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Seznamte se s Finclubem
Společnost FINCLUB International je nadnárodní obchodní fi rma, kte-
rá v roce 1990 jako první přinesla na český trh přírodní doplňky stravy 
z Finska. Širokou nabídku těchto přípravků najdete na www.fi nclub.cz 
nebo si můžete zažádat o katalog doplňků stravy. Postupně pak 
Finclub rozšiřoval nejen svůj sortiment, ale i oblast působení - nyní 
nás najdete již v sedmi státech střední Evropy. 

Přípravky španělské společnosti Codina
Codina je rodinný podnik zabývající se výrobou čisticích prostředků. Byl založen 
koncem 19. století v městečku Mataró blízko Barcelony. Za dobu svého fungování 
rodina Codinů vyvinula prvotřídní čisticí prostředky, které jsou šetrné k přírodě, 
ekologické a nejsou testovány na zvířatech. Jejich dlouholetá prestiž a neupadající 
kvalita jsou tou nejlepší reklamou.

Dne 1. 7. 2009 otevřel Finclub novou divizi - FCC (Finclub cleaners and cosme-
tics), což je divize čisticích a kosmetických prostředků. Výrobky FCC jsou původem 
ze Španělska, Velké Británie, Kanady a USA a splňují vysoké standardy kvality. V Kanadě 
a USA splňují normy GMP a ve Španělsku také nároky EU na bezpečnost, ekologičnost, 
biodegrabilitu (biologickou rozložitelnost), nepřítomnost fosfátů v pracích prostředcích 
a dále certifi káty ISO a A.I.S.E.

V minulosti tyto produkty distribuovala fi rma, která ukončila svou činnost a jejíž 
spolupracovníci se nyní stali členy a zákazníky FCC. Finclub se tak stal ještě větší 
a ekonomicky silnější společností s cílem zúročit tento fakt v neustálém zlepšování 
našich služeb pro Vás - naše spolupracovníky, členy a klienty. 
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Zboží si můžete objednat i prostřednictvím 
zásilkové služby

• klikněte na www.fi nclub.cz (e-shop)
• obraťte se na Client centrum (tel.: 558 711 558)
• volejte na bezplatnou infolinku (tel.: 800 169 570)
• pište na e-mail: fi nclub@fi nclub.cz nebo na adresu: 
 FINCLUB plus, a.s., Karvinská 21, 737 01 Český Těšín

Sortiment FCC je k dispozici také
v těchto zahraničních pobočkách Finclubu

• FINCLUB Slovakia, spol. s r.o., www.fi nclub.sk
• FINCLUB Poland Sp. z o.o., www.fi nclub.pl

DC FCC adresa telefon otevírací doba

Blansko  Seifertova 3 516 411 686  
739 633 877

po: 10.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 
st: 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

Brno  Cejl 20 545 117 188  
739 633 877 

po: 9.00 - 12.30, 13.30 - 17.00 
st: 9.00 - 12.30, 13.30 - 18.00 

čt: 10.00 - 17.00

Český Těšín  Frýdecká 36 558 711 051  
608 777 218 po, st, čt: 10.00 - 16.00

Hradec Králové  Buzulucká 431 495 582 211  
602 438 825

po, čt: 10.00 - 17.00
st: 13.00 - 17.00

Jihlava  Hamerníkova 27 737 509 238
603 285 217

út - čt: 15.00 - 19.00
jinak dle dohody

Liberec  Na Srázu 782 602 162 214 út, čt: 15.00 - 18.00
jinak dle dohody

Olomouc  Na Bystřičce 4 777 052 454 po, út, čt: 9.00 - 17.00

Ostrava  Výstaviště Černá
 louka, pavilon E

596 124 460
602 960 894

po, čt: 8.00 - 18.00
út: 8.00 - 16.00
st: 8.00 - 15.00

Praha  Štítného 285/29    
 Praha 3

222 222 658
222 222 088

po - čt: 9.30 - 18.00
pá: 9.30 - 15.00 

Seznam distribučních center divize FCC (k 1. 11. 2009)
Seznamte se s Finclubem
Seznam distribučních center divize FCC
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V brzké době do sortimentu FCC plánujeme zařadit: 
l Gel pro intimní hygienu s dubovým extraktem
l Gel pro intimní hygienu s výtažkem z Aloe Vera
l Skin cream



Univerzální odmašťovač
 

(s pumpičkou i v náplni) CODI ENERGIC

Zázrak proti
mastnotě
• neocenitelný pomocník při úklidu neocenitelný pomocník při úklidu 
 v kuchyni (odmaštění sporáků, dlaž-v kuchyni (odmaštění sporáků, dlaž-
 dic, obkladů, podlahových krytin), dic, obkladů, podlahových krytin), 
 v koupelně atd.
• velmi účinně odstraňuje mastné velmi účinně odstraňuje mastné 
 skvrny z oděvů, potahových látek skvrny z oděvů, potahových látek 
 či koberců
• dokonale bělí záclony
• čistí součástky strojů a motory aut

Přípravek rozpouští všechny druhy Přípravek rozpouští všechny druhy 
tuků i zašlou mastnou špínu na tuků i zašlou mastnou špínu na 
jakémkoliv povrchu. 
Na odolné skvrny jako tuk, olej, za-Na odolné skvrny jako tuk, olej, za-
šlé límce a manžety, aplikujte od-šlé límce a manžety, aplikujte od-
mašťovač přímo na znečištěné mís-
to, mírně promněte a vyperte v ruce to, mírně promněte a vyperte v ruce 
nebo v pračce. Stejný postup zacho-
vejte při čištění koberců a potahů. 
Přípravek lze použít na všechny stálo-
barevné látky kromě vlny!

Obsah: 750 ml
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neocenitelný pomocník při úklidu 
v kuchyni (odmaštění sporáků, dlaž-
dic, obkladů, podlahových krytin), 

velmi účinně odstraňuje mastné 
skvrny z oděvů, potahových látek 

Přípravek rozpouští všechny druhy 
tuků i zašlou mastnou špínu na 

Na odolné skvrny jako tuk, olej, za-
šlé límce a manžety, aplikujte od-
mašťovač přímo na znečištěné mís-
to, mírně promněte a vyperte v ruce to, mírně promněte a vyperte v ruce 
nebo v pračce. Stejný postup zacho-
vejte při čištění koberců a potahů. 
Přípravek lze použít na všechny stálo-
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Čistič 
na sklokeramické 
desky (s pumpičkou)

CODI VITROCERAMIC

Usazená nečistota 
nemá šanci
• čistí a leští, chrání a dodává lesk
• na povrchu zanechává neviditelný 
 ochranný fi lm
• čistí sklokeramické desky a induk-
 ční sporáky bez škrábanců

Naneste prostředek na vychladlou 
sklokeramickou desku. Nechte chví-
li působit, poté vlhkým hadříkem 
nebo houbičkou povrch vyčistěte. 
Nakonec přetřete suchým hadříkem 
nebo papírovou utěrkou. Podle 
potřeby postup opakujte.

Obsah: 750 ml

Ná

hradní pumpička

 220,-
č. 403913

 195,-
č. 403912

 140,-
č. 402402

Pro dokonalé čištění skel 
• výborný na čištění a odmašťování skel, zrcadel, oken aut
•  velmi vhodný na čištění dlaždic, smaltovaných povrchů, kuchyňského nábytku, domácí 
 elektroniky, kovových povrchů
• lehce odstraní nečistoty včetně mastnoty, nemusí se oplachovat

Nastříkejte prostředek na povrch, který chcete vyčistit, a vyleštěte suchým hadříkem. 
Vyčištěný povrch se nemlží, odpuzuje prach a zůstává dlouho čistý.

Obsah: 750 ml

Přípravek na čištění skel (s pumpičkou)

CODI CRISTAL 

 220,-
č. 409001
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 25,-
č. 413015



Čistič s vůní borovice
CODI PINO

Univerzální koncentrovaný čistič 
• čistí, odstraňuje zápach i vodní kámen
• účinně odstraní zašlé skvrny, zničí bakterie
• zabraňuje růstu mechu na kamenině 

Koncentrovaný čisticí prostředek je vhodný především 
pro úklid sanitárního zařízení, WC, koupelen, dlaždic, 
podlah, dveří, skel, ale i k mytí kuchyňského nábytku, 
předsíňových skříní, vchodových dveří apod. Na zašlou 
špínu, skvrny a silně znečištěné plochy použijte přípravek 
neředěný.

Obsah: 1 litr

Vyleští a provoní
• víceúčelové čisticí a lešticí prostředky
• lehce odstraní veškeré nečistoty
• nezanechávají žádný povlak
• dokonale vyleští různé povrchy 
 v domácnosti
• nadlouho provoní celou místnost

Tyto univerzální úklidové prostředky lze 
použít na podlahy (linoleum, dlaždice, 
mramor), v koupelnách (vany, kachlíky, 
obklady) i na ostatní povrchy v domác-
nosti (kliky, odpadkové koše). 

Obsah: 1 litr

Lešticí přípravky
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s vůní citrusových plodů 
LA OCA BRILLANT CITRICO

s vůní přírodního mýdla 
LA OCA BRILLANT CON JABÓN NATURAL

s vůní levandule 
LA OCA BRILLANT LAVANDA

Na 10 litrů vody 
použijeme 3 až 4 
uzávěry čisticího 

prostředku.• tekutý čisticí a dezinfekční prostředek ničí bakterie 
 a jejich zárodky způsobující rozklad a zápach
• dezinfekční účinek trvá několik dní

Vhodný na čištění a dezinfekci podlah, dlaždic, kuchyní, 
koupelen, toalet, odpadkových košů apod., je možno ho 
použít jako dezinfekci po domácích zvířatech. Nezane-
chává skvrny, nepoškozuje odpady, gumu.

Obsah: 1 litr

Čistič s antibakteriální 
přísadou 
CODI CLEANER

Proti špíně, proti bakteriím

špínu, skvrny a silně znečištěné plochy použijte přípravek 

• tekutý čisticí a dezinfekční prostředek ničí bakterie 

Vhodný na čištění a dezinfekci podlah, dlaždic, kuchyní, 
koupelen, toalet, odpadkových košů apod., je možno ho 
použít jako dezinfekci po domácích zvířatech. Nezane-

 115,-
č. 400701

 150,-
č. 403301

 150,-
č. 401401

 150,-
č. 405602

 150,-
č. 403601
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Přípravky na mytí nádobí

• okamžitě působí na nečistoty 
 a usazeniny
• účinně vyčistí omyvatelné povrchy 
 v koupelně
• snadno odstraní vápenaté 
 usazeniny a skvrny od tvrdé vody
• neobsahuje abraziva - nepoškozuje 
 čištěné plochy a nepoškrábe povrch 

Tento ekologický přípravek je určen na 
odstraňování vodního kamene z umyva-
del, van, vodovodních baterií, toalet, 
dlaždiček a dalších sanitárních zařízení. 

Na zašlé místo naneste neředěný přípra-
vek, nechte působit maximálně 10 minut 
a povrch opláchněte. Pokud potřebujete 
vyčistit podlahu nebo dlaždice, nalijte 
cca 10 ml přípravku do zhruba 5 litrů 
vody. 

Na odstranění vodního kamene z pračky 
nalijte 10 ml koncentrátu do prázdného 
zásobníku na prášek a spusťte nejkratší 
prací program (30 °C vlna) bez prádla.

Přípravek není vhodný na materiály, kte-Přípravek není vhodný na materiály, kte-Přípravek není vhodný na materiály, kte-Přípravek není vhodný na materiály, kte-
ré jsou citlivé vůči kyselinám (např. mra-ré jsou citlivé vůči kyselinám (např. mra-
mor, smalt, hliník) ani na popraskané mor, smalt, hliník) ani na popraskané 
smaltované povrchy.

Obsah: 750 ml

Odstraňovač vodního kamene 
(s pumpičkou i v náplni)

LA OCA BAÑO

Usazená nečistota 
nemá šanci

okamžitě působí na nečistoty 

účinně vyčistí omyvatelné povrchy 

usazeniny a skvrny od tvrdé vody
neobsahuje abraziva - nepoškozuje 
čištěné plochy a nepoškrábe povrch 

Tento ekologický přípravek je určen na 
odstraňování vodního kamene z umyva-
del, van, vodovodních baterií, toalet, 
dlaždiček a dalších sanitárních zařízení. 

 naneste neředěný přípra- naneste neředěný přípra-
vek, nechte působit maximálně 10 minut vek, nechte působit maximálně 10 minut 
a povrch opláchněte. Pokud potřebujete a povrch opláchněte. Pokud potřebujete 
vyčistit podlahu nebo dlaždice, nalijte vyčistit podlahu nebo dlaždice, nalijte 
cca 10 ml přípravku do zhruba 5 litrů cca 10 ml přípravku do zhruba 5 litrů 

 z pračky  z pračky 
nalijte 10 ml koncentrátu do prázdného nalijte 10 ml koncentrátu do prázdného 
zásobníku na prášek a spusťte nejkratší zásobníku na prášek a spusťte nejkratší 
prací program (30 °C vlna) bez prádla.prací program (30 °C vlna) bez prádla.prací program (30 °C vlna) bez prádla.

Přípravek není vhodný na materiály, kte-Přípravek není vhodný na materiály, kte-
ré jsou citlivé vůči kyselinám (např. mra-
mor, smalt, hliník) ani na popraskané 

Usazená nečistota 

koncentrovaný
LA OCA ULTRA

• vysoce koncentrovaný, ekologický prostředek
• 4krát účinnější než běžné přípravky
• dokonale likviduje tuk i z obtížně čistitelných hrnců, 
 pekáčů a pánví

Vzhledem k dokonalé technologii stačí použít 3-5krát 
menší množství přípravku oproti ostatním prostředkům 
na mytí nádobí. 

Obsah: 1 litr

mor, smalt, hliník) ani na popraskané mor, smalt, hliník) ani na popraskané mor, smalt, hliník) ani na popraskané 

s přírodním mýdlem
LA OCA JABÓN NATURAL

• koncentrovaný úsporný přípravek 
 na mytí nádobí
• aktivně odmašťuje, snižuje 
 výskyt bakterií
• tvoří bohatou pěnu, lehce odstraní 
 mastnotu i zaschlé zbytky jídla

Přípravek je silný, vysoce účinný, ale 
šetrný k nádobí i k pokožce - ruce 
nedráždí a nevysušuje. Má neutrální 
pH a příjemnou vůni přírodního 
mýdla.

Obsah: 1 litr

 195,-
č. 401603

 160,-
č. 403803

 125,-
č. 401702
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 165,-
č. 401602



Použitím na 
toaletě jeho 
možnosti nekončí
• rozkládá a neutralizuje 
 pachy na toaletách
• účinně likviduje pach 
 cigaretového kouře
• lze nastříkat přímo na 
 textil nebo záclony
• nezanechává vlhké skvrny, 
 nešpiní zdi

Tento jemně parfémovaný 
přípravek osvěžuje vzduch, 
účinně eliminuje zápach na 
toaletách a příjemně provoní 
prostředí. Stačí stříknout do 
horní části místnosti - vůně 
účinkuje intenzivně již krátce 
po použití.

Obsah: 750 ml

Vůně pro váš
domov 
• rozkládá a neutralizuje pachy, 
 osvěžuje vzduch
• zanechává dlouhotrvající 
 a příjemnou vůni
• lze nastříkat přímo na textil 
 nebo záclony
• nezanechává skvrny na zdi

Tento jemně parfémovaný pří-
pravek osvěžuje vzduch. Účinně 
odstraňuje zápach cigaretového 
kouře a výparů v domácnostech, 
kancelářích, zasedacích místnos-
tech, barech, restauracích, na 
diskotékách. Příjemně provoní 
prostředí - stačí stříknout do hor-
ní části místnosti. Vůně účinkuje 
intenzivně již krátce po použití.

Obsah: 750 ml

Osvěžovač vzduchu (s pumpičkou i v náplni)

TONI CODI AMBIENTADOR DE LUXE „PARIS”

Osvěžovač vzduchu na WC (s pumpičkou i v náplni)

TONI CODI AMBIENTADOR BAÑOS Y WC
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rozkládá a neutralizuje pachy, 

zanechává dlouhotrvající 

lze nastříkat přímo na textil 

nezanechává skvrny na zdi

Tento jemně parfémovaný pří-
pravek osvěžuje vzduch. Účinně 
odstraňuje zápach cigaretového 
kouře a výparů v domácnostech, 
kancelářích, zasedacích místnos-
tech, barech, restauracích, na 
diskotékách. Příjemně provoní 
prostředí - stačí stříknout do hor-
ní části místnosti. Vůně účinkuje 
intenzivně již krátce po použití.

 240,-
č. 404302

 215,-
č. 404301

 240,-
č. 404504

 215,-
č. 404503
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Tekutý prací přípravek na barevné a černé prádlo
DETERGENTE LA OCA BLACK AND COLOR

Ekologické 
a šetrné k přírodě
• tekuté prací prostředky na bílé 
 i barevné prádlo, na praní v pračce 
 i v ruce
• jejich dokonalá rozpustnost 
 zajišťuje efektivní čištění
• nezanechávají na prádle žádné 
 dráždivé zbytky 
• obsahují přidanou 
 neparfémovanou aviváž

Jemné, přírodní, nedráždivé kompo-
nenty, tekutá konzistence a přidaná 
neparfémovaná aviváž jsou přesně tou 
kombinací, která vyhovuje dospělým, 
dětem i novorozencům s citli-
vou pokožkou. Přípravky jsou vhodné 
pro jemné i běžné prádlo na teplotu 
určenou typem prádla. 
Na skvrny a zašlou špínu nalijte před 
hlavním praním přímo na znečištěné 
místo a nechte chvíli působit.

Obsah: 3 litry

S Aloe Vera
DETERGENTE LA OCA CON ALOE VERA

S přírodním mýdlem
DETERGENTE LA OCA CON JABÓN MARSELLA
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Skvrny mizí a barvy se nemění
• tekutý prací prostředek na praní černého a barevného prádla
• obsahuje Chromabond®, který zajišťuje stálost barev a dodává prádlu hebkost
• oxy efekt - zvyšuje pěnivost, usnadňuje odstraňování skvrn a špínyoxy efekt - zvyšuje pěnivost, usnadňuje odstraňování skvrn a špíny
• nezanechává na prádle žádné dráždivé zbytky pracího prostředku nezanechává na prádle žádné dráždivé zbytky pracího prostředku 
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Ekologické 
a šetrné k přírodě

S Aloe Vera
DETERGENTE LA OCA CON ALOE VERA

S přírodním mýdlem
DETERGENTE 

 360,-
č. 406103

Tekuté prací 
přípravky

 295,-
č. 408802

Chromabond® zabraňuje 
uvolňování barvy z ba-
revného prádla. Pokud 
by k uvolnění i přesto 
došlo v důsledku nekva-
litních barev použitých 
při výrobě textilií, za-
braňuje tomu, aby při 
společném praní více 
barevných materiálů 
došlo k nežádoucímu 
obarvení oblečení.
Na odolnou špínu a re-
zistentní skvrny (tuk, 
olej, pot na límcích 
a manžetách košil) 
aplikujte přípravek pří-
mo na skvrnu, jemně 
promněte a dále perte 
normálním způsobem.
 
Obsah: 2 litry

Dávkování: 
jemné prádlo 
= 1 až 1,5 uzávěru 
na 6 l vody 
praní v ruce 
= 1 uzávěr na 6 l vody

Pozor - na delikátní 
vlákna (len, hedvábí, 
vlna) aplikujte vždy 
výrobek rozpuštěný ve 
vodě.

Dávkování: 
běžně špinavé prádlo 
-  měkká voda - 0,5 uzávěru
-  tvrdá voda - 1 uzávěr
-  velmi tvrdá voda- 1,5 uzávěru

hodně špinavé prádlo 
-  měkká voda - 1,25 uzávěru
-  tvrdá voda - 1,5 uzávěru
-  velmi tvrdá voda- 2 uzávěry

oxy efekt - zvyšuje pěnivost, usnadňuje odstraňování skvrn a špínyoxy efekt - zvyšuje pěnivost, usnadňuje odstraňování skvrn a špíny
nezanechává na prádle žádné dráždivé zbytky pracího prostředku nezanechává na prádle žádné dráždivé zbytky pracího prostředku 

 360,-
č. 402211



Odstraňovač skvrn 
(s pumpičkou i v náplni)

LA OCA CUELLOS Y PUÑOS

Odstraňte špínu, 
odstraňte skvrny
• prostředek odstraňuje skvrny bez 
 namáčení a drhnutí
• velmi účinný k odstranění skvrn od 
 ovoce, kávy, jídla, tuku, rtěnky, krve
• lze použít při ručním praní i praní 
 v pračce
• aplikuje se snadno, rychle, přesně, 
 je šetrný k textiliím

 165,-
č. 400601
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Aviváže Obsah: 1,5 litru

Odstraňovač skvrn 

prostředek odstraňuje skvrny bez 

velmi účinný k odstranění skvrn od 
ovoce, kávy, jídla, tuku, rtěnky, krve
lze použít při ručním praní i praní 

aplikuje se snadno, rychle, přesně, 

 165,-
č. 400601

aplikuje se snadno, rychle, přesně, 

 205,-
č. 400602

Prostředek bezpečně zbavuje textilie těžko odstranitelných skvrn z límečků, manžet, 
pracovních oděvů, blůz, spodního prádla, ubrusů, potahů a koberců. Odstraňovač 
aplikujte přímo na skvrnu a nechte působit. Následně textilii vyperte v ruce nebo 
v pračce a dobře vymáchejte.

Obsah: 750 ml

 210,-
č. 466501

 210,-
č. 466601

 210,-
č. 466701

Měkkost a hebkost,
které vás pohladí
Jemně vonící koncentrované avi-
váže učiní prádlo voňavé, heb-
ké a nadýchané. Jejich pravidel-
né používání dodá vašemu prád-
lu měkkost, vůni a dlouhotrvající 
svěžest. 
Přidejte do poslední vody na má-
chání, v pračce nalijte do ozna- 
čeného zásobníku.

Koncentrovaná 
LA OCA SUAVIZANTE CONCENTRADO

Koncentrovaná s Aloe Vera 
LA OCA SUAVIZANTE CON ALOE VERA

Koncentrovaná 
s přírodním mýdlem
LA OCA SUAVIZANTE JABÓN NATURAL



Houbičky 
LA OCA SCRATCH

Obsah: 2 ks

Či
st

ic
í p

ro
st

ře
dk

y

 75,-
č. 407802
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Dokonale uvolňuje nečistoty z WC, hlavně 
z těžko dosažitelných míst. Zabraňuje tvorbě 
vodního kamene, likviduje nežádoucí pachy 
a provoní místnost WC. Lehkým stiskem přípravek 
naneste do vnitřního prostoru po celém obvodu 
WC mísy a nechte krátce působit.

Obsah: 750 ml

• čistí důkladně a bez škrábanců, lehce odstraní nečistoty
• obsahují speciální vlákna, vydrží extrémně dlouho

Tyto extra velké a odolné houbičky využijete v celé domácnosti - jsou ideální na mytí 
kachlíků, umyvadel, skel, podlah, kuchyňského nábytku, snadno odstraňují plíseň ze 
spár, usnadňují mytí hliníkových kol (disků). Jsou vhodné i do sauny nebo do vany jako 
peeling.

 155,-
č. 405902
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Nastříkejte na mop nebo prachovku ze 
vzdálenosti cca 20 cm. Nechte působit 
několik minut, dokud se přípravek 
nevstřebá. Po vyčištění povrchu mop nebo 
prachovku uložte do plastového sáčku, 
aby přípravek zcela nevyschnul.

Obsah: 750 ml

Unikátní emulze s voskem, která výborně 
vyčistí podlahy a zároveň vytvoří ochranný 
lesklý fi lm na jakémkoliv povrchu. 
• dokonale pečuje o dlážděné podlahy 
 a obklady, vyleští dlažbu i kachlíky
• zanechá lehkou lesknoucí vrstvu
• jemně provoní celou místnost
• po použití přípravku jsou podlahy
 chráněny před opotřebením

Do kbelíku s vodou zamíchejte 85 g 
přípravku (tj. 5x obsah víčka), na podlahy 
pórovité nebo zastaralé použijte větší 
množství přípravku. Následně podlahu 
vyčistěte podle zvyku a nechte zaschnout. 
Pro dosažení většího lesku přeleštěte 
suchým hadrem.

Obsah: 1 litr

Nastříkejte na mop nebo prachovku ze 
Nechte působit 

několik minut, dokud se přípravek 
nevstřebá. Po vyčištění povrchu mop nebo 
prachovku uložte do plastového sáčku, 
aby přípravek zcela nevyschnul.

, která výborně 
vyčistí podlahy a zároveň vytvoří ochranný 
lesklý fi lm na jakémkoliv povrchu. 

dokonale pečuje o dlážděné podlahy 
a obklady, vyleští dlažbu i kachlíky
zanechá lehkou lesknoucí vrstvu
jemně provoní celou místnost
po použití přípravku jsou podlahy

Do kbelíku s vodou zamíchejte 85 g 
 (tj. 5x obsah víčka), na podlahy 

pórovité nebo zastaralé použijte větší 
množství přípravku. Následně podlahu 
vyčistěte podle zvyku a nechte zaschnout. 
Pro dosažení většího lesku přeleštěte 

Čistič ve spreji Moppa MOPPA DORACIL SPREY

Dejte svému mopu novou sílu
Čistič ve spreji (unikátní formule s bioalkoholem) je vhodný na
parkety, mramor, linoleum, plovoucí podlahy, kameninu nebo dlaždice. 
• leští a dezinfi kuje povrchy pouze pomocí přírodních látek (bez vody)
• čistí a absorbuje prach bez máčení
• vrací povrchům lesk, ale nezanechává je kluzké
• místnost příjemně provoní

Podlahy vyleští, navoskuje
a provoní

Čistič s voskem
CERA BRILLO KODY

Dezinfekční čistič WC 
s vůní moře LA OCA WC MARINO

Likviduje pachy i nečistoty
• účinný a přitom šetrný
• odstraňuje nečistoty i bakterie
• příjemně provoní celou místnost 
• použití neprovází dráždivý zápach 

Nepostradatelní pomocníci nejen v kuchyni

 205,-
č. 460801

 270,-
č. 4112019
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100% Aloe Vera gel sprej
ALOE RELIEF GEL SPRAY

Gel z Aloe Vera je určen k zevnímu použití. Pomáhá hojit běžná menší 
poranění, popáleniny či poštípání hmyzem. Je přirozeným, chladivým, 
hydratačním a protizánětlivým prostředkem, vykazuje i určitý efekt 
při likvidaci bakterií, virů a plísní. 

Konejšivá náruč přírody 

Své pokožce bychom měli věnovat zvláštní péči - je to první linie obrany proti 
nečistotám a infekcím. Pokud je tato obrana prolomena, ať už alergií, kousnutím 
hmyzu, spálením nebo vlivem extrémního počasí, potřebuje pokožka speciální péči 
k povzbuzení hojivého procesu a vyhnutí se možným infekcím.

Na pokožku nastříkejte při-
měřené množství gelu. Ap-
likaci dle potřeby opakujte. 
Gel se rychle vstřebává a za-
nechává příjemný pocit.

Aloe Vera gel sprej
• chladivý gel tišící bolest, obsa-
 huje 100% Aloe Vera 
• urychluje hojení běžných po-
 ranění, jako jsou spáleniny,  
 odřeniny, škrábance, poštípání 
 hmyzem i rozbitá kolena 
 a lokty vašich dětí
• zmírňuje podráždění pleti po 
 nadměrném slunění, předsta-
 vuje jedinečnou regeneraci 
 spálené a poškozené pokožky
• pomáhá mírnit kožní obtíže
• je ideální pro velmi suchou 
 a popraskanou kůži se zvý-
 šenou citlivostí

Obsah: 250 ml

 310,-
č. 4530307
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Čistá vazelína 
pro děti
BABY PETROLEUM JELLY

Ošetřuje a zklidňuje  
• 100% čistá vazelína s příjemnou vůní
• chrání jemnou dětskou pokožku před 
 opruzeninami
• vhodná nejen pro děti, ale i pro dospělé 
 nebo alergiky
• ošetřuje, zklidňuje a zjemňuje citlivou 
 a suchou pokožku
• v zimě chrání rty před popraskáním 
 a obličej před omrzlinami
• změkčuje ztvrdlou kůži na patách či 
 loktech

Obsahuje čistou kosmetickou vazelínu, 
která má vysoký ochranný a hydratační 
účinek. Aplikuje se jako krém. Pleť za-
nechává vláčnou, jemnou a napnutou.

Obsah: 200 g

100% čistá vazelína
WHITE PETROLEUM JELLY

Vynikající ochrana kůže  
• univerzální výrobek se širokým spek-
 trem použití
• obsahuje čistou kosmetickou vazelínu
• vynikající jako ochranný krém při práci 
 nebo po následném umytí rukou
• v zimě ochraňuje obličej před nepříz-
 nivými vlivy počasí a rty před po-
 praskáním
• změkčuje ztvrdlou kůži na patách
• výborný pomocník při barvení řas 
 a obočí
• má vysoký ochranný a hydratační 
 účinek

Vazelína je hypoalergenní, neparfémo-
vaná, nebarvená. Nanáší se jako krém. 
Po ošetření pemzou důkladně vetřete va-
zelínu do chodidel, zejména do kůže na 
patách. V zimě aplikujte před pobytem 
venku.

Obsah: 200 g

Inhalační mast 
proti nachlazení
COLDS RUB WITH VAPORIZING ACTION

Vhodná při nachlazení  
• doporučuje se při nachlazení, bron-
 chitidě, chřipce
• pomáhá zklidnit dráždivý kašel
• uvolňuje a čistí dýchací cesty, rozpouští 
 hleny, je vhodná při senné rýmě
• obsahuje přírodní látky, které pomáhají 
 tlumit bolest
• masáže zmírňují bolesti při artritidě 
 a revmatických potížích
• inhalace mají antiseptické, protivirové 
 a stimulační účinky

Při kašli jemně masírujte hrudník a zá-
da (nebandážujte), při rýmě potírejte 
čelo a spánky nebo inhalujte mast roz-
puštěnou ve vodě.

Obsah: 113 g

 160,-
č. 406001

 135,-
č. 405094

 135,-
č. 405077
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Masážní gel 
Polar Ice
POLAR ICE GEL 2%

Ulevte unaveným svalům  
• masážní analgetický gel zmírňující či 
 odstraňující bolest svalů
• rychlá regenerace svalů po těžké 
 fyzické námaze
• je určen ke sportovní i regenerační 
 masáži
• prokrvuje pokožku, celkově uvolňuje 
 a regeneruje organismus
• patří mezi TOP produkty, je k dostání 
 s ochrannou fólií pro ochranu aktivních 
 látek a dokonalou hygienu

Je zvláště vhodný při obtížích v oblasti 
krční, hrudní a bederní páteře, při namo-
žení a únavě svalů či kloubů. Přináší 
okamžitý a dlouhodobý pocit uvolnění 
a osvěžení. Chladivý gel obsahuje 2 % 
přírodního mentolu, kafr, který svaly pro-
krvuje a stahuje, a účinnou látku, která 
zmírňuje akutní bolestivost svalů a svalo-
vou únavu po zvýšené fyzické námaze. 

Potřete postižené místo a masírujte, 
dokud pokožka gel nevstřebá. Masáž 
umocňuje účinky gelu. Opakujte 3x 
denně. Gel nepoužívejte na poškozenou 
či poraněnou pokožku a do zábalů.

Obsah: 225 g

 150,-
č. 4000100
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 150,-
č. 415271

Masážní gel 
Diamond Ice
DIAMOND ICE GEL

Gel s obsahem Aloe Vera  
• extra silný masážní gel
• vhodný pro silně namožené svaly
• přináší úlevu a osvěžení
• prokrvuje pokožku, celkově uvolňuje 
 a regeneruje organismus
• mírní bolest svalů, podporuje jejich 
 rychlou regeneraci po fyzické námaze 

Chladivý gel Diamond Ice obsahuje 2,5 %
mentolu, kafr, který svaly prokrvuje 
a stahuje, a také výtažek z Aloe Vera, 
který má hojivé a zklidňující účinky.

Aplikujte na postižená místa (záda, steh-
na, lýtka) a důkladně masírujte, dokud 
pokožka gel nevstřebá. Masáž umocňuje 
účinky gelu. Opakujte i několikrát denně, 
dle potřeby. Nepoužívejte na odřeniny, 
řezné rány ani drobná poranění kůže.  

Obsah: 225 g
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Tělové mléko 
s Aloe Vera a vitamínem E
BODY MILK: ANIAN SKIN CARE

Vhodné na den i noc
Regenerační tělové mléko je určeno 
pro normální a suchou pokožku. Kombi-
nace zjemňujících a hydratačních látek 
umožňuje rychlé vstřebávání. Pokožka 
zůstává vláčná a jemná, bez pocitu mast-
noty. Aloe Vera tělo hydratuje, vitamín E 
zpomaluje stárnutí pokožky. 

• přípravek je nezbytný pro zachování
 dokonale hydratované pokožky, která
 je odolnější vůči procesu stárnutí
• dlouhodobě zjemňuje a obnovuje při-
 rozenou elasticitu pokožky
• nevytváří mastný fi lm
• doporučuje se používat každý den po 
 koupeli

Obsah: 400 ml

Hydratační krém 
s Aloe Vera a vitamínem E

CREMA HIDRATANTE: ANIAN SKIN CARE 

Poskytuje pokožce 
jemnost a hydrataci
Hydratační krém ANIAN je speciálně 
vyvinut pro denní ošetření pokožky celého 
těla. Jedinečná kombinace zjemňujících 
a multihydratačních látek spolu s Aloe 
Vera, vitamínem B5, glycerinem a vitamí-
nem E vrací pokožce přirozenou jemnost 
a hydrataci. Speciální nemastné složení 
krému dovoluje jeho snadnou a rychlou 
absorpci.

•  je vhodný jako prevence předčasného 
 stárnutí pokožky
•  vitamín E, jako přírodní antioxidant, 
 chrání a hydratuje
•  Aloe Vera má výborné zjemňující 
 a zvlhčující účinky

Obsah: 200 ml

Krém na ruce 
s Aloe Vera, vitamínem E 
a alantoinem

CREMA DE MANOS: ANIAN SKIN CARE

Ruce chrání a zjemňuje
Krém se rychle vstřebává, okamžitě 
zvlhčuje a hydratuje suché ruce. Alan-
toin, získávaný ze šnečích extraktů, 
zklidňuje a zjemňuje pokožku, chrání 
drsné ruce a zanechává je jemné.

• vhodná kombinace přírodních látek, 
 doplněných o vitamín E, obnovuje 
 bariérovou funkci pokožky
• zvýšený obsah přírodního extraktu 
 z Aloe Vera dává krému výborné rege-
 nerační vlastnosti
• krém chrání, hydratuje, zklidňuje 
 a zvlhčuje podrážděnou pokožku 
 rukou

Obsah: 150 ml

Tělový olej 
s Aloe Vera a vitamínem E
ACEITE CORPORAL: ANIAN SKIN CARE

Doporučuje se dětem 
i dospělým
Přírodní tělový olej s Aloe Vera a vitamínem 
E je speciálně vyvinut pro ochranu a péči 
o citlivou a suchou pokožku. Vitamín E 
a Aloe Vera jsou známé svými blahodárnými 
účinky na pokožku, zanechávají ji jemnou 
a hebkou. 

• olej se rychle vstřebává a nezanechává 
 mastný fi lm
• je vhodný pro děti i dospělé
• olej vetřete do pokožky pomocí lehké 
 masáže 
• používejte dle potřeby nebo vždy po 
 koupeli

Obsah:Obsah: 400 ml 400 ml
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Obsah:Obsah: 400 ml 400 ml

 140,-
č. 4111072

 135,-
č. 4110002

 160,-
č. 4111034

 220,-
č. 4111084
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Šampon 
proti lupům Ultra brillo 
(vysoký lesk)

CHAMPÚ ANTICASPA ULTRA-BRILLO 
ANIAN HAIR CARE

Šampon proti lupům (anti-dandruff) s pro-
vitamínem B5 má speciálně vyvinuté 
složení s přísadou zinc pyrithione. Tato 
látka zabraňuje tvorbě lupů a zmírňuje 
svědění vlasové pokožky. Účinkuje na 
lupy od kořínků vlasů, omezuje nežádoucí 
projevy při výskytu lupů. 
Šampon obsahuje panthenol, má vyvážené 
pH. Je vhodný pro denní použití. Po 
každém umytí vlasy zůstanou čisté, lesklé, 
snadno upravovatelné a rozčesatelné. 

Obsah: 400 ml

Šampon 
na poškozené vlasy Ultra brillo 
(vysoký lesk)

CHAMPÚ REPARA Y PROTEGE ULTRA-BRILLO 
ANIAN HAIR CARE

Výživný a reparační šampon pro poško-
zené vlasy poskytuje odolnost a jem-
nost vlasům, které byly poškozeny 
např. sušením, žehlením, barvením, 
vlasům s otevřenými špičkami, vlasům 
přesušeným apod. Je určen pro láma-
jící se vlasy, které potřebují speciální 
hydratační a ošetřující péči. Obsahuje 
provitamín B5, proteiny a sluneční fi ltr, 
napravuje střední část vlasu a chrání 
jeho barvu.

Obsah: 400 ml

Kondicionér 
Natural

CREMA SUAVIZANTE 
ANIAN NATURAL

Kondicionér Natural poskytuje vlasům ochranu, Kondicionér Natural poskytuje vlasům ochranu, Kondicionér Natural poskytuje vlasům ochranu, Kondicionér Natural poskytuje vlasům ochranu, 
ošetřuje jejich poškozenou strukturu a doplňuje ošetřuje jejich poškozenou strukturu a doplňuje ošetřuje jejich poškozenou strukturu a doplňuje ošetřuje jejich poškozenou strukturu a doplňuje ošetřuje jejich poškozenou strukturu a doplňuje ošetřuje jejich poškozenou strukturu a doplňuje ošetřuje jejich poškozenou strukturu a doplňuje ošetřuje jejich poškozenou strukturu a doplňuje 
proteiny potřebné pro obnovu přirozeného lesku. proteiny potřebné pro obnovu přirozeného lesku. 
Vlasy vyživuje, regeneruje, dodává jim lesk 
a vitalitu. Kondicionér je určen pro všechny typy 
vlasů. Vlasy dokonale navlhčí, odstraňuje jejich 
elektrostatický náboj, představuje ochranu vlasů 
při jejich vysoušení fénem.
Jemně vmasírujte na umyté, ještě vlhké vlasy 
od kořínků až po konečky. Pro zvětšení účinku 
provádějte masáž několik minut, poté opláchněte 
vodou.

Obsah: 1 litr
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Kondicionér Natural poskytuje vlasům ochranu, Kondicionér Natural poskytuje vlasům ochranu, 
ošetřuje jejich poškozenou strukturu a doplňuje ošetřuje jejich poškozenou strukturu a doplňuje 
proteiny potřebné pro obnovu přirozeného lesku. proteiny potřebné pro obnovu přirozeného lesku. 
Vlasy vyživuje, regeneruje, dodává jim lesk 
a vitalitu. Kondicionér je určen pro všechny typy 
vlasů. Vlasy dokonale navlhčí, odstraňuje jejich 
elektrostatický náboj, představuje ochranu vlasů 

Jemně vmasírujte na umyté, ještě vlhké vlasy 
od kořínků až po konečky. Pro zvětšení účinku 
provádějte masáž několik minut, poté opláchněte 

 185,-
č. 4110000

 185,-
č. 4110001

 165,-
č. 4113008
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S vitamíny pro ženy
DAINA JABÓN LÍQUIDO VITAMINADO

Blahodárná péče 
o ženské tělo a pleť
• velmi jemný sprchový gel 
 s vitamíny z ovoce
• jemně parfémovaný ovocnou vůní
• je vhodný pro každodenní 
 mytí těla i vlasů
• pokožku chrání a vyživuje, 
 respektuje její přirozené pH 
• vzhledem k vysoké koncentraci 
 účinných látek stačí použít malé
 množství gelu

S vitamíny pro muže
DAINA JABÓN LÍQUIDO COSMETICO

Přírodní zdroj energie 
a vitality
• jemný krémový sprchový gel 
 vhodný především pro muže
• obohacen o výtažky 
 z Aloe Vera a glycerinu
• je určen pro každodenní 
 mytí těla i vlasů
• chrání a vyživuje mužskou 
 pokožku, respektuje 
 její přirozené pH 
• vzhledem k vysoké koncentraci 
 účinných látek stačí použít 
 malé množství gelu

vzhledem k vysoké koncentraci 
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 160,-
č. 465805
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Sprchové gely
Obsah: 750 ml

S ovesnými klíčky
DAINA GEL CREMA AVENA

Regeneruje a vyživuje
• sprchový gel s vynikajícími regene-
 račními a antioxidačními účinky
• pokožku vyživuje, zvlhčuje 
 a zklidňuje
• je vhodný pro všechny typy pleti, 
 včetně citlivé
• ovesný výtažek obsahuje vysoký podíl 
 vitamínu E, lecitinu, vitamínů A a B

 170,-
č. 400503

 185,-
č. 405808

 160,-
č. 465806
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S glycerinem Daina 
Dermo
DAINA JABÓN LÍQUIDO DERMO

Zjemňuje a hydratuje
• sprchový gel se zjemňujícími 
 a hydratačními účinky
• pokožku nevysušuje, je vhodný pro 
 každodenní mytí těla i vlasů
• obsahuje glycerin a dermatologickou 
 ochrannou látku Amida Undecilenica, 
 přírodní ingredience, které zvláčňují 
 pokožku a udržují její přirozenou 
 rovnováhu 
• je zvláště vhodný po návštěvě bazénů, 
 pláží, sauny či páry, tělocvičny, fi tcentra, 
 při kempování, na chatách a chalupách, 
 v mateřských školách

 170,-
č. 400501

S mléčnými proteiny
DAINA GEL DE BAÑO CON 
PROTEÍNAS DE LECHE

Pro mladě vypadající 
pokožku
• sprchový hydratační gel obohacený
 mléčnými proteiny, minerálními látkami 
 a vitamíny A, E, F, B5, B6
• mléčné proteiny pokožku zvlhčují 
 a hydratují (jsou schopné vázat velké 
 množství vody), pokožka je po ošetření 
 vláčná a jemná
• gel je jemně parfémovaný, 
 respektuje přirozené pH pokožky
• vhodný pro celou rodinu, 
 pro každodenní mytí těla i vlasů



Jemný sprchový gel pro děti
DAINA BABY JABÓN LÍQUIDO INFANTIL

Nenarušuje rovnováhu dětské pleti
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Dětský šampon 
s heřmánkem
ANIAN BABY SHAMPOO 

Jemný dětský šampon 
s extraktem z heřmánku

Antibakteriální gel na ruce s Aloe Vera
ANIAN GEL CON ALOE VERA

Vynikající očista rukou bez mýdla a vody

Je vhodný především při cestování 
v dopravních prostředcích, na dovo-
lené, před stravováním v restauracích, 
po návštěvách zdravotnických zařízení, 
v situacích, kde nemáme přístup k vo-
dě. Gel je k dostání ve velkém balení 
i v malém, tzv. cestovním balení.

Obsah: 500 ml / 100 ml

• ničí většinu bakterií a mikrobů, nechává  
 příjemný pocit svěžesti a čistoty
• obsahuje glycerin a Aloe Vera, které
 pokožku nevysušují, ale dodávají 
 vláčnost, svěžest a příjemnou vůni
• nezanechává pocit lepících se rukou
• efektivita očisty je založena na účinku
 vysokého obsahu etylalkoholu a jeho  
 dezinfekčním působení

Hydro-alkoholický antibakteriální gel s Aloe Vera, který je určen pro hygienu rukou 
bez použití vody.

Použití: 
Naneseme na ruce dostatečné 
množství gelu, rozetřeme tak, 
aby se dostal na celé ruce a do 
záhybů mezi prsty, necháme 
chvíli zaschnout.  
Používáme pouze na zdravou 
pokožku. Výrobek je určen jen 
pro vnější použití.

Tekuté dětské mýdlo Daina Baby působí jako velmi 
jemný sprchový gel určený speciálně pro dětskou 
pokožku. Pro svoji specifi ckou jemnost je vhodný 
i pro dospělé osoby s citlivou a jemnou pletí.

• díky vyváženému pH nenarušuje přirozenou
 rovnováhu dětské pokožky
• zvlhčuje dětskou pleť, dodává jí elastičnost
 a chrání před vysoušením
• díky speciálním složkám je ideálním   
 prostředkem pro každodenní dětskou hygienu
• je možno ho používat i jako šampon pro mytí  
 dětských vlasů

Obsah: 750 ml

Dětský šampon je díky speciální jem-
nosti svých složek a jejich pečlivé-
mu zpracování ideálním přípravkem 
určeným pro mytí dětských vlasů.

• na vlasy a vlasovou pokožku dětí   
 působí velmi jemně
• nenarušuje přirozené pH dětské 
 pleti, naopak ji díky obsahu 
 heřmánku zvláčňuje a příznivě   
 ovlivňuje
• dodává vlasům jemnost a lesk,   
 podporuje jejich snadné 
 rozčesávání
• je ideální pro každodenní použití 
 pro  děti nebo i pro dospělé 
 s citlivou pokožkou hlavy

Obsah: 750 ml

 140,-
č. 400145

 175,-
č. 408074

 320,-
č. 405066

 140,-
č. 405028
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Bondage Parfum 
& Toilette for woman
Bohatě květinová, kořeněná, orientál-
ní vůně se specifi ckým akordem květů 
pomerančovníku. Další květinové tóny 
pochází z jasmínu, který jí společně se 
zázvorem dodává kořeněnou pikantnost. 
Orientálnímu základu jemného, smysl-
ného pižma propůjčují dlouhotrvající 
hloubku hřejivé tóny jantaru a mleté 
vanilky. 
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Vůně pro ženy Obsah: 50 ml

Bondage Hommes 
for man

Jemné, aromatické tóny absintu a máty 
podtrhuje kardamon v jiskrné hlavě této 
vůně. Srdce ze směsi levandule, tonko-
vých bobů a cedru propůjčuje dlouho-
trvající svěžest bohatému základu z hře-
jivého santalového dřeva, sladké vanilky 
a pižmové, balzamické pryskyřice.

Obsah: 50 ml  Vůně pro muže
Bondage Temptation 
for woman
Vzrušující vůně se svěží, jiskrnou 
hlavou. Je kombinací dvou různých 
druhů pomerančů - hořkého pomeranče 
z Afriky a sladkého z Itálie. Květinové 
srdce z jemného jasmínu Sambac s ak-
centy čerstvého zázvoru doplňuje zá-
klad něžně teplého medu a sytého san-
talového dřeva zahalený do drahého 
pižma.

Bondage Temptation 
for man

Elegantní, smyslná vůně s osvěžující 
hlavou citronu a bergamotu, zjemněná 
špetkou květů pomerančovníku, jedineč-
ně doplňující elegantní srdce z květů oli-
vovníku. Bohatý základ tvoří uvolňující 
směs tonkových bobů a guajakového 
dřeva se sladkým nádechem vanilky.

 240,-
č. 4016470

 240,-
č. 4016471

 240,-
č. 4016670

 240,-
č. 4016671



Artigel - přírodní kolagen
Artigel je doplněk stravy, který obsahuje vysoce čištěný, enzymaticky hydrolyzovaný kolagen 
(Colatech®). Pečuje o dobrý stav kloubů, vazů i šlach a podporuje jejich regeneraci. 
Colatech® byl jako zvláštní typ přírodního kolagenního hydrolyzátu vyvinut španělskou farmaceu-
tickou společností na základě vědeckých poznatků, klinických studií a nejnovějších technologií. 
Jeho účinnost byla prokázána mimo jiné i klinickou studií, která proběhla na špičkových ortope-
dických a revmatologických klinikách v ČR.

Dávkování: 
V rámci péče o klouby = 1/2 odměrky 
(12,5 ml) 1x denně.
Při potížích = jedna celá odměrka (25 ml) 
denně.
Lze užívat přímo koncentrát nebo jej ředit 
vodou, minerálkou, džusem apod. Doporučuje 
se podávat po dobu 2 měsíců a celou kúru 
opakovat 2-3x za rok. 

Colatech® 

• pomáhá obnovovat chrupavku a zlepšit kloubní pohyblivost
• doplňuje úbytek kolagenu způsobený stárnutím, fyzickou námahou, 

nadváhou, úrazem
• stimuluje organismus k vlastní tvorbě kolagenu
• je vhodný pro výživu kloubních chrupavek, vazivové tkáně (vazy, šlachy), 

kůže, vlasů, nehtů a kostí
• kladně ovlivňuje zrak, pružnost pokožky, kvalitu nehtů a vlasů

Srovnávací studie z roku 2006
Klinická studie porovnávala účinnost a bezpečnost EHK (Colatech®) s Glukosamin Sulfátem 
(GS) při osteoartróze kolena (OAK).

• Artigel je přírodní preparát, vysoce sta-
bilní, lehce stravitelný, trvanlivý

• koloidní roztok čištěného bílkovinného 
hydrolyzátu s vysokým obsahem amino-
kyselin, doplněný hořčíkem a vitamíny 
skupiny B

• jeho účinky byly ověřeny a prokázány 
klinickou studií na pěti předních ortope-
dických a revmatologických klinikách 
v ČR

Obsah: 500 ml

Výborný pro vaše klouby, 
aby byly dlouho pružné a pohyblivé

• Po 3 měsících vykázalo 68 % pacientů 
 užívajících Artigel jasné zlepšení, co se týká 
 bolesti, ve srovnání s 37 % pacientů, kteří 
 brali GS. 
• V důležitých aspektech, jako je celkové 
 zdraví, vitalita, emocionální funkce, mentální 
 zdraví, studie prokázala, že terapie EHK 
 vyvolává oproti GS vždy výraznější zlepšení 
 v sledovaných parametrech. 
• Skupina pacientů užívajících Artigel vykázala 
 vyšší pokles oteklých kloubů oproti pacientům 
 užívajícím GS.

Závěr: 
1. EHK (Artigel) je účinný pro zlepšení klinické-
 ho stavu pacientů s OAK, s významným zlep-
 šením ve škále bolesti, funkčního stavu 
 kloubů a kvality života.
2. EHK (Artigel) vykázal klinicky lepší účinnost 
 než Glukosamin Sulfát (GS) po 2, 4, 8 a 12 
 týdnech terapie. 
3. Rychlejší, i když mírnější nástup účinků EHK 
 (a navíc poměr nežádoucích účinků u GS) 
 může představovat zajímavou, přiměřenou 
 a výhodnou alternativu a může hrát důležitou 
 roli u OA kolena.

Srovnávací studie MAF – EHC – 003 – III – 1 
Přípravek byl již dříve testován ve Španělsku 
na Univerzitě v Barceloně, později v ČR 
v pražském centru Medicom, kde byly prokázány 
příznivé účinky na osteoartrózu a sonografi cky 
i na dorůstání chrupavky kloubů. Nyní byla 
provedena celosvětově první komparativní 
(porovnávací) studie z fondu EU (zadala 
španělská fi rma FDG - Farmadiet group). Po 
celoevropském výběrovém řízení ji zadala 
nemocnici Motol Praha. Tady byla schválena 
etickou komisí a provedena na pěti klinických 
pracovištích v ČR. Odborným garantem této 
multicentrické klinické studie byl doc. MUDr. 
Tomáš Trč, CSc. MBA, přednosta ortopedické 
kliniky na UK 2. LF MOTOL.

 695,-
č. 400131
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Pečujeme o vaše zdraví
• Finclub vám nabízí téměř 100 fi nských přírodních doplňků stravy. Jejich výrobcem
 je farmaceutická společnost Hankintatukku Oy z Finska, která je držitelem AAA
 ratingu a významným světovým producentem přírodních parafarmak.

• Doplňky stravy jsou přírodního původu, vysoce vstřebatelné a využitelné. Jsou
 cíleně zaměřené, netoxické, nenávykové, v hygienickém a maximálně výhodném
 balení.

• Proces výroby odpovídá GMP (Good Manufacturing Practice), splňuje požadavky
 na kvalitu výroby a přísné normy určené pro výrobu přípravků.

• Pěstování a sběr rostlin odpovídá GAP (Good Agricultural Practice), rostliny jsou
 pěstovány v ekologických oblastech bez použití chemie, zpracovány velmi šetrný-
 mi metodami.

38

Budování vlastní fi rmy
S námi máte možnost podnikat a budo-
vat vlastní úspěšnou fi rmu. Výhody jako 
volná pracovní doba, minimální vstupní 
investice, progresivní příjem a vysoká 
šance na úspěch již oslovily stovky na-
šich spolupracovníků, kteří dnes působí 
jako poradci a reprezentanti Finclubu.

Lékařské grémium
Již od svého založení nabízíme 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. 

Certifi kát ISO
Finclub považuje za nejdůležitější  
serióznost a kvalitu. Ke splnění cílů 
v oblasti kvality je ve společnosti zave-
den systém řízení jakosti odpovídající 
normě ČSN EN ISO 9001:2001. 



FINCLUB plus, a.s.
fi nclub cleaners & cosmetics

Czech Republic, Karvinská 21, 737 01 Český Těšín
tel.: 800 169 570, 558 711 558, fax: 558 711 559
e-mail: fi nclub@fi nclub.cz, www.fi nclub.cz/fcc

Podrobné informace o produktech, službách nebo 
o podnikání s Finclubem Vám zajistí naši poradci. 

www.fi nclub.eu


