
Určeno členům Lékařského grémia a obchodním partnerům Finclubu 

Finské přírodní doplňky stravy

Katalog

2014 / 2015

Finclub plus, a.s.



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

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

Certifikáty kvality
Finclub považuje za nejdůležitější serióznost  
a kvalitu - je držitelem certifikátu ISO, byl oce-
něn certifikátem TOP CZECH QUALITY. V roce 
2012 získal prestižní mezinárodní AAA® ocenění 
- na tento nejvyšší rating dosáhlo jen 0,2 % firem  
z České republiky!

Lékařské grémium
Již od svého založení nabízí Finclub svým zákaz-
níkům unikátní službu - poradenství a garanci Lé-
kařského grémia. Grémium sdružuje okolo 2000 
lékařů, kteří provádějí přednáškovou činnost, 
poskytují členům Finclubu bezplatné konzultace  
a další služby (více na str. 38 - 39).

Možnost budování vlastní firmy 
S Finclubem máte možnost nejen pečovat o své 
zdraví, ale také podnikat a budovat vlastní fir-
mu. Výhody jako volná pracovní doba, minimální 
vstupní investice, progresivní příjem a vysoká šan-
ce na úspěch již oslovily stovky spolupracovníků 
Finclubu, kteří dnes působí jako naši obchodní 
partneři - poradci a reprezentanti.
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Současnost
Finclub nyní působí v 8 zemích střední 
Evropy - v České republice, na Slovensku, 
v Polsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, 
Rumunsku a Chorvatsku. Nabízí téměř 
100 velmi kvalitních přírodních doplňků 
stravy, které mají svůj původ v čisté fin-
ské přírodě. 

Výrobcem preparátů je farmaceutická  
společnost Hankintatukku Oy z Finska, kte-
rá je držitelem AAA ratingu a významným 
světovým producentem přírodních parafar-
mak. Finclub je strategickým a největším 
partnerem této společnosti na světě.
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Výrobcem přírodních doplňků stravy, které Vám Finclub na-
bízí, 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 vědeckých poznatků, které jsou kombinovány s osvědče-
nými, 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 

Jaké jsou naše přípravky?
Doplňky stravy, které najdete v sortimentu Fin-
clubu, mají vyváženou recepturu s obsahem vi-
tamínů, minerálů, stopových prvků a ostatních 
substancí. Hlavní účinná látka je vždy alespoň  
z 98 % přírodního původu.

• Přípravky jsou výborně vstřebatelné, nezatěžují 
organismus chemickými látkami. 

• Reprezentují nejnovější znalosti v oblastech vý-
zkumu a vývoje.

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

• Rostliny pocházejí z ekologicky čistých oblastí, 
jsou pěstovány bez použití chemických látek, 
jsou dodržovány zásady Good Agricultural Practi-
ce (GAP - praxe dobrého zemědělství).

Kvalita je pro Finclub klíčová

letech systematického výzkumu pak tento zemědělský ústav 
učí farmáře, jak rostliny pěstovat a jak se o ně starat, aby 
splňovaly 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 drob-
nohledem od výběru surovin až po konečný produkt, po celou 
tuto dobu splňuje několikanásobný systém kontroly kvality. 
Má svůj „rodný list“, který ho provází od jeho zrození až po 
expedici. 
Pěstování rostlin odpovídá normám Good Agricultural Practi-
ce. Hankintatukku Oy je jednou z mála společností v Evropě, 
které GAP splňují a na svých plantážích uplatňují.
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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, přípravky na nádobí, na sklo, nerez, osvěžovače 
vzduchu 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, výtažky z Goji a granátového jablka

• v nabídce jsou vazelíny, speciální kosmetika a široký sor-
timent produktů pečujících o tělo, pleť i vlasy

Kosmetický 
     katalog

Seznamte se s přírodními kosmetickými produkty Finclubu 2014 / 2015
Čisticí prostředky šetrné k přírodě

Katalog
2013 / 2014

www.finclub.eu

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

CENY uvedené v katalogu u produktů jsou platné 
od 1. 1. 2014, jedná se o doporučené koncové ceny 
(včetně DPH). 
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Aloe Vera gel drink
(doplněk stravy)

100% organický gel z Aloe Vera Barbadensis

Velmi kvalitní produkt z Itálie, obsahuje až 99,8 % organického gelu z listů Aloe Vera 
Barbadensis. Je nepasterizovaný, bez alergenů, aromat, chemických přísad, stabilizáto-
rů, 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. 
Aloe Vera je zdrojem látek, které udržují tělo v kondici. Aloe podporuje trávení a pravi-
delné vyprazdňování, pozitivně ovlivňuje funkci střev. Pomáhá udržovat normální hla-
dinu cukru v krvi, pečuje o imunitní systém, je vhodné u alergií, užitečné pro udržení 
zdravé pokožky, napomáhá očistě těla od toxinů a přispívá k jeho regeneraci. 

Dávkování: 25 ml (2 polévkové lžíce) 2x denně, cca hodinu před jídlem, samostatně nebo s vo-
dou či džusem. Před upotřebením protřepejte, po otevření uložte v lednici a nejpozději do 30 dní 
spotřebujte.

fin Aleracaps / fin Aleramis
(doplňky stravy)

Výtažek z byliny perily křovité

Přípravky Aleracaps a Aleramis obsahují výtažek z perily křovité (Perilla fru-
tescens), která přispívá k ochraně organismu ve znečištěném prostředí. Perilla 
frutescens obsahuje substance, které pomáhají zmírňovat reakce na pyl, prach, 
houby či plísňové výtrusy. 
Aleracaps má podobu kapslí, je vhodný např. pro osoby, které mají problém  
s polykáním 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 hmyzem). 
Tyto bylinné produkty nesnižují pozornost, nevyvolávají ospalost a nevytvářejí 
návyk. 

Aleracaps
Dávkování: 1 - 2 kapsle denně, nejlépe ráno, nezávisle na jídle
Účinné látky v 1 kapsli: 150,07 mg sušeného extraktu z Perilly frutescens, což odpovídá 
8 g čerstvých listů perily (obal kapsle obsahuje hovězí želatinu). Výrobek není určen dětem 
do 3 let.
Aleramis
Dávkování: 20 - 30 kapek 2x denně, naředěných vodou, s odstupem po jídle
Obsah: 20 kapek odpovídá 5,8 g čerstvých listů Perilly frutescens. Pro obsah 10 % alkoholu 
výrobek není určen dětem do 10 let.

Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.  

Artigel
(doplněk stravy)

Zdroj kolagenu a B vitamínů
 

Artigel je stabilní, lehce stravitelný doplněk stravy, 
který obsahuje enzymaticky hydrolyzovaný kolagen 
(Colatech®) obohacený o B vitamíny. Byl vyvinut špa-
nělskou farmaceutickou společností jako zvláštní typ 
přírodního kolagenního hydrolyzátu.
Vitamíny řady B pomáhají udržet zdravý stav sliznic  
a pokožky, přispívají k normální činnosti nervové  
soustavy.   
Obecně je kolagen důležitý pro udržení kostí a šlach 
v kondici. K úbytku kolagenu dochází zejména vlivem 
stárnutí nebo fyzické námahy, proto je užitečný pro 
střední a starší generaci nebo pro sportovce. 

Dávkování: 1x denně ½ odměrky (12,5 ml), užívat samo-

fin Antipa-rasitis
(doplněk stravy)

Extrakt z ořešáku černého 

Antipa-rasitis obsahuje výtažek ze slupek amerického 
ořešáku černého (Juglans nigra). Extrakt z ořešáku byl 
již v minulosti používán indiánskými kmeny, zejmé-
na při očistě střevního traktu od usídlených parazitů. 
Mnohdy jsou to právě paraziti, kteří snižují účinnost 
obranyschopnosti, narušují rovnováhu a vitalitu orga-
nismu. Parazit je organismus žijící na úkor svého hos-
titele, získává z něho živiny a poškozuje ho. Do těla se 
dostává nejčastěji běžnou stravou a vodou. Postupné 
osidlování těla parazity v sobě skrývá mnohá nebezpe-
čí, která se mohou projevit až za několik let. 
Přípravek neobsahuje alkohol, je proto vhodný i pro 
děti od 3 let, pro mladší generaci nebo řidiče.

Dávkování: 10 - 20 kapek 3x denně, smíchat s vodou nebo 
džusem (nekapat do horkých nápojů). Vhodné je extrakt uží-

Balení: 24 kapslí
Cena: 485 Kč
Kód: 300 991

Balení: 2x 520 ml
Cena: 1.040 Kč
Kód: 300 120

Balení: 500 ml
Cena: 940 Kč
Kód: 400 131

doplňky stravy doplněk stravydoplněk stravy doplněk stravy
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Balení: 50 ml
Cena: 495 Kč
Kód: 300 992

Obsah: 100% organický gel drink 
z čerstvých listů Aloe Vera Barbaden-
sis (99,8 %), přírodní kyselina citrono-
vá z citrusových plodů (0,15 %), pří-
rodní konzervanty - sorban draselný 
z jeřabin (0,025 %), benzoan sodný  
z ostružin a jablek (0,025 %). Výrobek 
je vhodný pro diabetiky i celiaky, není 
určen dětem do 3 let. 

statně nebo ředit vodou, minerál-
kou apod. 
Obsah účinných látek v 12,5 ml 
roztoku: 3,5 ml hydrolyzovaného 
kolagenu*, 0,7 mg vitamínu B1,  
0,8 mg vitamínu B2, 3 mg vitamí-
nu B5, 1 mg vitamínu B6. Výrobek 
není určen dětem do 3 let.
* vepřový kolagen

Balení: 100 ml
Cena: 445 Kč
Kód: 300 150

vat ráno a v poledne nalačno (cca 20 
minut před jídlem), večer pak 1 hodinu 
po jídle. 
Obsah účinných látek v 60 kapkách 
(2 ml): 340 mg ořešáku černého
Výrobek není určen dětem do 3 let.



fin Betacaps
(doplněk stravy)

Zdroj beta-karotenu

Betacaps obsahuje přírodní beta-karoten 
získaný z rostlinného oleje řasy Dunalielly 
algae. 
Beta-karoten patří mezi nejdůležitější karo-
tenoidy, pomáhá kompenzovat nedostateč-
ný přísun karotenoidů ve stravě. 
Je označován za provitamín A, jehož meta-
bolickou přeměnou organismus získává vita-
mín A, který přispívá k udržení normálního 
stavu sliznic, pokožky i zraku.  

Dávkování: 1 kapsle denně, kdykoliv
Jedna kapsle obsahuje: 136,49 mg sójového ole-
je, 60,72 mg rostlinného tuku, 35,51 mg řasy Duna-
liella algae (6 mg beta-karotenu), 15,18 mg včelího 
vosku, 5,1 mg lecitinu.  Schváleno Antidopingovým 
výborem ČR. Obal kapsle obsahuje hovězí želati-
nu. Výrobek není určen dětem do 3 let. Nevhodný 
pro osoby citlivé na včelí produkty. 

fin Avis
(doplněk stravy)

Extrakt z ovesných klíčků

Avis je nenávykový extrakt získaný z oves-
ných klíčků, který nevyvolává ospalost ani 
netlumí pozornost. 
Ovesné klíčky pomáhají zklidnit nervový sys-
tém, doporučují se při stresu, přispívají ke 
zdravému spaní, mají kladný vliv na zvýšení 
koncentrace, vykazují užitečný efekt na čin-
nost štítné žlázy. 
Doporučují se osobám bojujícím se stresem, 
podrážděností, špatnou náladou či pracov-
ním vypětím.
 
Dávkování: 5 až 15 kapek 3 - 5x denně, naředit 
vodou, po jídle
Obsah: extrakt z ovesných klíčků, alkohol; 25 kapek 
(1 ml) odpovídá 475 mg čerstvých ovesných klíč-
ků. Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Pro 
obsah 36 % alkoholu výrobek není určen dětem. 

Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.

fin Bi-iomare caps
(doplněk stravy)

Olej ze žraločích jater
 
Bi-iomare caps obsahuje olej ze žraločích jater, 
který je zdrojem látek jako alkylglyceroly, squa-
lamin, squalen či omega-3 nenasycené mastné 
kyseliny, které si organismus nedokáže vyrobit 
a musí je přijímat v potravě. Obsahuje kyseli-
nu dokosahexanovou (DHA) a kyselinu eiko-
sapentaenovou (EPA). Žraločí olej je obohacen  
o vitamín E, který přispívá k ochraně buněk před 
oxidativním stresem. 

Doplněk stravy Bi-iomare caps je dlouhodobě 
nejpopulárnější a nejžádanější produkt Finclubu, 
vhodný pro všechny věkové kategorie. 

Dávkování: 2 kapsle 3x denně, při jídle
Jedna kapsle obsahuje: 300,53 mg oleje ze žraločích 
jater (9 mg EPA + DHA), 1,67 mg vitamínu E. Schváleno 
Antidopingovým výborem ČR. Obal kapsle obsahuje 
hovězí želatinu. Výrobek není určen dětem do 3 let. 

fin Betutabs
(doplněk stravy)

Získaný z listů břízy 

Betutabs je vyroben z velmi šetrně sušených 
a jemně mletých listů břízy. Březový extrakt, 
který je zdrojem mnoha prospěšných látek 
(např. přírodních saponinů, esenciálních ole-
jů), pečuje o ledviny a močové ústrojí, působí 
močopudně, podporuje aktivitu ledvin a od-
straňování škodlivých látek z těla, doporučuje 
se pro podporu vypocení, v rámci péče o po-
kožku nebo k udržení vyváženého krevního 
tlaku.

Dávkování: 2 - 4 tablety denně, ráno a v poledne, 
nezávisle na jídle
Jedna tableta obsahuje: 487,5 mg březového listí 
ve formě prášku
Výrobek není určen dětem do 3 let.

fin Biiolicaps
(doplněk stravy)

Česnekový extrakt

Biiolicaps obsahuje česnekový extrakt 
zpracovaný metodou, která ho zbavuje 
zápachu a přitom zachovává všechny účin-
né látky. Složky obsažené v česnekovém 
extraktu mají příznivý vliv na organismus, 
přispívají ke zlepšení imunity, mají také  
antioxidační vlastnosti, které redukují 
škodlivé efekty volných radikálů. 
Česnek (Allium sativum) pomáhá udržovat 
normální hladinu cholesterolu a krevních 
tuků, je součástí péče o srdečně-cévní  
i trávicí systém, je nápomocný při nadý-
mání, pečuje o funkci jater. 

Dávkování: 1 kapsle denně, během jídla
Jedna kapsle obsahuje: 2 mg bezzápacho-
vého česnekového extraktu, 2 mg lecitinu,  
386 mg slunečnicového oleje (obal kapsle ob-
sahuje rostlinnou želatinu). Výrobek není určen 
dětem do 3 let.

Balení: 50 ml
Cena: 395 Kč
Kód: 300 899

Balení: 100 kapslí
Cena: 535 Kč
Kód: 300 930

Balení: 110 tablet
Cena: 280 Kč
Kód: 300 928

Balení: 120 kapslí
Cena: 535 Kč
Kód: 300 114

Balení: 100 kapslí
Cena: 535 Kč
Kód: 300 932

doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy

TOP
PRODUCT
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Obsahuje lepek - nevhodný pro 
osoby s bezlepkovou dietou. 

fin Bi-iomaxin caps
(doplněk stravy)

Rybí olej - zdroj omega-3

Bi-iomaxin caps obsahuje olej ze žraločích 
jater a rybí olejový koncentrát - zdroj ome-
ga-3 nenasycených mastných kyselin DHA  
a EPA, které přispívají k normální činnosti srd-
ce (příznivého účinku se dosáhne při přívodu 
250 mg EPA a DHA denně). 
Je obohacen o vitamín A, který kladně pů-
sobí na činnost imunitního systému, pečuje  
o sliznice, pokožku i zrak. Vitamín D napo-
máhá k udržení zdravých kostí a zubů, pro-
spívá imunitě, pečuje o činnost svalů. Vitamín 
E je součástí ochrany buněk před volnými  
radikály. 

Dávkování: 2 kapsle 3x denně, při jídle
Jedna kapsle obsahuje: 160,05 mg oleje ze žralo-
čích jater, 136,67 mg rybího olejového koncentrátu, 
41 mg EPA, 26,5 mg DHA, 2 mg vitamínu E, 77 μg 
vitamínu A, 0,5 μg vitamínu D3. Obal kapsle ob-
sahuje hovězí želatinu. Výrobek není určen dětem 
do 3 let.

Balení: 100 kapslí
Cena: 495 Kč
Kód: 300 119

doplněk stravy



fin Cardumis
(doplněk stravy)

Ostropestřec mariánský

Cardumis obsahuje výtažek z bodlá-
ku ostropestřce mariánského, jehož 
hlavní složkou je látka silymarin. 
Ostropestřec (Silybum marianum) 
podporuje zdraví jater - přispívá k je-
jich fungování, k detoxikačnímu po-
tenciálu, ochraňuje jaterní buňky před 
škodlivým vlivem prostředí. Pečuje  
o žlučník, o trávicí systém, posiluje  
organismus proti alergiím. 

Přípravek Cardumis je trvanlivý, účinný, 
v organismu velmi dobře využitelný.

Dávkování: 5 kapek 3x denně, rozředit ve 
vodě, s odstupem po jídle
Obsah: ostropestřec mariánský (Silybum 
marianum), alkohol; 5 kapek odpovídá 
43,4 mg semen ostropestřce mariánského. 

fin Candicaps / fin Candimis
(doplňky stravy)

Oreganový olej

Přípravky Candicaps a Candimis obsahují olej z oregana, 
jehož hlavní složkou je éterický olejíček obsahující velmi 
hodnotný karvakrol. 
Origanum vulgare působí jako přírodní antioxidant, dopo-
ručuje se při přemnožení kvasinek a plísní, které se mohou 
objevit např. po opakovaném podávání antibiotik. Pomáhá 
zklidnit trávicí, žaludeční a žlučníkové potíže, doporučuje se 
při kožních problémech, je užitečný u respiračních obtíží, ná-
pomocný u průjmu, zácpy či postižení parazity. 

Candicaps
Dávkování: 1 kapsle 2x denně, s jídlem. Obsah: olej z Origanum 
vulgare (80 % karvakrolu), sójový olej. Jedna kapsle obsahuje: 
27 mg oreganového oleje, 86 mg sójového oleje (obal kapsle obsa-
huje hovězí želatinu). Výrobek není určen dětem do 3 let, těhotným 
a kojícím ženám.
Candimis
Dávkování: 2 kapky 2x denně, nakapat na lžičku s vodou, džusem, 
jogurtem. Obsah: olej z Origanum vulgare (80 % karvakrolu), za 
studena lisovaný olivový olej. Výrobek není určen dětem do 3 let, 
těhotným a kojícím ženám.

Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.

fin ColpHtabs
(doplněk stravy)

Komplex vybraných látek 
 

ColpHtabs (momentálně k dostání v původním obalu 
s názvem Colonic Plus pH) obsahuje 21 vybraných slo-
žek, které pomáhají regulovat kyselost a zásaditost 
organismu. Optimální úroveň pH v těle je důležitá pro 
dobře fungující metabolismus, pro dobré trávení a funk-
ci enzymů, pro celkovou pohodu organismu. Díky ob-
sahu testovacích proužků má uživatel možnost zjistit si 
své pH před i po dobrání přípravku. Z obsažených látek 
např. vitamín B12 přispívá k normální činnosti nervové 
soustavy, kyselina listová podporuje krvetvorbu, selen 
pečuje o imunitu, zinek je důležitý pro normální meta-
bolismus kyselin a zásad. 

Dávkování: 2 - 4 tablety denně, nejlépe půl hodiny po jídle
Jedna tableta obsahuje: 250 mg MSM (metyl-sulfonylmetan); 
250 mg fenylalaninu; 165,4 mg inulinu; 125 mg tryptofanu;  
4,5 mg niacinu; 3,75 mg zinku; 1 mg pantotenátu; 0,75 mg 
bóru; 0,55 mg vit. B6; 0,4 mg vit. B2; 0,35 mg vit. B1; 0,25 mg 
mědi; 75 μg kys. listové; 15 μg biotinu; 12,5 μg chromu; 12,5 μg 

fin CLAcaps
(doplněk stravy)

Saflorový olej - zdroj CLA 

CLAcaps obsahuje saflorový olej získaný 
ze světlice barvířské. Saflor je zdrojem 
konjugované kyseliny linolové (CLA), kte-
rá se doporučuje v rámci kontroly těles-
né hmotnosti - podporuje rozvoj svalů 
a současně urychluje spalování tuků ve 
svalech, což může ovlivnit díky zvýšené 
pohybové aktivitě posílení a tvarování 
těla. U safloru se navíc uvádí, že pečuje  
o klouby a srdce, pomáhá udržet normál-
ní hladinu cholesterolu, přispívá ke zvýše-
ní fyzické výkonnosti a kondice. Přípravek 
je obohacen o chrom, který pomáhá udr-
žet normální hladinu cukru v krvi.

Dávkování: 1 kapsle 3x denně, hodinu před 
jídlem. Jedna kapsle obsahuje: 500 mg sa-
florového oleje (400 mg konjugované CLA), 
16,7 μg chromu (obal kapsle obsahuje hovězí 

fin Colenzycaps
(doplněk stravy)

Trávicí enzymy 

Colenzycaps obsahuje rýžové otruby 
a komplex trávicích enzymů, které po-
máhají u trávení základních živin v za-
žívacím traktu. Trávicí enzymy jsou ná-
pomocné u nadýmání nebo problémů  
s vyprazdňováním, pomáhají absorbo-
vat minerály potřebné pro tělo, pod-
porují vitalitu. Doporučují se seniorům, 
lidem s vysokou kyselostí organismu, 
jsou vhodné pro osoby konzumující 
stravu bohatou na sacharidy a tuky.

Dávkování: 1 kapsle denně, během jídla
Jedna kapsle obsahuje: 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° sla-
dová amyláza; 10 SAPU proteáza 3.0; 18000 

Balení: 10 ml 
(lahvička s pipetou)

Cena: 535 Kč
Kód: 300 117

Balení: 50 ml
Cena: 395 Kč
Kód: 300 988

Balení: 60 kapslí
Cena: 795 Kč
Kód: 300 112

Balení: 60 kapslí
Cena: 990 Kč
Kód: 300 127

Balení: 60 tablet 
+ 2 pH testovací proužky
Cena: 920 Kč
Kód: 300 128

doplňky stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy
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selenu; 0,75 μg vit. B12. Výro-
bek není určen dětem do 3 let  
a osobám s fenylketonurií.

fin Camomilis
(doplněk stravy)

Extrakt z heřmánku pravého

Camomilis obsahuje koncentrovaný 
výtažek z heřmánku. Je vyrobený ex-
trakcí z čerstvých heřmánkových květů 
vypěstovaných ve Finsku. 
Heřmánek podporuje trávení, kladně 
ovlivňuje funkci trávicího traktu. Pomá-
há navodit a udržet zdravý spánek, při-
spívá k optimální relaxaci, podporuje  
mentální i fyzickou pohodu. Heřmánek 
obsahuje přirozeně se vyskytující anti-
oxidanty, které pomáhají chránit buňky 
před poškozením volnými radikály.

Dávkování: 5 kapek 3x denně rozmíchat ve 
vodě. Na vnější použití 1-2 kapky na ránu.
Obsah: 100% extrakt z heřmánku (Matri-
caria chamomilla); 15 kapek (0,6 ml) odpo-
vídá 600 mg květů heřmánku. Pro obsah 

Balení: 50 ml 
Cena: 365 Kč
Kód: 300 152

doplněk stravy

Balení: 100 kapslí 
Cena: 585 Kč
Kód: 300 927

Pro obsah cca 51 % alkoholu 
výrobek není určen dětem.

HUT proteáza 4.5; 5000 
HUT proteáza 6.0). Obal 
kapsle obsahuje rostlin-
nou želatinu. Výrobek 
není určen dětem.

želatinu). Výrobek není 
určen dětem do 3 let.

cca 52 % alkoholu výrobek 
není určen dětem, těhot-
ným a kojícím ženám. 



fin Dolokaltabs
(doplněk stravy)

Zdroj vápníku a hořčíku

Dolokaltabs obsahuje minerály vápník 
a hořčík. Vápník je získán z vápence v Karib-
ských ostrovech, hořčík z minerálu magnesit. 

Vápník je jedním z nejdůležitějších minerálů, 
přispívá k normální činnosti svalů, je potřebný 
pro udržení zdravých kostí a zubů. 
Hořčík kladně působí na normální činnost 
nervové soustavy, je nápomocný u snížení 
míry únavy a vyčerpání. 
Oba minerály jsou důležité v období růstu, 
pro sportovce, pro střední a starší generaci  
v rámci péče o pohybový aparát.

Dávkování: 3 tablety denně, nejlépe odpoledne, 
nezávisle na jídle
Jedna tableta obsahuje: 388 mg karbonátu váp-
níku (143,3 mg vápníku), 362 mg karbonátu hořčí-

fin Colplustabs
(doplněk stravy)

Rostlinné extrakty a inulin

Colplustabs obsahuje výtažky z kopřivy, 
pampelišky, břízy a petržele, je obohacen  
o inulin. Březové listí pečuje o močové ústro-
jí, podporuje aktivitu ledvin a odstraňování 
škodlivých látek z těla. Kopřiva se doporučuje 
v rámci péče o prostatu, podporuje vylučo-
vací funkci ledvin, pečuje o imunitní systém. 
Pampeliška podporuje trávení a přispívá  
k normální funkci střevního traktu. Petržel  
napomáhá dobré tělesné pohodě, podporuje 
močovou aktivitu. 
 
Dávkování: 3 tablety 2x denně, před jídlem, do-
statečně zapít
Jedna tableta obsahuje: 155 mg kopřivového 
prášku, 90 mg pampeliškového prášku, 90 mg 
prášku z březového listí, 65 mg petrželového práš-
ku, 90 mg inulinu. Výrobek není určen dětem do 
3 let.

fin Detoxitabs
(doplněk stravy)

Brokolicový extrakt

Detoxitabs obsahuje patentovaný brokoli-
cový extrakt BroccoRaphaninTM, který je zdro-
jem sulforafanu. Sulforafan patří mezi poly-
fenoly, známé pod názvem glukosinoláty. 
Jde o látky, pomocí kterých se rostliny brání 
proti škůdcům. Slovo brokolice pochází z la-
tinského bracchium - větev, připomíná totiž 
rozvětvený strom, na kterém je spousta květů 
s největším množstvím sirných látek ze všech 
známých druhů rostlin. Denní dávka Detoxi-
tabsu odpovídá 300 g syrové brokolice. Pří-
pravek je vhodný k používání v periodách po 
20 nebo 40 dnech.

Dávkování: 1 tableta denně, s lehkou snídaní (bez 
kyselých džusů či šťáv)
Jedna tableta obsahuje: 300 mg patentovaného 
brokolicového extraktu BroccoRaphanin™ obsahu-
jícího 30 mg sulforafanoglukosinolátu, 100 mg ku-

Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.

Dynaforce
(doplněk stravy)

Výtažek z rozchodnice růžové 

Dynaforce obsahuje výtažek z rozchodnice 
růžové (Rhodiola rosea). Rozchodnice růžová 
je považována za tzv. adaptogen, který pomá-
há organismu lépe se adaptovat, přizpůsobit 
se každodenním nárokům či zvýšené fyzické 
i psychické námaze. Přispívá k lepšímu zota-
vení, má prospěšný efekt na duševní zdraví, 
mentální pohodu i aktivitu mozku. Doporu-
čuje se např. při oslabení organismu, únavě, 
při poklesu pracovní výkonnosti.

Dávkování: ½ tablety denně, ráno nebo při únavě 
či po zátěži
Jedna tableta obsahuje: 200 mg extraktu z roz-
chodnice růžové (Rhodiola rosea), který obsahuje 
8 mg rosavinů a 2 mg salidrosidů. Výrobek není  
určen dětem, těhotným a kojícím ženám. 

Balení: 180 tablet
Cena: 625 Kč
Kód: 300 121

Balení: 40 tablet
Cena: 1.145 Kč
Kód: 300 146

Balení: 100 tablet
Cena: 240 Kč
Kód: 300 916

Balení: 60 tablet
Cena: 585 Kč
Kód: 300 142

Balení: 50 ml
Cena: 395 Kč
Kód: 300 103

doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy
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fin Echinfis
(doplněk stravy)

Extrakt z třapatky nachové
 

Echinfis obsahuje extrakt z třapatky nachové 
(Echinacea purpurea) pěstované ve Finsku. 
Echinacea příznivě ovlivňuje imunitu těla, při-
spívá k přirozené obranyschopnosti organis-
mu, je nápomocná při potížích respiračního 
traktu, je užitečná při bolestech hlavy, dopo-
ručuje se při horečce. 
Při pěstování echinacea vyžaduje dlouhé  
a stálé působení slunce, ne však extrémní  
vedro. Ihned po sběru se převáží na zpra-
cování, které probíhá kombinací luhování  
v alkoholu a lisování v extrémním mrazu. Do-
plněk stravy Echinfis se vyrábí z celé rostliny, 
ne pouze z listů nebo květů, ale i z kořene. 

Dávkování: 2 - 4 kapky denně, rozředit ve vodě, 
s odstupem po jídle
Obsah: 100% extrakt z byliny Echinacea purpurea, 

kuřičného škrobu. 
Výrobek není určen 
dětem do 3 let.

ku (86,7 mg hořčíku). Výrobek 
není určen dětem do 3 let.

do vyprodání
zásob

alkohol; 25 kapek (1 ml) odpo-
vídá 910 mg celé čerstvé rostliny 
Echinacea purpurea. Schváleno 
Antidopingovým výborem ČR. Pro 
obsah 60 % alkoholu výrobek není 
určen dětem. 

fin Detoxis
(doplněk stravy)

Bylinné výtažky a hořčík

Detoxis obsahuje devět rostlinných a bylin-
ných výtažků, které příznivě ovlivňují tráve-
ní, činnost jater, žlučníku a ledvin. Podporují  
detoxikaci organismu, jsou proto 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, lo-
puch větší a chaluha bublinatá.

Dávkování: 15 ml denně (vhodné je nalít dopo-
ručené množství do sklenice vody a popíjet bě-
hem dne)
Obsah: extrakt z 9 bylin, glycerol; účinné látky 

Balení: 250 ml
Cena: 535 Kč
Kód: 300 151

doplněk stravy

v 15 ml extraktu: 60 mg 
hořčíku, 4 mg vitamínu B5. 
Výrobek není určen dětem 
do 3 let.



fin Femidatabs
(doplněk stravy)

Pro ženy i muže nad 30 let

Femidatabs obsahuje speciální výtažek 
z rybí bílkoviny vyrobený podle japon-
ského patentu. Je obohacený o zinek, 
který přispívá k udržení normálního 
stavu vlasů, nehtů i pokožky, a vitamín 
E, který podporuje ochranu buněk před 
oxidativním stresem. 
Tento komplex látek vyživuje pokožku  
a pomáhá chránit buňky před předčas-
ným stárnutím. Doporučuje se jak že-
nám, tak mužům starším 30 let. 

Dávkování: první měsíc 2 tablety denně, poté 
stačí 1 tableta denně, po snídani
Jedna tableta obsahuje: 195 mg komplexu 
rybího proteinu, 15 mg křemeliny, 13,8 mg  
výtažku z třešně aceroly, 5 mg vitamínu E,  
2 mg zinku. Výrobek není určen dětem do 
3 let.

fin Epamarcaps Strong
(doplněk stravy)

Bohatý zdroj omega-3

Epamarcaps Strong je oproti původ-
nímu výrobku Epamarcaps silnější - ob-
sahuje 1000 mg rybího oleje „namícha-
ného“ z takových druhů ryb, které jsou 
hojným zdrojem omega-3 nenasycených 
mastných kyselin - DHA přispívá k udrže-
ní normální činnosti mozku, podílí se na 
udržení normálního stavu zraku, EPA pe-
čuje o dobrý stav srdce (příznivého účin-
ku se dosáhne při přívodu 250 mg EPA  
a DHA denně). Je obohacen o vitamín 
E, který přispívá k ochraně buněk před  
oxidativním stresem. 

Dávkování: 1 kapsle denně, při jídle
Jedna kapsle obsahuje: 1000 mg rybího 
oleje (600 mg omega-3 nenasycených mast-
ných kyselin - 330 mg EPA, 210 mg DHA),  
5 mg vitamínu E (obal kapsle obsahuje ho-
vězí želatinu). Výrobek není určen dětem do 

fin Evocaps
(doplněk stravy)

Mix rostlinných olejů s vitamíny

Evocaps obsahuje rostlinné oleje (z lničky seté, ze se-
mene řecké pískavice, sójový a lněný olej) a vybrané 
vitamíny a minerály, které mají pozitivní vliv na stav 
nehtů, pokožky a vlasů.

Z obsažených složek např. B vitamíny přispívají ke sní-
žení míry únavy, pečují o činnost nervové soustavy. Že-
lezo ovlivňuje tvorbu červených krvinek. Zinek prospí-
vá funkci imunitního systému, je důležitý pro udržení 
zdravých kostí, nehtů a pokožky. Vitamín E je součástí 
ochrany před volnými radikály.

Dávkování: 1 kapsle denně, nejlépe s jídlem
Jedna kapsle obsahuje: 300 mg oleje z lničky seté; 216 mg 
oleje ze sójových bobů; 150 mg lněného oleje; 100 mg oleje 
ze semene řecké pískavice; 100 mg L-methioninu; 1,4 mg vit. 
B1; 1,6 mg vit. B2; 18 mg vit. B3; 4 mg vit. B5; 2,2 mg vit. B6;  
3 μg vit. B12; 60 μg biotinu; 10 mg vit. E; 10 μg vit. D3; 7,5 mg 
zinku; 2 mg železa (obal kapsle obsahuje hovězí želatinu). 
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.

fin Ferrotabs
(doplněk stravy)

Železo z rostlinných zdrojů
 

Ferrotabs obsahuje železo, zinek, měď a vita-
mín C. S nízkou hladinou železa se často se-
tkáváme u žen, dospívajících dívek, sportovců 
nebo rekonvalescentů, přitom je tento prvek 
velmi důležitý - ovlivňuje tvorbu červených  
krvinek a hemoglobinu, podporuje přenos kys-
líku v těle.
Zinek působí jako antioxidant ochraňující buňky 
před volnými radikály, je užitečný pro normál-
ní funkci imunitního systému. Měď podporuje 
přenos železa v těle, přispívá k udržení dobrého 
stavu pojivové tkáně. Vitamín C zvyšuje vstře-
bávání železa, pomáhá bojovat s únavou. 

Dávkování: 1 tableta denně, ráno, během nebo po 
jídle 
Jedna tableta obsahuje: 86 mg prášku z třeš-
ně aceroly, 20 mg vitamínu C, 20 mg extraktu ze 

fin Femiveltabs
(doplněk stravy)

Pro ženy po padesátce 

Femiveltabs je zdrojem sójových izo-
flavonů, které pomáhají ženám vyrov-
nat se s příznaky menopauzy, jako jsou 
např. návaly horka, pocení, nervozita, 
podrážděnost. Sójové izoflavony jsou 
užitečné v rámci péče o pohybový 
aparát, přispívají k udržování normální 
síly kostí po klimakteriu. 
Přípravek obsahuje také výtažek z čer- 
veného jetele a vitamín E, který po-
máhá chránit buňky před volnými  
radikály. 

Dávkování: 1 tableta denně, dopoledne, 
mezi jídly
Jedna tableta obsahuje: 50 mg sójových 
izoflavonů, 36,4 mg sójových proteinů (sója 
není geneticky upravována), 28 mg prášku 
z jetele lučního (odpovídá 500 mg květů 
čerstvého lučního jetele), 10 mg vitamínu E. 
Výrobek není určen dětem.

fin Ferrofortis B
(doplněk stravy)

Železo v „tekuté“ formě 

Ferrofortis B obsahuje železo získané z rostlin-
ných zdrojů, B vitamíny, kyselinu listovou, rybízový 
extrakt a bylinné výtažky. Je slazen medem. Má la-
hodnou chuť a sirupovou formu, která umožňuje 
snadné dávkování. 
Železo přispívá k normální tvorbě červených krvi-
nek a hemoglobinu, prospívá dobré funkci imu-
nitního systému, ovlivňuje snížení pocitu únavy. 
Vitamín B12 přispívá k tvorbě červených krvinek,  
k normální činnosti nervové soustavy. Kyselina listo-
vá podporuje krvetvorbu, přispívá k růstu zárodeč-
ných tkání během těhotenství, pečuje o psychiku. 

Dávkování: 15 ml 1x denně, před jídlem, otevřené ba-
lení se doporučuje skladovat v chladničce po dobu max. 
2 měsíců
Obsah: extrakty z černého rybízu, kopřivy, přesličky, me-
duňky, břízy, yzopu, jitrocele; med; sirup

Balení: 60 kapslí
Cena: 775 Kč
Kód: 300 929

Balení: 56 kapslí
Cena: 940 Kč
Kód: 300 957

Balení: 60 tablet
Cena: 995 Kč
Kód: 300 925

Balení: 60 tablet
Cena: 930 Kč
Kód: 300 933

Balení: 250 ml
Cena: 440 Kč
Kód: 300 145

Balení: 120 tablet
Cena: 365 Kč
Kód: 300 935

doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy
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slupek hroznů, 18 mg žele-
za, 10 mg prášku z černého  
rybízu, 5 mg zinku, 1 mg mědi. 
Schváleno Antidopingovým vý-
borem ČR. Výrobek není určen 
dětem do 3 let. 

Denní dávka obsahuje: 75 mg vit. C; 
18 mg železa; 1,4 mg vit. B6; 1,4 mg vit. 
B2; 1,1 mg vit. B1; 200 μg kyseliny listo-
vé; 2,5 μg vit. B12. Výrobek není určen 
dětem do 3 let. Nevhodný pro osoby 
citlivé na včelí produkty.

3 let. Nedoporučuje 
se lidem se sníženou 
krevní srážlivostí.
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VÁPNÍK je potřebný pro udržení dobré-
ho stavu kostí a zubů, přispívá k normální 
činnosti svalů, k funkci nervových přenosů,  
podporuje energetický metabolismus. 

HOŘČÍK je nápomocný pro udržení zdravých 
kostí a zubů, přispívá k normální psychické 
činnosti, ke snížení míry únavy a vyčerpání,  
k činnosti svalů i nervové soustavy. 

KŘEMÍK je prvek, jehož obsah v pojivových 
tkáních s věkem klesá, přitom jeho příjem 
prostřednictvím potravy bývá mnohdy ne-
dostatečný. 

BIOTIN přispívá k udržení normálního stavu 
vlasů, sliznic a pokožky.

CHROM je nápomocný pro udržení hladiny 
cukru v krvi.

SELEN přispívá k udržení normálního stavu 
vlasů a nehtů, ke správné funkci imunitního 
systému, k tvorbě mužských pohlavních bu-
něk (spermií). 

ZINEK je prospěšný pro udržení zdravých 
kostí, vlasů, nehtů i pokožky, pomáhá udržet 
hladinu testosteronu v krvi, pečuje o zrak  
a imunitu, přispívá k udržení plodnosti. 

BOR je předmětem studií zkoumajících, zda 
pomáhá snižovat vylučování vápníku z těla, 
což je problém zejména ve starším věku.

VITAMÍN A je součástí péče o pokožku, 
o sliznice, zrak i obranyschopnost organismu, 
přispívá k metabolismu železa.

VITAMÍN B2 (riboflavin) přispívá k normální 
činnosti nervové soustavy, pomáhá udržet 
zdravý stav sliznic a pokožky, je součástí péče 
o zrak, pomáhá bojovat s únavou. 

VITAMÍN B5 (kyselina pantothenová) přispí-
vá k normálnímu energetickému metabolis-
mu, ke snížení míry únavy, podporuje men-
tální činnost. 

VITAMÍN B6 je součástí péče o imunitní sys-
tém, je důležitý pro psychiku, přispívá k tvor-
bě červených krvinek a k normálnímu meta-
bolismu homocysteinu. 

VITAMÍN C podporuje tvorbu kolagenu dů-
ležitého pro chrupavky, kosti a pokožku, je 
prospěšný v péči o imunitní i nervovou sou-
stavu, pomáhá bojovat s únavou, podporuje 
vstřebávání železa, chrání buňky před oxida-
tivním stresem. 

VITAMÍN D přispívá k normální hladině váp-
níku v krvi, k udržení zdravých kostí, zubů, 
svalů, pečuje o činnost imunitního systému. 

VITAMÍN E přispívá k ochraně buněk před 
oxidativním stresem, což je proces, kdy vzni-
kají volné radikály, které podporují např. pro-
ces stárnutí. 

VITAMÍN K přispívá k normální srážlivos-
ti krve, je součástí péče o kosti a pohybový 
aparát. 

KYSELINA LISTOVÁ podporuje krvetvorbu, 
přispívá k růstu zárodečných tkání během 
těhotenství, pečuje o psychiku a imunitní sys-
tém, podporuje metabolismus homocystei-
nu, bojuje s únavou. 

Jak působí obsažené látky? Fintabs C
(doplněk stravy)

Fintabs C obsahuje složky, které 
poskytují organismu výživu pro 
pohybový aparát, jsou užitečné 
pro ženy i muže, pro střední ge-
neraci, důležité pro sportovce.  

Dávkování: 3 tablety denně, ráno 
před snídaní 1 tableta, před obědem 
2 tablety
Jedna tableta obsahuje: 121 mg 
křemíku, 25 mg vitamínu C, 15 mg 
vápníku, 9 mg hořčíku, 5 mg citru-
sových bioflavonoidů, 20 μg biotinu, 
16,6 μg chromu. Schváleno Anti-
dopingovým výborem ČR. Výrobek 
není určen dětem do 3 let.

Balení: 300 tablet
Cena: 520 Kč 
Kód: 300 944

Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.

Fintabs CD
(doplněk stravy)

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.  

Dávkování: 4 tablety denně, ráno 
a v poledne, před nebo po jídle
Jedna tableta obsahuje: 100 mg 
vápníku; 60 mg hořčíku; 49 mg kře-
míku; 18,8 mg vitamínu C; 2,5 μg 
vitamínu D3. Schváleno Antidopin-
govým výborem ČR. Výrobek není 
určen dětem do 3 let.

Balení: 300 tablet
Cena: 520 Kč
Kód: 300 943

Fintabs CD bori
(doplněk stravy)

Fintabs CD bori obsahuje slož-
ky, které poskytují organismu 
výživu pro pohybový aparát, 
vápník je zde obohacen o hoř-
čík, křemík, bor, vitamíny K1, D3, 
C a biotin. Tyto látky jsou  užiteč-
né pro střední generaci, seniory, 
ženy v přechodu. 

Dávkování: 4 tablety denně, ráno 
a v poledne, před nebo po jídle
Jedna tableta obsahuje: 100 mg 
vápníku; 60 mg hořčíku; 49 mg kře-
míku; 18,8 mg vitamínu C; 0,8 mg 
boru; 17,5 μg vitamínu K1; 7,5 μg 
biotinu; 2,5 μg vitamínu D3. Výrobek 
není určen dětem do 3 let.

Balení: 300 tablet
Cena: 570 Kč
Kód: 300 953

Fintabs pro
(doplněk stravy)

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

Dávkování: 2 tablety denně, ráno 
a v poledne, před nebo po jídle 
Jedna tableta obsahuje: 93 mg 
křemíku; 40 mg vápníku; 20 mg  
vit. C; 5 mg citrusových bioflavonoi-
dů, 5 mg zinku; 3,3 mg vit. E; 1,3 mg 
vit. B5; 1 mg hořčíku; 0,73 mg vit. B6; 
0,5 mg vit. B2; 100 μg kys. listové;  
80 μg vit. A; 16,6 μg chromu; 15 μg 
biotinu; 8,3 μg selenu. Schváleno  
Antidopingovým výborem ČR. Vý-
robek není určen dětem do 3 let.

Balení: 300 tablet
Cena: 570 Kč
Kód: 300 950

doplněk stravydoplněk stravydoplněk stravy doplněk stravy



fin Flexistrong
(doplněk stravy)

Výtažek z novozélandských slávek

Flexistrong obsahuje extrakt ze škeblí - z no-
vozélandských slávek zelenoústých. Výrobce 
uvádí, že jsou zdrojem látek (stopových prv-
ků, vitamínů, aminokyselin, glykosaminogly-
kanů, EPA, DHA, ETA), které souvisí s péčí  
o kloubní aparát. Extrakt je lidským organis-
mem snadno přijímán a snášen bez vedlej-
ších účinků, vhodný pro střední generaci, 
sportovce, seniory. 
V pobřežních vodách Nového Zélandu, kde 
se slávky zelenoústé chovají, testuje kontrol-
ní tým ještě před výlovem tyto mlže tak, aby 
byla zabezpečena nejvyšší kvalita těch škeblí, 
které budou dále zpracovány.

Dávkování: prvních deset dnů 2 kapsle 2x denně, 
pak 1 kapsle 2x denně, kdykoliv během dne 
Jedna kapsle obsahuje: 400 mg extraktu ze slá-
vek zelenoústých (Perna canaliculus). Obal kapsle 

Finedrink
(doplněk stravy)

Chutný instantní nápoj

Finedrink je dobře rozpustný nápoj. Obsahu-
je vitamíny a minerály, které jsou užitečné pro 
fyzický i psychický výkon člověka. Je obohacen 
inulinem, slazen sukralózou (sladidlo vhodné  
i pro diabetiky). 
Finedrinky jsou k dostání v malém i velkém ba-
lení, v pěti různých příchutích. Jsou velmi chutné 
v každém ročním období, vhodné pro školáky, 
sportovce i seniory.

Příchutě: citron, černý rybíz, grapefruit, malina, po-
meranč
Účinné látky ve 100 ml nápoje: 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 zinku; 0,4 mg že-
leza; 0,12 mg vit. B6; 0,12 mg vit. B2; 0,11 mg vit. B1;  
16 μg kys. listové; 5 μg jodu; 4 μg biotinu; 0,2 μg  
vit. B12. Schváleno Antidopingovým výborem ČR.  
Výrobek není určen dětem do 3 let.

fin Flexigel
(doplněk stravy)

Kolagen s vitamíny a hořčíkem

Flexigel je dobře vstřebatelný roztok, jehož 
hlavní složkou je hydrolyzovaný kolagen. 
Je ochucený koncentrátem z černého rybí-
zu (zdroj fruktózy), obohacen o B vitamíny  
a hořčík. Hořčík je nápomocný pro udrže-
ní zdravých kostí a zubů, pro snížení míry 
únavy a vyčerpání, k činnosti svalů. Vitamí-
ny řady B pomáhají udržet zdravý stav sliz-
nic a pokožky, přispívají k normální činnosti 
nervové soustavy. 
Obecně je kolagen důležitý pro udržení 
kostí a šlach v kondici. K úbytku kolagenu 
dochází zejména vlivem stárnutí nebo fy-
zické námahy, proto je užitečný pro střední 
a starší generaci nebo pro sportovce.

Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.

fin Fosfotabs
(doplněk stravy)

Zdroj lecitinu a manganu
 

Fosfotabs obsahuje speciální lecitin 
a mangan, k dostání je ve formě tablet. 
Mangan je stopový prvek, který přispívá 
k normálnímu energetickému metabolis-
mu, pečuje o dobrý stav kostí, napomá-
há tvorbě pojivových tkání, podílí se na 
ochraně buněk před oxidativním stresem, 
je tak součástí jejich ochrany před půso-
bením volných radikálů.

Mezi evropskými odborníky i nadále probí-
hají diskuse, zda povolit formulace týkající 
se pozitivního vlivu lecitinu např. na paměť, 
duševní výkon či metabolismus tuků. 

Dávkování: 2 tablety denně, ráno a v poledne, 
při jídle
Jedna tableta obsahuje: 304 mg speciálního 

fin Fortesatabs
(doplněk stravy)

Extrakt z kurkumy a DL-fenylalanin 

Fortesatabs obsahuje kurkumin a aminokyselinu 
DL-fenylalanin. Kurkumin se získává z kurkumy 
dlouhé (Curcuma longa), která se běžně používá 
v kulinářství a je známá jako jedna z hlavních slo-
žek indického koření kari. Kurkuma podporuje trá-
vení, přispívá k přirozené funkci střevního traktu, je 
zdrojem přírodních antioxidantů, je součástí péče 
o obranyschopnost organismu, pomáhá udržet 
normální hladinu cholesterolu. 
Fenylalanin je esenciální aminokyselina (tzn., že tělo 
ji samo nevytvoří, musí být obsažena ve stravě), ze 
které organismus vyrábí neurotransmitery - přena-
šeče nervových vzruchů v nervových spojích. 

Dávkování: 2 tablety denně, cca 15 minut před jídlem
Jedna tableta obsahuje: 263,2 mg extraktu z kurkumy 
dlouhé (obsahuje 250 mg kurkuminoidů), 250 mg DL-fe-
nylalaninu. Přípravek není určen pro dlouhodobé podá-
vání, není vhodný pro děti, adolescenty, těhotné a kojící 

fin Fosfocaps
(doplněk stravy)

Lecitin s manganem a hořčíkem 

Fosfocaps obsahuje lecitin (zdroj fosfatidyl-
cholinu) a hořčík, je obohacen o mangan. Má 
podobu kapslí.
Mangan je součástí ochrany buněk před oxi-
dativním stresem. Hořčík přispívá k udržení 
normálního stavu kostí, zubů, k psychické čin-
nosti, ke snížení míry únavy, podporuje funk-
ci svalů i nervové soustavy. Cholin ( je hlavní 
složkou fosfatidylcholinu) kladně ovlivňuje 
činnost jater, přispívá k normálnímu metabo-
lismu homocysteinu a krevních tuků.  
Mezi potenciální uživatele těchto látek patří 
lidé pravidelně konzumující tuky, cukry, alkohol 
či černou kávu, osoby přecitlivělé a neklidné.
 
Dávkování: 2 kapsle denně, ráno a v poledne, při 
jídle. Jedna kapsle obsahuje: 509,6 mg speciálního 
lecitinu, 279,14 mg rostlinného oleje, 175 mg fos-

Balení: 500 ml
Cena: 795 Kč
Kód: 300 195

Balení: 60 kapslí
Cena: 995 Kč
Kód: 300 122

Balení: 60 tablet
Cena: 785 Kč
Kód: 300 959

Balení: 50 kapslí
Cena: 485 Kč
Kód: 300 978

Balení: 150 tablet
Cena: 490 Kč
Kód: 300 996

doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy
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fatidylcholinu, 45 mg hořčíku, 
0,6 mg manganu (obal kaps-
le obsahuje hovězí želatinu). 
Výrobek není určen dětem do 
3 let.

lecitinu, 0,5 mg manganu. 
Výrobek není určen dětem 
do 3 let.

ženy, pro fenylketonuriky, 
hypertoniky, opatrnost je 
nutná u osob s poruchou 
srážení krve a žlučovými 
kameny.

Dávkování: 2x denně 15 ml (5 ml = 1 čajová 
lžička). Obsah účinných látek ve 30 ml: 10 g 

Balení: 0,2 l / 2 l
Cena: 0,2 l - 5 Kč
           2 l - 40 Kč
Kódy: dle jednotlivých 
           příchutí

obsahuje hovězí 
želatinu. Výrobek 
není určen dětem 
do 3 let.

se sukralózou

hydrolyzovaného kolagenu*;  
1,1 mg vit. B1; 1,4 mg vit. B2; 
6 mg vit. B5; 1,4 mg vit. B6;  
60 mg hořčíku. Výrobek není 
určen dětem do 3 let. 
* vepřový kolagen



fin Glandincaps
(doplněk stravy)

Pupalkový olej v kapslích

Glandincaps obsahuje olej získaný z pupalky 
dvouleté (Oenothera biennis). Pupalkový olej 
je za studena lisovaný, získává se z prvního 
lisování (tzv. panenský olej), je zpracován bez 
použití chemikálií, pouze mechanickým liso-
váním, jsou v něm zachovány všechny účinné 
složky. Je obohacen o vitamín E, který přispívá 
k ochraně buněk před oxidativním stresem.  
Pupalka dvouletá (zdroj kyseliny gamalinole-
nové - GLA) se doporučuje u předmenstruač-
ních stavů a nervového napětí, pomáhá ulevit 
při bolestivé menstruaci, podporuje přirozené 
fungování kloubů, pomáhá zvyšovat odolnost 
vůči kožním problémům, je součástí ochrany 
srdce a cév. 

Dávkování: 2 kapsle 2x denně, během nebo po jídle
Jedna kapsle obsahuje: 500 mg za studena liso-

fin Fosfosercaps
(doplněk stravy)

Zdroj fosfatidylserinu

Fosfosercaps byl před 10 lety vyhlášen Asociací prodejců zdravé výživy v Hel-
sinkách 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 prováděné v Evropě i USA naznačují, že tyto látky mohou 
zlepšit schopnost zvládnout stres a čelit jeho dlouhodobému vlivu.

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

Dávkování: 1 - 2 kapsle denně, ráno a v poledne, při jídle
Jedna kapsle obsahuje: 480 mg fosfolipidů získaných ze sóji (sója není geneticky 
upravována), 210 mg rostlinného oleje, 100 mg fosfatidylserinu, 100 mg kyseliny fos-
fatidové (obal kapsle obsahuje hovězí želatinu). Výrobky nejsou určeny dětem do 3 let.

fin Ginkbicaps
(doplněk stravy)

Extrakt z jinanu dvoulaločného

Ginkbicaps obsahuje výtažek z listů jinanu dvoulaločného 
(Ginkgo biloba), který je také nazýván „stromem moudrosti 
a dlouhověkosti“. 
Ginkgo biloba vykazuje antioxidační vlastnosti, přispívá 
k normální funkci kardiovaskulárního systému, pomáhá 
udržovat kognitivní funkce (poznávací procesy a operace, 
např. koncentrace, paměť, myšlení). 
U Ginkgo biloby se uvádí, že podporuje krevní cirkulaci 
v mozku, srdci i nohách (což je důležité např. u diabetiků), 
pomáhá udržovat paměť, má kladný vliv na koncentraci, 
podporuje fyzickou i duševní pohodu.

Dávkování: 1 kapsle denně, nejlépe dopoledne
Jedna kapsle obsahuje: 30 mg extraktu z Ginkgo biloby, tj. 7,2 mg 
ginkgoflavonglykosidů. Schváleno Antidopingovým výborem ČR. 
Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu. Výrobek není určen dětem.

Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.

fin Glukimtabs
(doplněk stravy)

Beta-glukany z kvasnic 

Glukimtabs obsahuje patentovanou složku 
WGP® beta-glukan získanou z potravinářských 
kvasnic. Beta-glukany přispívají k udržení normální 
hladiny cholesterolu v krvi (cholesterol je jedním 
z faktorů způsobujících vysoký tlak, což ovlivňuje 
riziko výskytu aterosklerózy).  

WGP® beta-glukan je chráněn více než 200 pa-
tenty, v r. 2011 obdržel na světové vědecké plat-
formě v SupplySide West Scientific Award vítězné 
ocenění. Porota složená z odborníků posuzovala 
výrobky podle různých kritérií, v oznámení o výbě-
ru WGP® beta-glukanu agentura Virgo Publishing 
sdělila: „Všechny studie prokázaly významný pří-
nos pro zdraví lidského organismu, včetně zlepšení  
fyzického zdraví, tělesné a duševní pohody.“

Dávkování: 2 tablety denně, kdykoliv
Jedna tableta obsahuje: 125 mg patentovaného WGP® 
beta-glukanu (WGP = Whole Glucan Particle), 165 mg 
kukuřičného škrobu. Výrobek není určen dětem do 3 let.

fin Guartabs
(doplněk stravy)

Výtažek z guarany  

Guartabs obsahuje extrakt z guarany, což 
je tropická dřevina pocházející z povodí 
Amazonky. Guarana (Paullinia cupana) 
podporuje vitalitu, pomáhá redukovat du-
ševní vyčerpanost a posilovat tělo, přispívá 
ke zvýšení koncentrace, pomáhá stimulovat 
metabolismus tuků. 

Mezi potenciální uživatele guarany patří 
osoby bojující s únavou nebo vykonávající 
činnost, která vyžaduje dlouhodobou kon-
centraci (např. řidiči či studenti během pří-
prav ke zkouškám). 

Dávkování: 1 - 2 tablety denně, nepodávat před 
spaním
Jedna tableta obsahuje: 502,2 mg sušeného 
extraktu guarany Paullinia cupana (odpovídá 
1600 mg čerstvých semen), 10 % kofeinu. Výro-
bek není určen dětem.

Balení: 50 kapslí
Cena: 445 Kč
Kód: 300 109

Balení: 168 kapslí
Cena: 1.030 Kč
Kód: 300 907

Balení: 30 tablet
Cena: 935 Kč
Kód: 300 118

Balení: 40 tablet
Cena: 320 Kč
Kód: 300 997

doplňky stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy
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Balení: 45 kapslí
Cena: 1.500 Kč
Kód: 300 129

vaného pupalkového oleje,  
50 mg kyseliny gamalino-
lenové, 3,33 mg vitamínu E 
(obal kapsle obsahuje rost-
linnou želatinu). Výrobek 
není určen dětem do 3 let.

Balení: 90 kapslí
Cena: 2.400 Kč
Kód: 300 135



fin Karditabs
(doplněk stravy)

Zdroj hořčíku a B vitamínů

Karditabs obsahuje kombinaci hořčíku, kyse-
liny listové a B vitamínů. Hořčík je důležitý pro 
normální stav kostí, zubů, pro činnost svalů  
i nervové soustavy, pomáhá bojovat s únavou. 
Kyselina listová (vitamín B9) podporuje krve-
tvorbu, přispívá k normálnímu metabolismu 
homocysteinu i k funkci imunitního systému. 
Vitamín B6 má kladný vliv na metabolismus 
homocysteinu (který bývá nazýván „chole-
sterolem 3. tisíciletí“), je důležitý pro tvorbu 
červených krvinek, pro naši obranyschopnost. 
Vitamín B12 přispívá k normálnímu energe-
tickému metabolismu i ke snížení míry únavy  
a vyčerpání. 

Dávkování: 1 tableta denně, odpoledne nebo večer
Jedna tableta obsahuje: 300 μg kyseliny listové; 
200 mg hořčíku; 83,66 mg kukuřičného škrobu;  
2,2 mg vitamínu B6; 3 μg vitamínu B12. Výrobek 
není určen dětem do 3 let.

fin Chloretabs
(doplněk stravy)

Obsahuje sladkovodní řasu chlorellu

Chloretabs se získává z nutričně bohaté sladkovodní 
řasy Chlorella pyrenoidosa. Je zdrojem chlorofylu, CGF 
růstového faktoru, proteinů a vlákniny, které ve vzá-
jemné spolupráci pomáhají při čištění střeva - chlo-
rella je tak nápomocná při očistě organismu, přispívá 
k vylučování škodlivých látek z těla. Je vhodná pro 
osoby dodržující očistné diety či půsty. Pomáhá zvý-
šit vitalitu organismu, má kladný vliv na prospěšnou 
střevní mikroflóru i na posílení imunitního systému. 
Na začátku užívání přípravku se doporučuje brát  
1 tabletu denně, poté 2 tablety a postupně přidávat 
na max. 5 tablet denně. Vždy nalačno a dostatečně 
zapít, nejlépe další půlhodinu nic nepřijímat ústy. 

Dávkování: 1 - 5 tablet denně, dostatečně zapít, nepodávat 
před spaním 
Jedna tableta obsahuje: 356 mg řasy Chlorella pyrenoido-
sa. Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výrobky nejsou 
určeny dětem do 3 let. 

fin Inubitabs
(doplněk stravy)

Inulin z kořene čekanky

Inubitabs je vyroben z čekanky 
obecné, která je zdrojem inulinu. 
Tento 100% přírodní inulin se získá-
vá z kořene čekanky extrakcí pomocí 
horké vody, díky čemu není naruše-
na jeho struktura. Výsledkem je bílý 
prášek, který je lisován do tablet.
Inulin se doporučuje v rámci péče 
o střevní flóru, která bývá narušená 
např. nevhodnou stravou, užíváním 
antibiotik, často je „v ohrožení“ bě-
hem cest do zahraničí. 

Dávkování: 1 tableta 2x denně, před 
jídlem
Jedna tableta obsahuje: 1000 mg čisté-
ho inulinu z čekanky obecné (Cichorium 
intybus). Výrobek není určen dětem do 
3 let.

Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.

Kromisatabs
(doplněk stravy)

Chrom z přírodních zdrojů
 

Kromisatabs obsahuje chrom získaný z kukuřič-
ného škrobu. Chrom je důležitý stopový minerál, 
který přispívá k udržení normální hladiny glukó-
zy v krvi a k normálnímu metabolismu makroži-
vin (mezi makroživiny řadíme bílkoviny, sacha-
ridy a tuky, tělo díky nim získá dostatek energie  
k zajištění nezbytných životních funkcí). 
Chrom se nadměrně vylučuje např. při fyzické 
práci, duševním vypětí, v těhotenství. Při jeho 
nedostatku může dojít k narušení metabolismu 
glukózy (cukru, který je hlavním zdrojem ener-
gie člověka), což se může projevit únavou. 

Dávkování: 1 tableta denně, v poledne nebo večer, 
jednu hodinu před jídlem
Jedna tableta obsahuje: 332 mg kukuřičného škro-
bu, 50 μg chromu. Schváleno Antidopingovým výbo-
rem ČR. Výrobek není určen dětem do 3 let. 

fin Kelpatabs
(doplněk stravy)

Zdroj jodu z mořské řasy 

Kelpatabs se získává z mořské řasy Asco-
phyllum nodosum, která je zdrojem jodu. Jod 
přispívá k normální tvorbě hormonů štítné 
žlázy a k činnosti štítné žlázy. Je důležitý pro 
duševní i tělesný vývoj člověka, podporuje 
normální energetický metabolismus, má vliv 
na činnost nervové soustavy, na dobrý stav 
pokožky. 
Obecně je v České republice přísun jodu ne-
dostatečný, naše půda a také strava jsou chu-
dé na obsah tohoto prvku. Zároveň je třeba 
pamatovat, že se nedoporučuje přípravky  
s jodem podávat při zvýšené funkci štítné 
žlázy (u tzv. hyperfunkce).

Dávkování: 1 tableta denně, kdykoliv
Jedna tableta obsahuje: 150 mg mořské řasy 
Ascophyllum nodosum = 150 μg jodu. Schváleno 

Balení: 150 tablet
Cena: 440 Kč
Kód: 300 106

Balení: 60 tablet
Cena: 330 Kč
Kód: 300 111

Balení: 160 tablet
Cena: 320 Kč 
Kód: 300 908

Balení: 120 tablet
Cena: 320 Kč
Kód: 300 909

doplňky stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy
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Balení: 115 tablet
Cena: 490 Kč
Kód: 300 960

Balení: 290 tablet
Cena: 995 Kč
Kód: 300 961

Antidopingovým výborem ČR. 
Výrobek není určen dětem, 
těhotným ženám a osobám  
s nemocemi štítné žlázy.

fin Lycoforscaps
(doplněk stravy)

Lykopen získaný z rajčat

Lycoforscaps obsahuje lykopen - karotenoid 
získaný ze speciálně šlechtěné odrůdy rajčat 
HLLS. Je lidským organismem snadno přijí-
mán a snášen, nezpůsobuje vznik alergické 
reakce jako při požití celých rajčat. 

Pro zajímavost - ¼ kg pyré z rozvařených 
rajčat je zdrojem asi 5 mg lykopenu, což je 
množství, které je obsaženo v jedné kapsli 
produktu Lycoforscaps. 

Evropští odborníci vedou diskuse o tom, zda 
schválit tvrzení, že lykopen funguje jako anti-
oxidant bojující s volnými radikály.  

Dávkování: 1 kapsle 2x denně, před nebo mezi jídly
Jedna kapsle obsahuje: 5 mg lykopenu ze spe-
ciálně vyšlechtěné odrůdy rajčat HLLS (obal kaps-

doplněk stravy

Balení: 60 kapslí
Cena: 900 Kč
Kód: 300 964

le obsahuje hovězí želatinu). 
Výrobek není určen dětem do 
3 let.



fin Magnesatabs
(doplněk stravy)

Zdroj hořčíku a B vitamínů

Magnesatabs obsahuje hořčík a vybrané vi-
tamíny řady B. Hořčík je důležitý pro udržení 
zdravých kostí a zubů, přispívá k normální 
psychické činnosti, je užitečný ke snížení míry 
únavy, prospěšný pro činnost svalů i nervové 
soustavy. Jeho nízká hladina se může projevit 
při namáhavé práci, sportu, při kojení. 
Vitamín B1 (thiamin) přispívá k normálnímu 
energetickému metabolismu, pečuje o psy-
chiku i srdce. Vitamín B3 (niacin) prospívá sta-
vu sliznic i pokožky, pečuje o činnost nervové 
soustavy. Vitamín B6 (pyridoxin) podporuje 
tvorbu červených krvinek, prospívá funkci 
imunitního systému. 

Dávkování: 4 tablety denně, odpoledne a večer, po 
jídle
Jedna tableta obsahuje: 87,5 mg hořčíku; 4,5 mg 

Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.

fin Mycelcaps
(doplněk stravy)

Extrakt z houby Shiitake 
 

Mycelcaps obsahuje patentovanou sloučeninu AHCC® 
získanou z mycelií hub Shiitake (mycelium - podhoubí). 
Japonské houbě Shiitake (houževnatec jedlý) se pře-
zdívá „perla mezi houbami“, v Asii je již několik staletí 
považována za ceněnou houbu s vysokou výživnou 
hodnotou. 
Ačkoliv oficiálně v evropském registru zdravotních tvrzení 
nebyly dosud účinky AHCC® schváleny, je tato sloučenina 
předmětem rozsáhlého výzkumu probíhajícího zejména  
v Japonsku (cca 200 studií na 30 univerzitách), na toto 
téma vyšla řada článků i odborných publikací. Vědci zkou-
mají účinky AHCC® u vysokého krevního tlaku, u narušené 
imunity. Prokazují význam AHCC® pro oslabené jedince, 
rekonvalescenty, lidi ve stresu.
  
Dávkování: 1 kapsle 2x denně, po jídle
Jedna kapsle obsahuje: 200,25 mg myceliového extraktu 
z houby Shiitake (odpovídá 160 mg patentované aktivní 
sloučeniny AHCC® - Active Hexose Correlated Compound). 

fin Mineraltabs
(doplněk stravy)

Komplex minerálů 

Mineraltabs obsahuje minerály a stopové 
prvky, které přispívají ke správnému fungování 
organismu. Např. vápník je potřebný pro udr-
žení zdravých kostí a zubů, hořčík je důležitý 
pro činnost svalů a nervů, železo podporuje 
tvorbu červených krvinek, chrom napomá-
há udržení hladiny cukru v krvi, zinek a selen 
prospívají imunitě, vitamín C bojuje s únavou, 
fosfor přispívá k normálnímu energetickému 
metabolismu. Přípravek se doporučuje při  
nedostatečném přívodu prvků stravou, vhodný 
je při sportu a fyzické námaze, kdy vlivem po-
cení dochází ke ztrátám minerálů.  

Dávkování: 2 tablety denně, po jídle nebo po zátěži
Jedna tableta obsahuje: 130 mg vápníku; 100 mg
fosforu; 45 mg hořčíku; 30 mg vitamínu C; 8 mg 
křemíku; 2,5 mg železa; 2 mg zinku; 0,25 mg mědi;  

fin Multis
(doplněk stravy)

Sirup plný vitamínů  

Multis je lahodný sirup s pomerančo-
vou příchutí. Obsahuje vitamíny A, C, D, 
E, K, vitamíny skupiny B, beta-karoten, 
kyselinu listovou, zinek a selen. 
Tyto látky lze doporučit rekonvalescen-
tům, lidem bojujícím s únavou, konzu-
mujícím nevyváženou stravu s mini-
mem ovoce a zeleniny. Formu sirupu 
ocení osoby mající problém s polyká-
ním tablet či kapslí. 

Dávkování: 10 ml denně (tj. 2 čajové lžičky), 
krátce po jídle
Obsah účinných látek v 10 ml: 800 μg 
vit. A; 1,4 mg vit. B1; 1,6 mg vit. B2; 18 mg  
vit. B3; 4 mg vit. B5; 2,2 mg vit. B6; 180 μg  

Balení: 100 tablet
Cena: 370 Kč
Kód: 300 980

Balení: 110 tablet
Cena: 370 Kč
Kód: 300 982

Balení: 250 ml
Cena: 400 Kč
Kód: 300 141

Balení: 80 kapslí
Cena: 2.290 Kč
Kód: 300 939

doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy
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0,4 mg manganu; 10 μg sele-
nu; 6,5 μg chromu. Schváleno 
Antidopingovým výborem ČR. 
Výrobek není určen dětem do 
3 let. 

kys. listové; 3 μg vit. B12; 
60 mg vit. C; 5 μg vit. D3; 
10 mg vit. E; 60 μg vit. 
K1; 3 mg beta-karote-
nu; 30 μg biotinu; 40 μg 
selenu; 7,5 mg zinku. Vý-
robek není určen dětem 
do 3 let.

Schváleno Antidopingo-
vým výborem ČR. Obal 
kapsle obsahuje hovězí 
želatinu. Výrobek není 
určen dětem do 3 let. 

vitamínu B3; 0,55 mg vitamí-
nu B6; 0,35 mg vitamínu B1. 
Schváleno Antidopingovým 
výborem ČR. Výrobek není  
určen dětem do 3 let. 

fin Mag350tabs
(doplněk stravy)

Hořčík z Mrtvého moře

Mag350tabs obsahuje hořčík získaný 
z Mrtvého moře. 
Hořčík je minerální prvek nezbytný pro 
fungování buněk lidského organismu. Jed-
nostranná strava, nadměrný přísun tuků, 
cukru, soli, koření, kávy či alkoholu, stejně 
jako nevyvážené diety, mohou způsobit 
nedostatek tohoto prvku. Jeho nízká hla-
dina se může projevit při cvičení, namáha-
vé fyzické práci, během kojení, u diabetiků, 
osob čelících dlouhodobému stresu. Velmi 
důležité je jeho doplňování u tetanie nebo 
u sportovců po tělesné námaze. 

Dávkování: 1 tableta denně, po jídle (lze i cu-
cat)
Jedna tableta obsahuje: 350 mg hořčíku. Vý-
robek není určen dětem do 3 let. 

Balení: 140 tablet
Cena: 535 Kč
Kód: 300 154

doplněk stravy

fin Natur Kalcitabs
(doplněk stravy)

Vápník a vitamín D2

Natur Kalcitabs obsahuje patentovanou 
látku Aquamin™ (zdroj vápníku z mořských 
řas na Islandu) a vitamín D2 získaný z kva-
sinek Saccharomyces cerevisiae. Neobsahuje 
živočišné složky, je proto výborný i pro ve-
getariány. 
Vápník je potřebný pro udržení zdravých 
kostí a zubů, přispívá k optimální srážlivosti 
krve, k normálnímu energetickému meta-
bolismu, ke správné činnosti svalů a funkci 
nervových přenosů, podporuje činnost trá-
vicích enzymů. 
Vitamín D přispívá k optimální hladině váp-
níku v krvi, k udržení dobrého stavu kostí  
a zubů, k činnosti svalů či imunitního systé-
mu, ke vstřebávání vápníku a fosforu.

Dávkování: 1 tableta denně, po jídle
Jedna tableta obsahuje: 400 mg vápníku, 10 µg 
vitamínu D2. Výrobek není určen dětem do 3 let.

Balení: 70 tablet
Cena: 465 Kč
Kód: 300 155

doplněk stravy
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fin Optisaltabs
(doplněk stravy)

Zdroj draslíku a hořčíku

Optisaltabs obsahuje draslík a hořčík. Tyto mi-
nerály jsou součástí péče o srdečně-cévní aparát,  
o svalovou i nervovou soustavu. 
Draslík přispívá k normální činnosti nervů a sva-
lů, je užitečný pro udržení optimálního krevního 
tlaku. Jeho nedostatek bývá zaznamenán u se-
niorů, u osob nadměrně se potících. 
Hořčík je důležitý pro udržení zdravých kostí či 
zubů, pečuje o psychiku, přispívá ke snížení míry 
únavy, k normálnímu energetickému metabo-
lismu, je prospěšný pro činnost svalů i nervové 
soustavy. Obecně mají zvýšenou potřebu hořčí-
ku sportovci, lidé ve stresu, diabetici, ženy užíva-
jící hormonální antikoncepci. 

Dávkování: 2 tablety 3x denně, v průběhu jídla
Jedna tableta obsahuje: 100 mg draslíku, 20,8 mg 
hořčíku. Výrobek není určen dětem do 3 let, lidem  
s onemocněním ledvin, osobám užívajícím diuretické 

fin NeoEcaps50
(doplněk stravy)

Vitamín E z klíčkového oleje

NeoEcaps50 obsahuje vitamín E získaný 
z klíčkového oleje, je zdrojem všech osmi  
složek ve skupině E vitamínů. 
Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxi-
dativním stresem - tj. před útokem volných ra-
dikálů. Tyto látky vznikají jako vedlejší produkt 
látkové výměny v buňkách. Čím je člověk star-
ší, tím více volných radikálů se v něm vytváří, 
zároveň se snižuje jeho obranyschopnost proti 
nim. Volné radikály mají schopnost poškozo-
vat buňky a urychlovat tak proces stárnutí.  

Dávkování: 1 kapsle denně, po jídle
Jedna kapsle obsahuje: 329 mg klíčkového oleje, 
145 mg přírodní směsi tokoferolů, 41 mg D-alfa to-
koferolu (obal kapsle obsahuje hovězí želatinu)
Obsah účinných látek v 1 kapsli: vitamín E 50 mg 
- 25 mg pochází ze směsi tokoferolů (gama-tokofe-
rol 50,8 mg; delta-tokoferol 20,3 mg; alfa-tokoferol  
11,6 mg; beta-tokoferol 1,5 mg; ostatní tokofero-

fin Olivetabs
(doplněk stravy)

Výtažek z listů olivovníku 

Olivetabs (momentálně k dostání v původ-
ním obalu s názvem Antipress) obsahuje vý-
tažek z listů olivovníku evropského, z něhož 
se vyrábí patentovaný extrakt EFLA®943. 
Jeho hlavní složkou je látka oleuropein, kte-
rá patří mezi přírodní antioxidanty a je sou-
částí péče o srdce a cévy. 
Oleuropein pomáhá udržet normální hla-
dinu krevního tlaku, je užitečný pro osoby, 
které jsou častěji ohroženy vyšším krevním 
tlakem, např. lidé s nadváhou, nadměrně 
konzumující sůl, kávu, alkohol nebo čelící 
dlouhodobému stresu. 

Dávkování: 1 tableta 2x denně, nezávisle na jídle
Jedna tableta obsahuje: 350 mg patentované-
ho extraktu z listů olivovníku evropského Olea 
europaea (EFLA®943) = zdroj 77 mg oleuropeinu. 
Výrobek není určen dětem, těhotným a kojícím 
ženám.

Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.

fin Prostis
(doplněk stravy)

Extrakt z americké palmy a zlatobýlu
 

Prostis obsahuje výtažek sušeného zralého 
plodu z americké trpasličí palmy (Serenoa re-
pens) a zlatobýlu obecného. Serenoa repens je 
užitečná v rámci péče o močový trakt, pomáhá 
udržet jeho normální funkci, podporuje maxi-
mální průtok moči (potíže s obtížným močením 
se projevují zejména u mužů středního a vyšší-
ho věku). Zlatobýl obecný (Solidago virgaurea) 
má příznivé účinky na funkci ledvin a močové-
ho měchýře, je součástí péče o prostatu (malá 
žláza nacházející se blízko močového měchýře, 
důležitá pro fyzické zdraví mužů), pomáhá při 
častém a těžkém močení. Zlatobýl je užitečný  
i pro ženy, kdy se doporučuje při bolestivé  
menstruaci, pečuje o horní cesty dýchací. 

Dávkování: 5 kapek 3x denně, s vodou, před jídlem

fin Prevescaps
(doplněk stravy)

Výtažek ze zeleného čaje

Prevescaps obsahuje výtažek ze ze-
leného čaje Camelia sinensis, který je 
zdrojem patentované látky Prevental®. 
Camelia sinensis je považována za pří-
rodní antioxidant, který pomáhá chránit 
buňky před oxidačním poškozením. Je 
součástí péče o srdečně-cévní systém, 
přispívá ke snížení hladiny cholesterolu 
a krevního tlaku, pomáhá posílit cévy  
a udržovat jejich elasticitu.  
Přípravek nenahrazuje pití zeleného 
čaje, je užitečný pro osoby, které chuť 
tekutého zeleného čaje z nějakých dů-
vodů nesnášejí. 

Dávkování: 1 kapsle 2x denně, před nebo 
mezi jídly, nepodávat na noc
Jedna kapsle obsahuje: 308 mg unikátní 
patentované látky Prevental® (extrakt Came-

fin Probi8caps
(doplněk stravy)

Bakterie mléčného kvašení a inulin  

Probi8caps obsahuje inulin a směs DUOLAC, kte-
rá je zdrojem 8 druhů bakterií (viz složení uvedené 
níže). Jedna kapsle obsahuje v momentě výroby 
jednu miliardu probiotik. Výrobce použil paten-
tovanou technologii, která chrání bakterie, dokud 
se nedostanou v aktivním stavu do střev, kde se 
uvolňují z ochranných vrstev.
Probiotika pomáhají obnovovat rovnováhu mi-
kroflóry ve střevním traktu (může být poškozená 
např. nevyrovnanou stravou nebo antibiotiky), 
mají užitečný vliv na trávení a podporují fungování 
trávicího traktu, přispívají ke zmírnění intolerance 
laktózy. 
 
Dávkování: 1 - 3 kapsle denně, s jídlem, zapít vodou
Jedna kapsle obsahuje: 382,88 mg inulinu, směs DUO-
LAC, která obsahuje: Bifidobacterium bifidum, Lactoba-
cillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plan-
tarum, Lactobacillus rhamnosus, Enterococcus faecium, 
Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium longum. 

Balení: 60 tablet
Cena: 940 Kč
Kód: 300 133

Balení: 190 tablet
Cena: 485 Kč
Kód: 300 926

Balení: 60 kapslí
Cena: 820 Kč
Kód: 300 962

Balení: 70 kapslí
Cena: 840 Kč
Kód: 300 107

Balení: 50 ml
Cena: 440 Kč
Kód: 300 986

doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy
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Balení: 60 kapslí
Cena: 485 Kč
Kód: 300 876

ly 17,3 mg) a 25 mg z přírodního 
D-alfa tokoferolu. Výrobek není ur-
čen dětem do 3 let.

lia sinensis). Obal kapsle 
obsahuje hovězí želati-
nu. Výrobek není určen 
dětem do 3 let.

V momentu výroby obsahuje výrobek 
minimálně 1,0x109 probiotik. Obal 
kapsle obsahuje hovězí želatinu. Vý-
robek není určen dětem do 3 let. 

Obsah: extrakt Serenoa repens 
(80 %), extrakt zlatobýlu obecného 
(20 %); 5 kapek (0,2 ml) obsahu-
je 128 mg plodu Serenoa repens, 
8 mg zlatobýlu obecného. Pro ob-
sah cca 57 % alkoholu výrobek není 
určen dětem.

léky šetřící draslík nebo 
léky proti arytmii. 



fin Relaxinis
(doplněk stravy)

Extrakt z mučenky, chmele a vřesu

Relaxinis obsahuje výtažky z mučenky, chmele 
a vřesového květu. Tyto byliny přispívají ke zklid-
nění organismu, jsou užitečné v zátěžových  
a stresujících situacích. 
Mučenka pletní (Passiflora incarnata) pomáhá 
ulevit nervovému napětí, podporuje duševní  
harmonii při stresu, pomáhá udržet hluboký  
spánek, přispívá k optimální relaxaci. 
Chmel otáčivý (Humulus lupulus) podporuje 
zdravý spánek, napomáhá relaxaci, duševní i fy-
zické pohodě, podporuje trávení, přispívá k fun-
gování střevního traktu.
Vřes obecný (Calluna vulgaris) má příznivý vliv na 
močový trakt, pomáhá odstranit škodlivé meta-
bolity z těla.

Dávkování: 10 kapek 3x denně, smíchat s vodou
Obsah: 10 kapek (0,4 ml) obsahuje extrakt z mučenky 

Pycnogenol / Pycnogenol Strong
(doplňky stravy)

Výtažek z kůry pobřežní borovice

Doplňky stravy Pycnogenol a Pycnogenol Strong obsahují patentovanou látku Pycno-
genol®, získanou z kůry pobřežních borovic (Pinus maritima), které rostou v borovicových 
lesích v jižní Francii. Rozdíl mezi produkty je v obsahu účinné látky: přípravek Pycnogenol je 
zdrojem 20 mg Pycnogenolu® v jedné tabletě, Pycnogenol Strong obsahuje dvojnásobné 
množství této látky (tj. 40 mg v tabletě). 

Pycnogenol je považován za silný antioxidant, ochraňuje buňky před volnými radikály, po-
máhá tak chránit organismus jako celek. Přispívá k posílení kardiovaskulárního systému, 
má příznivý vliv na cirkulaci krve, napomáhá redukovat výskyt křečových žil. Je užitečný  
v rámci péče o zrak, prospívá pokožce, kdy pomáhá obnovit její elasticitu. Pomáhá reduko-
vat produkci histaminu (vhodné pro alergiky). Mezi potenciální uživatele patří osoby, které 
často čelí škodlivým vnějším vlivům nebo stresovému prostředí. 

Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.

fin Remasacaps
(doplněk stravy)

Sušená hlíva ústřičná 

Remasacaps obsahuje výtažek z hlívy 
ústřičné. Tato jedlá houba (Pleurotus os-
treatus) pomáhá zvýšit obranyschopnost 
organismu, prospívá imunitě. Má příznivý 
vliv na hladinu cukru i tuků v krvi, je tak 
součástí péče o srdečně-cévní systém. 
Prospívá pohybovému aparátu - pomáhá 
zmírnit ztuhlost končetin a šlach. Má pří-
znivý efekt na peristaltiku střev. Pomáhá 
bojovat s únavou a přecitlivělostí organis-
mu, je prospěšná při stresu. 

Dávkování: 1 kapsle 2x denně, v poledne 
a večer, po jídle
Jedna kapsle obsahuje: 152 mg sušené hlívy 
ústřičné (Pleurotus ostreatus). Schváleno Anti-
dopingovým výborem ČR. Obal kapsle obsa-
huje hovězí želatinu. Výrobek není určen dě-
tem do 3 let.

fin Selenitabs / fin Selenitabs multi
(doplňky stravy)

Selen obohacený o vitamíny a minerály  

Selenitabs obsahuje selen, je obohacen o zinek, mangan a vitamín C. 
Selen přispívá k normální spermatogenezi (tj. k tvorbě spermií - mužských pohlavních buněk). Je 
užitečný pro udržení zdravých vlasů i nehtů. Přispívá k normální činnosti štítné žlázy, prospívá funkci 
imunitního systému. Je součástí ochrany buněk před oxidativním stresem - pomáhá chránit orga-
nismus před útokem volných radikálů (agresivní látky, atakují buňky v těle, mohou je poškodit). 
Mangan pečuje o dobrý stav kostí, napomáhá tvorbě pojivových tkání. Zinek je prospěšný pro 
udržení zdravých kostí, vlasů, nehtů i pokožky, pomáhá udržet hladinu testosteronu v krvi, pečuje  
o zrak. Vitamín C podporuje tvorbu kolagenu důležitého pro chrupavky, kosti i pokožku, je prospěš-
ný v péči o imunitní i nervovou soustavu, pomáhá bojovat s únavou, podporuje vstřebávání železa.  
Selenitabs multi je v porovnání s přípravkem Selenitabs obohacen ještě o vitamín E, který přispívá 
k ochraně buněk před oxidativním stresem, a vitamíny řady B, které jsou důležité pro tvorbu červe-
ných krvinek nebo pro dobrý psychický stav člověka.

Balení: 50 ml
Cena: 395 Kč
Kód: 300 887

Balení: 72 kapslí
Cena: 580 Kč
Kód: 300 874

Balení: 120 tablet
Cena: 425 Kč 
Kód: 300 974

doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy
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Balení: 60 tablet
Cena: 775 Kč
Kód: 300 890

(55 %), extrakt z chmele (25 %), 
extrakt z vřesu (20 %). Pro obsah 
57 % alkoholu výrobek není určen 
dětem.

Balení: 60 tablet
Cena: 1.390 Kč
Kód: 300 131

Pycnogenol
Dávkování: 2 - 4 tablety denně, po jídle
Jedna tableta obsahuje: 20 mg Pycnogenolu® - 
patentovaného výtažku z kůry pobřežní borovice 
(Pinus maritima), 182,4 mg kukuřičného škrobu. 
Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výrobek 
není určen dětem do 3 let.

Pycnogenol Strong
Dávkování: 1 - 2 tablety denně, po jídle
Jedna tableta obsahuje: 40,2 mg Pycnoge-
nolu® - patentovaného výtažku z kůry po-
břežní borovice (Pinus maritima), 162,3 mg 
kukuřičného škrobu. Výrobek není určen dě-
tem, těhotným a kojícím ženám.

Selenitabs multi
Dávkování: 1 tableta denně, ráno, po jídle
Jedna tableta obsahuje: 60 mg vitamínu C; 15 mg zin-
ku; 10 mg vitamínu E; 5 mg citrusových bioflavonoidů;  
4 mg vitamínu B5; 2,2 mg vitamínu B6; 1,4 mg vitamí-
nu B1; 50 μg selenu; 2,5 mg manganu. Schváleno Anti- 

Selenitabs
Dávkování: 1 tableta denně, ráno, po jídle
Jedna tableta obsahuje: 269 mg prášku z aceroly 
(60 mg vitamínu C); 147,45 mg mrkvové moučky;  
10 mg citrusových bioflavonoidů; 5 mg prášku  
z černého rybízu; 5 mg extraktu ze slupek hrozno-

Balení: 100 tablet
Cena: 535 Kč
Kód: 300 975

dopingovým výborem 
ČR. Výrobek není určen 
dětem do 3 let.

vého vína; 10 mg zinku; 2,5 mg 
manganu; 50 μg selenu. Schvá-
leno Antidopingovým výborem 
ČR. Výrobek není určen dětem 
do 3 let.

doplněk stravydoplněk stravy



fin Spirdietabs
(doplněk stravy)

Spirulina - zelená mikrořasa 

Spirdietabs obsahuje sladkovodní Spirulinu 
alga, která je bohatým zdrojem beta-karotenu, 
vitamínů a minerálů. 
Spirulina pomáhá zvýšit fyzický výkon, je uži-
tečná při redukci pocitu hladu, pomáhá mírnit 
chuť na sladké. Přispívá ke stabilizaci krevního 
tuku, díky obsahu draslíku pomáhá posílit sr-
deční aktivitu. 
Spirulina je obecně vhodná např. pro spor-
tovce, pro osoby s vyšší fyzickou zátěží, pro 
vegetariány i vegany. Je užitečná během boje  
s nadbytečnými kilogramy, prospěšná v rámci 
péče o srdečně-cévní systém. 

Dávkování: 5 tablet denně, hodinu před jídlem, do-
statečně zapít
Jedna tableta obsahuje: 360 mg Spiruliny alga. 
Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výrobek 
není určen dětem do 3 let.

fin Sitostabs Strong
(doplněk stravy)

Steroly získané z borovice

Sitostabs Strong obsahuje beta-sitostero-
ly získané z borovice. U rostlinných sterolů 
bylo schváleno toto tvrzení: „Bylo zjištěno, že 
rostlinné steroly a estery rostlinných stano-
lů snižují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká 
hladina cholesterolu je rizikovým faktorem 
pro vznik ischemické choroby srdeční.“ Přízni-
vého účinku se dosáhne při přívodu nejméně  
2 g rostlinných stanolů denně (tuto podmín-
ku splňuje denní dávka produktu Sitostabs 
Strong).

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

Dávkování: 2 tablety 2x denně, v poledne a večer, 

fin Slimcaps
(doplněk stravy)

Patentovaný citrusový extrakt  

Slimcaps obsahuje látku Sinetrol®XPur - 
patentovaný extrakt získaný z citrusového 
ovoce (zdroj: červený pomeranč, grapefruit, 
pomeranč z oblasti Středozemí) a guarany. 

Extrakt z rostliny Citrus aurantium pomáhá 
urychlit metabolismus, přispívá ke zvýše-
ní množství energie a podporuje spalování 
tuků. Je užitečný při snaze o udržení správ-
né tělesné hmotnosti, nápomocný v boji  
s nadbytečnými kilogramy, vhodný pro muže 
i ženy, kteří chtějí zůstat v dobré kondici. 

Dávkování: 1 kapsle 2x denně, během snídaně 
a oběda
Jedna kapsle obsahuje: 450 mg patentovaného 
citrusového extraktu Sinetrol®XPur (obal kapsle 
obsahuje hovězí želatinu). Výrobek není určen dě-
tem, těhotným a kojícím ženám.

Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.

fin Torultabs
(doplněk stravy)

Glutathion získaný z kvasnic
 

Torultabs obsahuje glutathion (získaný z krm-
ných kvasnic), je obohacen o vitamíny B a C. 
Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu, má 
kladný vliv na imunitu organismu, podílí se na 
ochraně buněk před oxidativním stresem. 
Vitamíny řady B přispívají k tvorbě červených 
krvinek, pečují o činnost nervové soustavy, jsou 
užitečné v boji s únavou.  
Obsažené látky jsou vhodné např. pro spor- 
tovce, osoby po zátěži, rekonvalescenty. 

Probíhají studie, které shromažďují informace  
o tom, zda má glutathion antioxidační vlastnos-
ti, které by zajistily antioxidační ochranu každé 
buňky v těle a podpořily tak jeho vitalitu. 

Dávkování: 1 tableta denně, nezávisle na jídle
Jedna tableta obsahuje: 625,77 mg extraktu z krm-
ných kvasnic (min. 50 mg glutathionu); 30 mg vita-
mínu C; 9 mg vitamínu B3; 2 mg vitamínu B5; 1,1 mg 
vitamínu B6; 0,8 mg vitamínu B2; 0,7 mg vitamínu B1. 
Schváleno Antidopingovým výborem ČR. Výrobek 
není určen dětem.

fin Starktabs
(doplněk stravy)

Včelí pyl, slazeno glukózou

Starktabs obsahuje včelí pyl, je slazen 
glukózou. Včelí pyl je zdrojem vitamínů 
a minerálů v přirozené formě, obsahu-
je substance, které posilují organismus. 
Podporuje vitalitu, pomáhá posílit imuni-
tu. Kladně působí na paměť a schopnost 
učit se, přispívá k udržení zdravé kůže. 
Glukóza je pro existenci organismu vel-
mi důležitá, je to nejrychlejší a základní 
zdroj energie pro lidské tělo, obzvláště 
při fyzické námaze (zejména pro mozek  
a červené krvinky je glukóza nezbytná). 
Obsažené látky jsou užitečné např. pro 
sportovce, rekonvalescenty, oslabené 
jedince. 

Dávkování: 2 - 3 tablety 2x denně, po jídle
Jedna tableta obsahuje: 320 mg pylu, 68 mg 
glukózy. Schváleno Antidopingovým výborem 

fin Sweetacertabs
(doplněk stravy)

Přírodní vitamín C  

Sweetacertabs obsahuje vitamín C získaný 
z tropické třešně aceroly a černého rybízu. Je sla-
zen fruktózou (ovocný cukr), glukózou (hroznový 
cukr) a sacharózou. Je velmi chutný a dlouho- 
době oblíbený mezi mladší i starší generací. 
Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu pro nor-
mální funkci kostí, chrupavek, zubů, dásní, kůže  
a krevních cév. Má kladný vliv na obranyschop-
nost organismu, přispívá k optimální činnosti 
nervové soustavy. Podílí se na ochraně buněk 
před oxidativním stresem, je užitečný v boji  
s únavou, zvyšuje vstřebávání železa. Je prospěš-
ný pro posilnění organismu. 

Dávkování: 1 tableta 2 - 5x denně, nechat rozpustit 
v ústech. Jedna tableta obsahuje: 244,8 mg prášku 
z třešně aceroly, 23 mg prášku z černého rybízu (60 mg 
vitamínu C), 3,8 mg přírodního malinového aroma,  
306 mg sacharózy, 88 mg fruktózy, 76,5 mg glukózy. 
Výrobky nejsou určeny dětem do 3 let.

Balení: 60 kapslí
Cena: 900 Kč
Kód: 300 147

Balení: 290 tablet
Cena: 930 Kč
Kód: 300 947

Balení: 150 tablet
Cena: 390 Kč 
Kód: 300 885

Balení: 90 tablet
Cena: 260 Kč
Kód: 300 896

Balení: 250 tablet
Cena: 535 Kč
Kód: 300 102

Balení: 10 tablet
Cena: 320 Kč
Kód: 300 987

doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplňky stravy doplněk stravy
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Balení: 60 tablet
Cena: 400 Kč
Kód: 300 977

po jídle
Jedna tableta obsahuje: 
556,25 mg beta-sitoste-
rolu. Výrobek není určen 
dětem do 3 let.

ČR. Výrobek není určen dě-
tem do 3 let. Nevhodný pro 
lidi alergické na pyl.



fin Uritabs
(doplněk stravy)

Výtažek z brusinek obohacený inulinem 

Uritabs obsahuje výtažek z brusinek a z kořene če-
kanky. Brusinky jsou zdrojem patentované složky 
CranMax®. Některé studie naznačují, že brusinky jsou 
prospěšné v souvislosti s péčí o močové ústrojí, ale 
výzkumy v tomto směru nadále probíhají. 
Inulin (získává se z kořene čekanky) může být dopo-
ručován v rámci péče o střevní flóru, která bývá naru-
šená např. nevhodnou stravou nebo antibiotiky.  

Prozatím probíhají studie shromažďující informace, jak 
dalece mají brusinky vliv na zdraví močových cest. Dnes 
je v popředí zájmu vědců prokázat schopnost extraktu  
z brusinek snižovat přilnavost bakterií na povrch stěny 
močového traktu. Výzkum probíhá.

Dávkování: 1 tableta 2x denně, před jídlem, dostatečně 
zapít
Jedna tableta obsahuje: 250,2 mg brusinkového prášku 
(Vaccinium macrocarpon - zdroj patentované složky Cran-

fin Ubigoltabs / fin Ubiquinol caps
(doplňky stravy)

Zdroj koenzymu Q10 

Ubigoltabs obsahuje koenzym Q10 a vitamín E. Koenzym Q10 je látka podobná vitamí-
nům, vyskytuje se ve všech buňkách lidského těla. Podílí se na procesech, při kterých se  
v těle vytváří energie. Největší jeho přirozená koncentrace je v orgánech, které spotřebují 
nejvíce energie (srdce, játra, ledviny).   
Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem - tj. před útokem volných 
radikálů, které mají schopnost poškozovat buňky a urychlovat tak proces stárnutí.

Ubiquinol caps obsahuje látku ubiquinol - je aktivní formou koenzymu Q10 (tj. na jeho 
aktivaci již nejsou potřebné další enzymy), v této podobě je připraven okamžitě vstoupit 
do metabolických procesů. Tato látka je držitelem Kosher certifikátu. 

Tvorba koenzymu Q10 i jeho koncentrace v těle s věkem klesá, dle statistik je proto nej-
více žádaný seniory, dále pak rekonvalescenty nebo osobami prožívajícími větší fyzickou 
či psychickou zátěž. 

Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.

fin VitaD3tabs
(doplněk stravy)

Zdroj vitamínu D3 
 

VitaD3tabs obsahuje vitamín D3 získaný z la-
nolinu, který se vyskytuje v ovčí vlně.

Vitamín D přispívá k normálnímu vstřebávání  
a využití vápníku a fosforu, pomáhá udržet op-
timální hladinu vápníku v krvi, má prospěšné 
účinky na udržení zdravých kostí a zubů. Při-
spívá ke správné činnosti svalů, je důležitý pro 
funkci imunitního systému. 
Vitamín D je potřebný při dlouhodobém ne-
dostatku slunečních paprsků, vhodný během 
zimních měsíců, užitečný v oblastech s inverzí 
a smogem. Podávání vitamínu D se doporučuje 
pro doplnění jeho denní potřeby např. senio-
rům, ženám v menopauze, sportovcům, vege-
tariánům, mládeži v období růstu. 

fin Visitabs / fin Visistrong
(doplňky stravy)

Výtažky z měsíčku, borůvek, hroznů, obohaceno vitamíny a minerály

Visitabs obsahuje přírodní látky (lutein a zeaxantin) získané z květů měsíčku, ze slupek hroznů 
a z borůvek, které bývají spojovány s péčí o vidění člověka (role luteinu i zeaxantinu pro za-
chování dobrého zraku je nadále předmětem rozsáhlého výzkumu).

Visistrong obsahuje lutein a zeaxantin získaný z květů měsíčku, je obohacen o vitamíny, mi-
nerály a Pycnogenol®. 
Měsíček zahradní pomáhá podpořit funkci jater, žaludku a slinivky. Pycnogenol je považován 
za silný antioxidant, pomáhá chránit oči před nepříznivým působením volných radikálů. Vi-
tamín C napomáhá tvorbě kolagenu, vitamíny B pečují o psychiku, zinek přispívá k udržení 
normálního stavu zraku, mangan pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem. 
 

Balení: 60 tablet
Cena: 930 Kč
Kód: 300 963

Balení: 60 tablet
Cena: 630 Kč
Kód: 300 999

Balení: 150 tablet
Cena: 520 Kč
Kód: 300 148

doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy doplněk stravy
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Balení: 60 tablet
Cena: 940 Kč
Kód: 300 972

Balení: 40 kapslí
Cena: 1.195 Kč
Kód: 300 984

Ubigoltabs
Dávkování: 1 tableta denně, s jídlem
Jedna tableta obsahuje: 30,6 mg ubichinonu 
(koenzymu Q10), 10 mg vitamínu E, 158,4 mg 
kukuřičného škrobu. Schváleno Antidopingo-

Ubiquinol caps
Dávkování: 1 kapsle denně, s jídlem
Jedna kapsle obsahuje: 50 mg ubiquinolu, 
což představuje 100 mg ubichinonu (obal 
kapsle obsahuje hovězí želatinu). Výrobek 
není určen dětem do 3 let.

Balení: 60 tablet
Cena: 670 Kč
Kód: 300 123

Visistrong
Dávkování: 2 tablety denně, kdykoliv
Jedna tableta obsahuje: 5 mg Pycnogenolu®; 
3 mg luteinu; 0,15 mg zeaxantinu; 60 mg extraktu  
z měsíčku; 9 mg extraktu z borůvek; 6 mg extraktu  
z hroznových slupek; 25 mg vit. C; 5 mg vit. E;  
1,1 mg vit. B6; 150 μg kys. listové; 1,5 μg vit. B12; 
2,5 mg zinku; 1 mg manganu. Výrobek není určen 

Visitabs
Dávkování: 1 tableta denně, kdykoliv
Jedna tableta obsahuje: 6 mg luteinu; 0,3 mg 
zeaxantinu; 120 mg extraktu z měsíčku zahrad-
ního; 9 mg extraktu z borůvek; 6 mg extraktu 
ze slupek hroznů. Schváleno Antidopingovým 
výborem ČR. Výrobek není určen dětem.

vým výborem ČR. 
Výrobek není ur-
čen dětem.

doplněk stravy doplněk stravy

Dávkování: 1 tableta denně, se 
snídaní nebo obědem
Jedna tableta obsahuje: 25 μg 
vitamínu D3. Výrobek není ur-
čen dětem do 3 let.

dětem do 3 let.Max®), 496,8 mg inulinu z kořene 
čekanky. Výrobek není určen dětem 
do 3 let.



fin VitaBtabs
(doplněk stravy)

Zdroj vitamínů řady B

VitaBtabs obsahuje kyselinu listovou a B vitamíny, včetně B12. Spotřeba 
vitamínů řady B se zvyšuje např. v těhotenství, během kojení, u těžce 
pracujících lidí. Jsou důležité pro obranyschopnost organismu, pro krve-
tvorbu, pro normální funkci nervového systému. Nízká hladina B vitamí-
nů byla zaznamenána např. u seniorů, rekonvalescentů, u žen užívajících 
hormonální antikoncepci. Může se projevit emoční nevyrovnaností, čas-
tými prasklinkami v koutcích úst nebo nechutenstvím. 
Kyselina listová podporuje krvetvorbu, je vhodná při pocitech únavy, pe-
čuje o psychiku, přispívá k funkci imunitního systému, u těhotných žen je 
důležitá pro růst a vývoj plodu. Vitamín B12 přispívá k tvorbě červených 
krvinek, k normální činnosti nervové soustavy, ke snížení míry vyčerpání. 
Vitamín B3 podporuje normální energetický metabolismus, pečuje o stav 
sliznic. Vitamín B1 je prospěšný pro správnou činnost srdce. Vitamín B2 
přispívá k udržení normálního stavu zraku. Vitamín B5 pozitivně působí 
na mentální činnost. Vitamín B6 napomáhá regulaci hormonální aktivity, 
přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu.

Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Přípravky splňují platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.

Balení: 120 tablet
Cena: 310 Kč
Kód: 300 976

Balení: 300 tablet
Cena: 660 Kč
Kód: 300 990

doplněk stravy doplňky stravy doplňky stravy
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Balení: 150 tablet
Cena: 390 Kč
Kód: 300 968

Balení: 90 tablet
Cena: 295 Kč
Kód: 300 895

Balení: 210 tablet
Cena: 545 Kč
Kód: 300 901

fin Zinkotabs
(doplněk stravy)

Zinek obohacený vitamínem C
 
Zinkotabs obsahuje zinek a vitamín C, je slazen 
ovocným cukrem fruktózou a hroznovým cuk-
rem glukózou.  
Zinek patří mezi prvky potřebné pro správný 
chod organismu. Je důležitý pro udržení zdra-
vých kostí, vlasů, nehtů i pokožky, přispívá k nor-
mální plodnosti a reprodukci, pomáhá udržet 
správnou hladinu testosteronu v krvi. Je součástí 
péče o zrak, o funkci imunitního systému, po-
máhá chránit buňky před oxidativním stresem. 
Vitamín C má kladný vliv na obranyschopnost 
organismu, přispívá k normální činnosti nervové 
soustavy. Je užitečný v boji s únavou, prospěšný 
pro posilnění organismu. 

Dávkování: 1 tableta denně, po jídle
Jedna tableta obsahuje: 15 mg zinku; 75 mg vita-
mínu C; 335,5 mg glukózy, 25 mg fruktózy. Schváleno 
Antidopingovým výborem ČR. Výrobky nejsou určeny 
dětem do 3 let.

Balení: 
20 tablet
Cena: 
220 Kč
Kód: 
300 993

fin Zinkofresh
(doplněk stravy)

Výtažek z jihoafrické pelargonie

Zinkofresh má podobu cucavých tablet, 
které po rozpuštění v ústech navozují pocit 
svěžesti. Obsahuje zinek a vitamín C, vý-
tažek z jihoafrické pelargonie, mentolový  
a mátový extrakt, je slazen xylitolem (pří-
rodní sladidlo, vhodné i pro diabetiky). 
O jihoafrické pelargonii (Pelargonium sidoi-
des) se uvádí, že přispívá k volnému dýchá-
ní, podporuje zklidnění respiračních obtíží  
a kašle, je nápomocná u škrábání v krku. 
Zinek a vitamín C přispívají k udržení nor-
mální funkce imunitního systému.  

Dávkování: 4 tablety denně, nechat rozpustit 
v ústech
Jedna tableta obsahuje: 20 mg extraktu z rostli-
ny Pelargonium sidoides; 18,75 mg vit. C; 3,75 mg 
zinku; 8,7 mg přírodního mentolového a máto-
vého aroma; 464,7 mg xylitolu; 144 mg sorbitolu. 
Výrobek není určen dětem do 3 let.

fin Xyliacertabs
(doplněk stravy)

Vitamín C slazený xylitolem 

Xyliacertabs obsahuje vitamín C získaný z tro-
pické třešně aceroly a černého rybízu, je slazen 
přírodním xylitolem. Je velmi chutný a dlouho-
době oblíbený mezi mladší i starší generací. 
Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu pro nor-
mální funkci kostí, chrupavek, zubů, kůže, cév. 
Má kladný vliv na obranyschopnost organismu, 
přispívá k normální činnosti nervové soustavy. 
Podílí se na ochraně buněk před oxidativním 
stresem, je užitečný v boji s únavou, zvyšuje 
vstřebávání železa.  
Xylitol je přírodní sladidlo, získává se z březové 
kůry, je vhodné i pro diabetiky.
 
Dávkování: 1 tableta 1 - 5x denně, nechat rozpustit 
v ústech. Jedna tableta obsahuje: 240 mg prášku 
z třešně aceroly; 23 mg prášku z černého rybízu  
(60 mg vitamínu C); 4 mg přírodně identického ma-
linového aroma; 475,5 mg přírodního sladidla xylitol. 
Výrobky nejsou určeny dětem do 3 let.

doplněk stravy

Dávkování: 1 tableta denně, nalačno
Jedna tableta obsahuje: 18 mg vitamínu B3; 4 mg vita-
mínu B5; 2,2 mg vitamínu B6; 1,6 mg vitamínu B2; 1,4 mg 
vitamínu B1; 300 μg kyseliny listové; 30 μg biotinu; 3 μg 
vitamínu B12. Výrobek není určen dětem do 3 let.

fin Vi-vaHA collagen
(doplněk stravy)

Rybí hydrolyzovaný kolagen Peptan™

Vi-vaHA collagen obsahuje rybí hydrolyzovaný kolagen Peptan™, 
kyselinu hyaluronovou a vitamín C. Jsou to složky důležité pro zdraví 
pokožky, pojivové tkáně a pohybového aparátu. S přibývajícím vě-
kem se jejich tvorba postupně snižuje, proto je vhodné je doplňovat. 
Kolagen je základní stavební hmotou pojivových tkání, tedy i chru-
pavky. Peptan™ (kolagenní peptidy z ryb) nezatěžuje trávicí systém  
a je velmi dobře vstřebatelný.
Kyselina hyaluronová je tělu vlastní látka, která se nachází ve všech 
živých organismech. Je součástí pojivových a nervových vláken, 
ve velkém množství se nachází v očním sklivci, v kloubním mazu  
a v kůži. Vyplňuje mezibuněčný prostor kožních buněk, udržuje  
jejich pevnost a pružnost.
Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí, 
chrupavek, 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.

doplněk stravy

Balení: 500 ml
Cena: 920 Kč
Kód: 300 153

Dávkování: 50 ml denně, najednou nebo rozdělit 2x 
25 ml, užívat samostatně nebo rozředit vodou, mi-
nerálkou apod. Obsah účinných látek v 50 ml: 10 g 
rybího kolagenu Peptan™, 100 mg kyseliny hyaluro-
nové, 75 mg vitamínu C, broskvové pyré. Výrobek není 
určen dětem do 3 let.
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Potřebujete poradit? Uvítáte konzultaci odborníka? Chcete se 
začít starat o své zdraví? Finclub již několik let nabízí svým zá-
kazníkům unikátní službu - bezplatné poradenství Lékařského 
grémia. 

Na našich distribučních centrech jsou k dispozici lékaři, kteří od-
borně poradí či doporučí vhodné preparáty (přesný rozpis, kdy 
má na daném DC lékař službu, zjistíte na našich internetových 
stránkách 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 (on-line poradna). 

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

l
  v

ol

ejte zdarm
a 

l)v o le jte  z dar m
a

Finclub zároveň nabízí poradenský servis lékařů - specialistů. 
Prosíme o respektování dne a hodiny, kdy jsou uvedení lékaři  
k dispozici. Děkujeme. 

Lékařské grémium 
Garant kvality a odborné úrovně

Hledejte radu u našich specialistů Ve spolupráci s neziskovou organizací FINCLUB FOR LIFE 
nabízíme i tyto další služby:

NOVINKA 2014 - orientační měření osteoporózy - informuje o hus-
totě kostí, dokáže 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 slo-
žení 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.

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

PO 
a ST

od 14.15 
do 15.00 

543 211 234 
731 428 333 MUDr. Ludmila Lázničková GYNEKOLOG

Lékařské grémium Finclubu sdružuje kolem 2000 
lékařských odborníků z české a Slovenské republiky,  
z Polska i 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 Finclubuvaše dotazy zodpoví lékaři



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


