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Finclub nabízí čisticí prostředky šetrné k přírodě

Seznamte se s Finclubem
Společnost Finclub plus, a.s., je významná česká obchodní firma s více než dvacetiletou tradicí. Působí v oboru přírodních doplňků stravy, kosmetiky a čisticích
prostředků.
Finclub je držitelem certifikátu ISO, navíc v roce 2012 získal prestižní mezinárodní
AAA® ocenění - přičemž na tento nejvyšší rating dosáhlo v ČR jen 0,2 % firem.
Finclub International působí v osmi zemích střední Evropy - v České republice, na
Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Rumunsku a Chorvatsku.

K prodeji svých výrobků Finclub používá Multi
Level Marketing, kdy je zboží členem či obchodním partnerem doručeno konečnému zákazníkovi, včetně poradenství a služeb. Finclub
tak umožňuje svým příznivcům podnikat a budovat vlastní úspěšnou firmu.
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V roce 2009 byla otevřena divize čisticích
a kosmetických přípravků s názvem Finclub
cleaners and cosmetics (FCC).
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V souvislosti s rozšiřující se nabídkou
produktů přibývá firemních katalogů:
k dostání je katalog s doplňky stravy,
s kosmetikou i katalog s čisticími prostředky, který právě držíte v ruce.
Vyberte si zde takové výrobky,
které váš domov učiní čistým, voňavým a nezaměnitelným.

Sortiment čističů nabízí přípravky šetrné k přírodě,
bez fosfátů, biologicky odbouratelné, ve výhodném
a praktickém balení.
finclub international ©

3

Výrobce a dodavatel čisticích prostředků
španělská firma PRODUCTOS Codina

Výrobcem přípravků, které vám
v tomto katalogu představujeme, je španělský rodinný podnik
CODINA. Tato firma se zabývá
výrobou čisticích prostředků již
od roku 1889, kdy byla založena
nedaleko Barcelony v městečku
Mataró.

Za dobu svého fungování rodina Codi-

Poděkování za vzájemnou spolupráci
a dosažené výsledky

Certifikát o biologické odbouratelnosti
a nepřítomnosti fosfátů

nů vyvinula prvotřídní čisticí přípravky, které jsou účinné, přitom šetrné
k přírodě, biologicky odbouratelné
a nejsou testovány na zvířatech. Jejich dlouholetá prestiž a osvědčená
kvalita jsou tou nejlepší reklamou.
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Certifikát potvrzující exkluzivitu
pro firmu Finclub

Firma CODINA je držitelem certifikátu
ISO 14001, při tvorbě složení jednotlivých výrobků se snaží být na nejvyšším
možném stupni šetrnosti vůči přírodě
a zajistit biologické rozložení komponentů v přírodě.
Nechce pouze plnit evropské normy, ale
být daleko před nimi - vyrábět ještě
šetrnější výrobky, než současné normy
uznávají. Firma je proto zapojena do
dvou významných projektů, které mají
za cíl dosáhnout maximální ekologičnosti drogistického zboží.

1.

Prvním projektem je Human
Environment Research (HEARA)

Tento projekt pro oblast drogerie vymezuje co nejvíce šetrné látky a je ve
sféře ekologie mnohem přísnější než
současné normy. V rámci tohoto projektu porovnává CODINA veškeré použité
suroviny podle svých referenčních čísel,
zda odpovídají požadavkům projektu
HEARA, a podle toho je do výroby zařazuje, nebo ne. V maximální možné míře
používá obnovitelné suroviny rostlinného původu, např. alkohol, extrakty
z kokosového, olivového či palmového
oleje a další.

2.

Druhým významným projektem je
Charter for Sustainable Cleaning

Je zaměřený na zdraví, bezpečnost
a udržitelnost životního prostředí pro
budoucí generace. Na základě respektování všech norem tohoto projektu
používá CODINA toto označení i na etiketách.

Z uvedeného je patrné, že ekologičnost čisticích výrobků je
pro výrobce naprostou prioritou a že jde značně nad rámec
současných předpisů.
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Rozhovor s panem Salvadorem Canto, ředitelem firmy Productos Codina

Výzkum zaujímá hlavní místo v činnosti
firmy Productos Codina
Poskytovat zákazníkovi výrobky s maximální zárukou kvality a pohotově nabízet služby, to jsou základní hodnoty
společnosti Productos Codina - firmy se stoletou tradicí,
která se specializuje na výrobu veškerých druhů čisticích
prostředků pro použití v domácnostech či institucích.
Součástí její filozofie je důraz na výzkum a vývoj a také
ohleduplnost k životnímu prostředí.

Rozhovor vyšel začátkem roku 2013
v katalánských novinách Lavanguardia,
což je deník s nejvyšším nákladem cca
600 000 výtisků.
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S jakým záměrem byla již před více
než 100 lety firma Productos Codina založena?
Náš původ sahá do roku 1889. První
činnosti se zaměřovaly na výrobu mýdla
v kostkách, v tabletách a později v prášku.
Všechny výrobky se prodávaly pod značkou La Oca. V šedesátých letech byl tento
sortiment nahrazen detergenty, tj. čisticími prostředky.

Na jakých pilířích stojí vaše výroba
v dnešní době?
V první řadě je to pečlivý výběr surovin,
které se zpracovávají a balí. Vše je podrobeno přísné kontrole jakosti, aby výrobky
byly dodány zákazníkovi s maximálními
možnými zárukami.
Dalším důležitým aspektem je rychlost
a pohotovost, neboť současný trh požaduje velmi pružný servis. Díky této filozofii jsme dosáhli významné expanze na
místním trhu i v zahraničí. Působíme ve
14 zemích světa a po celém Španělsku.

Jaký sortiment výrobků nabízíte?
Nabízíme celou škálu tekutých detergentů, vhodných jak pro použití v domácnostech, tak ve firmách (hotely, restaurace

atd.). V našem sortimentu má významné
místo především řada čisticích prostředků pro úklid domácnosti, pro praní prádla (prací prostředky s rozmanitou vůní
a v několika baleních) a různě aromatizované osvěžovače vzduchu. Nabízíme
také sprchové gely, šampony a další
kosmetické výrobky.

Jaký význam ve vaší činnosti mají
výzkum a vývoj?
Výzkum je jednou z předních činností
našich aktivit. Máme k dispozici vlastní laboratoře, kde provádíme výzkum
zaměřený jak na zlepšení stávajícího složení výrobků, tak na vývoj nových produktů, které mají být teprve uvedeny na
trh.

Jaký přístup k životnímu prostředí
razí vaše firma?
V tomto ohledu mohu uvést, že jsme
držiteli certifikátu ISO 14001 a jsme připojeni k Chartě udržitelnosti životního
prostředí, což je evropská iniciativa zaměřená na racionalizaci v použití čisticích prostředků. Přistoupili jsme k výrobě detergentů za studena, což znamená,
že naše hodnota emisí do atmosféry je
zcela nulová.

Těší nás, že výrobky firmy
Codina můžete získat právě
prostřednictvím Finclubu.
Nabízí je divize Cleaners
and Cosmetics. Jednotlivé
čističe, včetně zajímavých
zkušeností, najdete v tomto
katalogu.
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Univerzální biočistič

Způsob použití

LA OCA BioClean

Čistič budoucnosti - přírodní a ekologický
Univerzální biočistič La Oca bioclean - vysoká čisticí schopnost
bez spotřeby přírodních zdrojů

NOVINKA
La Oca bioclean

Tento nový výrobek pro čištění van, umyvadel, sprch, dlaždic, WC, koupelen atd. je vyroben biotechnologií šetrnou k životnímu prostředí.
Je absolutně ekologický díky spojení technologií CONSORTIUM a BIOSURF, s jejichž pomocí jsou vytvořeny speciální mikroorganismy,
které fungují v biologickém rozkladu organické hmoty. Biosurfaktanty jsou 100% biologicky rozložitelné a vysoce účinné. Výrobek je
doplněn svěžím parfémem, je vysoce koncentrovaný pro vyšší účinnost na jakémkoliv znečištěném povrchu.

Výrobce se vždy adaptoval na změny, které
s sebou doba přináší. Proto nyní přichází
na trh s tímto výrobkem, jehož základem
jsou suroviny vyvinuté firmou HTS BIO
(francouzská laboratoř, která hledá ekologická a biotechnická řešení ve spolupráci s univerzitami a předními výzkumnými
ústavy).

Univerzální čistič - sedm v jednom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Čistota a lesk - biosurfaktanty jsou vysoce účinné, odstraňují špínu i vodní kámen, dodávají lesk, gelové složení umožňuje snadnou
přilnavost k povrchu.
Údržba potrubí a septických WC - speciální mikroorganismy biologicky rozkládají organickou hmotu, tato vynikající údržba předchází
zápachu či ucpávání odtoků.
Vodní kámen - výrobek odstraňuje vápenné usazeniny, jeho složení je účinné proti vodnímu kameni.
Likvidace zápachu - mikroorganismy rozkládají a požírají organickou hmotu, která je příčinou zápachu.
Intenzivní vůně - unikátní parfém zanechává svěží vůni po dlouhou dobu.
Ochranná vrstva - díky biosurfaktantům zanechává výrobek vrstvu, která ochraňuje před ukládáním špíny a usnadňuje následné
čištění.
Ochrana životního prostředí - mikroorganismy a biosurfaktanty účinkují ihned po použití, nepoškozují životní prostředí
a nemají nároky na spotřebu přírodních zdrojů, neboť aktivní složky výrobku jsou vytvářeny mikroorganismy.

Čištění koupelen: naneste přípravek na hadřík či
houbičku, po vyčištění povrchu opláchněte vodou.
Potrubí a WC mísy: pokud z odtokového potrubí
či WC vychází nepříjemný zápach, použijte cca
50 ml přípravku (obsah dvou uzávěrů) přímo do
WC či odtokového potrubí, nejlépe večer, a nechte
působit celou noc. Opakujte každé dva dny.
Podlahy: použijte v koncentraci 4 uzávěry na cca
5 litrů vody, ošetřete podlahu běžným způsobem.

295,-

č. 403201

Nenechte se zmást etiketou znázorňující WC,
v praxi se skutečně jedná o UNIVERZÁLNÍ čistič s UNIVERZÁLNÍM použitím.

Obsah: 1 litr
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Odmašťovač

Zkušenosti našich zákazníků

Codi Energic

Bezkonkurenční je výrobek Codi Energic. Hodí
se snad na všechno - na skvrny na prádle, na
jakoukoliv mastnotu v kuchyni, na vybělení
bílých dveří. Troubu v kuchyni vyčistí bez namáhavého drhnutí, umyje ruce od smůly, šmíru, mastnoty.
Osvědčil se i u mytí oken - odmašťovačem
smíchaným s vodou přetřu okna i rámy, gravitace mi pomůže (špína stéká sama), nakonec stáhnu zbytky vody gumovou stěrkou a je
hotovo.

Zázrak proti mastnotě
•
•
•
•
•

neocenitelný pomocník při úklidu v domácnosti,
výborný v koupelně i v kuchyni
vynikající na odmaštění sporáků, dlaždic,
obkladů, podlahových krytin apod.
velmi účinně odstraňuje mastné skvrny
z oděvů, potahových látek či koberců
dokonale bělí záclony
čistí součástky strojů a motory aut

Přípravek rozpouští všechny druhy tuků
i zašlou mastnou špínu na jakémkoliv povrchu.

TOP

produkt

195,Na odolné skvrny jako tuk, olej, zašlé límce
a manžety aplikujte přímo na znečištěné místo, mírně promněte a vyperte v ruce nebo
v pračce. Stejný postup zachovejte při čištění
koberců a potahů. Přípravek lze použít na
všechny stálobarevné látky kromě vlny!

Obsah: 750 ml
(náplň)
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č. 403912

30,-

č. 413015

Tento super odmašťovač používám na svou
motorku. Jednoduše postříkám motorku
a nechám působit několik minut. Všechny
mušky změknou, stejně tak skvrny od oleje,
poté opláchnu vodou. Kdo zná trápení s lepkavou směskou prachu a oleje na motorce,
ten toto snadné čištění ocení.
V autě mám světlý interiér a ještě k tomu
světlou kůži. Hned poznám, kdo v autě jedl, pil
nebo se chytal špinavýma rukama. Ale stačí
houbička propláchnutá vodou s odmašťovačem v rukou mé ženy a špína se ztrácí, ani

nevím kam - auto je opět jako nové.
Mým nejoblíbenějším je samozřejmě Codi
Energic, ten používám opravdu na vše. Jak na
mastnotu v kuchyni, tak na čištění WC i na
mýdlové usazeniny na vaně. Má jemnou citronovou vůni a navíc je ekologický. Kamarádky
jej používají i na mastné skvrny na oblečení
nebo na šmouhy na pohovce či v autě.
Mám-li přispět do této ankety, tak pro mě je
nepostradatelný pomocník CODI odmašťovač.
Již mnohokrát mi pomohl odstranit skvrny
z oblečení, mastné dlaždičky okolo sporáku
vyčistí perfektně, také na čištění trouby ho
používám pravidelně. Na mé doporučení ho
mají všechny mé kamarádky a známé, a jsou
spokojené.
Nejlepší je odmašťovač Codi. Jednoduchá
aplikace - stačí jen nastříkat na mastný flek na
oděvu, na bílé ponožky, prostě na prádlo, a šup
s ním do pračky. Zkrátka je to pomocník na vše
mastné, nejen v kuchyni. Bez tohoto „asistenta“ bych už opravdu nemohla fungovat J
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Rady uživatelů
Když se chystáte uklízet kuchyň,
nejdřív rozlouskněte nejtvrdší oříšek - očistěte digestoř. Pomůže vám
jedinečný Codi Energic s podporou
druhého čističe - Codi Vitroceramic.
Oba přípravky bravurně odstraňují
odolnou špínu, mastnotu a lepkavé
usazeniny. Oceníte je také při použití
na horních deskách závěsných skříněk, kde se ráda usazuje mastnota
ze smažení.
Od digestoře se posouváme níže na sporák a troubu. I tyto spotřebiče
vyčistíte s pomocí zmiňovaných přípravků - na troubu odmašťovač, na
sklokeramické desky Codi Vitroceramic, na nerezový povrch Codi Inox.
Doba působení závisí na stupni
znečištění. A protože na sporáku
potkáme nečistoty různého druhu,
odstraňte je pomocí našich houbiček (viz str. 20).
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Čistič
nerezových
povrchů

Čistič na
sklokeramické desky
CODI VITROCERAMIC

Codi Inox
Usazená nečistota nemá šanci
•
•
•

Maximální čistota
s minimálním úsilím

čistí a leští, chrání a dodává lesk
na povrchu zanechává neviditelný
ochranný film
čistí sklokeramické desky a indukční
sporáky bez škrábanců

•

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

•
•

Nastříkejte menší množství přípravku
na čistý hadřík, vyčistěte povrch lehkým
pohybem. Následně přeleštěte suchým
hadříkem do vysokého lesku. Povrch
neoplachujte vodou, výrobek udržuje
lesk a čistotu po delší dobu.

Obsah: 750 ml

220,-

č. 409001

účinně čistí nerezové, hliníkové,
mramorové a ostatní hladké povrchy (např. povrchy elektrických
spotřebičů)
má vysoce koncentrované složení,
vyčistí bez nepříjemného zápachu
ošetřované předměty získají vysoký lesk bez stop nečistoty

230,-

Obsah: 750 ml

č. 406301
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Zkušenosti
Čistič skel
140,-

č. 402402

CODI CRISTAL
Pro dokonalé čištění skel
•

Čistič bojující s bakteriemi

•
•

CODI CLEANER
Proti špíně i zápachu
•
•
•

tekutý čisticí prostředek
pomáhá ničit bakterie a jejich zárodky
způsobující rozklad a zápach
účinek trvá několik dní

Vhodný na čištění podlah, dlaždic, kuchyní,
koupelen, toalet, odpadkových košů. Výborný
v domácnostech se zvířecími miláčky. Nezanechává skvrny, nepoškozuje odpady, gumu.

Obsah: 1 litr
16

•
•

155,-

č. 403301

výborný na čištění a odmašťování
veškerých skel
používá se na zrcadla, okna aut
velmi vhodný na čištění dlaždic,
smaltovaných povrchů,
kuchyňského nábytku, domácí
elektroniky, kovových povrchů
lehce odstraní nečistoty včetně
mastnoty
nemusí se oplachovat

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

Při úklidu určitě přizvěte na pomoc čistič Codi Cleaner.
Zvládnete s ním hůře dostupná místa v kuchyňské lince, v odpadkovém koši, očistu lednice po rozmrazení. Je
výborný na podlahy, zejména v domácnostech se zvířecími mazlíčky.
Stejně jako je důležitá čistota v kuchyni či v koupelně
a na toaletě, tak by se mělo přistupovat i ke všem věcem,
které k úklidu používáte. Různé hadříky, houbičky, hadr
na vytírání, koště, kýbl, rukavice, to vše je třeba pravidelně čistit a zabránit tak množení bakterií. S čištěním
těchto úklidových pomůcek pomůže právě Codi Cleaner.
Při mytí oken s úspěchem využijete rozprašovač na okna
a na sklo Codi Cristal. Pokud jsou vaše okna jen lehce zašpiněná, pak s ním zvládnete dva kroky v jednom
- mytí i leštění. Jestli jsou nemytá delší dobu, je třeba
umýt je nejdřív vodou, do které můžete pro snazší práci
přidat malé množství odmašťovače Codi Energic. Potom
už jen okna vyleštíte výrobkem Codi Cristal a je hotovo.
Jsem velmi spokojená s přípravkem na vytírání s antibakteriální přísadou (CODI CLEANER) - přidávám ho do
mopu, pak s přehledem zvládnu prach či vlasy.

Obsah: 750 ml
17

Čistič s voskem

Čistič s vůní borovice

CERA BRILLO KODY

CODI PINO

Podlahy vyleští, navoskuje
a provoní

Univerzální koncentrovaný čistič

Unikátní emulze s voskem, která
výborně vyčistí podlahy a zároveň
vytvoří ochranný lesklý film na jakémkoliv povrchu.
•
•
•

PRAKTICKÉ

BALENÍ

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

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

•
•
•

Doporučení
Dle hesla „výrobky Codina
ocení každá rodina“ jsou

čistí, likviduje zápach i vodní kámen
účinně odstraňuje zašlé skvrny, ničí bakterie
zabraňuje růstu mechu na kamenině

tyto čističe vhodné pro běžné každodenní uklízení, vý-

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

Obsah: 1 litr

borně zvládnou i generální
předvánoční či jarní úklid.
Používají je nejen domácnosti, ale i tzv. profesionální hospodyně či úklidové
firmy.

115,-

č. 400701

Na vytírání podlah jsou výborné a osvědčené lešticí
přípravky, jedním z nich je
i Codi Pino - čistič s vůní
borovice. Když chcete pod-

200,-

č. 460801

lahu naleštit a oživit, použijte čistič s voskem Cera
Brillo Kody.

Obsah: 1 litr
18
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Ohlasy uživatelů
75,-

č. 407802

Houbičky

LA OCA SCRATCH

Nepostradatelní pomocníci nejen v kuchyni
•
•

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

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

Obsah: 2 ks
20
16

Při úklidu toalety se neobejdu
bez čističe WC s vůní moře,
který velmi zdárně bojuje
s bakteriemi. Jeho účinek vydrží i několik dní.
Houbičku používám při mytí
nádobí, kdy výborně odstraní zaschlé jídlo. Druhou mám
v koupelně, protože lehce umyje
špinavou vanu nebo pomůže při
čištění spár v dlažbě a kachlících. Houbičky mám již půl roku
a pořád drží, občas je nechám
vymáchat v myčce.
Proč používám vaše houbičky?
Jsou skvělé do ruky, čistí bez
škrábanců, vydrží opravdu velmi dlouho a dají se normálně
vyprat. Já jsem našla pro sebe
i další skvělou možnost využití - používám je jako drbátko
v sauně!

Čistič WC
s vůní moře
LA OCA WC
Likviduje pachy i nečistoty
•
•
•

VĚTŠÍ OBSAH
stejná cena

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

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

155,-

č. 405903

Obsah: 1 litr
17
21

Lešticí přípravky
Názory

s vůní levandule
LA OCA BRILLANT LAVANDA
s vůní citrusových plodů
LA OCA BRILLANT CITRICO

Lešticí přípravky jsou úžasní pomocníci na
vytírání či na omývání jakýchkoliv povrchů

155,-

- podlahy, dveře, stoly, linka, koupelna, po-

č. 403601

ličky... Navíc mírně naleští a opravdu skvěle
provoní místnost, obzvláště ten levandulový.

Vyleští a provoní
•
•
•
•
•

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

Tyto univerzální úklidové prostředky lze
použít na podlahy (linoleum, dlaždice,
mramor), v koupelnách (vany, kachlíky,
obklady) i na ostatní povrchy v domácnosti (kliky, odpadkové koše). Na 10 litrů
vody použijte 3 až 4 uzávěry čisticího
prostředku.

155,-

č. 401401

Kupuji si střídavě čistič levandulový a citrusový, dobře se s nimi vytírá a po použití vydrží dlouho vonět.
Na mytí podlah používám jednoznačně lešticí přípravek s levandulí, příjemně osvěží celý
byt. Je také výborný do potravinářských prostor, odpuzuje totiž hmyz.
U mě vede lešticí přípravek s vůní levandule,
krásně voní a uklízení s ním mě i baví J

Obsah: 1 litr
22

23

30,-

č. 413015

Odstraňovač
vodního kamene

Odstraňovač
skvrn

LA OCA BAÑO

LA OCA CUELLOS Y PUÑOS

Usazená nečistota nemá šanci
•
•
•
•

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

Přípravek je určen na odstraňování vodního kamene z umyvadel, van, vodovodních baterií, toalet,
dlaždiček a dalších sanitárních zařízení.

160,-

č. 401602

Na zašlé místo naneste neředěný přípravek, nechte
působit maximálně 10 minut a povrch opláchněte.
Pokud potřebujete vyčistit podlahu nebo dlaždice, nalijte cca 10 ml přípravku do zhruba 5 litrů vody.
Na odstranění vodního kamene z pračky nalijte 10 ml
koncentrátu do prázdného zásobníku na prášek, poté
spusťte nejkratší prací program (30 °C vlna) bez prádla. Přípravek není vhodný na materiály citlivé vůči kyselinám (např. mramor, smalt, hliník) ani na popraskané
smaltované povrchy.

Obsah: 750 ml (náplň)
24

160,-

č. 400601

Odstraňte špínu a skvrny
•
•
•
•

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

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

Obsah: 750 ml (náplň)

Zkušenosti
Jako první z FCC čističů jsem vyzkoušela odstraňovač
skvrn. Nastříkala jsem ho na skvrnu od borůvek a pak ještě trochu dolila přímo do pračky. Po vyprání jsem nevěřila
vlastním očím, skvrna na triku byla konečně pryč. Po tom
„překvapení“ jsem začala odstraňovačem čistit všechno
- kromě prádla např. potahy v autě, koberec nebo přítelovy montérky. Vše jsem měla krásně čisté, nepustil akorát
silikon z montérek, ale skvrny od ovoce, kávy, jídla, tuku,
rtěnky, krve, to vše bylo pryč. Něco jsem prala v pračce,
něco v ruce, lze použít na oba způsoby. A ani jsem to moc
nemusela drhnout.
V té době jsem byla s kamarádkou, která měla novou práci (průvodčí ve vlaku) a zmínila se, že se nemůže zbavit
zašedlých skvrn na límcích košil. Doporučila jsem jí náš
výrobek. A skutečně - za týden volala, že košile má krásně
čisté a že chce druhý odstraňovač, pro svou kolegyni!

Doporučení
Odstraňovač vodního kamene La Oca „miluje“ naše
plastová vana. Nastříkám, rozetřu houbičkou, nechám
chvíli působit a vana pak září jako nová. Samozřejmě
se dá použít na kohoutky, sprchové kouty, WC a všude
tam, kde se usazuje ten prevít vodní kámen. Pokud se mi
v některých špatně dostupných místech zdá špína opravdu neodstranitelná, přivolám na pomoc naše účinné
a praktické houbičky.
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Osvěžovače vzduchu

Osvěžovač
vzduchu na WC

LAVANDA / PARIS NUIT
220,-

Vůně pro váš domov
•
•
•
•

č. 404403

220,-

BAÑOS Y WC

č. 404503

rozkládají a neutralizují pachy, osvěžují vzduch
zanechávají dlouhotrvající a příjemnou vůni
lze nastříkat přímo na textil nebo záclony
nezanechávají skvrny na zdi

Použitím na toaletě
jeho možnosti nekončí
•

Tyto jemně parfémované přípravky osvěžují
vzduch. Účinně odstraňují zápach cigaretového
kouře a výparů v domácnostech, kancelářích, zasedacích místnostech, barech, restauracích. Příjemně provoní prostředí, stačí stříknout do horní
části místnosti. Vůně účinkuje intenzivně již krátce
po použití.

•
•
•

Obsah: 750 ml

220,-

(náplň)

č. 404301

30,-

č. 413015

rozkládá a neutralizuje
pachy na toaletách
účinně likviduje pach
cigaretového kouře
lze nastříkat přímo na textil
nebo záclony
nezanechává vlhké skvrny,
nešpiní zdi

Jemně parfémovaný přípravek, který
osvěžuje vzduch, účinně eliminuje
zápach na toaletách a příjemně provoní prostředí. Stříkněte do horní části
místnosti, vůně účinkuje intenzivně již
krátce po použití.

Obsah: 750 ml

Rady zákazníků
Až bude vaše toaleta uklizená a čistá, nezapomeňte ji navonět osvěžovačem vzduchu. Můžete vybírat ze tří variant příjemných vůní, jedna
z nich je určena přímo pro WC.
Své místo v naší domácnosti má i osvěžovač
vzduchu na WC, který voní ještě dlouho po použití. Výborně neutralizuje „nežádoucí vůně“ v tom se mu žádný z běžně dostupných osvěžovačů z drogerie nevyrovná.

Vůně levandulová…
Vůně dokážou ovlivnit lidské chování stejně účinně jako zrakové podněty, využijte toho i při tak
běžné činnosti, jakou je úklid. Už odpradávna je
levandule spojována s čistotou, umýváním, parfumerií a kosmetikou. Její sušené květy se sypaly
po domě pro osvěžení vzduchu i jako ochrana
před hmyzem. Levandulové svazečky nebo sáčky
se umísťovaly do prádelníků jako ochrana proti
molům a pro provonění prádla. Přidávala se i do
koupelí a mýdel, do parfémů, krémů a vonných
olejíčků. Finclub proto nabízí i osvěžovač vzduchu s příjemnou levandulovou vůní.

(náplň)
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Prací gel na barevné a černé prádlo

Jak na barevné prádlo (z dopisu naší členky)

LA OCA BLACK AND COLOR
Skvrny mizí a barvy se nemění
•
•
•
•
•

tekutý prací prostředek na praní černého a barevného prádla
obsahuje Chromabond®, který zajišťuje stálost barev
a dodává prádlu hebkost
oxy efekt - zvyšuje pěnivost, usnadňuje odstraňování skvrn a špíny
nezanechává na prádle žádné dráždivé zbytky pracího prostředku
je příjemně parfémovaný

Chromabond® zabraňuje uvolňování barvy z barevného prádla. Pokud by k uvolnění i přesto došlo
(např. v důsledku nekvalitních barev použitých při
výrobě textilií), zabraňuje tomu, aby při společném
praní více barevných materiálů došlo k nežádoucímu obarvení oblečení.
Na odolnou špínu a rezistentní skvrny (tuk, olej, pot
na límcích a manžetách košil) aplikujte přípravek
přímo na skvrnu, jemně promněte a dále perte normálním způsobem.

Obsah: 1950 ml / 26 dávek
Dávkování: jemné prádlo = 1 až 1,5 uzávěru
praní v ruce = 1 uzávěr na 6 l vody
Na delikátní vlákna (len, hedvábí, vlna) aplikujte výrobek
rozpuštěný ve vodě.
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295,-

č. 408802

Praní oblečení pro nás představuje
rutinu, nad kterou nepřemýšlíme. Oblečení roztřídíme, vložíme do pračky,
zvolíme program, teplotu, nasypeme
prášek, pustíme vodu a zmáčkneme
spouštěcí tlačítko. Přesto v sobě praní
ukrývá mnohá rozhodnutí, která mohou ovlivnit jeho průběh i výsledek.
Komu záleží na vlastním prádle, před
praním ho roztřídí podle barev - právě
tak lze dosáhnout lepšího výsledku. Ale
určitě si také u vás někdy zařádil šotek,
který si hraje s barvičkami. Pamatujete
si, kdy jste vytáhli z pračky obarvené
prádlo a zírali na nový odstín svého
oblečení? Může za to zapomenutá
ponožka, nevhodná kombinace barev
a kdo ví, co ještě. Někdy se tomu zasmějeme, jindy div nebrečíme, protože

náš oblíbený kousek je už nepoužitelný.
Ani já nejsem výjimka a tuto situaci jsem
si také prožila…
Byla jsem dlouho nedůvěřivá k pracím
gelům a používala pouze klasické prášky na praní. S tím ovšem souvisel další
problém, kdy nedokonalé vymáchání
způsobilo, že se zbytky prášku usadily ve
švech oblečení. Ovšem od doby, co jsem
vyzkoušela prací gely La Oca, problémy
zmizely. Moje nedůvěra je také fuč, dnes
peru jen v nich a různě je střídám podle
potřeby.
Nejraději mám ten na barevné prádlo,
je vážně skvělý - neopírá barvy a chrání je, světlé mapy na tmavém oblečení
jsou také minulostí. Pokud by k uvolnění
barev během praní i přesto došlo v důsledku nekvalitní látky či barev použitých
při výrobě, složka Chromabond zabraňuje tomu, aby při společném praní více
barevných textilií došlo k nežádoucímu
obarvení oblečení. Vím, že existují pomocníci na omylem obarvené prádlo,
někdy fungují, jindy bohužel ne. Ale jsou
to náklady a práce navíc, to všechno si
s tímto pracím gelem mohu ušetřit.
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Prací gel
s Aloe Vera

Dávkování:
běžně špinavé prádlo
• měkká voda - 0,5 uzávěru
• tvrdá voda - 1 uzávěr
• velmi tvrdá voda - 1,5 uzávěru
hodně špinavé prádlo
• měkká voda - 1,5 uzávěru
• tvrdá voda - 1 a 3/4 uzávěru
• velmi tvrdá voda - 2 uzávěry

LA OCA CON ALOE VERA

360,-

č. 406103

VÍCE

DÁVEK

Ekologický a šetrný k přírodě
•
•
•
•
•

30

tekutý prací prostředek na bílé
i barevné prádlo
vhodný na praní v pračce i v ruce
jeho dokonalá rozpustnost zajišťuje
efektivní čištění
nezanechává na prádle žádné
dráždivé zbytky
obsahuje přidanou neparfémovanou
aviváž

Aviváž
koncentrovaná
s Aloe Vera

LA OCA SUAVIZANTE
ALOE VERA

Měkkost a hebkost,
která pohladí

Jemné, přírodní, nedráždivé komponenty,
tekutá konzistence a přidaná neparfémovaná aviváž jsou přesně tou kombinací, která vyhovuje dospělým, dětem
i novorozencům s citlivou pokožkou.
Přípravek je vhodný pro jemné i běžné
prádlo na teplotu určenou typem prádla.
Na skvrny a zašlou špínu nalijte před
hlavním praním přímo na znečištěné místo a nechte chvíli působit.

Jemně vonící koncentrovaná aviváž
učiní prádlo voňavé, hebké a nadýchané. Pravidelné používání dodá vašemu prádlu měkkost, vůni a dlouhotrvající svěžest. Přidejte do poslední
vody na máchání, v pračce nalijte do
označeného zásobníku.

Obsah: 2925 ml / 39 dávek

Obsah: 1,5 litru

1 uzávěr = 1 praní
Aviváž vystačí na 72 pracích cyklů!

Zkušenosti
210,-

č. 466601

Prací gely La Oca jsou jemné a nedráždivé.
Jejich tekutá konzistence a přidaná neparfémovaná aviváž jsou přesně tou kombinací, která vyhovuje jak nám dospělým, tak
dětem s citlivou pokožkou. Navíc si mohu
vybrat dle potřeby.
Pokud potřebuji zlikvidovat skvrny od krve,
potu, čokolády, kávy, vína, pomůže mi odstraňovač skvrn (str. 25), mastné fleky postříkám jedinečným Codi Energic (str. 12).
Aviváž k praní patří. Ta s Aloe voní i mému
manželovi, a hlavně ho nedráždí (po těch
intenzivně vonících si totiž vypěstoval alergii a od té doby mu jakákoliv jiná aviváž
vyvolá slzení očí). Ovšem na tuhle si nestěžuje! Je velice jemná a jen lehce, příjemně
voní.
Naše rodina si velice oblíbila prací gely.
Krásně voní a dobře perou. Mám dvě malé
děti - ekzematiky, tyto gely je nedráždí. Jsou
vynikající i na sportovní, hodně zpocené
oblečení, navíc ulehčují žehlení, protože již
obsahují aviváž. Už je vyzkoušela i moje
mamka a švagrová a obě jsou spokojené.
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Prací gel na jemné a dětské prádlo

Přípravek na nádobí koncentrovaný

La Oca Fina

LA OCA ULTRA

I pro dětskou a velmi citlivou pokožku
Prací gel na jemné a dětské prádlo je stejně účinný
jako ostatní prací prostředky řady La Oca, navíc je
velmi ohleduplný a šetrný k citlivé pokožce. Je určen pro praní všeho druhu prádla a vláken včetně
jemného, intimního a dětského prádla, hedvábí,
tergalu, syntetických vláken a také vlny, které dodává hebkost.
Přípravek má vyvážené složení, neobsahuje žádnou alergenní složku, je výborný pro praní prádla
dětí či osob s velmi citlivou pokožkou.
Praní v pračce
Normální špinavé prádlo: měkká voda - ¾ uzávěru,
středně tvrdá voda - 1 uzávěr, tvrdá voda - 1½ uzávěru.
Velmi znečištěné prádlo: měkká voda - 1½ uzávěru,
středně tvrdá voda - 1¾ uzávěru, tvrdá voda - 2 uzávěry.
Praní v ruce
Rozpustíme ½ uzávěru v 5 l vody, prádlo ponoříme, jemně
promácháme. Poté propláchneme dostatečným množstvím studené vody. Necháme vykapat, neždímáme, příp.
pro odstranění přebytku vody lze zabalit do ručníku a jemně promačkat.
Prádlo rozprostřeme na rovný povrch, do stínu, dostatečně
daleko od zdrojů tepla.

VÍCE

DÁVEK

295,-

č. 400302

Účinný a úsporný
Přípravek je silný, vysoce účinný, přitom šetrný k nádobí i k pokožce.
Ruce nedráždí a nevysušuje, má neutrální pH.
•
•
•

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

160,-

Velmi jsem si oblíbila přípravek na nádobí. Stačí
troška, výborně pění, má
neutrální pH, takže mi nevysušuje ruce, dlouho vydrží a má příjemnou vůni.
Vřele doporučuji v kombinaci s houbičkami.

č. 403803

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

Obsah: 1 litr

Zkušenosti

U vánočního úklidu, na
mytí svátečního nádobí
a lamp, doporučuji přidat
do vody koncentrovaný
přípravek na nádobí. Jeho
odmašťovací síla rozzáří
i dlouho nemyté nádobí či
zašlý lustr.
Moje domácnost je čističů od Finclubu plná. Už
bych bez nich neuměla
fungovat - Codi Energic,
prací gely, prostředek na
nádobí a také kosmetické
přípravky. Už ani neznám
nákup v drogerii!

Obsah: 1950 ml / 26 dávek
32
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Přehled FCC kosmetiky
Bondage Hommes for man (pro muže)
240 Kč / kód: 401 6470
Bondage Parfum & Toilette for woman (pro ženy)
240 Kč / kód: 401 6670

Vaporizing gel s mentolem
165 Kč / kód: 406 001
SKIN krém
145 Kč / kód: 415 034
Sprchový gel s ovesnými klíčky DAINA
170 Kč / kód: 400 503

Bondage sada pro muže (Toaletní voda + sprej)
385 Kč / kód: 401 6472
Bondage sada pro ženy (Toaletní voda + sprej)
385 Kč / kód: 401 6672

Gel pro intimní hygienu s dubovým extraktem
140 Kč / kód: 400 4671
Krém na ruce s A. Vera, vit. E a alantoinem ANIAN
140 Kč / kód: 411 0002
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Sprchový gel s mléčnými proteiny DAINA
185 Kč / kód: 405 808
Sprchový gel s tropickým ovocem HAPPY
155 Kč / kód: 411 0004
Sprchový gel s kokosem a vanilkou HAPPY
155 Kč / kód: 411 0005

Šampon s mentolem
185 Kč / kód: 411 0003
Tělové mléko Happy
125 Kč / kód: 411 1052

Masážní gel Arctic Ice 2%
155 Kč / kód: 415 271

Vazelína
140 Kč / kód: 405 077

Masážní gel Diamond Ice 2,5%
155 Kč / kód: 400 0100

Vazelína pro děti
140 Kč / kód: 405 094

Pečujeme
o vaše zdraví

Finclub již přes 20 let nabízí svým klientům finské
přírodní doplňky stravy,
jejichž výrobcem je farmaceutická
společnost
Hankintatukku Oy z Finska - držitel AAA® ratingu
a významný světový producent přírodních parafarmak.
Produkty jsou přírodního
původu, netoxické, nenávykové, cíleně zaměřené
a výborně vstřebatelné,
splňují normy GMP a GAP.
Finclub poskytuje svým
zákazníkům unikátní službu - poradenství a garanci
Lékařského grémia.
S Finclubem máte možnost i podnikat - budovat vlastní firmu, stát se
naším obchodním partnerem.
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FINCLUB plus, a.s.
Сzech 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/fcc

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

www.finclub.eu

