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Úvod

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 dalšího poradenství a služeb. Finclub tak
umožňuje svým příznivcům podnikat a budovat
vlastní úspěšnou firmu.
V roce 2009 byla otevřena divize čisticích a kosmetických přípravků s názvem Finclub cleaners and
cosmetics (FCC).

V souvislosti s rozšiřující se nabídkou produktů přibývá firemních
katalogů - k dostání je katalog
s přírodními doplňky stravy z Finska, s biologicky odbouratelnými
čisticími prostředky ze Španělska
i katalog s přírodní kosmetikou,
který právě držíte v ruce.
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Výživa

Pleť ženy i muže si žádá čtyřdílný ochranný plán

Pro zdravou a pěstěnou pleť je nezbytná
zdravá strava bohatá na vitamíny, chudá
na kalorie, s minimem alkoholu, kofeinu,
cukru nebo konzervačních látek.

Očista

Očistná kúra zbaví tělo škodlivých látek čistí, detoxikuje. Účinnými pomocníky
jsou přírodní doplňky stravy od Finclubu (např. Chloretabs, Detoxis). Nezbytný je dostatečný přísun tekutin.

Krása

Vnější péče znamená vybrat si ty správné pěsticí krémy, pravidelně provádět
čištění, dopřát si relaxační masáž, poskytnout pokožce dostatek vláhy a hydratace. Zvolit výrobky, které uspokojí potřeby pleti ráno i večer, nespoléhat
na to, že jeden krém „zařídí vše“.

Finclubu

vám nabízí ucelený sortiment přírodních kosmetických produktů,
které jsou praktickými záložkami rozděleny dle jejich původu.

K vaší dispozici je tato kosmetika:

Zdraví

italská s Aloe Vera a olivovým olejem

Odpočinek a pravidelný pohyb pokud chcete vypadat dobře, pak
tyto dva prvky zařaďte do svého
denního harmonogramu co nejdříve.

česká Finline Gold, dlouhodobě oblíbená, spolehlivá

Vynechání kterékoliv z uvedených zásad se nevyplácí.
Buďte důslední a požadovaný výsledek se brzy dostaví.
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Kosmetický katalog

Úvod

Finclub pečuje o vaši vnitřní i vnější krásu

španělská s Goji a granátovým jablkem
finská s bylinnými a rostlinnými výtažky
FCC nabízející produkty ženám, mužům i dětem

Bohaté zkušenosti jednotlivých výrobců nesou hlavní heslo KVALITA. Suroviny jsou pečlivě kontrolovány, získávány z přírodních zdrojů, důkladně a šetrně zpracovány. Konečný přípravek zajistí maximální efekt a dostatečné ošetření pleti.
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Herbs oil

Bylinný olej s Aloe Vera, olivovým olejem a bylinnými výtažky

Italská
přírodní
kosmetika

Italská přírodní kosmetika

Díky obsahu 27 rostlinných extraktů s mnohými prospěšnými vlastnostmi pomáhá tento bylinný olej bojovat s únavou a stresem.
Je vhodný ke každodennímu používání, nalézá různorodé uplatnění,
je produktem oblíbeným celou rodinou.

• italská přírodní kosmetika obsahuje certifikované, organické suroviny, které pocházejí z ekologického zemědělství
(viz foto), neobsahuje parabeny, alkohol ani parafín
• výrobcem a dodavatelem této kosmetiky je italská společnost
Natura & Benessere
• kosmetické přípravky jsou vyrobeny tak, aby plně respektovaly
citlivost pokožky
• obsahují 100% přírodní Aloe Vera gel a extra panenský olivový olej, přidané konzervanty jsou minerální a hypoalergenní
• výrobky mají naturální a neagresivní vůni
• nejsou testovány na zvířatech
• jsou dermatologicky testovány ve spolupráci s Univerzitou
v Pavii ( jedna z nejprestižnějších univerzit na světě)
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• bylinný olej je vhodný při únavě nebo svalové námaze (vmasírujte
3-10 kapek okolo namáhaného místa, např. nohy, spánky, krk)
• doporučuje se sportovcům
• v létě je vhodný k osvěžení po koupeli (lze jej nanést např. do podpaží)
• pomáhá mírnit útoky komárů (doporučuje se nakapat pár kapek
v místnosti nebo přímo potřít kůži)
• lze použít do zvlhčovače vzduchu nebo aroma lampy
• má kladný vliv při pocitu unavených nohou (nakapat 10-15 kapek do
nádoby s vodou, poté nohy namáčet)
• lze ho nakapat do vany (15-20 kapek) a využít jako osvěžující koupel
Složení: olej z pšeničných klíčků*, máta, eukalyptus, pomeranče*
(sladké a hořké), citron*, levandule*, meduňka, borovice (pupeny a jehličí), rozmarýn*, tymián (bílý a červený), citronová tráva, skořice, 100%
gel z Aloe Vera Barbadensis*, extra panenský olivový olej*, kajeputový olej, cypřiš, anýz, oregano, jalovec, hřebíček, fenykl, kmín, slaměnka,
violka, majoránka, cesmína
* Z ekologického zemědělství
Obsah: 100 ml

Cena: 445 Kč / kód: 801 100
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Aloe Vera RESCUE GEL

Aloe Vera gel SPRAY

Tento koncentrovaný bylinný gel je vyroben a namíchán tak, aby
pozitivně působil při potížích v oblasti krku, krční páteře, ramen,
kolen, kloubů, loktů, páteře, svalů a šlach.
Doporučuje se sportovcům a fyzicky aktivním lidem, pomáhá při natažených svalech, je vhodný po kousnutí hmyzem.

Přírodní tělový gel ve spreji s Aloe Vera a přírodními výtažky je určen k zevnímu
použití. Ideální je např. po slunění, kdy pokožku chladí, zvlhčuje a osvěžuje. Rychle
se vstřebává, zanechává příjemnou vůni a sametový pocit.

•
•
•

gel je v praktickém cestovním balení, roll-on umožňuje rychlou
a jednoduchou aplikaci, kdy stačí kuličkou potřít problémové místo
a vmasírovat, pocit pohody se dostaví během několika minut
gel nemastí a nešpiní oblečení
obsahuje ďáblův dráp a kafr (pomáhají uvolnit svalstvo), výtažek
z arniky (herbáře uvádějí, že se doporučuje při krevních podlitinách
či zhmožděninách), mentol a šalvěj (přispívají ke zmírnění únavy,
osvěžují), rozmarýn (kladně ovlivňuje prokrvení pokožky), Aloe Vera,
olivový olej a heřmánek (pomáhají zklidnit podrážděnou pokožku)

Složení: 100% gel z Aloe Vera Barbadensis*, extra panenský olivový olej*, extrakt z kořene harpagofytu ležatého (ďáblův dráp), mentol,
kafr, extrakt z heřmánku, extrakt z šalvěje, extrakt z rozmarýnu*, extrakt
z arniky
* Z ekologického zemědělství

Tělový gel ve spreji nejen pro osvěžení pokožky

•
•
•
•
•
•

gel ve spreji je vhodný pro všechny typy pleti
poskytuje pokožce hydrataci a rychlé osvěžení
může se použít u malých odřenin a škrábanců
pomáhá po štípnutí hmyzem
má chladivý a osvěžující efekt
po opalování pomáhá pokožku zklidnit a regenerovat

Italská
přírodní
kosmetika

Gel „první pomoci“

nejžádanější
v létě

Složení: 100% gel z Aloe Vera Barbadensis*, extra panenský olivový olej*, olej
z pšeničných klíčků*, extrakt z měsíčku zahradního, extrakt z heřmánku lékařského,
mentol, alantoin, panthenol, kyselina hyaluronová
* Z ekologického zemědělství
Obsah: 200 ml
Cena: 325 Kč / kód: 801 102

Obsah: 60 ml
Cena: 285 Kč / kód: 801 117
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Aloe Vera day & night cream

Přírodní gel s Aloe Vera a rostlinnými extrakty pomáhá
pokožce bojovat proti známkám stárnutí a únavy. Použití je jednoduché - jemně vmasírujte kolem očního okolí,
obrysů rtů, krku, dekoltu, použijte přímo na vrásky.

Jemný krém je vhodný pro denní i noční použití. Má svěží a lehkou strukturu, snadno se vstřebává. Obsažené
přírodní ingredience (např. Aloe Vera, arganový, meruňkový a mandlový olej, bambucké máslo) poskytují pleti
hydrataci a výživu. Při použití aplikujte malé množství na tvář a vmasírujte až do úplného vstřebání.

Pro boj s příznaky stárnutí

•
•
•
•
•
•
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gel je vhodný ke každodennímu používání
pečuje o pleť, aby si déle udržela pružnost a svěžest
hraje roli v boji s vráskami a příznaky stárnutí
podporuje zachování hladké a jemné pleti
je vhodný pro ženy i muže
osvědčil se po holení

Pomáhá udržet svěží pleť ve dne i v noci

•
•
•
•
•
•

krém lze používat na den i noc
je vhodný pro všechny typy pleti
doporučuje se jak ženám, tak mužům, osobám mladším i starším
pomáhá bojovat s vnějšími vlivy (slunce, chlad), s nedokonalostmi
pleti způsobenými věkem nebo únavou
krém nemastí, má příjemnou, delikátní, přírodní vůni
lze ho používat po celý rok

Složení: 100% gel z Aloe Vera
Barbadensis*, extra panenský
olivový olej*, kyselina hyaluronová, olej z pšeničných klíčků*, olej
z meruňkových jader*, rostlinný
glycerin, alantoin
* Z ekologického zemědělství

Složení: 100% gel z Aloe Vera Barbadensis*, extra panenský olivový
olej*, olej z pšeničných klíčků*,
glycerin, arganový olej, bambucké
máslo*, kyselina hyaluronová, meruňkový olej*, mandlový olej*
* Z ekologického zemědělství

Obsah: 100 ml

Obsah: 50 ml

Cena: 395 Kč / kód: 801 101

Cena: 445 Kč / kód: 801 108
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Italská
přírodní
kosmetika

Aloe Vera AA GEL

Pleťové mléko k odlíčení a osvěžení
Hydratační pleťové mléko pleť oživuje a osvěžuje, vyživuje a hydratuje. Pleť je po použití hebká a vláčná na dotek. Obsažený olivový olej pomáhá obnovit jemnost a pružnost pokožky, Aloe Vera přispívá ke zklidnění a regeneraci.
•
•
•
•
•

hydratační mléko pleť čistí, hydratuje a zjemňuje
pomáhá obnovit ochrannou bariéru pokožky
je vynikající k odlíčení obličeje
velmi vhodné k ošetření krku a dekoltu
mléko lze na pleť nanášet ráno i večer

Složení: 100% gel z Aloe Vera Barbadensis*, extra panenský
olivový olej*, olej z pšeničných klíčků*, kyselina hyaluronová, extrakt z heřmánku lékařského, extrakt z měsíčku lékařského,
panthenol
* Z ekologického zemědělství

Obsah: 200 ml
Cena: 335 Kč / kód: 801 116

Všimněte si výhodného balení - až 200ml obsah!
12

Aloe Vera face care tonic

Tonikum pro oživení pleti
Hydratační pleťové tonikum poskytuje pleti svěžest,
připravuje ji na přijetí aktivních složek následně nanášeného krému. Aplikuje se ráno i večer, stačí nanést na vatový tampon a rozetřít po celém obličeji i krku - ráno pleť
probouzí, večer dokončuje odlíčení.
•
•
•
•
•
•

tonikum je vhodné pro všechny typy pleti, včetně
pleti jemné a citlivé
neobsahuje alkohol
odstraňuje nečistoty a zbytky čisticího přípravku
poskytuje hydrataci, pomáhá pleti udržet potřebnou vlhkost
přispívá k udržení přirozené rovnováhy
pomáhá pleť zklidnit, zjemnit a rozzářit

složení: 100% gel z Aloe Vera Barbadensis*, glycerin,
kyselina hyaluronová, olej z pšeničných klíčků*, extrakt
z heřmánku lékařského, extrakt z měsíčku lékařského,
máta, extra panenský olivový olej*, extrakt z levandule*, panthenol
* Z ekologického zemědělství

Obsah: 200 ml
Cena: 335 Kč / kód: 801 115
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Italská
přírodní
kosmetika

Aloe Vera face care milk

Krém pečující o ruce
Jemný krém s Aloe Vera, olivovým olejem a bylinnými výtažky je velmi vhodnou péčí o ruce. Doporučuje se nanést
malé množství a zlehka vmasírovat. Krém nemastí, má jemnou strukturu a příjemnou vůni, lehce se vstřebává, nezanechává mastný pocit.
•
•
•
•
•
•
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krém pečuje o ruce, přispívá k jejich hydrataci, výživě
a ochraně
v zimě i v létě se podílí na ochraně pokožky rukou před
nepříznivými vlivy počasí
při pravidelném používání pomáhá rukám udržet potřebnou vlhkost
hraje významnou roli v boji se suchou pokožkou
přispívá k udržení jemného a hedvábného vzhledu rukou
bojuje s příznaky stárnutí, s nedokonalostmi kůže způsobenými časem a věkem

novinka 2015
Italská
přírodní
kosmetika

Aloe Vera HAND cream

Deo natural ROLL ON

Přírodní bojovník s pocením
Nový bylinný produkt pro ženy i muže, který díky přírodním bio extraktům
a kombinaci účinných látek s deodorantem vstřebává pach a působí proti
bakteriím. Aktivní substance mají pod kontrolou pocení, respektují fyziologii
kůže a dodávají příjemný pocit přirozené svěžesti po celý den.
•
•
•
•
•

NEOBSAHUJE alkohol
NEOBSAHUJE hliník
ŠETRNÝ k pokožce
Účinný PROTI tělesnému pachu
Na přírodní bázi, BEZ chemických látek

Složení: 100% gel z Aloe Vera Barbadensis*, extra panenský
olivový olej*, glycerin, olej z pšeničných klíčků*, olej ze šípků plané růže*, heřmánkový extrakt, extrakt ze smilu italského,
extrakt z měsíčku lékařského, alantoin, kyselina hyaluronová,
bambucké máslo*
* Z ekologického zemědělství

Složení: 100% gel z Aloe Vera Barbadensis*, extra
panenský olivový olej*, rostlinný glycerin, extrakt z rozmarýnu*, z levandule*, z plodů citronu*, extrakt z heřmánku lékařského, z měsíčku zahradního
* Z ekologického zemědělství

Obsah: 100 ml

Obsah: 50 ml

Cena: 355 Kč / kód: 801 107

Cena: 190 Kč / kód: 801 119
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Šampon s Aloe Vera, olivovým olejem a přírodními extrakty dává vlasům
ochranu, hebkost a pocit čistoty. Respektuje potřeby vlasové pokožky, pomáhá
odstranit všechny nečistoty či následky způsobené stresem a vnějšími vlivy.
•
•
•
•

pravidelné užívání šamponu poskytuje vlasům výživu a regeneraci
pomáhá jim najít přirozenou rovnováhu
ovlivňuje, že vlasy jsou jemné, působí leskle a vzdušně
je vhodný pro všechny typy vlasů

Zkušenost kadeřníka

„Šampon je opravdu vynikající - na úrovni profesionálních
a komplexních šamponů v kadeřnických salonech. Vlasy
jsou po něm jemné, vláčné, lesklé a vzdušné.“
Složení: 100% gel z Aloe Vera
Barbadensis*, hydrolyzovaný pšeničný protein, extra panenský olivový olej*, extrakt z měsíčku lékařského, panthenol
* Z ekologického zemědělství

Aloe Vera HAIR spray

Sprej pro regeneraci vlasů

Vlasový sprej s Aloe Vera, olivovým olejem a bylinnými
výtažky je vhodný ve všech případech, kdy slunce, vítr,
sušení fénem nebo kulmování vlasy dráždí, vysušuje
a poškozuje. Sprej se nastříká na mokré vlasy a vetře,
neoplachuje se.
•
•
•
•

sprej vlasy osvěží, zanechá je hladké a sametové
pomáhá obnovit přirozenou krásu vlasů
přispívá k regeneraci vlasové pokožky, což je důležité
pro růst vlasů
pozitivně působí na roztřepené konečky suchých vlasů

Zkušenosti uživatelů

„Výborný při pobytu u moře! Když se po koupání opláchnete
sladkou vodou, nasprejujte si vlasy vlasovým sprejem - jsou
pak jemné a svěží, nezůstanou tvrdé po soli.“
„Je ideální, pokud vás zlobí vlnité vlasy. Už nemusím používat sérum na narovnání vlasů. Stačí je umýt šamponem,
ještě mokré postříkat sprejem a vysušit fénem, vlasy zůstanou hezky rovné.“
Složení: 100% gel z Aloe Vera Barbadensis*, extra panenský olivový olej*, olej z pšeničných klíčků*, extrakt
z měsíčku lékařského, rostlinný glycerin, extrakt z heřmánku
lékařského
* Z ekologického zemědělství

Obsah: 250 ml

Obsah: 200 ml

Cena: 360 Kč / kód: 801 103

Cena: 360 Kč / kód: 801 105
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Italská
přírodní
kosmetika

Šampon pro výživu a ochranu vlasů
Aloe Vera SHAMPOO

Plody Goji (kustovnice čínská)
rostou na vysokých keřích na
svazích Himálaje. Extrémní klimatické podmínky daly keřům
Goji unikátní schopnost přežití
a obsah příznivých látek je tak
skutečně mimořádný.

Španělská kosmetika

s Goji a granátovým jablkem

Nápadný vzhled a lahodná chuť
dělají z granátového jablka
jeden z nejoceňovanějších druhů podzimního ovoce. Obsahuje vysoký podíl antioxidačních
látek, minerálů a vitamínů, má
značné výživové vlastnosti.

už jen do konce roku 2015

Sbírejte jablíčka

Bonusy navíc

Nakupujte kosmetiku s Goji a granátovým jablkem
a sbírejte nálepky - JABLÍČKA.

Při koupi jakýchkoliv dvou výrobků obličejové řady

Po nasbírání určitého počtu nálepek
dostanete dárek.

Při koupi jakýchkoliv dvou výrobků tělové řady
získáte sušené plody Goji.

DÁRKY za Vaše nákupy
Kromě sbírání jablíček můžete získat tyto
dárky:
• Při koupi jakýchkoliv dvou výrobků
OBLIČEJOVÉ ŘADY dostanete odličovací ubrousky (20 ks v hodnotě 150 Kč).
• Při koupi jakýchkoliv dvou výrobků
TĚLOVÉ ŘADY obdržíte sušené plody
Goji (100 g v hodnotě 60 Kč).

Věrnostní karta je nepřenosná, bude vystavena
na konkrétní jméno člena či zákazníka, dokládá
jeho účast ve věrnostním systému.
Karty vydávají distribuční centra nebo osobní
poradci Finclubu při nákupu jakéhokoliv výrobku antioxidační kosmetiky.

obdržíte odličovací ubrousky.

Španělská
kosmetika
s Goji

Španělské Laboratoře Forenqui vyvinuly řadu kosmetických produktů, které využívají
mimořádně příznivých účinků
plodů Goji a granátového
jablka.
Vynikající vlastnosti tohoto
červeného ovoce, množství
aktivních látek a antioxidační
účinky nabízí pleti specifickou
péči a účinné ošetření přírodními aktivními složkami. Antioxidanty pomáhají zpomalit
stárnutí, a stárnout přece nechce nikdo.

Sbírejte
jablíčka,
odměna Vás nemine!
•

Vyzkoušeli jste antioxidačníkosmetiku s Goji a granátovým jablkem?

•

Patříte mezi odběratele
těchto kosmetických
přípravků?

•

Pak je právě pro Vás
připraven věrnostní systém
Finclubu!

Obsah: 20 ks
finclub

international

Jméno
a příjmení:
Adresa:

PSČ:

FC číslo:
Zákazník:
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Výživný AA krém pro zralou pokožku
Krém podporuje výživu a kvalitu
zralé pokožky. Bojuje s příznaky
stárnutí, s nedokonalostmi kůže
způsobenými časem a věkem.
Je vhodný ke každodennímu používání, pečuje o pleť, aby si udržela
pružnost a svěžest, přispívá k zachování hladké a jemné pleti.
Velmi dobře se nanáší a roztírá, je
vhodný pro ženy i muže ve zralém
věku, nezanechává pocit mastnoty.
Aplikujte ráno a večer po očištění pleti na obličej a krk, vmasírujte
lehkými krouživými pohyby.
Obsah: 50 ml
Cena: 530 Kč / kód: 804 004
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Obličejová řada

Čisticí obličejový gel
Gel je určen pro pravidelné čištění pleti na obličeji. Pomáhá zbavit pleť nečistot
a nadbytečného kožního mazu, uvolnit póry a zmírnit nedokonalosti. Přispívá k zachování hladké a jemné pleti. Je vhodný zejména pro smíšenou a mastnou pleť, lze
ho používat pravidelně nebo nárazově (např. 1x týdně), dle potřeb uživatelů.

Španělská
kosmetika
s Goji

Obličejová řada

Malé množství gelu naneste na obličej lehkou kruhovou masáží, poté opláchněte vodou.
Pleť je připravená na nanesení krému.
Obsah: 150 ml

Cena: 200 Kč / kód: 804 001

Hydratační obličejový krém
Tento obličejový krém poskytuje pleti hydrataci, pomáhá
jí udržet potřebnou vlhkost, přispívá k zachování hladké,
jemné a svěží pleti.
Krém se velmi dobře nanáší a roztírá, nezanechává pocit
mastnoty. Je vhodný ke každodennímu používání, pečuje
o pleť žen i mužů.
Krém lze použít každé ráno po vyčištění pleti obličeje a krku.
Obsah: 50 ml

Cena: 480 Kč / kód: 804 003
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Tělová řada

Tělová řada

Výživný krém na ruce

Jemné tělové mléko je vhodné na pokožku celého těla. Poskytuje jí hebkost, výživu a hydrataci, pomáhá udržet potřebnou vlhkost. Přispívá k zachování hladké a svěží pokožky.
Tělové mléko s praktickým dávkovačem se velmi dobře nanáší
a roztírá, nezanechává pocit mastnoty. Je vhodné ke každodennímu
používání.
Obsah: 400 ml
Cena: 245 Kč / kód: 804 006

praktický
dávkovač

Osvěžující sprchový gel
Sprchový gel je určen pro každodenní používání. Kromě dokonalé
osobní hygieny dodá pleti pocit svěžesti a výborné péče. Je lehce parfémován. Pokožka je po umytí hebká a příjemně provoněná.

Krém obsahuje složky (antioxidanty, vitamíny, polysacharidy, Aloe Vera), které poskytují
rukám každodenní péči a chrání je před
vlivy vnějšího prostředí. Pokožka rukou je
díky nim vyživována a hydratována, zůstává
jemná, pevná, chráněná.

Španělská
kosmetika
s Goji

Hydratační tělové mléko

Krém je obohacen o alantoin a panthenol,
které přispívají ke zvlhčení a zjemnění suché
pokožky rukou. Doporučuje se nanášet krém
tak často, jak je třeba, a jemně vmasírovat.
Obsah: 100 ml
Cena: 190 Kč / kód: 804 008
velké balení

Obsah: 750 ml
Cena: 200 Kč / kód: 804 005
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bylinná kosmetika

FINSKÁ

Vivania krém

Péče o zralou pokožku

Řadu přípravků podporujících
udržení krásné a svěží pleti doplňuje
Vi-vaHA collagen - přírodní
doplněk stravy z Finska.

Vivania je velmi kvalitní a oblíbený krém. Obsahuje kyselinu hyaluronovou, jejíž obsah v pokožce se
s věkem snižuje. Tento pokles vede ke vzniku vrásek
a dalších projevů stárnutí kůže.

V krátké době se přesvědčíte o blahodárných regeneračních
a zklidňujících účincích těchto kosmetických přípravků, které jsou
bezpečné, výborně snášenlivé, vhodné i pro citlivou pleť.
Použité suroviny pocházejí z ekologicky čistých oblastí, jsou vybírány
z nejlepších šarží sběru a jsou zárukou vynikající jakosti.
Finská kosmetika chrání před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí,
podporuje regeneraci pokožky, zvyšuje její pružnost, zmírňuje pnutí.
Pravidelným používáním získáte hebkou a svěží pleť a oddálíte příznaky stárnutí.

Krém je obohacen o koenzym Q10, vitamín E, jojobový
olej a další složky, které podporují udržení krásné a svěží
pleti. Pomáhají pokožce udržet pružnost a svěžest, přispívají k její regeneraci a hydrataci, hrají významnou roli v boji s vráskami a příznaky stárnutí pleti.

Finská
bylinná
kosmetika

Kosmetika z Finska nabízí krémy, gely a vlasové produkty, které
v sobě spojují tradiční, několika generacemi ověřené účinky bylin s využitím nových poznatků a moderních technologií výroby.

Krém je výborný pro střední generaci, pro zralou pokožku,
vhodný pro denní a noční používání i pod make-up. Jeho
pH odpovídá pH pokožky.
Obsah: 50 ml
Používání: krém se nanáší ráno a večer na čistou pokožku, je vhodný pro všechny typy pleti, lze používat pod
make-up
Cena: 795 Kč / kód: 300 924
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Krém s koenzymem Q10

Řadu výrobků s Pycnogenolem®
doplňuje PYCNOGENOL STRONG
- přírodní doplněk stravy z Finska.

Pycnogenol gel

Gel s obsahem Pycnogenolu

®

Ubigold Q10 krém obsahuje koenzym Q10, jehož
tvorba v organismu s věkem klesá a který pomáhá
pokožce udržet pružnost, svěžest a vitalitu.

Pycnogenol gel obsahuje Pycnogenol® - patentovanou
látku získanou z kůry pobřežní borovice. Je obohacen
o vitamín E, panthenol a Aloe Vera.

Krém bojuje s příznaky stárnutí pleti, zvlhčuje ji a vyživuje, dodává jí přirozenou hebkost a vláčnost.

Pycnogenol® je považován za silný antioxidant, který ochraňuje buňky před volnými radikály a před nepříznivými vlivy
vnějšího prostředí. Prospívá pokožce, pomáhá obnovit její
elasticitu, bojuje s příznaky stárnutí a únavy.

Je obohacen o pupalkový a mandlový olej, které se doporučují pro suchou, citlivou a podrážděnou pleť, squalen, který se podílí na regeneraci pokožky, beta-karoten,
který podporuje zdravé opálení, vitamín A a E, panthenol a glycerin.
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Mezi přípravky s koenzymem Q10
patří i UBIquinol caps
- přírodní doplněk stravy z Finska.

Krém je výborný pro střední generaci, pro zralou pokožku žen i mužů, vhodný na tvář, krk i dekolt, pro denní
a noční používání i pod make-up. Má pH 5,5 a UV faktor
č. 4.

Gel podporuje zachování pružné, hebké a svěží pleti. Je vhodný jak pro pravidelnou péči, tak pro intenzivní kúru, kdy se
nanáší po dobu jednoho až dvou týdnů, ráno i večer, na tvář,
krk i dekolt.
Vhodný je také pro muže jako přípravek po holení, kdy pleť
zvláční a ošetří.
Je užitečný po pobytu na slunci, působí na pokožku blahodárně, pomáhá ji zklidnit a osvěžit.

Obsah: 50 ml
Používání: vhodný pro denní i noční používání, výborný
pod make-up, vhodný i pro citlivou a suchou pleť

Obsah: 50 ml
Používání: vhodný pro všechny typy pleti, aplikuje se ráno
a večer na čistou pleť

Cena: 685 Kč / kód: 300 920

Cena: 595 Kč / kód: 300 902
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Finská
bylinná
kosmetika

Ubigold Q10 krém

Krém s obsahem perily

Pomáhá bojovat s pupínky

Allermin krém obsahuje výtažek z perily křovité (Perilla frutescens). Tato bylina pomáhá mírnit kožní alergické projevy i ostatní reakce organismu např. na pyly, prach či plíseň.

Piimax gel se doporučuje u problémů s mastnou pokožkou, je vhodný u pupínků a hrubých
nečistot pleti.

Krém je velmi mastný, vhodný i pro citlivou, suchou nebo šupinatou
pleť. Neobsahuje barviva ani parfémovací složky, je obohacen o vitamín
E. Díky obsahu perily pomáhá mírnit pocit pnutí či svědění pokožky.
Je vhodný pro osoby mladší i starší, a to kdykoliv během roku.

Obsahuje křemík, který pomáhá pleť zpevnit, vyhladit, zlepšit její pružnost. Je obohacen o zinkový
laktát, který podporuje proces hojení a příznivě
ovlivňuje vysušování problémových míst.
Po aplikaci gelu je možno pozorovat zklidnění
a zjemnění pleti.

Obsah: 50 ml
Používání: vhodný pro denní i noční používání
Cena: 640 Kč / kód: 300 952

Mezi přípravky s perilou
patří i ALERACAPS - přírodní
doplněk stravy z Finska.
28

Piimax gel

Řadu přípravků pečujících o mladou aknózní pleť doplňují FINTABSY
- přírodní doplňky stravy z Finska.

Finská
bylinná
kosmetika

Allermin krém

Obsah: 50 ml
Používání: aplikuje se večer 1–2x týdně. Gel se nanese na obličej ve formě masky (vyhýbáme se očním partiím), nechá působit 10 minut a poté smyje.
Po umytí může dojít k zarudnutí citlivé pokožky,
to ale zmizí nejpozději do 2 hodin. U velmi citlivé pleti se doporučuje aplikovat pouze na krátkou
dobu (cca 2 minuty).
Cena: 295 Kč / kód: 300 942
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Femiglandin GLA+E krém

Tento mastný krém obsahuje pupalkový olej (zdroj kyseliny gamalinolenové), který je vhodný zejména
pro suchou, citlivou a podrážděnou pleť. Doporučuje se i k ošetření hrubé a svědící kůže.
Krém je obohacen o vitamíny A, E, beta-karoten či AHA kyseliny. Obsažené složky podporují obnovování
kožních buněk, přispívají ke zvlhčení a projasnění pokožky, poskytují pleti potřebnou péči a výživu. Pomáhají pokožce udržet pružnost, svěžest a vitalitu, bojují s příznaky stárnutí pleti, dodávají jí přirozenou hebkost
a vláčnost.
Obsah: 50 ml
Používání: pro denní i noční použití, vhodný i pod make-up
Cena: 595 Kč / kód: 300 922

Femiglandin GLA+E šampon

Šampon s pupalkovým olejem

Femiglandin GLA+E kondicionér

Kondicionér s pupalkovým olejem
Kondicionér obsahuje pupalkový olej, který podporuje pružnost,
pevnost a lesk vlasů. Pomáhá zlepšit jejich kvalitu, pečuje o vlasovou pokožku.
Kondicionér přispívá k posílení a ochraně vlasů, poskytuje jim přirozený lesk, eliminuje statický náboj. Vlasy se dobře rozčesávají a nepůsobí
unaveně.
Obsah: 250 ml
Používání: po umytí vetřeme do vlhkých vlasů, necháme chvíli působit
a opláchneme
Cena: 295 Kč / kód: 300 894

Šampon obsahuje přírodní látky (pupalkový olej, vitamíny E, F), které podporují pružnost, pevnost
a lesk vlasů. Vyživují vlasové cibulky, pomáhají zlepšit jejich kvalitu, pečují o vlasovou pokožku.
Šampon je vhodný k ochraně vlasů před nepříznivými vnějšími vlivy a k posílení „unavených“ vlasů, poškozených např. barvením, žehlením, sušením horkým vzduchem apod.
Obsah: 250 ml
Používání: pro všechny typy vlasů, pro pravidelné umývání

Řadu přípravků s pupalkou doplňuje GLANDINCAPS - přírodní doplněk
stravy z Finska.

Cena: 295 Kč / kód: 300 893
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Finská
bylinná
kosmetika

Krém s pupalkovým olejem

Česká kosmetika

s rostlinnými

Prostřednictvím kosmetické řady Finline Gold vám nabízíme kvalitní a osvědčené přípravky, které pomohou zdokonalit
váš vzhled, oddálit stárnutí pleti a udržet vaši svěžest.
Jedná se o přírodní kosmetiku, která obsahuje cenné kosmetické suroviny, jako jsou jojobový olej, mandlový olej, bylinné
výtažky, panthenol a komplex vitamínů, včetně vitamínu E.
Patentovaná vakuová technologie způsobuje, že nedochází ke znehodnocení důležitých složek a účinných látek, čímž se
odlišuje od metod založených na tepelném zpracování. Tento postup garantuje zachování účinných látek ve velmi silném
koncentrátu.
Přípravky jsou bezpečné, snášenlivé a ideální pro evropské podnebí. Jsou k dostání za přijatelnou cenu. Může je používat
každá žena bez rozdílu věku.
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výhodné balení

Péče o jemné partie kolem očí
Vita E oční krém

Vita E oční krém je určen k péči o jemné partie kolem očí, o kterých je známo, že patří
mezi nejkřehčí oblast obličeje a stopy času se zde projeví nejdříve.
Krém obsahuje látky získané z mořských mikroorganismů, vitamín E, panthenol a jemné
olejové složky, které pomáhají pleť vypnout. Bojují s drobnými vráskami a příznaky stárnutí
pleti, které se mohou projevit např. oteklými víčky, váčky a kruhy pod očima nebo zarudlými
místy.
Je vhodný ke každodennímu používání, dobře se nanáší a roztírá, doporučuje se ženám
i mužům nad 25 let věku.
Obsah: 50 ml
Cena: 420 Kč / kód: 800 104
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Česká
kosmetika
Finline Gold

extrakty

Jojobový krém

Lehký krém na den i noc
Jojobový krém se uplatňuje jako denní i noční krém. Je vhodný pro všechny
základní typy pleti, velmi dobře uspokojuje ženy každého věku.
Tento lehký polomastný přípravek je výborně vstřebatelný, vhodný jako podklad
pod make-up. Obsahuje jojobový olej, vitamín E a panthenol.
Obsah: 50 ml

během dne

Lehký krém Niance má zvláčňující a hydratační efekt. Pomáhá pleť chránit před nepříznivými vlivy prostředí, je vhodný zejména pro
denní použití.
Přispívá k regeneraci suché a citlivé pokožky,
obsahuje voskové látky, vitamín E, panthenol
a extrakt ze sedmikrásky, který se podílí na napnutí a zklidnění pleti.
Obsah: 50 ml
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Cena: 230 Kč / kód: 800 107

Cena: 230 Kč / kód: 800 106

Intenzivní noční péče
Balance

Balance je krém vhodný pro citlivou, narušenou či unavenou pleť, kterou pomáhá velmi aktivně hydratovat a vyživovat. Je součástí ochrany
před vznikem rozšířených žilek v obličeji, přispívá k udržení mladistvého
vzhledu, svěžího pocitu a celkové pohody pleti.
Obsahuje výtažek z violky trojbarevné, vitamín E, panthenol a jojobový olej.
Přes svou zdánlivou hutnost a mastný charakter pleť nepřemašťuje, je výborný zejména na noc.
Obsah: 50 ml
Cena: 230 Kč / kód: 800 108
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Česká
kosmetika
Finline Gold

Ochraňuje
Niance

Suntime plus

Vhodný po slunění
Poskytuje pleti péči
a výživu

Balzám na suchou pleť je polotekutý
přípravek vysoce mastného charakteru, určen k péči o suchou, hrubou, šupinatou, namáhanou pokožku obličeje
a těla. Ošetřuje ji po pobytu ve vodě,
v náročných klimatických podmínkách
může nahradit výživný krém.
Obsahuje vitamín E, panthenol a jojobový olej. Přes den pomáhá pokožku
chránit, v noci podporuje její regeneraci
a výživu.
Obsah: 120 ml
Cena: 360 Kč / kód: 700 301

Suntime plus je krém vhodný po pobytu na slunci nebo po návštěvě solária. Působí
velmi blahodárně, pomáhá pokožku osvěžit, zklidnit a zregenerovat, poskytuje jí pohodu
a pohodlí.
Tento účinek je dán obsahem violky trojbarevné, měsíčku zahradního, vysokým podílem
mandlového oleje a rostlinných karotenoidů.
Krém je vhodný pro normální, suchou a citlivou pleť, výborný i pro dětskou pokožku.
Obsah: 50 ml
Cena: 220 Kč / kód: 800 109

Adolor speciál

Po namáhavém dni
Adolor speciál je vhodnou součástí péče o pohybový aparát. Doporučuje se rozetřít na
unavené svaly či klouby např. po namáhavé práci, fyzickém výkonu či náročné pohybové
aktivitě.
Příjemně hřeje, dobře se roztírá a vstřebává. Obsahuje methylsalicylát, vitamín E, panthenol a speciální nenasycený tekutý vosk.
Obsah: 50 ml
Cena: 220 Kč / kód: 700 312
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Česká
kosmetika
Finline Gold

Balzám na suchou pleť

SKIN krém

kosmetika

V roce 2009 Finclub otevřel samostatnou divizi s názvem Finclub cleaners
and cosmetics (FCC).
Výrobky divize FCC jsou původem
ze Španělska, Velké Británie, Kanady
a USA. Splňují vysoké standardy kvality, v Kanadě a USA dodržují normy
GMP, ve Španělsku nároky EU na
bezpečnost, ekologičnost, biodegrabilitu (biologickou rozložitelnost),
nepřítomnost fosfátů a dále certifikáty ISO a A.I.S.E.

Krém, který ocení celá rodina
•
•
•
•
•
•

hydratační pleťový krém, který pomáhá pleť čistit
a zbavit přebytečné mastnoty
vhodný pro ženy pro udržení svěžího vzhledu
doporučuje se mužům místo pěny na holení
vhodný pro teenagery pro pravidelnou péči, nápomocný
u mastné pleti, při problémech s pupínky
osvědčil se jako ochranný krém na ruce
obsahuje kafr, glycerin, alkohol, eukalyptový olej, hřebíčkovou silici, mentol a kalcium
Krém je vhodný pro celou rodinu - ženám všech věkových kategorií zajistí čištění
a citlivou péči bez negativních účinků mýdla. Pleť si déle uchová svěží vzhled
a vlhkost. Mladí lidé ocení účinky krému v době dospívání, kdy pomáhá čistit
póry, pokožku zvlhčuje a uklidňuje. Pánové jej mohou používat místo pěny na
holení - stačí před holením nanést větší vrstvu krému.
Používání: Při běžné péči naneste na vlhkou pleť a krouživými pohyby rozetřete. Po krátkém
působení opláchněte. Tímto způsobem je pleť dokonale zbavena nečistot. Možná je i aplikace
formou pleťové masky (naneste na dobu 15 minut), drobné ranky se zklidní a kůže dostane
potřebnou vlhkost. Napomůžete prokrvení a rychlejší regeneraci pokožky, zároveň ji zbavíte
odumřelých buněk. Rovněž je možné nanesení tenké vrstvy krému na čistou pokožku, v tomto
případě není nutné oplachování. Již při prvních náznacích problémové pleti lze používat tento
krém pravidelně místo mýdla a jednou týdně ho aplikovat formou pleťové masky.

Obsah: 225 g		

Cena: 145 Kč / kód: 415 034
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FCC
kosmetika

FCC

Vazelína

Vazelína pro děti

Široké spektrum použití

Pečuje o dětskou pokožku

•

•
•

•
•
•
•
•
•

čistá kosmetická vazelína - univerzální výrobek se širokým
spektrem použití
používá se jako základ regeneračních a hydratačních
masek
pomáhá šetrně odstranit make-up
chrání před škodlivými vlivy prostředí, vhodná na ruce jako
ochrana při práci
pomáhá ošetřit suchá a ztvrdlá místa na pokožce (např.
paty, lokty)
výborný pomocník při barvení řas a obočí
v zimě pomáhá chránit obličej před nepříznivými vlivy
počasí a rty před popraskáním

baby Petroleum Jelly

•
•
•
•

chrání jemnou dětskou pokožku před opruzeninami
je vhodná nejen pro děti, ale i pro dospělé nebo
osoby s citlivou pletí
pomáhá suchou pokožku ošetřit, zklidnit a zjemnit
v zimě je součástí ochrany obličeje před nepříznivým
vlivem počasí a rtů před popraskáním
pomáhá ošetřit suchá a ztvrdlá místa na pokožce
(např. paty, lokty)
obsahuje 99,85 % čisté vazelíny, pouze 0,15 % je
jemná parfemace

Vazelína je neparfémovaná, nebarvená. Nanáší se jako krém.
Péče o pokožku nohou: po ošetření pemzou důkladně vetřete
vazelínu do chodidel, zejména do kůže na patách. Péče o pleť
v zimě: před pobytem venku aplikujte na tvář a rty.

Vazelína je nebarvená, jen velmi jemně parfémovaná.
Nanáší se jako krém.
Péče o pokožku nohou: po ošetření pemzou důkladně
vetřete vazelínu do chodidel, zejména do kůže na patách.
Péče o pleť v zimě: před pobytem venku aplikujte na tvář
a rty.

Obsah: 200 g

Obsah: 200 g

Cena: 140 Kč / kód: 405 077

Cena: 140 Kč / kód: 405 094
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Petroleum Jelly
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Masážní gel Arctic Ice 2%

Péče o unavené svaly

Vhodný nejen pro sportovce

•

•

•
•
•

masážní gel vhodný v rámci péče o unavené
a namožené svaly
pomáhá prokrvit pokožku, uvolnit a regenerovat organismus
přináší osvěžení
podporuje regeneraci svalů po fyzickém
výkonu

Chladivý gel Diamond Ice obsahuje 2,5 % mentolu, kafr, který přispívá k prokrvení a stažení
svalů, je obohacen o výtažek z Aloe Vera, který
má zklidňující účinky.
Aplikujte na postižená místa (záda, stehna, lýtka)
a důkladně masírujte, dokud pokožka gel nevstřebá. Masáž umocňuje účinky gelu. Opakujte
i několikrát denně, dle potřeby. Nepoužívejte na
odřeniny, řezné rány ani drobná poranění kůže.

ARCTIC ICE gel 2%

•
•
•

masážní gel podporující regeneraci svalů po fyzické
námaze
je určen ke sportovní i regenerační masáži
pomáhá prokrvit pokožku, uvolnit a osvěžit organismus
je balen s ochrannou fólií pro ochranu aktivních látek
a dokonalou hygienu

Gel je vhodný při obtížích v oblasti krční, hrudní a bederní
páteře, při namožení a únavě svalů či kloubů. Přináší pocit
uvolnění a osvěžení.
Chladivý gel Arctic Ice obsahuje 2 % mentolu, kafr, který
přispívá k prokrvení a stažení svalů, a účinnou látku, která
zmírňuje svalovou únavu po fyzické námaze.
Potřete postižené místo a masírujte, dokud pokožka gel
nevstřebá. Masáž umocňuje účinky gelu. Opakujte 3x denně.
Gel nepoužívejte na poškozenou či poraněnou pokožku a do
zábalů.

Vaporizing gel s mentolem

vaporizing colds rub

Lze potírat hrudník,
čelo i spánky
•

•
•

působí jako podpůrný prostředek určený
k vnějšímu použití, který přispívá ke zklidnění
potíží souvisejících s nachlazením (např. kašel,
rýma, únava)
je užitečný také při senné rýmě
obsahuje přírodní látky, které pomáhají mírnit
dyskomfort a tělesnou nepohodu při potížích
pohybového aparátu

Gel je vhodný k jemným masážím hrudníku
a zad (nebandážujte). Gelem je možno potírat čelo
a spánky nebo inhalovat rozpuštěný ve vodě,
zejména v době zvýšeného výskytu snadno
přenosných nemocí dýchacích cest.

Obsah: 225 g

Obsah: 227 g

Obsah: 113 g

Cena: 155 Kč / kód: 400 0100

Cena: 155 Kč / kód: 415 271

Cena: 165 Kč / kód: 406 001
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Masážní gel Diamond Ice 2,5%

DIAMOND ICE GEl 2,5%

Mléčné proteiny pleť hydratují
PROTEÍNAS DE LECHE

•
•
•
•
•

sprchový gel obsahuje mléčné proteiny, minerální látky, vitamíny A, E, F, B5, B6
mléčné proteiny podporují zvlhčení a hydrataci pokožky
pleť je po umytí vláčná a jemná
gel je jemně parfémovaný, respektuje přirozené pH pokožky
je vhodný pro celou rodinu, pro každodenní mytí těla i vlasů

Obsah: 750 ml			

Šampon s mentolem ANIAN
CHAMPÚ ANTICASPA

Péče o vlasy
•
•

Cena: 185 Kč / kód: 405 808
•

Sprchový gel s ovesnými klíčky DAINA

Ovesné klíčky podporují výživu pokožky
CREMA AVENA

•
•
•
•
•

sprchový gel je určen pro každodenní používání
kromě osobní hygieny poskytne pleti pocit svěžesti a péče
podporuje vyživení, zvlhčení a zklidnění pokožky
je vhodný pro všechny typy pleti, včetně citlivé
ovesný výtažek obsahuje vysoký podíl lecitinu, vitamíny A, B a E

Obsah: 750 ml			
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•

šampon obsahuje vitamín B5, panthenol
a mentol, který po umytí vyvolává pocit
svěžesti
je obohacen o zinc pyrithione - látku, která
pomáhá mírnit nežádoucí projevy při výskytu lupů (např. suché vlasy, svědění vlasové
pokožky)
je vhodný pro každodenní použití, zejména
pro vlasy suché, poškozené, unavené
vlasy zůstanou po umytí čisté, lesklé, snadno
upravovatelné a rozčesatelné
Obsah: 400 ml
Cena: 185 Kč / kód: 411 0003
FCC
kosmetika

Sprchový gel s mléčnými proteiny DAINA

Cena: 170 Kč / kód: 400 503
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BODY MILK HAPPY

Pro každodenní
péči o pokožku
•
•
•
•
•

tělové mléko je určeno pro každodenní ošetření pokožky celého těla
je součástí ochrany před příznaky
stárnutí pleti
obsahuje zjemňující a hydratační látky
Aloe Vera, vitamín E, B5 a glycerin
pokožce poskytují jemnost, výživu
a hydrataci
nemastné složení umožňuje snadnou
a rychlou vstřebatelnost

Tělové mléko Happy nahrazuje původní
hydratační krém ANIAN - má stejné
složení, navíc je lépe roztíratelné a k dostání ve větším balení.
do vyprodání
Obsah: 250 ml
zásob
Cena: 125 Kč / kód: 411 1052
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60

Krém na ruce ANIAN

s Aloe Vera, vitamínem E
a alantoinem
CREMA DE MANOS

Pomáhá ruce chránit
a zjemnit
•
•
•
•
•
•

krém pečuje o ruce, přispívá k jejich
hydrataci a výživě
obsahuje složky (alantoin, vitamín E, Aloe
Vera), které poskytují rukám každodenní
péči, chrání je před vlivy vnějšího prostředí
alantoin, získaný ze šnečích extraktů, pomáhá pokožku zklidnit, zjemnit a zvlhčit
příznivě působí na suchou, drsnou či
podrážděnou pokožku rukou
přispívá k regeneraci a obnově bariérové
funkce pokožky
dobře se vstřebává, nanáší se tak často, jak
je třeba

Sprchový gel

s tropickým ovocem HAPPY

Osvěžující, s čerstvou
vůní tropického ovoce
Obsah: 400 ml
Cena: 155 Kč / kód: 411 0004

Sprchový gel

s kokosem a vanilkou HAPPY

Uklidňující,

s příjemnou vůní

kokosu a vanilky

Obsah: 150 ml

Obsah: 400 ml

Cena: 140 Kč / kód: 411 0002

Cena: 155 Kč / kód: 411 0005

FCC
kosmetika

Tělové mléko Happy

47

Speciální dárkové balení
Limitované edice

Pánská či dámská BONDAGE SADA
obsahuje kromě Bondage toaletní
vody i tělový sprej.

Sada pro ženy
Obsah: toaletní voda 50 ml
tělový sprej 150 ml
Cena: 385 Kč / kód: 401 6672

Sada pro muže

Vůně pro ženy
Bohatě květinová, kořeněná,
orientální vůně se specifickým akordem květů pomerančovníku. Další květinové
tóny pochází z jasmínu, který
jí společně se zázvorem dodává kořeněnou pikantnost.
Orientálnímu základu jemného, smyslného pižma propůjčují dlouhotrvající hloubku
hřejivé tóny jantaru a mleté
vanilky.
Obsah: 50 ml

Obsah: toaletní voda 50 ml
tělový sprej 150 ml
Cena: 385 Kč / kód: 401 6472
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omezené
množství

Cena: 240 Kč
Kód: 401 6670

Bondage Hommes for man
Vůně pro muže

Jemné, aromatické tóny absintu a máty podtrhuje kardamom v jiskrné hlavě této vůně. Srdce ze směsi levandule, tonkových bobů a cedru propůjčuje dlouhotrvající
svěžest bohatému základu z hřejivého santalového
dřeva, sladké vanilky a pižmové, balzamické pryskyřice.
Obsah: 50 ml

Cena: 240 Kč / kód: 401 6470

Gel pro intimní hygienu
Oak bark

S dubovým extraktem
•
•
•
•
•

gel s obsahem dubového extraktu je určen pro každodenní intimní hygienu
pomáhá zvlhčit, čistit a osvěžit
intimní části těla
přispívá k udržení přirozeného pH
představuje jemnou péči, navozuje
pocit čistoty a komfortu
je užitečný při šetrném holení
intimních partií

Herbář léčivých rostlin u dubové kůry uvádí zmírňující působení u kožních potíží (předchází nežádoucímu
podráždění pleti), popisovány jsou i další prospěšné
účinky, např. u hemoroidů.
FCC
kosmetika

Bondage Parfum
& Toilette for
woman

Bondage sady

Obsah: 500 ml
Cena: 140 Kč
Kód: 400 4671
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801 116 Aloe Vera pleťové mléko (S/M)

str. 12 200 ml 335 Kč

801 115 Aloe Vera pleťové tonikum (S/M)

str. 13 200 ml 335 Kč

804 001 Čisticí obličejový gel (M)

str. 21 150 ml 200 Kč

300 942 Piimax gel (M)

str. 29 50 ml 295 Kč

415 034 SKIN krém (M)

str. 39 225 g 145 Kč

Obličejová řada
Face care

801 108 Aloe Vera day & night cream (S/M) str. 11 50 ml

445 Kč

804 003 Hydratační obličejový krém (S/M) str. 21 50 ml

480 Kč

801 102 Aloe Vera gel spray

800 104 Vita E oční krém (S/M)

str. 33 50 ml 420 Kč

Speciální produkty				

700 301 Balzám na suchou pleť (S)

str. 36 120 ml 360 Kč

300 952 Allermin krém (S/M)

str. 28 50 ml 640 Kč

800 107 Niance (S)

str. 34 50 ml

300 902 Pycnogenol gel (M)

str. 27 50 ml 595 Kč

230 Kč

Obnovující regenerační řada
804 004 Obličejový AA krém pro zralou
pokožku (S)

str. 20 50 ml 530 Kč

300 922 Femiglandin GLA+E krém (S)

str. 30 50 ml 595 Kč

300 920 Ubigold Q10 krém (S)

str. 26 50 ml 685 Kč

300 924 Vivania krém (S)

str. 25 50 ml 795 Kč

care

Výživa pro tělo
Péče o oční partie

Hydratující řada

Tělová řada
Body
			

Řada pro obnovení rovnováhy
801 101 Aloe Vera AA gel (S/M)

str. 10 100 ml 395 Kč

804 004 Obličejový AA krém pro
zralou pokožku (S/M)

str. 20 50 ml 530 Kč

str. 9 200 ml 325 Kč

804 006 Hydratační tělové mléko

str. 22 400 ml 245 Kč

800 109 Suntime plus

str. 37 50 ml 220 Kč

411 1052 Tělové mléko Happy

str. 46 250 ml 125 Kč

Péče o ruce
801 107 Aloe Vera hand cream

str. 14 100 ml 355 Kč

804 008 Výživný krém na ruce

str. 23 100 ml 190 Kč

Speciální péče o tělo

str. 46 150 ml 140 Kč

801 100 Aloe Vera herbs oil

411 0002 Krém na ruce ANIAN

Péče o vlasy

Produkty pro muže

801 103 Aloe Vera shampoo

801 117 Aloe Vera rescue gel

str. 8

700 312 Adolor speciál

str. 37 50 ml 220 Kč

405 077 Vazelína

str. 40 200 g 140 Kč
str. 42 225 g 155 Kč
str. 42 227 g 155 Kč

800 106 Jojobový krém (S/M)

str. 35 50 ml 230 Kč

801 101 Aloe Vera AA gel (S/M)

str. 10 100 ml 395 Kč

801 105 Aloe Vera hair spray

str. 17 200 ml 360 Kč

800 108 Balance (S)

str. 35 50 ml 230 Kč

415 034 SKIN krém (M)

str. 39 225 g 145 Kč

300 893 Femiglandin GLA+E šampon

str. 30 250 ml 295 Kč

415 271 Masážní gel Arctic Ice 2%
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S – suchá pleť, M – mastná pleť

60 ml 285 Kč

str. 16 250 ml 360 Kč

400 0100 Masážní gel Diamond Ice 2,5%

finclub international ©

str. 7 100 ml 445 Kč

300 894 Femiglandin GLA+E kondicionér str. 31 250 ml 295 Kč

406 001 Vaporizing gel s mentolem

str. 43 113 g 165 Kč

411 0003 Šampon s mentolem

400 4671 Gel pro intimní hygienu

str. 49 500 ml 140 Kč

str. 45 400 ml 185 Kč
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Přehled
kosmetiky,
kódy, ceny

Čisticí řada

FINCLUB plus, a.s.
CZECH REPUBLIC, Karvinská 21, 737 01 Český Těšín
tel.: 800 169 570, 558 711 550, 558 711 558
e-mail: finclub@finclub.cz, www.finclub.cz

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

www.finclub.eu

