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Spółka FINCLUB International 
to międzynarodowa firma 
handlowa, która od roku 1990 
działa w zakresie naturalnych 
suplementów diety i kosmetyków.

W roku 1993 z powodzeniem 
zaczęła stosować progresywną 
metodę sprzedaży bezpośredniej 
– Multi Level Marketing. Produkty 
są dostarczane przez członka lub 
partnera handlowego firmy 
bezpośrednio do konsumentów, 
włącznie kompletnego serwisu 
i usług.

Z asortymentem prawie 100 
wysokiej jakości naturalnych 
suplementów diety, produkowanych 
w czystym, fińskim środowisku, 
można zapoznać się na stronach 
internetowych www.finclub.pl 
lub zamówić aktualny katalog.

Zadbaj z Finclubem 
   o wewnętrzne i zewnętrzne piękno
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W lipcu 2009 roku Finclub otworzył nową dywizję 
Finclub cleaners & cosmetics, zajmującą się dystrybucją 
środków czystości i kosmetyków. Produkty pochodzą z 
Włoch, Hiszpanii i Polski. Spełniają one wysokie standar-
dy jakości. Produkty spełniają normy GMP, a także normy 
Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa, ekologii, 
biodegradowalności i nieobecności fosforanów w środ-
kach piorących. Nasi dostawcy posiadają certyfikaty ISO 
oraz A.I.S.E.

Dzięki temu Finclub stał się jeszcze większym i silniej-
szym ekonomicznie graczem na rynku. Naszym celem 
jest nieustanne dążenie do usprawnienia i ulepszenia 
naszych usług dla Was – naszych współpracowników, 
członków i klientów.

Obecnie Finclub działa na rynku jedenastu państw 
Europy – Republiki Czeskiej, Słowacji, Polski, Węgier, 
Niemiec, Austrii, Rumunii, Chorwacji, Anglii, Hiszpanii 
oraz Ukrainy i przygotowuje się do rozwoju swojej 
działalności na kolejnych rynkach krajów europejskich.
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Odżywienie
Dla zdrowej i zadbanej cery konieczna jest zdrowa dieta, bogata w witaminy, o odpowiedniej 
wartości kalorycznej, ograniczenie w spożyciu alkoholu, kofeiny, cukru lub substancji konserwujących. 

Oczyszczenie 
Kuracja oczyszczająca pomoże usunąć z organizmu szkodliwe substancje – oczyszcza  
i detoksykuje. W tym przypadku skutecznymi pomocnikami są naturalne suplementy diety  
(np. fin Chloretabs, fin Detoxis). Niezbędne jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów.  

Piękno
Zewnętrzne piękno oznacza wybór odpowiednich produktów pielęgnacyjnych, regularne  
oczyszczanie, masaż relaksacyjny, który dostarczy skórze odpowiednią ilość nawilżenia  
i elastyczności. Wybór produktów, które zaspokoją odmienne potrzeby skóry rano i wieczorem. 
Nie poleganie na tym, że jeden krem „załatwi wszystko“.

Zdrowie
Odpoczynek i regularna aktywność fizyczna – jeśli chcemy dobrze wyglądać i utrzymać skórę jak 
najdłużej elastyczną i świeżą. Te elementy powinniśmy jak najszybciej wprowadzić do naszego 
codziennego harmonogramu. 

Należy przestrzegać wszystkich z powyższych zasad. Brak ich stosowania się nie opłaci. Należy być wytrwałym, a pożądany efekt szybko się pojawi. 

Każda skóra wymaga odpowiedniego planu ochronnego składającego się z czterech elementów
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Bogate doświadczenia 
poszczególnych producentów 
mają wspólną cechę - WYSOKą 
JAKOŚĆ. Surowce podlegają 
ścisłej kontroli, są pozyskiwane 
ze źródeł naturalnych. Końcowy 
produkt posiada maksymalny 
efekt i doskonałe właściwości 
pielęgnujące.

Kosmetyki

specjalne
dla kobiet, 
mężczyzn i dzieci
str. 34 - 41

Katalog
  prezentuje kilka serii kosmetycznych

Kosmetyki 

włoskie
z Aloe Vera, olejem 
z oliwek i innymi 
składnikami 
organicznymi
str. 6 - 17

Kosmetyki 

polskie
fin beauty ze 
złotem, srebrem 
i platyną
str. 18 - 31

Kosmetyki 

fińskie 
z wyciągami z ziół
str. 32 - 33
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Naturalne
	 	 włoskie	produkty	kosmetyczne

Na wystawie naturalnych produktów 
kosmetycznych Vivaness 2017 firma 
Natura & Benessere prezentowała 
swoje produkty i zdobyła pierwsze 

 miejsce w kategorii „Najlepsza 
nowość w zakresie kosmetyków 

naturalnych i organicznych.“ 

• zawierają certyfikowane, organiczne składniki, które pochodzą z upraw ekologicznych

• nie zawierają parabenów, alkoholu ani parafiny

• producentem i dostawcą jest włoska firma Natura & Benessere

• są produkowane w taki sposób, by uwzględniać potrzeby każdej, nawet wrażliwej skóry,  
zawierają 100% naturalny żel z Aloe Vera i olej z oliwek z pierwszego tłoczenia

• zawierają wyłącznie konserwanty pochodzenia organicznego – mineralne i hipoalergiczne

• mają naturalny i nieagresywny zapach, i nie są testowane na zwierzętach

• są dermatologicznie testowane we współpracy z uniwersytetem w Pawii  
( jeden z najbardziej prestiżowych i najstarszych uniwersytetów na świecie)
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Herbs oil

100 ml

Kod: 
801 100

Ziołowy	olej	z	Aloe	Vera,	
olejem	z	oliwek	i	ekstraktami	ziołowymi

Dzięki zawartości 27 roślinnych 
ekstraktów o wielu dobroczynnych 
właściwościach pomaga szybko 
i efektywnie walczyć ze zmęczeniem 
i stresem. Wystarczy wmasować 
przez około 1 minutę kilka kropli 
w bolące miejsca (nogi, plecy, stawy, 
szyja). Ten olej ziołowy 
z pewnością również Państwa 
zaciekawi szerokim wachlarzem 
zastosowania. 

Składniki: olejek z kiełków pszenicy*, mięta, 
eukaliptus, pomarańcze* (słodkie i gorzkie), 
cytryna*, lawenda*, melisa, sosna (pączki 
i igły), rozmaryn*, tymianek (biały i czerwo-
ny), trawa cytrynowa, cynamon, żel z Aloe 
Vera Barbadensis*, Olea Europaea (olej 
z oliwek z pierwszego tłoczenia)*, olej 
z drzewa herbacianego, cyprys, anyż, oregano, 
jałowiec, goździki, koper włoski, kmin, kocanka, 
fiołek, majeranek, ostrokrzew 
*rośliny pochodzące z własnych upraw 
ekologicznych

W	jakich	sytuacjach	jest	polecany?
• w przypadku zmęczenia lub wysiłku obciążającego mięśnie 

wmasować kilka kropli (3-10) w bolące miejsca (nogi, plecy, 
szyja)

• doskonały dla sportowców
• latem wspaniale odświeża po kąpieli (nanieść pod pachami)
• odpowiedni przeciwko komarom (parę kropli rozpylić  

w sypialni lub nasmarować odsłonięte miejsca na ciele)
• można stosować do nawilżacza powietrza (3-4 krople)
• do pielęgnacji zmęczonych stóp (10-15 kropli do naczynia  

z wodą, moczyć nogi)
• do wanny (15-20 kropli jako kąpiel tonizująca)
• można stosować codziennie
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125 ml

Kod: 
801 109

250 ml

Kod: 
801 123

Żel pod prysznic Aloe Vera
Odświeża	i	pozostawia	miły	zapach

Zawiera 100% Aloe Vera i olej z oliwek, dodatkowo wzbogacony wyciągami 
z nagietka lekarskiego i lawendy. Chroni i myje skórę. W trakcie kąpieli odświeża 
i nadaje skórze przyjemny zapach. Pozostawia uczucie czystości i świeżości. Jest 
odpowiedni dla codziennego stosowania, również dla dzieci i osób z wrażliwą 
skórą. Pomaga zapobiegać swędzeniu i zaczerwienieniu skóry.

Oczyszczający żel do twarzy Aloe Vera
Oczyszcza	i	nawilża
Jest idealny do codziennej pielęgnacji skóry. Oczyszcza twarz i dekolt od zanieczyszczeń i pozostałości 
makijażu, przywraca skórze gładkość. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego o wysokiej i niskiej masie 
cząsteczkowej przywraca skórze prawidłowy stosunek nawilżenia. Zawartość Aloe Vera zapobiega utracie 
wody, skóra staje się delikatna i odpowiednio nawilżona. 

Składniki: ekstrakt z liści Aloe Vera Barbadensis*, kwas hialuronowy 
*rośliny pochodzące z własnych upraw ekologicznych

Składniki: ekstrakt z liści Aloe Vera Barbadensis*, oliwa z oliwek, ekstrakt 
z nagietka i lawendy, gliceryna roślinna *rośliny pochodzące z własnych upraw 
ekologicznych
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200 ml

Kod: 
801 124

200 ml

Kod: 
801 113

Mleczko do ciała Aloe Vera

Żel do higieny intymnej Aloe Vera
W	trosce	o	miejsca	intymne

Składniki: ekstrakt z liści Aloe Vera Barbadensis*, oliwa z oliwek, 
olej z kiełków pszenicy, olej z pestek moreli, olej z orzechów makadamia 

*rośliny pochodzące z własnych upraw ekologicznych

Składniki: ekstrakt z liści Aloe Vera Barbadensis*, ekstrakt z kwiatów 
rumianku, nagietka i lawendy, gliceryna roślinna 

*rośliny pochodzące z własnych upraw ekologicznych

Odżywia	i	nawilża
Jest idealne do pielęgnacji całego ciała. Sprawia, że skóra jest delikatna, odżywiona, nawilżona. Dzięki łagodzącym właś-
ciwościom aloesu, mleczko można stosować w przypadku zaczerwienienia czy łagodnego podrażnienia skóry. Witamina 

E oraz zawarte oleje roślinne (z oliwek, z kiełków pszenicy, z pestek moreli, z orzechów makadamia) pomagają 
przywrócić elastyczność skóry. Zaleca się nanosić mleczko na całe ciało po kąpieli. Jest również doskonałe dla dzieci i osób 

ze skórą wrażliwą lub do ochrony i nawilżenia skóry rąk. Pomaga łagodzić zaczerwienienia np. po depilacji.  

Dzięki składnikom nawilżającym i ochronnym dba o intymne części 
ciała. Aloe Vera ma właściwości nawilżające i ochronne. Uwzględnia 
równowagę naturalnego pH skóry. Żel jest wzbogacony ekstraktami 

z rumianku, lawendy i nagietka. Pozostawia uczucie świeżości 
i czystości. Żel jest polecany do codziennej pielęgnacji miejsc 

intymnych, pomaga je nawilżyć, oczyścić, odświeżyć.
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Otrzymał	
nagrodę	

„NAJLEPSZA 
NOWOŚĆ“
w	zakresie	

kosmetyków	
naturalnych

i	organicznych.

Serum anti-age Aloe Vera

30 ml

Kod: 
801 122

Jest wynikiem wyjątkowej i bardzo efektywnej  
kombinacji składników. 
• sprawia, że skóra jest widocznie piękniejsza, młodsza,  

promienniejsza, elastyczna i pełna energii
• redukuje zmarszczki, łagodzi oznaki zmęczenia
• przywraca skórze jednolity koloryt i równowagę

Składniki: ekstrakt z liści 
Aloe Vera Barbadensis*, 
gliceryna roślinna, kwas 
hialuronowy *rośliny 
pochodzące z własnych 
upraw ekologicznych

Serum przywraca skórze elastyczność, 
odpowiednio ją nawilża i redukuje 
zmarszczki. Wysokie stężenie kwasu  
hialuronowego oddziaływuje  
równocześnie na najgłębsze warstwy  
skóry, jak i na jej powierzchnię. Szybko  
się wchłania i jest polecany jako baza  
pod makijaż.

Nawilża,	odświeża,	regeneruje	i	chroni

Na 
specjalne 

zamówienie
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Serum pod oczy Aloe Vera

50 ml

Kod: 
801 120

Wykazuje	potrójny	efekt

• lekki, delikatny i bardzo aktywny krem o natychmiastowym 
efekcie nawilżającym i ochronnym

• dostarcza świeżości i energii przez 24 godziny
• pomaga przywrócić skórze harmonię
• sprawia, że skóra promienieje i jest aksamitna w dotyku

Stymuluje naturalną produkcję kolagenu. Jest polecany dla  
wszystkich rodzajów skóry, na twarz, szyję i dekolt.

Składniki: ekstrakt z liści 
Aloe Vera Barbadensis*, 
olej z migdałowca pospoli-
tego, masło shea, gliceryna 
roślinna, kwas hialuronowy, 
olej z owoców granatu, olej 
z winogron, olej z opuncji 
*rośliny pochodzące 
z własnych upraw ekolo-
gicznych

24 godzinny krem Aloe Vera  

Składniki: ekstrakt z liści Aloe 
Vera Barbadensis*, olej  
z migdałowca pospolitego, 
olej z jojoby kalifornijskiej, 
 kwas hialuronowy, olej 
z owoców granatu, ksylitol, 
gliceryna roślinna, witamina E 
*rośliny pochodzące z włas-
nych upraw ekologicznych

• jest szybką i intensywną ochroną przed starzeniem się 
skóry okolic oczu

• w widoczny sposób walczy z następstwami zmęczenia
• głęboko nawilża, odżywia i zmiękcza skórę wokół oczu
• tonizuje i chroni kontur oczu, rozjaśnia i łagodzi skórę
• skóra już po pierwszym użyciu jest nawilżona i rozjaśniona

Dzięki zawartości substancji czynnych serum pomaga 
utrzymać jednolity koloryt skóry i promienny wygląd.

Działa przeciwzmarszczkowo, przeciwko workom pod oczami 
oraz niweluje ciemne kręgi pod oczami.

Doskonale	nawilża
Krem nawilżający pomaga skórze utrzymać prawidłowe nawil-
żenie, a równocześnie dodaje świeżości, miękkości i energii.

Na 
specjalne 

zamówienie

30 ml

Kod: 
801 121
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Ten skoncentrowany roślinny żel jest wyprodukowany w taki sposób, aby pozytywnie 
wpływał przy bólach szyi, kręgosłupa szyjnego, ramion, kolan, stawów, kręgosłupa,  
mięśni i ścięgien. Polecany jest sportowcom i osobom aktywnym fizycznie, pomaga przy 
naciągniętych mięśniach, odpowiedni po ukąszeniu przez owady. 

Składniki: żel z Aloe Vera Barbaden-
sis*, Olea Europaea (olej z oliwek 
z pierwszego tłoczenia)*, ekstrakt 
z rozmarynu*, ekstrakt z czarciego 
pazura, mentol, kamfora, ekstrakt  
z rumianku lekarskiego, ekstrakt  
z szałwii, ekstrakt z arniki górskiej
* rośliny pochodzące z własnych 
upraw ekologicznych

• żel jest w praktycznym, podróżnym opakowaniu, roll-on umożliwia szyb-
ką i prostą aplikację, wystarczy tylko kilkukrotnie potrzeć kuleczką  
i wmasować w bolące miejsce, uczucie ulgi pojawi się po kilku minutach

• żel nie jest tłusty i nie brudzi ubrań
• zawiera wyciąg z czarciego pazura i kamfory (zmniejszają napięcie 

mięśni), wyciąg z arniki (herbariusze podają, że pomaga przy stłucze-
niach i siniakach), mentol i szałwię (łagodzą zmęczenie, mają działanie 
odświeżające), rozmaryn (łagodnie wspomaga ukrwienie skóry), Aloe 
Vera, olej z oliwek i rumianek (łagodzą podrażnienia skóry)

Aloe Vera Rescue gel 
Żel	pierwszej	pomocy

12
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100% Aloe Vera żel spray 

60 ml

Kod: 
801 117

200 ml

Kod: 
801 102

Czysty, naturalny żel z Aloe Vera i naturalnych ekstraktów roślinnych 
jest doskonały przy drobnych uszkodzeniach i poparzeniach skóry. 
Żel schłodzi, odświeży i złagodzi wszelkie podrażnienia. Szybko się 
wchłania, pozostawia przyjemny zapach i aksamitne uczucie świeżości. 

	

Odświeża	i	regeneruje	

Składniki: żel z Aloe Vera Barbadensis*, 
Olea Europaea (olej z oliwek z pierwszego 

tłoczenia)*, olej z kiełków pszenicy*, 
ekstrakt z nagietka lekarskiego, 

ekstrakt z rumianku lekarskiego, 
mentol, alantoina, panthenol, 

kwas hialuronowy     

* rośliny pochodzące 
z własnych upraw ekologicznych

• wspomaga regenerację skóry przy drobnych uszkodzeniach
• łagodzi podrażnienia skóry po nadmiernym opalaniu  

i po ukąszeniu przez owady
• jest doskonały do regeneracji skóry po oparzeniu czy uszkodzeniu
• polecany również do skóry wrażliwej, suchej i popękanej
• gwarantuje natychmiastowe i długotrwałe odświeżenie
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50 ml

Kod: 
801 108Składniki: żel z Aloe Vera 

Barbadensis*, olej  
z oliwek z pierwszego 
tłoczenia*, gliceryna, olej 
arganowy, olej z kiełków 
pszenicy*, kwas hialuro-
nowy, olej z pestek 
moreli*, olej migdałowy* 
*rośliny pochodzące 
z własnych upraw  
ekologicznych

• krem odświeża, regeneruje i odżywia skórę
• pomaga walczyć z niekorzystnymi wpływami środowiska i niedoskonałościami skóry, 

Krem na dzień i na noc 
Aloe	Vera	&	olej	z	oliwek

Delikatny, organiczny krem do stosowania zarówno na dzień jak i na noc. Zawiera 
doskonale wyważone składniki: żel z Aloe Vera, olej z oliwek, olej z kiełków pszenicy, 
glicerynę, olej arganowy, masło bambusowe, kwas hialuronowy, olej morelowy 
i migdałowy.

Odświeża	i	regeneruje

ze zmęczeniem, zmarszczkami,  
zaczerwienieniem i odwodnieniem skóry

• skóra jest doskonale nawilżona, gładsza,  
napięta i aksamitna

• polecany do wszystkich rodzajów skóry

14
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Naturalny żel Anti-aging 
Aloe	Vera	&	olej	z	oliwek

100 ml

Kod: 
801 101Czysto naturalny żel z Aloe Vera i naturalnych ekstrak-

tów działa jako drogocenna dawka czystej natury, 
która pomaga skórze walczyć z objawami zmęczenia 
i starzenia się. Nadaje skórze elastyczność, świeżość, 
tonizuje ją i skutecznie spowalnia objawy starzenia. 
Pozostawia skórę gładką i aksamitnie delikatną. Żel 
jest polecany do codziennego stosowania. Delikatnie 
wmasować na twarz wokół oczu, ust, szyi i dekoltu, 
można stosować bezpośrednio na zmarszczki.

Składniki: żel z Aloe Vera Barbadensis*, olej z oliwek z pierwszego tłoczenia*, kwas hialuronowy, olej z kiełków pszenicy*, 
olej z pestek moreli *, gliceryna pochodzenia roślinnego, alantoina 
*rośliny pochodzące z własnych upraw ekologicznych

• do walki z objawami starzenia
• doskonały na zmarszczki (zmniejsza ich głębokość)
• pomaga w przypadku trądziku, podrażnionej skóry  

(np. przy zaczerwienieniu i w przypadku suchej skóry)
• polecany do pielęgnacji konturów oczu
• ożywia skórę szyi i dekoltu
• jest doskonały po opalaniu do nawilżenia skóry
• polecany dla mężczyzn – przyjemnie chłodzi po goleniu

Naturalny	żel	przeciw	zmarszczkom
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Deo natural Roll on 

Krem dzięki zawartości wielu składników o dobroczynnym działaniu dosko-
nale chroni, nawilża, odżywia i pielęgnuje skórę dłoni. Żel z Aloe Vera i olej 
z oliwek są składnikami odżywczymi i ochronnymi. Olej z kiełków pszenicy 
jest składnikiem naturalnie zmiękczającym. Masło shea odżywia i zmiękcza 
skórę oraz łagodzi podrażnienia. Ekstrakt z rumianku działa jako antyutleniacz 
i łagodzi podrażnienia. Kocanka włoska ma funkcję antyreumatyczną i prze-
ciwzapalną. Nagietek lekarski doskonale łagodzi drobne uszkodzenia wkoło 
paznokci i na dłoniach.

Składniki:  żel z Aloe Vera Barbadensis*, Olea Euro-
paea (olej z oliwek z pierwszego tłoczenia)*, glice-
ryna, olej z kiełków pszenicy*, olej z nasion dzikiej 
róży*, ekstrakt z kwiatów rumianku, ekstrakt z nagietka 
lekarskiego, ekstrakt z kocanki włoskiej, alantoina, kwas 
hialuronowy, masło shea*
*rośliny pochodzące z własnych upraw ekologicznych

Naturalna	walka	z	potem

Ziołowy produkt, który dzięki naturalnym bioekstraktom i połączeniu skutecznych substancji z dezodorantem wchłania zapach 
i działa przeciwbakteryjnie. Połączone działanie efektywnych substancji reguluje naturalną drogą proces pocenia, a także respektuje 
fizjologię skóry i pozostawia przyjemne uczucie naturalnej świeżości przez cały dzień.

• nie zawiera alkoholu
• nie zawiera aluminium
• delikatny dla skóry
• skuteczny przeciwko nieprzyjemnemu zapachowi potu
• wszystko na bazie naturalnej, bez substancji chemicznych

Składniki: żel z Aloe Vera Barbadensis*, Olea Europaea (olej 
z oliwek z pierwszego tłoczenia)*, gliceryna roślinna, ekstrakt 
z rozmarynu*, ekstrakt z lawendy*, ekstrakt z owoców cytryny*,  
ekstrakt z rumianku lekarskiego, ekstrakt z nagietka lekarskiego
*rośliny pochodzące z własnych upraw ekologicznych

Nawilża	i	pielęgnuje

Krem do rąk 
Aloe	Vera	&	olej	z	oliwek
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Szampon 
Aloe	Vera	&	olej	z	oliwek

250 ml

Kod: 
801 103

50 ml

Kod: 
801 119

100 ml

Kod: 
801 107

Szampon do włosów z Aloe Vera i olejem z oliwek został stworzo-
ny w taki sposób, aby zapewnić włosom ochronę, gładkość i uczu-
cie czystości. Uwzględnia potrzeby skóry głowy i włosów – usuwa 
wszelkie zanieczyszczenia oraz następstwa spowodowane stresem 
i wpływami zewnętrznymi. Regularne stosowanie szamponu 
sprawia, że włosy są odżywione i zregenerowane. Zyskują natu-
ralną równowagę i blask. Szampon jest odpowiedni dla każdego 
rodzaju włosów.

Składniki:  żel z Aloe 
Vera Barbadensis*, 
hydrolizowane proteiny 
pszeniczne, Olea Euro-
paea (olej z oliwek 
z pierwszego 
tłoczenia)*, ekstrakt
z nagietka lekarskiego, 
panthenol
*rośliny pochodzące 
z własnych upraw 
ekologicznych

Odżywia	i	regeneruje	

17
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Nts Laboratory Sp. z o.o. Sp.k. to 
polska firma specjalizująca się 
w produkcji kosmetyki pielęgnacyjnej. 
W ciągu ostatnich lat firma zdobyła 
bogate doświadczenie na rynku 
profesjonalnych kosmetyków. Swoje 
sukcesy i doskonałe wyniki firma 
zawdzięcza współpracy z wybitny-
mi specjalistami w zakresie branży 
beauty (salony kosmetyczne, gabinety 
medycyny kosmetycznej, SPA), jak 
również zatrudniając i współpracu-
jąc z renomowanymi technologami 
receptur kosmetycznych.

Połączenie doświadczeń producenta 
z możliwościami technologii zmiany 
struktury wody (tj. nano wodą, która 
jest głównym składnikiem kosmety-
ków) oraz możliwości pozyskiwania 
nano struktur metali szlachetnych 
takich jak złoto, platyna i srebro dało 
możliwość stworzenia kosmetyków
o nowym poziomie zarówno pod 
względem jakości jak i bezpieczeń-
stwa. Firma otrzymała wiele cennych 
nagród na arenie międzynarodowej 
– np. złoty medal na Międzynaro-
dowych Targach Innowacyjności 

Kosmetyki z serii fin beauty są przeznaczone nie tylko dla 
wymagających klientów. Zawierają aktywne nanocząsteczki 
złota, srebra, platyny, kwas hialuronowy, wyciągi roślinne, 
naturalne oleje oraz peptydy o działaniu liftingującym.

Produkty kosmetyczne
fin beauty

18
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Zestaw fin beauty 4

Kod: 
3010005

Kod: 
3010004

w Belgii, srebrny medal na Międzyna-
rodowych Targach Wynalazczości  
w Paryżu, nagroda Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie 
itp. Wyniki prac doczekały się zarówno 
licznych publikacji w czasopismach 
naukowych jak również kontynuacji
badań w postaci otwartych przewo-
dów doktorskich. Producent otrzymał 
również liczne granty naukowe oraz 
dofinasowania ze środków Unii Euro-
pejskiej na wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych.

Zestaw fin beauty 5

Kompletny zestaw 
czterech kosmetyków 
w pudełku 
prezentowym
Zawiera: krem na dzień, 
krem na noc, krem 
pod oczy, serum oraz 
testery kosmetyków  
i kolorową broszurę.

Kompletny zestaw 
pięciu kosmetyków 
w pudełku prezentowym
Zawiera: krem na dzień, 
krem na noc, krem pod oczy, 
serum, płyn micelarny 
oraz testery kosmetyków  
i kolorową broszurę.
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• Krem ze złotem i platyną przeznaczony do codziennej pielęgnacji twarzy. 
• Aktywne nanocząsteczki złota i platyny mają działanie przeciwzmarszczkowe.
• Naturalne oleje utrzymują właściwą równowagę hydrolipidową naskórka. 
• Kwas hialuronowy wygładza i skutecznie nawilża. 
• Biomimetyczny peptyd Argireline zapobiega powstawaniu zmarszczek. 
• Wyciąg z wąkrotki azjatyckiej wspomaga produkcję kolagenu. 

Nanozłoto – pobudza procesy regeneracyjne w skórze. Stymuluje syntezę kolagenu, 
działa przeciwzmarszczkowo. Nawilża skórę i likwiduje przebarwienia skórne. 
Nanoplatyna – zmniejsza przebarwienia naskórka poprzez redukcję podrażnień i zaczerwienień. 
Peptyd Argireline – intensywnie ujędrnia. Rozluźnia mięśnie twarzy, zapobiega powstawaniu 
zmarszczek, spłyca głębokie zmarszczki. 
Arginina – łagodzi podrażnienia, pobudza produkcję kolagenu, wzmacnia barierę ochronną naskórka. 
Kwas hialuronowy – zwiększa napięcie skóry i wygładza drobne zmarszczki, głęboko nawilża.
Olej makadamia – zmiękcza i wygładza skórę. Hamuje proces starzenia się skóry, chroni przed 
wolnymi rodnikami. Ujędrnia skórę. 
Olej arganowy – posiada właściwości pielęgnacyjne i antyoksydacyjne. Wspomaga regenerację 
naskórka. Reguluje wydzielanie sebum. 
Olej jojoba – redukuje podrażnienia oraz nawilża skórę. Reguluje wydzielanie sebum. 
Masło shea – regeneruje i odżywia skórę. Działa natłuszczająco i ochronnie. 
Wyciąg z wąkrotki azjatyckiej – pobudza procesy regeneracyjne naskórka. Zwiększa elastyczność 
skóry, wygładza zmarszczki, nawodnia skórę. 
Pantenol – działa łagodząco i przeciwzapalnie. Skutecznie nawilża skórę. 
Witamina E – silny antyoksydant redukujący aktywność wolnych rodników. 

50 ml

Kod: 
700 513

Krem zawiera: aktywne na-
nocząsteczki złota i platyny, 
olej z orzechów makadamia, 
olej z jojoby i olej arganowy, 
masło shea, peptydy, kwas 
hialuronowy, wyciąg z wąkrotki 
azjatyckiej, aminokwas argininę, 
pantenol, witaminę E 

Liftingujący krem na dzień	
ze	złotem	i	platyną
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Testery
2 ml

Kod: 
700 503

2 ml

Kod: 
700 509

1,5 ml

Kod: 
700 504

21
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50 ml

Kod: 
700 512

• Liftingujący krem na noc z aktywnymi nanocząsteczkami złota i srebra, które  
regenerują, odżywiają i odmładzają skórę.

• Ekstrakt z liści paproci ma intensywne działanie liftingujące, daje efekt napięcia  
i wygładzenia.

• Głęboko nawilżający kwas hialuronowy pozytywnie wpływa na sprężystość  
i młody wygląd skóry. 

• Masło shea nawilża i wzmacnia elastyczność skóry.

Nanozłoto – pobudza procesy regeneracyjne w skórze. Stymuluje syntezę kolagenu, działa przeciw-
zmarszczkowo. Nawilża skórę i likwiduje przebarwienia skórne.
Nanosrebro – zwiększa poziom nawilżenia skóry i uelastycznia ją. Normalizuje koloryt cery poprzez 
redukcję zaczerwienień i podrażnień. Nie podrażnia i nie uczula.
Ekstrakt z liści paproci – bogaty w polisacharydy oraz substancje napinające skórę, już po kilku mi-
nutach skóra jest napięta, wygładzona i nawilżona. Działa intensywnie liftingująco i pozostawia skórę 
idealnie napiętą.
Peptyd Argireline – ma intensywne działanie liftingujące. Rozluźnia napięcie mięśni twarzy zapobie-
gając powstawaniu zmarszczek mimicznych, spłyca głębokie linie zmarszczek.
Kwas hialuronowy – zwiększa napięcie skóry i wygładza drobne zmarszczki. 
Głęboko ją nawilża i pobudza procesy regeneracyjne.
Masło shea – regeneruje i odżywia skórę. Działanie natłuszczająco-ochronne przywraca naturalną 
równowagę bariery hydrolipidowej naskórka.
Pantenol – działa łagodząco i przeciwzapalnie. Skutecznie nawilża skórę.
Witamina E – silny antyoksydant redukujący aktywność szkodliwych wolnych rodników. Zapobiega 
przedwczesnemu starzeniu się skóry.

Liftingujący krem na noc	
ze	złotem	i	srebrem

Krem zawiera: aktywne nanocząs-
teczki złota i srebra, kwas hialuro-
nowy, masło shea, peptydy, wyciąg 
z liści paproci, pantenol, witaminę E
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Testery

7 g

Kod: 
700 523

7 g

Kod: 
700 525

2 g

Kod: 
700 526

23
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15 ml

Kod: 
700 514

• Liftingujący krem pod oczy 
przeznaczony do pielęgnacji 
delikatnej skóry okolic oczu. 

• Aktywne nanocząsteczki złota 
i srebra regenerują, odżywiają 
i odmładzają skórę. 

• Peptyd biomimetyczny ma 
intensywne działanie liftingu-
jące, zapobiega powstawaniu 
zmarszczek mimicznych. 

• Kwas hialuronowy i masło 
shea zwiększają nawilżenie  
i napięcie skóry, przywracają 
naturalną równowagę bariery 
hydrolipidowej naskórka. 

Krem zawiera: aktywne 
nanocząsteczki złota  
i srebra, peptydy, kwas 
hialuronowy, masło shea, 
ekstrakt z liści paproci

Nanosrebro – zwiększa poziom nawilżenia skóry i uelastycznia ją. Normalizuje koloryt cery 
poprzez redukcję zaczerwienień i podrażnień. Nie podrażnia i nie uczula.
Nanozłoto – pobudza procesy regeneracyjne w skórze, stymuluje syntezę kolagenu, działając 
w ten sposób przeciwzmarszczkowo. Nawilża skórę i likwiduje przebarwienia skórne. 
Nie podrażnia i nie uczula.
Peptyd Argireline – ma intensywne działanie liftingujące. Rozluźnia napięcie mięśni twarzy 
zapobiegając powstawaniu zmarszczek mimicznych. Spłyca głębokie linie zmarszczek.
Kwas hialuronowy – zwiększa napięcie skóry i wygładza drobne zmarszczki. Dzięki zdolności 
wody na powierzchni naskórka głęboko ją nawilża i pobudza procesy regeneracyjne.
Masło shea – regeneruje i odżywia skórę. Działanie natłuszczająco-ochronne przywraca natural-
ną równowagę bariery hydrolipidowej naskórka.
Ekstrakt z liści paproci – bogaty w polisacharydy oraz substancje napinające skórę, już po kilku 
minutach daje efekt 3D, skóra jest napięta, wygładzona i nawilżona. Działa intensywnie liftingują-
co, a silne wiązania wodorowe pomiędzy cząsteczkami pozostawiają skórę idealnie napiętą.

Liftingujący 
krem pod oczy 
ze	złotem	i	srebrem
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• Rozświetlająco – rozjaśniający krem do twarzy z witaminą C i cynkiem to 
idealne rozwiązanie dla każdego rodzaju cery.

• Przeznaczony również do pielęgnacji skóry wrażliwej.
• Szerokie spektrum działania kremu wynika ze starannego doboru składników 

aktywnych.
• Kompleks witamin sprawia, że skóra odzyskuje blask oraz młody wygląd.  

50 ml

Kod: 
700 524

Rozświetlająco - rozjaśniający krem do twarzy  
z witaminą C i cynkiem 

Ekstrakt z liści drzewa oliwnego - znany jest powszechnie jako źródło silnych antyoksydan-
tów, które chroniąc przed działaniem wolnych rodników opóźnia procesy starzenia. Oleuro-
peina zawarta w tym ekstrakcie wraz z witaminą C przeciwdziała tworzeniu się przebarwień 
wyrównując koloryt skóry, a przy tym wygładza i rewitalizuje. 
Kompleks cynku - nie tylko zwiększa wchłanianie witaminy C, ale również reguluje funkcje skó-
ry ograniczając wydzielanie sebum. Wraz z panthenolem (witamina B5) łagodzą podrażnienia. 
Pantenol - wykazuje również działanie nawilżające zmniejszając transepidermalną ucieczkę 
wody.
Olej słonecznikowy - zmiękcza, wygładza i wzmacnia warstwę ochronną skóry chroniąc przed 
niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. 
Witamina E - znana powszechnie jako „witamina młodości“ jest niezbędnym elementem pięk-
nego wyglądu. Dogłębnie odżywia skórę nadając jej zdrowy blask.

Krem zawiera: ekstrakt z liści drzewa 
oliwnego, kompleks witaminy C, cynk,  
pantenol, witaminę E
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30 ml

Kod: 
700 511

• Skoncentrowane serum liftingujące i nawilżające skórę. 
• Jest idealne jako baza pod krem. 
• Aktywne nanocząsteczki złota i platyny mają działanie przeciwzmarszczkowe  

i wygładzające, dzięki czemu cera wygląda młodo i promiennie.
• Peptyd biomimetyczny zapobiega powstawaniu zmarszczek mimicznych, ma  

intesywne działanie ujędrniające. 
• Głęboko nawilżający kwas hialuronowy pozytywnie wpływa na sprężystość i młody 

wygląd skóry. 

Nanozłoto – pobudza procesy regeneracyjne w skórze. Stymuluje syntezę kolagenu, działając 
w ten sposób przeciwzmarszczkowo. Nawilża skórę i likwiduje przebarwienia skórne.
Nanoplatyna – zmniejsza przebarwienia naskórka poprzez redukcję podrażnień i zaczerwienień.
Peptyd Argireline – ma intensywne działanie liftingujące. Rozluźnia napięcie mięśni twarzy zapo-
biegając powstawaniu zmarszczek mimicznych, spłyca głębokie linie zmarszczek.
Kwas hialuronowy niskocząsteczkowy – chroni przed procesami prowadzącymi do starzenia 
się skóry doskonale wiążąc wodę i nawilżając naskórek.
Kwas hialuronowy wysokocząsteczkowy – tworzy naturalny film wzmacniający barierę hydrolipi-
dową skóry, jednocześnie nawilża i zapobiega transepidermalnej ucieczce wody. 
Pantenol – działa łagodząco i przeciwzapalnie. Skutecznie nawilża skórę.
Witamina E – silny antyoksydant, który zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry.
Witamina A – przyspiesza odnowę komórek naskórka i poprawia koloryt skóry. 
Witamina F – chroni i natłuszcza powierzchnię skóry.

Liftingujące serum 
ze	złotem	i	platyną

Serum zawiera: aktywne 
nanocząsteczki złota i platyny, 
peptydy, kwas hialuronowy, 
pantenol, witaminy E, A oraz F
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200 ml

Kod: 
700 510• Delikatny płyn micelarny przeznaczony do demakijażu twarzy oraz okolic oczu. Kompleksowe 

połączenie składników sprawia, że kosmetyk jest idealny dla każdego rodzaju cery. 
• Wyjątkowo skutecznie i łagodnie usuwa makijaż, nadmiar sebum oraz inne zanieczyszczenia  

z powierzchni skóry.
• Aktywne nanocząsteczki złota stymulują procesy regeneracyjne, odmładzają i odżywiają skórę. 
• Kwas hialuronowy wiąże cząsteczki wody tworząc ochronny film na skórze i zapewnia optymalny 

poziom nawilżenia. 
• Pantenol łagodzi podrażnienia, które często towarzyszą skórze wrażliwej.

Nanozłoto – pobudza procesy regeneracyjne w skórze. Stymuluje syntezę kolagenu, działa przeciwzmarszczkowo. 
Nawilża skórę i likwiduje przebarwienia skórne.
Kwas hialuronowy – zwiększa napięcie skóry i wygładza drobne zmarszczki. Dzięki zdolności wiązania wody na 
powierzchni naskórka głęboko ją nawilża i pobudza procesy regeneracyjne.
Pantenol – działa łagodząco i przeciwzapalnie. Skutecznie nawilża skórę. 

Płyn micelarny do demakijażu 
ze	złotem	i	kwasem	hialuronowym

Płyn micelarny dokładnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia, nie narusza bariery 
ochronnej skóry. Usuwa makijaż (włącznie kosmetyków wodoodpornych), 
zanieczyszczenia i nadmiar sebum bez stosowania wody lub innych preparatów. 
Mikroskopijne cząsteczki olejowe rozpuszczone w wodzie działają jak magnez 
– po naniesieniu na skórę wiążą do siebie zanieczyszczenia, na powierzchni skóry 
pozostaje tylko woda, dzięki czemu dochodzi do delikatnego oczyszczenia bez 
naruszenia bariery ochronnej skóry.
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Płyn micelarny zawiera: 
aktywne nanocząsteczki 
złota, kwas hialuronowy, 

pantenol
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Żel  przeznaczony do mycia i codziennej pielęgnacji każdego rodza-
ju skóry twarzy, szyi i dekoltu, a w szczególności tłustej, mieszanej 
oraz trądzikowej. Dzięki delikatnej bazie myjącej łagodnie oczyszcza 
usuwając zanieczyszczenia oraz pozostałości makijażu, nie zaburzając 
przy tym naturalnego pH skóry. Nie wysusza i nie podrażnia skóry 
pozostawiając ją odświeżoną i zmatowioną. Za działanie produktu  
odpowiadają wyselekcjonowane substancje aktywne: ekstrakt  
z zielonej herbaty, jeżówki oraz Actinidol. 

Żel do mycia twarzy 
z	jeżówką	i	zieloną	herbatą

Zielona herbata to bogactwo antyoksydantów, witamin i minerałów. Antyoksydanty pozwalają 
przeciwdziałać wolnym rodnikom odpowiedzialnym za przedwczesne starzenie się skóry. Wspoma-
ga procesy odnowy komórkowej. Ponadto, właściwości przeciwzapalne zielonej herbaty pomagają 
zmniejszyć zaczerwienienia skóry działając przy tym łagodząco. 
Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) jest rośliną pochodzącą z Ameryki Północnej. W medycy-
nie naturalnej stosowana jest w formie naparów w celu wzmocnienia odporności. W swoim składzie 
zawiera m.in. olejki eteryczne, flawonoidy, polisacharydy itp. W kosmetyce stosowana jest ze względu 
na swoje właściwości regenerujące. Udowodnione zostało, że ekstrakt z jeżówki dezaktywuje hialuro-
nidazę – enzym wydzielany przez bakterie, który rozkłada kwas hialuronowy naturalnie znajdujący się 
w skórze i odpowiedzialny za odpowiednie nawilżenie i sprężystość.
Actinidol to kompleks kwasów odpowiedzialnych za seboregulację gruczołów łojowych. Zawiera 
m.in. kwas 10-HDA występujący również w mleczku pszczelim. Dzięki niemu żel najpierw oczysz- 
cza gruczoły łojowe z zalegającej wydzieliny, a następnie obkurcza ich ujścia. Regularne stosowanie 
zapobiega tworzeniu się nowych zmian trądzikowych oraz ogranicza skłonność do stanów zapalnych. 
Działanie potwierdzone badaniami.

200 g

Kod: 
700 516
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400 g

Kod: 
700 520

500 g

Kod: 
700 519

Sposób użycia: 
Niewielką ilość balsa-
mu należy nałożyć na 

czystą i suchą skórę 
całego ciała oraz wma-
sować kolistymi rucha-

mi do wchłonięcia.

Mleczko do ciała z silnie odżywczymi 
składnikami aktywnymi: olejem arganowym, 
kokosowym, awokado, masłem shea oraz 
ekstraktem z jagód goji. Mieszanka olejów 
tworzy warstwę ochronną na powierzchni 
skóry zabezpieczając ją przed utratą wody 
i podrażnieniami.

Balsam do ciała łączący w sobie siłę olejów naturalnych 
z ekstraktem z miodu i gardenii.

Miód jest szczególnie ceniony w kosmetyce ze względu na swoje 
właściwości nawilżające oraz łagodzące. Jest niezastąpiony w przypadku 
skóry przesuszonej i podrażnionej. 
Olej z róży znany jest przede wszystkim ze swojej wysokiej zawartości 
witaminy C, która jest silnym antyoksydantem oraz ma właściwości 
rozjaśniające. Zawiera również beta-karoten, który przyczynia się do 
wyrównywania kolorytu skóry.
Gardenia to wyjątkowy kwiat, który znany jest ze swoich właściwości 
wygładzających oraz zmiękczających skórę. 
Masło shea tworzy warstwę okluzyjną na powierzchni skóry, która chroni 
przed epidermalną utratą wody oraz stanowi ochronną barierę przed 
niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Razem z olejem lnianym oraz 
witaminami A i E wspomagają prawidłowe funkcjonowanie skóry.

Mleczko do ciała 
z	masłem	shea	i	olejem	arganowym	

Balsam do ciała 
z	ekstraktem	z	miodu	i	gardenii

Masło shea jest substancją silnie nawilżającą 
i natłuszczającą. Jest łagodne dla skóry. 
Zawiera witaminy A i E. Stosowanie go na 
skórę opóźnia efekty jej przedwczesnego 
starzenia spowodowanego niekorzystnymi 
czynnikami środowiskowymi.
Jagody goji to prawdziwa bomba witami-
nowa. Są naturalnym źródłem witaminy C, 
witamin z grupy B, beta-karotenu oraz mi-
nerałów. Dzięki zawartości antyoksydantów 
chroni przed wolnymi rodnikami.
Olej awokado chwalony jest głównie za 
swoje właściwości wygładzające. Dzięki 
niemu skóra jest miękka i jedwabiście gładka. 
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300 g

Kod: 
700 518

250 g

Kod: 
700 517

Szampon do włosów bogaty w odżywcze oleje i cząsteczki nano 
złota to nie tylko doskonały środek myjący, ale również głęboko 
pielęgnujący.

Oleje roślinne są naturalnymi emolientami. Stosowane na włosy tworzą 
warstwę ochronną zabezpieczającą przed przesuszaniem i w efekcie – 

Składniki aktywne: olej arganowy, olej 
kokosowy, olej makadamia, olej awokado, 

olej lniany, olej słonecznikowy, olej 
z oliwek, nano złoto, ekstrakt z rozmarynu

rozdwajaniem końcówek. Są również bogatym 
źródłem witaminy E, zwanej witaminą młodości. 
Jest ona silnym antyoksydantem, który chroni 
włosy i skórę głowy przed szkodliwym działaniem 
wolnych rodników. 
Nano złoto znane jest ze swoich właściwości 
regenerujących. Łagodzi podrażnioną skórę 
głowy wspomagając naturalne procesy odnowy 
naskórka. 
Oliwa z oliwek to prawdziwa bomba witamin A, 
D, E, K. Razem z olejem z awokado zadba 
o zdrowy wygląd włosów.

Odżywka do włosów to kompozycja wyselekcjonowanych olejów roś-
linnych – ze słodkich migdałów, arganowego, makadamia, awokado, 
słonecznikowego i oliwy z oliwek z masłem shea oraz nano złotem. 
Oleje roślinne są źródłem witamin potrzebnych organizmowi do 
prawidłowego funkcjonowania skóry oraz dbają o zdrowy wygląd 
włosów. 
Masło shea domyka łuski włosa pozostawiając je gładkie i lśniące. 
Olej ze słodkich migdałów znany jest ze swoich właściwości 
nawilżających bez obciążania włosów. 

Odżywka przeznaczona do wszystkich rodzajów włosów, 
a w szczególności suchych i zniszczonych.

Składniki aktywne: olej ze słod-
kich migdałów, olej arganowy, 
olej kokosowy, olej makadamia, 
olej awokado, olej lniany, olej 
słonecznikowy, olej z oliwek, 
nano złoto, masło shea, ekstrakt 
z rozmarynu

Szampon do włosów 
ze	złotem	i	olejem	arganowym

Odżywka do włosów 
ze	złotem	i	olejem	arganowym
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Peeling cukrowy 
o	zapachu	brzoskwini	i	mango

Delikatny peeling cukrowy jest przeznaczony 
do pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Jest 
połączeniem peelingujących kryształków cukru 
z olejem z nasion rzepaku. Doskonale złuszcza 
martwy naskórek, wygładza i odświeża ciało. 
Energetyzujący zapach brzoskwini i mango 
będzie pieścił zmysły, doda energii i wigoru.

500 g

Kod: 
700 529

Sposób użycia: należy 
nanieść peeling cukrowy 
na suchą lub wilgotną skórę
i masować przez kilka minut. 
Następnie spłukać wodą.

Olej z nasion rzepaku - zawiera naturalne bogactwo 
polifenoli o właściwościach przeciwutleniających.

Krzemionka - nadaje aksamitności.
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Kosmetyki z Finlandii łączą w sobie tradycyjne, wykorzy-
stywane przez pokolenia receptury z ziół oraz najnowszą 
wiedzę i nowoczesne technologie produkcji. Fińskie produk-
ty kosmetyczne są bezpieczne, doskonale się wchłaniają i są 
polecane nawet do skóry wrażliwej.  

Kosmetyki 
fińskie
 

z wyciągami z ziół
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50 ml

Kod: 
300 924

50 ml

Kod: 
300 902

Pycnogenol® gel zawiera bardzo silny antyutleniacz Pycnoge-
nol® (wyciąg z kory sosny przybrzeżnej), witaminę E, panthenol 
i Aloe Vera. Ogranicza powstanie zmarszczek i naprawia szkody 
spowodowane promieniami słonecznymi. Naskórek zostanie 
wygładzony, wzmocniony i zregenerowany, otrzyma brzoskwi-
niowy odcień. Świetny jest też dla mężczyzn po goleniu – działa 
jako środek dezynfekcyjny, a nie zawiera alkoholu, pielęgnuje 
cerę. Pycnogenol® gel jest przeznaczony do codziennego używa-
nia, ale również jako kuracja odmładzająca. 

Pycnogenol ® gel
Utrzymuje	zdrową	cerę	i	świeży	wygląd

Zastosowanie: 
dla wszystkich rodzajów 

skóry, stosować rano 
i wieczorem na 

oczyszczoną skórę.

Serię produktów 
z Pycnogenolem 

uzupełnia 
Pycnogenol® 

Strong 
– naturalny suplement 

diety z Finlandii.

Vivania jest wysoce skutecznym kremem zawierającym kwas 
hialuronowy, koenzym Q10, witaminę E, olej z jojoby oraz 
inne składniki, które wspomagają produkcję kolagenu i elastyny. 
Dzięki temu potrafi stłumić objawy starzenia się skóry, regeneru-
je ją, napina, nawilża i uelastycznia. Jest doskonały zwłaszcza dla 
osób w wieku średnim, do stosowania zarówno na dzień jak i na 
noc, odpowiedni również pod makijaż. Krem sprawi, że będziemy 
czuć się lepiej i lepiej wyglądać. 

Kwas	hialuronowy	i	koenzym	Q10

Zastosowanie: 
krem nakładać 

rano i wieczorem 
na oczyszczoną 

skórę. Odpowiedni 
dla każdego 

rodzaju cery, 
można stosować 

pod makijaż.

Vivania krem
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Skin cream
Nawilżający krem o głębokim działaniu oczyszczającym

• oczyszcza skórę i usuwa z niej wszystkie zanieczyszczenia
• polecany dla nastolatków do cery tłustej
• polecany dla mężczyzn zamiast pianki do golenia
• sprawdzony również jako krem ochronny do rąk
• zawiera kamforę, glicerynę i alkohol, olejek eukaliptusowy,  

olejek z goździków, mentol i kalcium

Krem przydatny dla całej rodziny
Kobietom wszystkich kategorii wiekowych zapewni doskonale czystą i nawilżoną skó-
rę, bez negatywnych skutków stosowania mydła. Młode osoby w okresie dojrzewania 
docenią jego skuteczność w oczyszczaniu zatkanych porów. Nawilża skórę i łagodzi 
wszelkie podrażnienia. Mężczyźni mogą stosować krem zamiast pianki do golenia – 
przed goleniem należy nanieść na twarz grubszą warstwę kremu.

Zastosowanie: Do mycia twarzy: nanieść na wilgotną skórę twarzy i okrężnymi 
ruchami umyć twarz. Pozostawić przez chwilę by działał. Następnie spłukać wodą. 

To doskonały sposób usunięcia wszelkich zanieczyszczeń. Krem można również 
stosować w postaci maseczki. Nanieść krem na twarz i pozostawić na 15 minut. To 

idealny sposób nawilżenia skóry, regeneracji i usunięcia obumarłych komórek. Moż-
na stosować również jako krem. Nanieść cienką warstwę na twarz i pozostawić do 

wchłonięcia. Nie trzeba spłukiwać twarzy. Już przy pierwszych oznakach tłustej cery, 
należy stosować codziennie zamiast mydła i raz w tygodniu w formie maseczki.

Kosmetyki 
specjalne
przeznaczone	
dla	kobiet,	
mężczyzn	i	dzieci

225 g

Kod: 
415 034
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Czysta wazelina 
kosmetyczna 

200 g

Kod: 
405 077

• uniwersalny produkt o szerokim spektrum 
zastosowania

• zawiera czystą wazelinę kosmetyczną
• doskonały krem ochronny
• w zimie chroni twarz przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi oraz wargi 
przed popękaniem

• zmiękcza zrogowaciałą skórę pięt i łokci
• doskonały pomocnik przy farbowaniu rzęs 

czy brwi
• ma wysokie działanie ochronne i nawilżające
• bezbarwna, nieperfumowana

Stosowana jako krem pielęgnuje skórę. Chroni 
ją przed uszkodzeniem w trakcie pracy, 

w zimie ochrania twarz i usta przed mrozem. 
Stosowana na twardy naskórek stóp skutecz-

nie zmiękcza go i nawilża. Hipoalergiczna, 
niebarwiona. Nanosić na czystą i suchą skórę.

35

Doskonała	ochrona	skóry



36 37

225 g

Kod: 
415 271

225 g

Kod: 
400 010

• żel przeznaczony do masażu sportowego i regeneracyjnego
• zawiera substancję czynną - mentol, która łagodzi zmęczenie mięśni  

i stawów po wysiłku fizycznym
• mentol jest pozyskiwany głównie z mięty pieprzowej
• wykazuje również działanie regeneracyjne i relaksacyjne
• nieodzowny dla sportowców amatorów oraz  

sportowców profesjonalistów

Chłodzący żel zawiera 2% mentolu, kamforę oraz substancję czynną, 
która przynosi ulgę dla zmęczonych mięśni po dużym wysiłku fizycznym. 
Dostępny w opakowaniu zawierającym folię ochronną w celu ochrony 
substancji czynnych i zapewnienia doskonałej higieny. 

Żel	do	masażu
Diamond Ice 2,5% 
Żel	do	masażu	z	Aloe	Vera
• super silny żel do masażu
• polecany dla bardzo zmęczonych stawów
• odświeża i regeneruje
• wspomaga szybką regenerację po wysiłku fizycznym 

Chłodzący żel do masażu Diamond Ice zawiera 2,5% mento-
lu, kamforę oraz wyciąg z Aloe Vera, który posiada działanie 
regenerujące i relaksujące.

Nanosić na konkretne miejsca (plecy, uda, łydki) 
i dokładnie masować, aż do wchłonięcia. Masaż 
wzmacnia działanie żelu. Czynność powtarzać 
według potrzeby, nawet kilkukrotnie w ciągu dnia. 
Nie stosować na odarcia, rany cięte ani drobne 
poranienia skóry.  

Arctic Ice 2%

Żel nanieść na konkretne
miejsce i dokładnie 
wmasować do chłonięcia. 
Masaż wzmacnia działanie 
żelu. Powtarzać 3 razy 
dziennie. Nie stosować żelu 
na odarcia, rany cięte oraz 
poranienia skóry.

36
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Substancje eteryczne 
uwalniają się pod-
czas masażu klatki 
piersiowej i pleców. 
Krem należy delikatnie 
wmasowywać.  
Ma działanie 
rozgrzewające.

125 g

Kod: 
406 001

Krem rozgrzewający
Dobroczynne	działanie		
olejków	eterycznych

Składniki aktywne:
• olejek kamforowy – stosowany jako środek rozgrzewający
• olejek eukaliptusowy – posiada właściwości antyseptyczne
• mentol – daje szybko odczuwalne wrażenie chłodu  

i świeżości
• produkt wytwarzany jest na bazie wazeliny

36 37
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120 g

Kod: 
700 522

Pasta do zębów 
z aktywnym węglem i sosną śródziemnomorską

Płyn do płukania jamy ustnej
z aloesem i nagietkiem
Bezalkoholowy płyn do codziennego użytku. Dzięki odpowiednio dobranej recepturze pomaga w utrzymywaniu prawidłowej higieny 
jamy ustnej. Siła naturalnych składników wraz z regularnym stosowaniem produktu zapobiega próchnicy oraz dba o świeży oddech.
Ekstrakt z aloesu oraz nagietka znane są nie tylko ze swoich właściwości pielęgnujących, ale również  antybakteryjnych. Nagietek za-
wiera wiele cennych substancji. Wśród nich można wskazać olejki eteryczne, flawonoidy, sole mineralne, witaminę C i cholinę. Nagietek 
wpływa na przyspieszenie procesu gojenia się ran, oparzeń, podrażnień, a nawet zmian skórnych. Aloes to lubiąca ciepły klimat roślina. 
Bogaty jest w witaminy takie jak A, C, E oraz z grupy B i minerały (m.in. magnez, wapń, sód). W medycynie naturalnej wykorzystywany 
jest od wieków w łagodzeniu podrażnień. Okłady z aloesu cenione są ze względu na swoje właściwości nawilżające, regenerujące oraz 
głęboko odżywiające. Ksylitol to naturalna substancja pozyskiwana z kory brzozy fińskiej. Znany jest ze swoich właściwości antyseptycz-
nych, co zapobiega powstawaniu próchnicy. Pomaga również w likwidacji płytki nazębnej.

Węgiel aktywny zyskał szerokie zastosowanie w produktach do higieny jamy ustnej z uwagi na swoje 
unikalne właściwości. Posiada zdolność do absorbowania zanieczyszczeń oraz lotnych związków siarki 
będących przyczyną nieświeżego oddechu. Pomimo czarnego koloru nie pozostawia przebarwień i jest 
naturalnym składnikiem wybielającym. 
Wyciąg z kory sosny śródziemnomorskiej (Pinus pinaster) jest silnym antyoksydantem oraz wyka-
zuje działanie antybakteryjne. Regularne stosowanie produktów z ekstraktem z sosny śródziemno-
morskiej pomaga utrzymać świeży oddech i zapobiegać próchnicy. Zdrowie zębów i dziąseł zapewnia 
również ksylitol. Ta substancja o słodkim smaku pomaga usuwać płytkę nazębną, przyczynia się do 
remineralizacji szkliwa. Receptura pasty nie zawiera fluoru. Ważne: W przypadku zapowietrzenia pomp-
ki, docisnąć denko.
Szczotkować zęby dwa razy dziennie miękką szczoteczką. 
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120 g

Kod: 
500 502

500 g

Kod: 
700 521

Pomaga pozbyć się osadu nazębnego, 
utrzymać zdrowe i białe zęby przez 
długi czas - zapewnia wyjątkowe 
uczucie odświeżenia. Zawarty 
w paście hydroksyapatyt wapnia, 
regularnie stosowany, zabezpiecza 
szkliwo i niweluje uszkodzenia na 
powierzchni zębów oraz tworzy na ich 
powierzchni barierę przeciwbakteryjną 
oraz zapobiega powstawaniu osadów. 
Receptura pasty nie zawiera fluoru. 
Ważne: W przypadku zapowietrzenia 
pompki, docisnąć denko.

Szczotkować zęby dwa razy dziennie 
miękką szczoteczką. 

Pasta do zębów 
z hydroksyapatytem
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500 ml

Kod: 
400 4670

40

Mydło do kąpieli z węglem aktywnym 
i ekstraktem z miodu to wyjątkowy produkt 
z dodatkiem surowców naturalnych oraz deli-
katnych substancji myjących i pielęgnujących 
skórę. Węgiel aktywny zawarty w produkcie 
dokładnie usuwa zanieczyszczenia i wspoma-
ga procesy regeneracyjne skóry. Ekstrakt 
z miodu powoduje, że skóra jest odżywiona 
i pełna blasku. Zawarte polisacharydy tworzą 

Żel do higieny intymnej 
z	ekstraktem	z	dębu	i	rumianku	
Płyn do higieny intymnej oparty na ekstrakcie z kory dębu 
i rumianku to formuła odpowiednia do codziennej pielęgnacji 
i higieny miejsc intymnych.

Ekstrakt z kory dębu 
znany jest z obecności 
substancji łagodzących 
oraz substancji o działaniu 
przeciwzapalnym 
i wzmacniającym naturalny 
system obronny błon 
śluzowych.

Czarne mydło
z	aktywnym	węglem	i	miodem

400 g

Kod: 
700 515

na skórze warstwę ochronną, która 
zapobiega utracie wody i wysusza-
niu skóry. Dobroczynne właściwo-
ści inuliny powodują, że skóra jest 
gładka i przyjemna w dotyku.
Produkt doskonale nadaje się do 
codziennej pielęgnacji.
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Czarne mydło
z	aktywnym	węglem	i	miodem

Adolor special
Skuteczna	ulga	dla	
zmęczonych	stawów
Adolor special jest zalecany przy 
problemach układu ruchowego, 
przynosi ulgę w bólu mięśni 
i stawów. Zmniejsza stany zapalne, 
pomaga po pracy lub w trakcie 
rehabilitacji. Przyjemnie grzeje, 
bardzo dobrze rozciera się 
i wchłania. Zawiera methylsalicylat, 
witaminę E, panthenol i specjalne 
nienasycone woski.

50 ml

Kod: 
700 312

Balsam ochronny do ust  
z	masłem	Shea

Efektywnie i kompleksowo 
działający balsam do ust
• Dzięki kombinacji naturalnych olejków,  

lanoliny oraz wosku pszczelego, a także 
masła shea balsam skutecznie chroni  
i odżywia delikatny naskórek ust.

• Masło shea regeneruje i odżywia skórę, 
przyspiesza gojenie drobnych ranek, za-
wiera witaminy A i E, które chronią skórę 
przed wolnymi rodnikami.

• Zawarte w balsamie filtry UV zapewniają 
ochronę przed szkodliwym promienio-
waniem słonecznym.

• Balsam do ust polecany jest do codzienne-
go stosowania dla osób ze skłonnością do 
nadmiernego wysychania i pierzchnięcia 
ust. Nawet szorstkie usta stają się aksamit-
nie gładkie.

Nanosić balsam na usta cienką warstwą, 
dbać, aby usta cały czas pokryte były 
ochronną warstwą balsamu. Aplikację 
powtarzać tak często, jak tylko czujemy 
suchość ust.

4,8 g

Kod: 
500 503
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Ekologiczne	
środki	czystości
firmy 
Codina
Finclub oferuje w swoim asor-
tymencie produkty, które dbają 
o przyrodę. Są ekologiczne. Nie 
zawierają fosforanów. Są biode-
gradowalne. Mają praktyczne 
opakowania. Sprawią, że dom 
będzie czysty, pachnący świeżoś-
cią i przytulny.    

Producent i dostawca środków czystości 
Hiszpańska firma Codina
Producentem środków czystości, które prezentujemy w niniejszym katalogu 
jest hiszpańska rodzinna firma CODINA. Firma ta zajmuje się produkcją środków 
czystości już od roku 1889, kiedy to została założona niedaleko Barcelony 
w miasteczku Mataro.
W trakcie swojej działalności rodzina Codino stworzyła wysokiej jakości środki 

42

czystości, które są skuteczne, 
a przy tym bardzo dbają o przyrodę, 
są biodegradowalne i nie są testo-
wane na zwierzętach. Ich długoletni 
prestiż i sprawdzona jakość są tą 
najlepszą reklamą.
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Certyfikat potwierdzający 
biodegradowalność i brak fosfatów

Podziękowanie za wzajemną współpracę 
i osiągnięte wyniki

Certyfikat potwierdza wyłączność 
dla firmy Finclub

Firma CODINA jest posiadaczem certyfika-
tu ISO 14001, przy produkcji poszczegól-
nych produktów stara się w najwyższym 
stopniu dbać o przyrodę i zapewnić jak 
najwyższą biodegradowalność składników.
Dla firmy Codina normą nie jest spełnia-
nie wyłącznie norm europejskich. Stawia 
sobie daleko wyższe cele. W firmie Codina 
produkuje się środki czystości spełniające 
zdecydowanie ostrzejsze niż wskazane 
przez UE normy. Firma włączyła się również 
w dwa znaczące projekty, których celem 
jest osiągnięcie maksymalnego stopnia 
ekologiczności w produkcji środków 
czystości dla gospodarstwa domowego.

Pierwszym projektem jest Human Envi-
ronment Research (HEARA)
Niniejszy projekt w zakresie produktów 
drogeryjnych wyszukuje najbardziej 
ekologiczne składniki, które spełniają 
normy wiele ostrzejsze niż obecnie 
obowiązujące. W ramach tego projektu 
CODINA sprawdza wszystkie surowce, 
które mają być użyte do produkcji, czy 
odpowiadają wymogom projektu HEARA 
i zgodnie z tym kwalifikują je bądź nie do 
użycia. Ponadto firma w maksymalnym 
stopniu wykorzystuje odnawialne źródła 
pochodzenia roślinnego np. ekstrakty 
z oleju kokosowego i oliwowego oraz inne.  

Drugim znaczącym projektem jest 
Charter for Sustainable Cleaning
Projekt ten jest ukierunkowany na zdrowie, 
bezpieczeństwo i utrzymanie jak najlep- 
szego stanu środowiska naturalnego dla 
przyszłych pokoleń. Informacja o tym, że 
firma CODINA uczestniczy w tym projekcie  
znajduje się na wszystkich etykietach 
produktów CODINA.

Z powyższego jasno wynika, że ekolo-
giczność produktów jest dla producenta 
priorytetem, i dba on o przestrzeganie 
wszystkich procedur znacznie ponad 
obowiązujące normy i standardy.



44 45

 

kod: 413 015

AtOMIZER

Top 
pro

du
kt

750 ml 

Kod: 
403 912

Uniwersalny 
odtłuszczacz

Codi 
Energic

• doskonale usuwa tłuste  
zabrudzenia

• nieoceniony pomocnik  
w dbałości o czystość kuchni 
i łazienki (czyści zlewy, płytki, 
kafelki, podłogi, itp.)

• skutecznie usuwa tłuste plamy 
z odzieży, tapicerki i dywanów

• doskonale wybiela firany
• czyści części maszyn i silniki 

samochodów

44

(wkład uzupełniający)
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Gąbka – zmywak

Nieodzowna pomoc nie tylko 
w kuchni
• czyści dokładnie bez zadrapań,  

w łatwy sposób usuwa zabrudzenia
• posiada specjalne włókna,  

są bardzo wytrzymałe

Odplamiacz 
(wkład uzupełniający)

Usuwa brud i plamy
• środek usuwający brud i plamy bez 

uciążliwego namaczania
• bardzo skutecznie usuwa plamy  

z owoców, kawy, jedzenia, tłuszczów, 
szminki, krwi

• można go stosować  zarówno do prania  
ręcznego, jak i w pralce

• łatwy w zastosowaniu, delikatny dla 
pranych tkanin

Środek usuwający 
kamień wodny
(wkład uzupełniający)

Osadzający się brud nie ma szans
• natychmiast usuwa brud i zanieczyszczenia
• skutecznie wyczyści wszelkie powierzchnie 

w łazience i toaletach
• łatwo usuwa osady z wapnia i plamy  

z twardej wody
• nie zawiera składników rysujących 

powierzchnie

750 ml 

Kod: 
401 602

750 ml 

Kod: 
400 601

2 szt.

Kod: 
407 802

45
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skoncentrowany
• doskonale usuwa tłuszcz i inne  

zanieczyszczenia z garnków, patelni 
i blach do pieczenia

o	zapachu	naturalnego	mydła
• aktywnie usuwa tłuszcz, działa  

antybakteryjnie
• wytwarza dużo piany, usuwa tłuste 

zabrudzenia i zaschnięty brud

Środek czyszczący 
do płyt ceramicznych

750 ml 

Kod: 
409 001

750 ml 

Kod: 
402 402

1 l

Kod: 
403 803

1 l

Kod: 
401 702

Środek do czyszczenia
powierzchni szklanych

Oszczędne płyny 
do mycia naczyń

46

Brud nie ma szans
• czyści i poleruje, chroni  

i nadaje połysk
• do czyszczenia płyt ceramicznych, 

płyt indukcyjnych

Doskonały do mycia szyb
• polecany do mycia szyb i usuwania tłuszczu  

z powierzchni szklanych,  
luster, szyb samochodowych, ale także płytek 
i kafelek, powierzchni emaliowanych, mebli 
kuchennych, urządzeń domowego użytku, 
powierzchni metalowych

• w łatwy sposób usuwa zabrudzenia, włącznie 
tłustego brudu
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Antybakteryjny 
środek czyszczący 

Przeciwko brudowi 
i bakteriom
• środek czyszczący  

i dezynfekujący w płynie 
(efekt dezynfekcji utrzymuje 
się przez kilka dni)

• niszczy bakterie i ich zarodki 
powodujące rozkład  
i nieprzyjemny zapach

Środek polerujący 
o	zapachu	cytrusów	
o	zapachu	lawendy

Wszechstronne zastosowanie
• uniwersalne wielofunkcyjne  

środki czyszczące i polerujące
• w łatwy sposób usuwają wszelkie 

zanieczyszczenia
• doskonale nabłyszczają różne 

powierzchnie w domu
• pozostawiają długotrwały  

przyjemny zapach

Środek czyszczący 
o	zapachu	sosny

Uniwersalny skoncentrowany 
środek czyszczący
• środek czyszczący jest polecany 

przede wszystkim do utrzymywania 
w czystości urządzeń sanitarnych,  
łazienek, płytek, podłóg, drzwi, 
szyb

• skutecznie usuwa zaschnięty brud, 
działa antybakteryjnie

1 l

Kod: 
403 301

1 l

Kod: 
400 701

1 l

Kod: 
401 401

1 l

Kod: 
403 601

47
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Odświeżacze powietrza 
Lawenda
(z atomizerem i wkład uzupełniający)

Paris	Nuit
(z atomizerem i wkład uzupełniający)

Zapachy dla Twojego domu
• rozkładają i neutralizują zapachy,  

odświeżają powietrze
• pozostawiają długotrwały przyjemny zapach
• można rozpylić bezpośrednio na materiał  

lub firany
• nie pozostawiają wilgotnych plam,  

nie brudzą ścian

(z atomizerem i wkład uzupełniający)

Poprzez zastosowanie w toalecie 
nie kończą się jego możliwości 
zastosowania
• rozkłada i neutralizuje zapachy  

w toaletach
• skutecznie likwiduje zapach dymu 

papierosowego
• można rozpylić bezpośrednio  

na materiał lub firany
• nie pozostawia wilgotnych plam, nie 

brudzi ścian

Płyn do prania tkanin
czarnych i kolorowych
Plamy znikną, a kolor 
pozostanie bez zmian
• środek piorący w płynie  

do tkanin czarnych i kolorowych
• zawiera Chromabond®, 

gwarantuje trwałość kolorów 
i dodaje tkaninom miękkości

750 ml 

Kod: 
404 403

750 ml 

Kod: 
404 301

750 ml 

Kod: 
404 503

2 l

Kod: 
408 802

48

Odświeżacz 
powietrza do WC
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Płyn do płukania 
tkanin
z	aloesem

Miękkie i delikatne tkaniny
• skoncentrowany płyn do  

płukania tkanin
• pozostawia tkaniny miękkie,  

pachnące i świeże

Płyn do prania
z	aloesem	
mydło	naturalne

Ekologiczne i delikatne dla natury
• środki piorące w płynie do tkanin 

białych i kolorowych, również do prania 
ręcznego

• doskonale rozpuszczalne, posiadają 
wysoką efektywność

Płyn do prania
tkanin delikatnych 
i ubrań dziecięcych
Bardzo delikatny dla wrażliwej skóry
• delikatny i  skuteczny   

dla ubrań dziecięcych
• polecany dla wrażliwej skóry

2 l 

Kod: 
400 302

3 l

Kod: 
402 211

3 l

Kod: 
406 103

1,5 l

Kod: 
466 601

49
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Problem Produkt Sposób użycia Korzyść

Przez cały rok świeżo i czysto z Finclubem
Poniżej prezentujemy przejrzysty wykaz – tabelkę, która prezentuje 
możliwości zastosowania poszczególnych środków czystości na różne 
typy zabrudzeń i zanieczyszczeń.

KUCHNIA
- podłogi
- meble
- kosz na śmieci

podstawowe 
zabrudzenia

ŚRODEK 
POLERUJąCY 
O ZAPACHU 
LAWENDY LUB 
CYTRUSÓW 

na 10 litrów wody 
3 – 4 zakrętek płynu 

myje, nabłyszcza, usuwa 
zabrudzenia, odstrasza 
owady, nadaje przyjemny 
zapach

brud CODI PINO

mocne zanieczyszczenia 
- środek nierozrzedzony
zwykłe sprzątanie 
- rozrzedzić  

usuwa zaschnięte plamy, 
usuwa kamień wodny

zwierzęta CODI CLEANER umyć powierzchnię działa antybakteryjnie

CZYStE 
POWIEtRZE

opary
brzydkie zapachy
dym papierosowy

ODŚWIEŻACZE 
POWIETRZA

rozpylić w górną część 
pomieszczenia (mieszkanie, 
biuro, restauracja)

neutralizuje brzydkie 
zapachy, odświeża, nadaje 
przyjemny zapach

OKNA
LUStRA
OKNA 
SAMOCHODÓW

mycie szyb CODI CRISTAL rozpylić na szybę,
wypolerować szybkie sprzątanie

POWIERZCHNIE 
MEtALOWE

podstawowe 
zabrudzenia CODY INOX rozpylić, wypolerować usuwa zanieczyszczenia

Porządki
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Problem Produkt Sposób użycia Korzyść

Problem Produkt Sposób użycia Korzyść

MEBLE
DRZWI
KLAMKI

podstawowe 
zabrudzenia

CODI ENERGIC
CODI PINO

stosować według nasilenia 
zanieczyszczenia rozrzedzone 
lub nie 

usuwa 
zanieczyszczenia, 
wybiela

DO WSZYStKIEGO 
(meble, drzwi, 
klamki, podłogi, 
WC, umywalki, 
wanny, zlewy, 
wiadra,…)

podstawowe 
zabrudzenia 

CODI PINO lub ŚRODEK 
POLERUJąCY O ZAPACHU 
LAWENDY lub CYTRUSÓW 

w zależności od rodzaju 
zanieczyszczenia stosować 
rozrzedzony lub nie

szybki efekt, 
pozostawia 
przyjemny zapach

GąBKA - ZMYWAK bardzo trwałe szybki efekt
sprzątania

CODI CLEANER do zwykłej dezynfekcji eliminuje bakterie 

KUCHNIA nieprzyjemne 
zapachy ODŚWIEŻACZE POWIETRZA rozpylić w górnej części 

pomieszczenia

nie brudzi ścian,
pozostawia 
przyjemny zapach 

ZLEW
BAtERIE
BLAt ROBOCZY

bakterie,
nieprzyjemne 
zapachy

CODI CLEANER

nanieść na zabrudzoną 
powierzchnię, pozostawić 
na kilka minut, następnie 
umyć 

niszczy bakterie, 
dezynfekuje, usuwa 
nieprzyjemne 
zapachy, tworzy 
warstwę ochronną 
na powierzchni

KOSZ NA ŚMIECI
WIADRA 
SZMAtKI 
RĘKAWICE 
MOPY

bakterie CODI CLEANER

namoczyć lub rozpylić na 
zabrudzoną powierzchnię, 
pozostawić na 10 minut, 
opłukać 

ochrona przed 
namnażaniem 
bakterii, usuwanie 
nieprzyjemnego 
zapachu

PIEKARNIK 
PIEC
OKAP

tłuszcz, trudny do 
usunięcia brud, 
lepkie osady

CODI ENERGIC
rozpylić na zabrudzoną 
powierzchnię, pozostawić 
na 10 minut, umyć i opłukać

doskonale usuwa 
tłusty, zaschnięty 
brud

Kuchnia

Porządki
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Problem Produkt Sposób użycia Korzyść

PŁYtKI WOKÓŁ 
PIECA tłuszcz CODI ENERGIC

rozpylić na 
zabrudzoną 
powierzchnię, 
pozostawić na 
10 minut, umyć 
i opłukać

doskonale usuwa tłusty, 
zaschnięty brud

LODÓWKA
ZAMRAŻARKA

dezynfekcja po 
rozmrożeniu CODI CLEANER

nanieść na 
zabrudzoną 
powierzchnię, 
pozostawić na 10 
minut, umyć 
i opłukać

niszczy bakterie, dezynfekuje

MEBLE 
KUCHENNE

tłuszcz na 
górnej płycie lub 
zawieszonych 
szafkach

CODI ENERGIC

nierozrzedzony 
nanieść 
i pozostawić, by 
działał, wyczyścić 

usuwa trudne do usunięcia 
zabrudzenia 

NACZYNIA

brudne naczynia 

SKONCENTROWANY PŁYN 
DO MYCIA NACZYŃ
PŁYN DO MYCIA O 
ZAPACHU NATURALNEGO 
MYDŁA

stosować w formie 
rozcieńczonej 

wysoce skoncentrowany, 
skuteczny, oszczędny, 
delikatny dla skóry 
i naczyń

tłuste naczynia CODI ENERGIC rozpylić na naczynie, 
spłukać wodą 

usunie trudny do usunięcia 
tłuszcz 

pomoc w myciu GąBKA - ZMYWAK

od czasu do czasu 
należy je wyprać 
oraz zdezynfekować 
(CODI CLEANER)

szybka pomoc w sprzątaniu, 
bardzo odporna, wystarczy 
na długo

Kuchnia
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Problem Produkt Sposób użycia Korzyść

PRANIE

zwykłe pranie

PŁYN DO PRANIA 
Z ALOESEM
PŁYN DO PRANIA MYDŁO 
MARSELLA

według zaleceń 
na opakowaniu  

płukanie SKONCENTROWANY PŁYN 
DO PŁUKANIA Z ALOESEM

według zaleceń 
na opakowaniu

plamy po owocach, 
kawie, winie, 
jedzeniu, tłuste 
plamy

CODI ENERGIC
ODPLAMIACZ
PŁYN DO PRANIA Z 
ALOESEM
PŁYN DO PRANIA MYDŁO 
MARSELLA

rozpylić na plamę, wyprać

ubrania dziecięce ANTYALERGICZNY PŁYN DO 
PRANIA

według zaleceń na 
opakowaniu

delikatnie pierze 
dziecięce ubrania, 
nie uczula 

ubrania kolorowe 
i czarne

PŁYN DO PRANIA TKANIN 
CZARNYCH I KOLOROWYCH

według zaleceń na 
opakowaniu

pierze i nie niszczy 
kolorów, nie 
powoduje blaknięcia

ZASŁONY poszarzałe, pożółkłe, 
dym papierosowy CODI ENERGIC

dodać do ciepłej wody, 
pozostawić by działał, 
wyprać z użyciem płynu 
do prania z aloesem

doskonale wybieli 
zasłony

DYWANY
tAPICERKA
tAPICERKA 
SAMOCHODOWA

tłuste plamy CODI ENERGIC

namoczyć lub rozpylić na 
zabrudzoną powierzchnię, 
pozostawić na 10 minut, 
wyprać

do wszelkiego 
rodzaju plam, 
zwłaszcza tłustych

Pranie
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WANNA
UMYWALKA
BAtERIE
PŁYtKI
KABINA 
PRYSZNICOWA

bakterie,
nieprzyjemne 
zapachy

CODI CLEANER

nanieść na zabrudzoną 
powierzchnie, pozostawić 
na kilka minut, następnie 
umyć 

niszczy bakterie, 
dezynfekuje, usuwa 
nieprzyjemne 
zapachy, tworzy 
warstwę ochronną na 
powierzchni

tOALEtA nieprzyjemne 
zapachy ODŚWIEŻACZE POWIETRZA rozpylić w górną część 

pomieszczenia

nie brudzi ścian,
pozostawia 
przyjemny zapach

MUSZLA 
KLOZEtOWA

zanieczyszczenia, 
bakterie CODI CLEANER

nanieść na zabrudzona 
powierzchnię, umyć i 
opłukać

doskonale usuwa 
zanieczyszczenia i 
bakterie, pozostawia 
przyjemny zapach

Łazienka
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Problem Produkt Sposób użycia Korzyść

RZEŹBY
POMNIKI

mchy, porosty, 
trudny do usunięcia 
brud 

CODI PINO

w nierozcieńczonej postaci 
nanieść na powierzchnię 
pozostawić na 10 minut, 
wyczyścić szczotką, 
opłukać (czynność można 
powtórzyć kilkukrotnie)

wyczyści, wybieli, 
zlikwiduje mech i 
porosty

SILNIKI 
SAMOCHODOWE
ROWERY
RÓŻNE ELEMENtY 
MASZYN

lepka mieszanka 
zabrudzeń i oleju, 
tłuste plamy, 
zaschnięty brud

CODI ENERGIC

nanieść na zabrudzoną 
powierzchnię, pozostawić 
na kilka minut, następnie 
umyć i wypolerować

doskonale usuwa 
tłuszcz i zabrudzenia 

Inne
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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

Szczegółowe informacje zapewnią Państwu 
nasi partnerzy handlowi.

Lucyna Narowska-Inglot
Nr   20000661
 tel +48601685852


