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Historie
Společnost Finclub je česká obchodní firma, která již více než 20 let působí v oblasti pří-
rodních doplňků stravy a kosmetiky. V roce 1993 začala s úspěchem používat progresivní 
systém prodeje - Multi Level Marketing, kdy jsou produkty členem či obchodním partnerem 
firmy doručeny přímo konečnému zákazníkovi, včetně kompletního servisu a služeb.

Současnost
Finclub působí v České republice, na Slovensku, 
v Polsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Ru-
munsku, Chorvatsku, koncem roku 2015 jsme 
vstoupili na anglický trh a v nejbližších le-
tech nás najdete i v dalších evropských 
zemích. Nabízíme téměř 100 velmi kva-
litních přírodních doplňků stravy, které 
mají svůj původ v čisté finské přírodě. 

Výrobcem preparátů je farmaceutická  
společnost Hankintatukku Oy z Finska, která 
je držitelem AAA® ratingu a významným svě-
tovým producentem přírodních parafarmak. 
Finclub je strategickým a největším partne-
rem této společnosti na světě.

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

Certifikáty kvality
Finclub považuje za nejdůle-
žitější serióznost a kvalitu - 
je držitelem certifikátu ISO, 
byl oceněn certifikátem TOP 
CZECH QUALITY. 
V roce 2012 získal prestižní 
mezinárodní AAA® ocenění - 
přičemž na tento nejvyšší ra-
ting dosáhlo jen 0,2 % firem  
z České republiky!
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Lékařské grémium
Již od svého založení nabízí Finclub svým zákazníkům uni-
kátní službu - poradenství a garanci Lékařského grémia. 
Grémium sdružuje okolo 2000 lékařů, kteří provádějí před-
náškovou činnost, poskytují členům Finclubu bezplatné 
konzultace a další služby (více na str. 74 - 75).

Možnost budování vlastní firmy 
S Finclubem máte možnost nejen pečovat o své zdraví, ale 
také podnikat a budovat vlastní firmu. Výhody jako vol-
ná pracovní doba, minimální vstupní investice, progresivní 
příjem a vysoká šance na úspěch již oslovily stovky spolu-
pracovníků Finclubu, kteří dnes působí jako naši obchodní 
partneři.
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Výrobcem přírodních doplňků stravy, které Vám Finclub nabí-
zí, je finská farmaceutická společnost Hankintatukku Oy. Sídlí  
v Helsinkách a řadí se mezi světovou špičku v oblasti doplňků 
stravy a zdravé výživy. 
Je držitelem AAA® ratingu (certifikát finanční nezávislosti) 
a patří mezi pouhých 4,3 % firem ve Finsku, které se mo-
hou pyšnit tímto oceněním.

Při svých výzkumech výrobce využívá světové databanky a vě-
deckých poznatků, které jsou kombinovány s osvědčenými,  
tisíce let starými postupy přírodní medicíny. 
Hankintatukku Oy velmi úzce spolupracuje s Výzkumným 
zemědělským ústavem. Zadává úkoly, které souvisejí s mož-
ností pěstování a zdomácněním rostlin ve Finsku. Po několika 

Doplňky stravy, které najdete v sortimentu Finclubu, mají 
vyváženou recepturu s obsahem vitamínů, minerálů, sto-
pových prvků a ostatních substancí.

• Přípravky jsou výborně vstřebatelné, nezatěžují organismus  
chemickými látkami, hlavní účinná látka je přírodního původu. 

• Reprezentují nejnovější znalosti v oblastech výzkumu a vývoje.
• Výrobní proces splňuje přísné normy Good Manufacturing  

Practice (GMP - praxe dobré výroby).
• Rostliny pocházejí z ekologicky čistých oblastí, jsou pěstovány 

bez použití chemických látek s dodržením zásad Good Agri- 
cultural Practice (GAP - praxe dobrého zemědělství).

Finclubáci ve Finsku

letech systematického výzkumu pak tento zemědělský ústav 
učí farmáře, jak rostliny pěstovat a jak se o ně starat, aby splňo-
valy ty nejvyšší nároky na kvalitu.

Výrobní proces odpovídá podmínkám Good Manufacturing 
Practice - splňuje požadavky na kvalitu výroby a přísné normy 
určené pro výrobu přípravků. 
Samotný výrobek je pod drobnohledem od výběru surovin až 
po konečný produkt, po celou tuto dobu splňuje několika-
násobný systém kontroly kvality. Má svůj „rodný list“, který 
ho provází od jeho zrození až po expedici. 
Pěstování rostlin odpovídá normám Good Agricultural Prac-
tice. Hankintatukku Oy je jednou z mála společností v Evropě, 
které GAP splňují a na svých plantážích uplatňují.
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Jaké jsou naše přípravky?
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Naše skupina ve Finsku
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Čisticí a prací prostředky
• šetrné k přírodě
• bez fosfátů
• biologicky odbouratelné
• ve výhodném, praktickém a ekonomickém balení
• v sortimentu jsou čističe, lešticí výrobky, tekuté prací gely, 

aviváže, osvěžovače vzduchu, přípravky na nádobí, sklo, 
nerez apod.

Jaké další výrobky Finclub nabízí?

Přírodní kosmetické přípravky
• zajišťují pleti péči, ošetření a výživu
• jsou vyrobené z pečlivě kontrolovaných a šetrně zpraco-

vaných surovin
• obsahují např. 100% Aloe Vera gel, extra panenský olivový 

olej, arganový olej, výtažky z Goji a granátového jablka
• v nabídce jsou vazelíny, speciální kosmetika, zubní pasty  

a široký sortiment dalších produktů pečujících o tělo, pleť,  
vlasy i zuby

Katalog
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Finclub nabízí čisticí prostředky šetrné k přírodě

6 7

DÁVKOVÁNÍ, 
které najdete v katalogu u jednotlivých doplňků stravy, je určeno 
pro dospělé. Pro děti od 3 let (příp. od 6 či 10 let) je zpravidla  
doporučovaná dávka poloviční. 

55 NeoEcaps50 / Olivetabs 
56 Optisaltabs / Probi8caps
57 Prostis / Relaxinis
58 Pycnogenol / Pycnogenol Strong 
59 Remasacaps / Sitostabs Strong
60 Selenitabs / Selenitabs multi NEW
61 Slimcaps / Spirdietabs
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64 Ubigoltabs / Ubiquinol caps 
65 Uritabs / Uricaps Probi 
66 Visitabs NEW / Visistrong NEW
67 VitaBtabs / VitaB12tabs 
68 VitaD3tabs / VitaK2+D3tabs
69 Vitakrilcaps
70 Vi-vaHA collagen 
71 Xyliacertabs 
72 Zinkofresh
73 Zinkotabs

74-75 Lékařské grémium Finclubu

ALERGENNÍ složky, 
které některé přípravky obsahují, jsou v souladu s legislati-
vou označeny výrazněji - v katalogu je najdete vypsány tučně  
u obsahu (složení) některých výrobků.



Mužům pro dobrou kondici

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.8 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 9

VI-VAHA COLLAGEN
rybí hydrolyzovaný kolagen 

PeptanTM, kyselina 
hyaluronová a vitamín C

GLANDINCAPS
za studena lisovaný 

pupalkový 
olej a vitamín E

FEMIVELTABS
sójové fytoestrogeny, 

výtažek z červeného jetele 
a vitamín E

EVOCAPS
rostlinné oleje 

obohacené o vitamíny 
a minerály

CANDIMIS / CANDICAPS
oreganový olej, 

tekutý nebo v kapslích

FINTABS PRO
cílená kombinace 

vitamínů a minerálů

FEMIDATABS
výtažek z rybí bílkoviny 

vyrobený podle 
japonského patentu
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Ženám pro svěžest a krásu
PYCNOGENOL 

STRONG 
Pycnogenol® získaný 
z pobřežní borovice

SELENITABS
selen, zinek, mangan, 
vitamín C, citrusové 

bioflavonoidy

FOSFOSERCAPS
kombinace sójového 

fosfatidylserinu a kyseliny 
fosfatidové

PROSTIS
extrakt ze Serenoa 
repens a zlatobýlu 

obecného

KARDITABS NEW
hořčík s kyselinou listovou

a B vitamíny

GUARTABS
sušený výtažek 

z guarany

FOSFOCAPS 
sójový lecitin 

s hořčíkem a manganem
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XYLIACERTABS
vitamín C z třešně aceroly 
a černého rybízu, slazeno 
xylitolem z březové kůry

FINTABS CD
cílená kombinace 

minerálů a vitamínů

BI-IOMARE CAPS
BI-IOMAXIN CAPS
olej ze žraločích jater, 
omega-3 nenasycené 

mastné kyseliny

FERROFORTIS B
železo a vitamíny z přírodních 

zdrojů, bylinné extrakty, 
med, rybízový sirup

MULTIS NEW
lahodný sirup s novou příchutí 
mango/meloun, zdroj vitamínů 

a stopových prvků

ALERACAPS
výtažek 

z Perilly frutescens 
v kapslích 

ZINKOFRESH
výtažek z jihoafrické 
pelargonie, zinek, 
vitamín C, mentol, 

máta, xylitol

FEMIVELTABS 
sójové fytoestrogeny, 

výtažek z červeného jetele 
a vitamín E

PROSTIS
extrakt ze Serenoa 
repens a zlatobýlu 

obecného

FOSFOSERCAPS
kombinace sójového 

fosfatidylserinu a kyseliny 
fosfatidové

KARNOSITABS
zdroj karnosinu 

a vitamínu E

VISISTRONG NEW
výtažek z měsíčku 

a borůvek, obohaceno 
o vitamíny, 

minerály a Pycnogenol®

FLEXISTRONG
extrakt 

z novozélandských 
slávek zelenoústých

SELENITABS
SELENITABS MULTI NEW 

selen obohacený o další 
minerály a vitamíny

Seniorům pro aktivní život

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.10 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 11

Péče o zdraví dětí

NEW
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Pro fit postavu

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.12 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 13

Pro sportovce
FLEXIGEL

hydrolyzovaný kolagen, 
hořčík a B vitamíny

FINEDRINKY
hypotonické iontové nápoje 

s vitamíny, minerály, inulinem, 
slazené sukralózou

MAG375TABS
hořčík získaný 

z Mrtvého moře

SPIRDIETABS
spirulina - zdroj bílkovin, 

vitamínů, minerálů, 
aminokyselin

TORULTABS
glutathion získaný 
z krmných kvasnic, 

vitamíny B a C

MINERALTABS
Ca, P, Mg, Si, Fe, Zn, Cu, 

Mn, Se, Cr, vitamín C

UBIQUINOL CAPS
výborně vstřebatelný 

koenzym Q10

SLIMCAPS 
Sinetrol®XPur 
z citrusového 

ovoce a guarany

COLPHTABS
21 vybraných složek 

bojujících s překyselením 
organismu

CHLORETABS
Chlorella pyrenoidosa - zdroj 

chlorofylu, CGF růstového 
faktoru, proteinů a vlákniny

KROMISATABS
chrom 

získaný z kukuřičného 
škrobu

VI-VAHA COLLAGEN
rybí hydrolyzovaný kolagen 

PeptanTM, kyselina 
hyaluronová a vitamín C

SPIRDIETABS
spirulina - zdroj 

bílkovin, vitamínů, 
minerálů, 

aminokyselin

ALOE VERA GEL DRINK 
100% organický gel 

z Aloe Vera Barbadensis
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Pro imunitní systém

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.14 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 15
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Péče o pohybový aparát

doplněk stravydoplněk stravy

FINTABS CD BORI 
kombinace vitamínů 

a minerálů, obohaceno 
o bor a vitamín K1

FLEXISTRONG
extrakt z novozélandských 

slávek zelenoústých

NATUR KALCITABS
Aquamin™ - vápník 

z mořských řas, 
Lalmin®VitaD - vitamín D2 

z kvasinek

REMASACAPS 
sušená 

hlíva ústřičná

VITAK2+D3TABS
vitamín K2 

MenaQ7 z japonského 
sójového sýra
a vitamín D3

VI-VAHA COLLAGEN
rybí hydrolyzovaný kolagen 

PeptanTM, kyselina 
hyaluronová a vitamín C

FLEXIGEL
hydrolyzovaný kolagen, 

hořčík a B vitamíny

BI-IOMARE CAPS
BI-IOMAXIN CAPS 
olej ze žraločích jater, 
omega-3 nenasycené 

mastné kyseliny

XYLIACERTABS 
vitamín C z třešně aceroly 
a černého rybízu, slazeno 
xylitolem z březové kůry

MYCELCAPS
aktivní sloučenina AHCC®

získaná z mycelií houby 
Shiitake

ECHINFIS
extrakt z byliny Echinacea 
purpurea vypěstované na 

plantážích ve Finsku

CANDIMIS
CANDICAPS
oreganový olej, 

tekutý nebo v kapslích

GLUKIMTABS
WGP® beta-glukany 

z potravinářských 
kvasnic

60
tbl

COLOSTRUM 
100% kozí kolostrum, 
zdroj aminokyselin, 

imunoglobulinů, enzymů
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AVIS
extrakt 

z ovesných klíčků

FOSFOSERCAPS
kombinace sójového 

fosfatidylserinu a kyseliny 
fosfatidové

RELAXINIS
extrakt z mučenky, 

chmele a vřesu

DYNAFORCE 
DYNAFORSIS

výtažek 
z rozchodnice růžové

MAGNESATABS
kombinace hořčíku 

a B vitamínů

FORTESATABS
kurkumin získaný 
z kurkumy dlouhé, 

aminokyselina 
DL-fenylalanin

VITAB12TABS
vitamín B12 

v aktivní koenzymové 
formě

Péče o srdce a cévy

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.16 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 17

doplněk stravydoplněk stravydoplněk stravydoplněk stravy

Pro psychiku bez výkyvů

doplněk stravydoplněk stravy

doplňky stravy

PYCNOGENOL STRONG 
Pycnogenol® 

z pobřežní borovice

SITOSTABS STRONG
beta-sitosteroly získané 

z borovice

EPAMARCAPS STRONG
rybí olej bohatý na omega-3 
nenasycené mastné kyseliny 

EPA a DHA, vitamín E

GINKBICAPS
výtažek z listů 
Ginkgo biloby

UBIQUINOL CAPS
výborně vstřebatelný 

koenzym Q10

VITAKRILCAPS 
krilový olej z Antarktidy 

- zdroj astaxanthinu 
a omega-3 

KARDITABS NEW
kombinace hořčíku, 

kyseliny listové 
a B vitamínů
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Pro játra a ledviny

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.18 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 19
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Pro trávicí systém
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doplněk stravy

DETOXIS
9 bylinných výtažků, inulin, 

hořčík, vitamín B5

PROBI8CAPS
zdroj probiotik 

- 8 druhů mléčných 
bakterií, inulin

CHLORETABS
Chlorella pyrenoidosa,

zdroj chlorofylu, 
proteinů a vlákniny

CAMOMILIS
extrakt z heřmánku 

pravého

INUBITABS
inulin 

z kořene čekanky

CANDIMIS
CANDICAPS
oreganový olej, 

tekutý nebo v kapslích

doplněk stravy

CARDUMIS
výtažek z bodláku 

ostropestřce mariánského 
- zdroj silymarinu

DETOXIS
9 bylinných výtažků, 

inulin, hořčík, vitamín B5

TORULTABS
glutathion 

z krmných kvasnic, 
vitamíny B a C

COLPLUSTABS 
výtažky z kopřivy,
pampelišky, břízy 
a petržele, inulin

ALOE VERA GEL DRINK 
100% organický gel 

z Aloe Vera Barbadensis

BETUTABS
šetrně sušené a jemně 

mleté listy břízy bělokoré

URICAPS PROBI
výtažek z brusinek 

s inulinem a probiotiky
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doplněk stravy

CARDUMIS
výtažek z bodláku 

ostropestřce mariánského 
- zdroj silymarinu
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(doplňky stravy)  Allermin gums
Žvýkačky s perilou

(doplněk stravy
se sladidly)  fin   Aleracaps / fin Aleramis

Výtažek z byliny perily křovité
 Aloe Vera gel drink
100% organický gel z Aloe Vera Barbadensis

(doplněk stravy)

Aleracaps a Aleramis obsahují výtažek z perily křovité (Perilla frutescens), která při-
spívá k ochraně organismu ve znečištěném prostředí. 
Perilla frutescens obsahuje substance, které pomáhají zmírňovat reakce na pyl, prach, 
houby či plísňové výtrusy. Tato rostlina produkuje cytokiny (cytokiny se významně 
účastní imunitní odpovědi organismu) a specifické protilátky. 

Aleracaps má podobu kapslí, je vhodný např. pro osoby, které mají problém s polyká-
ním kapslí - mohou tobolku „otevřít“ a její obsah vysypat. Aleramis je tekutý extrakt, 
užívá se vnitřně, příp. je možné ho použít k potírání pokožky (např. po bodnutí hmy-
zem). Produkty nesnižují pozornost, nevyvolávají ospalost a nevytvářejí návyk. 

Allermin gums jsou žvýkačky, které jsme na četné 
žádosti zákazníků opět zařadili do sortimentu. V ba-
lení je jich 10 kusů - nevypadají jako klasické dražé, 
mají spíš tvar tablety, přesto jsou to žvýkačky. 
Nezpůsobují ospalost ani závislost, jsou osvěžující  
a velmi praktické, kdykoliv po ruce, oblíbené zejmé- 
na mladší generací. 
Obsahují stejné množství extraktu z Perilly frutescens, 
jak tomu bylo u Allerminových žvýkaček kdysi. Nejsou 
tak sladké jako v minulosti (současný trend a reakce 
uživatelů upřednostňují méně sladké výrobky), ob-
sahují sladidla manitol a sorbitol, která jsou vhodná 
i pro diabetiky. 

Balení: 10 žvýkaček ve formě tablet
Doporučené dávkování: 2 žvýkačky denně
Návod k použití: žvýkat v případě potřeby, nezávisle na jídle 
V 1 žvýkačce je obsaženo: extrakt z perily, aroma: pepr-
mint, žvýkací báze, 25% sladidla: manitol, sorbitol. 1 žvýkačka 
odpovídá 27 mg extraktu z perily = 1,4 g čerstvých listů rost-
liny. Výrobek není určen dětem do 3 let. Nadměrná konzu-
mace sladidel může vyvolat projímavé účinky. 

Aloe Vera
• působí jako antioxidant
• je zdrojem látek, které udržují tělo v kondici
• pozitivně ovlivňuje činnost střev, trávení i vyprazdňování
• napomáhá očistě těla, podporuje detoxikaci
• pečuje o imunitní systém
• pomáhá udržet normální hladinu cukru v krvi
• příznivě působí při napětí a únavě 
• je užitečné pro udržení normálního stavu pokožky

Aloe Vera gel drink je velmi kvalitní produkt z Itálie, který obsahuje 99,8 % organic-
kého gelu z listů Aloe Vera Barbadensis. Je nepasterizovaný, bez aromat, chemických 
přísad, stabilizátorů, sladidel či barviv, v praktickém balení - vhodném i jako dárek. 

Výrobce při pěstování Aloe Vera nepoužívá žádné chemikálie, pesticidy či fungicidy.  
Organické pěstování je certifikované ECOGRUPPO ITALIA, veškeré procesy dodržují  
tzv. GREEN CONCEPT a splňují certifikát HALAL. 

Balení: 2x 520 ml 
Doporučené dávkování: 25 ml 2x denně
Návod k použití: ráno a v poledne, cca ho-
dinu před jídlem, samostatně nebo s vodou 
či džusem. Před upotřebením protřepat. Po 
otevření uchovávat v lednici a spotřebovat 
do 30 dní.
Složení: 100% organický gel drink z čerst-
vých listů Aloe Vera Barbadensis (99,8 %), pří-
rodní antioxidant: kyselina citrónová z citru-
sových plodů (0,15 %), přírodní konzervanty: 
sorban draselný z jeřabin (0,025 %), benzoan 
sodný z ostružin a jablek (0,025 %). Výrobek 
není určen dětem do 3 let.

ALERACAPS 
Balení: 24 kapslí
Doporučené dávkování: 2 kapsle denně
Návod k použití: nejlépe ráno, nezávisle na jídle, zapít 
Obsah účinných látek ve 2 kapslích: 300,14 mg sušeného extraktu z perily křovité, což odpoví-
dá 16 g čerstvých listů rostliny. Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu. Výrobek není určen dětem 
do 3 let.

ALERAMIS 
Balení: 50 ml
Doporučené dávkování: 30 kapek 2x denně
Návod k použití: ráno a v poledne, po jídle, 
nakapat do tekutiny
Složení: 100% extrakt z perily křovité. Obsah 
alkoholu činí 10 %. 1 ml extraktu odpovídá 
5 g čerstvých listů perily. Pro obsah alkoholu 
výrobek není určen dětem do 10 let.

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.20 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 21

Kód: 
300 991

Kód: 
300 992

Kód: 
10 440

Kód: 
300 120



 fin   Avis
Když jste podráždění

(doplněk stravy)  fin   Antipa-rasitis
Extrakt z ořešáku černého

 fin   Betacaps
Zdroj přírodního beta-karotenu

(doplněk stravy)

Antipa-rasitis, obsahující extrakt z amerického ořešáku černého (Jug-
lans nigra), který je k dispozici ve dvou formách - s alkoholem i bez 
alkoholu. Bezalkoholová forma je vhodnější pro mladší generaci, pro 
řidiče nebo osoby, u kterých by alkohol mohl působit dráždivě.
Extrakt z ořešáku byl používán indiánskými kmeny při očistě střevní-
ho traktu od usídlených parazitů. Mnohdy jsou to totiž právě paraziti, 
kteří snižují účinnost obranyschopnosti, narušují rovnováhu a vitalitu 
organismu.
Parazit je organismus žijící na úkor svého hostitele, získává z něho živi-
ny a poškozuje ho. Do těla se dostává nejčastěji běžnou stravou a vo-
dou. Postupné osidlování těla parazity v sobě skrývá mnohá nebezpečí, 
která se mohou projevit až za několik let. 

Avis je výtažek získaný z ovesných klíčků. Ex-
trakt není návykový, nevyvolává ospalost ani 
netlumí pozornost. Ovesné klíčky se doporu-
čují osobám bojujícím se stresem, podráždě-
ností, špatnou náladou či pracovním vypětím. 

Oves setý (Avena sativa) osvěžuje tělo a má 
relaxační účinek, obzvláště při usínání. Má 
příznivý vliv na hormonální rovnováhu i na 
činnost urogenitálního systému u žen. Kladně 
ovlivňuje normální stav pokožky.

Balení: 50 ml 
Doporučené dávkování: 15 kapek 3x denně
Návod k použití: ráno, v poledne a večer, po jídle, 

 fin   Betutabs
Bříza pečuje o močové ústrojí

(doplněk stravy)

Betutabs je vyroben z velmi šetrně sušených a jemně 
mletých listů břízy (Betula pendula). 
Březový extrakt, který je zdrojem mnoha prospěšných 
látek (např. přírodních saponinů, esenciálních olejů), 
pečuje o močové ústrojí, podporuje aktivitu ledvin  
a odstraňování škodlivých látek z těla. Doporučuje  
se pro podporu vypocení, v rámci péče o pokožku,  
k udržení vyváženého krevního tlaku či optimální hla-
diny cholesterolu v krvi. Bříza bělokorá přispívá k nor-
málnímu trávení a k funkci močových cest i ledvin. 

Balení: 110 tablet
Doporučené dávkování: 2 tablety 2x denně
Návod k použití: ráno a v poledne, nezávisle na jídle, zapít  
Složení 1 tablety: březové listí ve formě prášku 487,5 mg

Doporučené dávkování ( je pro obě formy stejné): 
20 kapek 3x denně
Návod k použití: ráno a v poledne cca 20 minut před jíd-
lem, večer hodinu po jídle, smíchat s vodou nebo džusem. 
Nekapat do horkých nápojů, nepoužívat déle než 6 týdnů.

Antipa-rasitis (doplněk stravy s alkoholem): 50 ml
Obsah účinných látek v 60 kapkách: 340 mg ořešáku 
černého. 30 % alkoholu. Výrobek není určen dětem. 

Antipa-rasitis (doplněk stravy se sladidlem, bez alkoholu 
= alcohol free): 100 ml 
Obsah účinných látek v 60 kapkách: 340 mg ořešáku 
černého. Sladidlo: glycerol. Výrobek není určen dětem do 
3 let. 

Kód: 
300 930

Výrobek není určen dětem do 3 let. 

Kód: 
300 928

Betacaps obsahuje přírodní beta-karoten zís-
kaný z řasy Dunaliella salina. 
Beta-karoten patří mezi nejdůležitější karote-
noidy, pomáhá kompenzovat nedostatečný 
přísun karotenoidů ve stravě. Je označován za 
provitamín A, jehož metabolickou přeměnou 
organismus získává vitamín A, který přispívá 
k udržení normálního stavu sliznic, pokožky  
i zraku. 

Balení: 100 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně
Návod k použití: kdykoli během dne, zapít 
Složení 1 kapsle: řasa Dunaliella salina (6 mg be-

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.22 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 23

Kód: 
300 899

smíchat s vodou
Složení v 1 ml (25 kapek): výluh 
z ovesných klíčků 475 mg, alko-
hol, voda. Kvůli obsahu cca 36 % 
alkoholu výrobek není určen dě-
tem. Obsahuje lepek - nevhodný 
pro osoby s bezlepkovou dietou.  

ta-karotenu) v olivovém oleji, 
sójový olej, včelí vosk, sójový 
lecitin. Obal kapsle obsahuje 
hovězí želatinu. Výrobek není 
určen dětem do 3 let. Ne-
vhodný pro osoby citlivé na 
včelí produkty.

Kód: 
300 150

Kód: 
300 159

(doplněk stravy / doplněk stravy se sladidlem)



Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.24 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 25

(doplněk stravy)   fin   Bi-iomare caps
Olej ze žraločích jater - TOP produkt

(doplněk stravy)  fin   Biiolicaps
Česnekový extrakt bez zápachu

  fin   Bi-iomaxin caps
Rybí olej - zdroj omega-3

(doplněk stravy)   fin   Camomilis
Heřmánek pečuje o trávení a psychiku

(doplněk stravy)

Biiolicaps obsahuje česnekový extrakt zpracovaný metodou, 
která ho zbavuje zápachu a přitom zachovává všechny účinné  
látky. Složky obsažené v česnekovém extraktu mají příznivý vliv  
na organismus a přispívají ke zlepšení imunity.
Česnek (Allium sativum) působí jako antioxidant, pomáhá udr-
žovat optimální hladinu cholesterolu a krevních tuků, podílí se 
na metabolismu sacharidů. Přispívá k normální funkci dýchacího  
systému, podílí se na přirozené obranyschopnosti organismu.

Balení: 120 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně
Návod k použití: ráno, s jídlem, zapít 
Obsah účinných látek v 1 kapsli: 386 mg slunečnicového oleje, 2 mg bez-
zápachového česnekového extraktu, 2 mg sójového lecitinu. Obal kapsle 
obsahuje rostlinnou želatinu. Výrobek není určen dětem do 3 let.

Bi-iomare caps obsahuje olej ze žraločích jater. Je zdrojem látek jako 
alkylglyceroly, squalamin, squalen či omega-3 nenasycené mastné ky-
seliny, které si organismus nedokáže vyrobit a musí je přijímat v potra-
vě. Obsahuje kyselinu dokosahexaenovou (DHA) i eikosapentaenovou  
(EPA), je obohacen o vitamín E. 
• EPA / DHA přispívají k normální činnosti srdce
• vitamín E pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem - tj. před 

útokem volných radikálů. Tyto látky vznikají jako vedlejší produkt 
látkové výměny v buňkách. Čím je člověk starší, tím více volných 
radikálů se v něm vytváří, zároveň se snižuje jeho obranyschopnost 
proti nim. Volné radikály mají schopnost poškozovat buňky a urych-
lovat tak proces stárnutí. 

Bi-iomaxin caps obsahuje olej ze žraločích jater a rybí olejový koncentrát - zdroj 
omega-3 nenasycených mastných kyselin DHA a EPA. Je obohacen o vitamíny A,  
D a E. 
• DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku a stavu zraku, příjem DHA 

z těla matky přispívá k normálnímu vývoji mozku a očí plodu v těle matky  
a kojenců vyživovaných mateřským mlékem (tohoto výsledku lze dosáhnout 
při příjmu 200 mg DHA denně navíc k doporučené denní dávce omega-3  
mastných kyselin u dospělých, tj. 250 mg DHA a EPA)

• EPA / DHA přispívají k normální činnosti srdce
•  vitamín E pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem
•  vitamín A má kladný vliv na metabolismus železa, na udržení normálního 

stavu sliznic, pokožky, zraku a imunitního systému
•  vitamín D podporuje vstřebávání vápníku a fosforu, přispívá k udržení normál-

ního stavu kostí, svalů, zubů, k funkci imunitního systému, podílí se na procesu 
dělení buněk, je potřebný pro růst a vývin kostí u dětí

Camomilis obsahuje silně koncentrovaný výtažek 
z heřmánku. Je vyroben extrakcí z čerstvých heřmán-
kových květů vypěstovaných ve Finsku.
Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) působí 
jako antioxidant, který pomáhá chránit buňky a tká-
ně před poškozením volnými radikály - přispívá tak 
k dostatečné antioxidační kapacitě těla. Má kladný 
vliv na trávení a metabolismus tuků. Pečuje o dýcha-
cí systém, pomáhá udržet volné dýchací cesty v boji  
s rýmou, přispívá k přirozené obranyschopnosti orga-
nismu. Podporuje kognitivní a duševní zdraví - pozi-
tivně ovlivňuje náladu, relaxaci a spánek. Je užitečný  
pro udržení dobrého stavu pokožky.

Balení: 100 kapslí
Doporučené dávkování: 2 kapsle 3x denně
Návod k použití: ráno, v poledne a večer, během jídla, zapít Kód: 

300 932Kód: 
300 114

Balení: 100 kapslí
Doporučené dávkování: 2 kapsle 3x denně
Návod k použití: ráno, v poledne a večer, během jídla, zapít 
Složení 1 kapsle: 160,05 mg oleje ze žraločích jater, 136,67 mg 
rybího olejového koncentrátu
Obsah účinných látek v 6 kapslích: EPA 246 mg, DHA 159 mg, 
vitamín E 12 mg, vitamín A 462 μg, vitamín D3 3 μg. Obal kapsle 
obsahuje hovězí želatinu. Výrobek není určen dětem do 3 let.

Kód: 
300 119

Kód: 
300 152

Balení: 50 ml 
Doporučené dávkování: 5 kapek 3x 
denně
Návod k použití: ráno, v poledne, 
večer, nezávisle na jídle, rozmíchat 
ve vodě a vypít. Na vnější použití 1-2  
kapky na ránu. 
Složení: 100% extrakt z heřmánku 
(Matricaria chamomilla), obsah al-
koholu 52 %. Obsah účinných látek 
v 15 kapkách (0,6 ml): 600 mg kvě-
tů heřmánku. Kvůli obsahu alkoholu 
výrobek není určen dětem, těhotným  
a kojícím ženám. 

Dlouhodobě 
nejpopulárnější produkt Finclubu. 
Nejžádanější v souvislosti s péčí  
o imunitu. Vhodný pro všechny 

věkové kategorie.

Složení 1 kapsle: 300,53 mg oleje ze žraločích jater
Obsah účinných látek v 6 kapslích: vitamín E 10 mg, 
EPA + DHA 54 μg. Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu. 
Výrobek není určen dětem do 3 let. 



Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.26 27

  fin   Candicaps
Oreganový olej v kapslích

  fin   Candimis
Oregano pro dobré trávení

Candimis obsahuje olej z oregana, jehož 
hlavní složkou je éterický olejíček obsahující 
velmi hodnotný karvakrol. Lahvička s pipe-
tou umožňuje snadné dávkování. 

Balení: 10 ml s pipetou
Doporučené dávkování: 2 kapky 2x denně
Návod k použití: ráno a večer, rozmíchat v malém 
množství vody, příp. džusu či jogurtu
Obsah účinných látek ve 4 kapkách: 77,7 mg za 
studena lisovaného olivového oleje, 33,6 mg oleje 
z oregana. Obsah karvakrolu 80 %. Výrobek není 
určen dětem do 3 let, těhotným a kojícím ženám.

působí jako přírodní antioxidant, přispívá k normální činnosti žlučníku a jater, má 
pozitivní vliv na trávení. Podporuje činnost kardiovaskulárního systému, je součás-
tí péče o krevní tlak. Je nápomocné pro normální funkci horních cest dýchacích, 
kladně ovlivňuje imunitu. Je vhodné pro harmonizaci duševního výkonu a spánku. 
Doporučuje se při přemnožení kvasinek a plísní, které se mohou objevit např. po 
opakovaném podávání antibiotik.

Origanum vulgare

 fin   Cardumis 

Ostropestřec pečuje o funkci jater

Cardumis obsahuje výtažek z bodláku ostropestřce 
mariánského, jehož hlavní složkou je látka silymarin. 
Ostropestřec (Silybum marianum) podporuje zdra-
ví jater - přispívá k jejich fungování, k detoxikační 
schopnosti, ochraňuje jaterní buňky před škodlivým 
vlivem prostředí. Přispívá k normální hladině cukru 
v krvi, působí jako antioxidant, podporuje normální 
činnost srdce. Kladně ovlivňuje trávení, je užitečný pro 
přirozenou obranyschopnost a odolnost organismu.

Colenzycaps obsahuje rýžové otruby a komplex trávicích enzymů, které pomáhají 
u trávení základních živin v zažívacím traktu. Trávicí enzymy jsou nápomocné u na-
dýmání nebo problémů s vyprazdňováním, pomáhají absorbovat minerály potřeb-
né pro tělo, podporují vitalitu. Doporučují se seniorům, lidem s vysokou kyselostí 
organismu, jsou vhodné pro osoby konzumující stravu bohatou na sacharidy a tuky.

Rýžové otruby jsou získávány při mletí rýže z vrstvy, která se nachází mezi rýžovým 
zrnem a slupkou. Obsahují vlákninu, vitamíny B, E, minerály, volné mastné kyseliny, 
antioxidanty. 
Enzymy jsou podstatou všech chemických reakcí rostlinných a živočišných organis-
mů. Minerály, vitamíny či hormony nemohou bez enzymů fungovat - naše orgány, 
tkáně a buňky tak mohou pracovat díky enzymům.
Jednou z jejich důležitých funkcí je účast při trávení - enzymy štěpí cukry, tuky, bílko-
viny na jednodušší části, které jsou dále využity ke stavbě těla či jako zdroj energie. 
Kvůli trávení tepelně zpracovaného jídla musí tělo dodat veškeré enzymy na trávení 

Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně
Návod k použití: v poledne, s jídlem, zapít
Složení 1 kapsle: 235 mg rýžových otrub, trávicí enzymy (7500 DU 
amyláza, 125 CU celuláza, 10 AGU glukoamyláza, 250 SU invertáza, 
437,5 FIP lipáza RO, 250 DP° sladová amyláza, 10 SAPU proteáza 3.0, 
18000 HUT proteáza 4.5, 5000 HUT proteáza 6.0). Obal kapsle je rost-
linného původu. Výrobek není určen dětem. 

samo. Při dostatečném zásobování organismu enzymy do-
chází k regeneraci buněk a k omlazení celého organismu. 

Balení: 50 ml 
Doporučené dávkování: 5 kapek 3x denně
Návod k použití: ráno, v poledne a večer, po jídle, rozmíchat 
v dostatečném množství tekutiny. Před použitím protřepat.
Obsah: ostropestřec mariánský (Silybum marianum), cca 
51 % alkoholu. 0,2 ml (5 kapek) = 43,4 mg semen ostro-

 fin   Colenzycaps
Rýžové otruby a komplex trávicích enzymů

(doplněk stravy) (doplněk stravy) (doplněk stravy) (doplněk stravy)

Candicaps obsahuje olej z oregana, 
jehož hlavní složkou je éterický olejíček 
obsahující velmi hodnotný karvakrol. 
Kapslová forma bývá žádaná zejména 
citlivějšími jedinci nebo mladší gene-
rací. 

Balení: 100 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x denně
Návod k použití: ráno a večer, během jídla, 
zapít
Obsah účinných látek ve 2 kapslích: 172 
mg sójového oleje, 54 mg oreganového 
oleje. Obsah karvakrolu 80 %. Obal kaps-
le obsahuje hovězí želatinu. Výrobek není 
určen dětem do 3 let, těhotným a kojícím 
ženám.

Kód: 
300 927

Kód: 
300 117

Kód: 
300 988

Kód: 
300 127

pestřce mariánského. Výro-
bek není určen dětem. 

no
vý obal



Colplustabs obsahuje výtažky z kopřivy, 
pampelišky, břízy a petržele, je obohacen  
o inulin.  

Kopřiva podporuje vylučovací funkci ledvin, 
pomáhá zachovat normální činnost močo-
vého ústrojí. Přispívá k duševní rovnováze,  
k intelektuální aktivitě, je prospěšná pro osvě-
žení těla, pro zachování energie a vitality. Je 
součástí péče o normální stav kostí, vlasů  
a nehtů. Je užitečná pro činnost srdečně-cév-
ní soustavy. Obsahuje železo a další minerály, 
kladně ovlivňuje přirozenou obranyschop-
nost organismu. Podporuje funkci prostaty  
a dýchacího systému.

Bříza je zdrojem mnoha prospěšných látek, 
např. přírodních saponinů, esenciálních ole-
jů. Pečuje o močové ústrojí, podporuje ak-
tivitu ledvin, odstraňování škodlivých látek  
z těla. Doporučuje se pro podporu vypocení, 
v rámci péče o pokožku, k udržení vyvážené-
ho krevního tlaku či optimální hladiny chole-
sterolu. Březové listí přispívá k normálnímu 
trávení, k funkci močových cest i ledvin. 

Pampeliška podporuje normální činnost ža-
ludku a jater, pozitivně ovlivňuje trávení. Je 

ColpHtabs obsahuje vybrané slož-
ky, které pomáhají regulovat kyselost  
a zásaditost organismu. Optimální 
úroveň pH v těle je důležitá pro fun-
gující metabolismus, pro dobré trávení  
a funkci enzymů, pro celkovou pohodu 

organismu. 
Díky obsahu testovacích 

proužků má uživatel 
možnost zjistit své pH 
před i po dobrání pří-
pravku. 

vhodná pro detoxikaci, pečuje o funkci mo-
čové soustavy. Vykazuje antioxidační půso-
bení, je užitečná v boji se záněty. 

Petržel podporuje normální funkci ledvin.

Inulin - druh rozpustné vlákniny, je živ-
nou půdou pro prospěšné střevní bakterie, 
může přispět k správnému zažívání, dopo-
ručuje se v rámci péče o střevní flóru. 

Balení: 180 tablet 
Doporučené dávkování: 3 tablety 2x denně
Návod k použití: ráno a v poledne, před jídlem, 
zapít
Složení 1 tablety: kopřivový prášek 155 mg, 
pampeliškový prášek 90 mg, prášek z březové-
ho listí 90 mg, inulin 90 mg, petrželový prášek  
65 mg. Výrobek není určen dětem do 3 let.

k pigmentaci vlasů a pokožky, k přenosu žele-
za v těle, k funkci imunitního systému.

Selen přispívá k normální spermatogenezi 
(tvorba spermií), k udržení normálního stavu 
vlasů a nehtů, k funkci imunitního systému, 
štítné žlázy, k ochraně buněk před oxidativním 
stresem. 

Zinek přispívá k normálnímu metabolismu 
kyselin, zásad, sacharidů a vitamínu A, k roz-
poznávacím funkcím, syntéze DNA, plodnosti 
a reprodukci, k udržení normálního stavu kos-
tí, vlasů, nehtů a pokožky, k udržení normální 
hladiny testosteronu v krvi, k udržení normál-
ního stavu zraku, imunitního systému.

MSM (metyl-sulfonylmetan) - přirozeně se 
vyskytuje v lidském těle, kde slouží jako zdroj 
organické síry (síra se účastní tvorby kolagenu, 
je potřebná pro zdraví většiny tkání, zejména 
vazivových a podpůrných).

Fenylalanin - důležitá aminokyselina (lidské 
tělo ji nedokáže samo vyrobit), slouží k tvorbě 
neurotransmiterů (přenašečů nervového vzru-
chu), tedy pro činnost nervové soustavy.

Inulin - druh rozpustné vlákniny, je živnou 
půdou pro prospěšné střevní bakterie, může 
přispět k správnému zažívání, doporučuje se  
v rámci péče o střevní flóru. 

Tryptofan - esenciální aminokyselina, ze které 
vzniká mimo jiné i serotonin (mozkový přena-
šeč nervových signálů, má vliv na psychickou  
a emocionální stabilitu). 

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.28 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 29

 fin   ColpHtabs
Komplex látek pečujících 
o pH v těle

(doplněk stravy)
Jak působí obsažené látky? 

Kód: 
300 128

Kód: 
300 121

 fin   Colplustabs
Rostlinné výtažky a inulin

(doplněk stravy)

Balení: 60 tablet + 2 pH testovací proužky. Doporučené dávkování: 2 tablety 2x denně
Návod k použití: ráno a v poledne, půl hodiny po jídle, zapít 
Obsah účinných látek ve 4 tabletách: 1000 mg MSM, 1000 mg fenylalaninu, 572 mg inulinu, 500 
mg tryptofanu, 350 mg hořčíku, 300 mg vápníku, 200 mg draslíku, 150 mg sody bikarbony, 100 mg 
čištěného diatomitu, 18 mg niacinu, 15 mg zinku, 4 mg kys. pantothenové, 3 mg boru, 2,2 mg vitamínu 
B6, 1,6 mg vitamínu B2, 1,4 mg vitamínu B1, 1 mg mědi, 300 μg kyseliny listové, 60 μg biotinu, 50 μg 
chromu, 50 μg selenu, 3 μg vitamínu B12. Výrobek není určen dětem do 3 let a osobám s fenylketonurií. 

Biotin přispívá k normálnímu energetické-
mu metabolismu, k metabolismu makroživin,  
k činnosti nervového systému a psychické čin-
nosti, k udržení normálního stavu vlasů, sliznic 
a pokožky.

Niacin přispívá k normálnímu energetickému 
metabolismu, k činnosti nervové soustavy,  
k udržení normálního stavu sliznic a pokožky, 
ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Kyselina listová přispívá k růstu zárodečných 
tkání během těhotenství, k normální syntéze 
aminokyselin, krvetvorbě, k metabolismu ho-
mocysteinu, k psychické činnosti a činnosti 
imunitního systému, ke snížení míry únavy  
a vyčerpání, podílí se na procesu dělení buněk.

Bor - tento prvek je předmětem studií zkou-
majících, zda pomáhá snižovat vylučování 
vápníku z těla, což je problém zejména ve 
starším věku. 

Chrom přispívá k metabolismu makroživin 
a k udržení normální hladiny glukózy v krvi.

Měď přispívá k udržení normálního stavu 
pojivových tkání, k činnosti nervové soustavy,  

Vitamín B1 přispívá k normálnímu energetic-
kému metabolismu, k činnosti nervové sou-
stavy i srdce. 

Vitamín B2 přispívá k normálnímu energe-
tickému metabolismu, k činnosti nervové 
soustavy, k péči o stav sliznic, pokožky, zraku 
a červených krvinek, k metabolismu železa,  
k ochraně buněk před oxidativním stresem,  
ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Vitamín B6 přispívá k energetickému meta-
bolismu a metabolismu bílkovin, glykogenu 
a homocysteinu, k normální psychické a ner-
vové činnosti, k tvorbě červených krvinek,  
k funkci imunitního systému, k regulaci hor-
monální aktivity a ke snížení míry únavy a vy-
čerpání.

Vitamín B12 přispívá k normální činnosti ner-
vové soustavy, k normálnímu metabolismu 
homocysteinu a energetickému metabolismu, 
k psychické činnosti, k funkci imunitního sys-
tému, k tvorbě červených krvinek, ke snížení 
míry únavy a vyčerpání, podílí se na procesu 
dělení buněk.

no
vý obal



(doplněk stravy)  fin   Colostrum
100% kozí kolostrum - pro každodenní podporu zdraví 

 fin   Detoxis
9 bylinných výtažků obohacených hořčíkem a inulinem

Colostrum obsahuje kozí mlezivo, které je bohatým zdrojem mnoha zdraví prospěšných látek. Kolos-
trum není možné vyrobit chemickou či syntetickou cestou - je jedinečné, nenahraditelné a nenapodo-
bitelné. Tato unikátní tekutina je vylučována samicemi bezprostředně po porodu mláděte, odebírá se 
ovšem jen takové množství, které mláděti nechybí ( jakmile se kůzle napije, zbylá část kolostra je od- 
dojena a zpracována). 

Hořčík přispívá ke snížení míry 
únavy a vyčerpání, k elektrolytic-
ké rovnováze, k energetickému 
metabolismu, k činnosti nervové 
soustavy a svalů, k udržení nor-
málního stavu kostí a zubů. 
Vitamín B5 (kyselina pantothe-
nová) přispívá k normálnímu ener-
getickému metabolismu, k men-
tální činnosti, ke snížení míry únavy 
a vyčerpání. 
Inulin - druh rozpustné vlákniny, 
je živnou půdou pro prospěšné 
střevní bakterie, může přispět  
k správnému zažívání, doporuču-
je se v rámci péče o střevní flóru.
Listy zeleného čaje podporují 
normální funkci močových cest  
a ledvin, přispívají k fyzické a psy-
chické stimulaci. Podílí se na ter-
mogenezi (energetický výdej), na 
kontrole tělesné hmotnosti. 

Balení: 250 ml
Doporučené dávkování: 15 ml denně
Návod k použití: nalít doporučené 
množství do sklenice vody a pít během 
dne. Složení: koncentrát z granátového 
jablka (Punica granatum), inulin, glyce-
rol (sladidlo), fruktooligosacharidy, listy 
zeleného čaje (Camelia sinensis), bří-
za bělokorá (Betula pendula), artyčok 
(Cynara scolymus), tužebník jilmový 
(Filipendula ulmaria), violka trojbarev-
ná (Viola tricolor), pampeliška lékařská 
(Taraxacum officinalis), lopuch větší 
(Arctium lappa), chaluha bublinatá (Fu-
cus vesiculosus). Obsah účinných látek 
v 15 ml: 60 mg hořčíku, 4 mg vitamínu 
B5. Výrobek není určen dětem do 3 let. 

Bříza bělokorá přispívá k normál-
nímu trávení, k detoxikaci, pečuje 
o funkci ledvin a močových cest, 
podporuje přirozenou obrany-
schopnost, normální stav kloubů, 
optimální hladinu cholesterolu. 
Artyčok je antioxidant. Přispívá 
k normální funkci ledvin a močo-
vých cest, k činnosti srdce, pod-
poruje pročištění, trávení, funkci 
střev a jater. Podílí se na kontrole 
tělesné hmotnosti a krevních tuků. 
Tužebník jilmový podporuje vy-
lučování vody z organismu, osvě-
žuje tělo, pečuje o psychiku, rela-
xaci, spánek. Příznivě působí na 
funkci močových cest, dýchacího 
systému, srdce. Podporuje přiro-
zenou obranyschopnost. 
Violka trojbarevná podporuje 
normální trávení, funkci dýchací-
ho systému, pečuje o pokožku. 

Pampeliška lékařská podpo-
ruje normální činnost žaludku, 
jater, močové soustavy. Pozitivně 
ovlivňuje trávení, je vhodná pro 
detoxikaci. Vykazuje antioxidač-
ní působení, je užitečná v boji se 
záněty. 
Lopuch větší má vliv na pro-
čištění krve, na vylučování vody  
z organismu. Podporuje normál-
ní funkci horních cest dýchacích, 
trávení, dobrý stav pokožky, klou-
bů i chrupavek, ovlivňuje hladinu 
glukózy v krvi.
Chaluha bublinatá působí jako 
antioxidant, podporuje imuni-
tu, má vliv na normální trávení 
a tělesnou hmotnost (navozuje 
pocit sytosti). Příznivě ovlivňuje 
hormonální systém, činnost štítné 
žlázy (podílí se na produkci hor-
monů).

Detoxis obsahuje devět bylinných výtažků, které příznivě ovlivňují trávení, činnost jater, žlučníku 
a ledvin. Podporují detoxikaci organismu, jsou vhodné v rámci očistných kúr. 
Přípravek je obohacen o hořčík a vitamín B5, představuje směs výtažků z těchto bylin a rostlin: 
granátové jablko, listy zeleného čaje, bříza bělokorá, artyčok, tužebník jilmový, violka trojbarevná, 
pampeliška lékařská, lopuch větší a chaluha bublinatá. 

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.30 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 31

Farmy, z kterých je kolostrum získáváno, chovají zvířata tradičním způsobem 
se zárukou kvalitního prostředí a přístupu. Jedná se o české a slovenské eko-
logické farmy s minimální technizací a chemizací a malým počtem zvířat. 
Zvířata jsou pečlivě vybírána a kontrolována, je jim umožněno, aby se pásla  
a žila, jak je jim přirozené. Výrobní proces je patentován a garantuje maxi-
mální možné zachování původních aktivních látek.

Obsah: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 
2x denně
Návod k použití: ráno a v poled-
ne, minimálně půl hodiny před  
jídlem, zapít  
Složení 1 kapsle: 100% kozí ko-
lostrum 250 mg, rostlinná HPMC 
kapsle
Výrobek není určen dětem do 3 let. 
Nevystavujte nadměrnému teplu 
ani přímému slunečnímu záření.  
Po otevření skladujte uzavřenou 
dózu v chladničce. 

Kolostrum obsahuje značné množství prospěšných látek - např. amino-
kyseliny, imunitní faktory (laktoferin, cytokiny, oligosacharidy, imuno-
globuliny), růstové faktory, enzymy, vitamíny a minerály. 
Díky obsahu těchto složek:
• pečuje o funkci imunitního systému
• podporuje regeneraci organismu po fyzickém výkonu nebo po nemoci
• přispívá k zachování zdravé střevní mikroflóry
• podporuje metabolismus tuků
• pozitivně ovlivňuje proces hojení
• je vhodné pro sportovce, rekonvalescenty, unavené či oslabené jedince 
• je užitečné pro posilnění obranyschopnosti, pro zdárnou rekonvalescenci  

a regeneraci sil

Kód: 
300 151

(doplněk stravy se sladidlem)

Kód: 
200 020
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(doplněk stravy) (doplněk stravy)  fin   Echinfis
Echinacea pečuje o imunitu

(doplňky stravy)  fin   Dynaforsis / Dynaforce
Rozchodnice růžová v roli adaptogenu

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.32 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 33

Detoxitabs obsahuje patentovaný brokolicový extrakt 
BroccoRaphaninTM, který je zdrojem sulforafanu. 

Sulforafan patří mezi polyfenoly, známé pod názvem gluko-
sinoláty. Jde o látky, pomocí kterých se rostliny brání proti 
škůdcům. Slovo brokolice pochází z latinského bracchium 
- větev, připomíná totiž rozvětvený strom, na kterém je 
spousta květů s největším množstvím sirných látek ze všech 
známých druhů rostlin. 

Denní dávka Detoxitabsu odpovídá 300 g syrové brokolice. 
Přípravek je vhodný k používání v periodách po 20 nebo 
40 dnech.

Echinfis obsahuje extrakt z třapatky na-
chové (Echinacea purpurea) pěstované 
ve Finsku. 

Echinacea příznivě ovlivňuje imunitu 
těla, přispívá k přirozené obranyschop-
nosti organismu. Kladně ovlivňuje funk-
ci horních cest dýchacích. Je prospěšná 
pro normální činnost močových cest. Je 
vhodnou součástí péče o imunitu, zejmé-
na v době zvýšeného výskytu nachlazení. 

Doplněk stravy Echinfis se vyrábí z celé 
rostliny - z listů, květů i z kořene. Při pěs-
tování echinacea vyžaduje dlouhé a stálé 
působení slunce, ne však extrémní vedro. 
Ihned po sběru se převáží na zpracování, 
které probíhá kombinací luhování v alko-
holu a lisování v extrémním mrazu. 

Balení: 50 ml 
Doporučené dávkování: 4 kapky denně
Návod k použití: ráno, po jídle, s tekutinou
Složení: 100% extrakt z rostliny Echinacea 
purpurea. 1 ml (25 kapek) odpovídá 910 mg 
celé čerstvé rostliny Echinacea purpurea. Ob-
sah alkoholu cca 60 %. Kvůli obsahu alkoholu 
výrobek není určen dětem.

Dynaforce a Dynaforsis obsa-
hují výtažek z rozchodnice růžové 
(Rhodiola rosea). Tabletová for-
ma je vhodnější např. pro řidiče, 
oproti tomu tekutý extrakt umož-
ňuje jednodušší dávkování. 

Rozchodnice růžová působí 
jako antioxidant, je považována 
za tzv. adaptogen, který pomáhá 
organismu lépe se adaptovat, při-
způsobit se každodenním náro-
kům, zvýšené fyzické či psychické 
zátěži. Má kladný vliv na kondici  
a fyzický výkon. 

Doporučuje se např. při oslabe-
ní organismu, únavě, při poklesu 
pracovní výkonnosti, v době re-
konvalescence, osobám vysta-
veným psychickému náporu či 
stresu. 
Podobně jako další adaptogeny 
(např. ženšen), patří mezi byliny 
tradiční čínské medicíny, které vy-
kazují pozitivní vliv na tělo i mysl.

Balení: 40 tablet
Doporučené dávkování: 
1 tableta denně
Návod k použití: užít s leh-
kou snídaní (bez kyselých džu-
sů či šťáv) 
Jedna tableta obsahuje: 300 
mg patentovaného brokolico-
vého extraktu BroccoRapha-
nin™ obsahujícího 30 mg sul-
forafanoglukosinolátu, 100 mg 
kukuřičného škrobu. Výrobek 
není určen dětem do 3 let.

Kód: 
300 146

DYNAFORCE  
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1/2 tablety denně
Návod k použití: ráno, s jídlem, zapít
Obsah účinných látek v 1/2 tbl.: 100 mg extraktu z rozchodnice růžo-
vé, zdroj 4 mg rosavinů a 1 mg salidrosidů. Výrobek není určen dětem. 

DYNAFORSIS  
Balení: 50 ml
Doporučené dávkování: 25 kapek 3x denně
Návod k použití: ráno, v poledne a odpoledne, s jídlem, rozmíchat 
v dostatečném množství tekutiny. Před použitím protřepat.
Složení: 100% extrakt z rozchodnice růžové, obsah alkoholu 60 %
Obsah účinných látek v 75 kapkách odpovídá 345 mg sušeného ko-
řene rozchodnice růžové - zdroj 13,5 mg rosavinů, 4,8 mg salidrosidů. 
Výrobek není určen dětem. 

Kód: 
300 142 Kód: 

300 157

  fin   Detoxitabs
Brokolicový extrakt

Kód: 
300 103

op
ět 

v nabídce



Lnička setá (Camelina sativa) je zdrojem ome-
ga-3, 6 a 9 mastných kyselin, které souvisí  
s péčí o kardiovaskulární systém.  
Len setý (Linum usitatissimum) podporuje 
trávení, funkci střevního traktu, prsou a prosta-
ty. Poskytuje komfort při menopauze, je užiteč-
ný pro kontrolu tělesné hmotnosti. 
Pískavice řecké seno (Trigonella foenum-
graecum) působí na trávení a chuť k jídlu, 
ovlivňuje normální hladinu glukózy a choleste-
rolu v krvi, podporuje metabolismus krevních 
tuků, pečuje o imunitu a pH rovnováhu. 
L-methionin - esenciální aminokyselina, dů-
ležitá pro produkci energie v těle, pro tvorbu 
nových buněk.
Vitamín B1 přispívá k normálnímu energetic-
kému metabolismu, k činnosti nervové sousta-
vy i srdce. 
• metabolismus - látková přeměna (sou-

bor enzymových reakcí, při nichž dochází  
k přeměně látek a energií)

• energetický metabolismus - reakce, které 
vedou k uvolnění energie obsažené v živi-
nách

Vitamín B2 přispívá k činnosti nervové sou-
stavy, k péči o stav sliznic, pokožky, zraku  
a červených krvinek, k metabolismu železa,  
k ochraně buněk před oxidativním stresem,  
ke snížení míry únavy a vyčerpání.
Vitamín B3 (niacin) přispívá k činnosti ner-
vové soustavy, k udržení normálního stavu 
sliznic a pokožky, ke snížení míry únavy a vy-
čerpání.

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.34 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 35

(doplněk stravy) fin   Epamarcaps Strong
Bohatý zdroj omega-3 kyselin

(doplněk stravy)  fin   Femidatabs
Pro ženy i muže nad 30 let

(doplněk stravy)  fin   Evocaps
Mix rostlinných olejů s vitamíny

Femidatabs obsahuje výtažek z rybí bílkoviny vyrobený pod-
le japonského patentu, je obohacený o zinek a vitamín E.  
Tento komplex látek podporuje výživu pokožky a pomáhá 
chránit buňky před předčasným stárnutím. Doporučuje se že-
nám i mužům starším 30 let. 
Zinek působí jako antioxidant, přispívá k udržení normálního 
stavu kostí, vlasů, nehtů a pokožky. Pečuje o zrak, imunitu, po-
dílí se na procesu dělení buněk. Má kladný vliv na rozpozná-
vací funkce, na plodnost a reprodukci, na udržení optimální 
hladiny testosteronu v krvi.
Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem 
- tj. před útokem volných radikálů, které mají schopnost po-
škozovat buňky a urychlovat tak proces stárnutí. 

Evocaps obsahuje rostlinné oleje (z lničky 
seté, ze semene řecké pískavice, ze sóji a lnu) 
a vybrané vitamíny a minerály, které mají po-
zitivní vliv na stav vlasů, nehtů, pokožky a jsou 
užitečné pro celkovou pohodu organismu. 

Balení: 60 tablet 
Doporučené dávkování: 
1-2 tablety denně
Návod k použití: první mě-
síc 2 tablety denně - ráno, po 
snídani, poté 1 tabletu denně 
- ráno, po snídani
Jedna tableta obsahuje:
komplex rybího proteinu 
195 mg, vitamín E 5 mg, zi-
nek 2 mg, čištěný diatomit 
(křemelina), výtažek z třešně 
aceroly. Výrobek není určen 
dětem do 3 let. 

Kód: 
300 929

Kód: 
300 925

Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 
denně
Návod k použití: ráno, během jídla, 
zapít
Složení 1 kapsle: rybí olej 1000 mg. 
Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu.
Obsah účinných látek v 1 kapsli: ome-
ga-3 mastné kyseliny 600 mg, tj. EPA 
330 mg, DHA 210 mg; vitamín E 5 mg. 
Výrobek není určen dětem do 3 let a li-
dem se sníženou krevní srážlivostí. 

Epamarcaps Strong obsahuje 1000 mg rybího oleje získaného 
z ryb, které jsou hojným zdrojem omega-3 nenasycených mast-
ných kyselin, zejména EPA (kyselina eikosapentaenová) a DHA  
(kyselina dokosahexaenová). 
EPA a DHA pomáhají zachovat zdravé srdce (příznivého účinku 
se dosáhne při přívodu 250 mg EPA a DHA denně). DHA je důleži-
tá pro správný vývoj a funkci mozku (je totiž hojně zastoupenou 
složkou mozkové tkáně a důležitým stavebním kamenem struktu-
ry mozku), zároveň je důležitou součástí oční sítnice, napomáhá 
tak správné funkci zraku. 
Přípravek je obohacen o vitamín E, který přispívá k ochraně 
buněk před oxidativním stresem.
Omega-3 nenasycené mastné kyseliny si tělo nedokáže samo 
vyrobit, proto je potřeba přijímat je stravou. Nahrazování ve 
stravě nasycených tuků nenasycenými pomáhá udržet správnou 
hladinu cholesterolu. 

Vitamín B5 (kyselina pantothenová) přispívá 
k normálnímu energetickému metabolismu,  
k mentální činnosti, ke snížení míry únavy. 
Vitamín B6 přispívá k metabolismu bílkovin, 
glykogenu a homocysteinu, k normální psy-
chické a nervové činnosti, k tvorbě červených 
krvinek, k funkci imunitního systému, k regu-
laci hormonální aktivity, ke snížení míry únavy 
a vyčerpání.
Vitamín B12 přispívá k normální činnosti ner-
vové soustavy, k normálnímu metabolismu 
homocysteinu a energetickému metabolismu, 
k psychické činnosti, k funkci imunitního sys-
tému, k tvorbě červených krvinek, ke snížení 
míry únavy a vyčerpání, podílí se na procesu 
dělení buněk.
Vitamín D je potřebný pro růst a vývin kostí 
u dětí, přispívá k normálnímu vstřebávání váp-
níku a fosforu, pečuje o imunitu, o stav kostí, 
svalů, zubů. 
Vitamín E pomáhá chránit buňky před oxi-
dativním stresem.
Zinek působí jako antioxidant, přispívá k udr-
žení normálního stavu kostí, vlasů, nehtů a po-
kožky. Pečuje o zrak, imunitu. Má kladný vliv  
na rozpoznávací funkce, na plodnost a repro-
dukci, na udržení normální hladiny testostero-
nu v krvi.
Železo kladně ovlivňuje tvorbu červených kr-
vinek a hemoglobinu, podporuje přenos kys-
líku v těle, přispívá k normálním rozpoznáva-
cím funkcím. Pečuje o imunitní systém, přispívá 
ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Kód: 
300 957

Balení: 56 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně
Návod k použití: ráno, s jídlem, zapít
Jedna kapsle obsahuje: olej z lničky seté 300 mg, 
olej ze sójových bobů 216 mg, lněný olej 150 mg, 
olej ze semene řecké pískavice 100 mg, L-me-
thionin 100 mg, vit. B3 18 mg, vit. E 10 mg, zinek  
7,5 mg, vit. B5 4 mg, vit. B6 2,2 mg, železo 2 mg,  
vit. B2 1,6 mg, vit. B1 1,4 mg, biotin 60 μg, vit. D3 
10 μg, vit. B12 3 μg. Obal kapsle obsahuje hovězí 
želatinu. Výrobek není určen dětem do 3 let.



Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.36 37

(doplněk stravy)   fin   Ferrofortis B
Železo v „tekuté“ formě

(doplněk stravy)  fin   Ferrotabs
Pro krvetvorbu je železo důležité

(doplněk stravy)   Finedrink
Chutný instantní nápoj s vitamíny

(doplněk stravy se sladidlem)

Femiveltabs je zdrojem sójových izoflavonů, červeného jete-
le a vitamínu E. Tyto rostlinné extrakty příznivě ovlivňují fyzický  
i psychický stav ženského organismu v době klimakteria. 
Menopauza je přirozený jev v životě ženy, který se obvykle  
dostaví ve věku okolo padesáti let. Úbytek estrogenů a hormo-
nální změny mohou být spojené s příznaky jako návaly horka, 
pocení, nervozita, podrážděnost.
Červený jetel pomáhá udržet pohodlí, vitalitu a pohodu v prů-
běhu menopauzy. Je součástí péče o normální stav kostí, o kar-
diovaskulární systém - činnost srdce a krevní tlak. 
Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.

Ferrotabs obsahuje železo, zinek, měď a vitamín C. S nízkou hladinou 
železa se často setkáváme u žen, dospívajících dívek, u sportovců nebo  
rekonvalescentů. 
Železo přispívá k tvorbě červených krvinek a hemoglobinu, k normál-
nímu přenosu kyslíku v těle, ke snížení míry únavy a vyčerpání, k funkci  
imunitního systému.
Zinek přispívá k ochraně před oxidativním stresem, k udržení normální 
hladiny testosteronu, pečuje o kosti, vlasy, nehty, pokožku, imunitu i zrak. 
Měď podporuje přenos železa v těle, přispívá k udržení normálního stavu 
pojivových tkání, k činnosti nervové soustavy, k pigmentaci vlasů a pokožky. 
Vitamín C zvyšuje vstřebávání železa, pomáhá bojovat s únavou, je uži-
tečný pro činnost nervové soustavy a imunitního systému. 

Ferrofortis B obsahuje železo získané 
z rostlinných zdrojů, B vitamíny, kyselinu 
listovou, rybízový extrakt a bylinné výtaž-
ky. Je slazen medem. Má lahodnou chuť  
a sirupovou formu, která umožňuje snadné 
dávkování. 

Železo kladně ovlivňuje tvorbu červených 
krvinek a hemoglobinu, podporuje pře-
nos kyslíku v těle, přispívá k normálním 
rozpoznávacím funkcím. Pečuje o imunitu, 
přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání,  
k rozvoji poznávacích funkcí u dětí. 
Vitamín C zvyšuje vstřebávání železa, při-
spívá k tvorbě kolagenu pro normální funk-
ci cév, kostí, chrupavek, dásní, kůže a zubů, 
je užitečný pro imunitní systém.
Vitamín B6 přispívá k energetickému me-
tabolismu, k normální psychické činnosti,  
k tvorbě červených krvinek. 
Vitamín B2 přispívá k péči o sliznice, 
pokožku, zrak a červené krvinky, k me-
tabolismu železa, ke snížení míry únavy  
a vyčerpání.
Vitamín B1 přispívá k energetickému me-
tabolismu, k činnosti nervové soustavy  
i srdce. 
Kyselina listová přispívá k růstu zárodeč-

Finedrink je dobře rozpustný nápoj. Obsahuje 
vitamíny a minerály užitečné pro fyzický i psychic-
ký výkon člověka, pečují o obranyschopnost. 
Jsou k dostání v malém i velkém balení, v něko-
lika příchutích. Jsou obohaceny inulinem, slazeny 
sukralózou (přírodní cukr, vhodný i pro diabetiky).  

Balení: 0,2 l / 2 l. Příchutě: citron, černý rybíz, grape-
fruit, malina, pomeranč
Doporučené dávkování: 1 litr nápoje denně
Návod k použití: rozmíchat v malém množství vody, 
doplnit vodou, pít kdykoli během dne
100 ml nápoje obsahuje: 130 mg inulinu, 40 mg 
draslíku, 20 mg vápníku, 20 mg sodíku, 20 mg fosforu,  
10 mg vit. C, 7,6 mg hořčíku, 1,3 mg niacinu, 1 mg vit. 
E, 0,49 mg vit. B5, 0,4 mg železa, 0,4 mg zinku, 0,12 mg 
vit. B6, 0,12 mg vit. B2, 0,11 mg vit. B1, 16 μg kys. lis-
tové, 5 μg jodu, 4 µg biotinu, 0,2 μg vit. B12, sukralóza.  
Výrobek není určen dětem do 3 let. 

ných tkání během těhotenství, krvetvor-
bě, k metabolismu homocysteinu, pečuje  
o psychiku a imunitu. 
Vitamín B12 přispívá k normální činnosti 
nervové a imunitní soustavy, k tvorbě čer-
vených krvinek.

Balení: 250 ml
Doporučené dávkování: 15 ml (½ odměrky) 
denně
Návod k použití: ráno, před snídaní, zapít

Balení: 60 tablet   Doporučené dávkování: 1 tableta denně
Návod k použití: ráno, po jídle, zapít 
Složení 1 tablety: sójové izoflavony 50 mg, prášek jetele lučního 28 mg 

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

(odpovídá 500 mg květů čerst- 
vého lučního jetele), vitamín E 
10 mg. Výrobek není určen dě-
tem.  

Balení: 120 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
Návod k použití: ráno, s jídlem, zapít
Složení 1 tablety: prášek z třešně aceroly 86 mg, prášek 
z černého rybízu 10 mg, vitamín C 20 mg, železo 18 mg, 
zinek 5 mg, měď 1 mg. Výrobek není určen dětem do 3 let. 

  fin   Femiveltabs
Pro menopauzální komfort

Kód: 
300 933

Kód: 
300 935

Kód: 
300 145

Kódy: 
dle jednotlivých 

příchutí

Obsah: extrakt z černého 
rybízu, z přesličky rolní,  
z kopřivy, z listů břízy bě-
lokoré, z yzopu lékařské-
ho, z jitrocele kopinatého, 
z meduňky lékařské, si-
rup, med
Obsah účinných látek  
v 15 ml: vitamín C 75 mg, 
železo 18 mg, vit. B2 1,4 
mg, vit. B6 1,4 mg, vit. B1 
1,1 mg, kys. listová 200 
μg, vit. B12 2,5 μg. Výro-
bek není určen dětem do 
3 let a osobám citlivým na 
včelí produkty. 



Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.38

VÁPNÍK přispívá k normální srážlivosti krve, 
energetickému metabolismu, k činnosti  
svalů, nervových přenosů a trávicích enzymů, 
je potřebný pro udržení normálního stavu 
zubů a kostí, pro růst a vývin kostí u dětí.

HOŘČÍK přispívá ke snížení míry únavy a vy-
čerpání, k elektrolytické rovnováze, k činnosti 
nervové soustavy, svalů a psychiky, k udrže-
ní normálního stavu kostí, zubů, podílí se na 
procesu dělení buněk.

KŘEMÍK je jedním ze základních stavebních 
kamenů svalových tkání. Jeho obsah v po-
jivových tkáních s věkem klesá, přitom jeho 
příjem prostřednictvím potravy je mnohdy 
nedostatečný. 

CHROM přispívá k normálnímu metabolis-
mu makroživin a k udržení normální hladiny  
glukózy v krvi. 

SELEN podporuje tvorbu spermií, pečuje 
o vlasy, nehty, imunitní systém, štítnou žlázu, 
přispívá k ochraně před oxidativním stresem.

ZINEK přispívá k rozpoznávacím funkcím, 
k plodnosti a reprodukci, k metabolismu 
makroživin a mastných kyselin. Pečuje o zrak,  
o kosti, vlasy, nehty, pokožku a imunitní sys-
tém, přispívá k udržení normální hladiny tes-
tosteronu v krvi, k ochraně buněk před oxi-
dativním stresem, podílí se na procesu dělení 
buněk. 

BOR je předmětem studií zkoumajících, jak 
dalece je důležitý pro kosterní soustavu a zda 

pomáhá snižovat vylučování vápníku z těla, 
což je problém zejména ve starším věku. 

VITAMÍN A přispívá k udržení normálního 
stavu sliznic, pokožky, zraku a imunitního 
systému, k normálnímu metabolismu železa, 
podílí se na procesu specializace buněk. 

VITAMÍN B2 přispívá k normálnímu ener-
getickému metabolismu, k činnosti nervové 
soustavy, stavu sliznic, pokožky, zraku, červe-
ných krvinek, k metabolismu železa, k ochra-
ně před oxidativním stresem, ke snížení míry 
únavy a vyčerpání. 

VITAMÍN B5 (kyselina pantothenová) přispí-
vá k syntéze a metabolismu steroidních hor-
monů, vitamínu D a některých neurotrans-
miterů, ke snížení míry únavy a vyčerpání,  
k normální mentální činnosti. 

VITAMÍN B6 přispívá k normální syntéze 
cysteinu, energetickému metabolismu a me-
tabolismu bílkovin, glykogenu a homocys-
teinu, k psychické a nervové činnosti, tvorbě 
červených krvinek, funkci imunitního systé-
mu, k regulaci hormonální aktivity, ke snížení 
míry únavy a vyčerpání. 

BIOTIN přispívá k normálnímu energetické-
mu metabolismu a metabolismu makroži-
vin, k normální činnosti nervového systému  
a psychické činnosti, pečuje o vlasy, sliznice 
a pokožku. 

VITAMÍN C přispívá k normální tvorbě ko-
lagenu pro normální funkci krevních cév, 

kostí, chrupavek, dásní, kůže a zubů, k čin-
nosti nervové soustavy, imunitního systému,  
k ochraně buněk před oxidativním stresem, 
ke snížení míry únavy a vyčerpání, zvyšuje 
vstřebávání železa.  

VITAMÍN D přispívá k normálnímu vstřebá-
vání vápníku a fosforu, pečuje o kosti, svaly, 
zuby, imunitní systém, podílí se na procesu 
dělení buněk, je potřebný pro normální růst  
a vývin kostí u dětí. 

VITAMÍN E přispívá k ochraně buněk před 
oxidativním stresem, což je proces, kdy 
vznikají volné radikály, které podporují např.  
proces stárnutí. 

VITAMÍN K přispívá k normální srážlivosti 
krve, pozitivně ovlivňuje stav kostí. 

KYSELINA LISTOVÁ přispívá k růstu záro-
dečných tkání během těhotenství, k normální 
syntéze aminokyselin, krvetvorbě, k meta-
bolismu homocysteinu, k psychické činnosti,  
k činnosti imunitního systému, ke snížení 
míry únavy a vyčerpání. 

(doplněk stravy)

Fintabs C
(doplněk stravy)

Fintabs CD
(doplněk stravy)

Fintabs CD bori
(doplněk stravy)

Fintabs pro

Fintabs C poskytuje organismu 
vápník, křemík, biotin, hořčík, 
chrom a vitamín C. Je nápomoc-
ný v péči o dobrý stav kloubů, 
vlasů, nehtů a pokožky, pomáhá 
udržet pružnost a ohebnost po-
hybového aparátu. Je doporu-
čován ženám i mužům, střední 
generaci, sportovcům. 

Balení: 300 tablet
Doporučené dávkování: 3 tablety 
denně
Návod k použití: ráno před jídlem 
1 tableta, v poledne před jídlem  
2 tablety, zapít
Obsah účinných látek ve 3 table-
tách: čištěný diatomit SiO2 780 mg 
(363 mg křemíku), vitamín C 75 mg, 
vápník 59 mg, hořčík 34 mg, biotin 
60 μg, chrom 50 μg. Výrobek není 
určen dětem do 3 let.

Fintabs CD představuje zdroj 
vápníku doplněný o hořčík, kře-
mík a vitamíny. Tyto látky jsou 
prospěšné pro mládež v období 
růstu, nastávající maminky nebo 
sportovce. 

Balení: 300 tablet
Doporučené dávkování: 4 tablety 
denně
Návod k použití: ráno před jídlem 
2 tablety, v poledne před jídlem  
2 tablety, zapít
Obsah účinných látek ve 4 table-
tách: čištěný diatomit SiO2 420 mg 
(196 mg křemíku), vápník 400 mg, 
hořčík 240 mg, vitamín C 75 mg, vi-
tamín D3 10 μg. Výrobek není určen 
dětem do 3 let.

Fintabs CD bori poskytuje orga-
nismu výživu pro pohybový apa-
rát, vápník je obohacen o hořčík, 
křemík, bor, vitamíny K1, D3, C 
a biotin. Tyto látky jsou užiteč-
né pro střední generaci, seniory, 
ženy v klimakteriu. 

Balení: 300 tablet
Doporučené dávkování: 4 table-
ty denně. Návod k použití: ráno 
před jídlem 2 tablety, v poledne 
před jídlem 2 tablety, zapít. Obsah 
účinných látek ve 4 tabletách: 
čištěný diatomit SiO2 420 mg (196 
mg křemíku), vápník 400 mg, hořčík 
240 mg, vit. C 75 mg, bor 3,2 mg, 
vit. K1 70 μg, biotin 30 μg, vit. D3 10 
μg. Kvůli obsahu vit. K je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti u osob užívají-
cích léky snižující krevní srážlivost. 
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Fintabs pro obsahuje složky, 
které kromě péče o pohybový 
aparát prospívají vlasům, neh-
tům či pleti.

Balení: 300 tablet
Doporučené dávkování: 2 tablety 
denně
Návod k použití: ráno před jídlem 
1 tableta, v poledne před jídlem  
1 tableta, zapít
Obsah účinných látek ve 2 table-
tách: čištěný diatomit SiO2 400 mg 
(186,7 mg křemíku), vápník 80 mg, 
vit. C 40 mg, zinek 10 mg, vit. E  
6,6 mg, vit. B5 2,6 mg, hořčík 2 mg, 
vit. B6 1,46 mg, PABA 1,2 mg, vit. 
B2 1 mg, kyselina listová 200 μg, 
vit. A 160 μg, chrom 33,3 μg, biotin 
30 μg, selen 16,6 μg. Výrobek není 
určen dětem do 3 let.

Kód: 
300 944

Kód: 
300 943

Kód: 
300 953

Kód: 
300 950
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(doplněk stravy se sladidlem)   fin   Flexistrong
Výtažek z novozélandských slávek

(doplněk stravy)  fin   Flexigel
Kolagen s vitamíny a hořčíkem

Flexistrong obsahuje extrakt ze škeblí - z novozélandských slávek 
zelenoústých (Perna canaliculus). Výrobce uvádí, že jsou zdrojem 
látek (stopových prvků, vitamínů, aminokyselin, glykosaminogly-
kanů, EPA, DHA, ETA), které souvisí s péčí o kloubní aparát. Extrakt 
je lidským organismem snadno přijímán a snášen bez vedlejších 
účinků, je vhodný pro střední generaci, sportovce, seniory. 

V pobřežních vodách Nového Zélandu, kde se slávky zelenoústé 
chovají, testuje kontrolní tým ještě před výlovem tyto mlže tak,  
aby byla zabezpečená nejvyšší kvalita těch škeblí, které budou  
dále zpracovány.

  fin   Fortesatabs
Kurkuma pečuje o trávení, játra i klouby

(doplněk stravy)

Fortesatabs obsahuje kurkumin a aminokyselinu DL-fenylalanin. Kur-
kumin se získává z kurkumy dlouhé (Curcuma longa), která se používá 
v kulinářství a je známá jako jedna z hlavních složek indického koření kari. 
Kurkuma kladně ovlivňuje trávení a činnost jater, pečuje o kardiovasku-
lární systém, o krevní oběh a imunitu, je užitečná pro normální stav kostí  
a kloubů, pro činnost nervové soustavy a funkci dýchacího systému. 
Fenylalanin je esenciální aminokyselina (tělo ji samo nevytvoří, musí 
být obsažena ve stravě), ze které si organismus vyrábí neurotransmitery - 
přenašeče nervových vzruchů v nervových spojích. 
 

Kód: 
300 195

Kód: 
300 122

Kód: 
300 959

Balení: 60 kapslí 
Doporučené dávkování: 4 kapsle denně
Návod k použití: prvních 10 dní 2 kapsle ráno, 2 kapsle v poledne, 
s jídlem, poté může být sníženo na 2 kapsle kdykoli během dne, zapít

Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 2 tablety denně 
Návod k použití: 15 minut před snídaní, zapít
Složení 1 tablety: extrakt z kurkumy 277,8 mg (obsahuje 250 mg kurkuminoidů), 
DL-fenylalanin 250 mg. Výrobek není určen dětem, těhotným a kojícím ženám, 

Složení 1 kapsle: lyofilizovaný ex-
trakt z novozélandských slávek 
(Perna canaliculus) 400 mg. Obal 
kapsle obsahuje hovězí želatinu. 
Výrobek není určen dětem do 3 let.

osobám s fenylketonurií, s poruchou žlučových 
cest, se žlučovými kameny, s poruchou srážení 
krve. Není určeno pro dlouhodobé podávání. 

Flexigel je dobře vstřebatelný roztok, jehož hlavní složkou je hydrolyzovaný kolagen. Je 
ochucený koncentrátem z černého rybízu, obohacen o B vitamíny a hořčík. 

Balení: 500 ml 
Doporučené dávkování: 15 ml 2x denně
Návod k použití: ráno a v poledne, před jídlem, zamíchat s tekutinou nebo užít samostatně
Obsah účinných látek ve 30 ml: hydrolyzovaný kolagen 10 g, hořčík 60 mg, vit. B5 6 mg, vit. B6 
1,4 mg, vit. B2 1,4 mg, vit. B1 1,1 mg (hydrolyzovaný kolagen 31,3 %, sladidlo glycerin 19,4 %, 
koncentrát z černého rybízu 14,9 %). Výrobek není určen dětem do 3 let.

Kolagen je základní stavební hmotou 
pojivových tkání, tedy i chrupavky. K jeho 
úbytku dochází zejména vlivem stárnutí 
nebo fyzické námahy, proto je užitečný 
pro střední a starší generaci nebo pro 
sportovce. Je součástí péče o vaziva,  
šlachy i všechny klouby (kolenní, kyčelní, 
rukou i páteře).

Vitamín B1 přispívá k normálnímu ener-
getickému metabolismu, k činnosti ner-
vové soustavy i srdce. 

Vitamín B2 přispívá k činnosti nervové 
soustavy, k péči o sliznice, pokožku, zrak 
a červené krvinky, k metabolismu železa, 
k ochraně buněk před oxidativním stre-
sem, ke snížení míry únavy. 

Vitamín B5 přispívá k normálnímu energe-
tickému metabolismu, k mentální činnosti, 
ke snížení míry únavy. 

Vitamín B6 přispívá k metabolismu bílko-
vin, glykogenu a homocysteinu, k normál- 
ní psychické a nervové činnosti, k tvor-
bě červených krvinek, k funkci imunitního  
systému. 

Hořčík kladně působí na normální činnost 
nervové a svalové soustavy, je nápomocný  
u snížení míry únavy, přispívá k elektrolytické 
rovnováze, k udržení normálního stavu kostí 
a zubů.

Černý rybíz podporuje kontrolu těles-
né hmotnosti, osvěžuje, pečuje o klouby  
a svaly.
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  fin   Fosfocaps (doplněk stravy)

Lecitin s manganem a hořčíkem - péče o nervy, cévy, játra

  fin   Fosfosercaps (doplněk stravy)

Zdroj fosfatidylserinu, oblíbený mezi studenty i seniory
  fin   Fosfotabs (doplněk stravy)

Zdroj lecitinu a manganu

Fosfocaps obsahuje lecitin (zdroj fosfatidylcholinu) a hořčík, je obohacen o mangan. 
Má podobu kapslí.

Sójový lecitin čili fosfatidylcholin je zdrojem cholinu, který pečuje o činnost jater. Při-
spívá k normálnímu metabolismu homocysteinu (ten bývá nazýván „cholesterolem  
3. tisíciletí“) a krevních tuků, je proto vhodnou součástí péče o srdečně-cévní systém. 
Mangan přispívá k energetickému metabolismu, k tvorbě pojivových tkání, k ochraně 
buněk před oxidativním stresem, je užitečný pro udržení normálního stavu kostí.
Hořčík kladně působí na činnost nervové a svalové soustavy, je nápomocný u snížení 
míry únavy, přispívá k elektrolytické rovnováze, k energetickému metabolismu, k udr-
žení normálního stavu kostí a zubů, podílí se na procesu dělení buněk.

Mezi potenciální uživatele těchto látek patří lidé pravidelně konzumující tuky, cukry, 
alkohol či černou kávu, jsou vhodné pro osoby přecitlivělé, neklidné, roztěkané, jsou 
nápomocné u tiků a svalových křečí.

Fosfotabs obsahuje speciální lecitin a mangan, 
k dostání je ve formě tablet. 

Sójový lecitin čili fosfatidylcholin je zdrojem choli-
nu, který pečuje o činnost jater. Přispívá k normální-
mu metabolismu homocysteinu (ten bývá nazýván 
„cholesterolem 3. tisíciletí“) a krevních tuků, je proto 
vhodnou součástí péče o srdečně-cévní systém. 
Mangan přispívá k energetickému metabolismu, 
k tvorbě pojivových tkání, k ochraně buněk před 
oxidativním stresem, je užitečný pro udržení nor-
málního stavu kostí.

Fosfosercaps byl vyhlášen Asociací prodejců zdravé výživy v Helsinkách produktem roku 2002. Krátce nato 
se dostal na český trh a brzy se zařadil mezi nejpopulárnější produkty Finclubu. 
Představuje patentovaný komplex sójového lecitinu fosfatidylserinu a kyseliny fosfatidové (studie pro-

Kód: 
300 996

Balení: 150 tablet
Doporučené dávkování: 
1 tableta 2x denně
Návod k použití: ráno a v po-
ledne, s jídlem, zapít
Obsah látek ve 2 tabletách:
sójový lecitin 608 mg, man-
gan 1 mg. Výrobek není určen 
dětem do 3 let.

Balení: 50 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x denně
Návod k použití: ráno a v poledne, s jídlem, zapít
Obsah látek ve 2 kapslích: sójový lecitin 1050 mg (fosfatidylcholin 
350 mg), hořčík 90 mg, mangan 1,2 mg. Obal kapsle obsahuje hovězí 

Balení: 90 kapslí  
Doporučené dávkování: 
1 kapsle 2x denně
Návod k použití: 
ráno a v poledne, s jídlem, zapít
Obsah účinných látek ve 2 kap-
slích: fosfolipidy získané ze sóji 
480 mg, fosfatidylserin 200 mg, 
kyselina fosfatidová 200 mg. Obal 
kapsle obsahuje hovězí želatinu. 
Výrobek není určen dětem do  
3 let. 

Kód: 
300 135

váděné v Evropě i USA naznačují, že tyto látky mohou pomoci bojovat 
se stresem a čelit jeho dlouhodobému vlivu). Fosfatidylserin je součástí 
mozkových buněk, přispívá k funkci nervového systému, je užitečný pro 
koncentraci a schopnost učení.

Statisticky patří mezi časté odběratele tohoto doplňku stravy senioři, 
oblíbený je mezi studenty, žádaný osobami v produktivním věku, po-
pulární mezi manažery a intelektuálně aktivními lidmi. 

do

 vyprodání

Kód: 
300 978

želatinu. Nadměrná konzumace může 
vyvolat projímavé účinky. Výrobek není 
určen dětem do 3 let.  
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  fin   Ginkbicaps
Ginkgo prospívá krevnímu oběhu a koncentraci

(doplněk stravy)   fin   Glandincaps
Pupalka - součást ochrany srdce a cév

(doplněk stravy)

Ginkbicaps obsahuje výtažek z listů jinanu dvoulaločného 
(Ginkgo biloba), který je také nazýván „stromem moudrosti 
a dlouhověkosti“.  
Ginkgo biloba vykazuje antioxidační vlastnosti, má kladný vliv 
na kognitivní funkce (poznávací procesy, např. koncentrace, 
paměť, myšlení). Podporuje mikrocirkulaci krevního systému, 
pečuje o duševní rovnováhu a normální činnost mozku. Díky 
kladnému vlivu na periferní oběhový systém je užitečná pro 
zrak a sluch. 

Balení: 50 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně
Návod k použití: ráno, s jídlem, zapít
Složení 1 kapsle: extrakt z Ginkgo biloby 30 mg - zdroj 7,2 mg ginkgo-
flavonglykosidů. Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu. Výrobek není ur-
čen dětem. 

Glandincaps obsahuje olej z pupalky 
dvouleté (Oenothera biennis). Pupalko-
vý olej je za studena lisovaný, získává se 
z prvního lisování (tzv. panenský olej), je 
zpracován bez použití chemikálií, pouze 
mechanickým lisováním, jsou v něm za-
chovány všechny účinné složky. Je obo-
hacen o vitamín E, který přispívá k ochra-
ně buněk před oxidativním stresem.  
Pupalka dvouletá (zdroj kyseliny ga-
malinolenové - GLA) je přínosná u před-
menstruačních stavů, pomáhá zacho-
vat komfort během menopauzy. Pečuje  
o imunitu, o metabolické funkce, o po-
kožku. Je součástí ochrany srdce a cév, 
je užitečná pro udržení optimální hladiny 
cholesterolu v krvi. Podporuje přirozenou 
obranyschopnost organismu. 

Balení: 168 kapslí
Doporučené dávkování: 2 kapsle 2x denně
Návod k použití: ráno a v poledne, s jídlem, 
zapít
Složení 1 kapsle: za studena lisovaný pupal-
kový olej 500 mg, kyselina gamalinolenová 
(GLA) 46,75 mg, vitamín E 2,5 mg. Obal kap-
sle je rostlinného původu. Výrobek není určen  
dětem do 3 let. 

  fin   Glukimtabs
Beta-glukany získané z kvasnic

(doplněk stravy)   fin   Guartabs
Guarana pomáhá bojovat s únavou

(doplněk stravy)

Glukimtabs obsahuje patentovanou složku WGP® beta-glukan 
získanou z potravinářských kvasnic. 
WGP® beta-glukan je chráněn více než 200 patenty, v roce 2011 
obdržel na světové vědecké platformě v SupplySide West Scienti-
fic Award vítězné ocenění. Porota složená z odborníků posuzovala  
výrobky podle různých kritérií, v oznámení o výběru WGP® beta-
glukanu agentura Virgo Publishing sdělila: „Všechny studie pro-
kázaly významný přínos pro zdraví lidského organismu, včetně  
zlepšení fyzického zdraví, tělesné a duševní pohody.“
Beta-(1,3)(1,6)-glukan je přírodní polysacharid získaný z buněč-
ných stěn kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae (polysacharidy 
mají kladný vliv na imunitní systém).

Balení: 30 tablet
Doporučené dávkování: 2 tablety denně
Návod k použití: kdykoli během dne, zapít
Jedna tableta obsahuje: 167,5 mg WGP® beta-glukanu (WGP® - Whole 
Glucan Particle), zdroj 125 mg beta-(1,3)(1,6)-glukanu. Výrobek není určen 
dětem do 3 let. 

Guartabs obsahuje extrakt z guarany, což je tropická dřevina pochá-
zející z povodí Amazonky. 
Guarana (Paullinia cupana) podporuje fyzickou i psychickou vitalitu, 
pomáhá bojovat s únavou a nedostatkem energie. Pečuje o imunit-
ní systém, kladně ovlivňuje metabolismus tuků, díky čemu pomáhá 
kontrolovat tělesnou hmotnost. 
Mezi potenciální uživatele guarany patří osoby bojující s únavou 
nebo vykonávající činnost, která vyžaduje dlouhodobou koncentraci 
(např. řidiči či studenti během příprav ke zkouškám). 

Balení: 40 tablet
Doporučené dávkování: 2 tablety denně (2 tbl zhruba odpovídají šálku kávy 
a jeho stimulačnímu účinku)
Návod k použití: ráno a v poledne, nezávisle na jídle, zapít
Složení 1 tablety: sušený extrakt guarany (Paullinia cupana) 502,2 mg (10% 
kofeinu). Výrobek není určen dětem. 

Kód: 
300 109

Kód: 
300 907

Kód: 
300 118

Kód: 
300 997



Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.46 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 47

  fin   Chloretabs
Sladkovodní řasa chlorella podporuje pročištění organismu

(doplněk stravy)  fin   Inubitabs
Inulin z čekanky, která prospívá střevnímu traktu

(doplněk stravy)   Islamax
Péče o dýchací cesty

(doplněk stravy)

Balení: 115 nebo 290 tablet
Doporučené dávkování: 5 tablet denně
Návod k použití: 3 tablety ráno, 2 tablety 
v poledne, cca 30 minut před jídlem, vždy  
s dostatečným množstvím tekutiny
Složení 1 tablety: prášek z řasy Chlorella 
pyrenoidosa 356 mg. Výrobek není určen 
dětem do 3 let.

Chloretabs se získává z nutričně bohaté sladkovodní řasy Chlorella pyrenoidosa. Je zdro-
jem chlorofylu, CGF růstového faktoru, proteinů a vlákniny, které pomáhají při pročiště-
ní organismu, přispívají k vylučování škodlivých látek z těla, jsou proto vhodné např. pro  
osoby dodržující očistné diety či půsty. 

Chlorella podporuje normální trávení a funkci jater, vitalitu a energii organismu. Má anti-
oxidační vlastnosti, kladný vliv na přirozenou obranyschopnost organismu. Pomáhá udržet 
mikrobiální rovnováhu, podporuje pročištění těla. 

Na začátku užívání přípravku Chloretabs se doporučuje brát 1 tabletu denně, poté 2 tab-
lety a postupně přidávat na maximální dávku 5 tablet denně. Vždy nalačno a dostatečně 
zapít, nejlépe další půlhodinu nic nepřijímat ústy. 

Kód: 
300 960

Kód: 
300 961

Kód: 
300 106

Inubitabs je vyroben z čekanky obecné (Cichorium intybus), která 
je zdrojem inulinu. Tento 100% přírodní inulin se získává z kořene 
čekanky extrakcí pomocí horké vody, díky čemu není narušena 
jeho struktura. Výsledkem je bílý prášek, který je lisován do tablet.

Čekanka obecná přispívá k funkci střevního traktu i jater, je uži-
tečná pro normální stav kostí a kloubů, podporuje činnost srdce 
a cév, pomáhá udržet normální hladinu glukózy v krvi. Přispívá  
ke kontrole tělesné hmotnosti, k péči o močovou soustavu. 
Inulin - druh rozpustné vlákniny, je živnou půdou pro prospěšné 
střevní bakterie, může přispět ke správnému zažívání. Doporuču-
je se v rámci péče o střevní flóru, která bývá narušená např. ne-
vhodnou stravou, užíváním antibiotik, během cest do zahraničí.

Islamax je chutný sirup s výtažky z islandského lišejníku, přesličky, 
mateřídoušky a anýzových semen, je slazen medem. Obsažené bylinky 
byly tradičně používány v rámci péče o dýchací cesty, o zdraví plic. 

Lišejník z Islandu pečuje o normální funkci horních cest dýchacích, má 
antioxidační účinky, podporuje chuť k jídlu. 
Mateřídouška pečuje o normální funkci dýchacího systému, podporuje 
přirozenou obranyschopnost, prospívá trávení. 
Přeslička podporuje odolnost a zdravé dýchání, přispívá k osvěžení těla, 
prospívá vylučování a normální funkci močové soustavy, je užitečná pro 
kosti, klouby, pokožku, vlasy, nehty. 
Anýz napomáhá správné funkci dýchacího systému, podporuje trávení 

Balení: 150 tablet
Doporučené dávkování: 
1 tableta 2x denně
Návod k použití: 
ráno a večer, před jídlem, 
zapít 
Složení 1 tablety: 
1051,85 mg inulinu z koře-
ne čekanky (Cichorium in-
tybus). Výrobek není určen 
dětem do 3 let.

a chuť k jídlu.
Med zlepšuje chuťové vlastnosti siru-
pu, je zdrojem enzymů, minerálů a vi-
tamínů. 

Balení: 250 ml 
Doporučené dávkování: 15 ml 3x denně
Návod k použití: 15 ml (polévková lžíce)  
ráno, v poledne a večer, nezávisle na jídle, 
zapít
Složení: lišejníkový extrakt (Lichen islandi-
cus), mateřídouškový extrakt (Thymi herba), 
přesličkový extrakt (Equiseti herba), anýzový 
extrakt (Anisi fructus), med, sirup. Výrobek 
není určen dětem do 3 let.

Kód: 
300 923



Karnositabs obsahuje karnosin a vitamín E. 
Karnosin je 100% přírodní látka skládající se ze dvou aminokyselin. 
V lidském těle se vyskytuje především v mozku, srdci a svalech. Jeho 
množství v organismu se s narůstajícím věkem snižuje, přičemž dů-
ležitý je zejména pro kůži, srdce, svaly, ledviny, játra a mozek. Karnosin 
byl objeven na začátku 20. století, stále je předmětem řady výzkumů 
souvisejících se zpomalením procesu stárnutí (studie se týkají např. 
vlivu karnosinu na omlazování buněk, na prodloužení jejich životnos-
ti, na svalovou i mozkovou vitalitu, na odbourávání těžkých kovů). 
Vitamín E přispívá k ochraně buněk před volnými radikály.
O přípravek se zajímají především osoby středního věku, senioři, lidé, 
kteří si chtějí udržet pocit mládí a vitality co nejdéle, jedinci bojující  
s únavou nebo příznaky zapomínání.

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.48 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 49

  fin   Karditabs NEW
Hořčík a B vitamíny - péče o svaly a nervy

(doplněk stravy)   fin  Karnositabs 
Zdroj karnosinu a vitamínu E

(doplněk stravy)   fin   Kromisatabs
Chrom pro podporu správné hladiny cukru v krvi

(doplněk stravy)

Karditabs NEW je zdrojem hořčíku, kyseliny listové a B vitamínů. 
Tato inovovaná verze obsahuje novou formu kyseliny listové - tzv. 
QUATREFOLIC® FOLATE.

Hořčík je důležitý pro normální stav kostí a zubů, pro činnost svalů 
i nervové soustavy, pomáhá bojovat s únavou. 
Kyselina listová podporuje krvetvorbu, je prospěšná pro imunitu, 
pro metabolismus homocysteinu. Forma QUATREFOLIC® je biolo-
gicky účinnější, vstřebatelnější, v organismu má 3x lepší využitel-
nost.
Vitamín B6 má kladný vliv na metabolismus homocysteinu (který 
bývá nazýván „cholesterolem 3. tisíciletí“), je důležitý pro tvorbu 
červených krvinek. 
Vitamín B12 pečuje o psychiku, o obranyschopnost, pomáhá 
mírnit únavu. 

Kromisatabs obsahuje chrom získaný z kukuřičného škrobu. 

Chrom je důležitý stopový minerál, který přispívá k udržení normál-
ní hladiny glukózy v krvi a k normálnímu metabolismu makroživin 
(mezi makroživiny řadíme bílkoviny, sacharidy a tuky, tělo díky nim 
získá dostatek energie k zajištění nezbytných životních funkcí). 

Chrom se nadměrně vylučuje např. při fyzické práci, duševním vy-
pětí, v těhotenství. Při jeho nedostatku může dojít k narušení meta-
bolismu glukózy (cukru, který je hlavním zdrojem energie člověka), 
což se může projevit únavou. 

Balení: 120 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
Návod k použití: v poledne, cca hodinu před jídlem, zapít 
Obsah účinných látek v 1 tabletě: 50 μg chromu
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Kód: 
300 909

Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tab-
leta denně
Návod k použití: večer, před 
jídlem, zapít 
Obsah účinných látek v 1 tab-
letě: hořčík 200 mg, vit. B6 2,2 
mg, kys. listová 300 μg, vit. B12 
3 μg. Výrobek není určen dětem 
do 3 let.

Balení: 60 tablet 
Doporučené dávkování:  1 tableta 
denně 
Návod k použití: ráno, s jídlem, zapít 
Jedna tableta obsahuje: 400 mg 
L-karnosinu, 6 mg vitamínu E. Výrobek 
není určen dětem do 3 let.

Kód: 
300 949

in
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vaný

Kód: 
300 161

  fin   Kelpatabs
Jod získaný z mořských řas

(doplněk stravy)

Kelpatabs se získává z mořských řas Ascophyllum nodosum a Lami-
naria digitata, které pocházejí ze studených vod Norska a Islandu 
a jsou bohatým zdrojem jodu.
Jod přispívá k normálním rozpoznávacím funkcím, k energetickému 
metabolismu, činnosti nervové soustavy, k tvorbě hormonů štítné 
žlázy a k její normální činnosti, k normálnímu růstu dětí, je užitečný 
pro pokožku.
Obecně je v České republice přísun jodu nedostatečný, naše půda  
a také strava jsou chudé na obsah tohoto prvku. Zároveň je třeba 
pamatovat, že se nedoporučuje přípravky s jodem podávat při zvý-
šené funkci štítné žlázy (u tzv. hyperfunkce).

Mořské řasy obsahují mnoho různých prvků v přírodní formě - 
např. průměrně 20 aminokyselin, řadu vitamínů a minerálů, přede-

Balení: 160 tablet 
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
Návod k použití: kdykoli během dne, zapít
Složení 1 tablety: mořské řasy: Ascophyllum 
nodosum 136 mg, Laminaria digitata 14 mg, 
což obsahuje 150 μg jodu. Výrobek není ur-
čen dětem, těhotným ženám, osobám s ne-
mocemi štítné žlázy. 

Kód: 
300 908

no
vinka

vším jod. Díky tomu, že jsou přirozeně bohaté 
na minerály, které dodávají vitalitu vlasům, 
kůži a celému tělu, mohou být považovány za 
superpotravinu. 



Balení: 100 tablet
Dávkování: 2 tablety 2x denně
Návod k použití: 
odpoledne a večer, po jídle, zapít
Obsah účinných látek ve 4 table-
tách: hořčík 350 mg, vitamín B3 
18 mg, vitamín B6 2,2 mg, vitamín 
B1 1,4 mg. Přípravek není určen 
dětem do 3 let. 

50 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

  fin   Mag375tabs
Hořčík původem z Mrtvého moře

(doplněk stravy s fruktózou a sladidlem)   fin   Magnesatabs
Hořčík a B vitamíny - pro nervy, imunitu

(doplněk stravy)

Mag375tabs obsahuje hořčík získaný z Mrtvého moře. Obsah hoř-
číku byl navýšen na 375 mg v 1 tabletě, což představuje 100 % den-
ního příjmu magnézia. 
Hořčík je minerální prvek nezbytný pro fungování buněk lidského 
organismu. Jednostranná strava, nadměrný přísun tuků, cukru, soli, 
koření, kávy či alkoholu, stejně jako nevyvážené diety, mohou způso-
bit nedostatek tohoto prvku. Jeho nízká hladina se může projevit při 
cvičení, namáhavé fyzické práci, během kojení, u diabetiků či osob 
čelících dlouhodobému stresu. 

Hořčík přispívá:
• ke snížení míry únavy a vyčerpání
• k elektrolytické rovnováze
• k normálnímu energetickému metabolismu
• k normální činnosti nervové a svalové soustavy
• k udržení normálního stavu kostí a zubů
• k normální psychické činnosti
• k normální syntéze bílkovin
• k procesu dělení buněk

Magnesatabs obsahuje hořčík a vybrané vitamíny řady B. 
Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, k ener-
getickému metabolismu, k činnosti nervové soustavy, 
svalů a psychiky, k syntéze bílkovin, pečuje o kosti, zuby, 
podílí se na procesu dělení buněk.
Vitamín B3 (niacin) přispívá k normálnímu energetické-
mu metabolismu, k činnosti nervové soustavy, k udržení 
normálního stavu sliznic a pokožky, ke snížení míry únavy 
a vyčerpání.
Vitamín B6 přispívá k normální syntéze cysteinu, k meta-
bolismu bílkovin, glykogenu a homocysteinu, k psychic-
ké a nervové činnosti, tvorbě červených krvinek, funkci  
imunitního systému, k regulaci hormonální aktivity. 
Vitamín B1 přispívá k normálnímu energetickému me-
tabolismu, k činnosti nervové soustavy i srdce. 

51

Kód: 
300 980Kód: 

300 154
Balení: 140 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
Návod k použití: večer, po jídle, zapít 
vodou nebo cucat
Obsah účinných látek v 1 tabletě: 375 
mg hořčíku. Fruktóza 14,29%, sladidlo sor-
bitol 31,71%. Výrobek není určen dětem 
do 3 let. Nadměrná konzumace sladidel 
může vyvolat projímavé účinky. 

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

  fin   Lycoforscaps NEW
Lykopen získaný z rajčat

(doplněk stravy)

Lycoforscaps NEW obsahuje 
lykopen - karotenoid získaný 
ze speciálně šlechtěné odrůdy 
rajčat HLLS. Tento inovovaný 
přípravek obsahuje oproti před-
chozímu o 50 % více lykopenu, 
navíc je obohacen o vitamíny C, 
D3 a zinek.

Lykopen je lidským organis-
mem snadno přijímán a snášen, 
nezpůsobuje vznik alergické 
reakce jako při požití celých raj-
čat. Pro zajímavost - ¾ kg pyré  
z rozvařených rajčat je zdro-
jem asi 15 mg lykopenu, což je 
množství obsažené v denní dáv-
ce produktu Lycoforscaps NEW.

Kód: 
300 964

Lykopen se hojně objevuje v raj-
čatech, v červeném ovoci a ze-
lenině, v organismu se hromadí 
hlavně ve varlatech, nadledvin-
kách a prostatě. 
Statisticky patří mezi nejčastější 
uživatele lykopenu osoby před 
odjezdem na dovolenou, kdy 
se připravují na nápor sluneč-
ního záření, nebo muži střední-
ho a vyššího věku v rámci péče  
o prostatu.

Vitamín C přispívá k tvorbě 
kolagenu, má kladný vliv na 
obranyschopnost organismu, 
na činnost nervové soustavy, je  
užitečný v boji s únavou.

in

ovo
vaný

Vitamín D pomáhá udržet op-
timální hladinu vápníku v krvi, 
je potřebný pro normální růst 
a vývin kostí u dětí, důležitý pro 
imunitu. Je potřebný při ne-
dostatku slunečních paprsků, 
užitečný v oblastech s inverzí  
a smogem. Doporučuje se např. 
seniorům, ženám v menopau-
ze, sportovcům, vegetariánům, 
mládeži v období růstu.

Zinek je důležitý pro udržení 
zdravých kostí, vlasů, nehtů, 
pokožky a zraku. Pomáhá udr-
žet správnou hladinu testoste-
ronu v krvi, přispívá k normální  
plodnosti.

Obsah: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x denně
Návod k použití: ráno a v poledne, před jídlem, zapít
Obsah účinných látek ve 2 kapslích: 40 mg vitamínu C, 15 mg lykopenu, 5 mg 
zinku, 20 μg vitamínu D3. Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu. Výrobek není 
určen dětem do 3 let.

víc

e h
ořčíku



Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.52 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

  fin   Multis NEW
Lahodný sirup s vitamíny a zinkem - nově s příchutí mango/meloun

(doplněk stravy)

Multis NEW je lahodný sirup nově 
s příchutí mango/meloun. Obsa-
huje vitamíny A, C, D, E, K, vitamíny 
skupiny B, beta-karoten, kyselinu 
listovou a zinek. 
Tyto látky lze doporučit rekonvales-
centům, lidem bojujícím s únavou, 
konzumujícím nevyváženou stravu 
s minimem ovoce a zeleniny. For-
mu sirupu ocení osoby mající pro-
blém s polykáním tablet či kapslí. 

Balení: 250 ml
Doporučené dávkování: 10 ml 
denně
Návod k použití: ráno, po jídle, 
zapít
Obsah účinných látek v 10 ml: 
vit. C 60 mg, niacin 18 mg, vit. E 
10 mg, zinek 7,5 mg, kys. panto-
tenová 4 mg, beta-karoten 3 mg, 
vit. B6 2,2 mg, vit. B2 1,6 mg, vit. 
B1 1,4 mg, vit. A 800 μg, kys. lis-
tová 180 μg, vit. K1 60 μg, biotin 
30 μg, vit. D3 5 μg, vit. B12 3 μg. 
Kvůli obsahu vitamínu K je třeba 
dbát zvýšené opatrnosti u osob 
užívajících léky snižující krevní 
srážlivost. Výrobek není určen 
dětem do 3 let. 

• vitamín A přispívá k udržení 
normálního stavu sliznic, pokož-
ky, zraku a imunitního systému

• vitamín C přispívá k tvorbě 
kolagenu pro normální funkci 
krevních cév, kostí, chrupavek, 
dásní, kůže, zubů a nervové 
soustavy, k psychické činnosti

• vitamín D přispívá k normální-
mu vstřebávání vápníku a fos-
foru, pečuje o kosti, svaly, zuby, 
imunitní systém, je potřebný 
pro růst a vývin kostí u dětí 

• vitamín E přispívá k ochraně 
buněk před oxidativním stresem

• vitamín K přispívá k normální 
srážlivosti krve, je prospěšný 
pro stav kostí

• vitamín B12 přispívá k činnosti 
nervové soustavy, k normální-
mu metabolismu homocystei-
nu, k funkci imunitního systé- 
mu, k tvorbě červených krvinek

• vitamín B6 přispívá k energe-
tickému metabolismu, k nor-
mální psychické činnosti, k tvor-
bě červených krvinek, k funkci 

imunitního systému, k regulaci 
hormonální aktivity

• vitamín B5 (kys. pantothenová) 
přispívá k syntéze a metabolis-
mu steroidních hormonů, vit. D 
a některých neurotransmiterů, ke 
snížení míry únavy a vyčerpání,  
k mentální činnosti 

• vitamín B3 přispívá k činnosti 
nervové soustavy, k udržení nor-
málního stavu sliznic a pokožky, 
ke snížení míry únavy a vyčerpání

• vitamín B2 přispívá k činnosti 
nervové soustavy, k metabolismu 
železa, pečuje o sliznice, pokožku, 
zrak, červené krvinky 

• vitamín B1 přispívá k normální-
mu energetickému metabolismu, 
k činnosti nervové soustavy i srdce

 

• beta-karoten je důležitý karote-
noid, pomáhá kompenzovat ne-
dostatek karotenoidů ve stravě, je 
označován za provitamín A, jehož 
metabolickou přeměnou organis-
mus získává vitamín A, který při-
spívá k udržení normálního stavu 
sliznic, pokožky i zraku 

• kyselina listová přispívá k růs-
tu zárodečných tkání během 
těhotenství, k normální syntéze 
aminokyselin, krvetvorbě, k me-
tabolismu homocysteinu, pečuje  
o psychiku a imunitní systém

• zinek přispívá k rozpoznávacím 
funkcím, k plodnosti a repro-
dukci, k metabolismu makroži-
vin a mastných kyselin, pečuje  
o zrak, o kosti, vlasy, nehty, po-
kožku a imunitní systém, přispí-
vá k udržení normální hladiny 
testosteronu v krvi 
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Kód: 
300 141

  fin   Mineraltabs
Zdroj minerálů pro celou rodinu

(doplněk stravy)

Mineraltabs obsahuje minerály a stopové prvky, které přispívají ke správnému fungování 
organismu. 
Vápník přispívá k normální srážlivosti krve, k činnosti svalů, je potřebný pro udržení normál-
ního stavu zubů a kostí, pro růst kostí u dětí. Fosfor přispívá k energetickému metabolismu, 
k funkci buněčných membrán, k udržení normálního stavu kostí a zubů.
Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, k elektrolytické rovnováze, k činnosti ner-
vové soustavy, svalů a psychiky. Křemík je jedním ze základních stavebních kamenů svalo-
vých tkání, jeho obsah v pojivových tkáních s věkem klesá. 
Železo kladně ovlivňuje tvorbu červených krvinek a hemoglobinu, podporuje přenos kyslíku 
v těle, pečuje o imunitu, bojuje s únavou. Zinek přispívá k plodnosti a reprodukci, pečuje 
o zrak, kosti, vlasy, pokožku, imunitní systém, přispívá k udržení normální hladiny testosteronu. 
Mangan přispívá k energetickému metabolismu, k tvorbě pojivových tkání, k ochraně buněk 
před oxidativním stresem. Měď podporuje přenos železa v těle, přispívá k udržení normálního 

Balení: 110 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta 2x denně
Návod k použití: ráno a v poledne, po jídle nebo po výkonu, zapít 
Obsah účinných látek ve 2 tabletách: vápník 260 mg, fosfor 200 mg, hořčík 
90 mg, vitamín C 60 mg, křemík 16 mg, železo 5 mg, zinek 4 mg, mangan 0,8 mg, 
měď 0,5 mg, selen 20 μg, chrom 13 μg. Výrobek není určen dětem do 3 let.

Kód: 
300 982

stavu pojivových tkání, k pigmentaci vlasů a pokožky. 
Selen přispívá k tvorbě spermií, k ochraně před oxidativním stresem, 
pečuje o vlasy, nehty, imunitní systém, štítnou žlázu. Chrom přispívá 
k normálnímu metabolismu makroživin a k udržení optimální hladiny 
glukózy v krvi. 
Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu, ke snížení míry únavy a vyčerpá-
ní, zvyšuje vstřebávání železa.  

Mega7 obsahuje za studena lisovaný olej zís-
kaný z rakytníku řešetlákového. Rakytníkový 
olej je zdrojem esenciálních mastných kyselin 
(omega-3, 6, 7, 9), vitamínů i minerálů. 
Rakytník řešetlákový má prospěšný vliv na 
stav pokožky, pečuje o imunitu a přirozenou 
obranyschopnost, podporuje činnost kardio-
vaskulárního systému. Je užitečný pro udržení 
energie, pro boj s únavou, přispívá k normál-
nímu trávení. Ve Finsku byl rakytník vyhlášen 
rostlinou roku 2005.

  fin   Mega7
Rakytník - pro srdce i pokožku

(doplněk stravy)

Balení: 60 kapslí 
Doporučené dávkování: 
2 kapsle 2x denně
Návod k použití: ráno a v po-
ledne, s jídlem, zapít
Obsah účinných látek ve 4 
kapslích: olej z rakytníku ře-
šetlákového 2000 mg - kyse-
lina palmitoolejová 600 mg, 
kys. linolová 400 mg, kys. ole-
jová 120 mg, kys. vaccenicová  
90 mg, kys. linolenová 20 mg. 
Obal kapsle je rostlinného pů-
vodu. Výrobek není určen dě-
tem do 3 let. 

Kód: 
300 125

lep
ší chuť



Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.54 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 55

 fin   NeoEcaps50
Vitamín E z klíčkového oleje

(doplněk stravy)  fin   Olivetabs
Výtažek z olivovníku - součást péče o srdce a cévy

(doplněk stravy)

NeoEcaps50 obsahuje vitamín E získaný z klíčkové-
ho oleje, je zdrojem všech osmi složek ve skupině E 
vitamínů. 
Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidativním 
stresem - tj. před útokem volných radikálů. Tyto látky 
vznikají jako vedlejší produkt látkové výměny v buň-
kách. Čím je člověk starší, tím více volných radikálů se 
v něm vytváří, zároveň se snižuje jeho obranyschop-
nost proti nim. Volné radikály mají schopnost poško-
zovat buňky a urychlovat tak proces stárnutí.  

Olivetabs (k dostání v původním obalu s názvem Antipress) obsahuje výtažek 
z listů olivovníku evropského, z něhož se vyrábí patentovaný extrakt EFLA®943 
(zdroj oleuropeinu). 
Olivovník evropský působí jako antioxidant. Přispívá k normální hladině chole-
sterolu i cukru v krvi, k udržení správného krevního tlaku - je tak součástí péče  
o kardiovaskulární systém. Podporuje normální činnost trávicího traktu, kladně 
ovlivňuje přirozenou obranyschopnost organismu. Podílí se na funkci dýchacího 
systému, podporuje činnost ledvin a močových cest. 
Je vhodný pro osoby, které jsou častěji ohroženy vyšším krevním tlakem, např. lidé 
s nadváhou, nadměrně konzumující sůl, kávu, alkohol nebo čelící dlouhodobému 
stresu. 

Kód: 
300 876

Balení: 60 tablet 
Doporučené dávkování: 1 tableta 2x denně
Návod k použití: ráno a v poledne, nezávisle na jídle, zapít
Složení 1 tablety: extrakt z olivových listů 
350 mg
Obsah účinných látek ve 2 tabletách: 
154 mg oleuropeinu. Výrobek není určen 
dětem, těhotným a kojícím ženám.

Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 
1 kapsle denně
Návod k použití: ráno, po jídle, 
zapít 
Obsah účinných látek v 1 kapsli:
klíčkový olej 329 mg, vit. E 50 mg 
- 25 mg pochází ze směsi toko-
ferolů (gama-tokoferol 50,8 mg, 
delta-tokoferol 20,3 mg, alfa-to-
koferol 11,6 mg, beta-tokoferol 
1,5 mg, ostatní tokoferoly 17,3 
mg) a 25 mg z přírod. D-alfa to-
koferolu. Obal kapsle obsahuje 
hovězí želatinu. Výrobek není ur-
čen dětem do 3 let a osobám se 
sníženou krevní srážlivostí.

 fin   Mycelcaps
Extrakt z houby Shiitake

(doplněk stravy)  fin   Natur Kalcitabs
Vápník s vitamínem D2 - pro kosti v každém věku

(doplněk stravy)

Mycelcaps obsahuje patentovanou sloučeninu AHCC® Professional získa-
nou z mycelií hub Shiitake (mycelium - podhoubí). 
Japonské houbě Shiitake (houževnatec jedlý) se přezdívá „perla mezi 
houbami“, v Asii je již několik staletí považována za ceněnou houbu s vy-
sokou výživnou hodnotou. Je zdrojem mnoha látek prospěšných pro orga-
nismus. Hlavní složkou jsou polysacharidy, které mají kladný vliv na funkci 
imunitního systému.  
AHCC® je předmětem výzkumů probíhajících zejména v Japonsku (cca 
200 studií na 30 univerzitách), na toto téma vyšla řada článků i odborných  
publikací. Vědci zkoumají účinky AHCC® u vysokého krevního tlaku, u na-
rušené imunity, prokazují jeho význam pro oslabené jedince, rekonvales-
centy, lidi ve stresu. Výrobce inovoval hlavní účinnou složku a nazval 
ji Professional Grade AHCC®.

Natur Kalcitabs obsahuje látku Aquamin™ (rostlinný zdroj vápníku 
i dalších prvků) a vitamín D2 získaný z kvasinek Saccharomyces 
cerevisiae. Neobsahuje živočišné složky, je proto výborný i pro 
vegetariány.
Aquamin™ pochází z čisté vody irského a islandského pobřeží. 
Získává se z červené řasy Lithothamnion species, která v průběhu 
svého růstu absorbuje z moře základní minerály. Aquamin™ je  
držitelem několika certifikátů, jeho účinek byl klinicky ověřen stu-
diemi a výsledky publikovány. Doporučuje se v rámci péče o po-
hybový aparát. 
• Vápník je jedním z nejdůležitějších minerálů, přispívá k činnosti 

svalů, je potřebný pro udržení zdravých kostí a zubů, pro normál-
ní růst a vývin kostí u dětí. Přispívá k normální srážlivosti krve,  
k energetickému metabolismu, k funkci nervových přenosů a trá-
vicích enzymů.

• Vitamín D podporuje vstřebávání vápníku a fosforu, udržení 
normálního stavu kostí, svalů, zubů, 
funkci imunitního systému, je po-
třebný pro růst a vývin kostí u dětí.

Balení: 70 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
Návod k použití: ráno, po jídle, zapít
Obsah účinných látek v 1 tabletě: 400 
mg vápníku (Aquamin™), 10 μg vitamínu 
D2 (Lalmin®VitaD). Výrobek není určen 
dětem do 3 let.

Kód: 
300 155

Kód: 
300 939

ino
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Balení: 80 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x denně
Návod k použití: ráno a v poledne, po 
jídle, zapít 
Složení 1 kapsle: myceliový extrakt 
z hub 200,25 mg = odpovídá 160 mg 
aktivní sloučeniny AHCC® (Active Hexo-
se Correlated Compound). Obal kapsle 
obsahuje hovězí želatinu. Výrobek není 
určen dětem do 3 let.

Kód: 
300 133



Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.56 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 57

  fin   Probi8caps
Mléčné bakterie a inulin

(doplněk stravy)

Probi8caps obsahuje inulin a směs DUOLAC, která je zdrojem 8 dru-
hů bakterií (viz složení níže). Jedna kapsle obsahuje v momentě výroby  
jednu miliardu probiotik. Výrobce použil patentovanou technologii,  
která chrání bakterie, dokud se nedostanou v aktivním stavu do střev, 
kde se uvolňují z ochranných vrstev.
Inulin - druh rozpustné vlákniny, je živnou půdou pro prospěšné střevní 
bakterie, může přispět ke správnému zažívání. Doporučuje se v rámci 
péče o střevní flóru, která bývá narušená např. nevhodnou stravou, uží-
váním antibiotik, během cest do zahraničí.
Lactobacillus a Bifidobacterium - mléčné bakterie, které jsou nezbyt-
nou součástí střevní mikroflóry, mohou příznivě ovlivnit zdraví konzu-
menta zlepšením rovnováhy jeho střevní mikroflóry (nositel Nobelovy 
ceny za fyziologii I. I. Mečnikov poprvé popsal imunomodulační funkci 
střevních a žaludečních bakteriálních kolonií již v roce 1908). 

Kód: 
300 107

Balení: 70 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 3x denně
Návod k použití: ráno, v poledne a večer, 
s jídlem, zapít
Složení 1 kapsle: inulin 382,88 mg, směs DUO-
LAC, která obsahuje: Bifidobacterium bifidum, Lac-
tobacillus acidophilus, Lact. casei, Lact. plantarum, 
Lact. rhamnosus, Enterococcus faecium, Strepto-
coccus thermophilus, Bifidobacterium longum. 
V momentu výroby obsahuje výrobek minimálně 
1,0x109 probiotik. Obal kapsle obsahuje hovězí 
želatinu. Výrobek není určen dětem do 3 let.

 fin   Optisaltabs
Draslík a hořčík - svalům, nervům, srdci

(doplněk stravy)

Optisaltabs obsahuje draslík a hořčík. Tyto minerály jsou součástí 
péče o srdečně-cévní aparát, o svalovou i nervovou soustavu. 

• Draslík přispívá k normální činnosti nervové soustavy, je uži-
tečný pro udržení optimálního krevního tlaku, kladně ovliv-
ňuje normální činnost svalů. Jeho nedostatek bývá zazname-
nán např. u seniorů či osob nadměrně se potících. 

• Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, k elektro-
lytické rovnováze, k činnosti nervové soustavy, svalů a psy-
chiky, k udržení normálního stavu kostí, zubů, podílí se na 
procesu dělení buněk. Obecně mají zvýšenou potřebu hoř-
číku sportovci, lidé ve stresu, diabetici, ženy užívající hormo-
nální antikoncepci.

 Kód: 
300 926

Balení: 190 tablet
Doporučené dávkování: 2 tablety 3x 
denně
Návod k použití: ráno, v poledne a večer, 
s jídlem, zapít
Obsah účinných látek v 6 tabletách: 
draslík 600 mg, hořčík 125 mg. Výrobek 
není určen dětem do 3 let, osobám s one-
mocněním ledvin, užívajícím léky proti 
arytmii nebo diuretika šetřící draslík. 

  fin   Prostis
Péče o prostatu a močovou soustavu

(doplněk stravy)

Prostis obsahuje výtažek sušeného zralého plodu z americké 
trpasličí palmy (Serenoa repens) a zlatobýlu obecného.

Serenoa repens je užitečná v rámci péče o močový trakt, po-
máhá udržet jeho normální funkci. Pomáhá zachovat zdravou 
prostatu, pečuje o její činnost, podporuje správný proud moči 
(potíže s obtížným močením se projevují zejména u mužů střed-
ního a vyššího věku). Přispívá k normální činnosti reprodukční-
ho systému, je užitečná pro růst vlasů.
Zlatobýl obecný (Solidago virgaurea) pečuje o močovou sou-
stavu - přispívá ke správné funkci močového měchýře a dolních 
močových cest. Je užitečný pro odolnost a přirozenou obrany-
schopnost, působí jako antioxidant, je součástí péče o klouby,  
o menstruační i menopauzální komfort. 

Balení: 50 ml 
Doporučené dávkování: 
5 kapek 3x denně
Návod k použití: ráno, 
v poledne a večer, před jíd-
lem, nakapat do vody
Složení: extrakt Serenoa re-
pens 80 %, extrakt natě zla-
tobýlu obecného 20 %. Ob-
sah alkoholu 57 %. Výrobek 
není určen dětem. 

Kód: 
300 986

  fin   Relaxinis
Bylinné extrakty pro duševní harmonii

(doplněk stravy)

Relaxinis obsahuje výtažky z mučenky, chmele a vřesového květu. 
Tyto byliny přispívají ke zklidnění organismu, jsou užitečné v zátěžo-
vých a stresujících situacích. 

Mučenka pletní (Passiflora incarnata) pomáhá ulevit nervovému 
napětí, podporuje duševní harmonii při stresu, pomáhá udržet hlu-
boký spánek, přispívá k optimální relaxaci. 
Chmel otáčivý (Humulus lupulus) působí jako antioxidant. Má uklid-
ňující účinek, jelikož podporuje normální činnost nervové sousta-
vy, zdravý spánek a relaxaci organismu. Má kladný vliv na trávení, 
přispívá k menopauzálnímu komfortu a k udržení normální hladiny  
cholesterolu v krvi.
Vřes obecný (Calluna vulgaris) má příznivý vliv na močový trakt 
a ledviny, napomáhá relaxaci.

Balení: 50 ml 
Doporučené dávkování: 
10 kapek 3x denně
Návod k použití: ráno, 
v poledne a večer, po jídle, 
nakapat do vody
Složení: extrakt z mučen-
ky 55 %, z chmelu 25 %, 
z vřesu 20 %. Obsah alko-
holu 57 %. Výrobek není 
určen dětem.

Kód: 
300 887



Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.58 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 59

  fin   Remasacaps
Sušená hlíva ústřičná

(doplněk stravy)

Remasacaps obsahuje vysoce kvalitní výtažek z hlívy ústřičné (Pleurotus 
ostreatus). Tato jedlá houba má dlouhou historii v tradiční čínské medi-
cíně, kde je používána již více než 3000 let. 

Hlíva ústřičná je přirozeným zdrojem beta-glukanů, řady vitamínů a mi-
nerálů, které jsou prospěšné pro vitalitu a celkovou pohodu organismu. 
Obsahuje také vlákninu, která má příznivý vliv na peristaltiku střev.
Díky obsahu těchto látek hlíva představuje přírodní podporu správného 
fungování organismu, je užitečná během rekonvalescence, vhodná pro 
upevnění vitality a energie nebo jako zdroj vlákniny.   

Balení: 72 kapslí 
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x denně
Návod k použití: ráno a večer, po jídle, zapít
Složení 1 kapsle: sušená hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) 152 mg. Obal kapsle 
obsahuje hovězí želatinu. Výrobek není určen dětem do 3 let.

Kód: 
300 874

 Pycnogenol / Pycnogenol Strong
Pycnogenol® získaný z pobřežní borovice

(doplňky stravy)

Kód: 
300 890

Kód: 
300 131

PYCNOGENOL 
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 2 tablety 2x 
denně
Návod k použití: ráno a v poledne, 
po jídle, zapít
Obsah účinných látek ve 4 tabletách: 
80 mg Pycnogenolu® - výtažek z kůry 
pobřežní borovice (Pinus maritima). 
Výrobek není určen dětem do 3 let. 

PYCNOGENOL STRONG 
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta 2x 
denně
Návod k použití: ráno a v poledne, 
po jídle, zapít
Obsah účinných látek ve 2 tabletách: 
80 mg Pycnogenolu® - výtažek z kůry 
pobřežní borovice (Pinus maritima). 
Výrobek není určen dětem. 

Pycnogenol a Pycnogenol 
Strong obsahují patentova-
nou látku Pycnogenol®, získa-
nou z kůry pobřežních boro-
vic (Pinus maritima). Borovice 
rostou v lesích v jižní Francii 
- v čistém prostředí bez vlivu 
průmyslu, s větry vanoucími 
od Atlantiku, což jim zajišťuje 
téměř nulovou kontaminaci 
cizorodými látkami. 

Rozdíl mezi produkty je v ob-
sahu účinné látky: přípravek 
Pycnogenol je zdrojem 20 mg 
Pycnogenolu® v jedné table-
tě, Pycnogenol Strong obsa-
huje dvojnásobné množství 
této látky (tj. 40 mg v tabletě). 

Výtažek z borovice je považo-
ván za antioxidant, pomáhá 
chránit buňky před útokem 
volných radikálů. Má příznivý 
vliv na mikrocirkulaci krve, na 
činnost cévní soustavy. Pod-

poruje normální funkci dý-
chacího systému. 

Mezi potenciální uživatele 
patří lidé, kteří čelí škodlivým 
vnějším vlivům nebo stre-
sovému prostředí. Jedinci, 
kteří mají dědičné sklony ke 
vzniku křečových žil. Oso-
by pečující o pokožku, zrak,  
o cévní systém. 

  fin   Sitostabs Strong
Rostlinné steroly pro boj s cholesterolem

(doplněk stravy)

Sitostabs Strong obsahuje beta-sitosteroly získané z bo-
rovice. 

U rostlinných sterolů bylo schváleno toto zdravotní tvr-
zení: „Bylo zjištěno, že rostlinné steroly a estery rostlinných 
stanolů snižují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina 
cholesterolu je rizikovým faktorem pro vznik ischemické 
choroby srdeční.“ 
Příznivého účinku se dosáhne při přívodu nejméně  
2 g fytosterolů denně (tuto podmínku splňuje denní dávka 
produktu Sitostabs Strong).

Tyto látky jsou tak díky příznivému působení na hladinu 
cholesterolu součástí péče o srdečně-cévní systém, mají 
kladný vliv na zdraví cév, chrání je před usazováním krev-
ních tuků. 

Kód: 
300 977

Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 
2 tablety 2x denně
Návod k použití: v poledne 
a večer, po jídle, zapít 
Jedna tableta obsahuje: 
beta-sitosterol - zdroj 500 mg 
fytosterolů. Výrobek není určen 
dětem do 3 let. 
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  fin   Slimcaps
Citrusový extrakt pro kontrolu tělesné hmotnosti

(doplněk stravy)   fin   Spirdietabs
Spirulina - zelená mikrořasa

(doplněk stravy)

Slimcaps obsahuje látku Sinetrol®XPur - patentovaný extrakt z citrusového 
ovoce (získaný z červených pomerančů, grapefruitů a pomerančů z oblasti 
Středozemí) a guarany. 

Extrakt z rostliny Citrus aurantium pomáhá při metabolismu tuků a podpo-
ruje tak kontrolu tělesné hmotnosti. Je užitečný při snaze o udržení správné 
tělesné hmotnosti, nápomocný v boji s nadbytečnými kilogramy. Vhodný pro 
muže i ženy, kteří chtějí zůstat v dobré kondici. Napomáhá normálnímu tráve-
ní (upravuje chuť k jídlu), přispívá k funkci dýchacího systému či k relaxaci.
Guarana je prospěšná pro fyzickou a psychickou vitalitu, energii, je užitečná 
při únavě. Podporuje imunitní systém a normální trávení. Pomáhá kontrolovat 
tělesnou hmotnost a metabolismus tuků.

Spirdietabs obsahuje sladkovodní Spirulinu alga, 
která je zdrojem beta-karotenu, vitamínů a minerálů, 
je bohatá na rostlinné bílkoviny.

Spirulina působí jako antioxidant, je nápomocná při 
hubnutí a kontrole tělesné hmotnosti, podporuje tvor-
bu svalové hmoty. Příznivě ovlivňuje vitalitu a tonus 
(napětí živé tkáně). Podporuje přirozenou obrany-
schopnost, má kladný vliv na normální hladinu cukru 
v krvi.  
Spirulina je obecně vhodná např. pro sportovce, pro 
osoby s vyšší fyzickou zátěží, pro vegetariány i vega-
ny. Je užitečná během boje s nadbytečnými kilogra- 
my, prospěšná v rámci péče o srdečně-cévní systém. 

Kód: 
300 147

Kód: 
300 947

Balení: 60 kapslí
Dávkování: 1 kapsle 2x denně
Návod k použití: ráno a v poledne, s jíd-
lem, zapít
Složení 1 kapsle: citrusový extrakt Sine-
trol®XPur 450 mg. Obal kapsle obsahuje 
hovězí a vepřovou želatinu. Výrobek není 
určen dětem, těhotným a kojícím ženám. 

Balení: 290 tablet
Doporučené dávkování: 
5 tablet denně
Návod k použití: 3 table-
ty ráno, 2 tablety v poled-
ne, s dostatečným množ-
stvím tekutiny, cca hodinu 
před jídlem
Obsah účinných látek  
v 5 tabletách: Spirulina 
alga 1800 mg. Výrobek 
není určen dětem do 3 let.

  fin   Selenitabs / fin Selenitabs multi NEW
Selen - antioxidant obohacený o vitamíny a minerály

Selen je užitečný pro udržení zdravých vlasů, 
nehtů, přispívá k tvorbě spermií, k normální čin-
nosti štítné žlázy, prospívá funkci imunitního sys-
tému. Je součástí ochrany buněk před oxidativ-
ním stresem - pomáhá chránit organismus před 
útokem volných radikálů, agresivních látek, které 
atakují buňky v těle a mohou je poškodit. 

Mangan přispívá k energetickému metabolismu, 
k tvorbě pojivových tkání, k ochraně buněk před 
oxidativním stresem, je užitečný pro udržení nor-
málního stavu kostí.

Zinek přispívá k rozpoznávacím funkcím, k plod-
nosti a reprodukci, k metabolismu makroživin  
a mastných kyselin. Pečuje o zrak, o kosti, vlasy, 
nehty, pokožku a imunitní systém, přispívá k udr-
žení normální hladiny testosteronu v krvi, k ochra-

ně buněk před oxidativním stresem, podílí se 
na procesu dělení buněk. 

Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu pro 
normální funkci krevních cév, kostí, chrupavek, 
dásní, kůže a zubů, k činnosti nervové sousta-

SELENITABS (doplněk stravy)
Balení: 120 tablet
Dávkování: 1 tableta denně
Návod k použití: ráno, po jídle, zapít
Jedna tableta obsahuje: prášek z třešně 
aceroly, prášek z mrkve, citrusové bioflavo-
noidy, prášek z černého rybízu, vit. C 60 mg, 
zinek 10 mg, mangan 2,5 mg, selen 50 μg. 
Výrobek není určen dětem do 3 let. 

SELENITABS MULTI NEW 
(doplněk stravy)
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
Návod k použití: ráno, po jídle, zapít
Obsah účinných látek v 1 tabletě: Spec-
traTM - rostlinná antioxidační směs 50 mg, 
vitamín C 40 mg, vit. E 6 mg, zinek 5 mg, 
kys. pantothenová 3 mg, mangan 1 mg, 
vit. B6 0,7 mg, vit. B1 0,55 mg, kys. listová  
Quatrefolic® 100 µg, selen 27,5 µg, vit. B12 
1,25 µg. Výrobek není určen dětem do 3 let. 

Nedostatkem selenu jsou ohrože-
ni např. kuřáci, osoby konzumu-
jící alkohol, lidé ve stresu, senioři, 
sportovci, jedinci s velkým fyzic-
kým zatížením, těhotné a kojící 
ženy, osoby se špatnými stravova-
cími návyky, lidé žijící v oblastech 
s inverzí a smogem. 

Selenitabs obsahuje selen, zinek, mangan a vitamín C. Selenitabs multi NEW je navíc obohacen 
o vitamín E, který přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem, a vitamíny B, které jsou důle-
žité pro tvorbu červených krvinek, pro psychiku, pomáhají v boji s únavou. 
Inovovaná verze Selenitabs multi NEW obsahuje novou formu kyseliny listové - Quatrefolic® 
( je biologicky účinnější, vstřebatelnější, v organismu má 3x lepší využitelnost) a rostlinnou anti-
oxidační směs SPECTRA™, která se zaměřuje na všechny známé radikálové skupiny, podporuje 
obranný systém člověka a prospívá tak jeho zdraví (obsahuje 32 bioaktivních ingrediencí v kon-
centrované formě, např. z brokolice, česneku, špenátu, camu camu, acai, bezinek, borůvek, třešní, 
zeleného čaje, zelené kávy, oregana či kurkumy). 

Kód: 
300 974

Kód: 
300 948

vy, imunity, ke snížení míry únavy, 
zvyšuje vstřebávání železa. 

ino

vovaný
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  fin  Torultabs
Glutathion získaný z kvasnic

(doplněk stravy)

Torultabs obsahuje glutathion získaný z krmných kvasnic, je obohacen 
o vitamíny B a C. 
Glutathion je tělu vlastní látka, jejíž hladina s věkem klesá - od zhruba 50 
let je ho v těle dokonce o 50 - 70 % méně než v mladých buňkách. 
Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév, 
kostí, chrupavek, dásní, kůže a zubů, k činnosti nervové a imunitní soustavy, 
k ochraně buněk před oxidativním stresem, zvyšuje vstřebávání železa. 
Vitamín B3 přispívá k činnosti nervové soustavy, k udržení normálního sta-
vu sliznic a pokožky, ke snížení míry únavy. Vitamín B5 (kys. pantotheno-
vá) přispívá k syntéze a metabolismu steroidních hormonů, vit. D a někte-
rých neurotransmiterů, k normální mentální činnosti. Vitamín B6 přispívá 
k psychické a nervové činnosti, tvorbě červených krvinek, funkci imunitního 
systému. Vitamín B2 pečuje o sliznice, pokožku, zrak a červené krvinky, 
přispívá k metabolismu železa. Vitamín B1 přispívá k normálnímu energe-
tickému metabolismu, k činnosti nervové soustavy i srdce. 

Balení: 10 tablet
Doporučené dávkování: 
1 tableta 1-2x denně
Návod k použití: během 
dne, nezávisle na jídle, zapít
Obsah účinných látek v 1 
tabletě: glutathion 50 mg, 
vit. C 30 mg, vit. B3 9 mg, kys. 
pantothenová 2 mg, vit. B6 
1,1 mg, vit. B2 0,8 mg, vit. B1 
0,7 mg. Výrobek není určen 
dětem. 

Kód: 
300 987

Starktabs obsahuje včelí pyl, je slazen 
glukózou. 
Včelí pyl je zdrojem vitamínů a mi-
nerálů, má antioxidační účinky. Pe-
čuje o imunitní systém, o přirozenou 
obranyschopnost organismu. Pod-
poruje chuť k jídlu, má kladný vliv na 
hladinu krevních tuků, přispívá tak  
k normální činnosti srdečně-cévního 
systému. 
Glukóza je pro existenci organismu 
velmi důležitá, je to nejrychlejší, zá-
kladní zdroj energie pro lidské tělo, 

Kód: 
300 885

Balení: 150 tablet
Doporučené dávkování: 3 tablety 2x 
denně
Návod k použití: ráno a v poledne, 
po jídle, zapít
Obsah účinných látek v 6 tabletách: 
pyl 1920 mg, glukóza 408 mg. Výro-
bek není určen dětem do 3 let a oso-
bám alergickým na pyl.

(doplněk stravy)

obzvláště při fyzické námaze (zejména pro mozek a červené  
krvinky je glukóza nezbytná). 
Obsažené látky jsou užitečné např. pro spor-
tovce, rekonvalescenty, oslabené jedince, pro-
spěšné pro energii a vitalitu. 

  fin   Sweetacertabs
Vitamín C z aceroly a černého rybízu

(doplněk stravy)

Vitamín C 
• přispívá k tvorbě kolagenu pro 

normální funkci kostí, chrupavek, 
zubů, dásní, kůže a krevních cév

• má kladný vliv na imunitu a obra-
nyschopnost organismu

• je prospěšný pro optimální čin-
nost nervové soustavy

• podílí se na ochraně buněk před 
oxidativním stresem

• je užitečný v boji s únavou
• pečuje o psychiku
• zvyšuje vstřebávání železa
• přispívá k normálnímu energetic-

kému metabolismu
• je prospěšný pro posilnění orga-

nismu, vhodný u sportu a fyzic-
kých výkonů 

Černý rybíz (Ribes nigrum) podporu-
je vylučování vody a kontrolu tělesné 
hmotnosti, pečuje o svaly a klouby, 
přispívá k osvěžení organismu. 

Kód: 
300 896

Kód: 
300 102

do

 vyprodání  fin   Starktabs
Včelí pyl prospívá imunitě a chuti k jídlu

Sweetacertabs obsahuje vitamín C získaný z tropické třešně aceroly a černého rybízu. Je slazen 
fruktózou (ovocný cukr), glukózou (hroznový cukr) a sacharózou. 
Je velmi chutný a dlouhodobě oblíbený mezi starší i mladší generací, která ho často - i díky jed-
noduchému užívání - označuje za „chutný a zdravý bonbon“. 

Balení: 90 nebo 250 tablet
Doporučené dávkování: 5 tablet denně
Návod k použití: rozdělit 5 tablet v průběhu 
dne, nechat rozpustit v ústech 
Složení 1 tablety: sacharóza 306 mg, prášek 
z třešně aceroly 244,8 mg, fruktóza 88 mg, 
glukóza 76,5 mg, prášek z černého rybízu 23 
mg, přírodní malinové aroma 
Obsah účinných látek v 5 tabletách: 300 
mg vitamínu C
Výrobek není určen dětem do 3 let.
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  fin   Uritabs / fin Uricaps Probi 
Výtažek z brusinek s inulinem i probiotiky

(doplňky stravy)

Uritabs obsahuje výtažek z brusinek a z kořene čekanky. Brusinky jsou 
zdrojem patentované složky CranMax®, inulin se získává z čekanky. 
Uricaps Probi obsahuje výtažek z brusinek (zdroj patentované složky 
CranMax®) a z kořene čekanky (zdroj inulinu). Je obohacen o probio-
tika - denní dávka obsahuje až dvě miliardy probiotik Bifidobacterium 
longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei.

Brusinky - podporují přirozenou obranyschopnost organismu, podílí 
se na normálním stavu kostí a kloubů, mají pozitivní vliv na metabo-
lismus bílkovin, glukózy a krevních tuků. Jsou užitečné při premen- 
struačním syndromu a menopauze. Patří mezi antioxidanty. 
Čekanka - přispívá k funkci střevního traktu i jater, je užitečná pro 
normální stav kostí a kloubů, podporuje činnost srdce a cév, pomáhá 
udržet normální hladinu glukózy v krvi. Přispívá ke kontrole tělesné 
hmotnosti, k péči o močovou soustavu. 
Inulin - druh rozpustné vlákniny, je živnou půdou pro prospěšné 
střevní bakterie, může přispět ke správnému zažívání, doporučuje se 
v rámci péče o střevní flóru, která bývá narušená např. nevhodnou 
stravou, užíváním antibiotik, během cest do zahraničí.
Lactobacillus a Bifidobacterium - mléčné bakterie, které jsou ne-
zbytnou součástí střevní mikroflóry, mohou příznivě ovlivnit zdraví 
konzumenta zlepšením rovnováhy jeho střevní mikroflóry.

Statisticky patří mezi časté odběratele těchto produktů osoby, které 
chtějí poskytnout svému močovému ústrojí zvýšenou péči. Mezi kupu-
jícími jsou to většinou ženy, které hledají cesty, jak přírodní cestou dbát 
na pohodu střev či močových cest. 

Kód: 
300 963

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

  fin   Ubigoltabs
Zdroj koenzymu Q10

(doplněk stravy)   fin   Ubiquinol caps
Koenzym Q10 se účastní řady důležitých procesů

Ubigoltabs obsahuje koenzym Q10 a vitamín E. 
Koenzym Q10 je látka podobná vitamínům, vysky-
tuje se ve všech buňkách lidského těla. Podílí se na 
procesech, při kterých se v těle vytváří energie. Nej-
větší jeho přirozená koncentrace je v orgánech, kte-
ré spotřebují nejvíce energie (srdce, játra, ledviny).   
Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidativ-
ním stresem - tj. před útokem volných radikálů, kte-
ré mají schopnost poškozovat buňky a urychlovat 
tak proces stárnutí.

Ubiquinol caps obsahuje látku ubiquinol - která je 
aktivní formou koenzymu Q10 (tj. na jeho aktivaci již 
nejsou potřebné další enzymy), v této podobě je při-
praven okamžitě vstoupit do metabolických procesů. 
Tato látka je držitelem Kosher certifikátu. 
Tvorba koenzymu Q10 i jeho koncentrace v těle s vě-
kem klesá, dle statistik je proto nejvíce žádaný senio-
ry, dále pak rekonvalescenty, sportovci nebo osobami 
prožívajícími větší fyzickou či psychickou zátěž.

Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
Návod k použití: ráno, s jídlem, zapít
Obsah účinných látek v 1 tabletě: ubichinon - koenzym 
Q10 30 mg, vitamín E 10 mg. Výrobek není určen dětem. 

(doplněk stravy)

Kód: 
300 972

Kód: 
300 984

Balení: 40 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně
Návod k použití: ráno, s jídlem, zapít
Obsah účinných látek v 1 kapsli: Kaneka QH™ 
- ubiquinol 50 mg. Obal kapsle obsahuje hovězí 
želatinu. Výrobek není určen dětem do 3 let. 

URICAPS PROBI

Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x denně
Návod k použití: ráno a v poledne, před 
jídlem, dostatečně zapít 
Obsah účinných látek ve 2 kapslích: 500 
mg brusinkového prášku (Vaccinium macro-
carpon) - zdroj složky CranMax®, 360 mg 
inulinu. V momentu výroby obsahuje mi-
nimálně 2,0x109 probiotik (Bifidobacterium 
longum, Lactobacillus acidophilus, Lactoba-
cillus casei). Rostlinná HPMC kapsle. Výrobek 
není určen dětem do 3 let.

URITABS

Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 
1 tableta 2x denně
Návod k použití: 
ráno a v poledne, před jídlem, 
dostatečně zapít 
Obsah účinných látek ve 2 
tabletách: inulin 1104 mg, 
brusinkový prášek 500,4 mg
Výrobek není určen dětem do 
3 let.

no
vinka

Kód: 
300 158



vliv na mikrocirkulaci krve. Vitamín 
C přispívá k normální tvorbě kola-
genu, k činnosti nervové a imu-
nitní soustavy. Vitamín E přispívá 
k ochraně buněk před oxidativním 
stresem. Kyselina listová podpo-
ruje krvetvorbu, metabolismus ho-
mocysteinu, funkci imunitního sys-
tému. Vitamín B6 přispívá k nor-
mální psychické činnosti, k tvorbě 
červených krvinek. Vitamín B12 
přispívá k činnosti nervové sousta-
vy, k metabolismu homocysteinu,  
k tvorbě červených krvinek. Man-
gan přispívá k energetickému 
metabolismu, k tvorbě pojivových 
tkání, je užitečný pro udržení nor-
málního stavu kostí. Zinek přispívá 
k rozpoznávacím funkcím, k plod-
nosti, pečuje o zrak, kosti, vlasy, 
nehty, pokožku a imunitu. 

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.66 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 67

  fin   VitaBtabs
Vitamíny řady B pro emoční rovnováhu

(doplněk stravy)   fin   VitaB12tabs
Vitamín B12 jako zdroj energie

(doplněk stravy)

VitaBtabs obsahuje kyselinu listovou a B vitamíny. Jejich nízká hladina 
byla zaznamenána např. u seniorů, rekonvalescentů, u žen užívajících 
hormonální antikoncepci, může se projevit emoční nevyrovnaností, 
prasklinkami v koutcích úst nebo nechutenstvím. 
Vitamín B3 (niacin) přispívá k činnosti nervové soustavy, pečuje o sliz-
nice a pokožku, přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. Vitamín B5 
(kys. pantothenová) přispívá k metabolismu steroidních hormonů a ně-
kterých neurotransmiterů, k mentální činnosti. Vitamín B6 přispívá k me-
tabolismu bílkovin a homocysteinu, k tvorbě červených krvinek, funkci 
imunitního systému, k regulaci hormonální aktivity. Vitamín B2 (ribo-
flavin) přispívá k metabolismu železa, k ochraně před oxidativním stre-
sem, pečuje o nervy, sliznice, pokožku, zrak, červené krvinky. Vitamín B1 
(thiamin) je užitečný pro činnost nervové soustavy i srdce. Kyselina lis-
tová (vitamín B9) přispívá k růstu zárodečných tkání během těhotenství, 
k syntéze aminokyselin, krvetvorbě. Biotin (vitamín H, B7) přispívá k nor-
mální činnosti nervového systému, pečuje o vlasy, 
sliznice, pokožku. Vitamín B12 přispívá k normální 
činnosti nervové a imunitní soustavy, k metabolismu 
homocysteinu, k tvorbě červených krvinek. 

Balení: 150 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
Návod k použití: ráno, před jídlem, zapít
Obsah účinných látek v 1 tabletě: niacin 18 mg, kys. pan-
tothenová 4 mg, vit. B6 2,2 mg, riboflavin 1,6 mg, thiamin 
1,4 mg, vit. B9 300 μg, biotin 45 μg, vit. B12 3 μg. Výrobek 
není určen dětem do 3 let.

Kód: 
300 968

Kód: 
300 162

  fin   Visitabs NEW / fin Visistrong NEW 
Výtažky z měsíčku a borůvek, obohaceno o vitamíny a minerály

(doplňky stravy)

Visitabs NEW obsahuje přírodní látky (lutein a zeaxantin) získané z kvě-
tů měsíčku a z borůvek, které bývají spojovány s péčí o vidění člověka.  
Visistrong NEW obsahuje lutein a zeaxantin získaný z květů měsíčku 
a borůvkového extraktu, je obohacen o vitamíny, minerály a Pycnoge-
nol®. Obsažené látky jsou vhodné pro osoby zvýšeně namáhající svůj 
zrak, např. řidiče, studenty, lidi pracující u počítačů, seniory.

NEW

Kód: 
300 156

VISITABS NEW

Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 
1 tableta denně
Návod k použití: kdykoli 
během dne, zapít
Jedna tableta obsahuje: 
lutein 10 mg, zeaxantin 0,5 
mg, extrakt z měsíčku (Flora 
GLO Lutein) 100 mg, borův-
kový extrakt 15 mg. Výrobek 
není určen dětem do 3 let.

Kód: 
300 955

NEW

Lutein a zeaxantin jsou karote-
noidy, které organismus získává  
z potravy a kumuluje v sítnici a oční 
čočce. Jejich největší množství je 
v centru tzv. žluté skvrny, která je 
zodpovědná za centrální vidění, 
umožňující čtení, rozlišování obli-
čejů apod.
Měsíček pečuje o normální stav 
pokožky, podílí se na hojení ran. 
Podporuje normální funkci jater, 
střev i dýchacího systému. 
Borůvky působí jako antioxidant. 
Pečují o stav žaludeční sliznice  
a sliznice tenkého střeva. Podporují 
dobrý zrak, konkrétně tvorbu kola-
genu v oku a normální činnost ka-
pilárních cév a žil. 
Pycnogenol® - extrakt z pobřežní 
borovice, pomáhá chránit buňky 
před volnými radikály, má příznivý 

VISISTRONG NEW

Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 2 tablety denně
Návod k použití: 1 tableta 2x denně, kdy-
koli během dne, zapít
Obsah účinných látek ve 2 tabletách: 
vit. C 50 mg, Pycnogenol® 10 mg, vit. E 10 
mg, lutein 10 mg, zinek 5 mg, vit. B6 2,2 mg, 
mangan 2 mg, zeaxantin 0,5 mg, kys. listová 
300 μg, vit. B12 3 μg. Extrakt z měsíčku (Flora 
GLO Lutein) 100 mg, borůvkový extrakt 30 
mg, výtažek z kůry pobřežní borovice 10 mg. 
Výrobek není určen dětem do 3 let.

no
vinka

VitaB12tabs obsahuje vitamín B12 v aktivní formě (methylkobala-
min je aktivní koenzymovou formou vitamínu B12, pro tělo přiro-
zenou, dle studií je v organismu lépe využíván a zachován). Tablety 
jsou k dispozici v podjazykové formě, rozpouští se v ústech, není 
nutné je zapíjet vodou. 
Vitamín B12 se doporučuje osobám dospělým a starším (s věkem 
se totiž snižuje schopnost vstřebávání B12), pomáhá rekonvales-
centům a lidem oslabeným, je vhodný pro osoby vyčerpané a ve 
stresu, pro vegetariány i vegany. Při nedostatku B12 se mohou  
objevit příznaky fyzické i duševní únavy, změny nálad, problémy  
se spánkem. Vitamín B12 přispívá k normálnímu energetickému 
metabolismu, k činnosti nervové soustavy, k tvorbě červených krvi-
nek, k metabolismu homocysteinu, k normální psychické činnosti,  
k funkci imunitního systému, ke snížení míry únavy a vyčerpání. 

Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 
1 tableta denně
Návod k použití: kdykoliv, 
podle potřeby, nechat rozpustit 
pod jazykem
Obsah účinných látek v 1 
tabletě: 1000 μg aktivní koen-
zymové formy vitamínu B12 
(methylkobalaminu). Výrobek 
není určen dětem do 3 let. Ne-
doporučuje se těhotným a kojí-
cím ženám nebo lidem v onko-
logické léčbě.



Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.68 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 69

  fin   VitaD3tabs
Vitamín D - péče o kosti, svaly a zuby

(doplněk stravy)

VitaD3tabs obsahuje vitamín D3. Je izolován z lanolinu, 
který se vyskytuje v ovčí vlně.

Vitamín D přispívá k normálnímu vstřebávání a využití 
vápníku a fosforu, pomáhá udržet optimální hladinu váp-
níku v krvi, má prospěšné účinky na udržení zdravých kostí  
a zubů. Přispívá ke správné činnosti svalů, podílí se na pro-
cesu dělení buněk, je potřebný pro normální růst a vývin 
kostí u dětí, důležitý pro funkci imunitního systému. 
Je potřebný při dlouhodobém nedostatku slunečních pa-
prsků, vhodný během zimních měsíců, užitečný v oblastech 
s inverzí a smogem. 
Podávání vitamínu D se doporučuje pro doplnění jeho den-
ní potřeby např. seniorům, ženám v menopauze, sportov-
cům, vegetariánům, mládeži v období růstu. 

Balení: 150 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
Návod k použití: ráno, s jídlem, zapít
Obsah účinných látek v 1 tabletě: 25 μg 
vitamínu D3. Výrobek není určen dětem 
do 3 let. 

Kód: 
300 148

  fin   VitaK2+D3tabs
Kombinace vitamínů K2 a D3

(doplněk stravy)

Kód: 
300 945

  fin   Vitakrilcaps
Krilový olej z Antarktidy - péče o srdce, cévy, játra

(doplněk stravy)

no
vinka

Kód: 
300 160

no
vinka

VitaK2+D3tabs obsahuje vitamín K2 (menachinon) a D3 (cholekalciferol). 
Vitamín K2 MenaQ7 je získaný z japonského fermentovaného sójového 
sýra natto. 

Dostatečná hladina vitamínů K2 a D3 je nezbytná pro využití vápníku  
v organismu a pro jeho zabudování do kostí. Vitamín K2 posiluje kosti  
a má kladný vliv na udržení jejich dobrého stavu. Zároveň pomáhá chránit 
cévy před ukládáním vápníku - omezuje tzv. vaskulární kalcifikaci, která je 
jedním z hlavních důvodů vzniku aterosklerózy. 
Vitamín K přispívá k normální srážlivosti krve, k udržení normálního stavu 
kostí. Vitamín D je potřebný pro normální růst a vývin kostí u dětí, při-
spívá ke vstřebávání vápníku a fosforu, k normální hladině vápníku v krvi,  
k udržení zdravých kostí, svalů, zubů, k funkci imunitního systému, podílí 
se na procesu dělení buněk.

Balení: 60 tablet 
Doporučené dávkování: 1 tableta 
denně 
Návod k použití: ráno, nejlépe s jídlem 
obsahujícím tuk, zapít 
Jedna tableta obsahuje: 45 µg vitamí-
nu K2, 10 µg vitamínu D3. Výrobek není 
určen dětem do 3 let a osobám užívají-
cím léky snižující krevní srážlivost.

Vitakrilcaps obsahuje krilový olej (Superba™) získaný z krunýřovky krillové, která pochází 
z čistých moří kolem Antarktidy. Z míst, kde jsou celosvětově nejčistší vody - bez rtuti, to-
xických látek a těžkých kovů. Ekologická těžba krunýřovky i následný zpracovatelský proces 
podléhají přísným kontrolám.

Krilový olej je díky obsahu omega-3 mastných kyselin součástí péče o kardiovaskulární sys-
tém. Je prospěšný pro srdce, cévy, mozek, játra, přispívá k udržení optimální hladiny choleste-
rolu a k ochraně před volnými radikály. 

Balení: 60 kapslí 
Doporučené dávkování: 2 kapsle 
denně
Návod k použití: ráno, během jíd-
la, zapít
Denní dávka obsahuje: 1000 mg 
krilového oleje Superba™, který je
zdrojem 240 mg omega-3 mast-
ných kyselin (EPA 120 mg, DHA 55 
mg), 400 mg fosfolipidů, 50 mg 
cholinu, 100 μg astaxanthinu. Obal 
kapsle obsahuje hovězí želatinu. 
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Krilový olej
• Obsahuje omega-3 mastné kyseliny (DHA a EPA) vázané 

na fosfolipidy - dle studií se vstřebávají až o 50 % lépe než 
omega-3 z rybího oleje. Navíc nemají chuť ryb a nezpůsobují  
říhání.

• Je zdrojem astaxanthinu, který patří mezi hlavní karotenoidy 
mořských živočichů. Pomáhá chránit před slunečním zářením, 
stimuluje imunitní odpověď organismu, je součástí boje se  
záněty. Má antioxidační účinky - ochraňuje před volnými radi-
kály, které poškozují buňky a urychlují proces stárnutí.

• Obsahuje značné množství fosfolipidů, které mají kladný vliv 
na funkci jater a podílejí se na trávení tuků. Jejich nedostatek 
může způsobit snížení duševní výkonnosti, únavu, zhoršení 
koncentrace, nižší obranyschopnost.

• Je zdrojem cholinu (vitamín B8), který bývá označován za 
„mozkový vitamín“. Má vliv na paměť a nervový systém, pe-
čuje o činnost jater. 



  fin   Xyliacertabs
Přírodní vitamín C slazený xylitolem

 (doplněk stravy se sladidlem)

Xyliacertabs obsahuje vitamín C získaný z tropické třešně aceroly a černého 
rybízu, je slazen xylitolem. Je velmi chutný a dlouhodobě oblíbený mezi mladší  
i starší generací. 

Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí, chrupavek, zu-
bů, dásní, kůže a krevních cév. Má kladný vliv na obranyschopnost organismu, 
přispívá k činnosti nervové soustavy. Podílí se na ochraně buněk před oxidativním 
stresem, je užitečný v boji s únavou, zvyšuje vstřebávání železa. Je prospěšný pro 
posilnění organismu. 
Černý rybíz (Ribes nigrum) podporuje vylučování vody a kontrolu tělesné hmotnosti, 
pečuje o svaly a klouby, působí jako antioxidant, přispívá k osvěžení organismu. 
Xylitol je přírodní sladidlo, získává se z březové kůry, je vhodné i pro diabetiky.

Balení: 90 nebo 210 tablet
Doporučené dávkování: 5 tablet denně
Návod k použití: rozdělit 5 tablet v prů-
běhu dne, nechat rozpustit v ústech
Složení 1 tablety: xylitol 475,5 mg (sla-
didlo), prášek z třešně aceroly 240 mg, 
prášek z černého rybízu 23 mg, přírodně 
identické malinové aroma
Obsah účinných látek v 5 tabletách: vi-
tamín C 300 mg. Výrobek není určen dě-
tem do 3 let. Nadměrná konzumace xyli-
tolu může vyvolat projímavé účinky. 

Kód: 
300 895

Kód: 
300 901

  fin   Vi-vaHA collagen
Rybí kolagenní peptidy, kyselina hyaluronová a vitamín C

(doplněk stravy)

Vi-vaHA collagen obsahuje rybí hydrolyzovaný kolagen Peptan™, kyselinu hyaluronovou 
a vitamín C. Kolagen a kyselina hyaluronová jsou důležité pro zdraví pokožky, pojivové 
tkáně a pohybového aparátu. S přibývajícím věkem se jejich tvorba snižuje, proto je vhodné 
je doplňovat. 
Jsou užitečné při zvýšené zátěži kloubů (fyzická aktivita, těžká práce, nadváha), pro seniory, 
jako součást péče o vaziva, šlachy či klouby (kolenní, kyčelní, rukou i páteře). Přispívají také 
k udržení pružné a svěží pleti, podporují hydrataci pokožky, pozitivně ovlivňují její hebkost 
a elasticitu. S věkem totiž pokožka ztrácí schopnost regenerace a přirozené produkce kola-
genu, což vede ke ztrátě její pevnosti a k tvorbě vrásek.

Obsah: 500 ml (s praktickou odměrkou)
Doporučené dávkování: 50 ml denně, 
najednou (nebo rozdělit 2x 25 ml)
Návod k použití: ráno (příp. ráno a v po-
ledne), s jídlem, užívat samostatně nebo 
ředit vodou, minerálkou apod. 
Obsah účinných látek v 50 ml: kolagen 
10 g (rybí kolagenní peptidy), kyselina 
hyaluronová 100 mg, vitamín C 75 mg.  
Sacharóza 11,12 %, broskvové pyré. Výro-
bek není určen dětem do 3 let.

Doplněk stravy Vi-vaHA collagen se doporučuje ženám i mužům ve zralém 
věku, je vhodné užívat ho po dobu 4 až 8 týdnů. 

• Kolagen je základní stavební hmotou pojivových tkání, tedy i chrupavky, 
která je až ze 40 % tvořena kolagenem. Rybí kolagenní peptidy nezatěžují 
trávicí systém a jsou velmi dobře vstřebatelné.

• Kyselina hyaluronová je tělu vlastní látka, která se nachází ve všech ži-
vých organismech. Je součástí pojivových a nervových vláken, ve velkém 
množství se nachází v očním sklivci, v kloubním mazu a kůži. Vyplňuje me-
zibuněčný prostor kožních buněk, udržuje jejich pevnost a pružnost, její 
nejdůležitější vlastností je schopnost vázat velké množství vody.

• Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí, chrupa-
vek, zubů, kůže a cév. Má kladný vliv na obranyschopnost organismu, na 
činnost nervové soustavy, podílí se na ochraně buněk před oxidativním 
stresem, je užitečný v boji s únavou.

Kód: 
300 153

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.70 Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 71
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  fin   Zinkofresh
Osvěžující cucavé tablety - péče o krk a dýchací cesty 

(doplněk stravy se sladidly)   fin   Zinkotabs
Zinek obohacený vitamínem C - nově bez sladidel

(doplněk stravy)

Zinkofresh má podobu cucavých tablet, 
které po rozpuštění v ústech navozují pocit 
svěžesti. Obsahuje zinek a vitamín C, výtažek 
z jihoafrické pelargonie (Pelargonium sidoi-
des), mentolový a mátový extrakt, je slazen 
xylitolem (přírodní sladidlo, vhodné i pro  
diabetiky). 

O jihoafrické pelargonii se uvádí, že je pro-
spěšná pro dýchací systém. Tento druh muš-
kátu roste v Jihoafrické republice a je známý 
také pod názvem „Umckaloabo“ - což dle 
jazyka kmene Zulu znamená silný kašel. Zulu 
kmeny používaly tuto rostlinu při kašli a pro-
blémech s dýchacími cestami. 

Zinek kladně ovlivňuje imunitu, přispívá 
k plodnosti a reprodukci, pečuje o zrak, kosti, 
vlasy, nehty, pokožku, přispívá k udržení nor-
mální hladiny testosteronu, k ochraně buněk 
před oxidativním stresem. 

Vitamín C má kladný vliv na obranyschop-
nost organismu, přispívá k normální činnosti 
nervové soustavy. Je užitečný v boji s únavou, 
prospěšný pro posilnění organismu. 

Zinkotabs obsahuje zinek a vitamín C. K dostá-
ní je v malém i velkém balení, nově bez sladidel 
a s vyšším množstvím vitamínu C.

Zinek  
• patří mezi prvky potřebné pro správný chod 

organismu
• je důležitý pro udržení zdravých kostí, vlasů, 

nehtů i pokožky
• přispívá k normální plodnosti a reprodukci
• pomáhá udržet správnou hladinu testostero-

nu v krvi
• je součástí péče o zrak
• pozitivně ovlivňuje funkci imunitního systému
• pomáhá chránit buňky před oxidativním  

stresem
• přispívá k normálnímu metabolismu kyselin, 

zásad, sacharidů, makroživin, mastných kyse-
lin a vitamínu A 

• podílí se na procesu dělení buněk, přispívá  
k normálním rozpoznávacím funkcím, k syn-
téze DNA a bílkovin 

Vitamín C má kladný vliv na obranyschopnost 
organismu, přispívá k normální činnosti nervové 
soustavy. Je užitečný v boji s únavou, prospěšný 
pro posilnění organismu. 

Kód: 
300 976

Kód: 
300 990

Kód: 
300 993

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.72 73

Balení: 20 tablet
Doporučené dávkování: 4 tablety denně
Návod k použití: kdykoli během dne, 
nechat rozpustit v ústech
Obsah účinných látek ve 4 tabletách: 
extrakt z rostliny Pelargonium sidoides 80 mg, 
vitamín C 75 mg, zinek 15 mg. Sladidla xylitol, 
sorbitol, přírodní mentolové a mátové aroma. 
Výrobek není určen dětem do 3 let. Nadměrná 
konzumace sladidel může vyvolat projímavé 
účinky.

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Balení: 120 nebo 300 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta 
denně
Návod k použití: ráno, po jídle, zapít
Obsah účinných látek v 1 tabletě: 
vitamín C 80 mg, zinek 15 mg. Výro-
bek není určen dětem do 3 let.

Na konci 19. století Ch. H. Stevens objevil účin-
nou pomoc na tehdy smrtelnou tuberkulózu - jed-
nalo se o africkou pelargonii, která se používala  
v tradiční medicíně černého kontinentu. Tato rost-
lina vyvolala i v Evropě zájem vědců, kteří zahájili 
výzkum jejích vlastností u respiračních potíží. 
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Potřebujete poradit? Uvítáte konzultaci odborníka? Chcete se za-
čít starat o své zdraví? Finclub již několik let nabízí svým zákazní-
kům unikátní službu - bezplatné poradenství Lékařského grémia. 

Na našich distribučních centrech jsou k dispozici lékaři, kteří od-
borně poradí či doporučí vhodné preparáty (rozpis, kdy má na 
daném DC lékař službu, zjistíte na našich internetových strán-
kách v odkazu „Distribuční centra“). 

Své otázky nám můžete zasílat i elektronickou poštou na  
adresu: finclub@finclub.cz, info@finclub.cz nebo prostřednic-
tvím internetu na www.finclub.cz (po přihlášení - on-line po-
radna). 

Poradna lékařů je tu pro Vás

Ptát se můžete každé 
úTERý a ČTVRTEK 
od 16.00 do 18.00 hodin 
na bezplatné infolince 
800 169 570

Volejte naši bezplatnou linku - 800 169 570
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Finclub zároveň nabízí poradenský servis lékařů - specialistů. 
Prosíme o respektování dne a hodiny, kdy jsou uvedení lékaři 
k dispozici. Děkujeme. 

Hledejte radu u našich specialistů

Den Hodina Telefon Lékař Obor

PO od 14.00 
do 16.00  606 915 852 MUDr. Jana Pokorná PEDIATR

PO od 08.00 
do 13.00 603 207 805 MUDr. Stanislav Severa NEUROLOG

ST od 16.00 
do 18.00 602 257 495 MUDr. Jana Brychtová OFTALMOLOG

ST od 16.00 
do 17.00 571 417 567 MUDr. Eva De La Hozová PSYCHIATR

ST od 13.00 
do 14.00 732 722 115 Mgr. Martin Forejt, Ph.D. PORADCE 

PRO VÝŽIVU

ČT od 16.00 
do 17.00 603 570 170 MUDr. Ivan Holeyšovský ONKOLOG

ČT od 14.00 
do 16.00 602 544 002 MUDr. Dalibor Ostrý ORTOPED

ČT od 14.15 
do 15.00 

543 211 234 
731 428 333 MUDr. Ludmila Lázničková GYNEKOLOG

ČT od 10.00 
do 12.00 721 653 667 RNDr. Dagmar Zicháčková

užívání přípravků 
u rakoviny prsu -
poradnaVaše dotazy zodpoví lékaři

Lékařské 
grémium
Garant kvality 
a odborné úrovně

Ve spolupráci s neziskovou organizací FINCLUB FOR LIFE 
nabízíme i tyto další služby:

Orientační měření osteoporózy - informuje o hustotě kostí, doká-
že upozornit na riziko odvápnění kostí, je prováděno neinvazivním  
ultrazvukovým přístrojem přes patní kost

Max Pulse - přístroj neinvazivně (pomocí pulsové vlny) zhodnotí 
pružnost a průchodnost cév, činnost srdce i nervového systému, od-
borník poté navrhne vhodná opatření

Měření InBody - přístroj InBody provádí podrobnou analýzu složení 
těla (hmotnost vody v těle, tuk mezi orgány, stav svalů, kostí) 

Kardioměření - měření rizikových faktorů ovlivňujících vznik srdeč-
ně-cévních nemocí (cholesterol, HDL, LDL, triglyceridy), glykémie, 
antioxidační kapacita - imunita těla

Vlasová diagnostika - laboratorní rozbor vzorku vlasů analyzuje 
složení a poměr prvků v těle, určuje typ metabolismu, toxické prvky  
v těle, nabízí vhodná opatření

Podrobné informace získáte u svého 
sponzora, na www.finclub.cz nebo na 
infolince 800 169 570.

Lékařské grémium Finclubu sdružuje kolem 2000 lé-
kařských odborníků z České a Slovenské republiky,  
z Polska či Maďarska. Díky systematické školicí a vzdě-
lávací práci má výrazný vliv na vysokou profesionální  
a odbornou úroveň našich členů a poradců.

• Lékařské grémium nabízí odborné konzultace
• Spolupracuje s řadou významných lékařských kapacit
• Podílí se na výběru preparátů
• Seznamuje lékaře a naše členy s nejnovějšími poznatky 

lékařské vědy
• Školí členy a obchodní partnery Finclubu
• Vydává odborný občasník Zpravodaj LG
• Spolupracuje na přípravě propagačních materiálů
• Vyhodnocuje zkušenosti zákazníků s našimi přípravky
• Seznamuje širokou veřejnost s preparáty Finclubu
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international

Informace o produktech, službách nebo o podnikání 
s Finclubem Vám zajistí naši obchodní partneři

FINCLUB plus, a.s.
CZECH REPUBLIC, Karvinská 21, 737 01 Český Těšín

tel.: 800 169 570, 558 711 558, 558 711 550
e-mail: finclub@finclub.cz, www.finclub.cz

www.finclub.eu


