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FINCLUB plus, a.s.
Určeno členům Lékařského grémia a obchodním partnerům Finclubu

Zdraví
si nelze koupit,

ovšem s Finclubem lze pro zdraví mnoho udělat
Historie
Společnost Finclub je česká obchodní firma, která již více než 25 let
působí v oblasti přírodních doplňků stravy a kosmetiky. Od roku
1993 používá progresivní systém prodeje - Multi Level Marketing, kdy
jsou produkty členem či obchodním partnerem firmy doručeny konečnému zákazníkovi, včetně kompletního servisu a služeb.

Současnost

Kvalita

Finclub působí v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku,
Německu, Rakousku, Rumunsku, Chorvatsku, vstoupili jsme na anglický,
španělský a ukrajinský trh a v nejbližších letech nás najdete i v dalších
evropských zemích. Nabízíme téměř 100 velmi kvalitních přírodních
doplňků stravy, které mají svůj původ v čisté finské přírodě.

Finclub považuje za nejdůležitější serióznost a kvalitu - byl oceněn certifikátem TOP CZECH QUALITY, opakovaně získal prestižní mezinárodní
AAA® ocenění. V roce 2018 obdržel CERTIFIKÁT D & B Top Rating®,
který oceňuje stabilitu, solventnost a důvěryhodnost firmy.

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

Lékařské grémium
Již od svého založení nabízí Finclub svým zákazníkům unikátní službu poradenství a garanci Lékařského grémia. Grémium sdružuje přes 2000
lékařů, kteří provádějí přednáškovou činnost, poskytují členům Finclubu bezplatné konzultace a další služby (více na str. 70 - 71).

Možnost budování vlastní firmy
S Finclubem máte možnost nejen pečovat o své zdraví, ale také podnikat
a budovat vlastní firmu. Výhody jako volná pracovní doba, minimální vstupní investice, progresivní příjem a vysoká šance na úspěch již oslovily stovky
spolupracovníků Finclubu, kteří dnes působí jako naši obchodní partneři.
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Kvalita je

klíčová

Výrobcem přírodních doplňků stravy, které vám Finclub nabízí, 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 mohou pyšnit tímto
oceněním.
Při svých výzkumech výrobce využívá světové databanky a vědeckých poznatků, které
jsou kombinovány s osvědčenými, tisíce let starými postupy přírodní medicíny.
Hankintatukku Oy velmi úzce spolupracuje s Výzkumným zemědělským ústavem.
Zadává úkoly, které souvisejí s možností pěstování a zdomácněním rostlin ve Finsku. Po
několika 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 drobnohledem 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 Practice. Hankintatukku Oy je
jednou z mála společností v Evropě, které GAP splňují a na svých plantážích uplatňují.

Jaké jsou

naše prípravky

Doplňky stravy, které najdete v sortimentu Finclubu, mají vyváženou recepturu s obsahem vitamínů, minerálů, stopových prvků
a ostatních přírodních substancí.
• Přípravky jsou výborně vstřebatelné, nezatěžují organismus chemickými
látkami, hlavní účinná látka je přírodního původu.
• Reprezentují nejnovější znalosti v oblastech výzkumu a vývoje.
• Výrobní proces splňuje přísné normy Good Manufacturing Practice (GMP - praxe dobré výroby).
• Rostliny pocházejí z ekologicky čistých oblastí, jsou pěstovány bez použití chemických látek s dodržením zásad Good Agricultural Practice (GAP - praxe dobrého zemědělství).
4
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Jaké další výrobky

DÁVKOVÁNÍ,

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

Finclub nabízí?

Přírodní kosmetické
přípravky

ALERGENNÍ složky,

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

Kromisatabs / Lycoforscaps
Mag375tabs / Magnesatabs
Mega7 / Mineraltabs
Mycelcaps
Natur Kalcitabs / NeoEcaps50
Olivetabs / Optisaltabs
Probi8caps / Prostis
Pycnogenol® / Pycnogenol® Strong
Relaxinis / Remasacaps
Selenitabs / Selenitabs multi
Seraflecaps
60
Sitostabs Strong / Spirdietabs
61
Sweetacertabs / Torulcaps
62
Triflextabs / Tyrositabs
63
Ubiquinol caps / Uri-inkotabs
64
Uricaps Probi
Visitabs / Visistrong
65
VitaBtabs / VitaB12tabs
66
VitaD3caps / VitaK2+D3tabs
67
Vitakrilcaps / Xyliacertabs
68
Vi-vaHA collagen
69
Zinkofresh / Zinkotabs
70-71 Lékařské grémium Finclubu

• zajišťují pleti péči, ošetření,
výživu, hydrataci
• jsou vyrobené z pečlivě kontrolovaných a šetrně zpracovaných surovin
• obsahují např. 100% Aloe Vera
gel, extra panenský olivový
olej, arganový olej, nanočástice
zlata, stříbra, platiny
• v nabídce je široký sortiment
produktů pečujících o tělo, pleť,
vlasy i zuby

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Čisticí a prací prostředky
•
•
•
•

šetrné k přírodě
bez fosfátů
biologicky odbouratelné
ve výhodném, praktickém
a ekonomickém balení

Sortiment kosmetiky a čističů je přehledně zpracován
v katalogu kosmetických
a čisticích přípravků.
7

Ženám pro svěžest a krásu

Mužům pro dobrou kondici

Doplňky stravy z Finclubu

Doplňky stravy z Finclubu

CANDIMIS / CANDICAPS

FINTABS PRO

AVIS

KARDITABS

ARGITABS

FOSFOCAPS

Oregano pečuje o trávicí systém,
bojuje s kvasinkami a plísněmi

Pro silné kosti, pružné klouby,
pevné nehty, krásné vlasy
a svěží pleť

Duševní harmonie,
klidný spánek,
optimální relaxace

Látky pečující o svaly,
nervy, srdce a cévy

Pro dobrou výkonnost,
pro spokojený partnerský
život

Prospěšné pro paměť, játra,
nervový systém

(oreganový olej)

(extrakt z ovesných
klíčků)

(kombinace vitamínů
a minerálů)

100

10

cps

ml

50

tbl

EVOCAPS

GLANDINCAPS

Péče o pokožku
a pohybový aparát

Život naplno
i v době menopauzy

Pro krásné a husté
vlasy, pro svěží
a hezkou pleť

S pupalkou svěží
a spokojená nejen
během menstruace

500
ml

(sójové fytoestrogeny,
výtažek z červeného
jetele a vitamín E)

60

tbl

(rostlinné oleje
obohacené o vitamíny
a minerály)

(za studena lisovaný
pupalkový olej
a vitamín E)

56

cps

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

60

tbl

FEMIVELTABS

168
cps

(sójový lecitin s hořčíkem
a manganem)

(esenciální aminokyselina
L-arginin)

60

ml

VI-VAHA COLLAGEN

(rybí hydrolyzovaný kolagen
Peptan™, kyselina
hyaluronová a vitamín C)

8

200

(hořčík s kyselinou listovou
a B vitamíny)

50

tbl

PYCNOGENOL®
STRONG
Antioxidant pečující
o celkovou kondici
(Pycnogenol®
z pobřežní borovice)

SELENITABS

FOSFOSERCAPS

PROSTIS

Složky důležité
pro plodnost,
imunitu, užitečné
pro kuřáky

Pro psychickou
výkonnost, koncentraci a paměť

užitečný v péči
o prostatu
a močový trakt

(selen, zinek, mangan,
vitamín C, citrusové
bioflavonoidy)

60

tbl

cps

120
tbl

(kombinace sójového
fosfatidylserinu a kyseliny fosfatidové)

(extrakt
ze Serenoa repens
a zlatobýlu obecného)

90

cps

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

50
ml
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Dětem pro zdraví a radost

Seniorům pro aktivní život

Doplňky stravy z Finclubu

Doplňky stravy z Finclubu

XYLIACERTABS

MULTI JUNIOR

Velmi chutný a oblíbený vitamín C

Žvýkací multivitamínové
želé ve tvaru jahůdky

(vitamín C z třešně aceroly
a černého rybízu, slazen
xylitolem z březové kůry)

90

210

tbl

tbl

(vitamíny C, E, A, D3, B3, B6,
B12, biotin)

BI-IOMARE CAPS
BI-IOMAXIN CAPS

Život naplno
i v době menopauzy

Pro odolný organismus,
pro silnou imunitu

(olej ze žraločích jater, omega-3
nenasycené mastné kyseliny,
vitamín D)

60

100

ks

(sójové fytoestrogeny,
výtažek z červeného jetele
a vitamín E)

60

100

cps

SELENITABS
SELENITABS MULTI

FEMIVELTABS

Vhodné pro osoby
namáhající své oči a zrak

Antioxidanty důležité pro imunitní,
nervovou a pohybovou soustavu

(výtažek z měsíčku a borůvek,
obohaceno o vitamíny,
minerály a Pycnogenol®)

(selen obohacený o vitamíny
a minerály)

120

tbl

cps

VISISTRONG

60

tbl

60

tbl

tbl

ISLANDIS

FERROFORTIS B

FINTABS CD

ALERACAPS

FOSFOSERCAPS

FLEXISTRONG

Uri-inkotabs

KARNOSITABS

Péče o sliznice dýchacích cest, o zdraví plic

Železo pro krvetvorbu
a elán

Pro doplnění
vápníku a hořčíku
v období růstu

Pro boj s nepříjemnými reakcemi na prach
či pyly

Péče o psychický
výkon, paměť
a mozek

Zdroj látek příznivě
ovlivňujících
pohybový aparát

Péče o prostatu
a močový trakt, boj
s častým močením

Složky důležité pro
srdce, svaly, mozek,
péče o svalovou
a mozkovou vitalitu

(výtažek z islandského
lišejníku, přesličky,
mateřídoušky, anýzu,
med)

250
ml

10

(železo a vitamíny
z přírodních zdrojů,
bylinné extrakty, med,
rybízový sirup)

250
ml

(kombinace
minerálů
a vitamínů)

(výtažek z Perilly
frutescens)

200
tbl

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

24

cps

(kombinace sójového
fosfatidylserinu a kyseliny
fosfatidové)

90

cps

(extrakt z novozélandských slávek
zelenoústých)

(výtažek ze Serenoa repens a dýňových semen)

60

cps

(karnosin a vitamín E)

60

tbl

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

60

tbl
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Sportovcům pro výkon a regeneraci

Pro fit postavu bez nadváhy

Doplňky stravy z Finclubu

Doplňky stravy z Finclubu

FLEXIGEL

TORULCAPS

FINEDRINKY

CHLORETABS

ALOE VERA GEL DRINK

BALANCEGLUKO CAPS

Pro udržení kostí,
kloubů i šlach v kondici

Pro sportovce,
osoby s větší fyzickou zátěží,
pro regeneraci po výkonu

K doplnění tekutin,
energie, antioxidantů

Řasa podporující očistu
organismu, vhodná
u redukčních programů

Aloe je prospěšné během
hubnutí, nápomocné
při očistě

Gymnéma lesní má kladný
vliv na metabolismus
glukózy a tuků

(hydrolyzovaný kolagen,
hořčík a B vitamíny)

500

20

ml

ARGITABS

SPIRDIETABS

vitamínů, minerálů,
aminokyselin)

(Chlorella pyrenoidosa - zdroj
chlorofylu, CGF růstového faktoru,
proteinů a vlákniny)

(100% organický gel
z Aloe Vera Barbadensis)

(Gymnema sylvestre)

2x520

290

60

ml

tbl

0,2/2 l

cps

Pro lepší výkonnost,
Pro kondici a nárůst
regeneraci, pro tvorbu
svalové hmoty
(spirulina - zdroj bílkovin,
svalů

(esenciální aminokyselina
L-arginin)

(hypotonické iontové nápoje
s vitamíny, minerály, inulinem,
slazené sukralózou)

(glutathion získaný
z krmných kvasnic,
vitamíny B a C)

cps

MINERALTABS

UBIQUINOL CAPS

FOSFOCAPS

KROMISATABS

VI-VAHA COLLAGEN

SPIRDIETABS

Komplex minerálů,
doplňuje ionty
při zvýšené tělesné
námaze

Pro regeneraci
a znovunabytí sil

Podpora
metabolismu tuků

Chrom přispívá
k udržení normální
hladiny krevního
cukru

Bohatý zdroj proteinů

Hodně bílkovin,
málo kalorií

(Ca, P, Mg, Si, Fe, Zn, Cu,
Mn, Se, Cr, vitamín C)

(velmi dobře vstřebatelný
koenzym Q10
Kaneka Ubiquinol™)

(sójový lecitin,
zdroj cholinu)

(rybí hydrolyzovaný kolagen
Peptan™, kyselina
hyaluronová a vitamín C)

(chrom získaný
z kukuřičného škrobu)

(spirulina - zdroj
bílkovin, vitamínů,
minerálů,
aminokyselin)

50

cps

60

tbl
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290
tbl

110
tbl

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

40

cps

120
tbl

500
ml

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

290
tbl
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Pro silnou imunitu

Péče o pohybový aparát

Doplňky stravy z Finclubu

Doplňky stravy z Finclubu

BI-IOMARE CAPS
BI-IOMAXIN CAPS
Odolný organismus
bez ohledu na sezonu či věk
(olej ze žraločích jater, omega-3
nenasycené mastné kyseliny,
vitamín D)

100

100

cps

cps

MYCELCAPS
Pro osoby
s oslabenou imunitou,
pro rekonvalescenty
(AHCC® z mycelií
houby Shiitake)

ECHINFIS

XYLIACERTABS

VI-VAHA COLLAGEN

FINTABS CD BORI+K2

FLEXIGEL

Přispívá k přirozené
obranyschopnosti organismu

Přírodní vitamín C,
velmi chutný a oblíbený

Složky důležité pro pohybový
aparát, pojivovou tkáň i pokožku

Pro pevné kosti
v každém věku

Pro udržení kostí, kloubů
i šlach v kondici

(extrakt z byliny Echinacea
purpurea vypěstované
na plantážích ve Finsku)

50

(vitamín C z třešně aceroly
a černého rybízu, slazen
xylitolem z březové kůry)

100

ml

90

ml

CANDIMIS
CANDICAPS
Oregano je prospěšné u nachlazení
(oreganový olej)

tbl

GLUKIMCAPS

COLOSTRUM

Obranný systém
organismu v bojové
pohotovosti

Pro ochranu
imunitního systému,
pro znovunabytí sil
(100% kozí kolostrum)

10

(kombinace vitamínů
a minerálů, obohaceno
o bor a vitamín K2)

(hydrolyzovaný kolagen,
hořčík a B vitamíny)

200

500

210

tbl

(WGP® beta-glukany
z potravinářských
kvasnic)

(rybí hydrolyzovaný kolagen Peptan™,
kyselina hyaluronová a vitamín C)

500

tbl

ml

ml

FLEXISTRONG

NATUR KALCITABS

TRIFLEXTABS

VITAK2+D3TABS

Zdroj látek příznivě
ovlivňujících
pohybový aparát

Vápník a vitamín D2
z rostlinných zdrojů

Trio látek
prospěšných pro
kloubní systém

Vitamín K2 a D3 pro
udržení pevných kostí,
pro využití vápníku v těle

(extrakt
z novozélandských slávek
zelenoústých)

(Aquamin™ - vápník
z mořských řas,
Lalmin®VitaD - vitamín D2
z kvasinek)

(glukosamin,
chondroitin sulfát,
OptiMSM®)

(vitamín K2 MenaQ7
z japonského sýra
a vitamín D3)

ml

10

80

cps

14

100

cps

cps

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

60

cps

60

cps

70

tbl

90

tbl

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

60

tbl
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Pro psychiku bez výkyvů

Péče o srdce a cévy

Doplňky stravy z Finclubu

Doplňky stravy z Finclubu

VITAB12TABS
Vitamín B12 jako zdroj
energie u stresu, únavy,
vyčerpání
(vitamín B12 v aktivní
koenzymové formě)

DYNAFORSTABS
DYNAFORSIS
Pomáhá zvládat každodenní
nároky a zvýšenou zátěž

60

60

EPAMARIS OIL

Když čelíte stresu, únavě,
poklesu nálady

Omega-3 pro srdečně-cévní
soustavu

(kurkumin získaný z kurkumy
dlouhé, aminokyselina
DL-fenylalanin)

(výtažek z rozchodnice
růžové)

tbl

FORTESATABS

60

100

tbl

(rybí olej bohatý na omega-3
NMK, obohacen o vitamíny)

SITOSTABS
STRONG

Příznivý vliv na cévy,
na mikrocirkulaci krve

Steroly přispívají k udržení
optimální hladiny
cholesterolu

(Pycnogenol®
z pobřežní borovice)

200

tbl

ml

PYCNOGENOL®
STRONG

(beta-sitosteroly získané
z borovice)

60

ml

60

tbl

tbl

AVIS

FOSFOSERCAPS

MAGNESATABS

RELAXINIS

GINKBICAPS

UBIQUINOL CAPS

VITAKRILCAPS

KARDITABS

Duševní harmonie,
klidný spánek,
optimální relaxace

Pro psychický výkon,
paměť a mozek
v kondici

Látky důležité pro
psychiku a činnost
nervové soustavy

Bylinky užitečné
v zátěžových situacích,
při nervovém vypětí

Pečuje o krevní oběh
v mozku, srdci,
nohách

Užitečná součást
péče o srdce

Prospěšný
pro kardiovaskulární
systém, pro boj
s cholesterolem

Koktejl látek pro
srdce a cévy

(extrakt z ovesných
klíčků)

50
ml
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(sójový fosfatidylserin
a kyselina fosfatidová)

90

cps

(kombinace hořčíku
a B vitamínů)

(extrakt z mučenky,
chmele a vřesu)

100
tbl

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

50
ml

(výtažek z listů
Ginkgo biloby)

50

cps

(velmi dobře vstřebatelný koenzym Q10
Kaneka Ubiquinol™)

40

cps

(krilový olej z Antarktidy)

(kombinace hořčíku,
kyseliny listové
a B vitamínů)

60

cps

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

60

tbl
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Pro trávicí systém, střevní flóru

Pro játra, ledviny, močové cesty

Doplňky stravy z Finclubu

Doplňky stravy z Finclubu

CANDIMIS
CANDICAPS
Oregano pečuje o trávicí
systém, bojuje s kvasinkami
a plísněmi

DETOXIS

CHLORETABS

BETUTABS

Bylinky podporující očistu
organismu

Řasa pomáhá eliminovat
těžké kovy, vhodná pro
očistné kúry

Kladně ovlivňuje aktivitu
ledvin, působí močopudně

(9 bylinných výtažků, inulin,
hořčík, vitamín B5)

(Chlorella pyrenoidosa - zdroj
chlorofylu, proteinů a vlákniny)

(oreganový olej)

10

100

ml

cps

110

290

ml

(extrakt z bodláku
ostropestřce mariánského
- zdroj silymarinu)

50

tbl

tbl

Podporuje zdraví jater,
přispívá k jejich ochraně

ALOE VERA GEL DRINK
Pozitivně ovlivňuje
činnost žlučníku a jater
(100% organický gel
z Aloe Vera Barbadensis)

60

ml

2x520

tbl

ml

COLENZYCAPS

PROBI8CAPS

CAMOMILIS

INUBITABS

URICAPS PROBI

Uri-inkotabs

TORULCAPS

COLPLUSTABS

Podpora trávení,
boj s nadýmáním

Péče o střevní
mikroflóru, vhodné
při užívání antibiotik

Heřmánek přispívá
k dobrému trávení

Ke zlepšení rovnováhy
střevní flóry narušené
nevhodnou stravou

Zvýšená péče
o močovou soustavu
a střevní flóru

Péče o prostatu
a močový trakt, boj
s častým močením

Dárek, který ocení
především vaše játra

Byliny pečující
o ledviny, močový
trakt, játra a žaludek

(komplex trávicích
enzymů)

60

cps
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250

(šetrně sušené a jemně mleté
listy břízy bělokoré)

CARDUMIS
CARDUMITABS

(zdroj probiotik - 8 druhů
mléčných bakterií, inulin)

70

cps

(extrakt z heřmánku
pravého)

(inulin z kořene čekanky)

50
ml

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

120
tbl

(výtažek z brusinek
s inulinem a probiotiky)

60

cps

(výtažek ze Serenoa
repens a dýňových
semen)

60

tbl

(glutathion
z krmných kvasnic,
vitamíny B a C)

(výtažky z kopřivy,
pampelišky, břízy
a petržele, inulin)

20

cps

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

180
tbl
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doplněk stravy

doplněk stravy s cukrem a sladidlem

fin

Tropická liánovitá dřevina gymnéma lesní roste ve střední a jižní Indii a představuje podpůrnou pomoc z přírody nejen
pro osoby bojující se zvýšenou hladinou
glukózy. Hindský název „gurmar“ znamená
v překladu „ničitel cukru“ a indické přírodní
léčitelství využívá gymnému na četné neduhy již přes 2000 let.
Z mnoha účinných látek jsou nejdůležitější
kyselina gymnemová a gurmarin. Ta první

BALANCEGLUKO CAPS

JUNIOR

Kladný vliv na krevní cukr

8 vitamínů v želé jahůdce

Balancegluko caps obsahuje
extrakt z listů gymnémy lesní
(Gymnema sylvestre).

Žvýkací jahodové bonbonky,
obsahují 8 vybraných vitamínů:
C, E, A, D3, B3, B6, B12 a biotin.

NOVINKA 2020

NOVINKA 2020

pomáhá regulovat hladinu krevního cukru a je
užitečná pro diabetiky. Druhá složka pomáhá
mírnit vnímání chuťových pohárků pro sladké
a hořké, což oceňují zejména lidé s nadváhou.
Gymnéma pozitivně ovlivňuje metabolismus
glukózy, přispívá k udržení normální hladiny
cukru v krvi. Pomáhá regulovat chuť k jídlu, je
nápomocná při kontrole tělesné hmotnosti. Má
kladný vliv na metabolismus tuků, podporuje
tak udržení správné hladiny krevních tuků.

Studie ukazují, že u zdravých jedinců gymnéma nesnižuje
normální hladinu cukru ani nezpůsobuje hypoglykémii.
Pomáhá také snížit chuť k jídlu - v testech lidé užívající
výtažek z gymnémy konzumovali oproti kontrolní
skupině méně sladkých nápojů a jídel.

Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x denně (ráno a v poledne, po
jídle, zapít)
Ve 2 kapslích je: extrakt z gymnémy lesní (Gymnema sylvestre) 800
mg (kyselina gymnemová 200 mg)
Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu. Není určen dětem do 3 let,
adolescentům, těhotným a kojícím ženám.
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fin MULTI

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

Kód:
300 143

Multi Junior nabízí chutné želé bonbonky
ve tvaru jahůdek s přírodní jahodovou příchutí. Obsahují vyvážený komplex vitamínů
podporujících celkovou pohodu organismu,
pečujících o přirozenou obranyschopnost, prospěšných pro kosti, zuby, nervy a vhodných
zejména pro děti v období růstu.
Vitamín C má kladný vliv na imunitu, zvyšuje
vstřebávání železa, podporuje tvorbu kolagenu
pro funkci kostí, chrupavek, zubů, kůže.

Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem. Vitamín A je důležitý pro
sliznice, pokožku, zrak, imunitu. Vitamín D3
je potřebný pro růst a vývin kostí u dětí, podporuje vstřebávání vápníku a fosforu, pečuje
o imunitu, kosti, zuby a svaly.
B vitamíny jsou důležité pro obranyschopnost
organismu, pro krvetvorbu, pro nervový systém. Biotin má prospěšný vliv na vlasy, sliznice,
pokožku. Vitamíny B3, B6 a B12 přispívají ke
snížení míry únavy a vyčerpání.

Vitamíny jsou nezbytné pro zdravý vývoj dětí. Většinu si lidský
organismus nedokáže vyrobit a získává je z potravy.
Multi Junior pomáhá doplnit vitamíny obsažené ve stravě,
přispívá ke zdravému růstu a vývoji dětí. Obsahuje vitamíny
získané z ovoce, neobsahuje umělá barviva ani aromata.

Kód:
200 503

Balení: 60 žvýkacích bonbonů
Doporučené dávkování: 1 žvýkací bonbon denně (důkladně rozkousat)
V 1 žvýkacím bonbonu je: vit. C 30 mg, vit. B3 8 mg, vit. E 6 mg, vit. B6
1,4 mg, vit. A 200 µg, biotin 50 µg, vit. D3 5 µg, vit. B12 2,5 µg. Přírodní
koncentrát z jahod, jablek, černé mrkve, černého rybízu. Slunečnicový
olej, hovězí želatina, agar z mořských řas. Sladidla: glukóza, sacharóza,
sorbitol, maltodextrin. Není určen dětem do 3 let.

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

doplněk stravy

ROBUVIT®

Aloe Vera gel drink

Když tělu chybí energie…

100% organický gel z Aloe Vera

Robuvit® obsahuje patentovaný extrakt
z dubového dřeva a vitamín B12.

Kód:
300 120

NOVINKA 2020
Robuvit® je vyroben z francouzského dubového dřeva (Quercus robur). Duby se
pěstují v lesích regionu Massif Central podle
přísných pravidel udržitelnosti. Nepoužívají
se hnojiva, pesticidy či herbicidy. Robuvit® je
extrahován vodou bez použití chemikálií, bezpečným a ekologickým výrobním způsobem.
Dubové dřevo obsahuje roburiny, které se nikde
jinde nenacházejí (Robuvit® obsahuje více než
40 % roburinů). Tyto látky podporují buněčnou
aktivitu revitalizací mitochondrií a odstraněním poškozených či nefunkčních mitochondrií.

Mohou tak tělu pomoci zvýšit vitalitu, energii
a zmírnit únavu. Působí také jako antioxidanty,
pečují o funkci jater.
Přípravek je obohacen o vitamín B12 ve formě methylkobalaminu (aktivní koenzymová forma). Vitamín B12 přispívá k normálnímu
energetickému metabolismu, k činnosti nervové soustavy, k tvorbě červených krvinek, k psychické činnosti, k funkci imunitního systému, ke
snížení míry únavy a vyčerpání. Doporučuje se
např. seniorům, rekonvalescentům, lidem unaveným a ve stresu.

19 klinických studií provedených a zveřejněných s extraktem
Robuvit® ukázalo, že sloučeniny získané z dubu mají
mnoho příznivých účinků u únavy a stresu.
Podporují výkonnost, energii a vitalitu, pečují o nervový
a imunitní systém. Dubový extrakt je také prospěšný pro
funkce horních cest dýchacích a pokožku.
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 2 tablety denně (nejlépe ráno, rozpustit pod
jazykem)
Ve 2 tabletách je: Robuvit® dubový extrakt 150 mg, vitamín B12 2,5 µg.
Není určen dětem do 3 let, těhotným a kojícím ženám. Nadměrná konzumace mannitolu může vyvolat projímavé účinky.
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Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Kód:
300 889

Aloe Vera gel drink je velmi kvalitní produkt z Itálie, který obsahuje 99,8 % organického gelu z listů Aloe Vera Barbadensis. Je nepasterizovaný, bez aromat, chemických
přísad, stabilizátorů, sladidel či barviv, v praktickém balení - vhodném i jako dárek.
Výrobce při pěstování Aloe Vera nepoužívá žádné chemikálie, pesticidy či fungicidy. Organické pěstování je certifikované ECOGRUPPO ITALIA, veškeré procesy dodržují tzv. GREEN
CONCEPT a splňují certifikát HALAL.

Aloe Vera
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Balení: 2x 520 ml
Doporučené dávkování: 25 ml 2x denně (ráno a v poledne, cca hodinu před jídlem, samostatně
nebo s vodou či džusem). Před upotřebením protřepat. Po otevření uchovávat v lednici a spotřebovat
do 30 dní.
V 50 ml je: 100% organický gel drink z čerstvých listů Aloe Vera Barbadensis (99,8 %), přírodní antioxidant: kyselina citronová z citrusových plodů (0,15 %), přírodní konzervanty: sorban draselný z jeřabin
(0,025 %), benzoan sodný z ostružin a jablek (0,025 %). Není určen dětem do 3 let.
Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
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doplňky stravy

Aleracaps
fin AlermiN gums
fin

fin

Antipa-rasitis

(doplněk stravy se sladidly)

fin

Antipa-rasitis

Výtažek z perily křovité

Kód:
300 991

doplněk stravy

doplňky stravy

Kód:
10 440

(bez alkoholu, se sladidlem)

ANTIBI®

(s alkoholem)

Směs přírodních složek
pro přirozenou obranyschopnost a podporu v době zátěže

Extrakt z ořešáku

Kód:
300 150

Kód:
300 104

Antibi® obsahuje široké spektrum přírodních složek, které příznivě
ovlivňují odolnost, harmonii a vitalitu organismu. Je prospěšný zejména v obdobích považovaných za nepříznivé (podzim, zima, začátek jara) a vyžadujících podporu imunitního systému.

Kód:
300 941

Představuje kombinaci těchto výtažků: extrakt z echinacey, z hroznových jader, z česneku, z póru zahradního, z houby rezavec
šikmý, propolisový extrakt, bílé víno, med, olivový a oreganový
olej.
Aleracaps a Alermin gums obsahují výtažek z perily křovité (Perilla frutescens), která přispívá k ochraně
organismu ve znečištěném prostředí.
Perila obsahuje substance, které pomáhají zmírňovat
nežádoucí reakce na pyl, prach, houby či plísňové
výtrusy. Tato rostlina produkuje cytokiny - látky, které
se významně účastní imunitní odpovědi organismu.
Produkty nesnižují pozornost, nevyvolávají ospalost,
nevytvářejí návyk.
Alermin gums - oproti původní verzi nabízí až trojnásobek Perilly frutescens v jedné žvýkačce. Jsou
osvěžující, praktické, slazeny xylitolem z březové kůry.
Dvě žvýkačky odpovídají jedné kapsli Aleracapsu.
ALERACAPS / Balení: 24 kapslí
Doporučené dávkování: 2 kapsle denně (nejlépe
ráno, nezávisle na jídle, zapít)
Ve 2 kapslích je: sušený extrakt z perily křovité 300,14
mg, což odpovídá 16 g čerstvých listů rostliny. Obal
kapsle obsahuje hovězí želatinu. Není určen dětem do
3 let.
ALERMIN GUMS / Balení: 10 žvýkaček
Doporučené dávkování: 1 až 2 žvýkačky denně (žvýkat kdykoli během dne, min. 10 až 15 minut, aby se
uvolnily obsažené přírodní složky)
V 1 žvýkačce je: extrakt z perily 75 mg, což odpovídá
3,9 g čerstvých listů perily. Nadměrná konzumace xylitolu může vyvolat projímavé účinky. Není určen dětem
do 3 let.
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Antipa-rasitis obsahuje extrakt z amerického ořešáku černého (Juglans nigra).
Je k dispozici ve dvou formách - s alkoholem i bez alkoholu.
Extrakt z ořešáku byl používán indiánskými kmeny při očistě střevního traktu od parazitů, pomáhal normalizovat
střevní flóru, přispíval ke „znovunavrácení“ plně fungující imunity. Mnohdy
totiž právě paraziti snižují účinnost
obranyschopnosti, narušují rovnováhu
a vitalitu organismu.
Doporučené dávkování (pro obě formy stejné): 20 kapek 3x denně (ráno
a v poledne cca 20 minut před jídlem,
večer hodinu po jídle, smíchat s vodou
nebo džusem). Před upotřebením protřepat. Nepoužívat déle než 6 týdnů.
ANTIPA-RASITIS (bez alkoholu)
Balení: 100 ml. V 60 kapkách je: slupky
ořešáku černého 340 mg. Sladidlo: glycerol. Není určen dětem do 3 let.
ANTIPA-RASITIS (s alkoholem)
Balení: 100 ml. V 60 kapkách je: slupky
ořešáku černého 340 mg. Obsah alkoholu 30 % obj. Kvůli obsahu alkoholu
není určen dětem.

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

Echinacea přispívá k přirozené obranyschopnosti, kladně ovlivňuje funkci horních
cest dýchacích a normální činnost močových
cest.
Výtažek z hroznových jader působí jako
antioxidant, je součástí péče o imunitu, o kardiovaskulární systém i optimální krevní tlak.
Česnek pomáhá udržovat normální hladinu
cholesterolu a krevních tuků, pečuje o srdce,
cévy, játra, imunitu.
Pór je zdrojem vitamínů, minerálů nebo éterických olejů, které mu dodávají charakteristickou chuť (např. alicin, o kterém se uvádí,
že má tišící vlastnosti).
Houba rezavec šikmý (čaga) obsahuje
zdraví prospěšné látky jako polysacharidy
(beta-glukany), antioxidanty, steroly. Má vý-

znamné postavení v ruském přírodním léčitelství, kde se používá u potíží zažívacího
traktu, u problémů se slinivkou a játry, u lupénky. Její působení je uváděno jako tonizující, adaptogenní a imunitu posilující.
Propolis je produktem stavební činnosti
včel, jde o směs pryskyřičných látek, včelího
vosku, éterických olejů, obsahuje B vitamíny
a flavonoidy.
Oregano má prospěšný vliv na imunitu
a horní cesty dýchací. Je součástí péče o trávení, kardiovaskulární systém, krevní tlak.
Olivový olej pozitivně ovlivňuje krevní tlak,
hladinu cukru v krvi, činnost trávicího traktu,
ledvin.
Med zlepšuje chuťové vlastnosti přípravku,
doplňuje účinky bylin.

Balení: 150 ml
Doporučené dávkování: 7,5 ml (1 až 1,5 čajové lžičky) 2x denně (ráno a v poledne, po jídle, nechat
rozpustit v ústech, poté zapít). Před použitím protřepat.
V 15 ml je: propolisový extrakt 800 mg, extrakt z echinacey 800 mg, extrakt z hroznových jader
800 mg, bílé víno 680 mg, česnekový extrakt 660 mg, extrakt z póru zahradního 660 mg, extrakt
z rezavce šikmého 100 mg, olivový olej 63,7 mg, oreganový olej 27,3 mg, měď 1 mg; med, stévie.
Obsah alkoholu 4,2 % obj. Není určen dětem, těhotným a kojícím ženám, osobám alergickým na včelí
produkty, diabetikům.
Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
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Argitabs

Pro lepší sportovní výkon,
pro spokojený partnerský život

Kód:
300 911

Ve Finsku byl Asociací
obchodů zdravé výživy
vyhlášen NEJLEPŠÍM
SPORTOVNÍM
DOPLŇKEM STRAVY
roku 2017.

Argitabs obsahuje esenciální aminokyselinu arginin.
Esenciální aminokyseliny jsou nezbytné pro chod
organismu, tělo si je neumí vyrobit, musí je získávat z potravy. Aminokyseliny patří mezi základní
látky pro naše tělo, působí jako přepravci vitamínů, minerálů, mastných kyselin a hormonů, jejich
nedostatek může způsobit narušení vnitřní rovnováhy organismu.
Arginin se podílí na procesu transformace dusíku
v těle - je důležitý pro zvýšení produkce oxidu
dusnatého. Je užitečný v rámci péče o cévy, srdce, krevní tlak.
Je prospěšný v oblasti sexuální pohody - arginin
a jeho derivát oxid dusnatý jsou důležitými faktory u sexuálních funkcí, podnětů a prožitků.
Je vhodný pro sportovce - pomáhá zlepšovat výkonnost, je důležitý pro tvorbu svalové energie.
Doporučuje se mužům i ženám středního věku,
seniorům, lidem ve stresu, osobám fyzicky aktivním.
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně (ráno, nalačno, zapít)
V 1 tabletě je: L-arginin 830 mg. Není určen dětem
do 3 let, adolescentům, těhotným a kojícím ženám.
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Avis

Když jste podráždění
a pod tlakem

Kód:
300 899

Avis je výtažek získaný z ovesných
klíčků. Extrakt není návykový, nevyvolává ospalost ani netlumí pozornost.
Ovesné klíčky se doporučují osobám
bojujícím se stresem, podrážděností,
špatnou náladou či pracovním vypětím.
Oves setý (Avena sativa) osvěžuje
tělo a má relaxační účinek, obzvláště
při usínání. Má příznivý vliv na hormonální rovnováhu i na činnost urogenitálního systému u žen. Kladně
ovlivňuje normální stav pokožky.

Balení: 50 ml
Doporučené dávkování: 15 kapek 3x
denně (ráno, v poledne a večer, po jídle, smíchat s vodou)
Ve 45 kapkách je: extrakt z ovesných
klíčků 1,15 mg, což odpovídá 855 mg
čerstvých ovesných klíčků. Obsah alkoholu 36 % obj. Kvůli obsahu alkoholu není určen dětem. Obsahuje lepek
- nevhodný pro osoby s bezlepkovou
dietou.

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

Řasa zdrojem
přírodního beta-karotenu

Kód:
300 930

Betacaps obsahuje přírodní beta-karoten
získaný z řasy Dunaliella salina.
Beta-karoten patří mezi nejdůležitější karotenoidy, pomáhá kompenzovat nedostatečný přísun karotenoidů ve stravě.
Je označován za provitamín A, jehož metabolickou přeměnou organismus získává
vitamín A.
Vitamín A přispívá k udržení normálního
stavu sliznic a zraku, má pozitivní vliv na
pokožku a imunitu.
Největší zájem o tento přípravek je zpravidla několik týdnů před dovolenou a pobytem na slunci. Ať už v létě (zhruba od května do srpna), nebo v zimě před odjezdem
na hory.
Balení: 100 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně
(kdykoli během dne, zapít)
V 1 kapsli je: řasa Dunaliella salina (zdroj
6 mg beta-karotenu) v olivovém oleji, sójový olej, včelí vosk, sójový lecitin. Obal kapsle
obsahuje hovězí želatinu. Není určen dětem
do 3 let a osobám citlivým na včelí produkty.

fin

Betutabs

Březový extrakt
pečuje o močové ústrojí

Kód:
300 928

Betutabs je vyroben z velmi šetrně sušených a jemně mletých listů břízy (Betula
pendula).
Březový extrakt je zdrojem mnoha prospěšných látek, např. přírodních saponinů,
esenciálních olejů, silic, flavonových glykosidů, fotocidů, vitamínu C, karotenů a minerálů.
Pečuje o močové ústrojí, podporuje aktivitu
ledvin, pomáhá odstraňovat škodlivé látky
z těla.
Doporučuje se pro podporu vypocení,
v rámci péče o pokožku, k udržení vyváženého krevního tlaku či optimální hladiny
cholesterolu v krvi.
Bříza bělokorá přispívá k normálnímu trávení, má kladný vliv na funkci močových
cest i ledvin.
Balení: 110 tablet
Doporučené dávkování: 2 tablety 2x denně
(ráno a v poledne, nezávisle na jídle, zapít)
Ve 4 tabletách je: březové listí ve formě
prášku 1950 mg. Není určen dětem do 3 let.

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

Černý fermentovaný česnek

Biiolitabs obsahuje biologicky aktivní
fermentovaný extrakt z česneku ABG10+
(Aged Black Garlic) označovaný za česnekový extrakt nové generace - „černý“
česnek. Produkt je stabilní, bez zápachu
a chuti.
Česnek má 100% španělský původ, není
geneticky upravován, obsahuje bioaktivní
složku S-allylcystein. Denní dávka je efektivní a odpovídá množství používanému ve
studiích. Má ochranný účinek na srdečněcévní systém.
Česnek (Allium sativum) pečuje o srdce,
cévy, imunitní systém, pomáhá udržovat
optimální hladinu cholesterolu a krevních
tuků. Působí jako antioxidant, přispívá
k udržení normální hladiny cukru v krvi.
Je prospěšný pro dýchací systém, činnost
jater, duševní pohodu, přispívá k přirozené obranyschopnosti organismu.

Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
(ráno, po jídle, zapít)
V 1 tabletě je: extrakt z černého (fermentovaného) česneku ABG10+ 250 mg (S-allylcystein 250 µg). Není určen dětem do 3 let.
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Bi-iomare caps

Olej ze žraločích jater

Kód:
300 932

Kód:
300 883

doplněk stravy

doplněk stravy

TOP
produkt

Bi-iomare caps obsahuje olej ze žraločích jater. Je zdrojem látek jako alkylglyceroly, squalamin, squalen či omega-3 nenasycené mastné kyseliny, které si organismus nedokáže
vyrobit a musí je přijímat v potravě. Obsahuje
kyselinu dokosahexaenovou (DHA) i eikosapentaenovou (EPA), je obohacen o vitamín E.
• vitamín E pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem - tj. před útokem volných
radikálů (mají schopnost poškozovat buňky
a urychlovat tak proces stárnutí)
• omega-3 nenasycené mastné kyseliny jsou
součástí péče o srdce, mozek, zrak, jsou
důležité pro lidské zdraví a řadu tělesných
funkcí
Tento dlouhodobě nejpopulárnější produkt je nejžádanější v souvislosti s péčí
o imunitu. Je vhodný pro všechny věkové
kategorie, oblíbený mezi pediatry, užitečný pro osoby, které ryby konzumují jen
omezeně.
Balení: 100 kapslí
Doporučené dávkování: 2 kapsle 3x denně
(ráno, v poledne a večer, s jídlem, zapít)
V 6 kapslích je: olej ze žraločích jater 1803,18
mg, vitamín E 10 mg, EPA + DHA 54 μg. Obal
kapsle obsahuje hovězí želatinu. Není určen dětem do 3 let.

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

Rybí olej jako zdroj omega-3

Kód:
300 119
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Camomilis

Heřmánek
pro trávení a psychiku
Kód:
300 152

Bi-iomaxin caps obsahuje olej ze žraločích
jater a rybí olejový koncentrát - bohatý zdroj
omega-3 nenasycených mastných kyselin DHA
a EPA. Je obohacen o vitamíny A, D a E.

Camomilis obsahuje silně koncentrovaný výtažek z heřmánku. Je vyroben extrakcí z čerstvých heřmánkových květů
vypěstovaných ve Finsku.

• DHA přispívá k normální činnosti mozku
a zraku, společně s EPA přispívají k normální
funkci srdce
• vitamín E pomáhá chránit buňky před oxidací
• vitamín A má kladný vliv na metabolismus
železa, na udržení normálního stavu sliznic,
pokožky, zraku a imunitního systému
• vitamín D podporuje vstřebávání vápníku
a fosforu, přispívá k udržení normálního
stavu kostí, svalů, zubů, k funkci imunitního
systému, je potřebný pro růst a vývin kostí
u dětí

Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) působí jako antioxidant, který pomáhá
chránit buňky a tkáně před poškozením
volnými radikály a přispívá k dostatečné
antioxidační kapacitě těla. Má kladný vliv
na trávení a metabolismus tuků.

Je vhodný pro všechny věkové kategorie, statisticky se o tento přípravek nejvíce zajímají
rodiče dětí a adolescentů.
Balení: 100 kapslí
Doporučené dávkování: 2 kapsle 3x denně
(ráno, v poledne a večer, s jídlem, zapít)
V 6 kapslích je: olej ze žraločích jater 960,3 mg,
rybí olejový koncentrát 820,02 mg, EPA 246 mg,
DHA 159 mg, vitamín E 12 mg, vitamín A 462 μg,
vitamín D3 3 μg. Obal kapsle obsahuje hovězí
želatinu. Není určen dětem do 3 let.

Pečuje o pokožku, dýchací systém, pomáhá udržet volné dýchací cesty v boji s rýmou, přispívá k přirozené obranyschopnosti organismu.
Podporuje kognitivní a duševní zdraví,
pozitivně ovlivňuje náladu, relaxaci a spánek.
Balení: 50 ml
Doporučené dávkování: 5 kapek 3x denně (ráno, v poledne, večer, nezávisle na
jídle, rozmíchat ve vodě a vypít). Na vnější
použití 1-2 kapky na ránu.
V 15 kapkách je: 100% výluh z heřmánku
(Matricaria chamomilla), což odpovídá 600
mg květů heřmánku. Obsah alkoholu 52 %
obj. Kvůli obsahu alkoholu není určen dětem, těhotným a kojícím ženám.

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

Oreganový olej

Kód:
300 927

Péče o játra

Kód:
300 117

Candicaps a Candimis obsahují olej z oregana, jehož hlavní složkou je éterický olejíček
obsahující velmi hodnotný karvakrol.
Lahvička s pipetou umožňuje snadné dávkování. Kapslová forma je žádaná citlivějšími
jedinci nebo mladší generací.
Origanum vulgare působí jako přírodní antioxidant, přispívá k normální činnosti žlučníku
a jater, má pozitivní vliv na trávení. Podporuje činnost kardiovaskulárního systému, je
součástí péče o krevní tlak, o horní cesty dýchací a imunitu. Doporučuje se také při přemnožení kvasinek a plísní, které se mohou
objevit např. po užívání antibiotik.
CANDICAPS / Balení: 100 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x denně
(ráno a večer, s jídlem, zapít)
Ve 2 kapslích je: sójový olej 172 mg, oreganový olej 54 mg. Obsah karvakrolu 80 %. Obal
kapsle obsahuje hovězí želatinu. Není určen
dětem do 3 let, těhotným a kojícím ženám.
CANDIMIS / Balení: 10 ml s pipetou
Doporučené dávkování: 2 kapky 2x denně
(ráno a večer, rozmíchat v malém množství
vody, příp. džusu či jogurtu)
Ve 4 kapkách je: za studena lisovaný olivový
olej 77,7 mg, oreganový olej 33,6 mg. Obsah
karvakrolu 80 %. Není určen dětem do 3 let,
těhotným a kojícím ženám.
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Kód:
300 988

Kód:
300 983

Cardumis a Cardumitabs obsahují výtažek
z bodláku ostropestřce mariánského, jehož
hlavní složkou je silymarin.
Ostropestřec (Silybum marianum) podporuje
zdraví jater, přispívá k jejich fungování, k detoxikační schopnosti, ochraňuje jaterní buňky před
škodlivým vlivem prostředí. Přispívá k normální
hladině cukru v krvi, působí jako antioxidant,
podporuje normální činnost srdce. Kladně
ovlivňuje trávení, je užitečný pro obranyschopnost organismu. Je vhodný např. po oslavách
(kdy nadměrně zatěžujeme zažívání), po užívání
antibiotik a léků (detoxikují se v játrech a narušují střevní flóru) nebo i po operacích.
CARDUMIS / Balení: 50 ml
Doporučené dávkování: 5 kapek 3x denně (ráno,
v poledne a večer, po jídle, rozmíchat v dostatečném množství tekutiny). Před použitím protřepat.
V 15 kapkách je: ostropestřec mariánský (Silybum marianum) 14,28 %, což odpovídá 130,2 mg
semen ostropestřce mariánského. Obsah alkoholu 51 % obj. Kvůli obsahu alkoholu není určen
dětem.
CARDUMITABS / Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně (ráno,
po jídle, zapít)
V 1 tabletě je: ostropestřec mariánský 200 mg,
který obsahuje 160 mg silymarinu (zdroj 48 mg
silybinu). Není určen dětem do 3 let.

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

Prospěšné trávicí enzymy

Kód:
300 127
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Colplustabs

Rostlinné výtažky s inulinem

Kód:
300 121

Colenzycaps obsahuje rýžové otruby a komplex trávicích enzymů, které pomáhají u trávení základních živin v zažívacím traktu. Trávicí
enzymy jsou nápomocné u nadýmání nebo
problémů s vyprazdňováním, pomáhají absorbovat minerály, podporují vitalitu. Doporučují
se seniorům, lidem s vysokou kyselostí organismu, osobám konzumujícím stravu bohatou
na sacharidy a tuky.

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

Enzymy jsou podstatou všech chemických
reakcí rostlinných a živočišných organismů.
Minerály, vitamíny či hormony nemohou bez
enzymů fungovat. Jednou z jejich důležitých
funkcí je účast při trávení - enzymy štěpí cukry,
tuky, bílkoviny na jednodušší části, které jsou
dále využity ke stavbě těla či jako zdroj energie.
Při dostatečném zásobování organismu enzymy dochází k regeneraci buněk a k osvěžení
celého organismu.

Bříza je zdrojem přírodních saponinů,
esenciálních olejů. Pečuje o močové ústrojí, podporuje aktivitu ledvin, odstraňování
škodlivých látek z těla, doporučuje se pro
podporu vypocení, k udržení vyváženého
krevního tlaku.

Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně (v poledne, s jídlem, zapít)
V 1 kapsli je: rýžové otruby 235 mg, trávicí enzymy (7500 DU amyláza, 125 CU celuláza, 10 AGU
glukoamyláza, 250 SU invertáza, 437,5 FIP lipáza
RO, 250 DP° sladová amyláza, 10 SAPU proteáza
3.0, 18000 HUT proteáza 4.5, 5000 HUT proteáza
6.0). Obal kapsle je rostlinného původu. Není určen dětem.

Kopřiva podporuje funkci ledvin, pomáhá zachovat normální činnost močového
ústrojí a prostaty. Přispívá k osvěžení těla,
k zachování vitality. Je užitečná pro srdečně-cévní soustavu.

Pampeliška podporuje činnost žaludku
a jater, pozitivně ovlivňuje trávení, je vhodná pro detoxikaci.
Petržel podporuje normální činnost ledvin.
Inulin je živnou půdou pro prospěšné
střevní bakterie, pečuje o střevní flóru.
Balení: 180 tablet
Doporučené dávkování: 3 tablety 2x denně
(ráno a v poledne, před jídlem, zapít)
V 6 tabletách je: kopřivový prášek 930 mg,
pampeliškový prášek 540 mg, prášek z březového listí 540 mg, inulin 540 mg, petrželový
prášek 390 mg. Není určen dětem do 3 let.

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
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100% kravské kolostrum

100% kozí kolostrum

pro každodenní podporu zdraví

Kód:
200 020

Colostrum obsahuje 100% kozí kolostrum, které je
bohatým zdrojem mnoha zdraví prospěšných látek.
Kolostrum není možné vyrobit chemickou či syntetickou cestou - je jedinečné, nenahraditelné a nenapodobitelné. Tato unikátní tekutina je vylučována
samicemi bezprostředně po porodu mláděte, odebírá se ovšem jen takové množství, které mláděti nechybí ( jakmile se kůzle napije, zbylá část kolostra je
oddojena a zpracována).
Kolostrum obsahuje značné množství prospěšných látek - např. aminokyseliny, imunitní faktory
(laktoferin, cytokiny, oligosacharidy, imunoglobuliny), růstové faktory, enzymy, vitamíny a minerály.
Díky obsahu těchto složek kolostrum:
•
pečuje o funkci imunitního systému
•
podporuje regeneraci organismu po fyzickém
výkonu nebo po nemoci
•
přispívá k zachování zdravé střevní mikroflóry
•
podporuje metabolismus tuků
•
pozitivně ovlivňuje proces hojení
•
je vhodné pro sportovce, rekonvalescenty, unavené či oslabené jedince
•
je užitečné pro posilnění obranyschopnosti, pro
rekonvalescenci a regeneraci sil

Cow colostrum

péče o imunitu a vitalitu

Kód:
300 165

Cow Colostrum obsahuje organické kravské kolostrum.

Český produkt

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

Je bohatým zdrojem protilátek a zdraví prospěšných složek - aminokyselin, imunitních a růstových faktorů, enzymů, vitamínů a minerálů.
Díky jejich obsahu kolostrum přispívá k posilnění obranyschopnosti, podporuje metabolismus tuků, zachování zdravé střevní mikroflóry, pozitivně ovlivňuje proces
hojení.
Je vhodné pro všechny věkové kategorie, doporučuje se
unaveným či oslabeným jedincům nebo rekonvalescentům. Pomáhá udržet vitalitu organismu, pečuje o nervový
systém.
Je oblíbené mezi sportovci - přispívá ke zvýšení energie
a zlepšení výkonu, podporuje stavbu svalů i regeneraci
po výkonu.
Přípravek obsahuje kolostrum, které je sbíráno od
organicky chovaných krav volně se pasoucích v čisté
rakouské přírodě. Je držitelem německých certifikátů BSE free a German Veterinary Services pro export.
Je zpracováno pod přísnou kontrolou, původ každé
šarže je vysledovatelný.

Obsahuje
kolostrum,
které je sbíráno
od organicky
chovaných krav
volně se pasoucích
v čisté rakouské
přírodě.

Sbírá se z prvních dvou dojení během 24 hodin po otelení, kdy je množství protilátek nejvyšší.
Poté je odstředěno a šetrně sušeno mrazením na práškovou formu, což garantuje zachování
hodnotných bioaktivních ingrediencí v aktivní formě. Tuk a kasein jsou odstraněny speciální
patentovanou metodou.

Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x denně (ráno a v poledne, minimálně půl hodiny před jídlem,
zapít)
Ve 2 kapslích je: 100% kozí kolostrum 500 mg, rostlinná HPMC kapsle. Není určen dětem do 3 let.
Nevystavujte nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu záření. Po otevření skladujte uzavřenou
dózu v chladničce.

Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x denně (ráno a v poledne, cca 30 minut před jídlem, zapít)
Ve 2 kapslích je: organické kravské kolostrum 600,24 mg (40 % imunoglobulinů - 240 mg). Obal
kapsle obsahuje hovězí želatinu. Není určen dětem do 3 let. Nevystavujte nadměrnému teplu ani
přímému slunečnímu záření. Po otevření skladujte uzavřenou dózu v chladničce.

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

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

Detoxis

doplňky stravy

Dynaforsis
fin Dynaforstabs
fin

9 bylinných výtažků obohacených hořčíkem a inulinem
Detoxis obsahuje devět bylinných výtažků, které příznivě ovlivňují
trávení, činnost jater, žlučníku a ledvin. Podporují detoxikaci organismu,
jsou vhodné v rámci očistných kúr.
Kód:
Přípravek je obohacen o hořčík a vitamín B5,
300 151
představuje směs výtažků z těchto bylin a rostlin: granátové jablko, listy zeleného čaje, bříza bělokorá, artyčok, tužebník jilmový, violka
trojbarevná, pampeliška lékařská, lopuch větší
a chaluha bublinatá.

fin

Echinfis

Echinacea pečuje o imunitu

Rozchodnice jako adaptogen
Kód:
300 113

Kód:
300 142

Kód:
300 103

Kód:
300 115

Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, k činnosti nervové soustavy a svalů,
k udržení normálního stavu kostí a zubů.
Vitamín B5 (kyselina pantothenová) přispívá
k normálnímu energetickému metabolismu,
k mentální činnosti, ke snížení míry únavy.
Inulin - druh rozpustné vlákniny, je živnou půdou pro prospěšné střevní bakterie, doporučuje
se v rámci péče o střevní flóru.
Listy zeleného čaje podporují normální funkci močových cest a ledvin, přispívají k fyzické
a psychické stimulaci. Podílí se na kontrole tělesné hmotnosti.
Bříza bělokorá přispívá k normálnímu trávení,
k detoxikaci, pečuje o funkci ledvin a močových
cest, podporuje přirozenou obranyschopnost,
optimální hladinu cholesterolu.
Artyčok je antioxidant. Přispívá k normální
funkci ledvin a močových cest, k činnosti srdce, podporuje pročištění, trávení, funkci střev
i jater. Podílí se na kontrole tělesné hmotnosti
a krevních tuků.

Tužebník jilmový podporuje vylučování vody
z organismu, osvěžuje tělo, pečuje o psychiku,
relaxaci, spánek. Příznivě působí na funkci močových cest, dýchacího systému, srdce. Podporuje přirozenou obranyschopnost.
Violka trojbarevná podporuje trávení, funkci
dýchacího systému, pečuje o pokožku.
Pampeliška lékařská podporuje normální
činnost žaludku, jater, močové soustavy. Pozitivně ovlivňuje trávení, je vhodná pro detoxikaci.
Lopuch větší má vliv na pročištění krve, na
vylučování vody z organismu. Podporuje funkci horních cest dýchacích, trávení, dobrý stav
pokožky, ovlivňuje hladinu glukózy v krvi.
Chaluha bublinatá působí jako antioxidant,
podporuje imunitu, má vliv na normální trávení a tělesnou hmotnost (navozuje pocit sytosti), příznivě ovlivňuje hormonální systém.

Balení: 250 ml
Doporučené dávkování: 15 ml denně (nalít doporučené množství do sklenice vody a pít během dne)
V 15 ml je: koncentrát z granátového jablka (Punica granatum), inulin, glycerol (sladidlo), fruktooligosacharidy, listy zeleného čaje (Camelia sinensis), bříza bělokorá (Betula pendula), artyčok (Cynara
scolymus), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), violka trojbarevná (Viola tricolor), pampeliška lékařská (Taraxacum officinalis), lopuch větší (Arctium lappa), chaluha bublinatá (Fucus vesiculosus); hořčík
60 mg, vitamín B5 4 mg. Není určen dětem do 3 let.
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Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Dynaforsis a Dynaforstabs obsahují výtažek z rozchodnice růžové (Rhodiola rosea).
Rozchodnice je považována za tzv. adaptogen, který pomáhá organismu lépe se
adaptovat, přizpůsobit se zvýšené fyzické či
psychické zátěži. Má kladný vliv na kondici a fyzický výkon. Doporučuje se např. při
oslabení organismu, únavě, při poklesu pracovní výkonnosti, v době rekonvalescence
či stresu.
DYNAFORSIS / Balení: 100 ml
Doporučené dávkování: 25 kapek 3x denně
(ráno, v poledne a odpoledne, s jídlem, rozmíchat v dostatečném množství tekutiny).
Před použitím protřepat.
V 75 kapkách je: 100% extrakt z rozchodnice růžové 12 mg, což odpovídá 345 mg sušeného kořene rozchodnice růžové - zdroj
13,5 mg rosavinů, 4,8 mg salidrosidů. Obsah
alkoholu 60 % obj. Není určen dětem.
DYNAFORSTABS / Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1/2 tablety denně
(ráno, s jídlem, zapít)
V 1/2 tabletě je: extrakt z rozchodnice růžové 100 mg, zdroj 4 mg rosavinů a 1 mg salidrosidů. Není určen dětem.

Echinfis obsahuje extrakt z třapatky nachové (Echinacea purpurea) pěstované ve
Finsku. Jedná se o výtažek z listů, květů
i kořene.
Echinacea příznivě ovlivňuje imunitu těla,
přispívá k přirozené obranyschopnosti organismu. Kladně ovlivňuje funkci horních
cest dýchacích. Je prospěšná pro činnost
močových cest. Je vhodná zejména v době
zvýšeného výskytu nachlazení.
Echinfis se vyrábí z celé rostliny - z listů,
květů i z kořene. Při pěstování echinacea
vyžaduje dlouhé a stálé působení slunce,
ne však extrémní vedro. Ihned po sběru se
převáží na zpracování, které probíhá kombinací luhování v alkoholu a lisování v extrémním mrazu.
Balení: 50 nebo 100 ml
Doporučené dávkování: 4 kapky denně
(ráno, po jídle, s tekutinou)
Ve 4 kapkách je: 100% extrakt z rostliny
Echinacea purpurea, což odpovídá 146 mg
celé čerstvé rostliny Echinacea purpurea.
Obsah alkoholu 60 % obj. Kvůli obsahu alkoholu není určen dětem.

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

Omega-3
pro srdce, mozek, zrak
Přípravky obsahují rybí olej získaný z druhů ryb, které jsou bohatým
zdrojem omega-3 nenasycených
mastných kyselin, zejména EPA
(kys. eikosapentaenová) a DHA (kys.
dokosahexaenová).

fin

S citronovou
příchutí

Kód:
300 913

Kód:
300 985

DHA přispívá k normální činnosti mozku ( je významným stavebním kamenem struktury mozku) a zraku ( je důležitou součástí oční sítnice), společně s EPA přispívají k normální
funkci srdce (příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg EPA a DHA denně).
Vitamín E pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem - tj. před útokem volných radikálů.
Vitamín A přispívá k udržení normálního stavu sliznic, pokožky, zraku, k funkci imunitního
systému, k normálnímu metabolismu železa.
Vitamín D přispívá k normálnímu vstřebávání a využití vápníku a fosforu, pomáhá udržet
optimální hladinu vápníku v krvi, má prospěšné účinky na udržení zdravých kostí a zubů.
Přispívá ke správné činnosti svalů, je důležitý pro funkci imunitního systému. Je potřebný
při dlouhodobém nedostatku slunečních paprsků, vhodný během zimních měsíců, užitečný
v oblastech s inverzí a smogem.
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EPAMARIS OIL
Balení: 200 ml
Doporučené dávkování: 5 ml denně (1 čajová
lžička - ráno, během jídla, zapít)
V 5 ml je: přírodní omega-3 olej z mořských ryb
97%, přírodní citronové aroma; EPA 890 mg, DHA
605 mg, vitamín E 5 mg, vitamín A 400 µg, vitamín
D 2,5 µg. Není určen dětem do 3 let, těhotným
ženám a lidem se sníženou krevní srážlivostí.

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

Evocaps

Mix rostlinných olejů s vitamíny

Omega-3, často označované jako „zdravé tuky“, jsou důležité pro lidské zdraví a řadu tělesných funkcí. Vhodné pro osoby, které se aktivně starají o své srdce nebo ryby konzumují
jen omezeně.
Tělo si je nedokáže vyrobit samo a je potřeba přijímat je stravou, přičemž nahrazování ve
stravě nasycených tuků nenasycenými pomáhá udržet správnou hladinu cholesterolu.

EPAMARCAPS STRONG
Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně
(ráno, s jídlem, zapít)
V 1 kapsli je: koncentrát oleje z mořských
ryb 1200 mg; eEPA 600 mg, eDHA 300 mg,
vitamín E 3,3 mg. Obal kapsle obsahuje
hovězí želatinu. Není určen dětem do 3 let
a lidem se sníženou krevní srážlivostí.

doplněk stravy

Kód:
300 957

Evocaps obsahuje rostlinné oleje (z lničky seté, ze semene řecké pískavice, ze sóji a lnu) a vybrané vitamíny
a minerály, které mají pozitivní vliv na stav vlasů, nehtů,
pokožky, na kardiovaskulární zdraví.
Lnička setá (Camelina sativa) je zdrojem omega-3, 6
a 9 mastných kyselin, které pečují o srdečně-cévní systém. Len setý (Linum usitatissimum) podporuje trávení,
poskytuje komfort při menopauze, je užitečný při kontrole tělesné hmotnosti. Pískavice řecké seno (Trigonella foenumgraecum) působí na trávení, na chuť k jídlu,
podporuje metabolismus krevních tuků. L-methionin
- esenciální aminokyselina, důležitá pro produkci energie v těle. Vitamíny řady B pečují o nervovou soustavu,
o sliznice, pokožku, zrak, krvetvorbu. Vitamín B12 podporuje tvorbu červených krvinek, vitamín D je potřebný
pro silné kosti, vitamín E pomáhá chránit buňky před
oxidativním stresem. Zinek přispívá k udržení normálního stavu kostí, vlasů, nehtů a pokožky. Železo podporuje
tvorbu červených krvinek a hemoglobinu.
Balení: 56 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně (ráno, s jídlem,
zapít)
V 1 kapsli je: olej z lničky seté 300 mg, olej ze sójových
bobů 216 mg, lněný olej 150 mg, olej ze semene řecké
pískavice 100 mg, L-methionin 100 mg, vit. B3 18 mg,
vit. E 10 mg, zinek 7,5 mg, vit. B5 4 mg, vit. B6 2,2 mg,
železo 2 mg, vit. B2 1,6 mg, vit. B1 1,4 mg, biotin 60 μg,
vit. D3 10 μg, vit. B12 3 μg. Obal kapsle obsahuje hovězí
želatinu. Není určen dětem do 3 let.

fin

Femiveltabs

Pro menopauzální pohodu

Kód:
300 933

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

Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta
denně (ráno, po jídle, zapít)
V 1 tabletě je: sójové izoflavony
50 mg, prášek jetele lučního 28 mg
(odpovídá 500 mg květů čerstvého
lučního jetele), vitamín E 10 mg. Není
určen dětem.

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

37

doplňky stravy se sladidlem

doplňky stravy

Ferrofortis B
fin Ferrotabs

Finedrink

fin

Ochucený instantní nápoj s vitamíny, minerály a inulinem

Pro krvetvorbu je železo důležité
Ferrofortis B obsahuje železo získané
z rostlinných zdrojů, B vitamíny, kyselinu
listovou, rybízový extrakt a bylinné výtažky. Je slazen medem. Má lahodnou chuť
a sirupovou formu, která umožňuje snadné
dávkování.
Ferrotabs obsahuje železo, zinek, měď
a vitamín C. S nízkou hladinou železa se
často setkáváme u žen, dospívajících dívek,
u sportovců, seniorů nebo rekonvalescentů.
Železo kladně ovlivňuje tvorbu červených
krvinek a hemoglobinu, podporuje přenos
kyslíku v těle, přispívá k normálním rozpoznávacím funkcím. Pečuje o imunitu, přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, k rozvoji poznávacích funkcí u dětí.
Vitamín C zvyšuje vstřebávání železa, pomáhá bojovat s únavou, je užitečný pro činnost
nervové soustavy a imunitního systému.
Vitamín B6 přispívá k normální psychické
činnosti, k tvorbě červených krvinek.
Vitamín B2 pečuje o sliznice, pokožku, zrak
a červené krvinky.

Kód:
300 145

Vitamín B1 přispívá k energetickému metabolismu, k činnosti nervové soustavy i srdce.
Kyselina listová přispívá k růstu zárodečných tkání během těhotenství, krvetvorbě,
k metabolismu homocysteinu, pečuje o psychiku a imunitu.
Vitamín B12 podporuje normální činnost
nervové a imunitní soustavy a tvorbu červených krvinek.
Zinek přispívá k ochraně před oxidativním
stresem, k udržení normální hladiny testosteronu, pečuje o kosti, vlasy, nehty, pokožku, imunitu i zrak.
Měď podporuje přenos železa v těle, přispívá k udržení normálního stavu pojivových
tkání, k činnosti nervové soustavy, k pigmentaci vlasů a pokožky.

Ferrofortis B
Balení: 250 ml
Doporučené dávkování: 15 ml (½ odměrky) denně (ráno,
před snídaní, zapít)
V 15 ml je: extrakty z černého rybízu, přesličky rolní, kopřivy, listů břízy bělokoré, yzopu lékařského, jitrocele kopinatého, meduňky lékařské, sirup, med; vitamín C 75 mg, železo
18 mg, vit. B2 1,4 mg, vit. B6 1,4 mg, vit. B1 1,1 mg, kys. listová 200 μg, vit. B12 2,5 μg. Není určen dětem do 3 let a osobám citlivým na včelí produkty.

38

Kód:
300 935

Kódy dle
jednotlivých
příchutí

Ferrotabs
Balení: 120 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně (ráno, s jídlem, zapít)
V 1 tabletě je: prášek z třešně
aceroly 86 mg, prášek z černého
rybízu 10 mg, vitamín C 20 mg,
železo 18 mg, zinek 5 mg, měď
1 mg. Není určen dětem do 3 let.

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

Finedrink je osvěžující rozpustný nápoj. Obsahuje vitamíny a minerály, které jsou užitečné
pro fyzický i psychický výkon člověka, pro obranyschopnost a dostatek energie.
Finedrinky mohou být součástí pitného režimu v každém ročním období. Chutnají všem generacím, jsou vhodné i pro diabetiky, seniory, děti, velmi oblíbené u sportovců.
Jsou obohacené inulinem, který prospívá střevnímu traktu, slazené sukralózou (přírodní cukr,
vhodný i pro diabetiky).
V nabídce je pět příchutí: POMERANČ, CITRON, GREP, MALINA, ČERNÝ RYBÍZ, všechny
jsou k dostání ve velkém 2litrovém i malém 0,2litrovém balení.
Malé Finedrinky lze koupit jednotlivě nebo jako celé balení (v krabičce je 40 ks Finedrinků
stejné příchutě). Velmi žádaný je Finedrink MIX, který nabízí všech 5 příchutí po 8 kusech.
Balení: 0,2 l / 2 l. Příchutě: citron, černý rybíz, grapefruit, malina, pomeranč
Doporučené dávkování: 1 litr nápoje denně (rozmíchat v malém množství vody, doplnit vodou, pít
kdykoli během dne)
V 1 litru nápoje je: inulin 1300 mg, draslík 400 mg, vápník 200 mg, sodík 200 mg, fosfor 200 mg,
vit. C 100 mg, hořčík 76 mg, niacin 13 mg, vit. E 10 mg, vit. B5 4,9 mg, železo 4 mg, zinek 4 mg,
vit. B6 1,2 mg, vit. B2 1,2 mg, vit. B1 1,1 mg, kys. listová 160 μg, jod 50 μg, biotin 40 µg, vit. B12 2 μg,
sukralóza. Není určen dětem do 3 let.
Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
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Péče o pohybový aparát, vlasy, nehty i kůži
Fintabs CD

Fintabs
CD bori+K2
Kód:
300 126

Kód:
300 934

nově
s vitamínem
K2

Fintabs pro

VÁPNÍK přispívá k činnosti svalů, nervů, je potřebný pro růst a vývin kostí u dětí, pečuje
o kostní aparát.
HOŘČÍK přispívá k elektrolytické rovnováze, ke snížení míry únavy, pečuje o svaly, psychiku, kosti, zuby.
KŘEMÍK patří mezi základní stavební kameny svalových tkání, jeho obsah v pojivových
tkáních s věkem klesá.

Kód:
300 958

CHROM přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi.
SELEN podporuje tvorbu spermií, pečuje o vlasy, nehty, imunitu, štítnou žlázu, působí
jako antioxidant.
ZINEK je užitečný pro plodnost, pečuje o zrak, kosti, vlasy, nehty, pokožku.

Děti rostou
a potřebují vápník

Pro pevné kosti
v každém věku

Pro krásné vlasy,
nehty a pleť

Fintabs CD se díky svému
složení doporučuje zejména
dětem a mládeži v období
růstu, nastávajícím maminkám nebo sportovcům a fyzicky aktivním lidem.
Přípravek představuje zdroj
vápníku doplněný o hořčík,
křemík, vitamíny C a D3.

Fintabs CD bori+K2 poskytuje organismu výživu pro
pohybový aparát - vápník je
obohacen o hořčík, křemík,
bor, vitamíny D3, C, biotin
a nově o vitamín K2 (od jara
2020).
Tyto látky jsou užitečné pro
střední generaci, seniory,
ženy v menopauze.

Fintabs pro obsahuje složky, které příznivě ovlivňují
pojivový aparát a kosti. Jsou
také prospěšné pro udržení
zdravých vlasů, pevných nehtů, pružné a mladistvé pleti,
je proto populární zejména
mezi ženami.

Balení: 200 tablet
Doporučené
dávkování:
2 tablety 2x denně (ráno,
v poledne, před jídlem, zapít)
Ve 4 tabletách je: čištěný diatomit SiO2 420 mg
(křemík 196 mg), vápník
400 mg, hořčík 240 mg, vitamín C 75 mg, vitamín D3
10 μg. Není určen dětem do
3 let.
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Balení: 200 tablet
Doporučené
dávkování:
2 tablety 2x denně (ráno,
v poledne, před jídlem, zapít)
Ve 4 tabletách je: čištěný
diatomit SiO2 420 mg (křemík 196 mg), vápník 400 mg,
hořčík 240 mg, vitamín C
75 mg, bor 3,2 mg, vitamín
K2 45 μg, biotin 30 μg, vitamín D3 10 μg. Kvůli obsahu vitamínu K dbát zvýšené
opatrnosti u osob užívajících
léky snižující krevní srážlivost.
Není určen dětem do 3 let.

Balení: 200 tablet
Doporučené dávkování: 1
tableta 2x denně (ráno, v poledne, před jídlem, zapít)
Ve 2 tabletách je: čištěný
diatomit SiO2 400 mg (křemík
186,7 mg), vápník 80 mg, vitamín C 40 mg, zinek 10 mg, citrusové bioflavonoidy 10 mg,
vitamín E 6,6 mg, vitamín B5
2,6 mg, vitamín B6 1,46 mg,
PABA 1,2 mg, hořčík 1,07 mg,
vitamín B2 1 mg, kyselina listová 200 μg, vitamín A 160
μg, chrom 33,3 μg, biotin 30
μg, selen 16,6 μg. Není určen
dětem do 3 let.

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

BOR je předmětem studií zkoumajících, jak je důležitý pro kosterní soustavu, zda pomáhá snižovat vylučování vápníku z těla, což je problém zejména ve starším věku.
VITAMÍN A je důležitý pro sliznice, pokožku, zrak, imunitu.
VITAMÍN B2 přispívá k normálnímu energetickému metabolismu, k činnosti nervové
soustavy, k metabolismu železa.
VITAMÍN B5 (kyselina pantothenová) přispívá ke snížení míry únavy, k mentální činnosti.
VITAMÍN B6 přispívá k metabolismu bílkovin, glykogenu a homocysteinu, k psychické
a nervové činnosti, tvorbě červených krvinek, k regulaci hormonální aktivity.
BIOTIN přispívá k metabolismu makroživin, pečuje o vlasy, sliznice a pokožku.
VITAMÍN C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro funkci krevních cév, kostí, chrupavek, dásní, kůže a zubů. Pečuje o nervy, imunitu, zvyšuje vstřebávání železa.
VITAMÍN D přispívá ke vstřebávání vápníku a fosforu, pečuje o kosti, svaly, zuby, imunitní systém, je potřebný pro normální růst a vývin kostí u dětí.
VITAMÍN E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem, což je proces, kdy vznikají volné radikály, které podporují např. proces stárnutí.
VITAMÍN K přispívá k normální srážlivosti krve, pozitivně ovlivňuje stav kostí.
KYSELINA LISTOVÁ přispívá k růstu zárodečných tkání během těhotenství, krvetvorbě,
k metabolismu homocysteinu, k činnosti imunitního systému.

doplněk stravy se sladidlem

doplněk stravy
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Flexigel

fin

Hydrolyzovaný kolagen s vitamíny a hořčíkem

Kód:
300 195

Ochucený
koncentrátem
z černého
rybízu

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

Flexistrong

Kód:
300 122

Kód:
300 959

Flexistrong obsahuje extrakt ze svaloviny novozélandských slávek zelenoústých
(Perna canaliculus).

Vitamín B6 přispívá k metabolismu homocysteinu, k normální psychické a nervové
činnosti, k tvorbě červených krvinek, k funkci
imunitního systému.

Jsou zdrojem látek (stopových prvků, vitamínů, aminokyselin, glykosaminoglykanů,
omega-3 EPA, DHA, ETA), které souvisí
s péčí o klouby, kosti a funkcí pohybového
aparátu. Extrakt je lidským organismem
snadno přijímán a snášen, je vhodný pro
střední generaci, sportovce, seniory.

Vitamín B1 přispívá k normálnímu energetickému metabolismu, k činnosti nervové soustavy i srdce.

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

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

Balení: 500 ml
Doporučené dávkování: 15 ml 2x denně (ráno a v poledne, před jídlem, zamíchat s tekutinou nebo užít samostatně)
Ve 30 ml je: hydrolyzovaný kolagen 10 g, hořčík 60 mg, vitamín B5 6 mg, vitamín B6 1,4 mg, vitamín
B2 1,4 mg, vitamín B1 1,1 mg (hydrolyzovaný kolagen 31,3 %, sladidlo glycerin 19,4 %, koncentrát
z černého rybízu 14,9 %). Energetická hodnota na 100 ml: 1101 kJ. Není určen dětem do 3 let.
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Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Fortesatabs

Kurkuma pečuje
o trávení, játra i klouby

Vitamín B5 přispívá k normálnímu energetickému metabolismu, k mentální činnosti, ke
snížení míry únavy.

Černý rybíz je součástí péče o klouby a svaly,
přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti.

fin

Výtažek
z novozélandských slávek

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

Vitamín B2 přispívá k činnosti nervové soustavy, k péči o sliznice, pokožku, zrak a červené
krvinky, k metabolismu železa, k ochraně buněk před oxidativním stresem.

doplněk stravy

Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 2 kapsle 1-2x
denně (prvních 10 dní 2 kapsle ráno, 2
kapsle v poledne, s jídlem a zapít, poté lze
snížit na 2 kapsle denně, kdykoli)
Ve 2 kapslích je: lyofilizovaný extrakt
z novozélandských slávek (Perna canaliculus) 800 mg. Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu. Není určen dětem do 3 let.

Fortesatabs obsahuje kurkumin a aminokyselinu DL-fenylalanin.
Kurkumin se získává z kurkumy dlouhé (Curcuma longa), která se používá v kulinářství a je
známá jako jedna z hlavních složek indického
koření kari.
Kurkuma kladně ovlivňuje trávení a činnost jater, pečuje o kardiovaskulární systém, o krevní
oběh a imunitu. Je užitečná pro normální stav
kostí a kloubů, pro činnost nervové soustavy
a funkci dýchacího systému.
Fenylalanin je esenciální aminokyselina (tělo ji
samo nevytvoří, musí být obsažena ve stravě),
ze které si organismus vyrábí neurotransmitery - přenašeče nervových vzruchů v nervových
spojích.
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta 2x denně (ráno
a v poledne, cca 15 minut před jídlem, zapít)
Ve 2 tabletách je: extrakt z kurkumy 526,4 mg
(obsahuje kurkuminoidy 500 mg), DL-fenylalanin
500 mg. Není určen dětem, těhotným a kojícím
ženám, osobám s fenylketonurií, s poruchou žlučových cest, se žlučovými kameny, s poruchou srážení
krve. Není určeno pro dlouhodobé podávání.

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
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Fosfocaps
Péče o nervy,
cévy, játra

Kód:
300 978

Fosfocaps obsahuje lecitin (zdroj fosfatidylcholinu) a hořčík, je obohacen o mangan.
Sójový lecitin čili fosfatidylcholin je zdrojem cholinu, který pečuje o činnost jater. Přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu a krevních
tuků, je součástí péče o srdečně-cévní systém.

doplněk stravy

fin

doplněk stravy

Fosfosercaps
Oblíbený mezi
studenty i seniory

Kód:
300 135

Fosfosercaps byl vyhlášen Asociací prodejců zdravé výživy v Helsinkách produktem roku 2002. Krátce nato se dostal
na český trh a brzy se zařadil mezi nejpopulárnější produkty Finclubu.

Mangan přispívá k energetickému metabolismu,
k tvorbě pojivových tkání, k ochraně buněk před
oxidativním stresem, je součástí péče o kosti.

Představuje patentovaný komplex sójového lecitinu fosfatidylserinu a kyseliny fosfatidové (studie naznačují, že tyto
látky mohou pomoci bojovat se stresem
a čelit jeho dlouhodobému vlivu).

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

Fosfatidylserin je součástí mozkových
buněk, přispívá k funkci nervového systému, je užitečný pro koncentraci a schopnost učení.

Obsažené látky jsou užitečné pro osoby přecitlivělé, neklidné, roztěkané, jsou nápomocné
u tiků a svalových křečí, prospěšné pro lidi často
konzumující tuky, cukry, alkohol či kávu.

Častými odběrateli jsou senioři, oblíbený je mezi studenty, žádaný osobami
v produktivním věku, populární mezi
intelektuálně aktivními lidmi.

Balení: 50 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x denně (ráno
a v poledne, s jídlem, zapít)
Ve 2 kapslích je: sójový lecitin 1050 mg (fosfatidylcholin 350 mg), hořčík 90 mg, mangan 1,2 mg.
Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu. Nadměrná
konzumace může vyvolat projímavé účinky. Není
určen dětem do 3 let.

Balení: 90 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x denně (ráno a v poledne, s jídlem, zapít)
Ve 2 kapslích je: fosfolipidy získané ze sóji
960 mg, fosfatidylserin 200 mg, kyselina
fosfatidová 200 mg. Obal kapsle obsahuje
hovězí želatinu. Není určen dětem do 3 let.
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Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
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Ginkbicaps

Ginkgo prospívá krevnímu
oběhu a koncentraci

Kód:
300 109

Ginkbicaps obsahuje výtažek z listů
jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba),
který je také nazýván „stromem moudrosti a dlouhověkosti“.
Ginkgo biloba vykazuje antioxidační
vlastnosti, ochraňuje buňky před volnými
radikály, které urychlují proces stárnutí.
Má kladný vliv na kognitivní funkce (poznávací procesy, např. koncentrace, paměť, myšlení), pomáhá udržet mentální
svěžest.
Podporuje mikrocirkulaci krevního systému, pečuje o duševní rovnováhu
a normální činnost mozku.
Díky kladnému vlivu na periferní oběhový systém je užitečná pro zrak a sluch.

Balení: 50 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně
(ráno, s jídlem, zapít)
V 1 kapsli je: extrakt z Ginkgo biloby
30 mg - zdroj ginkgoflavonglykosidů
7,2 mg. Obal kapsle obsahuje hovězí
želatinu. Není určen dětem. Může snižovat srážlivost krve.
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Glandincaps

Pupalka - péče o srdce,
cévy, pokožku

Kód:
300 907

Glandincaps obsahuje olej 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 lisováním, jsou v něm zachovány
všechny účinné složky.
Je obohacen o vitamín E, který přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.
Pupalka dvouletá (zdroj kyseliny gamalinolenové - GLA) je prospěšná u předmenstruačních stavů, pomáhá zachovat komfort během
menopauzy. Pečuje o imunitu, o metabolické
funkce, o pokožku. Je součástí ochrany srdce
a cév, je užitečná pro udržení optimální hladiny cholesterolu v krvi. Podporuje přirozenou
obranyschopnost organismu.

Balení: 168 kapslí
Doporučené dávkování: 2 kapsle 2x denně (ráno a v poledne, s jídlem, zapít)
Ve 4 kapslích je: za studena lisovaný pupalkový olej 2002 mg, kyselina gamalinolenová (GLA)
200 mg, vitamín E 10 mg. Obal kapsle je rostlinného původu. Není určen dětem do 3 let.

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

Beta-glukany
získané z kvasnic

fin

doplněk stravy

Guartabs

Guarana
bojuje s únavou

Kód:
300 915

Glukimcaps obsahuje patentovaný WGP® beta-glukan získaný z potravinářských kvasnic.

Kód:
300 997

Chloretabs

Chlorella
podporuje očistu

Kód:
300 961

Guarana (Paullinia cupana) podporuje
fyzickou kondici i psychickou vitalitu,
pomáhá bojovat s únavou a nedostatkem energie.

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

Pečuje o imunitní systém, kladně ovlivňuje metabolismus tuků, pomáhá tak
kontrolovat tělesnou hmotnost.

Chlorella podporuje trávení, funkci jater,
vitalitu a energii organismu, pomáhá
udržet mikrobiální rovnováhu.

Beta-(1,3)(1,6)-glukan je přírodní polysacharid získaný z buněčných stěn kvasinek rodu
Saccharomyces cerevisiae, polysacharidy mají
kladný vliv na imunitní systém a jsou součástí
péče o obranyschopnost organismu.

Mezi časté uživatele guarany patří osoby bojující s únavou nebo vykonávající
činnost, která vyžaduje dlouhodobou
koncentraci (např. řidiči či studenti během příprav ke zkouškám).

Na začátku užívání se doporučuje brát
1 tbl denně, poté 2 tbl a postupně přidávat na maximální dávku 5 tbl denně.
Vždy nalačno a dostatečně zapít, nejlépe
další půlhodinu nic nepřijímat ústy.

Balení: 10 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně (kdykoli
během dne, zapít)
V 1 kapsli je: WGP® beta-glukan 335 mg (WGP® Whole Glucan Particle), zdroj beta-(1,3)(1,6)-glukanu 250 mg. Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu. Není určen dětem do 3 let.

Balení: 40 tablet
Doporučené dávkování: 2 tablety denně (ráno a v poledne, nezávisle na jídle,
zapít)
Ve 2 tabletách je: sušený extrakt guarany (Paullinia cupana) 1004,4 mg
(10 % kofeinu). Není určen dětem.

Balení: 290 tablet
Doporučené dávkování: 5 tablet denně
(3 tablety ráno, 2 tablety v poledne, cca
30 minut před jídlem, vždy s dostatečným
množstvím tekutiny)
V 5 tabletách je: prášek z řasy Chlorella
pyrenoidosa 1780 mg. Není určen dětem
do 3 let.

WGP® beta-glukan je chráněn více než 200
patenty, v roce 2011 obdržel v SupplySide
West Scientific Award vítězné ocenění. Porota
složená z odborníků posuzovala výrobky podle různých kritérií, v oznámení o výběru WGP®
beta-glukanu zaznělo: „Všechny studie prokázaly významný přínos pro zdraví lidského organismu, včetně zlepšení fyzického zdraví, tělesné
a duševní pohody.“
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Guartabs obsahuje extrakt z guarany, což je tropická dřevina pocházející
z povodí Amazonky.

fin

doplněk stravy

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

fin

Inubitabs

Čekanka
zdrojem inulinu

Kód:
300 169

Inubitabs je vyroben z čekanky obecné, která
je zdrojem inulinu. Tento 100% přírodní inulin
se získává z kořene čekanky extrakcí pomocí
horké vody - díky tomu není narušena jeho
struktura. Výsledkem je bílý prášek, který je
lisován do tablet.
Čekanka prospívá funkci střevního traktu i jater, je užitečná pro normální stav kostí
a kloubů. Podporuje činnost srdce a cév, pomáhá udržet normální hladinu glukózy v krvi.
Přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti, k péči
o močovou soustavu.
Inulin - druh rozpustné vlákniny. Je živnou půdou pro prospěšné střevní bakterie, prospívá
optimálnímu zažívání. Doporučuje se v rámci
péče o střevní flóru, která bývá narušená např.
nevhodnou stravou, užíváním antibiotik nebo
během cest do zahraničí.
Balení: 120 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta 2x denně
(ráno a večer, před jídlem, zapít)
Ve 2 tabletách je: inulin z kořene čekanky (Cichorium intybus) 2103,7 mg. Není určen dětem
do 3 let.

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

Péče o dýchací cesty

fin

Karditabs

Lišejník islandský pečuje o funkci horních cest
dýchacích, má antioxidační účinky, podporuje chuť k jídlu. Mateřídouška (tymián) pečuje
o normální funkci dýchacího systému, podporuje přirozenou obranyschopnost, prospívá trávení.
Přeslička podporuje odolnost a zdravé dýchání, přispívá k osvěžení těla, prospívá vylučování
a normální funkci močové soustavy. Anýz napomáhá správné funkci dýchacího systému, podporuje trávení a chuť k jídlu. Med zlepšuje chuťové
vlastnosti přípravku, je zdrojem enzymů, minerálů, vitamínů.
Balení: 250 ml
Doporučené dávkování: 15 ml 3x denně (15 ml
- polévková lžíce, ráno, v poledne a večer, nezávisle na jídle, zapít)
Ve 45 ml je: lišejníkový extrakt (Cetraria islandica), mateřídouškový extrakt (Thymus vulgaris),
přesličkový extrakt (Equisetum arvense), anýzový extrakt (Pimpinella anisum), med, sirup. Není
určen dětem do 3 let a osobám citlivým na včelí
produkty.
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Hořčík a B vitamíny
pro svaly a nervy

Kód:
300 917

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

doplněk stravy

Karnositabs
Zdroj karnosinu
a vitamínu E

Kód:
300 161

Karditabs je zdrojem hořčíku, kyseliny listové a B vitamínů. Tyto látky pečují o svaly,
nervy, srdečně-cévní systém.
Hořčík kladně působí na činnost nervové a svalové soustavy, je nápomocný
u únavy, přispívá k elektrolytické rovnováze, k energetickému metabolismu, k udržení normálního stavu kostí a zubů.
Kyselina listová podporuje krvetvorbu, je
prospěšná pro imunitu, pro metabolismus
homocysteinu. Její nová forma QUATREFOLIC® je biologicky účinnější, v organismu má 3x lepší využitelnost.
Vitamín B6 má kladný vliv na metabolismus homocysteinu, je důležitý pro tvorbu
červených krvinek. Vitamín B12 pečuje
o psychiku, obranyschopnost, pomáhá
mírnit únavu.
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta
denně (večer, před jídlem, zapít)
V 1 tabletě je: hořčík 200 mg, vitamín
B6 2,2 mg, kyselina listová Quatrefolic®
300 μg, vitamín B12 3 μg. Není určen
dětem do 3 let.

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

doplněk stravy
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Kelpatabs NEW
Jod získaný
z mořské řasy

Kód:
300 949

Karnositabs obsahuje karnosin a vitamín E.
Karnosin je 100% přírodní látka skládající se
ze dvou aminokyselin. V lidském těle se vyskytuje především v mozku, srdci a svalech.
Jeho množství v organismu se s narůstajícím
věkem snižuje, přičemž důležitý je zejména
pro kůži, srdce, svaly, ledviny, játra a mozek.
Karnosin byl objeven na začátku 20. století,
stále je předmětem řady výzkumů souvisejících se zpomalením procesu stárnutí (studie
se týkají např. vlivu karnosinu na omlazování
buněk, na prodloužení jejich životnosti, na
svalovou i mozkovou vitalitu, na odbourávání těžkých kovů).
Vitamín E přispívá k ochraně buněk před
volnými radikály.
O přípravek se zajímají především osoby
středního věku, senioři, lidé, kteří si chtějí
udržet pocit mládí a vitality co nejdéle nebo
bojující s únavou či zapomínáním.
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
(ráno, s jídlem, zapít)
V 1 tabletě je: L-karnosin 400 mg, vitamín E
6 mg. Není určen dětem do 3 let.

Upravené
složení
i balení
(již brzy)

Kód:
300 910

Kelpatabs NEW obsahuje jod z mořské řasy
Ascophyllum nodosum, která pochází ze studených vod Norska a Islandu.
Jod přispívá k energetickému metabolismu,
k činnosti nervové soustavy, k tvorbě hormonů
štítné žlázy a k její normální činnosti, k normálnímu růstu dětí, je užitečný pro pokožku.
Obecně je u nás přísun jodu nedostatečný,
naše půda i strava jsou chudé na obsah tohoto prvku. Zároveň je třeba pamatovat, že se
nedoporučuje přípravky s jodem podávat při
zvýšené funkci štítné žlázy (u tzv. hyperfunkce).
Mořské řasy obsahují mnoho různých prvků
v přírodní formě - průměrně 20 aminokyselin,
vitamíny, minerály, především jod. Díky tomu,
že jsou přirozeně bohaté na minerály, které
dodávají vitalitu vlasům, kůži a celému tělu,
bývají považovány za superpotravinu.
Balení: 120 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně (kdykoli během dne, zapít)
V 1 tabletě je: mořská řasa: Ascophyllum nodosum 184,1 mg, zdroj 150 μg jodu. Není určen
dětem, těhotným ženám, osobám s nemocemi
štítné žlázy.

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

Chrom pro podporu
správné hladiny cukru v krvi

fin

doplněk stravy s fruktózou a sladidlem

Lycoforscaps

Lykopen z rajčat
s vitamíny a zinkem

Kód:
300 964

Kód:
300 909

Kromisatabs obsahuje chrom
získaný z kukuřičného škrobu.
Chrom je důležitý stopový minerál, který přispívá k udržení
normální hladiny glukózy v krvi
a k normálnímu metabolismu
makroživin (mezi makroživiny
řadíme bílkoviny, sacharidy, 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 energie člověka), což se může projevit únavou.

Balení: 120 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně (v poledne, cca hodinu před jídlem, zapít)
V 1 tabletě je: chrom 50 μg. Není určen dětem do 3 let.
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Mag375tabs

Hořčík z Mrtvého moře

Kód:
300 154

doplněk stravy

fin

Magnesatabs

Hořčík a B vitamíny
pro nervy, imunitu

Kód:
300 980

Mag375tabs obsahuje hořčík získaný z Mrtvého moře. Obsah hořčíku byl navýšen na 375 mg
v 1 tabletě, což představuje 100 % denního příjmu
magnézia.

Magnesatabs obsahuje hořčík a vybrané vitamíny řady B. Je vyhledáván
u podrážděnosti, přecitlivělosti, svalových křečí.

Hořčík je minerální prvek nezbytný pro fungování buněk lidského organismu. Jednostranná strava, nadměrný přísun tuků, cukru, soli, koření, kávy
či alkoholu, stejně jako nevyvážené diety, mohou
způsobit nedostatek tohoto prvku. Jeho nízká
hladina se může projevit při namáhavé fyzické
práci, během kojení, u diabetiků či osob ve stresu.

Zinek je důležitý pro kosti, vlasy, nehty, pokožku a zrak.

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

Hořčík přispívá ke snížení míry únavy
a vyčerpání, k energetickému metabolismu, k činnosti nervové soustavy, svalů a psychiky, k syntéze bílkovin, pečuje
o kosti, zuby, podílí se na procesu dělení
buněk.
Vitamín B3 přispívá k činnosti nervové
soustavy, k udržení normálního stavu
sliznic a pokožky, ke snížení míry únavy.
Vitamín B6 přispívá k metabolismu bílkovin, glykogenu a homocysteinu, k psychické a nervové činnosti, tvorbě červených krvinek, funkci imunitního systému,
k regulaci hormonální aktivity.
Vitamín B1 přispívá k energetickému
metabolismu, k činnosti nervové soustavy a srdce.

Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x denně (ráno a v poledne, před jídlem, zapít)
Ve 2 kapslích je: vitamín C 40 mg, lykopen 15 mg, zinek
5 mg, vitamín D3 20 μg. Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu. Není určen dětem do 3 let.

Balení: 140 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně (večer,
po jídle, zapít vodou nebo cucat)
V 1 tabletě je: hořčík 375 mg. Fruktóza 14,29%,
sladidlo sorbitol 31,71%. Není určen dětem do 3
let. Nadměrná konzumace sladidel může vyvolat
projímavé účinky.

Balení: 100 tablet
Dávkování: 2 tablety 2x denně (odpoledne a večer, po jídle, zapít)
Ve 4 tabletách je: hořčík 350 mg, vitamín
B3 18 mg, vitamín B6 2,2 mg, vitamín B1
1,4 mg. Není určen dětem do 3 let.

Lycoforscaps obsahuje lykopen - karotenoid získaný
ze speciálně šlechtěné odrůdy rajčat HLLS. Je obohacen o vitamíny C, D3 a zinek.
Lykopen je snadno přijímán a snášen, nezpůsobuje
vznik alergické reakce jako při požití celých rajčat. Pro
zajímavost - 3/4 kg pyré z rozvařených rajčat je zdrojem asi 15 mg lykopenu, což je množství obsažené
v denní dávce produktu Lycoforscaps.
Mezi nejčastější uživatele lykopenu patří osoby před
odjezdem na dovolenou, kdy se připravují na nápor
slunečního záření, nebo muži středního a vyššího věku
v rámci péče o prostatu.
Vitamín C má kladný vliv na obranyschopnost organismu, na činnost nervové soustavy.
Vitamín D je potřebný pro normální růst a vývin kostí
u dětí, pro imunitu, je důležitý při nedostatku slunečních paprsků.

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

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
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Mega7

Rakytník pro srdce i pokožku

Kód:
300 125

doplněk stravy
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Mineraltabs

Zdroj minerálů pro celou rodinu

Kód:
300 982

fin

Mycelcaps

Extrakt z houby Shiitake - stále o 25 % více AHCC® v každé kapsli

Kód:
300 973

AHCC®
Professional
Grade
Rostlinné
Pullulan
kapsle

Mega7 obsahuje za studena lisovaný
olej získaný z rakytníku řešetlákového.

Mineraltabs obsahuje minerály a stopové prvky,
které přispívají ke správnému fungování organismu.

Rakytníkový olej je zdrojem esenciálních mastných kyselin (omega-3,
6, 7, 9), vitamínů i minerálů. Působí
jako antioxidant, prospívá pokožce udržuje její vitalitu a pružnost, podporuje regeneraci. Pečuje o zdraví
srdce a cév, příznivě ovlivňuje hladinu
cholesterolu. Je doporučován v době
rekonvalescence, během procesu hojení, je užitečný pro sliznice zažívacího
či močového ústrojí.
Rakytník řešetlákový má prospěšný
vliv na stav pokožky, pečuje o imunitu,
o kardiovaskulární systém, je užitečný
pro udržení energie, pro boj s únavou.

Vápník přispívá k normální srážlivosti krve, k činnosti svalů, je potřebný pro zdravé zuby a kosti, pro
růst kostí u dětí. Fosfor má kladný vliv na energetický metabolismus, na stav kostí a zubů. Hořčík přispívá ke snížení únavy, k činnosti nervové soustavy,
svalů a psychiky. Křemík je jedním ze základních
stavebních kamenů svalových tkání. Železo kladně
ovlivňuje tvorbu červených krvinek a hemoglobinu. Zinek přispívá k plodnosti, pečuje o zrak, kosti,
vlasy, pokožku, imunitu. Mangan přispívá k tvorbě
pojivových tkání, k ochraně buněk před oxidativním
stresem. Měď podporuje přenos železa v těle, udržení normálního stavu pojivových tkání. Selen přispívá k tvorbě spermií, k ochraně před oxidativním
stresem, pečuje o imunitu, štítnou žlázu. Chrom
přispívá k udržení optimální hladiny glukózy v krvi.
Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu, ke snížení
únavy, zvyšuje vstřebávání železa.

Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 2 kapsle 2x
denně (ráno a v poledne, s jídlem, zapít)
Ve 4 kapslích je: olej z rakytníku řešetlákového 2000 mg - kyselina palmitoolejová 600 mg, kys. linolová 120 mg,
kys. olejová 400 mg, kys. vaccenicová
90 mg, kys. linolenová 20 mg. Obal
kapsle je rostlinného původu. Není určen dětem do 3 let.
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Balení: 110 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta 2x denně (ráno
a v poledne, po jídle nebo po výkonu, zapít)
Ve 2 tabletách je: vápník 260 mg, fosfor 200 mg, hořčík 90 mg, vitamín C 60 mg, křemík 16 mg, železo
5 mg, zinek 4 mg, mangan 0,8 mg, měď 0,5 mg, selen
20 μg, chrom 13 μg. Není určen dětem do 3 let.

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

Mycelcaps obsahuje patentovanou složku AHCC® Professional získanou z mycelií hub
shiitake. Koncem roku 2018 došlo k navýšení množství AHCC® - každá kapsle nyní obsahuje až o 25 % více této hlavní účinné látky.
Japonské houbě Shiitake (houževnatec jedlý) se přezdívá „perla mezi houbami“, v Asii je
již několik staletí považována za ceněnou houbu s vysokou výživnou hodnotou. Je zdrojem
mnoha látek prospěšných pro organismus, hlavní jsou polysacharidy, které mají kladný vliv
na imunitu.
AHCC® je předmětem výzkumů probíhajících zejména v Japonsku (cca 200 studií na zhruba
30 univerzitách), na toto téma vyšla řada odborných publikací. Vědci zkoumají účinky AHCC®
u vysokého krevního tlaku, u narušené imunity, prokazují jeho význam pro oslabené jedince,
rekonvalescenty, lidi ve stresu.
Je vhodný pro udržování zdraví ve znečištěných oblastech, součástí ochrany před civilizačními problémy, nápomocný pro lepší zvládání zátěžových situací.
Výrobce inovoval hlavní účinnou složku a nazval ji Professional Grade AHCC®. Obsahuje vyšší koncentraci alfa-glukanů (působí na povzbuzení ochranného systému organismu), má vyšší podíl adenosinu ( je důležitý pro efektivní imunitní reakci) a zvýšený obsah
GI sacharidu (látka s fyziologickou aktivitou, vykazuje účinky zesilující imunitní odpověď,
podporuje aktivaci makrofágů a nárůst cytokinů starajících se o imunitní reakce).
Další inovací jsou rostlinné kapsle Pullulan, které patří na světovém trhu mezi TOP. Vyrábí se přirozenou cestou (kvašením z kvasinek Aureobasidium pullulans), jsou vhodné pro
vegetariány, stabilní, vysoce odolné, rozpustné ve vodě, lehce stravitelné. Obsažená látka
nepodléhá změnám vlhkosti, teploty, nepropouští kyslík.
Balení: 80 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 3x denně (ráno, v poledne a večer, po jídle, zapít)
Ve 3 kapslích je: AHCC® Professional 600,75 mg. Rostlinná kapsle Pullulan.
Není určen dětem do 3 let.
Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
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Natur Kalcitabs

Vápník s vitamínem D2
pro silné kosti v každém věku

Kód:
300 155

Natur Kalcitabs obsahuje Aquamin™ (rostlinný
zdroj vápníku i dalších prvků) a vitamín D2 získaný
z kvasinek Saccharomyces cerevisiae. Neobsahuje
živočišné složky, je proto výborný i pro vegetariány.
Aquamin™ pochází z čisté vody irského a islandského pobřeží. Získává se z červené řasy Lithothamnion species, která v průběhu svého růstu
absorbuje z moře základní minerály. Aquamin™ je
držitelem několika certifikátů, jeho účinek byl ověřen studiemi a výsledky publikovány. Doporučuje
se v rámci péče o pohybový aparát.
Vápník je jedním z nejdůležitějších minerálů, přispívá k činnosti svalů, je potřebný pro udržení zdravých
kostí a zubů, pro normální růst a vývin kostí u dětí.
Vitamín D podporuje vstřebávání vápníku a fosforu, funkci imunitního systému, udržení normálního
stavu kostí, svalů, zubů, je potřebný pro růst a vývin
kostí u dětí.
Balení: 70 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně (ráno, po
jídle, zapít)
V 1 tabletě je: vápník (Aquamin™) 400 mg, vitamín
D2 (Lalmin®VitaD) 10 μg. Není určen dětem do 3 let.
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NeoEcaps50

Vitamín E
z klíčkového oleje

Kód:
300 876

NeoEcaps50 obsahuje vitamín E získaný z klíčkového oleje.
Vitamín E přispívá k ochraně buněk
před oxidativním stresem - tj. před
útokem volných radikálů.
Tyto látky vznikají jako vedlejší produkt látkové výměny v buňkách. Čím
je člověk starší, tím více volných radikálů se v něm vytváří, zároveň se snižuje jeho obranyschopnost proti nim.
Volné radikály mají schopnost poškozovat buňky a urychlovat tak proces
stárnutí.
Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně (ráno, po jídle, zapít)
V 1 kapsli je: klíčkový olej 329 mg, vit.
E 50 mg - 25 mg pochází ze směsi tokoferolů (gama-tokoferol, delta-tokoferol,
alfa-tokoferol, beta-tokoferol, ostatní
tokoferoly) a 25 mg z přírodního D-alfa
tokoferolu.
Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu.
Není určen dětem do 3 let a osobám se
sníženou krevní srážlivostí.

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

fin

Olivetabs
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Výtažek z olivovníku
pro srdce a cévy

Optisaltabs

Draslík a hořčík
svalům, nervům, srdci

Kód:
300 133

Olivetabs obsahuje výtažek z listů olivovníku evropského, z něhož se vyrábí patentovaný extrakt Benolea® EFLA®943 (zdroj
oleuropeinu).
Olivovník evropský působí jako antioxidant. Přispívá k udržení normální hladiny
cholesterolu i cukru v krvi, k udržení správného krevního tlaku, je součástí péče o kardiovaskulární systém. Podporuje normální
činnost trávicího traktu, kladně ovlivňuje
přirozenou obranyschopnost organismu.
Prospívá funkci dýchacího systému, podporuje činnost ledvin a močových cest.
Je vhodný pro osoby, které jsou častěji
ohroženy vyšším krevním tlakem, např. lidé
s nadváhou, nadměrně konzumující sůl,
kávu, alkohol nebo čelící dlouhodobému
stresu.
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta 2x denně
(ráno a v poledne, nezávisle na jídle, zapít)
Ve 2 tabletách je: extrakt z olivových listů
Benolea® EFLA®943 700 mg (oleuropein 154
mg). Není určen dětem, těhotným a kojícím
ženám.

Kód:
300 926

Optisaltabs obsahuje draslík a hořčík. Tyto
minerály jsou součástí péče o srdečně-cévní aparát, o svalovou i nervovou soustavu.
Draslík přispívá k normální činnosti nervové soustavy, je užitečný pro udržení optimálního krevního tlaku, kladně ovlivňuje
normální činnost svalů. Jeho nedostatek
bývá zaznamenán např. u seniorů či osob
nadměrně se potících.
Hořčík přispívá ke snížení míry únavy
a vyčerpání, k elektrolytické rovnováze,
k činnosti nervové soustavy, svalů a psychiky, k udržení normálního stavu kostí, zubů,
podílí se na procesu dělení buněk. Obecně
mají zvýšenou potřebu hořčíku sportovci,
lidé ve stresu, diabetici, ženy užívající hormonální antikoncepci.

Balení: 190 tablet
Doporučené dávkování: 2 tablety 3x denně
(ráno, v poledne a večer, s jídlem, zapít)
V 6 tabletách je: draslík 600 mg, hořčík
125 mg. Není určen dětem do 3 let, osobám
s onemocněním ledvin, užívajícím léky proti
arytmii nebo diuretika šetřící draslík.

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
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Probi8caps

Mléčné bakterie a inulin

Kód:
300 107

V projektu
„Monitoring
probiotik“
dopadl
výborně

Probi8caps obsahuje inulin a patentovanou směs,
která je zdrojem 8 druhů bakterií. Každá kapsle obsahuje jednu miliardu probiotik. Výrobce použil patentovanou technologii, která chrání bakterie, dokud se nedostanou neporušené a aktivní do střev,
kde se uvolňují z ochranných vrstev. Díky svým
vlastnostem byl Probi8caps ve slovenském projektu
„Monitoring probiotik“ shledán jako vynikající.
Inulin - druh rozpustné vlákniny, je živnou půdou
pro prospěšné střevní bakterie, prospívá správnému
zažívání. Doporučuje se v rámci péče o střevní flóru,
která bývá narušená např. nevhodnou stravou, užíváním antibiotik, během cestování.
Lactobacillus a Bifidobacterium - mléčné bakterie, které jsou nezbytnou součástí střevní mikroflóry, mohou příznivě ovlivnit zdraví konzumenta
zlepšením rovnováhy jeho střevní mikroflóry.
Balení: 70 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 3x denně (ráno,
v poledne a večer, s jídlem, zapít)
V 3 kapslích je: inulin 1148,64 mg, patentovaná směs,
která obsahuje: Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus
acidophilus, Lact. casei, Lact. plantarum, Lact. rhamnosus, Bifidobacterium lactis, Streptococcus thermophilus,
Bifidobacterium longum. V momentu výroby obsahuje
výrobek minimálně 1,0x109 probiotik. Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu. Není určen dětem do 3 let.
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Prostis

Péče o prostatu
a močový systém

Kód:
300 986

Prostis obsahuje výtažek sušeného
zralého plodu z americké trpasličí palmy (Serenoa repens) a zlatobýlu obecného.
Serenoa repens pečuje o močový
trakt, má kladný vliv na normální funkci prostaty, je užitečná zejména pro
muže středního a vyššího věku. Přispívá
k normální činnosti reprodukčního systému, je prospěšná pro růst vlasů.
Zlatobýl obecný je prospěšný pro močovou soustavu - přispívá ke správné
funkci močového měchýře a dolních
močových cest, je užitečný pro přirozenou obranyschopnost, pečuje o menstruační i menopauzální komfort.

Balení: 50 ml
Doporučené dávkování: 5 kapek 3x
denně (ráno, v poledne a večer, před
jídlem, nakapat do vody)
V 15 kapkách je: extrakt Serenoa repens 80 %, extrakt natě zlatobýlu obecného 20 %. Obsah alkoholu 57 % obj.
Není určen dětem.

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

Pycnogenol®
Pycnogenol® Strong
Pycnogenol® získaný z pobřežní borovice

Kód:
300 890

Kód:
300 131

Pycnogenol® a Pycnogenol® Strong obsahují patentovanou látku Pycnogenol®, získanou
z kůry pobřežních borovic (Pinus maritima).
Borovice rostou v lesích v jižní Francii - v čistém prostředí bez vlivu průmyslu, s větry vanoucími od Atlantiku, což jim zajišťuje téměř nulovou kontaminaci cizorodými látkami.
Rozdíl mezi produkty je v 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).
Výtažek z borovice je považován za antioxidant, pomáhá chránit buňky před útokem volných radikálů. Má příznivý vliv na mikrocirkulaci krve, na činnost cévní soustavy. Podporuje
normální funkci dýchacího systému.
Mezi časté uživatele patří lidé, kteří čelí škodlivým vnějším vlivům, stresovému prostředí
nebo únavě. Jedinci, kteří mají dědičné sklony ke vzniku křečových žil, osoby bojující se
zvýšenou hladinou cukru v krvi, pečující o pokožku, zrak, o cévní systém, také sportovci
a fyzicky aktivní lidé.

PYCNOGENOL®
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 2 tablety 2x denně
(ráno a v poledne, po jídle, zapít)
Ve 4 tabletách je: Pycnogenol® - výtažek
z kůry pobřežní borovice (Pinus maritima)
80 mg. Není určen dětem do 3 let.

PYCNOGENOL® STRONG
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta 2x denně
(ráno a v poledne, po jídle, zapít)
Ve 2 tabletách je: Pycnogenol® - výtažek
z kůry pobřežní borovice (Pinus maritima)
80 mg. Není určen dětem.

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

Bylinné extrakty
pro duševní harmonii
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Remasacaps

Relaxinis obsahuje výtažky z mučenky,
chmele a vřesového květu. Tyto byliny přispívají ke zklidnění 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.

Selenitabs
fin Selenitabs multi
fin

Sušená
hlíva ústřičná

Kód:
300 887

Stále o téměř
70 % více
sušené
hlívy v každé
kapsli

Vřes obecný (Calluna vulgaris) má příznivý
vliv na močový trakt a ledviny, napomáhá
relaxaci.

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

Balení: 50 ml
Doporučené dávkování: 10 kapek 3x denně
(ráno, v poledne a večer, po jídle, nakapat do
vody)
V 30 kapkách je: extrakt z mučenky 55 %,
extrakt z chmelu 25 %, extrakt z vřesu 20 %.
Obsah alkoholu 57 % obj. Není určen dětem.

Balení: 72 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x denně
(ráno a večer, po jídle, zapít)
Ve 2 kapslích je: sušená hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) 508 mg. Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu. Není určen dětem do 3 let.

Chmel otáčivý (Humulus lupulus) působí
jako antioxidant, podporuje normální činnost nervové soustavy, zdravý spánek a relaxaci organismu. Má kladný vliv na trávení,
přispívá k menopauzální pohodě.
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Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
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Kód:
300 974

Kód:
300 948

Selenitabs obsahuje selen, zinek, mangan a vitamín C.
Selenitabs multi je navíc obohacen o vitamín E, který přispívá
k ochraně buněk před oxidativním stresem, a vitamíny B, které
jsou důležité pro krvetvorbu, psychiku, pomáhají v boji s únavou. Obsahuje novou formu kyseliny listové - Quatrefolic®
(v organismu má 3x lepší využitelnost) a rostlinnou antioxidační směs SPECTRA™ (obsahuje 32 ingrediencí, např. z brokolice, česneku, špenátu, camu camu, acai, bezinek, borůvek,
třešní, zeleného čaje, zelené kávy, oregana, kurkumy).
Selen je užitečný pro vlasy, nehty, imunitu, přispívá k tvorbě
spermií, k normální činnosti štítné žlázy, je součástí ochrany buněk před oxidativním stresem. Mangan přispívá k tvorbě pojivových tkání. Zinek přispívá k plodnosti, pečuje o zrak, kosti,
vlasy, nehty, pokožku a imunitu. Vitamín C přispívá k tvorbě
kolagenu pro normální funkci krevních cév, kostí, chrupavek,
dásní, kůže a zubů, pečuje o imunitu.
SELENITABS
Balení: 120 tablet. Doporučené dávkování: 1 tableta denně
(ráno, po jídle, zapít)
V 1 tabletě je: prášek z třešně aceroly 268,75 mg, prášek
z mrkve 152,45 mg, citrusové
bioflavonoidy 10 mg, prášek z
černého rybízu 5 mg, vit. C 60
mg, zinek 10 mg, mangan 2,5
mg, selen 50 μg. Není určen
dětem do 3 let.

Seraflecaps

Prospěšný enzym
v kapslích

Selen s vitamíny a minerály

Kód:
300 874

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

doplněk stravy

SELENITABS MULTI
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně (ráno, po jídle, zapít)
V 1 tabletě je: SpectraTM - rostlinná antioxidační směs 50 mg,
vitamín C 40 mg, vit. E 6 mg, zinek
5 mg, kys. pantothenová 3 mg,
mangan 1 mg, vit. B6 0,7 mg, vit.
B1 0,55 mg, kys. listová Quatrefolic® 100 µg, selen 27,5 µg, vit. B12
1,25 µg. Není určen dětem do 3 let.

Kód:
300 163

Seraflecaps obsahuje Serrazimes®-I, což je proteolytický enzymový systém získaný z hub
Aspergillus oryzae a Aspergillus
melleus. Je důležité podávat ho
nalačno - hodinu před jídlem
nebo 2 hodiny po jídle.
Enzymy jsou bílkovinné látky
produkované živými buňkami
z aminokyselin. Jsou „nabité životní energií“, v těle plní spoustu funkcí (tvorba zásob, energie,
oprava a regenerace buněk).
Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování:
1 kapsle denně (kdykoliv během dne, mezi jídly nalačno,
zapít)
V 1 kapsli je: 100 000 U Serrazimes®-I enzym proteáza,
rýžové otruby 116 mg, rostlinná HPMC kapsle. Není určen dětem, nedoporučuje se
během těhotenství, kojení,
osobám s potížemi se srážlivostí krve, s hemofilií, během
dialýzy, při léčbě antibiotiky,
před operací.

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
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Sitostabs Strong
Rostlinné steroly
pro boj s cholesterolem

Kód:
300 977

Sitostabs Strong obsahuje beta-sitosteroly
získané z borovice.
U rostlinných sterolů bylo schváleno toto
zdravotní tvrzení: „Bylo zjištěno, že rostlinné
steroly a estery rostlinných stanolů snižují
hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina
cholesterolu je rizikovým faktorem pro vznik
ischemické choroby srdeční.“
Příznivého účinku se dosáhne při přívodu
nejméně 2 g fytosterolů denně - a právě tuto podmínku splňuje denní dávka produktu
Sitostabs Strong.
Tyto látky jsou tak díky příznivému působení na hladinu cholesterolu součástí péče
o srdečně-cévní systém, mají kladný vliv na
zdraví cév, chrání je před usazováním krevních tuků.

Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 2 tablety 2x denně
(v poledne a večer, po jídle, zapít)
Ve 4 tabletách je: beta-sitosterol - zdroj fytosterolů 2000 mg. Není určen dětem do 3 let.
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Spirdietabs

Spirulina
bohatá na bílkoviny

Kód:
300 947

fin

Sweetacertabs
Vitamín C
z třešně aceroly

Sweetacertabs obsahuje vitamín C získaný
z tropické třešně aceroly a černého rybízu.
Je slazen fruktózou (ovocný cukr), glukózou
(hroznový cukr) a sacharózou.

Spirulina působí jako antioxidant, je nápomocná při hubnutí a kontrole tělesné
hmotnosti, podporuje tvorbu svalové hmoty. Příznivě ovlivňuje vitalitu a tonus (napětí
živé tkáně). Podporuje přirozenou obranyschopnost, má kladný vliv na normální hladinu cukru v krvi.

Vitamín C
• přispívá k tvorbě kolagenu pro normální
funkci kostí, chrupavek, zubů, dásní, kůže
a cév
• má kladný vliv na imunitu, na činnost nervové soustavy
• je užitečný v boji s únavou, pečuje o psychiku
• zvyšuje vstřebávání železa, přispívá k normálnímu energetickému metabolismu
• je prospěšný pro posilnění organismu,
vhodný u sportu a fyzických výkonů

Balení: 290 tablet
Doporučené dávkování: 5 tablet denně
(3 tablety ráno, 2 tablety v poledne, s dostatečným množstvím tekutiny, cca hodinu
před jídlem)
V 5 tabletách je: Spirulina alga 1800 mg.
Není určen dětem do 3 let.

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

Glutathion
obohacen o vitamíny B a C

Kód:
300 919

Kód:
300 896

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

Spirulina je obecně vhodná např. pro sportovce, 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.

doplněk stravy

Balení: 90 tablet
Doporučené dávkování: 5 tablet denně
(rozdělit 5 tablet v průběhu dne, nechat
rozpustit v ústech)
V 5 tabletách je: vitamín C 300 mg, sacharóza 1530 mg, prášek z třešně aceroly 1224
mg, fruktóza 440 mg, glukóza 382,5 mg,
prášek z černého rybízu 115 mg, přírodní
malinové aroma. Není určen dětem do 3 let.

Torulcaps obsahuje glutathion získaný z krmných kvasnic, je obohacen o vitamíny B a C.
Obsažené látky se podílí na ochraně buněk
před oxidačním stresem, jsou užitečné pro
sportovce, osoby po zátěži, rekonvalescenty,
pečují o játra a pokožku.
Glutathion je tělu vlastní látka, jejíž hladina
s věkem klesá - od zhruba 50 let je ho v těle
o 50 - 70 % méně než v mladých buňkách.
Vitamín C pečuje o imunitu, zvyšuje vstřebávání železa. Vitamín B3 přispívá k činnosti
nervové soustavy, pečuje o sliznice a pokožku.
Vitamín B5 (kyselina pantothenová) přispívá
k normální mentální činnosti. Vitamín B6
přispívá k tvorbě červených krvinek, funkci imunitního systému. Vitamín B2 pečuje
o sliznice, pokožku, zrak. Vitamín B1 přispívá
k činnosti nervové soustavy i srdce.
Balení: 20 kapslí
Doporučené dávkování: 2 kapsle 1-2x denně
(během dne, nezávisle na jídle, zapít)
Ve 2 kapslích je: glutathion 50 mg, vitamín C
30 mg, vitamín B3 9 mg, kyselina pantothenová
2 mg, vitamín B6 1,1 mg, vitamín B2 0,8 mg, vitamín B1 0,7 mg. Rostlinná HPMC kapsle. Není
určen dětem.

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

fin

doplněk stravy

Triflextabs

Pro dobrý pocit z pohybu

fin

doplněk stravy

Tyrositabs

Zaměřeno na štítnou žlázu
a psychickou odolnost

fin

Ubiquinol caps
Zdroj koenzymu Q10

doplněk stravy

fin Uri-inkotabs

Péče o prostatu a močové cesty

Kód:
300 167
Kód:
300 912

Triflextabs obsahuje tři složky prospěšné
pro kloubní aparát - glukosamin, chondroitin
sulfát a OptiMSM®.
Glukosamin (získaný fermentací z kukuřice)
je klíčovým komponentem chrupavčitých
tkání, což je důležité pro pohyblivost a životnost kloubů.
Chondroitin sulfát (získaný z mořských
ryb) je významnou součástí pojivových tkání, ovlivňuje pružnost chrupavek a funkci
kloubů.
OptiMSM® (organická sirná složka) se nachází v lidském těle, hlavně v kloubech, svalech,
kůži. Pomáhá udržovat strukturu pojivových
tkání, je prospěšná pro zdraví kloubů. Patentovaná složka OptiMSM® má pověst nejčistší
a nejbezpečnější na světě. Chráněný vícefázový proces destilace jí zabezpečuje 99,9%
čistotu a nejkvalitnější konzistentní formu.
Má certifikáty GRAS, Kosher, Halal.
Balení: 90 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
(ráno, po snídani, zapít)
V 1 tabletě je: glukosamin 415 mg, mořský
chondroitin sulfát 400 mg, OptiMSM® (metylsulfonylmetan) 300 mg. Není určen dětem
do 3 let.
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Kód:
300 166

Tyrositabs obsahuje tyrosin, jod a selen.
Tyrosin je aminokyselina, kterou si organismus přirozeně tvoří z fenylalaninu. Působí
v těle jako prekurzor hormonů štítné žlázy,
melaninu, dopaminu, adrenalinu a noradrenalinu. Má významnou roli v odolnosti vůči
stresu, je prospěšný pro bdělost a soustředění.
Jod přispívá k tvorbě hormonů štítné žlázy
a k její normální činnosti (přípravky s jodem
se ovšem nedoporučují u zvýšené funkce štítné žlázy). Je součástí péče o pokožku, o činnost nervové soustavy.
Selen je užitečný pro vlasy, nehty, imunitu,
přispívá k tvorbě spermií, je součástí ochrany
buněk před oxidativním stresem.

Kód:
300 984

Ubiquinol caps obsahuje Kaneka Ubiquinol™ - aktivní formu koenzymu Q10
(na jeho aktivaci nejsou potřebné další enzymy, v této podobě je připraven
okamžitě vstoupit do metabolických procesů). Kaneka Ubiquinol™ je držitelem
Kosher certifikátu.
Výrobce získává Kaneka Ubiquinol™
patentovaným procesem z fermentovaných kvasnic.

Testy potvrdily, že jednotlivci vystaveni zátěži a stresovým situacím je s pomocí tyrosinu
zvládali lépe. Byli odolnější, měli lepší náladu
a výkon paměti.

Koenzym Q10 je látka podobná vitamínům, vyskytuje se ve všech buňkách
lidského těla. Podílí se na procesech, při
kterých se v těle vytváří energie. Tvorba Q10 v těle s věkem klesá. Je nejvíce
žádaný seniory, rekonvalescenty, sportovci, osobami, které prožívají větší fyzickou či psychickou zátěž nebo chtějí
poskytnout více péče svému srdci.

Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně (ráno,
s jídlem, zapít)
V 1 tabletě je: acetyltyrosin 300 mg, jod 150 μg,
selen 55 μg. Není určen dětem, těhotným a kojícím ženám.

Balení: 40 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně
(ráno nebo v poledne, s jídlem, zapít)
V 1 kapsli je: Kaneka Ubiquinol™ - ubiquinol 50 mg. Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu. Není určen dětem do 3 let.

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

Uri-inkotabs obsahuje extrakt z dýňových semen EFLA® 940 a z bobulí palmy sabalové.
Výtažky jsou zdrojem esenciálních mastných kyselin a fytosterolů, které mají prospěšný vliv na
zdraví prostaty a močových cest. Jsou vhodné
pro osoby nad 40 let, užitečné pro ženy s nadměrně aktivním močovým měchýřem.
Palma sabalová zvaná trpasličí přispívá k normální funkci prostaty, k fungování močové soustavy a reprodukčního systému, je užitečná pro
růst vlasů.
Extrakt z dýňových semen podporuje funkci
močových cest, je součástí péče o zdraví prostaty.

Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 2 tablety denně (ráno
a večer, s jídlem, zapít)
Ve 2 tabletách je: extrakt z dýňových semen
EFLA® 940 (Cucurbita pepo L.) 500 mg, extrakt
z plodů palmy sabalové (Serenoa repens) 320 mg.
Není určen dětem do 3 let, těhotným a kojícím
ženám, osobám užívajícím hormonální léky nebo
antikoagulanty (léky snižující krevní srážlivost),
lidem s potížemi jater a ledvin.

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

Uricaps Probi

Klikvový (brusinkový)
extrakt s probiotiky

Kód:
300 158

fin

Visitabs / fin Visistrong
Výtažky z měsíčku a borůvek

Kód:
300 955

Kód:
300 156

Visitabs obsahuje Flora GLO Lutein a zeaxantin
získané z květů měsíčku a z borůvek, které jsou
spojovány s péčí o zrak. Visistrong je navíc obohacen o vitamíny (C, E, B6, B12), minerály (mangan, zinek), kyselinu listovou a Pycnogenol®.

Klikva (označována kanadská či americká brusinka) podporuje obranyschopnost organismu, má pozitivní
vliv na metabolismus bílkovin, glukózy
a krevních tuků, je užitečná při menopauze. Čekanka pečuje o střevní trakt
a játra, inulin o střevní flóru. Lactobacillus a Bifidobacterium jsou nezbytnou součástí střevní mikroflóry.
Největší zájem o tento produkt mají
osoby, které chtějí poskytnout močovému ústrojí zvýšenou péči.

Obsažené látky jsou vhodné pro osoby zvýšeně
namáhající svůj zrak, např. řidiče, studenty, lidi pracující u počítačů, seniory. Lutein a zeaxantin jsou
karotenoidy, které organismus kumuluje v sítnici
a oční čočce. Jejich největší množství je v centru
tzv. žluté skvrny, která je zodpovědná za centrální
vidění. Měsíček pečuje o pokožku. Borůvky podporují dobrý zrak. Pycnogenol® pomáhá chránit
buňky před volnými radikály.
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Visitabs / Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně (kdykoli
během dne, zapít)
V 1 tabletě je: lutein 10 mg, zeaxantin 0,5 mg, extrakt z měsíčku (Flora GLO Lutein) 100 mg, borůvkový
extrakt 15 mg. Není určen dětem do 3 let.
Visistrong / Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta 2x denně (kdykoli
během dne, zapít)
Ve 2 tabletách je: extrakt z měsíčku (Flora GLO Lutein)
100 mg, vit. C 50 mg, borůvkový extrakt 30 mg, výtažek
z kůry pobřežní borovice 10 mg, Pycnogenol® 10 mg,
vit. E 10 mg, lutein 10 mg, zinek 5 mg, vit. B6 2,2 mg,
mangan 2 mg, zeaxantin 0,5 mg, kys. listová 300 μg, vit.
B12 3 μg. Není určen dětem do 3 let.

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

fin

VitaBtabs

B vitamíny pro emoční rovnováhu

Uricaps Probi obsahuje výtažek z klikvy velkoplodé (zdroj složky CranMax®)
a z kořene čekanky (zdroj inulinu). Je
obohacen o probiotika - denní dávka
obsahuje až dvě miliardy probiotik.

Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x
denně (ráno a v poledne, před jídlem, dostatečně zapít)
Ve 2 kapslích je: přírodní koncentrát
z klikvy velkoplodé - zdroj složky CranMax® (Vaccinium macrocarpon) 500
mg, inulin 360 mg. V momentu výroby
obsahuje minimálně 2,0x109 probiotik
(Bifidobacterium longum, Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus casei). Rostlinná
HPMC kapsle. Není určen dětem do 3 let.

doplněk stravy se sladidlem

doplněk stravy

Kód:
300 968

VitaBtabs obsahuje kyselinu listovou a vitamíny
řady B. Jejich nízká hladina byla zaznamenána
např. u seniorů, rekonvalescentů, u žen užívajících hormonální antikoncepci, může se projevit
emoční nevyrovnaností, prasklinkami v koutcích
úst nebo nechutenstvím.
Vitamín B3 (niacin) přispívá k činnosti nervové
soustavy, pečuje o sliznice a pokožku. Vitamín
B5 (kys. pantothenová) přispívá k metabolismu steroidních hormonů, k mentální činnosti.
Vitamín B6 přispívá k tvorbě červených krvinek,
k regulaci hormonální aktivity. Vitamín B2 (riboflavin) přispívá k metabolismu železa, pečuje
o nervy, sliznice, zrak. Vitamín B1 (thiamin) je
užitečný pro činnost nervové soustavy i srdce.
Kyselina listová (vitamín B9) přispívá k růstu
zárodečných tkání během těhotenství, ke krvetvorbě. Biotin přispívá k normální činnosti nervového systému, pečuje o vlasy, pokožku. Vitamín B12 přispívá k normální činnosti nervové
a imunitní soustavy, k tvorbě červených krvinek.
Balení: 150 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně (ráno,
před jídlem, zapít)
V 1 tabletě je: niacin 16 mg, kys. pantothenová
6 mg, vit. B6 1,4 mg, riboflavin 1,4 mg, thiamin
1,1 mg, kys. listová 200 μg, biotin 50 μg, vit. B12
2,5 μg. Není určen dětem do 3 let.

fin

VitaB12tabs

Vitamín B12 bojuje s únavou

Kód:
300 162

VitaB12tabs obsahuje vitamín B12
v aktivní formě (methylkobalamin je aktivní koenzymovou formou B12, pro tělo
přirozenou, dle studií je v organismu
lépe využíván a zachován).
Vitamín B12 je užitečný pro střední
a starší generaci (s věkem se totiž snižuje
schopnost vstřebávání B12), rekonvalescenty a oslabené jedince. Je vhodný pro
osoby vyčerpané a ve stresu, pro vegetariány i vegany.
Vitamín B12 přispívá k normálnímu
energetickému metabolismu, k činnosti nervové soustavy, k tvorbě červených
krvinek, k metabolismu homocysteinu,
k psychické činnosti, k funkci imunity, ke
snížení míry únavy a vyčerpání.
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
(kdykoliv, podle potřeby, nechat rozpustit
pod jazykem)
V 1 tabletě je: aktivní koenzymová forma
vitamínu B12 (methylkobalamin) 1000 μg.
Sladidlo mannitol 78,87%. Není určen dětem
do 3 let. Nedoporučuje se těhotným a kojícím ženám nebo lidem v onkologické léčbě.
Nadměrná konzumace mannitolu může vyvolat projímavé účinky.

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

VitaD3CaPs

Vitamín D
pro kosti, svaly, zuby

Kód:
300 168

fin

VitaK2+D3tabs
Kombinace
vitamínů K2 a D3

Kód:
300 940

VitaD3caps obsahuje vitamín D3. Je izolován z lanolinu získaného z ovčí vlny.
Nově je k dispozici v kapslích v olejové formě - v této podobě je dle studií lépe vstřebatelný.

VitaK2+D3tabs obsahuje vitamín K2 a D3.
Vitamín K2 MenaQ7 je získaný z japonského
fermentovaného sójového sýra natto, vitamín
D3 z lanolinu ekologicky pěstovaných novozélandských ovcí.

Vitamín D přispívá k normálnímu vstřebávání a využití vápníku a fosforu, pomáhá
udržet optimální hladinu vápníku v krvi, má
prospěšné účinky na udržení zdravých kostí
a zubů. Přispívá ke správné činnosti svalů,
podílí se na procesu dělení buněk, je potřebný pro normální růst a vývin kostí u dětí,
důležitý pro funkci imunitního systému. Je
potřebný při nedostatku slunečních paprsků, vhodný během zimních měsíců, užitečný
v oblastech s inverzí a smogem.

Dostatečná hladina vitamínů K2 a D3 je nezbytná pro využití vápníku v organismu
a pro jeho zabudování do kostí. Vitamín K2
má kladný vliv na udržení dobrého stavu kostí.
Zároveň pomáhá chránit cévy před ukládáním
vápníku.

Podávání vitamínu D se doporučuje pro doplnění jeho denní potřeby např. seniorům,
ženám v menopauze, sportovcům, vegetariánům, dětem a mládeži v období růstu.
Balení: 100 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně
(ráno, s jídlem, zapít)
V 1 kapsli je: vitamín D3 50 μg. Obal kapsle
obsahuje hovězí želatinu. Není určen dětem
do 3 let.
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Vitamín K přispívá k normální srážlivosti krve,
k udržení dobrého stavu kostí.
Vitamín D je potřebný pro normální růst
a vývin kostí u dětí, přispívá ke vstřebávání
vápníku a fosforu, k normální hladině vápníku v krvi, k udržení zdravých kostí, svalů, zubů,
k funkci imunity.
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně (ráno,
nejlépe s jídlem obsahujícím tuk, zapít)
V 1 tabletě je: vitamín K2 100 µg, vitamín D3
50 µg. Není určen dětem do 3 let a osobám užívajícím léky snižující krevní srážlivost.

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

fin

Vitakrilcaps

Krilový olej
z moří kolem Antarktidy

Kód:
300 194

Vitakrilcaps obsahuje pokročilou formu krilového oleje - Superba BoostTM. Získává se z krunýřovky krillové z moří kolem Antarktidy, z míst,
kde jsou celosvětově nejčistší vody. Ekologická
těžba krunýřovky i zpracovatelský proces podléhají přísným kontrolám.
Krilový olej díky obsahu omega-3 mastných kyselin pečuje o kardiovaskulární systém. Je prospěšný pro srdce, cévy, mozek, játra, přispívá
k udržení optimální hladiny cholesterolu. Tyto
omega-3 (DHA a EPA), vázané na fosfolipidy, se
dle studií vstřebávají až o 50 % lépe než omega-3 z rybího oleje. Nemají chuť ryb a nezpůsobují říhání. Krilový olej je zdrojem fosfolipidů
a astaxanthinu, který patří mezi hlavní karotenoidy mořských živočichů. Cholin má vliv na
činnost jater a metabolismus tuků.
Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 2 kapsle denně (ráno,
během jídla, zapít)
Ve 2 kapslích je: krilový olej Superba BoostTM
(Euphausia superba) 1180 mg, zdroj omega-3
mastných kyselin 318 mg (EPA 177 mg, DHA 82,5
mg), fosfolipidy 660 mg, cholin 82,5 mg, astaxanthin 100 μg. Obal kapsle obsahuje rybí želatinu.
Není určen dětem do 3 let a lidem se sníženou
krevní srážlivostí.

fin

Xyliacertabs

Přírodní vitamín C
slazený xylitolem

Kód:
300 895

Kód:
300 901

Xyliacertabs obsahuje vitamín C z tropické třešně aceroly a černého rybízu, je
slazen xylitolem. Je velmi chutný a dlouhodobě oblíbený mladší i starší generací.
Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu
pro normální funkci kostí, chrupavek,
zubů, dásní, kůže, cév. Má kladný vliv
na imunitu, přispívá k činnosti nervové
soustavy. Je užitečný v boji s únavou,
zvyšuje vstřebávání železa.
Černý rybíz podporuje vylučování vody
a kontrolu tělesné hmotnosti, pomáhá
osvěžit organismus.
Xylitol je přírodní sladidlo z březové
kůry, součást péče o zdravé zuby.

Balení: 90 nebo 210 tablet
Doporučené dávkování: 5 tablet denně (rozdělit 5 tablet v průběhu dne, nechat rozpustit v ústech)
V 5 tabletách je: prášek z třešně aceroly
1,2 g, prášek z černého rybízu 115 mg,
vitamín C 300 mg, xylitol 2,38 g (sladidlo), přírodně identické malinové aroma.
Není určen dětem do 3 let. Nadměrná
konzumace xylitolu může vyvolat projímavé účinky.

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

fin

Rybí kolagenní peptidy,
kyselina hyaluronová a vitamín C

Vi-vaHA collagen obsahuje hydrolyzovaný kolagen
Peptan™ získaný z ryb, kyselinu hyaluronovou v mikrozapouzdřené formě, která
nepodléhá rozkladu v trávicím traktu, a vitamín C.

doplněk stravy

doplněk stravy se sladidly

Doporučuje
se užívat
po dobu
4 až 8 týdnů.

Kód:
300 153

Kolagen a kyselina hyaluronová jsou důležité pro zdraví pokožky, pojivové tkáně a pohybového aparátu. S přibývajícím věkem se jejich tvorba snižuje, proto je vhodné je doplňovat.
Jsou užitečné při zvýšené zátěži kloubů (fyzická aktivita, těžká práce, nadváha), pro seniory,
jako součást péče o vaziva, šlachy či klouby (kolenní, kyčelní, rukou i páteře). Přispívají také
k udržení pružné a svěží pleti, podporují hydrataci pokožky, pozitivně ovlivňují její hebkost
a elasticitu. S věkem totiž pokožka ztrácí schopnost regenerace a přirozené produkce kolagenu, což vede ke ztrátě její pevnosti a k tvorbě vrásek.
Kolagen je základní stavební hmotou pojivových tkání, tedy i chrupavky, která je až ze
40 % tvořena kolagenem. Rybí kolagenní peptidy nezatěžují trávicí systém a jsou velmi dobře
vstřebatelné.
Kyselina hyaluronová je tělu vlastní látka, která se nachází ve všech živých organismech.
Je součástí pojivových a nervových vláken, ve velkém množství se nachází v očním sklivci,
v kloubním mazu a kůži. Vyplňuje mezibuněčný prostor kožních buněk, udržuje jejich pevnost a pružnost, její nejdůležitější vlastností je schopnost vázat velké množství vody.

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

Zinkotabs

Péče o krk a dýchací cesty

Zinek s vitamínem C

Kód:
300 993

Kód:
300 976

Zinkofresh má podobu cucavých osvěžujících
tablet. Obsahuje zinek a vitamín C, výtažek
z jihoafrické pelargonie (Pelargonium sidoides),
mentolový a mátový extrakt, je slazen xylitolem
(přírodní sladidlo, vhodné i pro diabetiky).
O jihoafrické pelargonii se uvádí, že je prospěšná pro dýchací systém. Roste v Jihoafrické
republice, kmeny Zulu ji používaly při kašli
a problémech s dýchacími cestami.
Zinek kladně ovlivňuje imunitu, pečuje o zrak,
kosti, vlasy, nehty, pokožku.
Vitamín C má kladný vliv na obranyschopnost
organismu, je užitečný v boji s únavou, prospěšný pro posilnění organismu.

Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí, chrupavek, zubů, kůže a cév.

Balení: 500 ml
Doporučené dávkování: 50 ml denně, najednou nebo rozdělit 2x 25 ml (ráno, příp. ráno a v poledne,
s jídlem, užívat samostatně nebo ředit vodou, minerálkou apod.)
V 50 ml je: kolagen 10 g (rybí kolagenní peptidy), kyselina hyaluronová 100 mg, vitamín C 75 mg.
Sacharóza 5,85 %, broskvové pyré 0,79 %, škrobový sirup 1,32 %. Energetická hodnota na 100 ml:
562 kJ. Není určen dětem do 3 let.

fin

Balení: 20 tablet
Doporučené dávkování: 4 tablety denně (kdykoli
během dne, nechat rozpustit v ústech)
Ve 4 tabletách je: extrakt z rostliny Pelargonium
sidoides 80 mg, vitamín C 75 mg, zinek 15 mg. Sladidla xylitol, sorbitol; přírodní mentolové a mátové
aroma. Není určen dětem do 3 let. Nadměrná konzumace sladidel může vyvolat projímavé účinky.

Zinkotabs obsahuje zinek a vitamín C.
K dostání je ve 120tabletovém balení
(vystačí na 4 měsíce), bez sladidel, s navýšeným množstvím vitamínu C.
Zinek patří mezi prvky potřebné pro
správný chod organismu. Je důležitý pro udržení zdravých kostí, vlasů,
nehtů i pokožky, přispívá k normální
plodnosti, pomáhá udržet správnou
hladinu testosteronu v krvi. Je součástí
péče o zrak, pozitivně ovlivňuje funkci
imunitního systému, pomáhá chránit
buňky před oxidativním stresem.
Vitamín C má kladný vliv na obranyschopnost organismu, přispívá k normální činnosti nervové soustavy, je
prospěšný pro posilnění organismu
a dostatek energie.

Balení: 120 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně (ráno, po jídle, zapít)
V 1 tabletě je: vitamín C 80 mg, zinek
15 mg. Není určen dětem do 3 let.

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

Poradna lékařů je tu pro Vás
Potřebujete poradit? Uvítáte konzultaci odborníka? Finclub již mnoho let nabízí svým zákazníkům unikátní službu - bezplatné poradenství Lékařského grémia.

Volejte naši bezplatnou
telefonní linku

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

Ptát se můžete
každé úterý a čtvrtek
od 16.00 do 18.00 hodin
na bezplatné infolince

Své otázky nám můžete zasílat i elektronickou poštou na adresu: finclub@finclub.cz nebo prostřednictvím internetu na www.finclub.cz (po přihlášení:
on-line poradna).

800 169 570

Vaše dotazy zodpoví lékaři

Hledejte radu u našich specialistů
Finclub zároveň nabízí poradenský servis lékařů - specialistů
(prosíme o respektování dne a hodiny, kdy jsou uvedení lékaři k dispozici, děkujeme)
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.

VÝŽIVA A PREVENTIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

ČT

od 14.00 do 16.00

602 544 002

MUDr. Dalibor Ostrý

ORTOPED

ČT

od 10.00 do 12.00

721 653 667

RNDr. Dagmar Zicháčková

poradna ohledně užívání přípravků u nádoru prsu

Garant kvality a odborné úrovně
Lékařské grémium (LG) Finclubu sdružuje více než 2000 lékařských odborníků. Díky
systematické školicí a vzdělávací práci má LG výrazný vliv na vysokou profesionální
a odbornou úroveň našich členů a obchodních partnerů.
•
•
•
•
•
•
•

Lékařské grémium nabízí odborné konzultace
Podílí se na výběru preparátů
Školí členy a obchodní partnery Finclubu
Vydává odborný občasník Zpravodaj LG
Spolupracuje na přípravě propagačních materiálů
Vyhodnocuje zkušenosti zákazníků s našimi přípravky
Seznamuje širokou veřejnost s preparáty Finclubu

Ve spolupráci s neziskovou organizací FINCLUB FOR LIFE nabízíme i tyto další služby:
Orientační měření osteoporózy - informuje o hustotě 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, odborník 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 srdečně-cévních nemocí (cholesterol, HDL, LDL, triglyceridy), glykémie, antioxidační kapacita - imunita těla.
Vlasová diagnostika - laboratorní rozbor vzorku vlasů analyzuje
složení a poměr prvků v těle, určuje typ metabolismu, toxické prvky v těle,
nabízí vhodná opatření.

Podrobné informace získáte u svého sponzora, na www.finclub.cz
nebo na infolince 800 169 570.
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FINCLUB plus, a.s.
CZECH REPUBLIC, Karvinská 21, 737 01 Český Těšín
tel.: 800 169 570, 558 711 550, 558 711 556
e-mail: finclub@finclub.cz

www.finclub.cz

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

