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Katalog
Fińskie naturalne suplementy diety

Przeznaczony dla członków Gremium Lekarskiego oraz partnerów handlowych Finclubu FINCLUB Poland Sp. z o.o. 



Historia
Spółka FINCLUB International jest czeską firmą handlową, która od roku 1990 działa w zakresie suplementów diety i kosmetyków. W roku 1993 
z powodzeniem zaczęła stosować progresywną metodę sprzedaży bezpośredniej – Multi Level Marketing. Produkty są dostarczane przez 
członka lub konsultanta firmy bezpośrednio do końcowego klienta, włącznie kompletnego serwisu i usług.

Producentem preparatów jest firma farmaceutyczna Hankintatu- 
kku Oy z Finlandii, która otrzymała ocenę AAA rating i jest znanym  
światowym producentem naturalnych środków farmaceutycznych. 
Finclub jest strategicznym i największym partnerem tej firmy na 
świecie. W roku 2009 Finclub otworzył nową dywizję FCC (Finclub 
cleaners and cosmetics) zajmującą się dystrybucją ekologicznych 
środków czystości oraz kosmetyków.

Współczesność
Finclub działa na rynkach 
Republiki Czeskiej, Słowa-
cji, Polski, Węgier, Niemiec,  
Austrii, Rumunii, Chorwacji, 
Anglii, Hiszpanii i Ukrainy. 
Oferuje prawie 100 wysokiej 
jakości naturalnych suple-
mentów diety, produkowa-
nych w czystym, fińskim śro-
dowisku. 

Zdrowia nie można kupić, 
	 	 								ale	z	Finclubem	można	dla	zdrowia	wiele	zrobić!
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„Jest ważne, że nasze produkty są najwyższej jakości, ale o wiele ważniejsze jest to, że Wam naprawdę pomagają.“                    
Jan TROJAK, założyciel firmy Finclub

Certyfikaty	jakości
Najważniejszymi wartościami dla Finclubu są ja-
kość i zadowolenie klienta. W celu spełnienia wa-
runków jakości w czeskiej firmie wprowadzono 
system zarządzania jakością odpowiadający nor-
mie ČSN EN ISO 9001:2001.

Możliwość	budowania	
własnej	firmy
Z Finclubem można nie tylko zadbać  
o dobre samopoczucie, ale również budo-
wać własną, prosperującą firmę. Do wygód 
należą minimalne inwestycje początkowe, 
dowolny czas pracy, duża szansa na suk-
ces - to wszystko osiągnęły już tysiące 
współpracowników firmy Finclub, którzy 
dziś pracują jako nasi konsultanci i przed-
stawiciele.

Gremium	Lekarskie
Już od początku swojej dzia- 
łalności Finclub oferuje swoim 
klientom wyjątkową usługę 
– gwarancję Gremium Le-
karskiego. Gremium zrzesza 
ponad 2500 lekarzy, któ- 
rzy wygłaszają wykłady, szkolą 
członków Finclubu i udzielają 
bezpłatnych konsultacji. 
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Fiński producent w czołówce światowej 
Producentem suplementów diety oferowanych  
przez Finclub jest fińska firma farmaceutyczna 
Hankintatukku Oy. Siedziba firmy znajduje się  
w Helsinkach i należy do światowej elity producen-
tów suplementów diety i zdrowej żywności. 
Firma Hankintatukku Oy jest posiadaczem AAA 
ratingu (certyfikat niezależności finansowej), który 
posiada tylko 4,3% firm w Finlandii.

Skład suplementów diety 
W trakcie badań naukowych Hankintatukku Oy 
korzysta ze światowych baz danych oraz najnow- 
szych odkryć naukowych. Najnowocześniejsza 
wiedza łączona jest z doświadczeniami tysiąclet-
nich metod. Producent ściśle współpracuje 
z Rolniczym Instytutem Badawczym, który 
zajmuje się badaniem możliwości upraw i udo-
mowienia roślin na terenie Finlandii. Po wielu latach 
systematycznych badań, instytut uczy rolników,  
w jaki sposób uprawiać rośliny, by spełniały najwyż-
sze światowe standardy jakości.

Jakość	jest	dla	Finclubu

 słowem kluczowym
 

FINCLUB PLUS, a.s.
Company ID: 25833383

14/05/2018

Ścisłe normy upraw i produkcji 
Proces produkcji zgodny jest z GMP (Good 
Manufacturing Practice – praktyka dobrej 
produkcji). Spełnia najostrzejsze normy do-
tyczące jakości produkcji. Sam produkt pod-
dawany jest szczegółowym kontrolom od 
momentu wyboru surowców aż po produkt 
końcowy. Przez cały ten czas musi spełniać 
warunki kilkustopniowej kontroli jakości. Po-
siada swój „akt urodzenia”, który towarzyszy 
mu od rozpoczęcia jego produkcji aż po wy-
syłkę. Proces uprawy i zbioru roślin zgodny 
jest z GAP (Good Agricultural Practice – dobra 
praktyka rolnicza) – to „rewolucja” w uprawie 
roślin przeznaczonych do produkcji suplemen-
tów diety. Firma Hankintatukku Oy jest jedną  
z niewielu firm w Europie, która spełnia normy 
GAP i która mogła sobie pozwolić na wpro-
wadzenie tej nowości na swoich plantacjach.
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Jakie	są	nasze	suplementy diety?
Suplementy diety dostępne w asortymencie Finclubu posiadają doskonały 
skład, dzięki właściwie dobranym proporcjom witamin, minerałów, pierwiastków  
śladowych i innych składników. Zawierają związki biologicznie czynne, które  
w 98-100% są otrzymywane z surowców pochodzenia naturalnego.

• Odznaczają się bardzo dobrą przyswajalnością  
i tolerancją, nie obciążają organizmu substan- 
cjami chemicznymi.

• Są wynikiem najnowszej wiedzy w zakresie ba-
dań i rozwoju.

• Proces produkcji spełnia ścisłe normy Good 
Manufacturing Practice (GMP – praktyka dob-
rej produkcji).

• Rośliny pochodzą z ekologicznie czystych re-
jonów, są uprawiane bez substancji chemicz-
nych z zastosowaniem zasad Good Agricultural 
Practice (GAP – dobra praktyka rolnicza).



SPIS tReŚcI 
2-5 Poznaj Finclub oraz nasze produkty
6 Spis treści
7 Jakie inne produkty oferuje Finclub?
8-19 Suplementy diety dla poszczegól-
 nych grup użytkowników

SuPleMenty dIety
20   fin Aleracaps / Gumy do żucia Alermin
21  100% organiczny żel Aloe Vera
22  Antibi®

23 fin Argitabs, fin Balancegluko caps
24  fin Betacaps / fin Betutabs
25 fin Biiolitabs / fin Bi-iomare caps 
26 fin Bi-iomaxin caps  
27 fin Candimis / fin Cardumitabs 
28 fin Colostrum
29 fin Cow Colostrum
30 fin Colenzycaps / fin Colplustabs
31  fin Chloretabs / fin Detoxis
32  fin Dynaforstabs 

33 fin Evocaps 
34 fin Epamaris oil /
 fin Epamarcaps Strong 
35 fin Femiveltabs / fin Ferrotabs /
 fin Ferrofortis B
36-37  Fintabs CD / Fintabs CD bori+K2 /
 Fintabs pro
38  Finedrinki / fin Flexigel
39  fin Flexistrong / fin Fortesatabs
40  fin Fosfocaps / fin Fosfosercaps
41  fin Glandincaps / fin Glukimcaps
42  fin Guartabs / fin Inubitabs
43  fin Islandis / fin Karditabs
44  fin Karnositabs / fin Kelpatabs
45  fin Kromisatabs / fin Lycoforscaps
46  fin Magnesatabs / fin Mag375tabs
47  fin Mega7 / fin Mineraltabs
48  fin Multis
49 fin Multi Junior
50 fin Mycelcaps
51  fin Natur Kalcitabs
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52  fin NeoEcaps50 / fin Olivetabs 
53 fin Optisaltabs / fin Probi8caps
54  Pycnogenol / Pycnogenol Strong
55  fin Remasacaps / Robuvit®

56 fin Sitostabs Strong / fin Spirdietabs
57  fin Selenitabs / fin Selenitabs multi
58  fin Sweetacertabs / fin Xyliacertabs
59 fin Seraflecaps / fin Torulcaps
60 fin Triflextabs / fin Tyrositabs
61 fin Ubigoltabs / fin Ubiquinol caps
62 fin Uricaps probi
63 fin Uri-inkotabs
64  fin Visistrong / fin Vitakrilcaps
65  fin VitaBtabs / fin VitaB12tabs
66 fin VitaK2+D3tabs / fin VitaD3caps
67 fin Vi-vaHA collagen
68  fin Zinkofresh / fin Zinkotabs
69  Suplementy diety niedostępne w Polsce
70-73  Punkty Sprzedaży i Odbioru Towaru
74 Gremium Lekarskie
75 Konsultacje lekarskie /  Usługi diagnostyczne    

Zgodnie z art. ustawy z dnia 8 stycznia 2010 
roku o bezpieczeństwie żywności i żywie-
nia, suplementy diety Finclubu zostały wpi-
sane do rejestru produktów objętych po-
wiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu 
do obrotu na terenie Polski, i o których 
został powiadomiony Główny Inspektorat 
Sanitarny. 

Suplement diety nie może być stosowany jako sub-
stytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji 
zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety 
powinien być przechowywany w sposób niedostępny 
dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w su-
chym miejscu. Dawkowanie podane w katalogu jest 
przeznaczone dla dorosłych. Suplementy diety nie są 
wskazane dla dzieci do 3 lat.

Składniki alergenne, za-
warte w niektórych suple-
mentach diety, są w pozy-
cji zawartość składników 
oznaczone w sposób wy-
raźny pismem wytłuszczo-
nym zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa.
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Jakie inne produkty oferuje Finclub?
W ofercie Finclubu dostępne są naturalne produkty kosmetyczne, ekologiczne środki czystości i kosmetyki specjalne. 

Naturalne kosmetyki i kosmetyki specjalne
• zapewniają maksymalną dbałość o skórę i odżywienie
• są wyprodukowane z wyselekcjonowanych surowców,  

np. 100% żel z Aloe Vera, tłoczony na zimno olej z oliwek, 
także cząsteczki złota i srebra

• w ofercie dostępne są również wazeliny, kosmetyki  
specjalne oraz szeroki asortyment produktów do pielęg-
nacji włosów, całego ciała i jamy ustnej

Środki czystości
• nie zawierają fosfatów, nie niszczą środowiska
• są biodegradowalne
• dostępne w wygodnych, ekologicznych opakowaniach
• w asortymencie znajdują się środki do mycia  

i pielęgnacji podłóg, utrzymywania czystości w kuchni  
i łazience, środki piorące oraz odświeżacze powietrza



8

fin VI-VAHA COLLAGEN
hydrolizowany kolagen  

z ryb Peptan™, kwas hialu-
ronowy, witamina C

fin GLANDINCAPS
olej z wiesiołka dwulet-

niego tłoczony na zimno, 
kwas gammalinolenowy 

(GLA), witamina E

fin FEMIVELTABS
izoflawony sojowe, ekstrakt 

z koniczyny czerwonej, 
witamina E

fin EVOCAPS
oleje roślinne, witaminy 
B1, B2, B3, B5, B6, B12, 

D3, E, biotyna, cynk, żelazo

fin SELENITABS 
selen, cynk, mangan 

i witamina C

FINTABS PRO
krzem, wapń, witamina A, C, E, 

B2, B6, kwas pantotenowy, 
kwas foliowy, biotyna, cynk,  

magnez, chrom, selen

fin URI-INKOTABS
ekstrakt z pestek dyni 

i owoców palmy 
sabałowej

str.
67

Dla kobiet

str.
35

str.
33

str.
36

str.
41

str.
63

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

 (naturalne suplementy diety)

str.
57



Dla mężczyzn
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PYCNOGENOL® 
STRONG 

wyciąg z sosny 
przybrzeżnej Pycnogenol®

fin SELENITABS
selen, cynk, 

mangan 
i witamina C

fin FOSFOSERCAPS
fosfatydyloseryna, 

kwas 
fosfatydowy

fin UBIQUINOL 
CAPS

koenzym Q10 - 
Kaneka QH™ ubiquinol

fin KARDITABS
magnez, 

witaminy B6, B12, 
kwas foliowy

fin OPTISALTABS
potas 

i magnez

fin ARGITABS 
L-arginina

str.
54

str.
43

 (naturalne suplementy diety)

str.
61

str.
40

str.
57

str.
53 str.

23

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.



fin XYLIACERTABS
witamina C z aceroli i czar-
nej porzeczki, substancja  

słodząca ksylitol 
z kory brzozy

FINTABS CD
wapń, magnez, 

krzem, witamina C, 
witamina D

fin BI-IOMARE CAPS
fin BI-IOMAXIN CAPS
olej z wątroby rekina oraz 

koncentrat z ryb, nienasycone 
kwasy tłuszczowe omega-3,

witamina E

fin FERROTABS
fin FERROFORTIS B

żelazo, cynk, miedź

fin MULTIS
witaminy A, C, D, E, K,

z grupy B, cynk

fin FOSFOCAPS
lecytyna, magnez, 

mangan 

fin VITAD3CAPS
witamina D3 z lanoliny 

z wełny owczej
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Dla dzieci

str.
58

str.
48

str.
25

str.
26

str.
66

str.
40

 (naturalne suplementy diety)

str.
36

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

str.
35



fin FEMIVELTABS 
izoflawony sojowe, 
ekstrakt z koniczyny 

czerwonej, witamina E

fin SELENITABS 
MULTI

selen wzbogacony 
o minerały i witaminy

fin FOSFOSERCAPS
fosfatydyloseryna, 
kwas fosfatydowy

FINTABS CD BORI+K2
wapń, magnez, krzem, 

witamina C, bor, witamina 
K2, biotyna, witamina D3

fin VISISTRONG
ekstrakt z nagietka ogrodowego, 
czarnej jagody, luteina, zeaksanty-
na, Pycnogenol®, witamina C, E, B6, 
B12, kwas foliowy, cynk i mangan

fin FLEXISTRONG
ekstrakt z małży 
nowozelandzkich

fin KARNOSITABS
 źródło karnozyny 

i witaminy E

Dla seniorów
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str.
35

str.
64

str.
39

str.
44

 (naturalne suplementy diety)

str.
36

str.
57

str.
40

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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Dla sportowców
fin FLEXIGEL

hydrolizowany kolagen z wita-
minami B1, B2, B5, B6, magnez

PYCNOGENOL®

STRONG
wyciąg 

z sosny przybrzeżnej 
Pycnogenol®

fin MAG375TABS
magnez pozyskany 
z Morza Martwego

fin SPIRDIETABS
słodkowodna alga 

Spirulina

fin TORULCAPS
gluthation, witamina C, 

B1, B2, B3, B6 
i kwas pantotenowy

FINTABS CD
wapń, magnez, krzem, 

witamina C, witamina D3

fin UBIQUINOL CAPS
koenzym Q10 - 
Kaneka QH™ 

ubiquinol

str.
38

str.
46

str.
56

str.
61

 (naturalne suplementy diety)

str.
54

str.
36

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

str.
59



Dla zgrabnej sylwetki
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fin URICAPS PROBI 
ekstrakt z żurawiny, 
inulina, probiotyki

fin BALANCEGLUKO 
CAPS
ekstrakt 

z Gymnema sylvestre

fin CHLORETABS
sproszkowana alga 

Chlorella pyrenoidosa

fin KROMISATABS
chrom

fin FORTESATABS
kurkuminoidy, 

DL-fenyloalanina

fin SPIRDIETABS
słodkowodna alga 

Spirulina 

ALOE VERA GEL DRINK 
100% organiczny żel ze 
świeżych liści Aloe Vera 

Barbadensis
str.
62

str.
45

str.
56

 (naturalne suplementy diety)

str.
39

str.
31

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

str.
21

str.
23
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Dla zdrowych kości i stawów
FINTABS CD BORI+K2 

wapń, magnez, krzem, 
witamina C, bor, witamina 
K2, biotyna, witamina D3

fin FLEXISTRONG
ekstrakt z małży 
nowozelandzkich

fin NATUR KALCITABS
Aquamin™ - wapń z alg 
morskich, witamina D2 

uzyskana z drożdży

fin TRIFLEXTABS 
glukozamina, 
chondroityna, 

OptiMSM®

fin VITAD3CAPS
witamina D3 

z lanoliny z wełny 
owczej

fin VI-VAHA COLLAGEN
hydrolizowany kolagen z ryb 
Peptan™, kwas hialuronowy, 

witamina C

fin VITAK2+D3TABS 
witamina K2-MK7 

i witamina D3

str.
66

str.
38

str.
51

str.
36

 (naturalne suplementy diety)

str.
66

str.
60

str.
67

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.



Układ odpornościowy    
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fin BI-IOMARE CAPS
fin BI-IOMAXIN CAPS 
olej z wątroby rekina oraz 

koncentrat z ryb, nienasycone 
kwasy tłuszczowe omega-3, 

witamina E

fin XYLIACERTABS 
witamina C z aceroli i czarnej 

porzeczki, substancja 
słodząca ksylitol 

z kory brzozy

fin MYCELCAPS
aktywny związek hemicelulo-

zowy AHCC pozyskany 
z mycelium grzybów Shiitake

fin BIIOLITABS
aktywny ekstrakt 

z czarnego 
czosnku

fin CANDIMIS
olej z oregano, 
olej z oliwek

fin GLUKIMCAPS
WGP® beta-glukan 

otrzymany z drożdży 
spożywczych

fin COLOSTRUM 
100% siary kóz - kolostrum, 
aminokwasy, immunoglobu-

liny, enzymy, witaminy

str.
25

str.
26

str.
50

str.
27

str.
41 str.

28

 (naturalne suplementy diety)

str.
25

str.
58

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.



fin FOSFOSERCAPS
fosfatydyloseryna, 
kwas fosfatydowy

 fin DYNAFORSTABS 
ekstrakt 

z różeńca górskiego

fin MAG375TABS
magnez pozyskany 
z Morza Martwego

fin FORTESATABS
kurkuminoidy, 

DL-fenyloalanina

fin GUARTABS
wyciąg 

z guarany
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Układ nerwowy

str.
43

str.
46

 (naturalne suplementy diety)

str.
65

fin VITAB12TABS
aktywna koenzymowa 
forma witaminy B12

str.
42

str.
40

str.
38

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

str.
32

fin KARDITABS
magnez i witaminy 

z grupy B



Dbamy o serce i naczynia krwionośne

17

PYCNOGENOL® 
STRONG 

wyciąg z sosny przy- 
brzeżnej Pycnogenol®

fin SITOSTABS 
STRONG

beta-sitosterole 
pozyskane z sosny

fin BIIOLITABS
aktywny ekstrakt 

z czarnego czosnku

fin UBIQUINOL CAPS
koenzym Q10 - 

Kaneka QH™ ubiquinol

fin VITAKRILCAPS 
olej z kryla, źródło  

asta-ksantyny  
i omega-3

fin KARDITABS 
magnez, witaminy B6, 

B12, kwas foliowy

str.
54 str.

61

str.
56

str.
43

 (naturalne suplementy diety)

str.
25

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

str.
64

fin EPAMARIS OIL 
fin EPAMARCAPS STRONG

olej z ryb, kwasy omega-3 (EPA, DHA), 
witamina E, A, D

str.
34
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Układ trawienny
fin CARDUMITABS

Ostropest plamisty
fin COLPLUSTABS

ekstrakty 
roślinne i inulina

fin CHLORETABS
sproszkowana alga 

Chlorella pyrenoidosa

fin PROBI8CAPS
bakterie kwasu 

mlekowego i inulina

fin INUBITABS
inulina z korzenia 

cykorii

fin CANDIMIS
olej z oregano, 
olej z oliwek

fin COLENZYCAPS
otręby ryżowe, 

kompleks enzymów 
trawiennych

str.
27 str.

31
str.
42

 (naturalne suplementy diety)

str.
53

str.
30

str.
30

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

str.
27



Wątroba i nerki w dobrej kondycji
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 fin FOSFOCAPS
lecytyna z soi,

magnez, mangan

fin DETOXIS
ekstrakt z 9 ziół 

fin TORULCAPS
glutathion, witamina C, 

B1, B2, B3, B6 
i kwas pantotenowy

fin COLPLUSTABS 
pokrzywa, pietruszka, 

liście brzozy, 
mniszek lekarski, inulina

ALOE VERA GEL DRINK 
100% organiczny żel 

ze świeżych liści Aloe Vera 
Barbadensis

fin BETUTABS
suszone i delikatnie 
mielone liśce brzozy

fin URICAPS PROBI
koncentrat z żurawiny, 

inulina i probiotyki

str.
62

str.
30

str.
21

 (naturalne suplementy diety)

str.
40

str.
31

str.
24

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

str.
59



 Alermin 
 gumy do żucia
Gumy do żucia z Perillą

(suplement diety 
zawiera substancje słodzące)  fin   Aleracaps

 Wyciąg z rośliny pachnotka zwyczajna

Suplementy diety zawiera wyciąg z rośliny pachnotka zwyczajna 
(Perilla frutescens). Pachnotka zwyczajna wspomaga ochronę organiz-
mu przed zanieczyszczonym środowiskiem. Zawiera substancje bio-
chemiczne, które pomagają łagodzić reakcje na dym, kurz, pył, grzyby 
i roztocza. Fin Aleracaps ma formę kapsułek.

Gumy do żucia z ekstraktem z pachnotki zwyczajnej (Perilla frutes-
cens). W opakowaniu znajduje się 10 sztuk gum.  

Opakowanie: 24 kapsułki
Sposób użycia: 2 kapsułki dziennie, 
najlepiej rano, niezależnie od posiłku, 
popić płynem 
Zawartość składników w jednej 
kapsułce: 150,07 mg suszonego 
ekstraktu z Perilli frutescens, co od-
powiada 8 g świeżych liści rośliny. 
Otoczka kapsułki zawiera żelatynę 
wołową.

20

Kod: 
300 991 Kod: 

10 440

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

(suplement diety)

Opakowanie: 10 drażetek 
Sposób użycia: 1-2 drażetek dziennie. 
Drażetkę żuć o dowolnej porze dnia, 
min. 10 do 15 minut, by wydzieliły się 
zawarte w niej naturalne substancje. 
Spożycie w nadmiernych ilościach może 
mieć efekt przeczyszczający.
Zawartość składników w jednej 
drażetce: 75 mg ekstraktu z pachnotki 
zwyczajnej (Perilla frutescens), co od-
powiada 3,9 g świeżych liści rośliny. 
Zawiera substancje słodzące: izomalt, 
ksylitol, mannitol, acesulfam K, sukralo-
za, taumatyna. 



21

  Aloe Vera gel drink
100% organiczny żel do picia Aloe Vera 

(suplement diety)

100% organiczny żel do picia Aloe Vera zawiera 99,8% organicznego żelu z liści Aloe 
Vera Barbadensis. Jest niepasteryzowany, bez alergenów, aromatów, dodatków che-
micznych, stabilizatorów, substancji słodzących lub barwników. W praktycznym opa-
kowaniu – odpowiedni jako prezent. 

Aloe Vera wspomaga trawienie i regularne wypróżnianie się, wspomaga wyważoną pracę 
jelit i oczyszczanie organizmu. Pomaga utrzymywać normalny poziom cukru we krwi, przy-
czynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Opakowanie: 2 butelki po 520 ml 
Sposób użycia: 25 ml 2x dziennie, rano 
i w południe, na około godzinę przed 
posiłkiem, w formie nierozcieńczonej lub 
rozcieńczonej z wodą lub sokiem. Przed 
użyciem wstrząsnąć. Po otwarciu butelkę 
przechowywać w lodówce i spożyć naj-
później w ciągu 30 dni.
Zawartość składników w 50 ml: 100% 
organiczny żel ze świeżych liści Aloe Vera 
Barbadensis (99,8%)

Kod: 
300 120

Przy uprawie Aloe Vera producent nie stosuje żadnych substancji chemicznych, pestycydów 
czy środków grzybobójczych. Uprawy organiczne certyfikowane są przez ECOGRUPPO  
ITALIA. Wszystkie procesy zgodne są z GREEN CONCEPT i spełniają 
normy certyfikatu HALAL. 

Suplement diety wyprodukowany został przez włoską firmę.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.



Kod: 
300 941
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 

w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

Suplement diety zawiera szerokie spektrum składników, które wpływają w pozytywny sposób na harmonię i witalność organizmu. Jest polecany 
przede wszystkim w okresach niekorzystnych warunków klimatycznych (jesień, zima, przedwiośnie).
 
• Jeżówka wspomaga naturalną odporność organizmu, ma pozytywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych. 
• Wyciąg z pestek winogron działa jako antyoksydant, jest elementem dbałości o układ sercowo-naczyniowy i optymalny poziom ciśnienia krwi. 
• czosnek pomaga utrzymywać normalny poziom cholesterolu i tłuszczów we krwi, w pozytywny sposób wpływa na serce, naczynia krwionośne, 

wątrobę. Wspomaga naturalną odporność organizmu, pozytywnie wpływa na nastrój. 
• Por jest źródłem witamin, minerałów (cynku, manganu, żelaza, potasu, selenu) oraz olejów eterycznych.
• Błyskoporek podkorowy (grzyb czaga) rośnie na pniach drzew. Zawiera dobroczynne dla zdrowia substancje np. polisacharydy (betaglukany), 

antyoksydanty, sterole. Jest szeroko stosowany w rosyjskiej medycynie ludowej w problemach układu trawiennego, z trzustką, wątrobą. Ma  
działanie tonizujące, adaptogenne i wzmacniające odporność. 

  Antibi®
Szerokie spektrum naturalnych składników 

(suplement diety)

Opakowanie: 150 ml
Sposób użycia: 7,5 ml (łyżeczka do herbaty) 2x dziennie, rano i w południe, po posiłku, rozpuścić w ustach. Przed użyciem wstrząsnąć. 
Niewskazany dla dzieci, kobiet w ciąży, karmiących piersią, osób uczulonych na produkty pszczele, diabetyków.
Zawartość składników w 15 ml: 800 mg ekstraktu z propolisu, 800 mg z jeżówki, 800 mg z pestek winogron; 680 mg białego wina; 
660 mg ekstraktu z czosnku, 660 mg z pora, 100 mg z błyskoporka podkorowego; 63,7 mg oleju z oliwek, 27,3 mg oleju z oregano;  
1 mg miedzi. Alkohol 4,2% obj. Po otwarciu przechowywać zamknięte opakowanie w lodówce.

• Propolis jest produktem budulcowym pszczół, które stosują go jako materiał ochronny i dezynfekcyjny. Jest to mieszanka 
żywic, wosku pszczelego, olejów eterycznych, zawiera witaminy z grupy B i flawonoidy. Pszczoły używają go jako środek 
przeciwko pleśniom, wirusom i bakteriom. W tym samym celu stosuje się go w medycynie ludowej. 

• Oregano ma pozytywny wpływ na odporność i górne drogi oddechowe. Wpływa na układ sercowo-naczyniowy i ciśnienie 
krwi. Wspomaga prawidłowe trawienie, funkcjonowanie żołądka i wątroby. 

• Olej z oliwek pozytywnie wpływa na ciśnienie krwi, poziom cukru we krwi, naturalną odporność, na pracę układu pokar-
mowego, nerek, układu oddechowego. 

• Miód poprawia właściwości smakowe produktu, uzupełnia działanie ziół. Jest źródłem enzymów, minerałów i witamin. 
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 

w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

  fin   Argitabs
L-arginina

(suplement diety)

Suplement diety zawiera l-argininę, która jest 
aminokwasem niezbędnym w organizmie. Mimo iż 
może być wytwarzana przez organizm, z wiekiem 
zdolność syntezy argininy przez organizm maleje. 
Aminokwasy działają w organizmie jako pośred-
nicy w dostarczaniu różnych substancji. Niedobo-
ry argininy prowadzą do zachwiania równowagi 
wewnętrznej organizmu. 
Arginina wpływa na prawidłowe funkcjonowanie 
serca i naczyń krwionośnych. Uczestniczy w proce-
sach przemian azotowych w organizmie i poprawia 
wydajność fizyczną. 

Opakowanie: 60 tabletek 
Sposób użycia: 1 tabletka dzien-
nie, rano na czczo, popić dosta-
teczną ilością wody
Zawartość składników w jed-
nej tabletce: 830 mg L-argininy

Kod:
300 911

  fin   Balancegluko caps
Ekstrakt z Gymnema sylvestre

(suplement diety)

Suplement diety zawiera ekstrakt z liści Gymnema sylvestre, który jest stan-
daryzowany na substancję czynną kwasu gymnemowego. Jest to roślina na-
turalnie występująca w Indiach, gdzie od ponad 2000 lat jest stosowana jako 
roślina lecznicza. Kwas gymnemowy wywołuje homeostazę glukozy krwi, 
podnosi aktywność enzymów biorących udział w spalaniu cukrów na dro- 
dze zależnej od insuliny, koryguje zmiany metaboliczne w wątrobie, nerkach  
i mięśniach wywołane przez cukier.
Gymnema sylvestre wspomaga utrzymanie prawidłowego apetytu, a także 
utrzymanie prawidłowego metabolizmu glukozy i tłuszczów w organizmie.

Opakowanie: 60 kapsułek
Sposób    użycia: 1 kapsułka  2x dziennie 
po posiłku, popić płynem. Niewskazany 
dla nastolatków, kobiet w ciąży i matek 
karmiących piersią.

Zawartość składników  
w jednej kapsułce: 
100 mg kwasu gymne-
mowego. Otoczka kap-
sułki zawiera żelatynę 
wołową.

Kod:
300 130
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 fin   Betacaps
Źródło naturalnego beta-karotenu

(suplement diety)

Kod: 
300 930

Suplement diety zawiera naturalny beta-karoten, pozyskany z oleju 
roślinnego z algi Dunaliella Salina. Alga ta zawiera karotenoidy, które 
występują tylko w świecie roślinnym i pełnią w naszym organizmie sze-
reg funkcji. Beta-karoten należy do ważnych karotenoidów, ponieważ 
z niego organizm łatwo tworzy witaminę A, potrzebną dla naszego or-
ganizmu. Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia 
oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościo- 
wego. Odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek.

Opakowanie: 100 kapsułek
Sposób użycia: 1 kapsułka 
dziennie, o dowolnej porze, 
popić płynem 
Zawartość składników w jed- 
nej kapsułce: 35,51 mg algi Du-
naliella Salina w oleju z oliwek 
(6 mg beta-karoten), olej z soi, 
wosk pszczeli, lecytyna. Otocz-
ka kapsułki zawiera żelatynę 
wołową. Produkt niewskazany 
dla osób uczulonych na produk-
ty pszczele.

 fin   Betutabs
Ekstrakt z liści brzozy

(suplement diety)

Suplement diety jest wyprodukowany z suszonych i delikatnie mie-
lonych liści brzozy (Betula pendula). Brzozowy ekstrakt jest źródłem 
wielu dobroczynnych substancji (np. naturalnych saponin i olejów), 
które mają pozytywny wpływ na drogi moczowe, działają moczo-
pędnie, wspomagają wydalanie z organizmu szkodliwych substan-
cji. Brzoza brodawkowata wspomaga proces trawienia i detoksy-
kacji, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych  
i nerek, wspomaga normalizację poziomu cholesterolu we krwi.

Opakowanie: 110 tabletek
Sposób użycia:  2-4 tabletki dziennie, 2 tabletki rano i 2 tabletki w południe, 
niezależnie od posiłków, popić płynem
Zawartość składników w 1 tabletce:  487,5 mg sproszkowanych liści brzozy 

Kod: 
300 928

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 

w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

 fin   Bi-iomare caps
Olej z wątroby rekina 

(suplement diety)

Suplement diety zawiera olej z wątroby rekina grenlandzkiego, któ-
ry jest źródłem alkilogliceroli, skwalenu i nienasyconych kwasów tłusz- 
czowych (ePA, dHA), które organizm człowieka nie potrafi wyprodukować 
sam, dlatego musi je dostarczać z pożywieniem. Składniki te pomagają  
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 
Suplement diety uzupełniony jest również o witaminę e, która pomaga 
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, który uszkadza komór-
ki i tkanki.

Kod: 
300 932

Opakowanie: 100 kapsułek
Sposób użycia: 2 kapsułki 3x dziennie, rano, w południe i wieczorem, podczas 
posiłku, popić płynem
Zawartość składników w jednej kapsułce: 300,53 mg oleju z wątroby rekina
(9 µg EPA + DHA), 1,67 mg witaminy E (D-alfa tokoferol). Otoczka kapsułki zawiera 
żelatynę wołową. 

(suplement diety)  fin   Biiolitabs
Aktywny ekstrakt z czarnego czosnku

Suplement diety obecnie jest dostępny w ofercie w formie table-
tek. Ma udowodnione działanie ochronne na układ sercowo-na-
czyniowy. Zawiera biologicznie aktywny sfermentowany ekstrakt  
z czosnku ABG10+ (Aged Black Garlic). Jest to ekstrakt z czosnku 
nowej generacji - tzw. „czarny” czosnek. Jest to produkt najwyż- 
szej jakości, stabilny i bezpieczny, bez zapachu i smaku. Czosnek 
zawarty w produkcie jest w 100% pochodzenia hiszpańskiego. 
Nie jest genetycznie modyfikowany.  Zawiera bioaktywną sub-
stancję S-allylcysteinę. Zalecana porcja do spożycia jest efektyw-
na i odpowiada ilości stosowanej w trakcie badań naukowych.
 
czosnek (Allium sativum)
• dba o serce, naczynia krwionośne, układ odpornościowy
• pomaga utrzymywać optymalny poziom cholesterolu i tłusz- 

Kod: 
300 883

czów we krwi
• działa jako antyoksydant
• wspomaga utrzymanie prawidłowego pozio- 

mu cukru we krwi
• dobroczynnie wpływa na układ oddechowy, 

pracę wątroby, zdrowie psychiczne
• wspomaga naturalną odporność organizmu

Opakowanie: 60 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie, rano, po posiłku, 
popić płynem
Zawartość składników w jednej tabletce: 250 mg 
ekstraktu z czarnego czosnku, w tym 250 μg S-allyl-
cysteiny 
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 fin   Bi-iomaxin caps
Olej z ryb – źródło kwasów omega-3 (EPA, DHA)

(suplement diety)

Suplement diety zawiera olej z wątroby rekina oraz koncentrat z ryb, źródło nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (ePA, dHA), które wspomagają prawidłową pracę serca, mózgu 
oraz prawidłowe widzenie (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg 
EPA i DHA dziennie). 

Zastępowanie w diecie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi pomaga  
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i w utrzymaniu prawidłowego 
poziomu cholesterolu we krwi. 

• Witamina d pomaga w utrzymaniu zdrowych kości 
i zębów oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego oraz mięśni. 

• Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego wi-
dzenia. Odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek. 

• Witamina e pomaga w ochronie komórek przed stre-
sem oksydacyjnym.

Kod: 
300 119

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

Opakowanie: 100 kapsułek
Sposób użycia: 2 kapsułki 3x dziennie, rano,
w południe i wieczorem, podczas posiłku, 
popić płynem 
Zawartość składników w jednej kapsułce: 
160,05 mg oleju z wątroby rekina, 136,67 mg 
koncentratu olejowego z ryb, 41 mg EPA, 
26,5 mg DHA, 2 mg witaminy E (D-alfa toko-
ferol), 77 µg witaminy A, 0,5 µg witaminy D3. 
Otoczka kapsułki zawiera żelatynę wołową. 



27Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

  

 fin   Candimis
Olej z oregano

Suplement diety zawiera olejek uzy-
skany z lebiodki pospolitej (Origa-
num vulgare) – znanej powszechnie 
pod nazwą oregano. 
Głównym jego składnikiem jest olejek 
eteryczny, zawierający bardzo wartoś-
ciowy, działający antyseptycznie kar-
wakrol. Karwakrol działa jako substan-
cja przeciwgrzybicza. 
Pomaga w prawidłowym funkcjono- 
waniu układu trawiennego.
Pleśnie nie występują wyłącznie na 
powierzchni ciała, z uwielbieniem osie-
dlają się np. w jelicie cienkim.

(suplement diety)

Kod: 
300 117

Opakowanie: 10 ml butelka z małą pipetką
Sposób użycia: 2 krople 2x dziennie 
z małą ilością wody, rano i wieczorem. Nie 
jest polecany kobietom w ciąży i matkom 
karmiącym piersią. W żadnym wypadku nie 
poleca się stosować tego preparatu w oko-
licach oczu.
Zawartość składników w 4 kroplach:  
33,6 mg czystego oleju z oregano (karwak-
rol 80%), 77,7 mg oleju z oliwek tłoczonych 
na zimno

  

 fin   Cardumitabs
Ostropest plamisty

(suplement diety)

Kod: 
300 983

Suplement diety zawiera wyciąg z ostu ostropestu plamistego, 
którego głównym składnikiem jest sylimaryna. Forma tabetkowa 
suplementu diety ułatwia szybkie zażycie. 
Ostropest plamisty (Silybum marianum) wspomaga wątrobę, 
wykazuje zdolności detoksykacyjne, ochrania komórki wątro-
bowe przed szkodliwym wpływem środowiska. Wspomaga 
prawidłowy poziom cukru we krwi. Działa jako antyoksydant, 
wspomaga prawidłową pracę serca. W pozytywny sposób 
wpływa na trawienie, wspomaga wydzialanie soków trawiennych. 
Jest pożyteczny dla naturalnej odporności organizmu.
Ekstrakt z ostropestu plamistego jest odpowiedni w przypad-
ku nadmiernego przeciążenia układu trawienego. Polecany jest 
również przy nadmiernym obciążeniu wątroby.

Opakowanie: 60 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie, 
rano, po posiłku, popić płynem
Zawartość składników w jednej 
tabletce: 200 mg ostropestu plamis-
tego, który zawiera 160 mg sylimaryny  
w tym 48 mg sylibiny



28 Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

fin   Colostrum
100% kolostrum (siara) kozy 

Suplement diety zawiera siarę kozy, unikalny płyn produkowany przez samice ssaków tuż 
po porodzie, pierwsze mleko przed właściwą laktacją. Zawiera w skoncentrowanej formie 
różne biologicznie aktywne substancje, jak np. immunoglobuliny, laktoferynę, cytokiny, 
witaminy, biominerały, czynniki wzrostu, specjalne substancje antywirusowe i antybakte-
ryjne, interferon i inne.

Opakowanie: 60 kapsułek
Sposób użycia: 1 kapsułka 2x dziennie, rano i w południe, co najmniej pół 
godziny przed posiłkiem, popić wodą
Zawartość składników w jednej kapsułce: 250 mg 100% koziego co-
lostrum (czysta siara, liofilizat), HPMC roślinna otoczka kapsułki z celulozy.  
Po otwarciu przechowywać zamknięte opakowanie w lodówce.

Siara pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,  
w eliminowaniu szkodliwych wirusów i bakterii, pomaga wzmacniać również 
tzw. „odporność bierną“. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia  
i znużenia, pomaga przyspieszać regenerację sił, również przy intensywnym wy-
siłku fizycznym (np. przy treningu).

W gospodarstwach, z których pozyskiwana jest siara, zwierzęta 
hoduje się w tradycyjny sposób, z gwarancją czystego środowiska. 
Są to małe, czeskie i słowackie gospodarstwa ekologiczne z mi-
nimalnym zastosowaniem techniki i chemii. Zwierzęta są bardzo 
dokładnie wybierane i kontrolowane. Zwierzętom umożliwia się 
naturalny wypas i chów zgodnie z naturą. Proces produkcji siary 
jest opatentowany i gwarantuje zachowanie jak największej ilości 
substancji czynnych.

Kod: 
200 020

(suplement diety)



fin   Cow colostrum 
100 kolostrum (siara) krowy 

Suplement diety zawiera bio organiczne kolostrum krowie. Jest ono 
bogatym źródłem przeciwciał oraz dobroczynnych substancji – ami-
nokwasów, czynników odpornościowych i wzrostu, enzymów, witamin 
i minerałów. 

Opakowanie: 60 kapsułek
Sposób użycia: 1 kapsułka 2x dziennie, 30 minut przed 
posiłkiem, popić płynem
Zawartość składników w jednej kapsułce: 300,12 mg 
organicznego krowiego colostrum. Otoczka kapsułki 
zawiera żelatynę wołową. Po otwarciu przechowywać  
zamknięte opakowanie w lodówce.

Kolostrum krowie jest pozyskiwane od organicznie hodowanych 
krów. Każdy etap produkcji podlega ścisłej kontroli. Kolostrum jest 
pozyskiwane w ciągu 24 godzin po porodzie, w trakcie dwóch pierw- 
szych dojeń, kiedy ilość przeciwciał jest największa. Następnie jest 
odwirowywane i delikatnie suszone. Kolostrum dobroczynnie wpływa 
na odporność i witalność organizmu, wspomaga metabolizm tłusz- 
czów i zachowanie zdrowej mikroflory, pozytywnie wpływa na procesy 
gojenia, przyspiesza regenerację organizmu.

Kod: 
 300 165

(suplement diety)

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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 fin   Colenzycaps
Enzymy trawienne

(suplement diety)

Kod: 
300 127

Suplement diety zawiera wszystkie ważne enzymy 
trawienne z otrębów ryżowych, które wspomagają 
trawienie podstawowych substancji odżywczych 
w układzie pokarmowym (np. białka, tłuszcze i wę-
glowodany). enzymy układu trawiennego mają za 
zadanie rozłożenie pokarmu na czynniki pierwsze, 
które wchłaniane są do krwi. Obecności enzymów 
dla normalnego funkcjonowania potrzebują także 
witaminy, minerały i hormony.

Opakowanie: 60 kapsułek
Sposób użycia: 1 kapsułka  
dziennie, w południe, w trakcie 
posiłku, popić wodą
Zawartość składników w jed- 
nej kapsułce: 235 mg otrębów 
ryżowych, kompleks enzy-
mów trawiennych (7500 DU 
amylaza, 125 CU celulaza,  
10 AGU glukoamylaza, 250 SU 
inwertaza, 437,5 FIP lipaza RO,  
250 DP˚ amylaza słodowa,  
10 SAPU proteaza 3.0, 18 000 
HUT proteaza 4.5, 5000 HUT 
proteaza 6.0). Otoczka kapsułki 
jest pochodzenia roślinnego.

W skład suplementu diety wchodzi – inulina, 
wyciąg z pokrzywy, mniszka lekarskiego,  
brzozy i pietruszki. Liście brzozy pomagają 
utrzymać równowagę płynów w organizmie. Po-
krzywa wspomaga procesy przemiany materii 
oraz perystaltykę jelit. Mniszek lekarski ma wpływ 
na prawidłowe funkcjonowanie układu trawien-
nego. Pietruszka pomaga zwiększać ilość wydala-
nego moczu. Inulina przyczynia się do zwiększa-
nia częstotliwości wypróżniania się. 

Opakowanie: 180  tabletek
Sposób użycia: 3 tabletki 2x dziennie, rano i w połud-
nie, przed posiłkiem, popić płynem
Zawartość składników w jednej tabletce: 155 mg 
proszku z pokrzywy, 90 mg proszku z mniszka lekar-
skiego, 90 mg proszku z liści brzozy, 90 mg inuliny,  
65 mg proszku z pietruszki

Kod: 
300 121

 fin   Colplustabs
Ekstrakty roślinne i inulina 

(suplement diety)



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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  fin   Chloretabs
Alga Chlorella

(suplement diety)

Opakowanie: 290 tabletek
Sposób użycia: 3–5 tabletek dziennie na 
czczo, najlepiej rano, 30 minut przed po-
siłkiem, zawsze popić co najmniej 500 ml 
wody stołowej 
Zawartość składników w jednej tabletce: 
356 mg sproszkowanych alg Chlorella pyre-
noidosa

Suplement diety zawiera algę słodkowodną Chlorella pyreno-
idosa, która jest bogata w substancje odżywcze, np. witaminy, 
mikroelementy, chlorofil i aminokwasy. 
W związku z obecnością sporopoleniny w swojej ścianie ko-
mórkowej alga pomaga oczyszczać organizm. Przyczynia się 
do prawidłowego funkcjonowania układu trawiennego. 
Na początku podawania suplementu diety poleca się spożyć 
3 tabletki dziennie, później maksymalnie 5 tabletek dziennie 
na czczo. Najczęstszym błędem przy stosowaniu Chlorelli jest 
spożywanie zbyt małej ilości płynów. Należy więc zwiększyć 
ich spożycie. Kobietom ciężarnym i matkom karmiącym piersią 
nie poleca się oczyszczania organizmu.

Kod: 
300 961

 fin   Detoxis
Ekstrakt z 9 ziół

Suplement diety zawiera wyciągi z dziewięciu ziół, które w pozytywny  
sposób wspomagają detoksykację organizmu.
Suplement diety jest wzbogacony magnezem, witaminą B5 i inuliną. Zawie-
ra wyciąg z ziół i roślin: granata właściwego, liści herbaty chińskiej, brzozy 
brodawkowatej, karczocha, wiązówki błotnej, fiołka trójbarwnego, mniszka 
pospolitego, łopianu większego i morszczyna pęcherzykowatego.

Magnez wspomaga obniżenie poziomu zmęczenia i znużenia oraz pracę 
układu nerwowego i mięśni. Witamina B5 wspomaga prawidłowy meta-
bolizm energetyczny. Inulina wspomaga prawidłową florę jelitową. liście
herbaty chińskiej wspomagają normalne funkcjonowanie dróg mo-

(suplement diety zawiera substancję słodzącą)

Kod: 
300 151

czowych i nerek. Brzoza brodawkowata wspo-
maga detoksykację, dba o funkcjonowanie nerek.  
Karczoch wspomaga trawienie i prawidłowe funk-
cjonowanie jelit i nerek. Wiązówka błotna wspo-
maga wydalanie wody z organizmu. Fiołek trój-
barwny wspomaga trawienie. Mniszek pospolity 
wspomaga pracę żołądka, wątroby, układu mo- 
czowego. Łopian większy ma pozytywny wpływ 
na oczyszczenie krwi. Morszczyn pęcherzykowaty 
wpływa na trawienie.

Opakowanie: 250 ml
Sposób użycia: 15 ml dziennie, wymieszać ze szklanką 
wody i pić w ciągu dnia
Zawartość składników w 15 ml: 60 mg magnezu, 
4 mg witaminy B5, substancja słodząca: gliceryna



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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Suplement diety zawiera ekstrakt z różeńca 
górskiego (Rhodiola rosea). Jest dostępny 
w postaci tabletek.

Różeniec górski jest uważany za adaptogen. 
Adaptogen jest zdefiniowany jako substanc-
ja, która umożliwia organizmowi reagować 
na obciążenie fizyczne i psychiczne. Poma-
ga przywracać chęć do życia w czasie, kiedy 
skarżymy się na spadek wydajności pracy.

Opakowanie: 60 tabletek
Sposób użycia: ½ tabletki 
dziennie, rano, z posiłkiem, 
popić płynem
Zawartość składników w ½ 
tabletki: 100 mg standaryzo-
wanego ekstraktu z różeńca 
górskiego, zawierającego 3 mg 
rosavins i 1 mg salidrosides. 
Produkt nie jest wskazany dla 
dzieci, kobiet w ciąży i matek 
karmiących piersią.

  fin   Dynaforstabs  
 Wyciąg z różeńca górskiego

(suplement diety)

Kod: 
300 142



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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(suplement diety)  fin   Evocaps
Mieszanka olejów roślinnych i witamin

Opakowanie: 56 kapsułek
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie, rano, wraz z posiłkiem, popić płynem 
Zawartość składników w jednej kapsułce: 300 mg oleju z lnicz-
nika siewnego, 216 mg oleju z soi, 150 mg oleju z lnu, 100 mg oleju 
z nasion kozieradki pospolitej, 100 mg L-methioniny, 18 mg wi-
taminy B3, 10 mg witaminy E (D-alfa tokoferol), 7,5 mg cynku, 4 mg 
kwasu pantotenowego, 2,2 mg witaminy B6, 2 mg żelaza, 1,6 mg wi-
taminy B2, 1,4 mg witaminy B1, 60 µg biotyny, 10 µg witaminy D3,  
3 µg witaminy B12. Otoczka kapsułki zawiera żelatynę wołową.

Suplement diety zawiera olej z lnicznika siewnego, olej sojowy, olej z lnu, olej  
z nasion kozieradki pospolitej, witaminę D3, E, witaminy z grupy B, cynk 
oraz żelazo. 

cynk, biotyna i oleje roślinne pomagają zachować zdrowe włosy, paznokcie 
i skórę. 

Żelazo przyczynia się do prawidłowego transportu tlenu w organizmie, 
pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny. 

Witaminy B1, B2, B3, B5, B6, B12, przyczyniają się do prawidłowego 
funkcjonowania układu nerwowego. Witamina D3 pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego poziomu wapnia we krwi.

Kod: 
300 957



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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(suplementy diety) fin   Epamaris oil / fin Epamarcaps Strong
Omega-3 dla serca, mózgu, wzroku

Suplementy diety zawierają olej z ryb, które są boga-
tym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych 
omega-3, zwłaszcza EPA (kwas eikozapentaenowy) 
i DHA (kwas dokozaheksaenowy). Kwasy omega-3 są 
istotne dla wielu funkcji ludzkiego organizmu. Są pole-
cane osobom, które aktywnie dbają o swoje serce lub 
w ograniczonej ilości spożywają tłuste ryby.

Organizm nie potrafi sam wyprodukować kwasów 
omega-3, należy dostarczać je z pożywieniem, przy 
czym zastępowanie w pożywieniu tłuszczów nasyco-
nych nienasyconymi pomaga utrzymać prawidłowy 
poziom cholesterolu.

Kwas dHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
funkcjonowania mózgu i prawidłowego widzenia. Kwa-
sy EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego funk-
cjonowania serca (pozytywny efekt przy dostarczeniu 
250 mg ePA i dHA dziennie). Witamina e pomaga 
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Wi-
tamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu 
błon śluzowych, pomaga zachować zdrową skórę oraz 
w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Witamina d 
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz  
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

fin EPAMARIS OIL 
Opakowanie: 200 ml
Sposób użycia: 5 ml dziennie 
(1 łyżeczka do herbaty), rano z po-
siłkiem, popić wodą. Niewskazany 
dla osób z obniżonym krzepnięciem 
krwi, dla kobiet w ciąży.
Zawartość składników w 5 ml: 890 
mg EPA, 605 mg DHA, 5 mg witami-
ny E (octan DL-alfa-tokoferyl), 400 
µg witaminy A, 2,5 µg witaminy D.  
O smaku cytrynowym.

fin EPAMARCAPS STRONG 
Opakowanie: 60 kapsułek
Sposób użycia: 1 kapsułka dzien-
nie, rano z posiłkiem, popić wodą. 
Niewskazany dla osób z obniżonym 
krzepnięciem krwi.
Zawartość składników w jednej 
kapsułce: 1200 mg koncentratu ole-
jowego z ryb morskich, tj. 600 mg
eEPA, 300 mg eDHA; 3,3 mg witami-
ny E (D-alfa tokoferol z soi). Otoczka 
kapsułki zawiera żelatynę wołową.

Kod: 
 300 913Kod: 

 300 985



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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(suplement diety)

Suplement diety zawiera izoflawony sojowe, wyciąg 
z koniczyny czerwonej i witaminę E. 

Izoflawony są to substancje roślinne mające podob-
ne działanie na tkanki i organy jak hormony estro-
geny, produkowane u kobiet w jajnikach. Pomagają 
kobietom uporać się z dolegliwościami towarzyszą-
cymi okresowi przekwitania. Witamina e pomaga 
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Opakowanie: 60 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie, rano, po posiłku, popić 
wodą
Zawartość składników w jednej tabletce: 50 mg izof-
lawonów sojowych, 28 mg proszku z koniczyny czerwo-

 fin   Femiveltabs
Estrogeny pozyskane z roślin

Kod: 
300 933

  fin   Ferrotabs / fin Ferrofortis B
 Żelazo pochodzenia roślinnego 

(suplementy diety)

Suplement diety fin Ferrotabs zawiera żelazo pozyskane ze źródeł roślinnych, witaminę 
C, cynk i miedź. Suplement diety fin Ferrofortis B zawiera żelazo pozyskane ze źródeł 
roślinnych, witaminy z grupy B, kwas foliowy, ekstrakt z czarnej porzeczki i wyciągi z ziół. 
Syrop słodzony miodem.

Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, przyczynia 
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego. Odgrywa rolę w procesie podziału komórek. Pomaga w prawidłowym 
transporcie tlenu w organizmie. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metaboliz-
mu energetycznego, pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych. Wita-
mina c wspomaga wchłanianie żelaza i pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu ukła-
du odpornościowego. Witaminy z grupy B przyczyniają się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia, są potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Kwas 
foliowy bierze udział w procesie podziału komórek.

Kod: 
300 145fin FeRROtABS

Opakowanie: 120 tabletek. Sposób użycia: 1 tabletka 
dziennie, rano podczas posiłku, popić płynem
Zawartość składników w jednej tabletce: 86 mg 
sproszkowanej aceroli, 20 mg witaminy C, 18 mg żela-
za, 10 mg sproszkowanej czarnej porzeczki, 5 mg cynku,  
1 mg miedzi

fin FeRROFORtIS B
Opakowanie: 250 ml. Sposób użycia: 15 ml (tj. 1/2 
miarki) dziennie, rano, przed posiłkiem, popić płynem
Po otwarciu przechowywać zamknięte opakowanie  
w lodówce. Zawartość składników w 15 ml: 75 mg wi-
taminy C; 18 mg żelaza; 1,4 mg witaminy B6; 1,4 mg wi-
taminy B2; 1,1 mg witaminy B1; 200 µg kwasu foliowego;  
2,5 µg witaminy B12

nej odpowiada 
500 mg kwiatów 
świeżej koniczyny, 
10 mg witaminy E 
(octan DL-alfa-to-
koferylu) 

Kod: 
300 935



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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(suplement diety)

Fintabs CD
(suplement diety)

Fintabs CD bori+K2
(suplement diety)

Fintabs pro

Suplement diety jest wartościo- 
wym źródłem wapnia i mag-
nezu, uzupełnionym o krzem, 
witaminy C i D3. Składniki te  
przyczyniają się do prawidłowe-
go funkcjonowania układu ru-
chowego. Pomagają zadbać  
o układ kostny w okresie dojrze-
wania, w czasie ciąży, w trakcie 
intensywnych ćwiczeń fizycz-
nych.

Opakowanie: 200 tabletek
Sposób użycia: 2 tabletki rano
i 2 tabletki w południe, przed posił- 
kiem, popić płynem
Zawartość składników w jednej 
tabletce: 100 mg wapnia, 60 mg 
magnezu, 49 mg krzemu, 18,75 mg 
witaminy C, 2,5 μg witaminy D3

Suplement diety zawiera oprócz wa-
pnia, magnezu, krzemu, witaminy C, 
D3, również witaminę K2, biotynę oraz 
bor. Składniki te pomagają utrzymać 
zdrowe kości zwłaszcza w średnim  
i starszym wieku, kiedy masy kostnej 
ubywa. 

Opakowanie: 200 tabletek
Sposób użycia: 2 tabletki rano i 2 tab-
letki w południe, przed posiłkiem, popić 
płynem. U osób stosujących leki przeciw-
zakrzepowe podawanie suplementu diety 
skonsultować z lekarzem.
Zawartość składników w jednej tablet-
ce: 100 mg wapnia, 60 mg magnezu, 49 
mg krzemu, 18,75 mg witaminy C, 0,8 mg 
boru, 11,25 μg witaminy K2, 7,5 μg bioty-
ny, 2,5 μg witaminy D3

Suplement diety w porówna-
niu z Fintabsem C zawiera 
jeszcze cynk, selen, witaminy 
z grupy B, witaminę A oraz E. 
Upodobały go sobie zwłaszcza 
kobiety i sportowcy.

Opakowanie: 200 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka rano 
i 2 tabletki w południe, przed posił- 
kiem, popić płynem
Zawartość składników w jednej 
tabletce: 93 mg krzemu, 40 mg 
wapnia, 20 mg witaminy C, 5 mg 
cynku, 3,3 mg witaminy E (octan 
D-alfa tokoferylu), 1,3 mg kwasu 
pantotenowego, 1 mg magnezu, 
0,73 mg witaminy B6, 0,6 mg PABA, 
0,5 mg witaminy B2, 100 μg kwasu 
foliowego, 80 μg witaminy A, 16,6 μg 
chromu, 15 μg biotyny, 8,3 μg selenu

Kod: 
300 934

Kod: 
300 126

Kod: 
300 958



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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SKŁAdnIKI ZAWARte W FIntABSAcH

WAPń – jest potrzebny do utrzyma-
nia zdrowych kości i zębów. Pomaga  
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. 
Przyczynia się do utrzymania prawidłowe-
go metabolizmu energetycznego oraz do 
prawidłowego krzepnięcia krwi.

MAGneZ – pomaga w utrzymaniu zdrowych 
kości i zębów. Przyczynia się do zmniejsze-
nia uczucia zmęczenia i znużenia. Odgrywa 
rolę w procesie podziału komórek. Pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu ner-
wowego.

KRZeM – pomaga utrzymać prawidłową 
elastyczność naskórka i włókien kolage-
nowych.

BIOtynA – pomaga zachować zdrowe 
włosy i skórę oraz wspomaga utrzymanie 
prawidłowego stanu błon śluzowych.

cHROM – pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Selen – pomaga zachować zdrowe włosy 
i paznokcie oraz pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu tarczycy. Przyczynia się do 
prawidłowego przebiegu spermatogenezy.

cynK – pomaga zachować zdrowe koś-
ci, włosy, paznokcie i skórę. Pomaga  
w prawidłowym funkcjonowaniu układu 

odpornościowego. Wspomaga prawidłowe 
widzenie. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej 
płodności.

BOR - pomaga obniżać wydalanie wapnia 
z kości oraz pomaga poprawiać gęstość kości 
zwłaszcza u osób starszych.

WItAMInA A – odgrywa rolę w procesie 
specjalizacji komórek oraz pomaga w utrzy-
maniu prawidłowego widzenia.

WItAMInA B2 (ryboflawina) – pomaga 
zachować zdrową skórę. Przyczynia się do 
prawidłowego stanu błon śluzowych. Poma-
ga w utrzymaniu prawidłowego stanu czer-
wonych krwinek.

WItAMInA B5 (kwas pantotenowy) – przy-
czynia się do prawidłowej syntezy witami-
ny D i do zmniejszenia uczucia zmęczenia  
i znużenia. Pomaga w utrzymaniu sprawnoś-
ci umysłowej.

WItAMInA B6 – pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego metabolizmu homocysteiny 
i przyczynia się do regulacji aktywności hor-
monalnej.

WItAMInA c – pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego. 
Odgrywa rolę w procesie podziału komórek. 
Pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych 
krwinek.

WItAMInA d – pomaga w prawidłowym 
wchłanianiu wapnia i w utrzymaniu zdrowych 
kości i zębów. Pomaga w prawidłowym funk-
cjonowaniu mięśni oraz układu odpornoś- 
ciowego.

WItAMInA e – pomaga w ochronie komórek 
przed stresem oksydacyjnym.

WItAMInA K – przyczynia się do prawidłowe-
go krzepnięcia krwi oraz pomaga w utrzyma-
niu zdrowych kości.

KWAS FOlIOWy – przyczynia się do wzros-
tu tkanek matczynych w czasie ciąży, pomaga  
w prawidłowej produkcji krwi oraz w utrzy-
maniu prawidłowego metabolizmu homocy-
steiny.



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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 Finedrink
Napój pełen witamin i minerałów

(suplement diety 
zawiera substancję słodzącą)

Finedrink to napój w proszku przeznaczony do rozpusz- 
czenia w wodzie. Zawiera inulinę, witaminy oraz substancje 
mineralne, wspomagające wzmacnianie zdrowej mikroflory 
jelitową oraz kondycji fizycznej i psychicznej człowieka.
Dostępny w opakowaniach 40 szt. x 200 ml oraz 2 l. Smaki: 
cytryna, czarna porzeczka, grejpfrut, malina, pomarańcza, 
mix. 

Opakowanie: 2 l lub 200 ml napoju
Sposób użycia: 1 litr napoju dziennie. Proszek rozpuścić w małej 
ilości wody, dolać wody, pić o dowolnej porze dnia.
Zawartość składników w 100 ml napoju: 130 mg inuliny, 40 mg 
potasu, 20 mg wapnia, 20 mg fosforu, 20 mg sodu, 10 mg wit. C, 
7,6 mg magnezu, 1,3 mg niacyny, 1 mg wit. E (octan DL-alfa toko-
ferolu), 0,49 mg wit. B5, 0,4 mg żelaza, 0,4 mg cynku, 0,12 mg wit. 
B6, 0,12 mg wit. B2, 0,11 mg wit. B1, 16 μg kw. foliowego, 5 μg jodu,  
4 μg biotyny, 0,2 μg wit. B12, substancja słodząca: sukraloza

Kody 
według 
smaków

(suplement diety zawiera substancję słodzącą)  fin   Flexigel
Kolagen z witaminami i magnezem

Kod: 
300 195

Suplement diety zawiera hydrolizowany kolagen. Smakowo wzbogacony 
jest koncentratem z czarnej porzeczki. Zawiera również witaminy z grupy 
B i magnez. 
Kolagen jest głównym składnikiem tkanki łącznej. Należy do białek włók-
nistych. Włókna kolagenowe zbudowane są z substancji zwanej kolagenem, 
nadają one tkankom elastyczność. Kolagen jest potrzebny dla prawidłowego 
funkcjonowania chrząstek, stawów, więzadeł i ścięgen. Ma również wpływ na 
stan włosów, paznokci i skóry. 

Opakowanie: 500 ml
Sposób użycia: 15 ml 2x dziennie, rano i w połud-
nie, przed posiłkiem. U osób z dietą niskobiałkową 
(np. przy problemach z nerkami), należy podawanie 
suplementu diety skonsultować z lekarzem.
Zawartość składników w 30 ml: 10 g hydrolizo-
wanego kolagenu, 60 mg magnezu, 6 mg kwasu 
pantotenowego, 1,4 mg witaminy B2, 1,4 mg wita-
miny B6, 1,1 mg witamina B1, substancja słodząca: 
gliceryna 19,4%, koncentrat z czarnej porzeczki 
14,9%.

Witaminy B1, B2, B5 i B6 przyczyniają się do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu ener-
getycznego. Magnez pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości i zębów.



 fin   Flexistrong
Ekstrakt z małży nowozelandzkich

(suplement diety)

Suplement diety zawiera ekstrakt z małży nowozelandzkich 
(Perna canaliculus), które są wykorzystywane jako środek spo-
żywczy. Zawierają wiele składników odżywczych, np. sole mi-
neralne i pierwiastki śladowe, aminokwasy, trójglicerydy, fosfo-
lipidy, które swoimi właściwościami wzajemnie się uzupełniają  
i pomagają w budowie skóry, tkanki łącznej, chrząstek między-
kostnych i płynów stawowych. Składniki te przyczyniają się do 
prawidłowego funkcjonowania układu ruchowego. 

Opakowanie: 60 kapsułek
Sposób użycia: 2 kapsułki 2x dziennie w ciągu pierwszych 10 dni, potem 
2 kapsułki dziennie, rano i w  południe, z posiłkiem, popić płynem 
Zawartość składników w jednej kapsułce: 400 mg liofilizowanego 
ekstraktu z małży nowozelandzkich (Perna canaliculus). Otoczka kap-
sułki zawiera żelatynę wołową.

 fin   Fortesatabs
Ekstrakt z kurkumy

(suplement diety)

Suplement diety zawiera ekstrakt z kurkumy pozyskiwany z ostryżu 
długiego (Curcuma longa) oraz DL-fenyloalaninę. Ta azjatycka roś-
lina jest powszechnie stosowana jako przyprawa do potraw, która 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego, dzięki 
kurkuminoidom, substancjom, które wchodzą w skład kurkumy. DL-
fenyloalanina jest aminokwasem (organiczny związek chemiczny), 
który wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego  
i odpornościowego.

Opakowanie: 60 tabletek 
Sposób użycia: 2 tabletki dziennie, około 15 minut przed śniadaniem, popić 
wodą. Nie jest polecany dzieciom, młodzieży, kobietom w ciąży i matkom  
karmiącym piersią oraz osobom cierpiącym na fenyloketonurię, z zabu- 
rzeniami funkcjonowania dróg żółciowych, kamieniami żółciowymi, obniżo-
nym krzepnięciem krwi.
Zawartość składników w jednej tabletce: 250 mg kurkuminoidów, 250 mg 
DL-fenyloalaninyKod: 

300 122

Kod: 
300 959

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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  fin   Fosfocaps
Lecytyna, magnez i mangan                                  

(suplement diety)

Kod: 
300 978

Opakowanie: 50 kapsułek
Sposób użycia: 1 kapsułka 2x dziennie, rano i w połud-
nie podczas posiłku, popić płynem. Spożycie w nadmier-
nych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Zawartość składników w jednej kapsułce: 525 mg 
lecytyny (175 mg fosfatydylocholiny), 45 mg magne-
zu, 0,6 mg manganu. Otoczka kapsułki zawiera żelatynę 
wołową.

Suplement diety w postaci kapsułek zawiera oprócz naturalnej lecytyny i manga-
nu jeszcze magnez. 
lecytyna z soi (fosfatydylocholina) jest najbogatszym źródłem choliny, która na-
leży do ważnych elementów składowych mózgu i tkanki nerwowej. W organizmie 
człowieka jest obecna w każdej komórce ciała. 
cholina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, przyczynia się do utrzy-
mania prawidłowego metabolizmu homocysteiny i metabolizmu tłuszczów. 
Magnez pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Przy-
czynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni oraz w prawidłowej syntezie białka. 
Odgrywa rolę w procesie podziału komórek. Pomaga w utrzymaniu zdrowych 
kości i zębów.
Mangan pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Przyczynia 
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pomaga w pra-
widłowym tworzeniu tkanek łącznych.

  fin   Fosfosercaps
Źródło fosfatydyloseryny

(suplement diety)

Suplement diety zawiera fosfolipidy pozyskane z soi  
i oleju roślinnego. Głównymi składnikami są opa-
tentowany kompleks fosfatydyloseryny oraz kwasu 
fosfatydowego. Fosfatydyloseryna wchodzi w skład  
komórek mózgowych, przyczynia się do prawidłowe-
go funkcjonowania układu nerwowego. Pomaga ak-
tywować i odnawiać komórki nerwowe, wspomaga 
koncentrację i zdolność uczenia się.  

Opakowanie: 90 kapsułek
Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie, najlepiej rano 
i w południe, z posiłkiem, popić płynem. Podawanie w go- 
dzinach wieczornych może spowodować problemy z za-
sypianiem.
Zawartość składników w jednej kapsułce: 480 mg 
fosfolipidów z soi, 100 mg fosfatydyloseryny, 100 mg 
kwasu fosfatydowego. Otoczka kapsułki zawiera żelatynę 
wołową.
 

Kod: 
300 135



41Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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  fin   Glandincaps
Kwas gammalinolenowy (GLA) z wiesiołka 

(suplement diety)

Suplement diety zawiera tłoczony 
na zimno olej z wiesiołka (Oeno-
thera) oraz witaminę E. Olej z wie-
siołka pozyskiwany jest z pierw- 
szego tłoczenia bez zastosowania 
chemikaliów. Jest on naturalnym 
źródłem kwasu GLA.

Kwas gammalinolenowy (GlA) 
zawiera substancje potrzebne do 
prawidłowego funkcjonowania skó-
ry i pomaga zapewnić skórze właś-
ciwą odporność. Wspomaga łago- 
dzenie problemów menstruacyjnych. 
Witamina e pomaga w ochronie 
komórek przed stresem oksyda-
cyjnym.

Opakowanie: 168 kapsułek
Sposób użycia: 2 kapsułki 2x dziennie, 
rano i w południe, z posiłkiem, popić 
wodą
Zawartość składników w jednej kap-
sułce: 500 mg oleju z wiesiołka dwulet-
niego tłoczonego na zimno, 50 mg  
kwasu gammalinolenowego (GLA),  
2,5 mg witaminy E (D-alfa tokoferol). 
Otoczka kapsułki jest pochodzenia roś-
linnego. 

Kod: 
300 907

  fin   Glukimcaps
WGP® beta-glukan 

(suplement diety)

Suplement diety zawiera opatentowany WGP® beta-glukan 
otrzymany z ścian komórkowych drożdży spożywczych.

WGP® beta-glukan jest chroniony ponad 200 patentami. W roku 
2011 WGP® beta-glukan otrzymał na światowej platformie nau-
kowej w SupplySide West Scientific Award zwycięską nagrodę. Jury 
złożone ze specjalistów oceniało produkty według kryteriów: nau-
ka i metody badawcze, przełom naukowy, innowacje. 

W ogłoszeniu o wyborze WGP® beta-glukan agencja Virgo Pub-
lishing poinformowała: „Wszystkie badania WGP® beta-glukanu 
wykazały znaczące korzyści dla zdrowia ludzkiego organizmu, włącz-
nie poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego. Udowodniono jego 
wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego”.

Opakowanie: 10 kapsułek
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie, o dowolnej porze dnia, popić płynem.
Zawartość składników w jednej kapsułce: 250 mg beta-(1,3)(1,6)-glukan.
Otoczka kapsułki zawiera żelatynę wołową.

Kod: 
300 915



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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  fin   Guartabs
Wyciąg z guarany

(suplement diety)

Suplement diety zawiera wyciąg z rośliny guarana (Paulinia cupana), 
pochodzącej z dorzecza Amazonki. 
Guarana wśród Indian uważana była za legendarną roślinę zesłaną 
przez bogów jako pożywienie. Zawiera ona stymulującą substan- 
cję podobną do kofeiny, a nazywaną guaraniną. Guaranina pomaga 
ożywić cały organizm, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmę-
czenia i znużenia. Działanie guaraniny w organizmie utrzymuje się 
stosunkowo długo. Pomaga przy czynnościach wymagających pełnej 
i długotrwałej koncentracji. 

Opakowanie: 40 tabletek 
Sposób użycia: 2 tabletki dziennie, rano i w południe, niezależnie od posiłku, 
popić płynem (dla pokonania zmęczenia o dowolnej porze). Nie jest poleca-
ny dzieciom.
Zawartość składników w jednej tabletce: 502,2 mg (10% kofeiny) suszone-
go wyciągu z guarany (Paullinia cupana)

 fin   Inubitabs
Korzeń cykorii

(suplement diety)

Kod: 
300 169

Suplement diety wyprodukowany jest z korzenia cykorii (Cicho-
rium intybus). Ważnym jego składnikiem jest inulina. Inulina 
pozyskiwana jest w procesie ekstrakcji za pomocą gorącej 
wody, dzięki czemu nie jest naruszona jej struktura. Wynikiem  
końcowym jest biały proszek formowany w tabletki. Podobnie 
jak błonnik, który przyczynia się do zwiększenia masy kału, inu-
lina pomaga zwiększać częstotliwość wypróżniania się. Cykoria  
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu trawien-
nego oraz wątroby, a także prawidłowego funkcjonowania serca  
i naczyń krwionośnych. 

Opakowanie: 120 tabletek
Sposób użycia: 2 tabletki dziennie, jedna rano i jedna wieczorem,  
przed posiłkiem, popić wodą
Zawartość składników w jednej tabletce: 1051,85 mg inuliny

Kod: 
300 997



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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(suplement diety)

Suplement diety zawiera składniki roślinne, które wspomaga-
ją prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych, wpływają 
kojąco na śluzówkę gardła. Pomagają wzmacniać organizm  
w okresach przesileń i zmian pogodowych. 
Porost islandzki wpływa kojąco na śluzówkę jamy ustnej 
i gardła. Wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. 

Przez wieki stosowany był w przypadku problemów jelitowych. 
Anyż, skrzyp i tymianek wspomagają prawidłowe funk-
cjonowanie układu oddechowego. Skrzyp wspomaga również 
prawidłowe funkcjonowanie wątroby, nerek oraz wydalanie.

Kod: 
300 923

  fin   Karditabs
Magnez, kwas foliowy, witamina B6 i B12 

(suplement diety)

Suplement diety zawiera witaminy z grupy B i magnez.
Magnez odgrywa rolę w procesie podziału komórek, pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i w utrzymaniu zdrowych 
kości i zębów. Kwas foliowy QuAtReFOlIc® FOlAte (biolo-
giczne aktywna forma), witamina B6 i witamina B12 pomagają 
w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek oraz w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego i układu nerwowego. 
Przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Po-
magają również w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocy- 
steiny. Homocysteina bywa nazywana cholesterolem trzeciego ty-
siąclecia – jej podwyższony poziom we krwi ma bowiem wpływ na 
odkładanie złogów tłuszczów w naczyniach krwionośnych. 
Bardziej skuteczna i lepiej wchłanialna forma kwasu foliowego QUATRE-
FOLIC® od razu możliwa do wykorzystania przez organizm, bowiem już 

Kod: 
300 161Opakowanie: 250 ml

Sposób użycia: 15 ml 3x dziennie, 
rano, w południe i wieczorem dużą 
łyżkę stołową, niezależnie od posił-
ków. 15 ml = łyżka stołowa.
Zawartość składników: ekstrakt z 
porostu islandzkiego (Cetraria Islan-
dica), miód, syrop, ekstrakt z tymia-
nku (Thymus vulgaris), ekstrakt ze 
skrzypu (Equisetum arvense), ekstrakt 
z anyżu (Pimpinella anisum, fructus)

Opakowanie: 60 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie, 
wieczorem, przed posiłkiem, popić 
wodą 
Zawartość składników w jednej 
tabletce: 200 mg magnezu, 2,2 mg 
witaminy B6, 300 µg kwasu foliowe-
go, 3 µg witaminy B12

Miód poprawia właściwości smakowe i uzu-
pełnia działanie składników roślinnych. Zawiera 
wiele podstawowych związków organicznych, 
enzymów, minerałów i witamin.  nie musi być metabolizowana  

w organizmie. 3-krotnie wyższe 
biologiczne wykorzystanie w orga-
nizmie ludzkim. 

 fin   Islandis
Syrop roślinny z miodem
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 

w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

  fin   Kelpatabs
Źródło jodu z algi morskiej 

(suplement diety)

Suplement diety zawiera algę morską Ascophyllum no-
dosum z wód Norwegii i Islandii. Najważniejszym skład-
nikiem jest jod.

Jod pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tar-
czycy i w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy. Wspo-
maga zachowanie zdrowej skóry. Przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego funkcjonowania układu ner-
wowego oraz metabolizmu energetycznego. Pomaga 
w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych. Uzu-
pełnianie pożywienia jodem jest polecane w Europie 
Środkowej ze względu na jego niedobory. Nie zaleca się 
podawanie jodu przy nadczynności tarczycy.

Opakowanie: 120 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie 
o dowolnej porze dnia, popić płynem. 
Nie jest polecany dzieciom, kobietom  
w ciąży, osobom cierpiących na choroby 
tarczycy.
Zawartość składników w jednej tab- 
letce: zawierają 150 μg jodu

Suplement diety zawiera L-karnozynę i witaminę E.

Witamina e wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym 
- tj. przed atakiem wolnych rodników, które mają zdolności uszkadzania komórek 
i przyspieszania procesu starzenia organizmu. 
Karnozyna  jest w 100% substancją naturalną, tzw. dipeptyd składający się 
z dwóch aminokwasów (L-histydyna i β-alanina). Karnozyna powszechnie wy-
stępuje w organizmie ludzkim, przede wszystkim w mózgu, sercu i mięśniach. Jej 
ilość w organizmie wraz z wiekiem spada. Zaś jej odpowiednia ilość jest istotna 
zwłaszcza dla skóry, serca, mięśni, nerek, wątroby i mózgu. 
Suplement diety jest przedmiotem zainteresowania przede wszystkim osób  
w wieku średnim, seniorów, osób, które jak najdłużej chcą zachować młodość 
i witalność oraz ludzi, którzy walczą ze zmęczeniem i objawami zapominania.  

  fin  Karnositabs 
Źródło karnozyny i witaminy E

(suplement diety)

Opakowanie: 60 tabletek 
Sposób użycia:   1 tabletka dziennie, rano z posiłkiem,  popić 
dostateczną ilością płynu 
Zawartość składników w jednej tabletce: 400 mg L-karno-
zyny, 6 mg witaminy E (octan DL-alfa-tokoferylu)

Kod: 
300 949

Kod: 
300 910



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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(suplement diety)

Kod: 
300 964

  fin   Lycoforscaps
Substancja likopen z pomidorów

Suplement diety zawiera składnik likopen, który uzyskuje się z uszla-
chetnionego gatunku pomidorów HLLS. 

likopen jest naturalnym karotenoidem, związkiem rozpuszczalnym 
w tłuszczach, nierozpuszczalnym w wodzie. Występuje obficie w po-
midorach oraz innych czerwonych owocach. W organizmie gromadzi 
się głównie w jądrach, wątrobie, nadnerczach i prostacie. Karotenoidy 
pomagają odbudowywać połączenia międzykomórkowe i zachować 
zdrową skórę, przyczyniają się do ochrony komórek przed stresem 
oksydacyjnym. 
 
Opakowanie: 60 kapsułek
Sposób użycia: 1 kapsułka 2x dziennie, rano 
i w południe, przed posiłkiem, popić płynem
Zawartość składników w jednej kapsułce: 
20 mg witaminy C, 7,5 mg likopenu z uszla-
chetnionego gatunku pomidorów HLLS,  
2,5 mg cynku, 10 µg witaminy D3
Otoczka kapsułki zawiera żelatynę wołową.

  fin   Kromisatabs
Źródło chromu 

(suplement diety)

Suplement diety zawiera chrom ze skrobi kukurydzianej. 

chrom jest ważnym do życia mikroelementem. Pomaga 
w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi (ściśle 
współpracuje on z hormonem trzustkowym – insuliną, po-
maga insulinie transportować zawartą we krwi glukozę do 
komórek ciała, tam glukoza jest spalana, w efekcie czego 
dostarczana jest organizmowi energia). Przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników 
odżywczych (białka, węglowodany i tłuszcze). 

Opakowanie: 120 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie, w południe, na godzinę przed 
posiłkiem, popić wodą 
Zawartość składników w jednej tabletce: 50 µg chromu 

Kod: 
300 909
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  fin   Mag375tabs
Magnez z Morza Martwego

(suplement diety zawiera fruktozę i substancję słodzącą)  fin   Magnesatabs
Źródło magnezu i witamin z grupy B

(suplement diety)

Suplement diety zawiera magnez pozyskany z Morza 
Martwego. 

Magnez pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. 
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, 
odgrywa rolę w procesie podziału komórek. Pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego 
oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicz-
nych. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia, do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego. Pomaga w prawidłowej syntezie białka. 
Jedna tabletka przeznaczona do ssania (o przyjemnym 
smaku) zawiera zalecaną dzienną porcję magnezu do 
spożycia. 
Opakowanie wystarczy na 140 dni. 

Suplement diety zawiera magnez oraz witaminy  
z grupy B – witaminę B1, niacynę (B3) i B6. 
Magnez odgrywa rolę w procesie podziału komó-
rek. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni 
i utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Magnez, wi-
tamina B1, B3 oraz B6 pomagają w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowego. Przyczyniają się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz 
do utrzymania prawidłowego metabolizmu ener-
getycznego. Pomagają w utrzymaniu prawidłowych 
funkcji psychologicznych. Witamina B1 pomaga 
również w prawidłowym funkcjonowaniu serca. Wita-
mina B3 pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu 
błon śluzowych. Witamina B6 wspomaga utrzymanie 
prawidłowego metabolizmu homocysteiny. 

Kod: 
300 980

Opakowanie: 140 tabletek 
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie,  
wieczorem, po posiłku, popić wodą 
lub rozpuścić w ustach.  
Zawartość składników w jednej 
tabletce: 375 mg magnezu. Suple-
ment diety zawiera fruktozę 14,29%, 
substancję słodzącą sorbitol 31,71%. 
Spożycie w nadmiernych ilościach 
może mieć efekt przeczyszczający.

Opakowanie: 100 tabletek 
Sposób użycia: 2 tabletki 2x dziennie, po 
południu i wieczorem po posiłku, popić 
wodą
Zawartość składników w jednej tablet-
ce: 87,5 mg magnezu, 4,5 mg niacyny 
(B3), 0,55 mg witaminy B6, 0,35 mg wi-
taminy B1

Kod: 
300 154

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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  fin   Mineraltabs
Źródło minerałów dla całej rodziny

(suplement diety)

Suplement diety zawiera minerały oraz pierwiastki śladowe, które poma-
gają odbudować równowagę jonową i nabrać siły do dalszej aktywności. 
Zawiera również witaminę C.
Selen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy, przyczynia się 
do prawidłowego przebiegu spermatogenezy. Wraz z cynkiem pomagają 
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, pomagają zachować 
zdrowe włosy, paznokcie i skórę. 
cynk pomaga również w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-
zasadowej, w utrzymaniu prawidłowego widzenia i prawidłowej płodności. 
Fosfor, magnez, mangan, miedź i wapń przyczyniają się do pra-
widłowego funkcjonowania układu nerwowego. Pomagają w utrzyma-
niu zdrowych kości i zębów. 
chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi. 
Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemo-
globiny.
  

Opakowanie: 110 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka 2x dziennie, rano i w południe, 
po posiłku, popić płynem  
Zawartość składników w jednej tabletce: 130 mg wap-
nia, 100 mg fosforu, 45 mg magnezu, 30 mg witaminy C,  
8 mg krzemu, 2,5 mg żelaza, 2 mg cynku, 0,4 mg manganu, 
0,25 mg miedzi, 10 μg selenu, 6,5 μg chromu

Kod: 
300 982

Suplement diety zawiera tłoczony na zimno olej rokitnikowy, 
pozyskiwany z owoców rokitnika pospolitego (Hippophae 
rhamnoides L.). 
Olej z rokitnika zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe ome-
ga-3, omega-6, omega-9, omega-7 w postaci kwasu lino-
lowego, linolenowego, oleinowego, palmitooleinowego, wak-
cenowego. Zastępowanie tłuszczów nasyconych tłuszczami 
nienasyconymi pomaga w utrzymaniu prawidłowego pozio-
mu cholesterolu we krwi. Rokitnik pospolity pomaga stymulo-
wać pracę mięśni i zwiększać odporność organizmu. Przyczy-
nia się do prawidłowego funkcjonowania skóry.

  fin   Mega7
Tłoczony na zimno olej rokitnikowy 

(suplement diety)

Opakowanie: 60 kapsułek
Sposób użycia: 2 kapsułki 2x dziennie, rano i w południe,  podczas 
posiłku, popić wodą
Zawartość składników w jednej kapsułce: 
500 mg oleju z rokitnika pospolitego Hippophae 
rhamnoides (150 mg kwasu palmitooleinowego, 
30 mg kwasu linolowego, 100 mg kwasu olei-
nowego, 22,5 mg kwasu wakcenowego, 5 mg 
kwasu linolenowego)
Otoczka kapsułki jest  
pochodzenia 
roślinnego.

Kod: 
300 125



48 Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

 fin   Multis
Syrop pełen witamin

(suplement diety)

Suplement diety jest syropem multiwitaminowym o smaku melona i mango. 
Zawiera witaminy A, C, D, E, K, witaminy z grupy B, kwas foliowy, biotynę, cynk i beta-
karoten. 

Witamina A, B6, B12, d3, c i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego. Witamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, kwas foliowy, bio-
tyna i witamina c przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego. Pomagają również w prawidłowym funkcjonowaniu układu ner-
wowego. Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, pomaga 
w utrzymaniu zdrowych kości.

Opakowanie: 250 ml
Sposób użycia: 10 ml dziennie (2 łyżeczki do herba-
ty), rano, po posiłku, popić płynem
Zawartość składników w 10 ml: 60 mg witaminy 
C, 18 mg niacyny, 10 mg witaminy E (octan DL-al-
fa tokoferylu), 7,5 mg cynku, 4 mg kwasu panto-
tenowego, 3 mg beta-karotenu, 2,2 mg witami-
ny B6, 1,6 mg witaminy B2, 1,4 mg witaminy B1, 
800 µg witaminy A, 180 µg kwasu foliowego, 60 
µg witaminy K1, 30 µg biotyny, 5 µg witaminy D3, 
3 µg witaminy B12. U osób stosujących leki przeciw-
zakrzepowe podawanie suplementu diety skonsulto-
wać z lekarzem.



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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Suplement diety to smaczne żelki o smaku truskawkowym.  
Zawiera witaminy C, B3, B6, B12, E, A, D3 oraz biotynę.

Witamina d3 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, zdrowych 
zębów, w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu od-
pornościowego. Witamina c pomaga w prawidłowym funk-
cjonowaniu układu odpornościowego i nerwowego. Witamina 
A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia i wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Wita-
miny B3, B6, B12 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu 

Opakowanie: 60 żelek
Sposób użycia: 1 żelek dziennie, dokład-
nie rozgryźć 
Zawartość składników w jednym żel-
ku: 30 mg witaminy C, 8 mg witaminy B3, 
6 mg witaminy E, 1,4 mg witaminy B6, 200 
µg witaminy A, 50 µg biotiny, 5 µg witami-
ny D3, 2,5 µg witaminy B12

(suplement diety zawiera cukier i substancję słodzącą)

układu nerwowego. Witamina e 
chroni komórki przed stresem oksy-
dacyjnym. Biotyna wspomaga utrzy-
manie prawidłowego stanu błon ślu-
zowych.

Kod: 
200 503

 fin   Multi Junior
Multiwitaminowe żelki



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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  fin   Mycelcaps
Ekstrakt AHCC®

(suplement diety)

Suplement diety zawiera opatentowany związek AHCC® (Active Hemicel-
lulosed Compound - Aktywny związek hemicelulozowy) pozyskany z my-
celium grzybów Shiitake. Substancję czynną unowocześniono i nazwano 
Professional Grade AHCC®.
Japoński grzyb Shiitake (Lentinius edodes, twardziak japoński) nazywa-
ny jest w Japonii „perłą między grzybami.” Zawiera składniki odżywcze, 
które w pozytywny sposób wpływają na nasz organizm. Głównym skład-
nikiem są polisacharydy, które pomagają wzmacniać działanie systemu 
odpornościowego. Związek AHCC® jest badany przez wielu naukowców, 
zwłaszcza w Japonii (na 30 uniwersytetach). Badania obejmują ponad 
200 prac naukowych. 

Kod: 
300 973

Opakowanie: 80 kapsułek
Sposób użycia: 1 kapsułka 3x dzien-
nie, rano, w południe, wieczorem, po 
posiłku, popić dużą ilością płynu
Zawartość składników w jednej kap-
sułce: 200,25 mg AHCC®. Roślinna kap-
sułka z pullulanu.



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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  fin   Natur Kalcitabs
Wapń i witamina D2 ze źródeł roślinnych

(suplement diety)

Suplement diety zawiera rewolucyjną, opatentowaną substancję Aquamin™ (roślinne źródło wa-
pnia i innych pierwiastków) oraz witaminę D2 pozyskaną z drożdży Saccharomyces cerevisce. 
Nie zawiera żadnych składników zwierzęcych.
Aquamin™ pochodzi z czystych wód u wybrzeży Irlandii i Islandii. Pozyskiwany jest z czerwonej algi Litho-
thamnion species, która w trakcie wzrostu absorbuje podstawowe minerały z morza. Właśnie to sprawia, 
że posiada unikalny multimineralny skład. Aquamin™ jest wysoce biologicznie dostępny, a organizm 
bardzo łatwo wchłania poszczególne substancje odżywcze. Minerały pracują synergicznie, dlatego efekt 
działania kompleksu jest większy niż gdyby minerały były stosowane samodzielnie. Aquamin™ otrzymał 
wiele certyfikatów. Jego działanie zostało potwierdzone badaniami, których wyniki opublikowano.

Wapń przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi. Przyczynia się do utrzymania pra-
widłowego metabolizmu energetycznego i pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu enzy-
mów trawiennych. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, jest potrzebny do utrzy- 
mania zdrowych kości i zębów. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego  
i bierze udział w procesie podziału i specjalizacji komórek.

Witamina d pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu 
oraz w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Pomaga  
w utrzymaniu zdrowych kości, zdrowych zębów i w prawidłowym funk-
cjonowaniu mięśni. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego. Bierze udział w procesie podziału komórek.

Opakowanie: 70 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie wraz ze śniadaniem lub obiadem,  popić płynem 
Zawartość składników w jednej tabletce: 400 mg wapnia (Aquamin™), 10 µg 
witaminy D2 (Lalmin®VitaD)

Kod: 
300 155



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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  fin   Olivetabs
Wyciąg z liści oliwki europejskiej 

Kod: 
300 133

(suplement diety)

Suplement diety zawiera liście z oliwki europejskiej, z którego produkowany jest 
opatentowany ekstrakt Benolea® EFLA®943 (źródło oleuropeiny).
Oliwka europejska działa jak antyoksydant. Wspomaga utrzymanie prawidłowe-
go poziomu cholesterolu i cukru we krwi, utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. 
Jest elementem troski o układ sercowo-naczyniowy. Wspomaga prawidłową pracę 
układu trawiennego, w pozytywny sposób wpływa na naturalną odporność orga-
nizmu. Wspomaga funkcjonowanie układu oddechowego, wspomaga pracę nerek 
i układu moczowego.
Jest polecany osobom zagrożonym wysokim ciśnieniem krwi, np. otyłym i z nad-
wagą, spożywającym nadmierne ilości soli, kawy, alkoholu lub pozostającym pod 
wpływem długotrwałego stresu.

Opakowanie: 60 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka 2x dziennie, rano i w południe, niezależnie od posiłków, popić płynem 
Zawartość składników w jednej tabletce: 350 mg ekstraktu z liści oliwki europejskiej (77 mg 

  fin   NeoEcaps50
Źródło witaminy E

(suplement diety)

Suplement diety jest źródłem witaminy E pozyska-
nej z oleju z kiełków, który zawiera wszystkie skład-
niki z grupy witaminy E. 
Witamina e pomaga w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym, który wywołuje produk-
cję wolnych rodników. Wolne rodniki powodu-
ją uszkodzenia wszystkich składników komórki,  
a szczególnie uszkodzenia białek, lipidów i DNA. 
   

Kod: 
300 876

Opakowanie: 60 kapsułek
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie, rano, po posiłku, popić 
płynem, nie jest polecany osobom z  obniżoną krzepliwością 
krwi
Zawartość składników w jednej 
kapsułce: 329 mg oleju z kiełków,
50 mg witaminy E składającej się z: 
naturalnych mieszanych tokoferoli 
(60,9 mg gamma-tokoferolu, 20,3 mg 
deltatokoferolu, 11,6 mg alfa-tokofe-
rolu, 1,5 mg beta-tokoferolu) zawiera-
jących 25 mg witaminy E oraz natural-
nego D-alfa tokoferolu zawierającego 
25 mg witaminy E. Otoczka kapsułki 
zawiera żelatynę wołową.

oleuropeiny). Nie jest polecany dzieciom, kobie-
tom w ciąży i matkom karmiącym piersią.



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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  fin   Optisaltabs
Źródło potasu i magnezu

(suplement diety)

Suplement diety zawiera potas i magnez. Magnez i potas są ważnymi 
minerałami wewnątrzkomórkowymi. Pomagają w prawidłowym funkcjo-
nowaniu układu nerwowego oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. 
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 
Odgrywa rolę w procesie podziału komórek. Pomaga w prawidłowej synte-
zie białka oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. 
Potas pomaga również w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. 

Opakowanie: 190 tabletek
Sposób użycia: 2 tabletki 3x dzienne, rano, w południe 
i wieczorem, w trakcie posiłku, popić płynem. Nie jest polecany 
osobom z chorobami nerek, stosującym leki przeciw arytmii 
serca lub diuretyki oszczędzające potas.
Zawartość składników w jednej tabletce: 100 mg potasu, 
20,83 mg magnezu

  fin   Probi8caps
Bakterie kwasu mlekowego i inulina

(suplement diety)

Suplement diety zawiera inulinę i opatentowaną mieszankę 
8 rodzajów bakterii, która w momencie produkcji zawiera co 
najmniej jeden miliard bakterii kwasu mlekowego. Bakterie 
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie jelit i naturalną  
odporność.

Inulina pomaga zwiększać częstotliwość wypróżniania 
się. Opatentowana mieszanka zwiększa stabilność bakterii  
w trakcie produkcji, przez okres magazynowania produktu  
i w trakcie trawienia.

Kod: 
300 124

Kod: 
300 926

Opakowanie: 70 kapsułek
Sposób użycia: 3 kapsułki dziennie, rano, w południe i wieczorem,
z posiłkiem, popić wodą 
Zawartość składników w jednej kapsułce: 
382,88 mg inuliny, 13,12 mg opatentowanej 
mieszanki zawierającej: Bifidobacterium bifi-
dum BF2, Lactobacillus acidophilus LH5, Lac-
tobacillus casei LC1, Lactobacillus plantarum 
LP1, Lactobacillus rhamnosus LR3, Bifidobac-
terium lactis BL4, Streptococcus thermophilus 
ST3, Bifidobacterium longum BG3.
W chwili produkcji suplement diety zawiera 
co najmniej 1 miliard probiotyków. Otoczka 
kapsułki zawiera żelatynę wołową.



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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 Pycnogenol® / Pycnogenol Strong®

Ekstrakt z kory sosny przybrzeżnej 
(suplementy diety)

Kod: 
300 890

Kod: 
300 131

PycnOGenOl® 
Opakowanie: 60 tabletek
Sposób użycia: 2-4 tabletki dziennie, 
rano i w południe, po posiłku, popić 
płynem
Zawartość składników w jednej 
tabletce: 20 mg Pycnogenolu® - 
ekstraktu z kory sosny przybrzeżnej

PycnOGenOl StROnG® 

Opakowanie: 60 tabletek
Sposób użycia: 1-2 tabletki dziennie, 
rano i w południe, po posiłku, popić 
płynem
Zawartość składników w jednej 
tabletce: 40 mg Pycnogenolu® - 
ekstraktu z kory sosny przybrzeżnej

Suplementy diety zawierają opatentowaną substan- 
cję Pycnogenol® pozyskaną z kory sosny przybrzeżnej 
(Pinus maritima). 

W porównaniu do prepa-
ratu Pycnogenol®, Pycno-
genol® Strong posiada:
dwukrotnie wyższą zawar-
tość głównego aktywne-
go składnika Pycnogenol® 
(40 mg), tą samą ilość table-
tek w opakowaniu (60 ta- 
bletek), polecana jest tyl-
ko połowa dawki dziennej  
(1-2 tabletek).

Substancja Pycnogenol® 
pomaga w ochronie ko-
mórek przed stresem oksy-
dacyjnym, likwidując wol- 
ne rodniki, które często 
są przyczyną uszkodzenia 
wielu tkanek organizmu 
oraz systemu odpornoś- 
ciowego. 

Pomaga poprawić krążenie 
krwi,  pomaga wzmocnić 
naczynia włosowate, po-
prawić ich elastyczność  
i drożność. Wspomaga  
działanie antyhistaminowe. 
Pomaga chronić wzrok  
i skórę.



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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  fin   Remasacaps
Boczniak ostrygowaty

(suplement diety)

Suplement diety jest wyprodukowany z boczniaka ostrygowa-
tego (Pleurotus ostreatus), zawierającego beta-glukany, wiele 
witamin, polisacharydy i glikoproteiny, które przyczyniają się 
do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego  
i trawiennego. 
Pomagają wzmacniać ściany naczyń krwionośnych. Boczniak 
ostrygowaty pomaga odżywiać mięśnie i stawy. 

Opakowanie: 72 kapsułki
Sposób użycia: 1 kapsułka 2x dziennie, rano i wieczorem po posiłku, 
popić płynem
Zawartość składników w jednej kapsułce: 254 mg suszonego bocz-
niaka ostrygowatego. Otoczka kapsułki zawiera żelatynę wołową.

Kod: 
300 874

        Robuvit®

Ekstrakt z dębu szypułkowego

(suplement diety zawiera substancję słodzącą)

Suplement diety zawiera standaryzowany ekstrakt z drewna dębu 
szypułkowego (Quercus robur) Robuvit® oraz witaminę B12 w formie 
aktywnej metylokobalaminy.
Robuvit® zawiera taniny polifenolowe zwane roburynami, występują-
ce tylko w dębach szypułkowych. Roburyny mogą pomóc w ulepsze-
niu podstawowych funkcji komórkowych w celu zwiększenia energii  
i zapobiegania zmęczeniu. Ponadto wspomagają prawidłowe funk- 
cjonowanie dróg oddechowych i stan skóry.
Witamina B12 przyczynia się do utrzymania prawidłowego meta-
bolizmu energetycznego. Pomaga w prawidłowym funkcjonowa-
niu układu nerwowego, prawidłowej produkcji krwinek czerwonych. 
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie psychiki i układu odpornoś-
ciowego, obniżenie stopnia zmęczenia i wyczerpania, proces podziału 
komórek.

Opakowanie: 60 tabletek
Sposób użycia: 2 tabletki dziennie, naj-
lepiej rano, rozpuścić pod językiem. 
Niewskazany dla kobiet w ciąży i matek 
karmiących piersią. Spożycie w nadmier-
nych ilościach może mieć efekt prze- 
czyszczający.
Zawartość składników w jednej tablet-
ce: 75 mg Robuvit® ekstraktu z dębu, 1,25 
µg witaminy B12 Kod: 

300 889



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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  fin   Spirdietabs
Spirulina – zielona alga  

(suplement diety)

Suplement diety zawiera słodkowodną algę Spi-
rulina. 

Alga ta jest źródłem zielonych protein, dosko-
nałym antyoksydantem. Pomaga podnosić kon-
dycję, wzmacniać organizm po wysiłku fizycznym. 
Susz algi Spirulina zawiera białka, aminokwasy, 
beta-karoten, mieszankę witamin, minerałów i in-
nych składników odżywczych. Natomiast tłuszcze 
stanowią znikomą ilość. 

Kod: 
300 947

  fin   Sitostabs Strong
Sitosterole pozyskane z sosny

(suplement diety)

Suplement diety zawiera beta-sitosterole po-
zyskane z sosny. Sterole roślinne pomagają  
w utrzymaniu prawidłowego poziomu chole-
sterolu we krwi. 
Korzystne działanie występuje w przypadku 
spożywania co najmniej 2 g steroli roślinnych 
dziennie. 
Wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem  
ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca. 
Sterole roślinne pomagają również mężczyz-
nom uporać się z problemami wieku średniego 
i starszego.

Opakowanie: 60 tabletek
Sposób użycia: 2 tabletki 
2x dziennie, w południe  
i wieczorem po posiłku, 
popić wodą
Zawartość składników  
w jednej tabletce: 500 mg 
fitosteroli

Kod: 
300 977

Opakowanie: 290 tabletek
Sposób użycia: 5 tabletek 
dziennie (3 tabletki rano, 2  
w południe), podawać 1 go- 
dzinę przed posiłkiem, popić 
dostateczną ilością płynu
Zawartość składników  
w jednej tabletce: 360 mg 
słodkowodnej algi Spirulina



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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  fin   Selenitabs / fin Selenitabs multi
Selen, cynk, mangan i witamina C

(suplementy diety)

Głównym składnikiem suplementu diety fin Selenitabs jest selen, ponadto zawiera wi-
taminę C, mangan i cynk. 
Suplement diety fin Selenitabs multi zawiera selen, a dodatkowo wzbogacony 
jest witaminą E, która wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, 
a także witaminy z grupy B, które istotne są dla tworzenia czerwonych krwinek,  
a także pomagają w walce ze zmęczeniem. Zawiera również unowocześnioną for-
mę kwasu foliowego Quatrefolic® (3x lepsza biodostępność) oraz roślinną mie-
szankę antyoksydantów SPectRA™, która jest ukierunkowana na wszystkie znane 
grupy wolnych rodników i wspomaga system odpornościowy organizmu. Zawiera 32 
bioaktywnych substancji w skoncentrowanej formie np. brokuły, czosnek, szpinak, 
camu camu, acai, bez, czarne jagody, czereśnie, zielona herbata, zielona kawa, oregano 
czy kurkumin.

fin SelenItABS
Opakowanie: 120 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie, rano, po posiłku, 
popić wodą
Zawartość składników w jednej tabletce: sprosz-
kowane owoce aceroli, sproszkowana marchewka, 
cytrusowe bioflawonoidy, sproszkowane owoce czar-
nej porzeczki, 60 mg witaminy C, 10 mg cynku, 2,5 mg 
manganu, 50 μg selenu
 
fin SelenItABS MultI
Opakowanie: 60 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie, rano po posiłku, 
popić płynem
Zawartość składników w jednej tabletce: 50 mg 
Spectra™, 40 mg witaminy C, 6 mg witaminy E (octan 
DL-alfa-tokoferylu), 5 mg cynku, 3 mg kwasu pantote-
nowego, 1 mg manganu, 0,7 mg witaminy B6, 0,55 mg  
witaminy B1, 100 μg kwasu foliowego Quatrefolic®, 
27,5 μg selenu, 1,25 μg witaminy B12

Selen jest jednym z bardzo po-
trzebnych mikroelementów, który 
musi być dostarczany w pożywie- 
niu. Przyczynia się on do prawi- 
dłowego przebiegu spermatogene-
zy (tworzenie plemników). Pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu 
tarczycy. Wspomaga zachowanie 
zdrowych włosów i paznokci. 
Mangan przyczynia się do utrzy-
mania zdrowych kości. Pomaga  
w prawidłowym tworzeniu tkanek 
łącznych. 

cynk pomaga w utrzymaniu 
prawidłowej równowagi kwasowo-
zasadowej oraz w utrzymaniu 
prawidłowej płodności. Pomaga  
w utrzymaniu prawidłowego widze- 
nia. cynk, selen i witamina c po-
magają w prawidłowym funkcjo-
nowaniu układu odpornościowego 
oraz w ochronie komórek przed stre-
sem oksydacyjnym. 
Witamina c pomaga również w re-
generacji zredukowanej formy wita-
miny E, zwiększa przyswajanie żelaza.

Kod: 
300 948

Kod: 
300 974



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

Kod: 
300 896

58

     

Suplementy diety zawierają witaminę C pozyskaną z tropikalnych owoców aceroli (Malpighia punicifolia) oraz z czarnej porzeczki (Ribes nigrum). 
Mają doskonały smak. Witamina c pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i układu nerwowego. Zwiększa przyswajanie 
żelaza. Pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Przyczynia się do zmniej-
szenia uczucia zmęczenia i znużenia. Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwio-
nośnych, kości, chrząstki, dziąseł, zębów i skóry. Pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Kod: 
300 901

Kod: 
300 895

fin SWeetAceRtABS 
Opakowanie: 90 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie, rozpuścić 
w ustach
Zawartość składników w jednej tabletce:  
306 mg sacharozy, 244,8 mg sproszkowanej 
aceroli, 88 mg fruktozy, 76,5 mg glukozy, 23 
mg sproszkowanej czarnej porzeczki (60 mg 
witaminy C), 3,8 mg naturalnego aromatu  
z malin

 fin Sweetacertabs (suplement diety) /  fin Xyliacertabs (suplement diety zawiera substancję słodzącą)

Naturalna witamina C

fin XylIAceRtABS 
Opakowanie: 90 lub 210 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie, rozpuścić w ustach. Spoży-
cie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Zawartość składników w jednej tabletce: 475,5 mg natural-
nej substancji słodzącej ksylitol, 240 mg sproszkowanej aceroli,  
23 mg sproszkowanej czarnej porzeczki (60 mg witaminy C),  
4 mg naturalnego aromatu z malin. Ksylitol pozyskiwany jest  
z drzewa brzozy, posiada niski indeks glikemiczny IG8, pomaga  
w zachowaniu prawidłowej mineralizacji zębów.



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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  fin   Torulcaps
Glutathion pozyskany z drożdży

(suplement diety)

Suplement diety zawiera glutathion, który pozys-
kuje się z drożdży pastewnych poprzez ekstrakcję 
sfermentowanego ryżu i soi, jak również witaminy  
z grupy B i witaminę C. 

Witamina c pomaga w prawidłowym funkcjono-
waniu układu odpornościowego, wspomaga pro-
dukcję kolagenu, w celu zapewnienia prawidłowe-
go funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, 
chrząstki, dziąseł i skóry. Wraz z glutathionem po-
maga chronić komórki przed stresem oksyda-
cyjnym. 

Witamina B1, B2, B3, B6 i kwas pantotenowy 
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego me-
tabolizmu energetycznego i pomagają w utrzy-
maniu prawidłowego funkcjonowania układu ner-
wowego.

Kod: 
300 919

  fin   Seraflecaps
Dobroczynny enzym w kapsułkach

(suplement diety)

Opakowanie: 60 kapsułek
Sposób użycia: 1 kapsułka 
dziennie, między posiłkami, na 
czczo, popić płynem. Niewska-
zany dla dzieci, osób z zabu- 
rzeniami krzepnięcia krwi, cho-
rych na hemofilię, w trakcie 
ciąży, karmienia piersią, dializ, 
antybiotykoterapii, przed ope-
racją. 
Zawartość składników w jed-
nej kapsułce: 166,7 μg  100000 
U Serrazimes®-I enzym proteaza.
Roślinna otoczka kapsułki 
(HPMC)

Suplement diety zawiera Serrazimes®-I, czy-
li enzym proteolityczny pozyskany z grzybów 
Aspergillus oryzae i Aspergillus melleus.
To bezpieczna forma enzymu serapeptazy, któ-
ry jest elementem dbałości o serce, płuca oraz 
układ odpornościowy.
Serapeptaza ma pozytywny wpływ na stawy, 
mięśnie, proces gojenia. Wspomaga rege-
nerację i bywa stosowana jako odżywka dla 
sportowców. Wspomaga rozkład produktów 
przemian metabolicznych spowodowanych 
stresem czy urazami (wylewy podskórne,  
krwiaki, siniaki, itp.), wspomaga ich usuwanie 
z organizmu.

Opakowanie: 20 kapsułek
Sposób użycia: 4 kapsułki dziennie, niezależ-
nie od posiłków, popić płynem
Zawartość składników w jednej kapsułce: 
25 mg glutationu, 15 mg witaminy C, 4,4 mg 
niacyny, 1 mg kwasu pantotenowego, 0,55 mg 
witaminy B6, 0,4 mg witaminy B2, 0,35 mg wi-
taminy B1. Roślinna otoczka kapsułki (HPMC)

Kod: 
300 163



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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  fin   Triflextabs
Glukozamina, chondroityna, OptiMSM®

(suplement diety)

Suplement diety zawiera trzy aktywne składni-
ki dla zdrowych stawów: glukozaminę, chondroitynę  
i OptiMSM®. 

Glukozamina pozyskiwana jest w procesie fermenta-
cji kukurydzy. Jest kluczowym składnikiem budulcowym 
tkanek łącznych, które są istotne dla ruchliwości i żywot-
ności stawów. 
chondroityna pochodzi z ryb. Jest składnikiem ludzkich 
tkanek łącznych, które znajdują się w chrząstce stawowej 
i kościach. 
OptiMSM® to opatentowana substancja organiczna, je-
den z głównych bloków budulcowych glikozaminoglika-
nów. Pomaga utrzymywać prawidłową strukturę tkanek 
łącznych.

Kod:
300 912

Opakowanie: 90 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka dzien-
nie, po śniadaniu, popić płynem
Zawartość składników w jednej 
tabletce: 415 mg glukozaminy, 
400 mg chondroityny, 300 mg 
OptiMSM® (metylosulfonylome-
tan)

  fin   Tyrositabs
Źródło acetylotyrozyny 

Suplement diety zawiera acetylo-
tyrozynę, związek chemiczny, który 
przyczynia się do zwiększenia pozio-
mu noradrenaliny i dopaminy - waż-
nych neuroprzekaźników. Wpływa na  
zwiększenie zdolności koncentra- 
cji oraz zmniejsza nadpobudliwość, 
wspomaga łagodzenie stanów depre-
syjnych.
Jod przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego funkcjonowania układu 
nerwowego oraz metabolizmu ener-
getycznego. Pomaga w utrzymaniu 
prawidłowych funkcji poznawczych.
Selen jest jednym z bardzo potrzeb-
nych mikroelementów, który musi być 
dostarczany w pożywieniu. Pomaga 
między innymi w prawidłowym funk-
cjonowaniu tarczycy. 

Kod:
300 166

Opakowanie: 60 tabletek
Sposób użycia: 1 dziennie, rano z posił-
kiem, popić płynem. Niewskazany dla ko-
biet w ciąży, matek karmiących piersią
Zawartość składników w jednej tablet-
ce: 300 mg acetylotyrozyny, 150 µg jodu, 
55 µg selenu

(suplement diety)



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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  fin   Ubigoltabs / fin  Ubiquinol caps 
Źródło koenzymu Q10

Suplement diety fin ubigoltabs zawiera koenzym Q10 
oraz witaminę E. Koenzym Q10 jest substancją podobną 
do witamin, występuje we wszystkich komórkach ludz- 
kiego organizmu. Uczestniczy w procesach, przy których 
w organizmie wytwarzana jest energia. Największe jego 
naturalne nagromadzenie występuje w organach, które 
zużywają najwięcej energii (serce, wątroba, nerki). Witami-
na e wspomaga ochronę komórek przed stresem oksyda-
cyjnym, to znaczy przed atakiem wolnych rodników, które 
uszkadzają komórki i przyspieszają proces starzenia się.

Suplement diety fin ubiquinol caps zawiera 
substancję ubiquinol – aktywną formę koenzy-
mu Q10. Taka forma koenzymu Q10 może naty-
chmiast zostać wykorzystana do produkcji ener-
gii w każdej komórce ciała. Substancja ta jest po-
siadaczem certyfikatu Kosher, który potwierdza 
wysoką jakość produktów spożywczych. 
Koenzym Q10 wspomaga również aktyw-
ność mięśniową i przyczynia się do utrzymania 
zdrowej skóry i zębów.

Opakowanie: 60 tabletek 
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie, rano, z posiłkiem, popić 
wodą 
Zawartość składników w jednej tabletce: 30 mg czyste-
go koenzymu Q10 - ubichinon, 10 mg witaminy E (octan DL- 
alfa tokoferylu)

(suplementy diety)

Kod: 
300 972

Kod: 
300 984

Opakowanie: 40 kapsułek 
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie, rano, z posiłkiem, 
popić dużą ilością płynu
Zawartość składników w jednej kapsułce: 54,69 mg 
koenzymu Q10 - Kaneka Ubiquinol™. Otoczka kap-
sułki zawiera żelatynę wołową.



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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  fin   Uricaps probi
Ekstrakt z żurawiny, inulina, probiotyki

(suplement diety)

Suplement diety zawiera ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowo-
cowej (źródło opatentowanego składnika Cran-Max®), inulinę po-
zyskaną z korzenia cykorii oraz trzy bezlaktozowe łańcuchy bakterii 
kwasu mlekowego: Bifidobacterium longum BG3, Lactobacillus aci-
dophilus LH5 oraz Lactobacillus casei LC1. W chwili produkcji suple-
ment diety zawiera co najmniej 1 miliard probiotyków.
Żurawina wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpor-
nościowego, pomaga w utrzymaniu prawidłowych błon śluzowych 
oraz pomaga utrzymać równowagę płynów w organizmie. 

Inulina przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu 
trawiennego.

Bakterie kwasu mlekowego wspomagają prawidłowe funk-
cjonowanie jelit i naturalną odporność.

Opakowanie: 60 kapsułek
Sposób użycia: 2 kapsułki dziennie, rano
i w południe, przed posiłkiem, popić wodą
Zawartość składników w jednej kapsułce: 
250 mg naturalnego skoncentrowanego prosz-
ku żurawinowego, 180 mg inuliny, Bifidobacte-
rium longum BG3, Lactobacillus acidophilus LH5, 
Lactobacillus casei LC1. W chwili produkcji suple-
ment diety zawiera co najmniej 1 miliard probioty-
ków. Otoczka kapsułki jest pochodzenia roślinnego 
(HPMC).

Kod: 
300 158



63Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.

  fin   Uri-inkotabs
Ekstrakt z pestek dyni EFLA® i palmy sabałowej

Unikalna kompozycja składników wykazuje korzyst-
ne działanie na mięśnie odpowiedzialne za trzymanie  
moczu. ekstrakt z pestek dyni eFlA®940 (Cucurbita 
pepo L.) jest bogaty w fitoestrogeny. Jest źródłem wita-
min i minerałów (witaminy z grupy B, A, C oraz potas, 
cynk i selen). Ekstrakt z palmy sabałowej (Serenoa re-
pens) jest źródłem fitosteroli, które wykazują dobroczyn-
ny wpływ na funkcjonowanie prostaty.

Kod: 
300 167

Opakowanie: 60 tabletek
Sposób użycia: 2 tabletki dziennie, rano i wieczorem 
z posiłkiem, popić płynem. Niewskazany dla dzieci 
do 3 lat, kobiet w ciąży, matek karmiących piersią, 
osób stosujących leki przeciwzakrzepowe lub hor-
monalne, z niewydolnością wątroby lub nerek.
Zawartość składników w jednej tabletce: 250 mg 
ekstraktu z pestek dyni EFLA®, 160 mg ekstraktu 
z palmy sabałowej

(suplement diety)



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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  fin   Visistrong
Zestaw składników dla oczu

(suplement diety)

Suplement diety to kompleksowy preparat zawierający luteinę, zeaksan-
tynę, Pycnogenol®, witaminę C, E, B6, B12, kwas foliowy, cynk i mangan. 
cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu wita-
miny A i pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Witamina B6, 
B12 i kwas foliowy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia. Witamina c, e, mangan i cynk pomagają w ochronie komó-
rek przed stresem oksydacyjnym, pomagają likwidować wolne rodniki, 
które często są przyczyną uszkodzenia tkanek narządu wzroku. Wszyst-
kie te substancje aktywne pomagają utrzymać wzrok w dobrym stanie.  
luteina i zeaksantyna to karotenoidy, organizm pozyskuje je z pożywie-
nia i kumuluje w siatkówce i soczewce oka. Największa ilość karote-
noidów znajduje się w tzw. plamce żółtej, która odpowiedzialna jest 
za widzenie centralne, umożliwia czytanie, rozróżnianie konturów, itp.

Kod: 
300 156

Opakowanie: 60 tabletek
Sposób użycia: 2 tabletki dziennie, 
o dowolnej porze dnia, popić pły-
nem
Zawartość składników w jednej 
tabletce: 50 mg ekstraktu z na-
gietka (Flora GLO Lutein), 15 mg 
ekstraktu z czarnej jagody, 25 mg 
witaminy C, 5 mg Pycnogenolu®, 
5 mg witaminy E (octan DL-alfa-to-
koferylu), 5 mg luteiny, 2,5 mg cyn-
ku, 1,1 mg witaminy B6, 1 mg man-
ganu, 0,25 mg zeaksantyny, 150 μg  
kwasu foliowego, 1,5 μg witami-
ny B12 

Unowcześniony suplement diety fin Vitakrilcaps zawiera zaawan-
sowaną formę oleju z kryla - tzw. Superba BoosttM. Pozyskiwany 
jest z kryla antarktycznego, który pochodzi z mórz wokół Antark-
tydy, gdzie znajdują się najczystsze wody na świecie. Sposób po-
zyskiwania jest w pełni ekologiczny a cały proces przetwarzania 
podlega ścisłej kontroli. Dzięki zawartości nienasyconych kwasów 
tłuszczowych omega-3 posiada pozytywny wpływ na układ ser-
cowo-naczyniowy. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania 
serca, naczyń krwionośnych, mózgu, wątroby, pomaga utrzymać 
prawidłowy poziom cholesterolu, chroni komórki przed stresem 
oksydacyjnym. Według badań kwasy omega-3 (DHA i EPA), wią-
zane do fosfolipidów, wchłaniają się o 50 % lepiej niż omega-3  
z oleju z ryb. Nie mają smaku ryb, nie powodują zgagi. Olej z kryla 

  fin   Vitakrilcaps
Olej z kryla antarktycznego

(suplement diety)

Kod: 
300 160

jest źródłem astaksantyny, która ma dzia-
łanie antyoksydacyjne. Zawarte fosfolipidy 
mają pozytywny wpływ na wątrobę, uczest-
niczą w trawieniu tłuszczów. cholina ma 
wpływ na pamięć i układ nerwowy.

Opakowanie: 60 kapsułek
Sposób użycia: 2 kapsułki dziennie, rano, 
z posiłkiem, popić płynem
Zawartość składników w jednej kapsułce: 
590 mg Superba BoostTM oleju z kryla (Eu-
phausia superba), który zawiera 330 mg 
fosfolipidów, 159 mg kwasów tłuszczowych 
omega-3, tj. 88,5 mg EPA, 41,25 mg DHA; 
41,25 mg choliny, 50 µg astaksantyny. 
Otoczka kapsułki zawiera żelatynę wołową.



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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  fin   Vitakrilcaps
Olej z kryla antarktycznego
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  fin   VitaBtabs
Witaminy z grupy B

(suplement diety)

Suplement diety zawiera witaminy z grupy B - B1, B2, niacynę, kwas pantotenowy, 
B6, biotynę, kwas foliowy i witaminę B12. Witaminy te odgrywają ważną rolę  
w rozwoju wszystkich komórek ustrojowych, w czynnościach układu nerwowego  
i w prawidłowym funkcjonowaniu układu krwiotwórczego. Przyczyniają się do 
zachowania równowagi psychicznej i emocjonalnej, wspomagają pracę mózgu  
i mięśni. Kwas foliowy przyczynia się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży. 
Kwas foliowy i witamina B12 pomagają w utrzymaniu prawidłowego metaboliz-
mu homocysteiny. Pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornoś-
ciowego i produkcji czerwonych krwinek. Witamina B1 pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu serca. Witamina B2 pomaga w utrzymaniu prawidłowego wi-
dzenia. Witamina B1, B2, B3, B6, B12, biotyna przyczyniają się do utrzymania 
prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pomagają w prawidłowym funkcjo-
nowaniu układu nerwowego. Witamina B3, kwas pantotenowy, B6, kwas foli-
owy, B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia. Witamina B2, B6 

Kod: 
300 968

pomagają w utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych 
krwinek. Witamina B2, B3, biotyna pomagają w utrzymaniu 
prawidłowego stanu błon śluzowych. Kwas pantotenowy 
(B5) przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu 
hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych neuro- 
przekaźników. Pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej. 
Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowego meta-
bolizmu homocysteiny.  

  fin   VitaB12tabs
Witamin B12 jako źródło energii

(suplement diety 
zawiera substancję słodzącą)

Suplement diety zawiera witaminę B12 w formie aktywnej. 
Metylokobalamina jest aktywną koenzymową formą wita-
miny B12, naturalną dla organizmu. Witamina B12 zale-
cana jest dla osób dorosłych i starszych (z wiekiem spada 
zdolność organizmu do wchłaniania witaminy B12), dla 
osób wyczerpanych i pozostających w stresie, weganom i 
wegetarianom. Niedobory B12 objawiają się zmęczeniem 
fizycznym i psychicznym, zmianami nastrojów, problema-
mi ze snem. Witamina B12 przyczynia się do utrzyma-
nia prawidłowego metabolizmu energetycznego. Poma-
ga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, 
prawidłowej produkcji krwinek czerwonych. Wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie psychiki, funkcjonowanie 
układu odpornościowego, obniżenie stopnia zmęczenia i 
wyczerpania, proces podziału komórek.  
Opakowanie: 60 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka 
dziennie, rozpuścić pod 
językiem. Nie jest polecany 
kobietom w ciąży i matkom 
karmiącym piersią.  
Zawartość składników w 
jednej tabletce: 1000 µg 
aktywnej koenzymowej for-
my witaminy B12 (mety-
lokobalamina), substancja 
słodząca mannitol 78,87%. 
Spożycie w nadmiernych 
ilościach może mieć efekt 
przeczyszczający.

Kod: 
300 162

Opakowanie: 150 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie na czczo, rano, przed posił-
kiem, popić płynem
Zawartość składników w jednej tabletce: 16 mg niacyny, 6 mg 
kwasu pantotenowego, 1,4 mg witaminy B6, 1,4 mg witaminy B2, 
1,1 mg witaminy B1, 200 μg witaminy B9, 50 μg biotyny, 2,5 μg wi-
taminy B12



66

  fin   VitaD3caps
Źródło witaminy D3

(suplement diety)

Suplement diety zawiera witaminę D3. Wita-
mina D3 pomaga w prawidłowym wchłanianiu 
wapnia i fosforu i w utrzymaniu prawidłowego 
poziomu wapnia we krwi. Bierze udział w proce-
sie podziału komórek. Pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz 
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Przyczy-
nia się do utrzymania zdrowych kości i zębów. 

Witamina d3 powstaje bezpośrednio w skórze 
poprzez działanie promieni słonecznych. Dlatego 
potrzebne jest uzupełnianie poziomu witaminy D3 
przy długotrwałym braku ekspozycji na promie- 
nie słoneczne, w trakcie miesięcy zimowych, na 
terenach, gdzie występuje 
zjawisko inwersji lub smog. 

Opakowanie: 100 kapsułek
Sposób użycia: 1 kapsułka dzien-
nie, rano, z posiłkiem, popić pły-
nem 
Zawartość składników w jed-
nej kapsułce: 50 µg (2000 IU) 
witaminy D3

Kod: 
300 168

Suplement diety zawiera połączenie witaminy K2 (menachinon) oraz D3 (cholekalcyferol).
Witamina K2 MenaQ7™ jest pozyskana z japońskiego sfermentowanego sera sojowego
natto. Odpowiedni poziom witaminy K2 i D3 w tkankach jest niezbędny dla prawidłowe-
go wykorzystania wapnia w organizmie i jego wchłaniania do kości.

Witamina K
• przyczynia się do prawidłowego krzepnięcie krwi
• pomaga w utrzymaniu zdrowych kości

Witamina d
• pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu
• pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi
• pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów
• bierze udział w procesie podziału komórek
• pomaga w utrzymaniu prawidłowego  

funkcjonowania układu odpornościowego

Kod: 
300 945

  fin   VitaK2+D3tabs
Witaminy K2-MK7 i D3

(suplement diety)

Opakowanie: 60 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie, rano 
z posiłkiem z zawartością tłuszczów, po-
pić płynem. Niewskazany dla osób stosu-
jących leki obniżające krzepliwość krwi.
Zawartość składników w jednej 
tabletce: 100 μg witaminy K2 (MK-7), 
50 μg witaminy D3

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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  fin   Vi-vaHA collagen
Kolagen i kwas hialuronowy

(suplement diety)

Głównym składnikiem suplementu die-
ty jest hydrolizowany kolagen z ryb 
Peptan™. Produkowany jest z zastosowa-
niem opatentowanej technologii, dzięki 
której uzyskiwany jest czysty kolagen. 

Kolagen z peptydów rybich  nie ob-
ciąża układu trawiennego, jest dobrze  
wchłanialny za pośrednictwem ślu-
zówki jelita cienkiego. Jego działanie 
jest potwierdzone wieloma badaniami 
klinicznymi. Oprócz kolagenu zawiera 
jeszcze kwas hialuronowy w unikalnej 
postaci, który nie podlega rozkładowi 
w układzie trawiennym. 
Kwas hialuronowy wypełnia przestrze-
nie międzykomórkowe komórek skór-

Opakowanie: 500 ml (z praktyczną miarką) 
Sposób użycia: 50 ml dziennie, rano z posiłkiem, można wypić na raz lub można rozdzielić 2x 
25 ml, stosować nierozcieńczone lub rozcieńczyć wodą czy wodą mineralną 
Zawartość składników w 50 ml: 10 g hydrolizowanego kolagenu z peptydów rybich, 
100 mg kwasu hialuronowego, 75 mg witaminy C, przecier brzoskwiniowy 0,79%, sacharoza 
5,85%. 

Suplement diety fin Vi-vaHA collagen zalecany jest kobietom i mężczyznom w wieku 
dojrzałym. Zalecany okres stosowania to 4 do 8 tygodni.  

Kod: 
300 153

nych i włókien kolagenowych, utrzymuje 
ich wytrzymałość i elastyczność. 

Kolagen oraz kwas hialuronowy poma-
gają chronić komórki przed przedwcze-
snym starzeniem się, wspomagają utrzy-
manie skóry elastycznej, młodej, gładkiej 
i świeżej. W pozytywny sposób wpływają 
na hydratację skóry, pomagają poprawić 
odżywienie skóry. Są doskonałymi po-
mocnikami w walce ze zmarszczkami  
i brązowymi plamami. Działają na dolne 
warstwy skóry, gdzie nie dostają się kos-
metyki stosowane od zewnątrz. Pomaga-
ją poprawić jakość włosów i wygląd paz-
nokci. Wspomagają zachowanie dobrej 
ruchliwości stawów.



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety powinien być przechowywany 
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Należy dbać o zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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  fin   Zinkofresh
Tabletki do ssania z mentolem i ksylitolem 

(suplement diety zawiera substancje słodzące)   fin   Zinkotabs
Cynk wzbogacony witaminą C 

(suplement diety)

Suplement diety przeznaczony jest do ssania, po spożyciu daje 
uczucie świeżości. Kompleks witaminy C, cynku, mentolu i oleju 
miętowego pomaga pobudzać mechanizmy obronne organizmu. 
Daje szybko odczuwalne wrażenie świeżości i chłodu. Osłodzo-
ny ksylitolem - naturalna substancja słodząca z drzewa brzo-
zy, posiada niski indeks glikemiczny, pomaga w zachowaniu  
prawidłowej mineralizacji zębów. 
Witamina c i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego i w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym. Pelargonia afrykańska od dawien dawna sto-
sowana była przez plemiona Czarnego Lądu jako substancja 
wpływająca na prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych.

Suplement diety zawiera cynk i witaminę C. 
cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidło-
wych funkcji rozrodczych oraz w utrzymaniu prawidłowej 
równowagi kwasowo-zasadowej. Przyczynia się do utrzyma-
nia prawidłowego metabolizmu witaminy A. Pomaga zacho-
wać zdrowe włosy, paznokcie i skórę. Pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego widzenia i prawidłowego poziomu testosteronu 
we krwi. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabo-
lizmu makroskładników odżywczych oraz kwasów tłuszczowych. 
Pomaga w prawidłowej syntezie DNA i białka, w utrzymaniu 
prawidłowego metabolizmu węglowodanów. Pomaga w utrzy-
maniu prawidłowych funkcji poznawczych i zdrowych kości.
cynk z witaminą c pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego i pomaga w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym. 

Kod: 
300 993

Opakowanie: 20 tabletek 
Sposób użycia: 4 tabletki dziennie, o dowolnej porze dnia, rozpuścić w ustach 
Zawartość składników w jednej tabletce: substancje słodzące 84,5%: 
ksylitol, sorbitol; 20 mg ekstraktu z rośliny Pelargonium sidoides, 18,75 mg 
witaminy C, 3,75 mg cynku, naturalne aromaty: mentolowy, z mięty. Spożycie 
w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Opakowanie: 120 tabletek
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie, rano, 
po posiłku, popić płynem
Zawartość składników w jednej tablet-
ce: 80 mg witaminy C, 15 mg cynku 

Kod: 
300 976



nazwa Główny składnik

fin Aleramis Pachnotka zwyczajna (Perilla frutescens)

fin Antipa-rasitis bez alkoholu Czarny orzech (Juglans nigra)

fin Antipa-rasitis Czarny orzech (Juglans nigra)

fin Avis Owies zwyczajny (Avena sativa)

fin Camomilis Rumianek (Matricaria chamomilla)

fin Cardumis Ostropest plamisty (Silybum marianum)

fin Dynaforsis Różeniec górski (Rhodiola rosea)

fin Echinfis Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea)

fin Ginkbicaps Miłorząb japoński (Ginkgo biloba)

fin Prostis Palma sabalowa (Serenoa repens)

fin Relaxinis Męczennica, chmiel, wrzos

fin Visitabs Nagietek, luteina, zeaksantyna

Suplementy diety grupy  
FINCLUB INTERNATIONAL 

niedostępne w Polsce
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Punkty Sprzedaży 
i Punkty Odbioru Towaru

Finclubu Poland Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania 
się z naszą ofertą na miejscu, w Punk-
tach Sprzedaży i Punktach Odbioru  
Towaru, gdzie otrzymają Państwo wiele 
ciekawych informacji. Co najważniej-
sze będziecie mieli Państwo możliwość  
zamówienia naszych preparatów. Nasze 
Punkty organizują regularne spotkania, 
wykłady lekarzy, udzielają fachowych 
konsultacji. Poza godzinami otwarcia 
można kontaktować się telefonicznie.

cieszyn

Finclub Poland Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 33

Tel.: 33 85 20 196, 33 85 10 195, 
695 401 743, 693 629 504

infolinia: 800 133 177
Godziny otwarcia: 

pon. - pt.: 9.00 - 16.00
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lublin

Natur-Vit Elżbieta Radlińska
Blanka café, 

ul. Nałkowskich 103 lokal 3
Prowadząca: 

elżbieta Radlińska
Tel.: 609 517 054, 609 818 481, 

81 472 67 38
Godziny otwarcia:

pon. - pt.: 10.00 - 17.00

 Regularne spotkania: 
w każdą środę w godzinach 

14.00 - 17.00

Łódź

FIRMA AGNIESZKA KOZŁOWSKA
ul. Aleksandra Tansmana 9

Prowadząca: 
Agnieszka Kozłowska

Tel.: 726 496 085, 697 158 689

Godziny otwarcia:
pon., śr., czw., pt.: 9.00 - 16.00

wt.: 11.00 - 18.00

Regularne spotkania: 
raz w miesiącu  

w godzinach 17.00 - 21.00

Bełchatów

F.H.U. SAFINA 
Grażyna Szczęsna-Raj

ul. Czapliniecka 1
Prowadząca: 

Grażyna Szczęsna-Raj
Tel.: 781 800 082, 503 087 013, 

505 221 354

Godziny otwarcia: 
pon., wt., czw., pt.: 11.00 - 16.00

śr.: 13.00 - 18.00
Regularne spotkania: 
w każdą środę miesiąca

Głogów

AURAFIN, S.C.
ul. Jana Długosza 6

Prowadzący: 
Małgorzata i tomasz Sielscy
Tel.: 76 833 18 37, 725 490 016

Godziny otwarcia: 
pon. - pt.: 10.00 - 18.00

sb.: 10.00 - 14.00

Regularne spotkania: 
co drugi tydzień każdego 

miesiąca od 17.30

Głogów

FARMA ZIÓŁ
ul. Jana Długosza 8B

Prowadzący: 
Jarosław Wójcik

Tel.: 76 838 42 97, 509 795 775

Godziny otwarcia: 
pon. - pt.: 9.00 - 18.00

sb.: 9.00 - 14.00

Regularne spotkania: 
co drugi tydzień każdego 

miesiąca od 17.30

Kraków

MAK-BED Maria Brańka-Bednarz
ul. Wielopole 20 

Prowadząca: 
Maria Brańka-Bednarz

Tel.: 606 253 620, 695 133 222
Godziny otwarcia: 
pon., pt.: nieczynne
kontakt telefoniczny

wt.: 13.00-19.00
śr., czw.: 11.00-18.00

Regularne spotkania: 
w każdy pierwszy i trzeci  

wtorek miesiąca o godz. 17.00
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tychy

Prywatna Praktyka Lekarska
ul. Mikołowska 197

Prowadzący: 
lek. med. Witold Kropka

Tel.: 504 291 770, 797 353 377

Godziny otwarcia:
pon., wt., czw., pt.: 

8.00 – 12.00, 16.00 – 20.00
śr.: 16.00 – 20.00

Opole

EWIDA Danuta Karaś
ul. Katowicka 65 lokal 1B

Prowadząca: 
danuta Karaś 

Tel.: 501 651 697, 774 530 754, 
537 008 860  

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 10.30 - 17.00

Regularne spotkania: 
w każdy drugi wtorek miesiąca

Warszawa

NATUROTERAPIE Gwiazda Maria 
ul. Ordona 12F
Prowadząca: 

lucyna Gwiazda
Tel.: 697 903 681, 502 104 102

Godziny otwarcia: 
pon., śr., czw.: 11.00 - 18.00

wt.: 11.00 - 20.00 
pt.: 11.00 - 14.00

Regularne spotkania: 
pierwszy wtorek miesiąca 

o godz. 18.00

Opole

KOR-LAB PHU 
Kornelia Zajączkowska
ul. Wojska Polskiego 15

Prowadząca: 
Kornelia Zajączkowska 

Tel.: 77 474 59 53, 607 869 999  
697 903 682

Godziny otwarcia:
pon. - śr.: 8.00 - 12.00

czw.: 16.00 - 19.00
pt.: 11.00 - 14.00

Regularne spotkania: 
w każdy drugi wtorek miesiąca

Łódź

VITA-SPECTRUM 
Gab. Pom. Psych. i Ter. Nat. 

mgr Anna Jagielska
ul. Olimpijska 7, lok. 121

Prowadząca: 
Anna Jagielska

Tel.: 608 462 424, 697 903 680 

Godziny otwarcia:
czw.: 12.00 - 18.00

 Regularne spotkania: 
raz w miesiącu 

toruń

TENIA Wójcicka Teresa 
ul. Rynek Nowomiejski 9

Prowadząca: 
teresa Wójcicka
Tel.: 608 298 244,  

604 050 107

Godziny otwarcia: 
wt., śr.: 14.00 - 18.00
czw.: 12.00 - 16.00

Regularne spotkania:  
w każdą środę miesiąca 

o godz. 18.00
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Warszawa

NUTRI Ewa Żdan ul. Kraski 57 
(obok hotelu Puławska 

Residence) 
Prowadząca: 

ewa Żdan
Tel.: 603 170 281, 509 025 885

Godziny otwarcia: 
pon., śr., czw.: 10.00 - 19.00

wt.: 10.00 - 16.00

Regularne spotkania: 
jedna środa w miesiącu

Wrocław

LUNAIN Sp. z o.o. , Punkt 
Konsultacyjny Suplementy diety, 
ul. Komandorska 66, Centrum 
Handlowe ARENA, stoisko 38

Prowadząca: 
lucyna narowska – Inglot

Tel.: 601 685 852, 693 367 773
Godziny otwarcia:

pon. - pt.: 9.30 - 19.00
sb.: 9.30 - 17.00

Regularne spotkania:  
w każdą pierwszą lub drugą 
środę miesiąca o godz. 18.30

Zduńska Wola

P.P.H.U. Maja Mariola Szustak
ul. Łaska 91

Prowadząca: 
Mariola Szustak

Tel.: 531 190 333, 601 276 633

Godziny otwarcia: 
pon., śr.: 14.00 – 18.00

wt., czw. pt.: 10.00 – 16.00

Regularne spotkania: 
w co drugi wtorek miesiąca  

o godz. 18.00

Wieluń

NATURA-MED 
Plac Legionów 6

Prowadząca: 
Krystyna tęsiorowska

Tel.: 508 658 115, 537 008 854
Godziny otwarcia:

pon. - pt.: 9.00 - 17.00
sb.: 9.00 - 13.00

Regularne spotkania: 
nt. zdrowego stylu życia w 

każdy trzeci wtorek miesiąca, 
nt. marketingu w każdy drugi 

czwartek miesiąca.
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Gremium Lekarskie 
gwarant jakości i specjalistycznego doradztwa

• Gremium Lekarskie Finclubu zrzesza ponad 2500 lekarzy  
specjalistów z Republiki Czeskiej, Słowacji, Polski i Węgier. 

• Gremium Lekarskie ma ogromny wpływ na profesjonalizm  
i fachowy poziom wiedzy Członków i Konsultantów Finclubu.

• Gremium Lekarskie oferuje specjalistyczne konsultacje. Współ- 
pracuje z wieloma znanymi lekarzami.

• Uczestniczy w doborze preparatów. 

• Prezentuje lekarzom i członkom Finclubu najnowsze odkrycia  
z dziedziny medycyny.

• Szkoli członków Finclubu. Wydaje specjalistyczny periodyk - 
Biuletyn Gremium Lekarskiego.

• Współpracuje w przygotowaniu materiałów promocyjnych. 
Ocenia doświadczenia klientów z suplementami diety Finclubu. 
Prezentuje społeczeństwu suplementy diety Finclubu.

• Członkowie Gremium Lekarskiego prowadzą badania empirycz-
ne dotyczące poszczególnych preparatów.
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Finclub Poland Sp. z o.o. we współpracy z Gremium Lekarskim

oferuje następujące usługi diagnostyczne:

Metoda diagnostyczna, która anali-
zuje skład, stężenie i stosunek posz- 
czególnych pierwiastków w organiz-
mie. Badanym materiałem są włosy. 
Pomaga określić typ metaboliczny ba-
danego i zalecić mu odpowiednią su-
plementację oraz dietę.
W ciągu 6 do 24 miesięcy od pierw- 
szej analizy można wykonać analizę  
porównawczą - diagnostykę stanu 
odżywienia. Na podstawie drugiego 
badania zostaje wskazana indywidual-
na dieta metaboliczna.

Analiza 
Pierwiastkowa Włosa

dzwoniąc z telefonu stacjonarnego pod bez-
płatny numer 800 133 177 można uzyskać 
konsultację lekarską.

Konsultacje 
lekarskie

Serdecznie zapra- 
szamy do korzystania 
z bezpłatnych konsul-

tacji lekarskich. 

Konsultacje lekarskie przebiegają
wyłącznie w określonych godzinach.

Nowa diagnostyka w ofercie Finclu-
bu, która pomaga określić stan naczyń  
krwionośnych. Max Pulse to nieinwa-
zyjne badanie prowadzone za po-
mocą fali pulsacyjnej. Ocenia wiek, 
elastyczność i ogólny stan naczyń 
tętniczych. Wskazuje zmienność ryt-
mu serca i jego pracę. Ocenia funkcjo-
nowanie autonomicznego układu ner-
wowego.
Badanie: Pomiar: 3 - 5 minut / Konsul-
tacja: 20 - 25 minut 
Badanie prowadzi: lek. med. Antoni 
Kania, Członek Gremium Lekarskiego 
Finclubu

Diagnostyka 
MAX PulSe

użytkownicy telefonów komórkowych mogą 
dzwonić:

We wtorki w godzinach 18.00 - 20.00 konsulta-
cje lekarskie prowadzi lek. med. Antoni Kania nr 
tel.: 543 008 760.

W czwartki w godzinach 16.00 - 18.00 konsultacje 
lekarskie prowadzi lek. med. Maria Masternak 
Piechula nr tel.:  602 614 380.
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Szczegółowe informacje o produktach 
zapewnią Państwu nasi partnerzy handlowi.

www.finclub.pl

FIncluB Poland Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. T. Kościuszki 33

tel.: +48 33 85 20 196 
GSM: +48 693 629 504, +48 506 399 348 

bezpłatna infolinia: 800 133 177

finclub@finclub.pl
www.finclub.pl

Lucyna Narowska-Inglot
Nr   20000661
 tel +48601685852


