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Seznamte se 
            s Finclubem

Finclub již od svého založení nabízí 
klientům přírodní doplňky stravy 
z Finska. Produkty jsou přírodního 
původu, netoxické, nenávykové, 
cíleně zaměřené a výborně vstřeba-
telné. Splňují normy GMP a GAP. 
Najdete je v KATALOGU s doplňky 
stravy. 

K prodeji svých výrobků Finclub používá Multi 
Level Marketing, kdy je zboží členem či 
obchodním partnerem doručeno konečnému 
zákazníkovi, včetně dalšího poradenství a služeb. 
Finclub tak umožňuje svým příznivcům podnikat 
a budovat vlastní úspěšnou firmu.

Finclub působí v České 
republice, na Slovensku, 
v Polsku, Maďarsku, Ně-
mecku, Rakousku, Rumun-
sku, Chorvatsku, vstoupil 
na anglický a španělský trh 
a chystá se rozvinout svou 
činnost i v dalších evrop-
ských zemích.

V roce 2009 byla otevřena divize čisticích a kos-
metických přípravků s názvem Finclub cleaners 
and cosmetics (FCC), jejíž sortiment vám 
v tomto katalogu nabízíme.  

Společnost Finclub plus, a.s., je významná česká obchodní firma s dvacetipětiletou 
tradicí. Působí v oboru přírodních doplňků stravy, kosmetiky a čisticích prostředků.

Finclub považuje za nejdůležitější serióznost a kvalitu - byl oceněn certifikátem TOP 
CZECH QUALITY, opakovaně získal prestižní mezinárodní AAA® ocenění (přičemž 
na tento nejvyšší rating dosáhlo jen 0,2 % firem z České republiky), v roce 2018 obdržel 
CERTIFIKÁT D&B Top Rating®, který oceňuje stabilitu, solventnost a důvěryhodnost firmy 
a dokazuje, že obchodování s Finclubem probíhá s minimální úrovní rizika pro dodava-
tele i zákazníky.
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Vynechání kterékoliv z uvedených zásad se nevyplácí. 
Buďte důslední a požadovaný výsledek se brzy dostaví. 

Pleť ženy i muže si žádá čtyřdílný ochranný plán

Finclub  pečuje 
             o vaši vnitřní i vnější  krásu

Bohaté zkušenosti jednotlivých výrobců nesou heslo KVALITA. Suroviny jsou 
pečlivě kontrolovány, získávány z přírodních zdrojů, šetrně zpracovány. Ko-
nečný přípravek zajistí maximální efekt a ošetření pleti. 

KOSMETIKA FCC 
s produkty 
pro ženy, muže 
i děti
str. 32 - 39

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

Očista
Očistná kúra pomáhá tělu zbavit se škodlivých látek - 
čistí, detoxikuje. Účinnými pomocníky jsou přírodní 
doplňky stravy (z Finclubu např. Chloretabs, Deto-
xis). U detoxu je nezbytný dostatečný přísun tekutin.  

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

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

Katalog  

              vám nabízí několik kosmetických řad

KOSMETIKA 

italská
s Aloe Vera, olivovým 
olejem a dalšími 
organickými složkami
str. 6 - 17

KOSMETIKA 

polská 
fin Beauty 
se zlatem, stříbrem, 
platinou
str. 18 - 27

KOSMETIKA 

finská 
s bylinnými výtažky
str. 28 - 29

KOSMETIKA 

španelská 
vlasová s arganovým 
olejem 
str.  30 - 31
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Složení: olej z pšeničných klíčků*, 
máta, eukalyptus, pomeranče* (slad-
ké a hořké), citron*, levandule*, 
meduňka, borovice (pupeny a jehličí), 
rozmarýn*, tymián (bílý a červený), 
citronová tráva, skořice, 100% gel 
z Aloe Vera Barbadensis*, extra 
panenský olivový olej*, kajeputový 
olej, cypřiš, anýz, oregano, jalovec, hře-
bíček, fenykl, kmín, slaměnka, violka, 
majoránka, cesmína
* Z ekologického zemědělství

• bylinný olej je velmi vhodný při únavě 
nebo svalové námaze (vmasírujte 3-10 
kapek kolem namáhaného místa, např. 
nohy, ruce, spánky, krk)

• doporučuje se sportovcům, lidem 
fyzicky aktivním

• v létě je vhodný k osvěžení po koupeli 
(lze jej nanést např. do podpaží)

• pomáhá mírnit útoky komárů (doporu-
čuje se nakapat pár kapek v místnosti 
nebo přímo potřít kůži)

• lze použít do zvlhčovače vzduchu nebo 
aroma lampy 

• má blahodárný vliv při pocitu unave-
ných nohou (nakapat 10-15 kapek do 
nádoby s vodou, poté nohy namáčet) 

• lze ho nakapat do vany (15-20 kapek)  
a využít jako osvěžující koupel 

Italská
 přírodní kosmetika

• italská přírodní kosmetika obsahuje certifikované, organické suroviny, které 
pocházejí z ekologického zemědělství, neobsahuje parabeny, alkohol ani parafín

• výrobcem a dodavatelem je italská společnost Natura & Benessere

• kosmetické přípravky jsou vyrobeny tak, aby plně respektovaly citlivost pokožky, obsa-
hují 100% přírodní Aloe Vera gel a extra panenský olivový olej, přidané konzer-
vanty jsou minerální a hypoalergenní

• výrobky mají naturální a neagresivní vůni, nejsou testovány na zvířatech

• jsou dermatologicky testovány ve spolupráci s Univerzitou v Pavii ( jedna z nejprestiž-
nějších univerzit na světě)

Na výstavě přírodních 
kosmetických produktů 

Vivaness 2017 prezentovala
společnost Natura & Benes-
sere svůj sortiment a získala 
1. místo za nejlepší novinku 

v oblasti přírodní a organické 
kosmetiky - najdete ji i v naší 

nabídce na str. 10. 

Herbs oil
Báječný bylinný olej 
s Aloe Vera, olivovým olejem 
a bylinnými výtažky

Díky obsahu 27 rostlinných extraktů 
s mnohými prospěšnými vlastnostmi 
pomáhá Herbs oil bojovat s únavou  
a stresem. Je vhodný ke každoden-
nímu používání, nalézá různorodé 
uplatnění, je oblíbený celou rodinou.

100 ml

Kód: 
801 100
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Jemný čisticí gel s Aloe Vera, 
hydratačními a ochrannými 

složkami. Obohacen o extrakt 
z heřmánku, levandule 

a měsíčku. Respektuje rovno-
váhu a přirozené pH nejjemněj-
ší pokožky, zanechává příjemný 

pocit svěžesti a čistoty. 

Je vhodný pro každodenní hy-
gienu intimních míst, pomáhá 

je zvlhčit, čistit a osvěžit. Po 
použití opláchněte. 

Aloe Vera
Shower gel
Sprchový gel
Sprchový gel s Aloe Vera a olivovým olejem, obohacen o výtažky 
z měsíčku a levandule, kůži čistí i ochraňuje. Během koupele nebo 
sprchy pokožku příjemně parfémuje, zanechává pocit svěžesti 
a pohody. 

Je určen pro každodenní hygienu, kdykoliv pokožka potřebuje očis-
tu, ochranu a hydrataci. Je vhodný i pro dětskou nebo citlivou pleť, 
pomáhá předcházet jejímu svědění nebo zčervenání. 

Aloe Vera 
Body lotion 

Tělové mléko
Tělové mléko je ideální na celé tělo. Pokožku chrání a zjemňuje, 

vyživuje a hydratuje, zanechává ji jemnou a sametovou. Díky uklidňu-
jícím vlastnostem extraktu z Aloe Vera lze mléko použít i v případech 

zarudnutí či mírného podráždění kůže. Vitamín E a obsažené rostlinné 
oleje (olivový, z pšeničných klíčků, z meruňkových jader, z maka-

damových ořechů) pomáhají obnovit jemnost a pružnost pokožky. 

Mléko je vhodné na celé tělo po koupání i sprchování, výborné na 
dětskou a citlivou pokožku nebo na ochranu a zvlhčení rukou. Pomáhá 

mírnit zarudnutí např. po depilaci. 

Inovativní čisticí gel je ideální 
pro každodenní čištění pleti. 
Očistí tvář i dekolt od nečistot 
a zbytků make-upu, přináší 
okamžitou hebkost. 

Poskytuje správný poměr hydra-
tace díky kyselině hyaluronové 
s vysokou i nízkou molekulo-
vou hmotností. Obnovuje ce-
listvost kožní bariéry, předchází 
ztrátě vody, díky Aloe Vera 
pokožku uklidňuje, zjemňuje.  

Gel je vhodný na tvář i dekolt. 
Naneste, následně opláchněte 
vlažnou vodou. 

125 ml

Kód: 
801 109

250 ml

Kód: 
801 123

200 ml

Kód: 
801 124 200 ml

Kód: 
801 113

Aloe Vera 
Cleansing gel
 

Čisticí pleťový gel Aloe Vera
Intimate gel

Intim gel

NOVINKY v nabídce během května 2019
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• lehký, jemný a velmi aktivní krém s okamžitým hydratačním a ochranným účinkem
• poskytuje pleti svěžest a energii po celých 24 hodin
• pomáhá obnovit její harmonii a vyváženost
• poskytuje pokožce zářivější a sametovější vzhled
• je vhodný pro všechny typy pleti, skvělý i pro suchou pokožku, na tvář, krk i dekolt

Krém vytváří na kůži neviditelnou bariéru k zastavení odpařování vody, zároveň stimuluje 
tvorbu kolagenu přirozenou cestou. Vaše pleť už nebude suchá, matná ani unavená. 

Složení: extrakt z listů Aloe Vera Barbadensis*, olej z mandloně sladké*, olej z jojoby 
kalifornské*, kyselina hyaluronová, olej z granátového jablka, xylitol, glycerin, vitamín E
* Z ekologického zemědělství

Eye contour 
serum

24h cream 
moisturize & balance

Elixir intensive anti-age

Oční Sérum 

24hodinový Krém 

• představuje rychlou a intenzivní ochranu před 
stárnutím 

• viditelným způsobem bojuje s následky únavy 
• pleť kolem očí hluboce hydratuje, vyživuje, 

změkčuje
• tonizuje a chrání oční kontury, pleť projasňuje 

a uklidňuje
• pokožka je již po prvním použití hydratovaná 

a rozjasněná  

Díky obsahu účinných organických látek pomáhá 
udržovat tonus pleti i její zářivý vzhled, je velmi 
vhodné i pro suchou, matnou či citlivou pleť.

Složení: extrakt z listů Aloe Vera Barbadensis*, 
olej z mandloně sladké*, bambucké máslo*, 
kyselina hyaluronová, olej z granátového jablka, 
hroznový olej, opunciový olej, glycerin
* Z ekologického zemědělství

Na omlazující elixír je výrobce obzvláště pyšný - je výsledkem velmi efektivní 
kombinace organických přírodních složek, které pleť pěstí, vyživují a chrání.

Držitel ceny 
„NEJLEPŠÍ 
NOVINKA 

v oblasti 
přírodní 

a organické 
kosmetiky“

• intenzivní kúra s omlazujícím účinkem 
• pokožku hydratuje, osvěžuje, regeneruje a chrání
• činí pleť viditelně krásnější, mladší, zářivější, pružnou a plnou energie  
• redukuje vrásky, mírní známky únavy
• obnovuje jednotný tón a rovnováhu pokožky 

Elixír vrací pleti jas, pružnost, dostatečně ji zvlhčuje a redukuje vrásky. Silná koncen-
trace kyseliny hyaluronové s vysokou a nízkou molekulovou hmotností působí na 
nejhlubší vrstvy pokožky a zároveň na povrchu. Elixír může být aplikován i vícekrát 
denně, rychle se vstřebává, je vhodný i jako základ pod make-up. 

Složení: extrakt z listů Aloe Vera Barbadensis*, glycerin, kyselina hyaluronová
* Z ekologického zemědělství

Anti-age ElIxír 

30 ml

Kód: 
801 122

30 ml

Kód: 
801 121

Konturovací oční sérum vykazuje trojí 
efekt - působí proti vráskám, proti oč-
ním váčkům i proti tmavým kruhům 
pod očima.

50 ml

Kód: 
801 120

Krém udržuje pleť dobře 
hydratovanou, zároveň jí 
poskytuje jas, svěžest, měk-
kost a energii. 

Organic Pure Hyaluronic 
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Tělový gel ve spreji s Aloe 
Vera a přírodními výtažky 
je určen k zevnímu použití. 
Ideální je např. po slunění, 
kdy pokožku chladí, zvlhčuje 
a osvěžuje. Rychle se vstře-
bává, zanechává příjemnou 
vůni a sametový pocit.

Aloe Vera 
    Gel spray

Složení: 100% gel z Aloe Vera 
Barbadensis*, extra panenský 

olivový olej*, olej z pšeničných 
klíčků*, extrakt z měsíčku zahradního, 

extrakt z heřmánku lékařského, 
mentol, alantoin, panthenol, 

kyselina hyaluronová      
* Z ekologického zemědělství

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

a zregenerovat

Složení: 100% gel z Aloe 
Vera Barbadensis*, extra 

panenský olivový olej*, 
extrakt z kořene harpagofytu 

ležatého (ďáblův dráp), 
mentol, kafr, extrakt 
z heřmánku, extrakt 

z šalvěje, extrakt z rozma-
rýnu*, extrakt z arniky 

* Z ekologického 
zemědělství

K osvěžení, zvlhčení, zklidnění

• gel je v praktickém cestovním balení, roll on umož-
ňuje jednoduchou aplikaci, kdy stačí kuličkou potřít 
problémové místo a vmasírovat, pocit pohody se 
dostaví během několika minut

• nemastí a nešpiní oblečení 
• obsahuje ďáblův dráp a kafr (pomáhají uvolnit 

svalstvo), výtažek z arniky (herbáře uvádějí, že se 
doporučuje při podlitinách či zhmožděninách), 
mentol a šalvěj (přispívají ke zmírnění únavy, osvě-
žují), rozmarýn (kladně ovlivňuje prokrvení pokož-
ky), Aloe Vera, olivový olej a heřmánek (pomáhají 
zklidnit podrážděnou pokožku)

Aloe Vera 
  Rescue gel              
Gel „první pomoci“

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

60 ml

Kód: 
801 117

200 ml

Kód: 
801 102

12
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Složení: 100% gel z Aloe Vera 
Barbadensis*, extra panenský 

olivový olej*, olej z pšeničných 
klíčků*, glycerin, arganový olej, 

bambucké máslo*, kyselina 
hyaluronová, meruňkový olej*, 

mandlový olej* 
* Z ekologického zemědělství

udržuje svěží pleť ve dne i v noci

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

Aloe Vera AA gel
Pro úspěšný boj s příznaky stárnutí

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

• krém lze používat na den i noc 
• je vhodný pro všechny typy pleti
• doporučuje se jak ženám, tak mužům, 

osobám mladším i starším 
• pomáhá bojovat s vnějšími vlivy  

(slunce, chlad), s nedokonalostmi pleti  
způsobenými věkem nebo únavou

• krém nemastí, má příjemnou, delikátní, 
přírodní vůni

• lze ho používat po celý rok 

Jemný krém je vhodný pro denní i noční 
použití. Má svěží a lehkou strukturu, snadno 
se vstřebává. Obsažené přírodní ingredien- 
ce - jako Aloe Vera, arganový, meruňkový 
a mandlový olej či bambucké máslo, 
poskytují pleti hydrataci a výživu. 

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

100 ml

Kód: 
801 101

50 ml

Kód: 
801 108

Aloe Vera Day & Night cream   
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Aloe Vera Shampoo
Šampon pro výživu a ochranu vlasů

Složení: 100% gel z Aloe 
Vera Barbadensis*, hydro-
lyzovaný pšeničný protein, 
extra panenský olivový 
olej*, extrakt z měsíčku 
lékařského, panthenol
* Z ekologického země-
dělství

Aloe Vera Hand cream 
Pro sametově hebké ruce

Aloe Vera Roll on 
Přírodní bojovník s pocením 

Jemný krém s Aloe Vera, olivovým olejem a bylinnými výtažky představuje skvělou péči 
o pokožku rukou. Stačí nanést malé množství a zlehka vmasírovat. Krém má jemnou 
strukturu a příjemnou vůni, lehce se vstřebává, nezanechává mastný pocit. 

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

Složení: 100% gel z Aloe Vera Barbaden-
sis*, extra panenský olivový olej*, rostlinný 
glycerin, extrakt z rozmarýnu*, z levandu-
le*, z plodů citronu*, extrakt z heřmánku 
lékařského, z měsíčku zahradního
* Z ekologického zemědělství

• krém pečuje o ruce, podporuje jejich hydrataci, 
výživu a ochranu

• v zimě i v létě se podílí na ochraně pokožky ru-
kou před nepříznivými vlivy počasí 

• při pravidelném používání pomáhá rukám udr-
žet potřebnou vlhkost

• hraje významnou roli v boji se suchou pokož-
kou, udržuje hedvábný vzhled rukou

• bojuje s příznaky stárnutí, s nedokonalostmi 
kůže způsobenými časem a věkem

Bylinný produkt pro ženy i muže, který díky pří-
rodním bio extraktům a kombinaci účinných látek 
s deodorantem vstřebává pach a působí proti 
bakteriím. Aktivní substance mají pod kontrolou 
pocení, respektují fyziologii kůže a dodávají pří-
jemný pocit přirozené svěžesti po celý den.

• neobsahuje alkohol 
• neobsahuje hliník
• šetrný k pokožce
• účinný proti tělesnému pachu
• na přírodní bázi
• bez chemických látek

Šampon respektuje potřeby vlasové pokožky, 
pomáhá odstranit nečistoty či následky způsobené 
stresem a vnějšími vlivy.

• pravidelné užívání šamponu poskytuje  
vlasům výživu a regeneraci 

• pomáhá jim najít přirozenou rovnováhu 
• vlasy jsou jemné, působí leskle a vzdušně
• je vhodný pro všechny typy vlasů

250 ml

Kód: 
801 103

50 ml

Kód: 
801 119

100 ml

Kód: 
801 107
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Přípravky kosmetické řady 
FIN BEAUTY jsou vhodné nejen 

pro náročné klienty. Obsahují 
aktivní nanočástice zlata, stříbra, 

platiny, kyselinu hyaluronovou, 
bylinné výtažky, přírodní oleje či 
peptidy s liftingovým účinkem.

Polský výrobce (NTS Laboratory) se 
pyšní bohatými zkušenostmi, řadou cen 

a inovativními technologiemi výroby. 
Společnost pokračuje v tradici rodinné 

firmy založené v roce 2007. Specializuje 
se na výrobu pečující a pěsticí 

kosmetiky, během posledních několika 
let získala na trhu profesionální 

kosmetiky bohaté zkušenosti. 

Balíček Beauty 5
Kompletní sada pěti výrobků v dárkové krabičce
Obsahuje denní krém, noční krém, oční krém, sérum, micelární vodu, navíc teste-
ry krémů a barevnou brožuru.

Balíček Beauty 4
Sada čtyř výrobků v praktické dárkové krabičce
Obsahuje denní krém, noční krém, oční krém, sérum, navíc testery krémů  
a barevnou brožuru.

Kód: X04

Kód: X03

Kosmetická rada
                                              fin Beauty

18
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Liftingový denní krém se zlatem a platinou 
vhodný ke každodenní péči o pleť. 

fin Beauty 
     Noční krém 
se zlatem a stříbrem 

Gold & Silver

Vzorkyfin Beauty

   Denní krém 
se zlatem a platinou 
Gold & Platinum

Nano stříbro - zvyšuje hydrataci a pružnost, normalizuje barvu 
a tón pleti, redukuje zarudnutí. 
Nano zlato - podporuje syntézu kolagenu a regenerační proce-
sy, působí proti vráskám.
Extrakt z listů kapradí - má liftingový účinek, zanechává pleť 
hladkou, hydratovanou a napnutou.
Kyselina hyaluronová - zlepšuje napnutí pleti, pomáhá vyhladit 
jemné vrásky, podporuje regeneraci a hydrataci. 
Peptid Argireline - pomáhá uvolnit napětí obličejových svalů, 
zpomaluje tvorbu vrásek. 
Bambucké máslo - vyživuje, regeneruje, promašťuje, ochraňuje.
Panthenol - pleť zvlhčuje, zklidňuje, zjemňuje. 
Vitamín E - bojuje s předčasným stárnutím pleti.

Nano zlato - podporuje syntézu kolagenu a regenerační procesy, působí proti vráskám.
Nano platina - redukuje zarudnutí, podporuje vyhlazující účinek.
Kyselina hyaluronová - zlepšuje napnutí pleti, pomáhá vyhladit jemné vrásky, podporuje 
regeneraci a hydrataci. 
Biomimetický peptid Argireline - pomáhá uvolnit napětí obličejových svalů, zjemnit 
linie mimických i hlubších vrásek.
Pupečník asijský - zlepšuje pružnost a hydrataci, podporuje liftingový efekt.
Bambucké máslo - kůži vyživuje a regeneruje, promašťuje a ochraňuje.
Makadamový olej - zmírňuje stárnutí pokožky, ochraňuje ji před volnými radikály. 
Arganový olej - má antioxidační a pěsticí vlastnosti.  
Jojobový olej - pokožku zjemňuje, urychluje její regeneraci, zmírňuje podráždění. 
Panthenol - pleť zvlhčuje, zklidňuje, zjemňuje. 
Vitamín E - bojuje s předčasným stárnutím pleti.

Liftingový noční krém s aktivními nano-
částicemi zlata a stříbra pleť regeneruje 
a oživuje.

50 ml

Kód: 
700 512

50 ml

Kód: 
700 513

2 ml

Kód: 
700 503

2 ml

Kód: 
700 509

21
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fin Beauty

  Oční krém 
se zlatem a stříbrem 

Liftingové sérum pleť zpevňuje a hydratuje, 
je vhodné jako podkladová báze pod krém. 

Nano zlato - podporuje syntézu kolagenu, působí 
proti vráskám.
Nano platina - redukuje zarudnutí, podporuje 
vyhlazující účinek.
Peptid Argireline - pomáhá uvolnit napětí obličejo-
vých svalů, zjemnit linie mimických i hlubších vrásek.
Kyselina hyaluronová - zlepšuje napnutí pleti, po-
máhá vyhladit jemné vrásky, podporuje regeneraci 
a hydrataci. 
Panthenol - pleť zvlhčuje, zklidňuje, zjemňuje. 
Vitamín E - bojuje s předčasným stárnutím pleti.
Vitamín A - urychluje obnovu kožních buněk, zlep-
šuje tón pleti.
Vitamín F - pokožku chrání, vyživuje, promašťuje.

Použití: malé množství séra naneste (nejlépe ráno 
i večer) na čistou pleť a jemně vmasírujte konečky 
prstů. Vhodné jako podkladová báze pod krém.

Liftingový oční krém s aktivní-
mi nanočásticemi zlata a stří-
bra pečuje o citlivou pokožku 
kolem očí.

1,5 ml

Kód: 
700 504

30 ml

Kód: 
700 511

fin Beauty

Sérum
se zlatem a platinou

Gold & Platinum

15 ml

Kód: 
700 514

Použití: malé množství krému 
naneste (nejlépe ráno i večer) na 
čistou pleť kolem očí a jemně 
vmasírujte konečky prstů. Vyhněte 
se kontaktu se spojivkovým vakem.

Nano zlato - podporuje syntézu 
kolagenu a regenerační procesy, 

působí proti vráskám.
Nano stříbro - zvyšuje hydrataci 

a pružnost, normalizuje barvu a tón pleti, 
redukuje zarudnutí. 

Peptid Argireline - pomáhá uvolnit 
napětí obličejových svalů, zjemnit linie 

mimických a hlubších vrásek.
Extrakt z listů kapradí - má liftingový 

účinek, zanechává pleť hladkou, 
hydratovanou a napnutou.

Kyselina hyaluronová - zlepšuje napnu-
tí pleti, pomáhá vyhladit jemné vrásky, 

podporuje regeneraci a hydrataci. 
Bambucké máslo - kůži vyživuje, rege-

neruje, promašťuje, ochraňuje.

Gold & Silver

Vzorky

22
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NOVINKA

fin Beauty

Micelární 
voda
se zlatem 
a kyselinou 
hyaluronovou

Gold 
& Hialuron

200 ml

Kód: 
700 510Micelární voda účinně a šetrně odstraňuje 

make-up, má osvěžující a zklidňující účinky.

Aktivní nanočástice zlata pokožku regenerují, oživují 
a omlazují. 
Kyselina hyaluronová vytváří na kůži ochranný film 
a poskytuje jí optimální vlhkost. 
Panthenol zklidňuje podráždění, která se často u citlivé 
pokožky vyskytují.  

Micelární voda dokáže velmi šetrně zbavit veškerých nečis-
tot, aniž by narušovala přirozenou ochrannou bariéru kůže. 
V jediném kroku odstraní make-up (včetně voděodolných 
líčidel), nečistoty i kožní maz, bez potřeby použít pleťovou 
vodu či další přípravky. 

200 g

Kód: 
700 516

Použití: naneste tekutinu na vatový tampon a odličte se 
lehkými krouživými pohyby, bez zbytečného tření. U odstra-
ňování očního make-upu podržte tampon několik sekund na 

zavřeném víčku, poté líčidla setřete. Používejte dle potřeby.

Použití: naneste malé množství gelu na 
obličej, krk i dekolt, jemně masírujte krouži-

vými pohyby. Poté opláchněte vodou.

Gel na čištění pleti s extrakty z echinacey a zeleného čaje je určen  
k čištění a každodenní péči o pleť. 

Je vhodný na tvář, krk i dekolt, pro všechny typy pleti (mastnou, smíšenou, aknózní). 
Díky jemné mycí základně opatrně pleť čistí, odstraňuje nečistoty a zbytky make-
upu, aniž by narušoval přirozené pH pokožky. Pleť nevysušuje a nedráždí, zanechává 
ji svěží a sametovou.

Extrakt ze zeleného čaje mírní zarudnutí pokožky, zároveň 
ji uklidňuje, vykazuje antibakteriální účinky. 
Echinacea se v kosmetice používá kvůli svým regeneračním 
vlastnostem. Bylo prokázáno, že deaktivuje hyaluronidázu 
- enzym vylučovaný bakteriemi a rozkládající kyselinu hyalu-
ronovou, která se přirozeně vyskytuje v kůži a je zodpověd-
ná za správnou hydrataci a elasticitu.
Acnacidol (získaný z včelí mateří kašičky) je komplex 
kyselin zodpovědných za seboregulaci mazových žláz. Čistí 
mazové žlázy ze zbytkových sekretů a poté snižuje jejich 
tvorbu. Pravidelné užívání gelu pozitivně ovlivňuje fyziolo-
gickou rovnováhu pokožky, brzdí růst bakterií na jejím povr-
chu, předchází vzniku pupínků a snižuje tendenci k zánětům 
(působení potvrzeno testy). 

fin Beauty

Čisticí pletový gel 

s echinaceou a zeleným čajem
eCHinaCea & Green tea
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Tělové mléko nabízí výživné a aktivní 
látky - arganový, kokosový a avokádový 
olej, bambucké máslo, plody goji. 

Na povrchu kůže vytváří ochrannou 
vrstvu, která chrání pokožku před ztrá-
tou vlhkosti a podrážděním. Bambucké 
máslo je vysoce hydratační a promašťující 
látka. Obsahuje vitamíny A, E, zpomaluje 
stárnutí pokožky způsobené nepříznivými 
vnějšími vlivy. Plody goji jsou skutečnou 
vitamínovou bombou, zdrojem vitamínů C, 
B, beta-karotenu a minerálů, díky obsahu 
antioxidantů chrání před volnými radikály. 
Avokádový olej je oblíbený pro své vy-
hlazující vlastnosti, díky němu je pokožka 
měkká a hedvábně hladká.

fin Beauty

Šampon 
se zlatem  
a arganovým olejem 

Gold & arGan
Šampon na vlasy je vynikajícím vyživu-
jícím přípravkem. Obsahuje arganový, 
kokosový, makadamový, avokádový, 
lněný, slunečnicový i olivový olej, nano 
zlato a rozmarýnový extrakt.

Rostlinné oleje působí jako přírodní 
změkčovadla, vytvářejí na vlasech vrstvu, 
která je ochraňuje před vysoušením 
a konečky před třepením. Jsou bohatým 
zdrojem vitamínu E, který jako antioxi-
dant pomáhá chránit vlasy i vlasovou 
pokožku před volnými radikály. Nano 
zlato je známé pro své regenerační vlast-
nosti, uklidňuje pokožku hlavy, podpo-
ruje přirozený proces obnovy pokožky. 
Olivový a avokádový olej pečují o zdravý 
vzhled vlasů.

fin Beauty

Kondicionér 
se zlatem 
a arganovým olejem 
Gold & arGan 
Kondicionér na vlasy představuje účin-
nou kombinaci vybraných rostlinných 
olejů (mandlový, arganový, makada-
mový, avokádový, kokosový, lněný, 
slunečnicový a olivový) s bambuckým 
máslem, nano zlatem a rozmarýnovým 
extraktem. Je určen pro všechny typy 
vlasů, zvláště blahodárně působí na vlasy 
suché a poškozené. 

Rostlinné oleje jsou bohatým zdrojem 
vitamínů, pečují o vlasovou pokožku, 
o vzhled a kvalitu vlasů. Bambucké máslo 
je užitečné v boji s lupy, zanechává vlasy 
hladké a lesklé. Olej ze sladkých mandlí 
je znám pro své hydratační vlastnosti. 
Nano zlato podporuje regeneraci vlasů, 
pomáhá zklidnit pokožku hlavy. 

Tělový balzám v sobě spojuje sílu 
růžového a lněného oleje s bambuc-
kým máslem a extrakty z medu 
a gardénie. 

Med je v kosmetice ceněn pro své 
zvlhčující a uklidňující vlastnosti, 
pomáhá u suché pokožky. Růžový 
olej má rozjasňující účinky, je zdrojem 
vitamínu C (antioxidant) a beta-ka-
rotenu (přispívá k vyrovnání tónu 
pleti). Gardénie je výjimečná květina, 
pokožku pomáhá vyhladit a změkčit. 
Bambucké máslo vytváří na povr-
chu kůže vrstvu, která ji chrání před 
ztrátou vlhkosti a před nepříznivými 
vnějšími vlivy.

Použití: na 
čistou a suchou 
pokožku celého 

těla naneste 
malé množství  
mléka a masí-

rujte krouživými 
pohyby až do 

vstřebání

Použití: na čistou a suchou 
pokožku celého těla nanes-
te malé množství balzámu 
a masírujte krouživými 
pohyby až do vstřebání

400 g

Kód: 
700 520

500 g

Kód: 
700 519

Použití: naneste 
malé množství 

šamponu na mokré 
vlasy, masírujte až 

do získání pěny, poté 
důkladně opláchněte 

vodou

300 g

Kód: 
700 518

fin Beauty

Telové mléko
s bambuckým máslem 
a arganovým olejem 
SHea & arGan

Použití: naneste na vlhké vlasy od 
kořínků až po konečky, podle potřeby 
nechejte působit od 30 sekund do 
2 minut, poté důkladně opláchněte 
vodou

250 g

Kód: 
700 517

NOVINKY 
v nabídce během května 2019 NOVINKY 

v nabídce během května 2019

fin Beauty

Telový balzám
s extrakty  
z růže a medu
roSe & HoneY 
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Finská
bylinná kosmetika

Pycnogenol gel

Vivania
Intenzivní péče 
o zralou pleť

Kosmetika z Finska v sobě spojuje tradiční, několika gene-
racemi ověřené účinky bylin s využitím nových poznatků  
a moderních technologií výroby. Přípravky jsou bezpečné, 
výborně snášenlivé, vhodné i pro citlivou pleť. 

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

Pycnogenol® je považován za silný 
antioxidant, který ochraňuje buňky před 
volnými radikály a před nepříznivými vli-
vy vnějšího prostředí. Prospívá pokožce, 
pomáhá obnovit její elasticitu, bojuje 
s příznaky stárnutí a únavy.
 
• Gel podporuje zachování pružné, 

hebké a svěží pleti.
• Je vhodný jak pro pravidelnou péči, 

tak pro intenzivní kúru, kdy se nanáší 
po dobu jednoho až dvou týdnů, 
ráno i večer, na tvář, krk i dekolt. 

• Vhodný je také pro muže jako  
přípravek po holení, kdy pleť zvláční  
a ošetří. 

• Je užitečný po slunění, pokožku po-
máhá zklidnit a osvěžit. 

Gel s obsahem 
Pycnogenolu®

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

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

Krém s praktickým dávkovačem je vý-
borný pro střední generaci, pro zralou 
pokožku, je vhodný pro denní a noční 
používání i pod make-up. Jeho pH od-
povídá pH pokožky.

50 ml

Kód: 
300 924

50 ml

Kód: 
300 902
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Španělská vlasová kosmetika 

s arganovým 
olejem

Přípravky obsahují marocký 
arganový olej, který má 

anti-aging účinky, vlasům 
dodává lesk a vitalitu. 
Neobsahují parabeny. 

Arganový olej obsahuje vysokou koncentraci mastných 
kyselin, díky tomu jsou vlasy dobře hydratované 
a pružné, nevysychají a neztrácejí své vlastnosti. 

Je zdrojem polyfenolů, antioxidačních složek, 
které neutralizují volné radikály, a látek, 

podílejících se na produkci vlasového keratinu.

• obsahuje marocký arganový a jojobový olej,  
bambucké máslo, vitamín E a beta-karoten

• vyživuje vlasové kořínky
• revitalizuje poškozené a namáhané vlasy
• dodává vlasům jemnost a výrazný lesk
• nemusí se oplachovat

Použití: vmasírujte několik kapek na vlhké či suché vlasy 
(obzvláště na konečky), neoplachujte.

Šampon
pro vlasy lesklé a vitální

Kondicionér
posiluje a vyživuje

• obsahuje marocký arganový a jojobový olej,  
bambucké máslo, hydrolyzovaný keratin a panthenol

• vyživuje vlasové kořínky, zaceluje vlasové konečky
• zvyšuje lesk, vitalitu a jemnost vlasů
• hloubkově hydratuje, zklidňuje vlasovou pokožku

Použití: naneste na vlhké vlasy, masírujte, poté důkladně 
opláchněte. V případě potřeby opakujte.

• obsahuje marocký arganový a jojobový olej,  
bambucké máslo a hydrolyzovaný pšeničný protein

• navrací vlasům zdraví, vitalitu a lesk, zanechává  
je pružné a hedvábně jemné

• vlasy posiluje, vyhlazuje, vytváří na nich ochrannou 
vrstvu

• nemusí se oplachovat, s praktickou pumpičkou

Použití: před použitím zatřepejte obsahem lahvičky, 
poté nastříkejte kondicionér na čisté, ručníkem  
vysušené vlasy. Neoplachujte. Vyhněte se kontaktu  
s očima a s oblečením. 

400 ml

Kód: 
804 020

400 ml

Kód: 
804 023

100 ml

Kód: 
804 024

Vlasové kapilární sérum
vyživuje a revitalizuje
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FCCkosmetika

31

Skin krém
ORIGINAL SKIN CREAM

Ocení celá rodina 
• hydratační pleťový krém, který 

pomáhá pleť čistit a zbavit  
přebytečné mastnoty

• vhodný pro ženy pro udržení svěžího 
vzhledu

• pro teenagery pro pravidelnou péči  
o problematickou pleť

• pro muže místo pěny na holení
• osvědčil se jako ochranný krém na ruce
• obsahuje kafr, glycerin, alkohol, eukalyp-

tový olej, hřebíčkovou silici, mentol  
a kalcium

Univerzální výrobek širokospektrálního použití. 
Vhodný mj. na aknózní pleť, na ruce, k masáži 
kloubů. Nevysušuje. Podpoří prokrvení a re-
generaci pokožky, zároveň ji zbaví odumřelých 
buněk. Již při prvních náznacích problémové 
pleti lze používat tento krém pravidelně místo 
mýdla a jednou týdně ho aplikovat formou 
pleťové masky.

Mladí lidé ocení účinky krému v době do-
spívání, kdy pomáhá čistit póry, pokožku 
zvlhčuje a uklidňuje, ale nemastí ji přebytečně.

Čištění pleti: naneste na vlh-
kou pleť a krouživými pohyby 
rozetřete. Po krátkém působení 
opláchněte. Pleťová maska: 
naneste na dobu 15 minut, pleť 
se zklidní a dostane potřebnou 
vlhkost. Jako krém: naneste tenkou 
vrstvu krému na čistou pokožku, 
neoplachujte.

Vazelína
PETROLEuM JELLy

Velmi oblíbená a populární
• čistá kosmetická vazelína - velmi populární univerzální výrobek se širokým 

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

225 g

Kód: 
415 034

200 g

Kód: 
405 077

neparfémovaná
          nebarvená

Péče o pokožku nohou: po 
ošetření pemzou důkladně 
vetřete vazelínu do cho-
didel, zejména do kůže na 
patách. Péče o pleť v zimě: 
před pobytem venku apli-
kujte na tvář a rty.
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Vaporizing gel 
s mentolem
VAPORIzING COLDS RuB

• vhodný v zimním období a při 
zvýšeném výskytu nachlazení v okolí

• eukalyptový olej, menthol a kafr 
osvěžují a pomáhají uvolnit dýchání

• působí jako podpůrný prostředek 
určený k vnějšímu použití, který 
pomáhá zklidnit potíže souvisejících  
s nachlazením (např. kašel, rýma, 
únava)

• je užitečný také při senné rýmě
• obsahuje přírodní látky, které 

pomáhají mírnit dyskomfort  
a tělesnou nepohodu při potížích 
pohybového aparátu

Při kašli jemně masírovat hrudník a záda 
(nebandážovat), při rýmě potírat čelo a spánky 
nebo inhalovat mast rozpuštěnou ve vodě. 

Masážní gel
ARCTIC ICE 2%

Masážní gel
DIAMOND ICE 2,5%

225 g

Kód: 
415 271

Péče o unavené svaly
• masážní gel vhodný pro  

unavené a namožené svaly
• pomáhá prokrvit pokožku, 

uvolnit a regenerovat orga-
nismus

• přináší osvěžení
• podporuje regeneraci svalů 

po fyzickém výkonu 

Chladivý gel Diamond Ice obsa-
huje 2,5 % mentolu, kafr, který 
přispívá k prokrvení a stažení 
svalů, je obohacen o výtažek 
z Aloe Vera, který má zklidňující 
účinky.

Aplikujte na postižená místa 
(záda, stehna, lýtka) a důkladně 
masírujte, dokud pokožka gel 
nevstřebá. Masáž umocňuje účinky 
gelu. Opakujte i několikrát denně, 
dle potřeby. Nepoužívejte na 
odřeniny, řezné rány ani drobná 
poranění kůže. 

Nejen pro sportovce
• masážní gel podporuje regeneraci svalů 

po fyzické námaze
• je určen ke sportovní i regenerační 

masáži
• pomáhá prokrvit pokožku, uvolnit  

a osvěžit organismus

Gel je vhodný při obtížích v oblasti krční, 
hrudní a bederní páteře, při namožení 
a únavě svalů či kloubů. Přináší pocit uvolnění 
a osvěžení. 
Chladivý gel Arctic Ice obsahuje 2 % mentolu, 
kafr, který přispívá k prokrvení a stažení svalů, 
a účinnou látku, která zmírňuje svalovou 
únavu po fyzické námaze.  

Potřete postižené místo a masírujte, dokud 
pokožka gel nevstřebá. Masáž umocňuje 
účinky gelu. Opakujte 3x denně. Nepoužívejte 
na poškozenou či poraněnou pokožku a do 
zábalů.

225 g

Kód: 
400 010

125 g

Kód: 
406 001

Na hrudník, čelo i spánky
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Obsahuje extrakty ze 
zeleného jílu, šalvěje, 
mochny, lípy, kramerie, 
jitrocele, máty, lékořice, 
kaštanu, slézu, citlivky 
a Aloe Vera. Fluor, 
vápník, zinek, soda 
bikarbonáta a lékořice 
pomáhají chránit před 
zubním kazem, zubním 
kamenem a plakem. 
Pasta má příchuť 
máty, je vhodná pro 
celou rodinu, bez pa-
rabenů, s xylitolem.

Pomády 
na rty
s Aloe Vera 
(4,8 g / kód: 500 503)

s bambuckým 
máslem
(4,8 g / kód: 500 506)

s echinaceou
(5,7 ml / kód: 300 965)

Chrání a vyživují jemnou 
pokožku rtů. Extrakt z Aloe 
Vera udržuje správnou míru 
hydratace rtů, chrání je před 
vysoušením. Bambucké 
máslo regeneruje, vyživuje, 
podporuje hojení drobných 
ran. UV filtry ochraňují 
před slunečním zářením. 
Echinacea podporuje 
odolnost rtů, včelí vosk je 
vyživuje, vitamín E chrání 
před popraskáním.Zubní pasta 

s hydroxyapatitem 
Obsahuje hydroxyapatit vápe-
natý (tekutou zubní sklovinu), 
který chrání a posiluje zubní 
sklovinu. Minimalizuje poškození 
zubů, pomáhá je udržovat bílé, 
poskytuje pocit svěžesti, chrání 
před tvorbou zubního plaku. Pasta 
je vhodná i pro citlivé zuby, pro 
kuřáky, milovníky čaje, kávy, vína. 
V praktickém balení s pumpičkou.

100 ml

Kód: 
801 118

Zubní pasta 

s aktivním uhlím a výtažkem z borovice
„Černá“ zubní pasta s aktivním uhlím, extraktem 
z přímořské borovice a xylitolem. Aktivní uhlí nebarví, je 
přírodní bělící složkou, má schopnost absorbovat znečišťující 
látky a těkavé sloučeniny síry, které způsobují špatný dech. 
Výtažek z kůry přímořské borovice (Pinus pinaster) působí 
jako antioxidant a bojovník s bakteriemi, zmírňuje podráž-
dění dásní, předchází zubnímu kazu, pomáhá udržovat svěží 
dech. Přírodní sladidlo xylitol je součástí ochrany zubů. 

120 g

Kód: 
700 522

120 g

Kód: 
500 502

Ústní voda 
s Aloe Vera a heřmánkem
Nealkoholická tekutina pro každodenní použití. 
Díky vhodně zvolené receptuře pečuje o ústní dutinu, 
pomáhá udržovat pravidelnou ústní hygienu. Aloe 
Vera pomáhá mírnit podráždění, heřmánek pečuje 
o zdraví dásní, oba vykazují antibakteriální účinky. 
Ústní voda je obohacena xylitolem prospěšným pro 
zdravý chrup.  

Použití: odměřte 15-20 ml ústní vody (3-4 čajové 
lžičky), proplachujte ústní dutinu cca 30 sekund, poté 
vyplivněte. Aplikujte ráno a večer po čištění zubů nebo 
po jídle.

500 g

Kód: 
700 521

Zubní pasta
Herbarium

NOVINKY - v nabídce během května 2019
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Bondage Hommes 

for man

Bondage Parfum & Toilette

S aktivním uhlím  
a medem
Černé koupelové mýdlo s aktivním uhlím 
a medovým extraktem je nevšední produkt 
s přírodními surovinami a jemnými látkami, 
které pokožku čistí a ošetřují. 

Aktivní uhlí důkladně odstraňuje nečistoty 
a podporuje regeneraci kůže, medový ex-
trakt pokožku vyživuje a projasňuje. 

Obsažené polysacharidy tvoří okluzivní 
vrstvu, která předchází ztrátě vody a po-
praskání pokožky. 

Blahodárné vlastnosti inulinu způsobují, že 
je kůže hladká a příjemná na dotek. Přípra-
vek se skvěle hodí pro každodenní péči.

Gel 
pro intimní 
hygienu

400 g

Kód: 
700 515

500 ml

Kód: 
400 4670

Cerné koupelové 
mýdlo

S dubovou kůrou  
a heřmánkem
Gel pro intimní hygienu s extraktem 
z dubové kůry a heřmánku je vhodný ke 
každodenní péči o hygienu intimních míst. 
Pomáhá je zvlhčit, čistit a osvěžit.

Přispívá k udržení přirozeného pH, před-
stavuje jemnou péči, navozuje pocit čistoty 
a komfortu. Je užitečný při šetrném holení 
intimních partií. 

Dubová kůra a heřmánek obsahují látky 
zmírňující podráždění pokožky a posilňují-
cí přirozenou obranu sliznic. Herbář  
u dubové kůry uvádí prospěšné působení 
také u hemoroidů.

for woman

50 ml

Kód: 
401 6670

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

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

Vůně pro muže

50 ml

Kód: 
401 6470
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str. 58 - 63
Po celý rok krásně čisto s pomocí Finclubu (tabulky čističů přehledně)

 

str. 50 - 51
Osvěžovač vzduchu s levandulí 

Osvěžovač vzduchu Paris nuit 

Osvěžovač vzduchu na WC 

Odstraňovač vodního kamene 

Odstraňovač skvrn

str. 54 - 55
Prací gel s Aloe Vera

Aviváž koncentrovaná s Aloe Vera

str. 56 - 57 

Prací gel na barevné a černé prádlo

Prací gel na jemné a dětské prádlo 

str. 52 - 53
Přípravek na nádobí koncentrovaný 

Houbičky

Čistič s voskem 

Čistič WC s vůní moře

str. 48 - 49 
Lešticí přípravek s vůní levandule

Lešticí přípravek s vůní citrusových plodů

Čistič bojující s bakteriemi CODI CLEANER

Čistič s vůní borovice CODI PINO

str. 44 - 45

TOP produkt 
Univerzální odmašťovač  CODI ENERGIC

Pumpička (náhradní)

str. 46 - 47
Čistič na 
sklokeramické desky CODI VITROCERAMIC

Čistič nerezových povrchů CODI INOX

Čistič skel CODI CRISTAL

Čisticí  prostředky
 

Finclub nabízí přípravky šetrné k přírodě, bez fosfátů, biologicky 
odbouratelné, ve výhodném a praktickém balení. Vyberte si zde 
takové výrobky, které učiní váš domov čistým, svěžím a útulným. 
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Certifikát o biologické odbouratelnosti
a nepřítomnosti fosfátů

Poděkování za vzájemnou spolupráci 
a dosažené výsledky

Certifikát potvrzující exkluzivitu 
pro firmu Finclub

1. Prvním projektem je Human 
 Environment Research (HEARA)
 

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

2. Druhým významným projek-
tem je Charter for Sustainable 
Cleaning

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

Z uvedeného je patrné, že ekolo-
gičnost čisticích výrobků je pro 
výrobce naprostou prioritou a že 
jde značně nad rámec současných 
předpisů. 

Výrobce a dodavatel čisticích prostředků
španělská firma PRODUCTOS CODINA 

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

Za dobu svého fungování rodina Codinů vyvinula prvotřídní čisticí přípravky, 
které jsou účinné, přitom šetrné k přírodě, biologicky odbouratelné a nejsou 
testovány na zvířatech. Jejich dlouholetá prestiž a osvědčená kvalita jsou tou 
nejlepší reklamou.

Firma CODINA je držitelem certifikátu ISO 14001, při tvorbě složení jednotlivých výrob-
ků se snaží být na nejvyšším možném stupni šetrnosti vůči přírodě a zajistit biologické 
rozložení komponentů v přírodě.

Nechce pouze plnit evropské normy, ale 
být daleko před nimi - vyrábět ještě šetr-
nější výrobky, než současné normy uzná-
vají. Firma je proto zapojena do dvou 
významných projektů, které mají za cíl 
dosáhnout maximální ekologičnosti dro-
gistického zboží.
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Zázrak proti mastnotě
• neocenitelný pomocník 

při úklidu v domácnos-
ti, výborný v koupelně  
i v kuchyni 

• vynikající na odmaštění 
sporáků, dlaždic, 
obkladů, podlahových 
krytin apod.

• velmi účinně 
odstraňuje mastné 
skvrny z oděvů, pota-
hových látek či koberců

• dokonale bělí záclony
• čistí součástky strojů  

a motory aut

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

Na odolné skvrny jako tuk,  
olej, zašlé límce a manžety 
aplikujte přímo na znečiš-
těné místo, mírně promněte 
a vyperte v ruce nebo  
v pračce. Stejný postup za-
chovejte při čištění koberců 
a potahů. Přípravek lze 
použít na všechny stálo-
barevné látky kromě vlny.

Odmašťovač

Codi energic

 

Bezkonkurenční je výrobek Codi Energic. Hodí se 
snad na všechno - na skvrny na prádle, na jakou-

koliv mastnotu v kuchyni, na vybělení bílých dveří. 
Troubu vyčistí bez namáhavého drhnutí, umyje ruce 

od smůly, šmíru, mastnoty. 

Osvědčil se i u mytí oken - odmašťovačem smí-
chaným s vodou přetřu okna i rámy, gravitace mi 

pomůže (špína stéká sama), nakonec stáhnu zbytky 
vody gumovou stěrkou a je hotovo. 

Tento super odmašťovač používám na svou 
motorku. Jednoduše postříkám motorku a nechám 

působit několik minut. Všechny mušky změknou, 
stejně tak skvrny od oleje, poté opláchnu vodou. 

Kdo zná trápení s lepkavou směskou prachu a oleje 
na motorce, ten toto snadné čištění ocení.

V autě mám světlý interiér a ještě k tomu svět-
lou kůži. Hned poznám, kdo v autě jedl, pil nebo 
se chytal špinavýma rukama. Ale stačí houbička 

propláchnutá vodou s odmašťovačem v rukou mé 
ženy a špína se ztrácí, ani nevím kam - auto je opět 

jako nové. 

Mým nejoblíbenějším je samozřejmě Codi Energic, 
ten používám opravdu na vše. Jak na mastnotu  

v kuchyni, tak na čištění WC i na mýdlové usazeniny 
na vaně. Má jemnou citronovou vůni a navíc je eko-
logický. Kamarádky jej používají i na mastné skvrny 
na oblečení nebo na šmouhy na pohovce či v autě.

Mám-li přispět do této ankety, tak pro mě je 
nepostradatelný pomocník CODI odmašťovač. Již 

mnohokrát mi pomohl odstranit skvrny z oblečení, 
mastné dlaždičky okolo sporáku vyčistí perfektně, 
také na čištění trouby ho používám pravidelně. Na 

mé doporučení ho mají všechny mé kamarádky  
a jsou spokojené.

Nejlepší je odmašťovač Codi. Jednoduchá aplikace 
- stačí jen nastříkat na mastný flek na oděvu, na bílé 

ponožky, prostě na prádlo, a šup s ním do pračky. 
Zkrátka je to pomocník na vše mastné, nejen  

v kuchyni. Bez tohoto „asistenta“ bych už opravdu 
nemohla fungovat J

Zkušenosti 
našich zákazníků

kód: 413 015

PUMPIČKA

Top 
pro

duk
t

750 ml 
(náplň)

Kód: 
403 912
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Čistič na sklokeramické desky

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

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

usazená nečistota nemá šanci

Čistič nerezových povrchů

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

Maximální čistota s minimálním úsilím
• účinně čistí nerezové, hliníkové, mramorové a ostatní hladké povrchy (např. povrchy 

elektrických spotřebičů)
• má vysoce koncentrované složení, vyčistí bez nepříjemného zápachu
• ošetřované předměty získají vysoký lesk bez stop nečistoty

Pro dokonalé čištění skel
• výborný na čištění a odmašťování veškerých skel 
• používá se na zrcadla, okna aut
• velmi vhodný na čištění dlaždic, smaltovaných 

povrchů, kuchyňského nábytku, domácí elek-
troniky, kovových povrchů

• lehce odstraní nečistoty včetně mastnoty
• nemusí se oplachovat

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

Čistič skel

750 ml

Kód: 
402 402

Codi cristal

Codi vitroceramic

750 ml

Kód: 
409 001

750 ml

Kód: 
406 301

Codi inox
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Čistič bojující s bakteriemi

Proti špíně i zápachu
• tekutý čisticí prostředek 
• pomáhá ničit bakterie a jejich zárodky způsobující 

rozklad a zápach
• účinek trvá několik dní

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

Vyleští a provoní
• víceúčelové čisticí a lešticí prostředky
• lehce odstraní veškeré nečistoty
• nezanechávají žádný povlak
• dokonale vyleští různé povrchy  

v domácnosti
• nadlouho provoní celou místnost

Lešticí přípravek
s vůní levandule 

Lešticí přípravek
s vůní citrusových plodů

Čistič s vůní borovice

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

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

1 l

Kód: 
403 601

1 l

Kód: 
401 401

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

1 l

Kód: 
403 301

1 l

Kód: 
400 701

Codi cleaner

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

Osvěžovač vzduchu  s levandulí

Vůně pro váš domov 
• přípravky rozkládají a neutralizují 

pachy, osvěžují vzduch
• zanechávají dlouhotrvající  

a příjemnou vůni
• lze nastříkat přímo na textil nebo 

záclony či do rohu místnosti

Odstraňovač 
 vodního kamene

kód: 413 015

PUMPIČKA

Usazená nečistota nemá šanci
• okamžitě působí na nečistoty  

a usazeniny
• účinně vyčistí omyvatelné povrchy  

v koupelně
• snadno odstraní vápenaté usazeniny  

a skvrny od tvrdé vody
• neobsahuje abraziva - nepoškozuje 

čištěné plochy a nepoškrábe povrch 

Přípravek je určen na odstraňování vod-
ního kamene z umyvadel, van, vodovod-
ních baterií, toalet, dlaždiček a dalších 
sanitárních zařízení. 

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

Odstraňovač 
        skvrn
Odstraňte špínu a skvrny
• prostředek odstraňuje skvrny bez 

namáčení a drhnutí
• velmi účinný k likvidaci skvrn od  

ovoce, kávy, jídla, tuku, rtěnky, krve
• lze použít při ručním praní i praní  

v pračce
• aplikuje se snadno, rychle, přesně
• je šetrný k textiliím

Prostředek bezpečně zbavuje textilie těžko 
odstranitelných skvrn z límečků, manžet, 
pracovních oděvů, blůz, spodního prádla, 
ubrusů, potahů a koberců. 

Odstraňovač aplikujte přímo na skvrnu 
a nechte působit. Následně textilii vyperte 
v ruce nebo v pračce a vymáchejte.

750 ml 
(náplň)

Kód: 
404 403

750 ml 
(náplň)

Kód: 
404 503

kód: 413 015

PUMPIČKA

750 ml 
(náplň)

Kód: 
404 301

750 ml 
(náplň)

Kód: 
400 601

750 ml 
(náplň)

Kód: 
401 602

Osvěžovač vzduchu Paris nuit

50
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Podlahy vyleští, navoskuje a provoní
Unikátní emulze s voskem, která výborně vyčistí 
podlahy a zároveň vytvoří ochranný lesklý film na 
jakémkoliv povrchu. 

• dokonale pečuje o dlážděné podlahy a ob-
klady, vyleští dlažbu i kachlíky

• zanechá lehkou lesknoucí vrstvu, jemně pro-
voní celou místnost

• po použití přípravku jsou podlahy chráněny 
před opotřebením

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

Čistič s voskem

Čistič WC s vůní moře 

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

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

Houbičky

Nepostradatelní 
pomocníci nejen v kuchyni 

• čistí důkladně a bez škrábanců, 
lehce odstraní nečistoty

• obsahují speciální vlákna, 
vydrží extrémně dlouho

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

Přípravek na nádobí 
koncentrovaný

Velmi koncentrovaný, 
účinný a úsporný
Přípravek je silný, vysoce účinný, 
přitom šetrný k nádobí i k pokožce. 
Ruce nedráždí a nevysušuje, má neu-
trální pH. 

• vysoce koncentrovaný, eko-
logický prostředek

• 4x účinnější než běžné přípravky
• dokonale likviduje tuk i z obtížně 

čistitelných hrnců, pekáčů či 
pánví

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

La oca ultra La oca scratch Cera brillo kody

La oca WC2 ks

Kód: 
407 802

1 l

Kód: 
403 803

HOUBIČKY

vyčistí 
nepoškrábou

1 l

Kód: 
405 903

1 l

Kód: 
460 801
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Prací gel s Aloe Vera

Ekologický a šetrný k přírodě
• tekutý prací prostředek na bílé  

i barevné prádlo 
• vhodný na praní v pračce i v ruce
• jeho dokonalá rozpustnost zajišťuje 

efektivní čištění
• nezanechává na prádle žádné 

dráždivé zbytky 
• obsahuje přidanou neparfémovanou 

aviváž

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

Dávkování: 
běžně špinavé prádlo 
• měkká voda - 0,5 uzávěru
• tvrdá voda - 1 uzávěr
• velmi tvrdá voda - 1,5 uzávěru

hodně špinavé prádlo 
• měkká voda - 1,5 uzávěru
• tvrdá voda - 1 a 3/4 uzávěru
• velmi tvrdá voda - 2 uzávěry

Aviváž s Aloe Vera

Měkkost a hebkost, 
která pohladí
• jemně vonící koncentrovaná aviváž
• učiní prádlo voňavé, hebké  

a nadýchané
• pravidelné používání dodá prád-

lu měkkost, vůni a dlouhotrvající 
svěžest

• přidejte do poslední vody na 
máchání, v pračce nalijte do 
označeného zásobníku

La oca con 
       Aloe Vera

1,5 l

Kód: 
466 601

A
ž 7

2 
dá

vek

La oca suavizante
         Aloe Vera

Více dávek

2,9 l

Kód: 
406 103

1 
uz

áv
ěr

 =
 1

 p
ra

ní
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Prací gel na jemné a dětské prádlo

I pro dětskou a velmi citlivou pokožku
Prací gel na jemné a dětské prádlo je stejně účinný jako ostatní prací prostředky řady 
La Oca, navíc je velmi ohleduplný a šetrný k citlivé pokožce. Je určen pro praní všeho 
druhu prádla a vláken včetně jemného, intimního a dětského prádla, hedvábí, tergalu, 
syntetických vláken a také vlny, které dodává hebkost. 
Přípravek má vyvážené složení, neobsahuje žádnou alergenní složku, je výborný pro 
praní prádla dětí či osob s velmi citlivou pokožkou.

Skvrny mizí a barvy se nemění
• tekutý prací prostředek na praní černého  

a barevného prádla
• obsahuje Chromabond®, který zajišťuje 

stálost barev a dodává prádlu hebkost
• oxy efekt - zvyšuje pěnivost, usnadňuje 

odstraňování skvrn a špíny
• nezanechává na prádle žádné dráždivé  

zbytky pracího prostředku
• je příjemně parfémovaný

Prací gel na barevné a černé prádlo

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

Více dávek

Praní v pračce 
Normální špinavé prádlo: měkká voda - 3/4 uzávěru, středně tvrdá voda - 1 uzávěr, 
tvrdá voda - 1,5 uzávěru. 
Velmi znečištěné prádlo: měkká voda - 1,5 uzávěru, středně tvrdá voda - 1 a 3/4 uzá-
věru, tvrdá voda - 2 uzávěry.

Praní v ruce 
Rozpustíme 0,5 uzávěru v 5 l vody, prádlo ponoříme, jemně promácháme. Poté pro-
pláchneme dostatečným množstvím studené vody. Necháme vykapat, neždímáme, 
příp. pro odstranění přebytku vody lze zabalit do ručníku a jemně promačkat. Prádlo 
rozprostřeme na rovný povrch, do stínu, dostatečně daleko od zdrojů tepla.

La oca Bebé hipoalergénico

La oca black and color

1,95 l

Kód: 
408 802

26
 dá

ve
k

2 l

Kód: 
400 302
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PROBLÉM PROSTŘEDEK POSTUP UŽITEK

KUCHYŇ
- podlahy
- nábytek 
- odpadkové  
  koše

základní úklid
LEšTICí S VůNí

LEVANDuLE
nebo CITRONu

na 10 litrů vody 
3-4 uzávěry 
prostředku

čistí, leští
lehce odstraní 
nečistotu
odpuzuje hmyz
provoní místnost

nečistoty CODI PINO
silné znečištění - 
neředěné
běžný úklid - ředit

odstraní zašlé skvrny
likviduje vodní 
kámen

zvířecí miláčci CODI CLEANER omýt povrchy ničí bakterie  
i jejich zárodky

ochrana před 
opotřebením čISTIč S VOSKEM

naředit, umýt
nechat uschnout, 
příp. přeleštit

vyleští, navoskuje
chrání před opotře-
bováním

SvěŽí vzDUCH 
výpary 
pachy

cigaretový kouř
OSVěžOVAčE

VzDuCHu

stříknout do horní 
části místnosti 
(byt, kancelář, 
restaurace atd.)

neutralizuje pachy
osvěžuje vzduch
provoní

OKna
zRCaDLa
OKna aUT

přeleštění skla CODI CRISTAL postříkat sklo
vyleštit

rychlý úklid
sklo se nemlží, odpu-
zuje prach, zůstává 
dlouho čisté

větší nečistoty CODI ENERGIC smíchat s trochou 
vody odmastí

SMaLT
ELEKTROnIKa
OBRazOvKY
KOvOvÉ 
POvRCHY

základní úklid CODI CRISTAL 
nebo CODI INOx

postříkat
vyleštit

odpuzuje prach
zůstává dlouho čisté

Úklid

Po celý rok krásně čisto s pomocí Finclubu
 

PROBLÉM PROSTŘEDEK POSTUP UŽITEK

KUCHYŇ výpary
pachy

OSVěžOVAčE 
VzDuCHu

stříknout 
do horní části míst-
nosti

nešpiní zdi, provoní

DŘEz, vODO-
vODní BaTERIE, 
PRaCOvní 
DESKa

bakterie
zápach CODI CLEANER

nanést na povrch
nechat působit
umýt

ničí bakterie, dezinfi-
kuje, likviduje zápach
ochrana na několik 
dnů

KUCHYŇSKý 
ODPaD

mastnota  
v odtoku
zápach

CODI ENERGIC
nalít do odtoku 
(cca 0,1 - 1 dl)
nechat působit

likvidace zápachu 
a mastnoty

ODPaDKOvý 
KOš, KBELíKY, 
HaDRY, HOU-
BIčKY, RUKavI-
CE, MOPY

bakterie CODI CLEANER
namočit nebo na-
stříkat na 10 minut, 
opláchnout

ochrana před 
množením 
bakterií
likvidace zápachu

TROUBa
SPORáK
DIgESTOŘ

mastnota
odolná špína

lepkavé usaze-
niny

CODI ENERGIC
poté

VITROCERAMIC

nanést v neředěném 
stavu 
nechat působit 
10 minut 
vyčistit

odmaštění
rychlý úklid

OBKLaDY 
OKOLO 
SPORáKU

mastnota CODI ENERGIC

nastříkat
nechat působit 
10 minut
umýt

likvidace mastného 
povrchu

nEREzOvÉ 
POvRCHY

mikrovlnná 
trouba, odsávač, 

lednice aj.
CODI INOx

nastříkat, vyčistit, 
přeleštit
NEOPLACHOVAT

lesklý, krásný povrch 
vydrží delší dobu

náBYTEK
DvEŘE
KLIKY

základní úklid

CODI ENERGIC 
nebo

LEšTICí 
LEVANDuLE 

nebo 
CODI PINO

podle znečištění
do vody nebo 
neředěné

poradí si s nečistotou
(CODI ENERGIC - 
bílé dveře vybělí)

na všECHnO
(nábytek, dveře, 
kliky, podlahy, 
wC, umyvadla, 
vany, dřezy, 
kbelíky...)

základní úklid

CODI PINO 
nebo

LEšTICí 
LEVANDuLE

podle znečištění 
použít neředěný 
nebo ředěný

rychlý úklid
provoní prostor

HOuBIčKy vydrží velmi dlouho rychlý a efektivní 
úklid

CODI CLEANER pro občasnou 
dezinfekci ničí bakterie

PROBLÉM PROSTŘEDEK POSTUP UŽITEK

Kuchyn

Na následujících stránkách  
připojujeme přehlednou  
pomůcku - tabulky, které  
znázorňují, v jakých přípa-
dech můžete ten či onen 
čisticí prostředek použít. 
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PROBLÉM PROSTŘEDEK POSTUP UŽITEK

PRáDLO

běžné praní 
prádla

PRACí GELy
AVIVáž

dávkování dle 
pokynů 
na výrobku

ekologické, šetrné 
nedráždí 
vhodné na praní 
v pračce i v ruce

ručníky, utěrky
prádlo - ložní  

i spodní
CODI CLEANER prací gely + CLEANER 

+ citron (pár kapek)
hygienicky vyprané
dezinfekce prádla

mastné skvrny CODI ENERGIC
nastříkat na skvrnu
nechat působit 
vyprat

poradí si se skvrna-
mi, vybělí (nepouží-
vat na vlnu)

ovoce
káva, víno

jídlo, rtěnka, krev

ODSTRAňOVAč 
SKVRN

nastříkat na skvrnu
nechat působit
vyprat

na límečky i manžety
pracovní oděvy
ubrusy, utěrky apod.

proti molům OSVěžOVAč 
VzDuCHu

nastříkat přímo na 
textilie

provonění prádla
nezanechává vlhké 
skvrny

záCLOnY

musí být bílé
stálobarevné CODI ENERGIC

přidat prostředek 
do teplé vody
nechat působit
vyprat

záclony dokonale 
vybělí

cigaretový kouř OSVěžOVAč 
VzDuCHu nastříkat na záclony provonění záclon 

i závěsů

POTaHY
KOBERCE
aUTO POTaHY

mastné skvrny CODI ENERGIC
postříkat
nechat působit
vyčistit

na všechny druhy 
tuků 
na zašlou mastnou 
špínu na jakémkoliv 
povrchu

SKLOKERaMIC-
Ká DESKa
InDUKční 
SPORáK

čmouhy VITROCERAMIC
nastříkat
vyleštit papírovou 
utěrkou

vyleští
povrch chrání

LEDnICE
MRazáK

očista 
po rozmrazení CODI CLEANER

nastříkat
nechat 10 minut 
působit
umýt

ničí bakterie i jejich 
zárodky
dezinfikuje

KUCHYŇSKý 
náBYTEK

mastnota horní 
desky či 

zavěšených 
skříněk

CODI ENERGIC
NEřEDěNý nanést 
nechat působit
vyčistit, umýt

odstranění úporné 
mastnoty

náDOBí

špinavé nádobí PříPRAVEK 
NA NáDOBí

používat hodně 
ředěný

vysoce koncentrova-
ný, účinný, úsporný, 
šetrný k pokožce 
i k nádobí
nevysušuje

mastné nádobí CODI ENERGIC nastříkat na nádobí, 
opláchnout

zlikviduje odolnou 
mastnotu

pomůcka 
při mytí HOuBIčKy

občas je vyprat 
(stačí v myčce)
občas dezinfikovat 
(CODI CLEANER)

rychlý a kvalitní úklid
vydrží extrémně 
dlouho
velmi odolné

MYčKa očista špatně 
dostupných míst CODI ENERGIC

nastříkat do špatně 
dostupných míst 
před spuštěním 
klasického mycího 
programu 
(i s nádobím)

na odolnou 
mastnotu

PROBLÉM PROSTŘEDEK POSTUP UŽITEK

Prádlo

Kuchyn
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PROBLÉM PROSTŘEDEK POSTUP UŽITEK

SOCHY
POMníKY

mechy
lišejníky

zažraná špína
CODI PINO

neředěný nalít na 
místo, nechat 10 
minut působit, kartá-
čem vydrhnout (příp. 
opakovat vícekrát), 
umýt vodou

vyčistí
vybělí
zlikviduje mechy, 
lišejníky

MOTORY aUT
či MOTOREK
KOLa
RŮznÉ 
SOUčáSTKY 
STROJŮ

lepkavá směs 
prachu a oleje 

mušky
skvrny od oleje
zašlá mastná 

špína na jakémko-
liv povrchu

CODI ENERGIC

aplikovat nástřikem 
na místo
nechat působit
vyčistit

zázrak proti mast-
notě 
čistí součástky 
strojů, aut, motorek 
apod. 
úklid interiéru auta 
provoní prostor

Koupelna
PROBLÉM PROSTŘEDEK POSTUP UŽITEK

PRačKa
vodní kámen
skvrny tvrdé 

vody

ODSTRAňOVAč 
VODNíHO
KAMENE

zašlé místo - neře-
děný nanést na 
10 minut, umýt
vodní kámen v prač-
ce - 10 ml nalít do 
zásobníku na prášek, 
pustit nejkratší pro-
gram BEz PRáDLA

neobsahuje abraziva
nepoškozuje povrch
nepoškrábe
(NEPOužíVAT 
na mramor, 
smalt, hliník)

vana mýdlové 
usazeniny CODI ENERGIC

nanést
nechat působit
umýt

citronová vůně
ekologický přípravek

UMYvaDLO
vana
BaTERIE

likvidace bakterií CODI CLEANER
nanést
nechat působit
umýt

dezinfikuje a čistí

DLaŽDICE
OBKLaDY likvidace bakterií CODI CLEANER

nanést
nechat působit
umýt

dezinfikuje a čistí

TOaLETa pachy na wC
OSVěžOVAč 
VzDuCHu 

NA wC

stříknout do horní 
části místnosti

pachy rozkládá
neutralizuje
dlouze voní
nešpiní zdi

MíSa nečistota
bakterie čISTIč wC

nanést po obvodu 
mísy
nechat působit
umýt

účinek na několik 
dní
odstraní pachy
provoní
zabraňuje vzniku 
vodního kamene

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

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

www.finclub.cz

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


