta-
vy a svalů, mají příznivý vliv na 
stav pokožky. Jejich spotřeba se 
zvyšuje v těhotenství, během 
kojení, u fyzické námahy nebo 

(doplněk stravy)



fi n Betutabs
(původně - Betulic)

Zaměřeno na ledviny a močové ústrojí

Balení 110 tablet

Dávkování 2 - 4 tablety denně, ráno a v poledne, 
nezávisle na jídle

Jedna 
tableta 
obsahuje

487,5 mg březového listí ve formě prášku
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Přípravek je vyroben z březo-
vého listí, které je zdrojem sa-
poninů, silic, vitaminů, fotoci-
dů. Extrakt z březového listí má 
kladný vliv na rovnováhu tekutin 
v organismu, příznivě ovlivňuje 
činnost ledvin a močového ústro-
jí, povzbuzuje metabolismus, má 
močopudné účinky. 
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Balení 120 kapslí

Dávkování 1 kapsle denně,
během jídla

Jedna 
kapsle 
obsahuje

386 mg slunečnicového oleje, 2 mg česnekového oleje, 
2 mg lecitinu
Výrobek není určen dětem do 3 let.

fi n Biiolicaps 
(původně - Biolic Strong)

Přípravek obsahuje česnekový
olej, který je zpracován speciální 
metodou patentovanou v Japon-
sku (ta zbavuje česnek zápachu 
a přitom zachovává všechny 
účinné látky). Česnek ochraňuje 
a posilňuje organismus, podpo-
ruje jeho boj s viry, bakteriemi 
a plísněmi, přispívá k udržení 
optimálního krevního tlaku. 

Česnek nad zlato 

(doplněk stravy) (doplněk stravy)

ůvodní obal

původní obal

ppp
Přípravek obsahuje česnekový
olej, který je zpracován speciální 
metodou patentovanou v Japon-
sku (ta zbavuje česnek zápachu 
a přitom zachovává všechny 
účinné látky). Česnek ochraňuje 
a posilňuje organismus, podpo-
ruje jeho boj s viry, bakteriemi 
a plísněmi, přispívá k udržení 



Balení 100 kapslí

Dávkování 2 kapsle 3 x denně, 
při jídle 

Jedna 
kapsle 
obsahuje

300 mg oleje ze žraločích jater, 1,67 mg vitaminu E 
Výrobek není určen dětem do 3 let. Schváleno Antidopin-
govým výborem ČR.

fi n Bi-iomare caps
(původně - Biomare Immuno)

Hledáte způsob, jak být silnější a odolnější?

Přípravek obsahuje olej ze 
žraločích jater, který příznivým 
způsobem ovlivňuje obrany-
schopnost organismu. Hlavními 
složkami jsou alkylglyceroly, 
omega-3 nenasycené mastné 
kyseliny a squalen, které při-
spívají k zachování optimální 
hladiny cholesterolu, podporují 
krvetvorbu a činnost ledvin.
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fi n Bi-iomaxin caps 
(původně - Biomax)

Přípravek obsahuje olej ze žra-
ločích jater, který je zdrojem 
alkylglycerolů - látek pozitivně 
ovlivňujících imunitu organismu. 
Navíc je obohacen o rybí kon-
centrát z lososa, tresky, sardinky 
a sardele, který obsahuje ome-
ga-3 nenasycené mastné kyseliny 
(složky příznivě působící na dob-
rý stav cév či funkci ledvin).  

Balení 100 kapslí

Dávkování 2 kapsle 3 x denně, 
při jídle

Jedna 
kapsle 
obsahuje

296,72 mg rybího oleje (160,05 mg oleje ze žraločích 
jater, 136,67 mg rybího koncentrátu); 41 mg EPA; 
26,5 mg DHA; 2 mg vitaminu E; 77 µg vitaminu A; 0,5 µg 
vitaminu D. Výrobek není určen dětem do 3 let.

Rybí olej jako zdroj omega-3 nenasycených 
mastných kyselin

(doplněk stravy) (doplněk stravy)

původní obal

původní obal

Přípravek obsahuje olej ze 
žraločích jater, který příznivým 
způsobem ovlivňuje obrany-
schopnost organismu. Hlavními 
složkami jsou alkylglyceroly, 
omega-3 nenasycené mastné 
kyseliny a squalen, které při-
spívají k zachování optimální 
hladiny cholesterolu, podporují 

(doplněk stravy)

Přípravek obsahuje olej ze žra-
ločích jater, který je zdrojem 
alkylglycerolů - látek pozitivně 
ovlivňujících imunitu organismu. 
Navíc je obohacen o rybí kon-
centrát z lososa, tresky, sardinky 
a sardele, který obsahuje ome-
ga-3 nenasycené mastné kyseliny 
(složky příznivě působící na dob-

mastných kyselin
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fi n Mega7 
(původně - Biomega-7)

Rakytníkový olej - cenný zdroj 
omega-7 mastné kyseliny

Balení Dávkování Obsah

fi n Mega7 
(kapsle) 60 kapslí 2 kapsle 2 x denně, 

při jídle 

Jedna kapsle obsahuje 500 mg oleje z rakytníku řešetlákového - Hippophae rhamnoides (150 mg 
kys. palmitoolejové, 100 mg kys. linoleové, 30 mg kys. olejové, 22,5 mg kys. vaccenicové, 5 mg 
kys. linolenové). Výrobek není určen dětem do 3 let.

fi n Mega7oil
(olej)

10 ml (lahvička
s pipetou)  2 ml denně 100% olej z rakytníku řešetlákového. Výrobek není určen dětem do 3 let.  

(doplňky stravy)

fi n Mega7oil
(původně - Biomega-7 olej)

Přípravky obsahují za studena lisovaný rakytníkový olej, který se 
získává z bobulí rakytníku řešetlákového. 
Rakytníkový olej má jedinečné složení - kromě 80 živin (vitaminů, 
minerálů, aminokyselin, fl avonoidů, sterolů) obsahuje esenciální 
mastné kyseliny omega-3, 6 a 9. V prvé řadě je ovšem zdrojem 
vzácné omega-7 mastné kyseliny, která se v přírodě vyskytuje jen 
zřídka, v rakytníkovém oleji ale tvoří až 40 %. Tato látka působí jako 
antioxidant ochraňující buňky před poškozením volnými radikály, 
velmi příznivě ovlivňuje stav pokožky. Rakytník řešetlákový byl ve 
Finsku vyhlášen „Bylinou roku 2005“. 

původní 

původní obal

(doplňky stravy)

ní obal

(doplňky stravy)



Balení 10 ml (lahvička s pipetou)

Dávkování
Pro vnitřní užití: 2 kapky 2 x denně, v malém množství 
vody. Pro zevní užití: 2 - 3 kapky smíchané s šamponem 
či tekutým mýdlem, případně jedna kapka lokálně. 

Obsah

30 % čistého oregánového oleje, 70 % za studena lisova-
ného olivového oleje. Výrobek není určen dětem do 3 let. 
Nedoporučuje se těhotným a kojícím ženám, není vhodné 
oční použití přípravku. 

fi n Candimis
(původně - Candimin)

Přípravek obsahuje oregánový 
olej získaný z dobromysli (odrůdy 
Origanum vulgare). Je zdrojem 
carvacrolu - vysoce kvalitní látky 
s antioxidačními účinky, která je 
užitečná pro udržení dobrého 
stavu střev, pro dobré trávení. 
Doporučuje se u plísní, které se 
neobjevují jen na povrchu těla, 
ale napadají i tělesné orgány.

Střevní potíže či plísně číhají nejen na cestách  

fi n Flexistrong
(původně - Bodyfl ex Strong)

Dary moře z pobřežních vod Nového Zélandu

Balení 60 kapslí

Dávkování prvních deset dnů 2 kapsle 2 x denně, 
pak 1 kapsle 2 x denně, kdykoliv během dne

Jedna 
kapsle 
obsahuje

400 mg extraktu ze slávek zelenoústých 
(Perna canalicus)
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Přípravek získaný z novozé-
landských slávek zelenoústých 
obsahuje řadu cenných látek 
(stopové prvky, vitaminy, ami-
nokyseliny, glyko-saminoglykan-
-peptidové komplexy, EPA, DHA, 
ETA), které pomáhají udržovat 
dobrou pohyblivost kloubů, pod-
porují tvorbu kloubního mazu, 
přispívají k obnově chrupavek. 
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původní obalPřípravek získaný z novozé-
landských slávek zelenoústých 
obsahuje řadu cenných látek 
(stopové prvky, vitaminy, ami-
nokyseliny, glyko-saminoglykan-
-peptidové komplexy, EPA, DHA, 
ETA), které pomáhají udržovat 
dobrou pohyblivost kloubů, pod-
porují tvorbu kloubního mazu, 

původní obal

d

(doplněk stravy) (doplněk stravy)



Balení 60 tablet

Dávkování 1 tableta denně, 
odpoledne nebo večer

Jedna 
tableta 
obsahuje

300 µg kyseliny listové; 200 mg hořčíku; 83,66 mg kuku-
řičného škrobu; 2,2 mg vitaminu B6; 3 µg vitaminu B12
Výrobek není určen dětem do 3 let.

fi n Karditabs 
(původně - Cardiosan)

Nezapomínejme pečovat o své srdce 

Přípravek představuje vyváženou 
kombinaci látek (B vitaminy, 
kyselina listová a hořčík), které 
jsou užitečné pro zdravé cévy 
a mají příznivý vliv na srdečně-
-cévní systém. Hořčík je minerál 
důležitý pro dobrou funkci svalů, 
nervů a krevního oběhu, pro 
zdravé kosti a zuby.

fi n Cardumis
(původně - Cardumax)

Přípravek obsahuje extrakt 
z bodláku ostropestřce marián-
ského. Jeho hlavní složkou je 
silymarin – antioxidant s příz-
nivým vlivem na funkci jater 
a žlučového traktu. Přípravek je 
speciální technologií vyroben tak, 
aby byl trvanlivý a v organismu 
maximálně využitelný.
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Balení 50 ml

Dávkování 5 kapek 3 x denně, s odstupem po jídle, 
rozředit ve vodě

Obsah

voda, ostropestřec mariánský (Silybum marianum)
(5 kapek = 0,2 ml extraktu fi n Cardumis = 43,4 mg 
semen ostropestřce mariánského)
Pro obsah cca 51 % alkoholu výrobek není určen dětem.

Výtažek z ostropestřce mariánského

původní obal

původní obal

odn
(doplněk stravy) (doplněk stravy)



fi n Citrikromtabs
(původně - Citrikrom)

Štíhlá postava je snem každé ženy 

Balení 60 tablet

Dávkování 1 tableta 2 x denně, 1 hodinu před jídlem, dostatečně 
zapít

Jedna 
tableta 
obsahuje

extrakt z Garcinie cambogie odpovídající 250 mg citrinu, 
tj. kys. hydroxycitronové (HCA), 14,30 mg extraktu ze 
slupek hroznového vína, 8,3 µg chromu
Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výrobek není 
určen dětem.

Přípravek obsahuje výtažek 
z rostliny Garcinie cambogie 
(zdroj kyseliny hydroxycitronové) 
a organicky vázaný chrom. Je 
vhodný jako podpůrný preparát 
během procesu hubnutí, kdy 
pomáhá kontrolovat tělesnou 
hmotnost, redukovat pocit hladu 
a omezit chuť na sladké.
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fi n CLAcaps 
(původně - CLA Figurel 80+kromi)

Přípravek obsahuje safl orový 
olej z bylinky světlice barvířské. 
Safl or je zdrojem konjugované 
kyseliny linolenové (CLA), která 
je důležitá pro tvorbu svalů – po-
máhá je zpevnit a tím i modelo-
vat postavu. Produkt je obohacen 
o chrom pikolinát, který pomáhá 
mírnit chuť na sladké.

Pro krásnou fi guru a pevné tělo

Balení 60 kapslí

Dávkování 1 kapsle 3 x denně, 
hodinu před jídlem

Jedna
kapsle
obsahuje

500 mg safl orového oleje (400 mg konjugované CLA, 
16,7 µg chromu)
Výrobek není určen dětem do 3 let.

původní obal

původní obal

(doplněk stravy) (doplněk stravy)



původní obal

fi n Colenzycaps 
(původně - Colonic Plus Entsyymi)

K čemu se hodí trávicí enzymy?

Přípravek obsahuje komplex 
trávicích enzymů (enzymy 
jsou látky nezbytné pro lidský 
život), které pomáhají zlep-
šit zažívání, jsou nápomocné 
u potíží s nadýmáním či špat-
ným vyprazdňováním, podpo-
rují trávení základních živin 
v zažívacím traktu.  

Balení 60 kapslí 

Dávkování 1 kapsle denně, během jídla

Jedna 
kapsle 
obsahuje

235 mg rýžových otrub, trávicí enzymy (75 mg amylázy; 
36 mg proteázy 4.5; 22,22 mg glukoamylázy; 10 mg 
proteázy 6.0; 9,35 mg proteázy 3.0; 8,75 mg lipázy RO; 
3,13 mg celulázy; 3,09 mg sladové amylázy; 2,5 mg 
invertázy). Výrobek není určen dětem do 3 let.
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fi n Colplustabs 
(původně - Colonic Plus)

Vliv inulinu a bylinných výtažků na neklidné 
zažívání

Přípravek obsahuje výtažky 
z kopřivy, pampelišky, břízy 
a petržele. Tyto byliny příznivě 
ovlivňují funkci ledvin a žlučo-
vého traktu, podporují proces 
trávení. Přípravek je navíc obo-
hacen o inulin, který podporuje 
růst zdravé střevní fl óry a po-
máhá zlepšit vyprazdňování. 

Balení 180 tablet

Dávkování 3 tablety 2 x denně, před jídlem, 
dostatečně zapít

Jedna 
tableta 
obsahuje

155 mg kopřivového extraktu; 90 mg pampeliškového 
extraktu; 90 mg březového extraktu; 90 mg inulinu; 
65 mg petrželového extraktu
Výrobek není určen dětem do 3 let.

odn

původní obal

Přípravek obsahuje výtažky 
z kopřivy, pampelišky, břízy 
a petržele. Tyto byliny příznivě 
ovlivňují funkci ledvin a žlučo-
vého traktu, podporují proces 
trávení. Přípravek je navíc obo-
hacen o inulin, který podporuje 
růst zdravé střevní fl óry a po-

(doplněk stravy) (doplněk stravy)



původní obal

Přípravek obsahuje mléčné kul-
tury Lactobacillus acidophilus 
a Bifi dobacterium. Tyto přiroze-
né a užitečné střevní bakterie 
udržují a posilují zdravou střevní 
mikrofl óru, působí jako ochrana 
proti špatným bakteriím a jsou 
nápomocné při obnově střevní 
mikrofl óry poškozené např. ne-
vhodnou stravou či antibiotiky. 

půůvodní obal

fi n Colprobioticaps 
(původně - Colonic Probiootti)

Bakterie mléčného kvašení
pro zdravou střevní fl óru

Balení 50 kapslí

Dávkování 1 - 3 kapsle denně, s jídlem, zapít vodou

Jedna 
kapsle 
obsahuje

180 mg kyselinoochranného bakteriálního prášku, který  
obsahuje bakterie 4x109 tvořící kolonie a obsahující 50 %
Bifi dobacterium BB-12 (tm) a 50 % Lactobacillus acido-
philus LA-5 (tm). Neobsahuje laktózu, kvasnice, sladidla 
ani lepek. Výrobek není určen dětem do 3 let.
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fi n ColpHtabs 
(původně - Colonic Plus pH Balancer)

Jak udržet svůj organismus v rovnováze?

Přípravek obsahuje 21 vybra-
ných složek (vitaminy, minerály, 
aminokyseliny), které pomáhají 
regulovat kyselost a zásaditost 
organismu. Optimální úroveň 
pH v těle je důležitá pro dobře 
fungující metabolismus, pro dob-
ré trávení a funkci enzymů, pro 
celkovou pohodu organismu. 

Balení 60 tablet + 2 pH testovací proužky

Dávkování 2 - 4 tablety denně, nejlépe půl hodiny po jídle

Jedna 
tableta 
obsahuje

250 mg MSM (metylsulfonylmetanu); 250 mg fenylalaninu; 
143 mg inulinu; 125 mg tryptofanu; 4,5 mg niacinu; 3,75 mg 
zinku; 1 mg pantotenátu; 0,75 mg bóru; 0,55 mg vit. B6; 0,4 mg 
vit. B2; 0,35 mg vit. B1; 0,25 mg mědi; 75 µg kys. listové; 15 µg 
biotinu; 12,5 µg chromu; 12,5 µg selenu; 0,75 µg vit. B12
Výrobek není určen dětem do 3 let a osobám s fenylketonurií.

dn odn

(doplněk stravy) (doplněk stravy)



fi n Dolokaltabs 
(původně - Dolokalk)

Tento dolomito-vápníkový pří-
pravek s velmi dobrou vstře-
batelností obsahuje vyvážený 
poměr vápníku a hořčíku. Je 
vhodný zejména pro děti a mlá-
dež v růstové fázi. Podporuje 
zdravý růst kostí a zubů, pří-
znivě působí na dobrý stav svalů 
a nervového systému.

fi n Dynaforsis    Dynaforce

Cítíte se unavení a ztrácíte chuť do života?

Balení 100 ml 60 tablet

Dávko-
vání

25 kapek 1 - 3 x denně, ráno nebo 
při únavě a po zátěži, rozmíchat 
v dostatečném množství vody

1⁄2 tablety denně, ráno nebo při 
únavě či po zátěži

Obsah 

100 % extraktu z rozchodnice růžové 
(Rhodiola rosea), 60 % ethanolu; 
25 kapek (1 ml) = 115 g sušeného ko-
řene rozchodnice růžové. Pro obsah 
alkoholu není určen dětem.

1⁄2 tbl. obsahuje 100 mg  extrak-
tu z rozchodnice růžové, který 
obsahuje 4 mg rosavinů a 1 mg 
salidrosidů. Není určen dětem, 
těhotným a kojícím ženám.

Balení 100 tablet

Dávkování 3 tablety denně, podávat nejlépe odpoledne, 
nezávisle na jídle

Jedna 
tableta
obsahuje

388 mg karbonátu vápníku (143 mg vápníku), 362 mg 
karbonátu hořčíku (87 mg hořčíku)
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Vyvážený poměr vápníku a hořčíku, 
hlavně pro děti v době růstu

Přípravky obsahují extrakt 
z rozchodnice růžové. Tato 
bylina je považována za adap-
togen, pomáhá organismu 
lépe se adaptovat, přizpůso-
bit se každodenním nárokům 
a zvýšené fyzické i psychické 
námaze. Doporučuje se při 
celkovém oslabení organis-
mu, v době rekonvalescence. 
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Dynaforcefi n Dynaforsis

      (původně - Dynaforce extrakt)            (název se nemění)

hlavně pro děti v době růstu

(doplněk stravy)



fi n Echinfi s
(původně - Echinamax)

Přípravek obsahuje extrakt 
z rostliny Echinacea purpurea 
pěstované přímo ve Finsku a na 
rozdíl od obdobných echinových 
preparátů se vyrábí z celé rost-
liny (z listů, květů i kořene). Má 
posilňující vliv na organismus 
a na aktivitu bílých krvinek, kte-
ré mají schopnost ničit v těle 
viry a bakterie.  

fi n Epamarcaps
(původně - Epamar Strong)

Jíte příliš tučnou stravu? 
Pozor na neblahé následky...

Naše obranyschopnost potřebuje občas 
trochu posilnit

Přípravek obsahuje čistý lososo-
vý olej, který je zdrojem omega-
-3 nenasycených mastných kyse-
lin. Tyto látky příznivě ovlivňují 
dobrý stav cév, pomáhají udržet 
optimální hladinu krevních tuků 
a cholesterolu, jsou vhodnou 
součástí péče o srdečně-cévní 
systém.

Balení 120 kapslí

Dávkování 2 kapsle 2 x denně, při jídle

Jedna 
kapsle 
obsahuje

500,77 mg lososového oleje; 83,75 mg EPA; 55,75 mg 
DHA; 0,15 mg 30% beta-karotenu; 2,5 mg vitaminu E
Výrobek není určen dětem do 3 let. 
Nedoporučuje se lidem se sníženou krevní srážlivostí.

Balení 50 ml nebo 100 ml

Dávkování 2 - 4 kapky denně, rozředit ve vodě, s odstupem po 
jídle

Obsah

1 ml extraktu = 24 kapek odpovídá 260 mg celé čerstvé 
rostliny Echinacea purpurea. Schváleno Antidopingovým 
výborem ČR. Pro obsah 60 % alkoholu výrobek není určen 
dětem. 
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Pozor na neblahé následky...

Přípravek obsahuje čistý lososo-
vý olej, který je zdrojem omega-
-3 nenasycených mastných kyse-
lin. Tyto látky příznivě ovlivňují 
dobrý stav cév, pomáhají udržet 
optimální hladinu krevních tuků 
a cholesterolu, jsou vhodnou 
součástí péče o srdečně-cévní 

ppp
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fi n Femidatabs 
(původně - Femidan)

Přípravek je vyroben podle 
japonského patentu. Obsahuje 
speciální výtažek z rybí bílkoviny, 
který příznivě působí na výživu 
pleti, pomáhá ji udržet pruž-
nou, mladou a svěží. Zároveň 
je zdrojem látek (chondroitin 
sulfát, kyselina hyaluronová), 
které pozitivně ovlivňují dobrý 
stav kloubů. 

fi n Glandincaps
(původně - Femiglandin GLA+E)

Zaměřeno na ženy všech věkových kategorií

Balení 168 kapslí

Dávkování 2 kapsle 2 x denně, 
během nebo po jídle

Jedna 
kapsle 
obsahuje

500,2 mg za studena lisovaného pupalkového oleje,
46,75 mg kyseliny gamalinolenové, 2,5 mg vitaminu E
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Balení 60 tablet

Dávkování
první měsíc 2 tablety denně, po snídani, pak 1 tabletu 
denně (doporučujeme dodržovat dostatečný pitný 
režim)

Jedna 
tableta
obsahuje

195 mg komplexu rybího proteinu, 15 mg křemeliny, 
13,8 mg výtažku z aceroly, 5 mg vitaminu E, 2 mg zinku
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Pro svěží pleť a pružné klouby

Přípravek obsahuje za studena 
lisovaný pupalkový olej, který je 
zdrojem kyseliny gamalinoleno-
vé. Její nedostatek způsobuje, 
že naše kůže ztrácí elasticitu 
a rychleji stárne. Pupalka je pro 
svou vlastnost uchovávat krásnou 
pleť a být užitečná při zmírnění 
menstruačních potíží oblíbená 
hlavně mezi ženami. 
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Přípravek obsahuje za studena 
lisovaný pupalkový olej, který je 
zdrojem kyseliny gamalinoleno-
vé. Její nedostatek způsobuje, 
že naše kůže ztrácí elasticitu 
a rychleji stárne. Pupalka je pro 
svou vlastnost uchovávat krásnou 
pleť a být užitečná při zmírnění 
menstruačních potíží oblíbená 

(doplněk stravy)
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Balení 60 tablet

Dávkování 1 tableta denně, dopoledne, 
mezi jídly

Jedna 
tableta 
obsahuje

50 mg sójových izofl avonů (sója není geneticky upra-
vována), 28 mg prášku z červeného jetele (odpovídá 
500 mg čerstvého jetele), 10 mg vitaminu E
Výrobek není určen dětem.

Balení 200 ml

Dávkování 15 ml 1 x denně, před jídlem (otevřené balení se doporučuje 
skladovat v chladničce po dobu 2 měsíců)

Obsah

extrakty z černého rybízu, kopřivy, přesličky rolní, meduňky lé-
kařské, břízy bělokoré, yzopu lékařského, jitrocele kopinatého, 
med, sirup, speciálně kultivované kvasnice. Denní dávka obsa-
huje: 18 mg železa; 2,2 mg vit. B6; 1,6 mg vit. B2; 1,4 mg vit. B1; 
300 µg kyseliny listové; 3 µg vit. B12. Výrobek není určen dětem 
do 3 let. Nevhodný pro osoby citlivé na včelí produkty.

fi n Femiveltabs 
(původně - Femiwell)

Přípravek obsahuje výtažek ze 
sóji, z červeného jetele a vi-
tamin E. Sója je zdrojem tzv. 
fytoestrogenů (tj. estrogenů 
získaných z rostlin), které bla-
hodárně působí na reprodukční 
systém ženy. Zejména v obdo-
bí klimakteria pomáhají mírnit 
příznaky související se sníženou 
hladinou estrogenů.

fi n Ferrofortis B 
(původně - Ferroforte B)

Jste bledí a unavení? 
Možná máte nedostatek železa...

Život naplno i v době menopauzy

Přípravek je zdrojem železa 
rostlinného původu, B vitaminů 
a kyseliny listové. Je slazen 
medem, obsahuje rybízový 
extrakt a bylinné výtažky. Do-
plňuje potřebu železa, které je 
nezbytné pro tvorbu červených 
krvinek. Je vhodný zejména pro 
děti, těhotné ženy, sportovce 
či rekonvalescenty. 
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Možná máte nedostatek železa...

Přípravek je zdrojem železa 
rostlinného původu, B vitaminů 
a kyseliny listové. Je slazen 
medem, obsahuje rybízový 
extrakt a bylinné výtažky. Do-
plňuje potřebu železa, které je 
nezbytné pro tvorbu červených 
krvinek. Je vhodný zejména pro 
děti, těhotné ženy, sportovce 

(doplněk stravy)(doplněk stravy)



fi n Ferrotabs
(původně - Ferromax)

Přípravek obsahuje železo 
z rostlinných zdrojů, zinek, 
měď a vitamin C, který pod-
poruje vstřebávání železa.  
Železo je nezbytné pro tvor-
bu červených krvinek, aktivu-
je imunitní systém, pomáhá 
překonat únavu, zlepšit chuť 
k jídlu. 

Figurel
(název se nemění)

Jak se nebát škrobů obsažených v přílohách?

Balení 60 tablet

Dávkování 1 - 3 tablety denně, 
20 minut před jídlem obsahujícím škrob

Jedna 
tableta
obsahuje

500 mg extraktu z fazolí 
(Phase 2 Starch Neutralizer)
Výrobek není určen dětem.

Balení 120 tablet

Dávkování 1 tableta denně, podávat ráno

Jedna 
tableta
obsahuje

86 mg prášku z aceroly; 20 mg vitaminu C; 20 mg extraktu 
ze slupek hroznů; 18 mg železa, 10 mg prášku z černého 
rybízu; 5 mg zinku; 1 mg mědi
Výrobek není určen dětem do 3 let. Schváleno Antidopin-
govým výborem ČR.

Železo rostlinného původu 

Přípravek obsahuje speciálně 
zpracovaný extrakt z bílých fazo-
lí. Je vhodný pro osoby pravidel-
ně konzumující potraviny bohaté 
na škrob (pečivo z bílé mouky, 
brambory, těstoviny, rýže), pro-
tože po jídle pomáhá omezit 
vstřebávání škrobů a přispívá tak 
ke snížení přísunu cukru do krve. 
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Přípravek obsahuje speciálně 
zpracovaný extrakt z bílých fazo-
lí. Je vhodný pro osoby pravidel-
ně konzumující potraviny bohaté 
na škrob (pečivo z bílé mouky, 
brambory, těstoviny, rýže), pro-
tože po jídle pomáhá omezit 
vstřebávání škrobů a přispívá tak 
ke snížení přísunu cukru do krve. 
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fi n Fosfosercaps
(původně - Fosfoser Memory)

Přípravek obsahuje fosfatidyl-
serin získaný ze sóji. Tato látka 
je důležitá pro základní mozkové 
funkce, pozitivně ovlivňuje pa-
měť a schopnost koncentrace. 
Přípravek je vhodný pro seniory, 
je oblíbený mezi studenty, ma-
nažery a intelektuálně aktivními 
osobami. 

Myslí vám to pomalu?

Balení 45 nebo 90 kapslí

Dávkování 1 - 2 kapsle denně, ráno a v poledne při jídle

Jedna 
kapsle 
obsahuje

417 mg fosfolipidů získaných ze sóji a sójový olej (sója 
není geneticky upravována), 100 mg fosfatidylserinu, 
10 mg vitaminu C
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Finedrink Instant
(název se nemění)

Tento nízkokalorický hypotonický 
nápoj obsahuje vitaminy a mine-
rály, které příznivě působí na fy-
zický i psychický výkon člověka. 
Je obohacen o inulin, který pod-
poruje růst zdravé střevní mik-
rofl óry. Příchutě: lesní jahoda, 
grapefruit, pomeranč, citron, 
broskev, mandarinka, malina, 
višeň, černý rybíz. 

Pijme dostatečně, pijme zdravě

Balení pro 2 litry nebo pro 2 dcl nápoje

100 ml 
nápoje 
obsahuje

40 mg draslíku; 20 mg vápníku; 20 mg fosforu; 7,6 mg hořčíku; 
6 mg vit. C; 1,35 mg niacinu; 0,75 mg vit. E; 0,49 mg vit. B5; 
0,15 mg vit. B6; 0,12 mg vit. B2; 0,10 mg vit. B1; 0,01 mg biotinu; 
15 µg kyseliny listové; 5 µg jodu; 0,07 µg vit. B12
energie 2,1 kJ (0,5 kcal); inulin 0,13 g; bílkoviny 0,02 g; sacharidy 
0,15 g; cukry 0 g; tuky 0 g; nasycené mastné kyseliny 0 g; sodík 
0,02 g; cholesterol 0 g
Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výrobek není určen 
dětem do 3 let a osobám s fenylketonurií.
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Přípravek obsahuje fosfatidyl-
serin získaný ze sóji. Tato látka 
je důležitá pro základní mozkové 
funkce, pozitivně ovlivňuje pa-
měť a schopnost koncentrace. 
Přípravek je vhodný pro seniory, 
je oblíbený mezi studenty, ma-
nažery a intelektuálně aktivními 

(doplněk stravy)(doplňky stravy)



fi n Fosfocaps
(původně - Fosfokoliini Magnesium)

Zapomeňte na zapomínání 

Přípravek obsahuje přírodní le-
citin, mangan a hořčík. Lecitin
pozitivně působí na paměť 
a schopnost koncentrace, je 
zdrojem látek inositol a cholin, 
které podporují spalování tuků 
a přispívají k udržení optimální 
hladiny cholesterolu. Hořčík 
a mangan mají příznivý vliv na 
nervový a srdečně-cévní systém.  

Balení 50 kapslí

Dávkování 2 kapsle denně, ráno a v poledne, při jídle

Jedna 
kapsle 
obsahuje

509,6 mg speciálního lecitinu ze sóji; 279,14 mg rost-
linného oleje; 45 mg hořčíku; 0,6 mg manganu; 175 mg 
fosfatidylcholinu
Výrobek není určen dětem do 3 let.

fi n Fosfotabs
(původně - Fosfokoliini Mangaani)

Zdroj přírodního lecitinu a manganu

Přípravek obsahuje sójový le-
citin a mangan. Lecitin má 
příznivý vliv na činnost mozku, 
pečuje o dobrý stav cév a po-
máhá udržet optimální hladi-
nu cholesterolu. Mangan patří 
mezi antioxidanty, je důležitý 
pro tvorbu energie a dobře 
fungující imunitní systém.  

Balení 150 tablet

Dávkování 2 tablety denně, ráno a v poledne, při jídle

Jedna 
tableta 
obsahuje

304 mg speciálního lecitinu ze sóji; 0,5 mg manganu
Výrobek není určen dětem do 3 let.
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Zapomeňte na zapomínání 

Přípravek obsahuje sójový le-
citin a mangan. Lecitin má 
příznivý vliv na činnost mozku, 
pečuje o dobrý stav cév a po-
máhá udržet optimální hladi-
nu cholesterolu. Mangan patří 
mezi antioxidanty, je důležitý 
pro tvorbu energie a dobře 

(doplněk stravy) (doplněk stravy)
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fi n Ginkbicaps
(původně - Ginkgosan)

fi n Torultabs 
(původně - Glutamax)

Chcete být fi t a plni energie? 

Balení 10 tablet

Dávkování 1 tableta 1 - 2 x denně, nezávisle na jídle

Jedna 
tableta
obsahuje

50 mg glutathionu; 30 mg vitaminu C; 9 mg vitaminu B3; 
2 mg vitaminu B5; 1,1 mg vitaminu B6; 0,8 mg vitaminu 
B2; 0,7 mg vitaminu B1. Schváleno Antidopingovým výbo-
rem ČR. Výrobek není určen dětem.

Léta běží a my chceme být stále mladí 

Přípravek obsahuje glutathion 
získaný z krmných kvasnic, je 
obohacen o vitaminy B a C. 
Glutathion působí jako antioxi-
dant, který pomáhá mírnit pro-
jevy stárnutí organismu. Pod-
poruje odstraňování škodlivých 
a toxických látek z těla, je vhod-
ný během rekonvalescence.

Balení 50 kapslí

Dávkování 1 kapsle denně, nejlépe dopoledne

Jedna 
kapsle 
obsahuje

30 mg extraktu z Ginkgo biloby, tj. 7,2 mg ginkgofl avon-
glykosidů
Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výrobek není 
určen dětem.
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Přípravek obsahuje extrakt 
z listů Ginkgo biloby, který je 
nazýván „stromem moudrosti 
a dlouhověkosti“. Ginkgo příznivě 
ovlivňuje prokrvení organismu, je 
vhodné při pocitu těžkých nohou 
či studených končetin, pozitivně 
působí na paměť a schopnost 
soustředění. 
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Balení 40 tablet

Dávkování 1 - 2 tablety denně, nepodávat před spaním, pro překo-
nání únavy kdykoliv

Jedna 
tableta 
obsahuje

502,2 mg sušeného extraktu guarany (odpovídá 1600 mg 
čerstvých semen), 10 % kofeinu
Výrobek není určen dětem.

Balení 190 ml

Dávkování 1 - 2 čajové lžičky 3 x denně, mezi jídlem nebo po jídle

Obsah

60 % přípravku tvoří speciální extrakt z 10 bylin (čubet be-
nedikt, zlatobýl obecný, hloh obecný, jablečník obecný, 
kontryhel žlutozelený, maralový kořen, přeslička rolní, 
řepík lékařský, smetanka lékařská, tužebník jilmový), 
20 % fruktóza, 20 % alkohol. Výrobek není určen dětem. 
Neobsahuje chemická aditiva. Vhodný pro diabetiky. 

fi n Guartabs 
(původně - Guarana Forte)

Přípravek obsahuje extrakt z gua-
rany, což je tropická dřevina po-
cházející z povodí Amazonky.  
Guarana je zdrojem guaraninu - 
stimulační látky, která poskytuje 
tělu energii. Působí proti úna-
vě, pomáhá udržet pozornost, 
je vhodná např. pro řidiče nebo 
rekonvalescenty. 

Herbamax 
(název se nemění)

Rostlinný výtažek z 10 bylinekIndiáni našli svůj zdroj života a mládí 

Tento silný bylinný extrakt je vy-
roben speciální vakuovou techno-
logií, díky níž obsahuje i ty cen-
né složky, které nepřecházejí 
do standardních bylinných čajů. 
Byliny jsou vhodně kombinovány, 
příznivě působí na trávení, na 
funkci žlučníku, jater a močové-
ho ústrojí.  
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Přípravek obsahuje extrakt z gua-
rany, což je tropická dřevina po-
cházející z povodí Amazonky.  
Guarana je zdrojem guaraninu - 
stimulační látky, která poskytuje 
tělu energii. Působí proti úna-
vě, pomáhá udržet pozornost, 
je vhodná např. pro řidiče nebo 

ppů

(doplněk stravy) (doplněk stravy)
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fi n Chloretabs
(původně - Chloremax)

Přípravek se získává z nutričně 
velmi bohaté sladkovodní řasy 
Chlorella pyrenoidosa, která je 
vynikajícím zdrojem chlorofylu. 
Je vhodná pro očistnou kúru na-
šeho těla, napomáhá vylučování 
škodlivých látek a těžkých kovů 
z organismu, podporuje dobrou 
činnost střev.  

fi n Glukimtabs 
(původně - Immunoglucan)

Beta-glukany – novinka v oblasti péče 
o organismus 

Balení 30 tablet

Dávkování 1 – 2 tablety denně, kdykoliv

Jedna 
tableta 
obsahuje

125 mg WGP® beta-glukanu (WGP = Whole Glucan 
Particle), 165 mg kukuřičného škrobu
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Balení 115 nebo 290 tablet

Dávkování 3 - 5 tablet denně, zapít větším množstvím tekutin, 
nepodávat před spaním

Jedna 
tableta
obsahuje

356 mg řasy Chlorella pyrenoidosa (obsahuje beta-karoten, 
B vitaminy včetně B12, vitamin C, E, K, zinek, železo, ami-
nokyseliny, chlorofyl, DNA a růstový faktor CGF)
Výrobek není určen dětem do 3 let. Schváleno Antidopin-
govým výborem ČR.

Když chcete dodržovat tradici jarní očisty 

Přípravek obsahuje patentovaný 
WGP® beta-glukan získaný z po-
travinářských kvasnic. Beta-glu-
kany jsou látky s antioxidačním 
působením, které mají pozitivní 
vliv na posilňování imunity. 
Pomáhají vzpružit organismus, 
doporučují se lidem náchylným 
k častým onemocněním.
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Přípravek se získává z nutričně 
velmi bohaté sladkovodní řasy 
Chlorella pyrenoidosa, která je 
vynikajícím zdrojem chlorofylu. 
Je vhodná pro očistnou kúru na-
šeho těla, napomáhá vylučování 
škodlivých látek a těžkých kovů 
z organismu, podporuje dobrou 

pp

(doplněk stravy)(doplněk stravy)



fi n Mycelcaps 
(původně - Immunomax)

Přípravek je vyroben z mycélií  
hub (mycélium - podhoubí), kte-
ré jsou zdrojem patentovaného 
extraktu AHCC. Extrakt obsahuje 
řadu cenných látek (např. alfa 
a beta-glukany), které přispívají 
k ochraně organismu, příznivě 
působí na jeho odolnost, mají 
významný posilňující vliv na imu-
nitní systém. 

fi n Inubitabs
(původně - Inubio Forte)

Pro zdravou střevní fl óruJak být odolný a nebát se číhajících nástrah

Přípravek je vyroben z kořene 
čekanky obecné, která je zdro-
jem 100% přírodního inulinu. Toto 
prebiotikum pomáhá pěstovat 
přirozenou bakteriální fl óru ve 
střevech, je nápomocné při ob-
nově narušené střevní mikrofl óry 
(např. po užívání antibiotik), je 
velmi vhodné před cestami do 
zahraničí.  

Balení 150 tablet

Dávkování 2 tablety denně, před jídlem

Jedna 
tableta 
obsahuje

1000 mg inulinu z čekanky obecné 
(Cichorium intybus)
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Balení 70 kapslí

Dávkování 2 kapsle denně, po jídle

Jedna 
kapsle 
obsahuje

200,25 mg extraktu z podhoubí (odpovídá 160 mg aktivní 
sloučeniny AHCC - Active Hemicellulosed Compound)
Výrobek není určen dětem do 3 let. Schváleno Antidopin-
govým výborem ČR.
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Přípravek je vyroben z mycélií  
hub (mycélium - podhoubí), kte-
ré jsou zdrojem patentovaného 
extraktu AHCC. Extrakt obsahuje 
řadu cenných látek (např. alfa 
a beta-glukany), které přispívají 
k ochraně organismu, příznivě 
působí na jeho odolnost, mají 
významný posilňující vliv na imu-

Přípravek je vyroben z kořene 
čekanky obecné, která je zdro-
jem 100% přírodního inulinu. Toto 
prebiotikum pomáhá pěstovat 
přirozenou bakteriální fl óru ve 
střevech, je nápomocné při ob-
nově narušené střevní mikrofl óry 
(např. po užívání antibiotik), je 
velmi vhodné před cestami do 

pp

(doplněk stravy) (doplněk stravy)



fi n Kelpatabs
(původně - Kelpamax)

Přípravek se získává z mořské 
řasy, která obsahuje minerá-
ly, vitaminy, aminokyseliny 
a hlavně jod. Tento prvek 
je důležitý pro funkci štítné 
žlázy, příznivě ovlivňuje meta-
bolismus, pomáhá zlepšit kon-
centraci, zmírnit únavu nebo 
nadměrné pocení.  

fi n Kitofi tabs
(původně - Kitofi t C)

Dary moře statečně bojující s tuky

Balení 180 tablet

Dávkování 3 tablety denně, půl hodiny před jídlem, zapít dostateč-
ným množstvím vody

Jedna 
tableta 
obsahuje

350 mg chitosanu z garnátů (mořských ráčků), 7,5 mg 
vitaminu C. Výrobek není určen dětem. Schváleno Anti-
dopingovým výborem ČR.

Bohatý zdroj jodu z mořské řasy

Přípravek obsahuje vysoce 
kvalitní chitosan (získává se 
z mořských korýšů) a vitamin 
C. Chitosan na sebe váže tuky 
a přispívá tak k udržení op-
timální hladiny cholesterolu, 
pomáhá kontrolovat tělesnou 
hmotnost, redukovat pocit hla-
du a chuť na sladké. 

Balení 160 tablet

Dávkování 1 tableta denně, kdykoliv

Jedna 
tableta 
obsahuje

150 mg mořské řasy Ascophyllum nodosum = 150 µg jodu, 
20 aminokyselin. Schváleno Antidopingovým výborem ČR. 
Výrobek není určen dětem, těhotným ženám a osobám 
s nemocemi štítné žlázy. Podávání jodu se doporučuje 
konzultovat s lékařem.
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(doplněk stravy)(doplněk stravy)



fi n Kromisatabs
(původně - Kromisan)

Přípravek obsahuje výborně 
vstřebatelný, organicky vázaný 
chrom z kukuřičného škrobu. 
Tento prvek je užitečný pro 
udržení stabilní hladiny krevního 
cukru, podílí se na snížení chuti 
na sladké. Nadměrně se vylučuje 
např. při fyzické práci, duševním 
vypětí, v těhotenství. 

fi n Lycoforscaps
(původně - Lycoforce)

Lykopen - antioxidant získaný z rajčatHoní vás mlsná?

Přípravek obsahuje lykopen zís-
kaný ze speciálně pro tento účel 
vyšlechtěné odrůdy rajčat HLLS. 
Lykopen je silný antioxidant 
a přírodní karotenoid, který 
chrání buňky těla před poškoze-
ním, přispívá k ochraně před UV 
zářením, je důležitý pro dobrou 
činnost srdce. 

Balení 60 kapslí

Dávkování 1 kapsle 2 x denně, před nebo mezi jídly, nepodávat 
na noc

Jedna 
kapsle
obsahuje

5 mg lykopenu ze speciálně vyšlechtěné odrůdy rajčat 
HLLS
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Balení 120 tablet

Dávkování 1 tableta denně, v poledne nebo večer, jednu hodinu 
před jídlem

Jedna 
tableta 
obsahuje

332 mg kukuřičného škrobu, 50 µg chromu
Výrobek není určen dětem do 3 let. Schváleno Anti-
dopingovým výborem ČR.
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Přípravek obsahuje lykopen zís-
kaný ze speciálně pro tento účel 
vyšlechtěné odrůdy rajčat HLLS. 
Lykopen je silný antioxidant 
a přírodní karotenoid, který 
chrání buňky těla před poškoze-
ním, přispívá k ochraně před UV 
zářením, je důležitý pro dobrou 

(doplněk stravy) (doplněk stravy)



fi n Magnesatabs
(původně - Magnesan)

Přípravek obsahuje výborně 
vstřebatelný hořčík ve for-
mě aminokyselinových chelátů 
a B vitaminy. Hořčík je důležitý 
pro dobrou funkci srdce, svalů 
a pro krvetvorbu. Příznivě půso-
bí na nervový systém, povzbu-
zuje vitalitu, je důležitý pro 
zdravé kosti a zuby.

fi n Mineraltabs
(původně - Maxihiven Plus)

Zdroj minerálů a stopových prvků pro celou 
rodinu

Balení 110 tablet

Dávkování 2 tablety denně, po jídle nebo po zátěži 

Jedna 
tableta 
obsahuje

130 mg vápníku; 100 mg fosforu; 45 mg hořčíku; 30 mg 
vitaminu C; 8 mg křemíku; 2,5 mg železa; 2 mg zinku; 
0,25 mg mědi; 0,4 mg manganu; 10 µg selenu; 6,5 µg 
chromu. Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výro-
bek není určen dětem do 3 let. 

Hořčík – symbol klidu a míru v těle 

Přípravek obsahuje řadu minerálů 
a stopových prvků, které se zde 
vyskytují v aktivní formě - vázané 
v organických sloučeninách. Je 
vhodný při nedostatečném přívo-
du těchto prvků nebo při zvýšené 
fyzické i psychické námaze, kdy 
pocením ztrácíme množství mi-
nerálů a cítíme se unavení. 

Balení 100 tablet

Dávkování 4 tablety denně, odpoledne a večer, po jídle

Jedna 
tableta
obsahuje

87,5 mg hořčíku; 4,5 mg vitaminu B3; 0,55 mg vitaminu 
B6; 0,35 mg vitaminu B1
Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výrobek není 
určen dětem do 3 let. 
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fi n NeoEcaps 
(původně - Neo-E Plus)

Přípravek obsahuje čistý klíčkový 
olej, který je zdrojem přírodního 
vitaminu E. Tento antioxidant 
podporuje celkovou vitalizaci 
organismu a pomáhá mírnit pří-
znaky stárnutí. Příznivě ovlivňuje 
potenci, je důležitý pro udržení 
dobrého zraku, pomáhá zlepšit 
kvalitu kůže a vlasů.

fi n Prevescaps 
(původně - Prevesan)

Kvalitní zelený čaj v kapslíchVitamin E bývá nazýván vitaminem mládí a krásy

Přípravek obsahuje výtažek ze 
zeleného čaje, který je zdrojem 
Preventalu® - látky s antioxi-® - látky s antioxi-®

dačním působením. Zelený čaj 
má kladný vliv na zpomalení 
procesu stárnutí, pomáhá kon-
trolovat tělesnou hmotnost, pří-
znivě ovlivňuje dobrý stav cév, 
je vhodný při pocitu únavy. 

Balení 60 kapslí

Dávkování 1 kapsle 2 x denně, před nebo mezi jídly, 
nepodávat na noc

Jedna 
kapsle 
obsahuje

308 mg Preventalu® (extrakt Camelia sinensis)
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Balení 70 kapslí

Dávkování 1 kapsle denně, po jídle, nejlépe odpoledne

Jedna 
kapsle 
obsahuje

500,3 mg klíčkového oleje, 10 mg přírodního vitaminu E 
Výrobek není určen dětem do 3 let.
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Přípravek obsahuje výtažek ze 
zeleného čaje, který je zdrojem 

 - látky s antioxi-
dačním působením. Zelený čaj 
má kladný vliv na zpomalení 
procesu stárnutí, pomáhá kon-
trolovat tělesnou hmotnost, pří-
znivě ovlivňuje dobrý stav cév, 

(doplněk stravy) (doplněk stravy)



Fintabs C 
(původně - Piimax C Biotiini)

Přípravek poskytuje organismu 
vápník, křemík, biotin, hořčík, 
chrom a vitamin C. Je nápomoc-
ný v péči o dobrý stav kloubů, 
vlasů, nehtů a pokožky, pomáhá 
udržet pružnost a ohebnost po-
hybového aparátu. Je doporučo-
ván zejména střední generaci či 
sportovcům. 

Fintabs CD bori
(původně - Piimax CD Kalkki+Boori)

Pro pevné kosti v každém věku

Balení 300 tablet

Dávkování 4 tablety denně, ráno a v poledne, před nebo po jídle

Jedna 
tableta
obsahuje

468,7 mg dolomitu (100 mg vápníku; 60 mg hořčíku); 
49 mg křemíku; 48,9 mg prášku z aceroly; 15 mg vitami-
nu C; 0,75 mg boru; 17,5 µg vitaminu K1 7,5 µg biotinu; 
1,25 µg vitaminu D3
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Balení 300 tablet

Dávkování 3 tablety denně, ráno před snídaní 1 tableta, před obě-
dem 2 tablety

Jedna 
tableta 
obsahuje

121 mg křemíku; 120 mg prášku z aceroly (20 mg vitami-
nu C); 77,47 mg dolomitu (15 mg vápníku; 9 mg hořčíku);  
5 mg citrusových biofl avonoidů; 20 µg biotinu; 16,7 µg 
chromu. Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výro-
bek není určen dětem do 3 let.

Pro pružné klouby a zdravou pokožku 

Přípravek se doporučuje popula-
ci středního věku, ženám v pře-
chodu, osobám se zlomeninami 
nebo starší generaci pro udržení 
pevných a zdravých kostí. Je 
obohacen o bor, který pomáhá 
snižovat uvolňování vápníku 
z kostí, a vitamin K1, který se 
podílí na regeneraci kostí.
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Přípravek poskytuje organismu 
vápník, křemík, biotin, hořčík, 
chrom a vitamin C. Je nápomoc-
ný v péči o dobrý stav kloubů, 
vlasů, nehtů a pokožky, pomáhá 
udržet pružnost a ohebnost po-
hybového aparátu. Je doporučo-
ván zejména střední generaci či 

Přípravek se doporučuje popula-
ci středního věku, ženám v pře-
chodu, osobám se zlomeninami 
nebo starší generaci pro udržení 
pevných a zdravých kostí. Je 
obohacen o bor, který pomáhá 
snižovat uvolňování vápníku 

, který se 

(doplněk stravy)(doplněk stravy)



Fintabs CD
(původně - Piimax C Kalkki D) 

Přípravek se díky svému složení 
doporučuje zejména dětem 
a mládeži v období růstu, na-
stávajícím maminkám nebo 
sportovcům. Jedná se o hod-
notný zdroj vápníku (vápník 
je důležitý pro stavbu kostí 
a zubů), jehož vstřebatelnost je 
podporována vitaminy D a C.

Balení 300 tablet

Dávkování 4 tablety denně, ráno a v poledne, před nebo po jídle

Jedna 
tableta 
obsahuje

469 mg dolomitu (100 mg vápníku; 60 mg hořčíku); 
49 mg křemíku; 49 mg prášku z aceroly (15 mg vitaminu 
C); 1,25 µg vitaminu D3. Schváleno Antidopingovým výbo-
rem ČR. Výrobek není určen dětem do 3 let.

Balení 300 tablet

Dávkování 2 tablety denně, ráno a v poledne, před nebo po jídle

Jedna 
tableta
obsahuje

93 mg křemíku; 40 mg vápníku; 20 mg vit. C; 5 mg zinku;  
3,3 mg vit. E; 1,3 mg vit. B5; 1 mg hořčíku; 0,73 mg vit. 
B6; 0,53 mg vit. B2; 100 µg kys. listové; 80 µg vit. A; 16,6 µg 
chromu; 15 µg biotinu; 8,3 µg selenu. Schváleno Antidopin-
govým výborem ČR. Výrobek není určen dětem do 3 let.

Fintabs pro
(původně - Piimax Pro-Vita)

Pro krásné vlasy, nehty a pleťDěti rostou a potřebují vápník

Přípravek obsahuje kombinaci 
přírodních látek, která přízni-
vě ovlivňuje dobrý stav kostí,  
kloubů, vlasů, nehtů a pleti. 
Obsažené složky (především 
křemík) pomáhají zpomalit še-
divění vlasů, přispívají ke zpev-
nění nehtů, k udržení pružné 
a mladistvé pleti. 
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Přípravek se díky svému složení 
doporučuje zejména dětem 
a mládeži v období růstu, na-
stávajícím maminkám nebo 
sportovcům. Jedná se o hod-
notný zdroj vápníku (vápník 
je důležitý pro stavbu kostí 
a zubů), jehož vstřebatelnost je 

Přípravek obsahuje kombinaci 
přírodních látek, která přízni-
vě ovlivňuje dobrý stav kostí,  
kloubů, vlasů, nehtů a pleti. 
Obsažené složky (především 
křemík) pomáhají zpomalit še-
divění vlasů, přispívají ke zpev-
nění nehtů, k udržení pružné 

(doplněk stravy) (doplněk stravy)
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fi n Prostis 
(původně - Prostamax)

Přípravek obsahuje z 80 % ex-
trakt sušeného zralého plodu 
americké trpasličí palmy Sere-
noa repens a z 20 % extrakt zla-
tobýlu obecného. Tyto bylinky 
pozitivně působí na funkci mo-
čového ústrojí a jsou užitečné 
v péči o prostatu, kdy podporují 
její zdravou funkci. 

Pycnogenol 
(název se nemění)

Dar z borovicových lesů v jižní Francii

Balení 60 tablet

Dávkování 2 - 4 tablety denně, po jídle

Jedna 
tableta 
obsahuje

20,1 mg výtažku z kůry pobřežní borovice (Pinus mariti-
ma), 182,4 mg kukuřičného škrobu
Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výrobek není 
určen dětem do 3 let.

Balení 50 ml

Dávkování 5 kapek 3 x denně, před jídlem, rozředit ve vodě

Obsah

extrakt Serenoa repens, extrakt zlatobýlu obecného; 
5 kapek (0,2 ml) Prostamaxu obsahuje 128 mg plodu 
Serenoa repens a 8 mg zlatobýlu obecného
Pro obsah cca 57 % alkoholu výrobek není určen dětem 
a osobám s těžkým onemocněním ledvin.

Pro muže středního a vyššího věku 

Přípravek je vyroben z kůry 
pobřežní borovice, která roste 
v borovicových lesích jižní 
Francie. Obsahuje Pycnogenol® 
– látku s antioxidačním působe-
ním, která ochraňuje buňky před 
volnými radikály, má pozitivní 
vliv na elasticitu pokožky a vita-
litu organismu, je užitečná v péči 
o cévy i zrak.  
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Pycnogenol Strong
(název se nemění)

V porovnání s přípravkem Pyc-
nogenol (viz str. 42) obsahuje 
tento produkt dvojnásobné 
množství hlavní účinné látky 
- 40 mg Pycnogenolu®. Tento 
antioxidant neutralizuje volné 
radikály, zpomaluje proces 
stárnutí, pomáhá zlepšit pruž-
nost pokožky i cév. 

Dvojnásobné množství hlavní účinné látky

Balení 60 tablet

Dávkování 1 - 2 tablety denně, 
po jídle

Jedna 
tableta 
obsahuje

40,2 mg výtažku z pobřežní borovice (Pinus maritima), 
162,3 mg kukuřičného škrobu. Výrobek není určen 
dětem. Nevhodný pro těhotné a kojící ženy.
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fi n Relaxinis
(původně - Relaxin)

Přípravek obsahuje výtažky z mu-
čenky, třezalky, chmele a vřeso-
vého květu. Tyto byliny jsou zdro-
jem látek, které příznivě působí 
na zklidnění organismu, uplatňují 
se v případech, kdy se člověk cítí 
ochablý a slabý, čelí různým zá-
těžovým situacím, kdy bojuje se 
stresem a špatnou náladou. 

V dnešní době není o stresové situace nouze

Balení 50 ml

Dávkování 10 kapek 3 x denně smíchat s vodou, večer půl až jednu 
hodinu před spaním

Obsah

10 kapek = 0,4 ml obsahuje 72 mg sušené mučenky, 48 mg 
sušené třezalky, 24 mg sušeného chmele, 16 mg vřesového 
květu
Pro obsah 57 % alkoholu výrobek není určen dětem. 
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fi n Selenitabs
(původně - Selesan)

Volné radikály jako naši nepřátelé

Balení 120 tablet
Dávkování 1 tableta denně, ráno po jídle

Jedna 
tableta
obsahuje

268,75 mg prášku z aceroly (60 mg vitaminu C); 101 mg 
mrkvové moučky; 10 mg citrusových biofl avonoidů; 5 mg 
prášku z černého rybízu; 5 mg prášku ze slupek hroznů; 
10 mg zinku; 2,5 mg manganu; 50 µg selenu
Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výrobek není 
určen dětem do 3 let.

Přípravek obsahuje organický 
selen, navíc je obohacen o zi-
nek, mangan a vitamin C. Selen 
je antioxidant, který přispívá 
k ochraně organismu před úto-
kem volných radikálů (tyto látky 
atakují buňky v těle, poškozují 
je, urychlují proces stárnutí, jsou 
příčinou řady zdravotních potíží). 

fi n Remasacaps 
(původně - Remasan)

Hlíva ústřičná – zdroj cenných látek

Přípravek obsahuje výtažek 
z hlívy ústřičné, která je zdro-
jem cenných biogenních látek 
(polysacharidy a glykoproteiny 
pozitivně ovlivňují odolnost těla 
a metabolismus tuků, pleuran 
podporuje tvorbu protilátek). 
Hlíva je užitečná v boji s bradavi-
cemi, příznivě působí na klouby. 

Balení 72 kapslí

Dávkování 1 kapsle 2 x denně, v poledne a večer, po jídle

Jedna 
kapsle 
obsahuje

152 mg sušené hlívy ústřičné
Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výrobek není 
určen dětem do 3 let.
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fi n Selenitabs multi 
(původně - Selesan Multi)

V porovnání s přípravkem fi n Se-
lenitabs je tento produkt oboha-
cen o vitaminy B, které jsou dů-
ležité např. pro tvorbu červených 
krvinek nebo pro dobrý psychický 
stav. Selen je antioxidant, který 
působí proti únavě, urychluje 
regeneraci, příznivě ovlivňuje 
plodnost a činnost srdce.

Selen v přípravku s komplexnějším složením

Balení 100 tablet

Dávkování 1 tableta denně, ráno, po jídle

Jedna 
tableta
obsahuje

109,8 mg kukuřičné moučky; 5 mg citrusových biofl avo-
noidů; 60 mg vit. C; 15 mg zinku; 10 mg vit. E; 2,5 mg 
manganu; 4 mg vit. B5; 2,2 mg vit. B6; 1,4 mg vit. B1; 
50 µg selenu. Schváleno Antidopingovým výborem ČR. 
Výrobek není určen dětem do 3 let.
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fi n Sitostabs 
(původně - Sitosan)

Cholesterol je dobrý sluha, ale zlý pán

Přípravek obsahuje beta-si-
tosteroly získané z borovice. 
Tyto látky jsou užitečné v péči 
o prostatu, přispívají k ochraně 
cév, pomáhají mírnit škody, 
které v našem těle způsobuje 
tučná strava, pomáhají zacho-
vat optimální hladinu chole-
sterolu.

Balení 90 tablet

Dávkování 2 tablety 2 x denně, v poledne a večer, po jídle

Jedna 
tableta
obsahuje

300 mg beta-sitosterolu, 50 mg pektinu, 20 mg kukuřičné 
moučky
Výrobek není určen dětem do 3 let.

d původní obal
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fi n Spirdietabs 
(původně - Spirulina Diet)

Přípravek obsahuje sladkovodní 
mikrořasu Spirulinu, která je 
hodnotným zdrojem bílkovin, vi-
taminů, minerálů a aminokyselin. 
Je vhodná pro sportovce, posky-
tuje 20x více proteinu než sója 
a podporuje zvýšení kondice. 
Pomáhá mírnit chuť k jídlu i na 
sladké a je užitečným doplňkem 
redukčních diet. 

Balení 290 tablet

Dávkování 5 tablet denně, hodinu před jídlem, dostatečně zapít

Jedna 
tableta 
obsahuje

360 mg sladkovodní mikrořasy Spirulina alga (obsahuje 
beta-karoteny, vitaminy B1, B2, B5, B6, B12, fosfor, sodík, 
hořčík, železo, draslík, zinek, mangan, aminokyseliny)
Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výrobek není 
určen dětem do 3 let. 

Řasa bohatá na bílkoviny, chudá na kalorie 

fi n Sportprotabs 
(původně - Sport Protein)

Zdroj čistě přírodních proteinů

Balení 240 tablet

Dávkování 5 - 10 tablet 2 - 3 x denně, pro rychlou regeneraci hodinu 
po zátěži

Jedna 
tableta 
obsahuje

300 mg sójových proteinů (sója není geneticky upravo-
vána), 114,5 mg mléčných proteinů, 50 mg proteinů ze 
syrovátky, 25 mg proteinů z vaječného bílku
Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výrobek není 
určen dětem do 3 let.

Přípravek obsahuje rostlinné 
i živočišné proteiny a je také 
zdrojem aminokyselin. Pro jeho 
výrobu se používá mléčná bílko-
vina kasein, vaječný bílek a čistá 
bílkovina sóji. Má dobrý efekt na 
nárůst svalové hmoty, pomáhá 
regenerovat organismus po zá-
těži, sportovním výkonu nebo 
v době rekonvalescence.

původní obal

původní obal

Přípravek obsahuje sladkovodní 
mikrořasu Spirulinu, která je 
hodnotným zdrojem bílkovin, vi-
taminů, minerálů a aminokyselin. 
Je vhodná pro sportovce, posky-
tuje 20x více proteinu než sója 
a podporuje zvýšení kondice. 
Pomáhá mírnit chuť k jídlu i na 
sladké a je užitečným doplňkem 

Přípravek obsahuje rostlinné 
i živočišné proteiny a je také 
zdrojem aminokyselin. Pro jeho 
výrobu se používá mléčná bílko-
vina kasein, vaječný bílek a čistá 
bílkovina sóji. Má dobrý efekt na 
nárůst svalové hmoty, pomáhá 
regenerovat organismus po zá-
těži, sportovním výkonu nebo 

(doplněk stravy)(doplněk stravy)
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fi n Starktabs
(původně - Stark Pollen)

Přípravek se získává z včelího 
pylu, který je zdrojem beta-karo-
tenu, vitaminů B i C a minerálů. 
Je slazen glukózou, což je zá-
kladní cukr, který využívají naše 
orgány k získání energie. Včelí 
pyl pozitivně ovlivňuje obrany-
schopnost organismu, pomáhá 
překonat únavu, je vhodný pro 
sportovce nebo rekonvalescenty.  

Energie z včelích úlů

Balení 150 tablet

Dávkování 2 - 3 tablety 2 x denně, po jídle

Jedna 
tableta 
obsahuje

320 mg pylu, 68 mg glukózy
Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výrobek není 
určen dětem do 3 let. Nevhodný pro lidi alergické na 
pyl.

fi n Ubigoltabs
(původně - Ubigold Q10)

Koenzym Q10 - motor života

Přípravek obsahuje koenzym 
Q10 – antioxidant, jehož tvorba 
s věkem klesá a který hraje dů-
ležitou roli v produkci energie. 
Koenzym Q10 podporuje nárůst 
fyzické kondice a vitality, pozi-
tivně působí na činnost srdce, 
pomáhá překonat únavu, je 
užitečný pro zdravý stav dásní 
(vhodný u paradontózy). 

Balení 60 tablet

Dávkování 1 tableta denně, nejlépe s masitější potravou

Jedna 
tableta
obsahuje

30 mg čistého koenzymu Q10; 10 mg vitaminu E; 
158,4 mg kukuřičného škrobu
Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výrobek není 
určen dětem.
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fi n Uritabs
(původně - Urisan)

Přípravek obsahuje sušený 
extrakt z brusinek a z kořene 
čekanky. Brusinky jsou zdrojem 
patentované složky CranMax, 
která pozitivně ovlivňuje funkci 
močového ústrojí a příznivě pů-
sobí na dobrý stav sliznic. Inulin 
podporuje růst zdraví prospěš-
ných bifi dobakterií ve střevech. 

Balení 60 tablet

Dávkování 1 tableta 2 x denně, před jídlem, zapít větším množ-
stvím vody

Jedna 
tableta 
obsahuje

250,2 mg brusinkového prášku (Vaccinium macrocar-
pon), 496,8 mg inulinu z kořene čekanky
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Výtažek z brusinek obohacený inulinem

fi n Visitabs
(původně - Visio Balance)

Lutein a zeaxantin pro ostrý zrak

Balení 60 tablet

Dávkování 1 tableta denně, nezávisle na jídle

Jedna 
tableta 
obsahuje

6 mg luteinu; 0,3 mg zeaxantinu; 120 mg extraktu měsíč-
ku zahradního; 30 mg kukuřičného škrobu; 9 mg prášku 
z borůvek; 6 mg prášku ze slupek hroznů. Schváleno An-
tidopingovým výborem ČR. Výrobek není určen dětem.

Přípravek obsahuje optimální 
množství přírodních látek (lu-
tein a zeaxantin z květů měsíč-
ku, proantosyanidy z borůvek, 
resveratrol ze slupek hroznů), 
které mají pozitivní účinek na 
vidění člověka a pomáhají chrá-
nit oční pigment před slunečním 
či počítačovým zářením. 

původní obal
(doplněk stravy)(doplněk stravy)



původní obal

49

fi n Visistrong 
(původně - Visiomaxi)

Když zvýšeně namáháte svůj zrak

Balení 60 tablet

Dávkování 2 tablety denně, kdykoliv

Jedna 
tableta
obsahuje

5 mg Pycnogenolu®; 3 mg luteinu; 0,15 mg zeaxantinu; 
60 mg extraktu z měsíčku; 9 mg extraktu z borůvek; 
6 mg extraktu z hroznových slupek; 25 mg vit. C; 5 mg vit. 
E; 1,1 mg vit. B6; 150 µg kyseliny listové; 1,5 µg vit. B12; 
2,5 mg zinku; 1 mg manganu; 29,44 mg kukuřičného škro-
bu. Výrobek není určen dětem do 3 let.

Přípravek je zdrojem luteinu 
a zeaxantinu (antioxidanty získa-
né z květů měsíčku), je obohacen 
o vitaminy, minerály, Pycnoge-
nol® získaný z pobřežní borovice. 
Tato kombinace látek příznivě 
ovlivňuje udržení dobrého zraku, 
je vhodná pro seniory, řidiče, pro 
všechny, kdo zvýšeně namáhají 
svůj zrak.   

fi n VitaBtabs 
(původně - Vitatabs Multi B)

Přípravek obsahuje kyselinu lis-
tovou a B vitaminy (včetně B12), 
které jsou důležité pro zdravou 
pokožku, pro dobrou činnost ner-
vového systému, pro tvorbu čer-
vených krvinek, příznivě ovlivňují 
funkci mozku a svalů. Spotřeba 
těchto vitaminů se zvyšuje např. 
v těhotenství, během kojení nebo 
u těžce pracujících lidí.

Zdroj kyseliny listové a důležitých B vitaminů

Balení 150 tablet

Dávkování 1 tableta denně, nalačno

Jedna 
tableta
obsahuje

18 mg vitaminu B3; 4 mg vitaminu B5; 2,2 mg vita-
minu B6; 1,6 mg vitaminu B2; 1,4 mg vitaminu B1; 
300 µg kyseliny listové; 30 µg biotinu; 3 µg vitaminu B12; 
264,5 mg kukuřičného škrobu
Výrobek není určen dětem do 3 let.
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fi n Zinericaps
(původně - Zinerin Forte)

Zázvor je výborný nejen v kuchyni

Přípravek obsahuje výtažek ze 
zázvoru a safl orový olej. Zázvor 
je zdrojem éterických olejů, 
proteinů, vitaminů a minerálů. 
V asijské kuchyni se používá 
přes 3000 let nejen jako koře-
ní, ale i jako prostředek, který 
mírní nevolnosti, podporuje 
trávení, pomáhá zachovat dob-
rou pohyblivost kloubů.   

Balení 36 kapslí

Dávkování 1 - 2 kapsle denně, během jídla, hodně zapít

Jedna 
kapsle 
obsahuje

360 mg safl orového oleje ze světlice barvířské, 140 mg 
extraktu ze zázvorového oleje
Výrobek není určen dětem do 3 let.
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X-Potens
(název se nemění)

S kotvičníkem více energie a chuti do života 

Přípravek se získává z kotviční-
ku zemního, který je zdrojem 
množství pozitivně působících 
látek. Tyto složky podporují 
tvorbu testosteronu a estrogenu, 
příznivě působí na nárůst svalové 
hmoty, pomáhají mírnit příznaky 
krize středního věku (tloustnutí, 
podrážděnost, ztráta vitality 
či sexuálního zájmu).  

Balení 60 tablet

Dávkování první měsíc 1 tableta 2 x denně, pak 1 tableta denně 

Jedna 
tableta 
obsahuje

500 mg extraktu z kotvičníku zemního (Tribulus ter-
restris), což obsahuje 50 mg protodioscinů (steroidní 
saponin furostanolového typu)
Výrobek není určen dětem. Nedoporučuje se těhotným 
a kojícím ženám a adolescentům.

původní obal
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fi n Zinkotabs
(původně - Zinkosan)

Přípravek obsahuje organicky 
vázaný zinek a vitamin C získaný 
z třešně aceroly. Zinek má anti-
oxidační účinky, patří mezi prvky 
důležité pro chod organismu. Je 
potřebný pro zdravou pokožku, 
silné kosti, pro dobře fungující 
imunitní systém, doporučuje se 
při rekonvalescenci. 

fi n Zinkofresh 
(původně - Zinkosan Freshmint)

Cucavá tableta s mentolem a xylitolem

Balení 40 tablet

Dávkování 4 tablety denně, 
nechat rozpustit v ústech 

Jedna 
tableta
obsahuje

15 mg vitaminu C; 2,75 mg zinku; 1,76 mg mentolu; 
1,28 mg mátového oleje; 20 mg přírodního pomeran-
čového aroma; 278,56 mg xylitolu; 264,8 mg glukózy; 
120 mg fruktózy. Výrobek není určen dětem do 3 let.

Zinek - užitečný prvek a antioxidant

Přípravek obsahuje antioxidačně 
působící zinek, přírodní vitamin 
C a komplex aromatických olejů. 
Je slazen přírodním sladidlem 
xylitol a má podobu rozpustných 
cucavých tablet. Pomáhá akti-
vovat imunitní systém, udržet 
dobrou průchodnost nosu, dopo-
ručuje se při příznacích škrábání 
v krku.

Balení 120 nebo 300 tablet

Dávkování 1 tableta denně,
po jídle, možno i cucat

Jedna 
tableta 
obsahuje

15 mg zinku, 84 mg prášku z aceroly (20 mg vitaminu C), 
311 mg glukózy 
Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výrobek není 
určen dětem do 3 let.
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Cartivet 

Veterinární přípravek Cartivet byl 
navržen veterináři pro udržování 
optimální funkce kloubů a nor-
mální mobility psů, s příznivým 
efektem na kloubní chrupavky, 
kosti a vazy. Základem výrobku 
je extrakt z novozélandské sláv-
ky zelenoústé, který je zdrojem 
řady cenných látek, napomáha-
jících v boji se záněty a otoky 

Balení 100 tablet

Dávkování
prvních 6 týdnů (dle váhy psů): do 10 kg - 1 tbl. denně, 
10 až 25 kg - 2 tbl. denně, 25 až 45 kg - 4 tbl. denně, nad
45 kg - 6 tbl. denně. Po 6 týdnech stačí poloviční dávka.

Jedna 
tableta 
obsahuje

250 mg extraktu z měkkýšů (odpovídající glucosaminu), 
200 mg extraktu z chrupavek (odpovídající chondroitin 
sulfátu), 150 mg extraktu z juky, 30 mg DL-methioninu, 
20 mg vitaminu C, 2 mg manganu, 1 mg zinku, aroma 
a pojivo rostlinného původu
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Vitamax 

Veterinární multivitaminový do-
plněk Vitamax je vhodný pro psy, 
kočky a hlodavce. Poskytuje zá-
kladní řadu vitaminů a stopových 
prvků pro dennodenní potřebu 
domácích zvířat. Obsahuje L-Car-
nitin pro podporu tukového me-
tabolismu, je vhodný pro zvířata 
v rekonvalescenci k rychlejšímu 
znovunabytí sil. Pomáhá zlepšit  
kondici zvířat a kvalitu jejich 
srsti.

Balení 100 tablet 

Dávkování psi - 1 tbl. denně na 10 kg váhy; kočky - 1/2 až 1 tbl. 
denně; hlodavci - 1/4 až 1/2 tbl. jednou za týden

Jedna 
tableta 
obsahuje

2000 IU vit. A; 100 IU vit. D3; 35 mg vit. C; 25 mg vit. E; 
20 mg DL-methioninu; 6 mg kys. nikotinové; 5 mg vit. B6; 
2 mg vit. K3; 1,8 mg pantotenátu vápníku; 1,5 mg vit. B2; 
1,2 mg vit. B1; 0,2 mg L-Carnitinu; 0,1 mg kys. listové; 
0,02 mg vit. B12; 0,02 mg selenu

kloubů. Cartivet je doporučován všem rasám psů - největší užitek 
má pro psy starší, psy těžce pracující, psy v rekonvalescenci.

Pro zdravé klouby vašeho psa 

(veterinární přípravek) (veterinární přípravek)

Vitaminy a minerály pro naše zvířecí miláčky
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Allermin krém

Allermin krém doplňuje řadu preparátů s obsahem Perilly frutes-
cens (viz str. 13) a je doporučován pro zmírnění kožních alergic-
kých projevů. Krém je velmi mastný, vhodný i pro citlivou, suchou 
nebo šupinatou pleť. Neobsahuje barviva ani parfémovací složky, 
je obohacen o vitamin E. Užitečný může být i v případech, kdy 
postižená osoba ošetření hormonálními léky odmítá nebo jsou pro 
ni nevhodné.

Pomáhá uklidnit podrážděnou pokožku

Balení 50 ml

Používání vhodný pro denní i noční používání
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Piimax gel
Pomocník v boji proti akné

Piimax gel obsahuje křemík, 
který pleť zpevňuje, vyhla-
zuje, omlazuje, zlepšuje její 
pružnost, a zinkový laktát, 
který urychluje proces hojení 
a příznivě ovlivňuje vysušování 
zanícených míst. Piimax gel je 
pomocí při prvních příznacích 
akné, osvědčil se u problémů 
s mastnou pletí. Po aplikaci gelu 
je možno pozorovat zklidnění 
a napnutí pleti.  

Femiglandin GLA+E 
Pro hladkou a svěží pleť, pro pevné a lesklé vlasy

Krém díky cílenému složení (ky-
selina gamalinolenová, vitaminy 
A, E, beta-karoten, AHA kyseliny) 
podporuje obnovování kožních 
buněk, pokožku zvlhčuje a pro-
jasňuje, poskytuje pleti potřeb-
nou péči a výživu. 

Šampon obsahuje přírodní látky 
(pupalkový olej, vitaminy E, F), 
které podporují pružnost, pev-
nost a lesk vlasů. Vyživuje vlaso-

Balení 200 ml

Použítí

Aplikovat večer 1–2 x týdně. Gel se nanese na obličej ve formě 
masky (vyhýbáme se očním partiím), nechat působit 10 minut 
a poté smýt. Po umytí může dojít k zarudnutí citlivé pokožky, 
to ale zmizí nejpozději do 2 hodin. U velmi citlivé pleti se 
doporučuje aplikovat pouze na krátkou dobu – cca 2 minuty. 

Balení Použití

Krém 50 ml pro denní i noční použití

Šampon 250 ml pro všechny typy vlasů, pro pravidelné umývání

Kondicionér 250  
ml

po umytí vetřeme do vlhkých vlasů, necháme 
několik minut působit, opláchneme

vé cibulky, zlepšuje jejich kvalitu, ošetřuje vlasovou pokožku. 

Kondicionér posiluje a chrání vlasy, dává jim přirozený lesk, elimi-
nuje jejich statický náboj.



55

Pycnogenol gel

Pycnogenol gel obsahuje silný 
antioxidant Pycnogenol (výtažek 
z kůry pobřežní borovice), vita-
min E, panthenol a aloe vera. 
Chrání pleť před působením 
volných radikálů, podporuje za-
chování pružné, zdravé a svěží 
pleti, omezuje tvorbu vrásek. Je 
vhodný jak pro pravidelnou péči, 
tak pro intenzivní omlazovací 
kúru, kdy se nanáší po dobu jed-
noho až dvou týdnů, ráno i večer 
na čistou pleť. Vhodný je i pro 
muže jako přípravek po holení, 
kdy pleť zvláční a ošetří. 

Dokonale pečuje o vaši pleť 

Balení 50 ml

Používání vhodný pro všechny typy pleti, aplikuje se ráno a večer 
na čistou pleť

Ubigold Q10 krém
Mějte svůj věk pod kontrolou

Ubigold Q10 krém obsahuje ko-
enzym Q10, který má antioxi-
dační účinky, navrací pokožce 
pružnost, svěžest a vitalitu. Ten-
to „anti aging“ krém potlačuje 
příznaky stárnutí pleti, pokožku 
zvlhčuje a zvyšuje její elasti-
citu. Krém obsahuje pupalkový 
a mandlový olej, squalen, který 
pokožku regeneruje, beta-ka-
roten, který podporuje zdravé 
opálení, vitamin E, panthenol, 
vitamin A, glycerin. Má pH 5,5 
a UV faktor č. 4.  

Balení 50 ml

Používání vhodný pro denní i noční používání, výborný pod 
make-up, vhodný i pro citlivou a suchou pleť



Každý den po celý rok 
s kosmetikou Finline Gold
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l Prostřednictvím kosmetiky 
Finline Gold vám nabízíme kva-
litní a osvědčené přípravky, které 
pomohou zdokonalit váš vzhled, 
oddálí stárnutí pleti a udrží vaši 
svěžest.

l Výjimečnost kosmetických 
přípravků Finline Gold je dána 
maximální dosažitelnou hydratací, 
která tvoří nejlepší štít v boji pro-
ti stárnutí. 

l Jedná se o přírodní kosmetiku, 
která obsahuje cenné kosmetické 
suroviny, jako jsou jojobový olej, 
mandlový olej, zklidňující a hojivé 
výtažky z léčivých bylin, panthe-
nol, komplex vitaminů včetně 
vitaminu E. 

l Patentovaná vakuová techno-
logie způsobuje, že nedochází ke 
znehodnocení důležitých složek 
a účinných látek, čímž se zcela od-
lišuje od běžných metod založených 
na tepelném zpracování. Tento po-
stup garantuje zachování účinných 
látek ve velmi silném koncentrátu.

l Přípravky jsou maximálně 
bezpečné, snášenlivé a ideální pro 
evropské podnebí. Představují při-
rozenou ochranu před UV zářením.

l Zákazník má možnost pořídit 
si kosmetiku Finline Gold za velice 
přijatelnou cenu. Výhodou je, že ji 
může používat každá žena bez roz-
dílu věku.



Acnea čistí a ošetřuje mastnou, problematickou 
a aknózní pleť. Neobsahuje alkohol. Hojivé, 
osvěžující a čisticí účinky přípravku zaručují 
extrakty ze šalvěje, jitrocele a lopuchu většího, 
které snižují nadměrnou činnost mazových žláz 
a předchází tak zánětlivým procesům. Panthe-
nol pleť zklidňuje, hydratuje a regeneruje.

Acnea
osvěžující tonikum bez alkoholu

Čistí a ošetřuje Speciální péče o tělo a pleť 

Anticel je snadno vstřebatelné gelové lotio, které 
příznivě působí na lymfatický systém, pomáhá 
odbourávat tuky a vyhladit pokožku. Má protizá-
nětlivé a zpevňující účinky, pomáhá u celulitidy. 
Obsahuje tužebník jilmový, extrakt z kostivalu lé-
kařského a přesličky rolní, vitamin E a panthenol. 

Anticel
konec s celulitidou

Speciální péče o tělo a pleť 

Adolor speciál je vhodný při problémech 
pohybového aparátu, ulevuje od bolesti svalů 
a kloubů, pomáhá po práci, fyzickém výko-
nu, během rehabilitace. Příjemně hřeje, 
velice dobře se roztírá a vstřebává. Obsahuje 
methylsalicylát, vitamin E, panthenol a spe-
ciální nenasycený tekutý vosk.

Adolor speciál 
přinese vám úlevu

200 
ml

50 
ml

50 
ml

Speciální péče o tělo a pleť

Suntime plus
výborný po opalování
Suntime plus je velmi vhodný po opalování na 
slunci i v soláriu, pleť zklidní a zregeneruje. 
Tento účinek je dán obsahem violky trojba-
revné, měsíčku zahradního, vysokým podílem 
mandlového oleje a rostlinných karotenoidů. 
Krém je vhodný pro normální, suchou a citli-
vou pleť, je výborný i pro dětskou pokožku.

200 
ml
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Pleťové mléko s jojobovým olejem slouží k od-
líčení všech typů pleti. Obsažený jojobový olej 
a hydratační složky předchází vysušování po-
kožky, kukuřičný škrob a palmový olej důkladně 
a šetrně pleť čistí. Sedmikráskový extrakt stahuje 
póry, napíná pokožku a má tonizující efekt, proto 
není nutné následné použití tonika. 

Pleťové mléko 
důkladně čistí

Pro všechny typy pleti

Jojobový krém se uplatňuje jako denní i noč-
ní krém, je vhodný pro všechny základní typy 
pleti a dokonale uspokojuje ženy každého 
věku. Tento lehký polomastný přípravek je vý-
borně vstřebatelný, vhodný jako podklad pod 
make-up. Obsahuje jojobový olej, vitamin E 
a panthenol.

Jojobový krém
chrání a regeneruje ve dne i v noci

Pro všechny typy pleti

Vita E oční krém jedinečně pečuje o jemné par-
tie kolem očí. Obsahuje koloidní látky z mořských 
mikroorganismů, vitamin E, panthenol a jemné 
olejové látky, které pleť vypínají, vyhlazují drob-
né vrásky a zpomalují stárnutí pokožky. Balení 
krému ve speciálním dávkovači je velmi praktické 
a usnadňuje jeho používání.

Vita E oční krém
náš favorit, ideální do kabelky

Pro všechny typy pleti

30 
ml

50 
ml

120
ml
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Balzám na suchou pleť je polotekutý přípra-
vek vysoce mastného charakteru, určen k péči 
o suchou, šupinatou a namáhanou pokožku obli-
čeje a těla. Ošetřuje ji po pobytu ve vodě, v ná-
ročných klimatických podmínkách a nahrazuje 
výživný krém. Obsahuje vitamin E, panthenol, 
jojobový olej a violku trojbarevnou. Přes den 
chrání, v noci regeneruje a vyživuje.  

Balzám na suchou pleť
dostatečně intenzivní péče

Péče o suchou pokožku

Regenea čistí, ošetřuje a zpevňuje suchou pleť 
se sklonem k tvorbě vrásek. Neobsahuje alkohol. 
Výtažek ze zeleného čínského čaje pleť regene-
ruje a tonizuje, extrakt z lnice květele zlepšuje 
její pružnost a působí proti vzniku rozšířených 
žilek, přeslička rolní pleť čistí, panthenol účinně 
hydratuje a zvláčňuje. 

Regenea
účinně čistí a osvěžuje

Niance 
ochrání vás během dne

Balance ošetřuje citlivou a narušenou pleť, doko-
nale hydratuje a vyživuje. Předchází vzniku rozší-
řených žilek a účinně pomáhá dosáhnout a udržet 
mladistvý vzhled. Obsahuje výtažek z violky troj-
barevné, vitamin E, panthenol a jojobový olej. 
Přes svou zdánlivou hutnost a mastný charakter 
pleť nepřemašťuje, je výborný na noc.

Balance
intenzivní noční kúra

Péče o suchou pokožku

Péče o suchou pokožku Péče o suchou pokožku

Mimořádně lehký krém Niance má výtečný zvláč-
ňující a hydratační efekt. Chrání pleť před nepří-
znivými vlivy prostředí a je vhodný zejména pro 
denní použití. Regeneruje suchou a citlivou pokož-
ku, obsahuje speciální voskové látky, vitamin E, 
panthenol a extrakt ze sedmikrásky, která pleť 
napíná a zklidňuje.

50 
ml

120 
ml 200 

ml

50 
ml
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Ptejte se poradce pro výživu 
Mgr. Martin Forejt, Ph.D., odborný poradce 
pro výživu, vám poradí na infolince 800 169 570 
každý LICHÝ čtvrtek od 18.00 do 20.00 hodin.

Hledejte radu u našich specialistů
Finclub vám nabízí poradenský servis lékařů 
- specialistů (máte možnost vybrat si lékaře za-
bývajícího se oborem, s kterým souvisí váš dotaz 
či vaše potíže). Respektujte prosím den i hodinu, 
kdy jsou uvedení lékaři k dispozici. Děkujeme. 

MUDr. Jana Brychtová - OFTALMOLOG každou STŘEDU od 16.00 do 18.00 hod. na tel.: 602 257 495

MUDr. Ivan Holeyšovský - ONKOLOG každý ČTVRTEK od 16.00 do 17.00 hod. na tel.: 603 570 170

MUDr. Stanislav Severa - NEUROLOG každé PONDĚLÍ od 8.00 do 13.00 hod. na tel.: 603 207 805

MUDr. Dalibor Ostrý - ORTOPED každý ČTVRTEK od 14.00 do 16.00 hod. na tel.: 602 544 002

MUDr. Jana Pokorná - PEDIATR každé PONDĚLÍ od 14.00 do 16.00 hod. na tel.: 606 915 852

MUDr. Eva De La Hozová - PSYCHIATR každou STŘEDU od 16.00 do 17.00 hod. na tel.: 571 417 567

MUDr. Lidmila Schneidrová - DERMATOLOG každý ČTVRTEK od 19.00 do 20.00 hod. na tel.: 605 815 721
MUDr. Ludmila Lázničková - GYNEKOLOG každý PRACOVNÍ DEN od 8.00 do 9.00 hod. na tel.: 543 254 891 

(problémy můžete také konzultovat s vyškolenými poradci sdružení CENAP Brno - Centrum naděje a pomoci 
- na tel.: 543 331 470-2 v pracovní dny PO - ČT v době od 8.00 do 17.00 hod. a v PÁ od 8.00 .do 15.00 hod.)

Mgr. Martin Forejt, Ph.D. - PORADCE PRO VÝŽIVU každou STŘEDU od 13.00 do 14.00 hod. na tel.: 732 722 115

Potřebujete poradit? Máte zdravotní potíže a uvítáte konzultaci odborníka? Chcete se začít starat o své zdraví a nevíte, co si vybrat? Finclub 
již několik let nabízí svým zákazníkům unikátní službu - bezplatné poradenství Lékařského grémia. Na našich distribučních centrech jsou 
k dispozici lékaři, kteří vám odborně poradí a doporučí vhodné preparáty (přesný rozpis, kdy má na daném DC lékař službu, zjistíte na našich 
internetových stránkách). Své otázky nám můžete zasílat i elektronickou poštou na adresu fi nclub@fi nclub.cz nebo prostřednictvím internetu 
na www.fi nclub.cz. 

Poradna lékařů je tu pro vás

Ptát se můžete každé 
úterý a čtvrtek od 16.00 
do 18.00 hodin na bez-
platné telefonní lince 
800 169 570.

Vaše dotazy zodpoví tito lékaři: 

volejte zdarm

a  l  volejte
 z

da
rm

a l

)
l MUDr. Ivana Kvítová
l MUDr. Albert Czolko
l MUDr. Vladimíra Kohoutová
l MUDr. Michal Klácel

Volejte na bezplatnou linku Finclubu
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Podrobné informace získáte u svého sponzora, na www.fi nclub.cz nebo na infolince 800 169 570. 

Lékařské grémium - garant kvality a od bor né úrov ně
Lékařské grémium Finclubu sdružuje více než 2000 lékařských od bor ní ků z Čes ké a Slo ven ské republiky, z Polska a Maďarska. 
Díky sys te ma tic ké školicí a vzdělávací práci má LG vý raz ný vliv na vysokou pro fe si o nál ní a od bor nou úroveň na šich členů.

Lékařské grémium - unikátní služba zákazníkovi

Diagnostika výživy z vlasů
Finclub vám nabízí tuto službu jako nadstandardní diagnostickou metodu, která analyzuje složení, 
koncentraci a poměr jednotlivých prvků v těle. Zkoumaným materiálem jsou vlasy. Na základě této 
analýzy lze stanovit metabolický typ zkoumaného člověka a doporučit mu vhodné přípravky i patřičná 
dietetická opatření. Finclub vám v této souvislosti poskytuje zdarma konzultace s lékařem, který 
interpretuje zpracované výsledky, a zdarma konzultace s odborníkem na výživu, který zabezpečuje 
poradenství ohledně výživy, vhodného jídelníčku apod.

Kardioprojekt
Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností FINCLUB FOR LIFE, o.p.s., provádíme diagnostiku 
zvýšeného rizika kardiovaskulárních onemocnění s následným doporučením vhodných produktů 
a postupů ke snížení tohoto rizika.

l Lékařské grémium nabízí odborné konzultace
l Spolupracuje s řadou významných lé kař ských kapacit
l Podílí se na výběru preparátů
l Seznamuje lékaře a naše členy s nej no věj ší mi poznatky lékařské vědy
l Školí členy Finclubu
l Vydává odborný občasník Zpravodaj LG
l Spolupracuje na přípravě propagačních materiálů
l Vyhodnocuje zkušenosti zákazníků s pre pa rá ty Finclubu
l Členové LG zpracovávají empirické studie o jednotlivých preparátech
l Seznamují širokou veřejnost s preparáty Fin clu bu
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international

ROMANIA

MARIÁNSKÉ

LÁZNĚ

PLZEŇ

LIBEREC

ČESKÉ

BUDĚJOVICE

OPAVA

OSTRAVA

NOVÝ
JIČÍN

ZLÍN

FRÝDEK

MÍSTEK

TŘINEC

ČESKÝ 

TĚŠÍN

BUDAPEST

OPOLE

ŁÓDŹ

CIESZYN

TRNAVA BANSKÁ

BYSTRICA

LEVICE

BRATISLAVA
TOPOĽČANY

POLAND

ROMANIAROMANIAROMANIAROMANIA

GERMANY

FINCLUB plus, a.s., CZECH REPUBLIC, Karvinská 21, 737 01 Český Těšín
tel.: +420 558 711 558, 800 169 570, fax: +420 558 711 559, e-mail: fi nclub@fi nclub.cz, www.fi nclub.cz

FINCLUB Slovakia, spol. s r.o., SLOVAKIA, Na Priekope 114/53, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 500 28 50, 0800 113 114, tel./fax: +421 41 562 61 61, e-mail: fi nclub@fi nclub.sk, www.fi nclub.sk

FINCLUB Poland Sp. z o.o., POLAND, ul. Głęboka 59, 43-400 Cieszyn
tel./fax:  +48 33 85 20 196, +48 33 85 10 195, tel.: 800 133 177, e-mail: fi nclub@fi nclub.pl, www.fi nclub.pl

FINCLUB Hungary Kft., HUNGARY, Bartók Béla út. 77. III. em. 3, 1114 Budapest
tel.: +36 1 209 1152, +36 30 244 7791, fax: +36 1 209 1152, e-mail: fi nclub@fi nclub.hu, www.fi nclub.hu

FINCLUB Germany, GERMANY 
e-mail: fi nclub@fi nclub.de, www.fi nclub.de

FINCLUB Austria, AUSTRIA 
e-mail: fi nclub@fi nclub.at, www.fi nclub.at

S. C. FINCLUB Transylvania S. r. l., ROMANIA 
Str. 1 Decembrie Nr. 44, 315 500 Nadlac
tel.: +40 257 473 683, e-mail: fi nclub@fi nclub.ro
www.fi nclub.eu
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