
Az Orvosi Grémium és a Finclub kereskedelmi partnerei számára 
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F I N
N

 é t r e N d - K I e G é s z í t ő K

Termékkatalógus



Történeti áttekintés
A „Finclub“ egy kereskedelmi cég, amely már húsz éve foglalkozik termé- 
szetes étrend-kiegészítők és kozmetikumok forgalmazásával. 1993-ban  
sikerrel kezdte alkalmazni a Multi Level Marketing progresszív árusítási 
rendszerét, melynek lényege, hogy tagjain, illetve tanácsadóin keresztül 
közvetlenül a felhasználóhoz juttatja el a termékeket és a teljes szolgál-
tatást.

Az egészséget  
nem lehet megvásárolni,

A jelen
A Finclub a kezdetek óta kiterjesztette tevékenységét Csehországra, 
Szlovákiára, Lengyelországra, Magyarországra, Németországra, Ausztri-
ára és Romániára. Csaknem száz, rendkívül jó minőségű, természetes 
eredetű étrendkiegészítőt kínál, melyek öszszetevői ökológiailag tiszta 
finnországi természeti környezetből származnak.

A termékek gyártója a finnországi Hankintatukku Oy gyógyszeripari 
cég, amely  AAA rating tanúsítvánnyal (pénzügyi függetlenség) ren-
delkezik és világszinten elismert előállítója a természetes étrend-kie-
gészítőknek. A Finclub ezen cég legnagyobb stratégiai partnere.
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a Finclub termékeivel azonban sokat tehetünk egész-
ségünk megőrzése és helyreállítása  érdekében

Minőség
A Finclub a megbízhatóságra és a minőség megőrzésére különös fi- 
gyelmet fordít, ezért megkapta az ISO 9001:2009 tanúsítványt,  
melynek eredményeként szakterületén a legjobbak közé tartozik.

Orvosi Grémium
A Finclub megalakulása óta külön szolgáltatásként tanácsadást és az 
Orvosi Grémium garanciáját is kínálja tagjainak és tanácsadóinak. A gré-
mium megközelítőleg 2000 orvost tömörít, akik előadói tevékenységet 
folytatnak és a Finclub tagjai számára ingyenes konzultációt és további 
szolgáltatásokat biztosítanak.

Saját cég építésének lehetősége
A Finclubbal nemcsak egészségükről  gondoskodhatnak, hanem  saját 
cég kiépítésére is lehetőség nyílik. Az olyan előnyök, mint a kötetlen 
munkaidő, minimális kezdőberuházás, progresszív kereset és a siker 
esélye, már a Finclub munkatársainak százait vonzotta, akik jelenleg is 
tanácsadóinkként és képviselőinkként dolgoznak.



A Finclub által kínált termékek gyártója a Hankintattuku Oy finn gyógyszeripari cég. 
Székhelye Helsinkiben van és a világ élvonalába tartozik a táplálékkiegészítők előállítása 
területén.
Az AAA rating tulajdonosa (a pénzügyi függetlenség tanúsítvány) és azon  
kevés finnországi cégek közé tartozik, melyek rendelkeznek ezzel a tanúsítvány- 
nyal.

A gyártó, kutatásai során felhasználja a világszínvonalú kutatási eredményeket, melye-
ket a természetes gyógymódok  bevált hagyományos módszereivel kombinál.

A Hankintattuku Oy szoros együttműködést folytat a Mezőgazdasági Kutatóinté-
zettel. Olyan feladatokra ad megbízást, melyek összefüggnek a finnországi növényter-
mesztés lehetőségeinek és a növények helyi meghonosításának problémakörével. Több 
éves rendszeres kutatói tevékenység alapján a Mezőgazdasági Kutatóintézet megta-
nítja a gazdákat, miként termesszék és gondozzák a növényeiket annak érdekében, 
hogy azok a legszigorúbb minőségi követelményeknek is megfeleljenek. A gyártási fo-
lyamat megfelel a Good Manufacturing Practice követelményeinek, azaz eleget tesz 
a gyártás minőségi feltételeinek és a táplálék-kiegészítő gyártás szigorú szabványai-
nak. Maga a termék szigorú felügyelet alatt áll, kezdve az alapanyagok kiválasztásától 
a végtermék megszületéséig, a teljes folyamat alatt eleget tesz a többszörös minőség- 
ellenőrzési rendszer követelményeinek. Saját „születési bizonyítványa” van, mely az alap- 
anyagok termesztésétől egészen a kész termék fogyasztóhoz történő szállításáig el- 
kíséri. A növénytermesztés megfelel a Good Agricultural Practice követelményeinek. 
A Hankintatukku Oy egyike azon kevés cégeknek Európában, melyek teljesítik a GAP 
követelményeit és alkalmazzák is azokat ültetvényeiken.

A minőség  kulcsfontosságú

Milyenek 
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Az étrend-kiegészítők, melyek a Finclub kínálatában szerepelnek, vi-
taminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és egyéb fontos ösz- 
szetevőket tartalmazó kiegyensúlyozott receptúrával rendelkeznek. Fő 
hatóanyaguk minden esetben legalább 98 százalékban természetes 
eredetű.

• A készítmények kiválóan felszívódnak, nem terhelik a szervezetet vegyi anya-
gokkal

• A kutatás és fejlesztés legfrissebb ismereteit hasznosítják
• Gyártási folyamatuk megfelel a Good Manufacturing Practice szigorú követel-

ményeinek
• A növények ökológiai szempontból tiszta környezetből származnak, termesz-

tésük során nem alkalmaznak vegyi anyagokat és szigorúan betartják a Good 
Agricultural Practice követelményeit.

a termékeink



Milyen további terméket 
kínál még a Finclub?

Tartalom
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Természetes kozmetikumokat

• gondozzák, ápolják és táplálják 
a bőrt

• gondosan ellenőrzött és kímé-
letesen felhasznált alapanya-
gokból készülnek, például 100 
százalékos Aloe Vera tartalmúak, 
mint az Aloe Vera gél, az extra 
szűz olivaolaj, vagy a gojibogyó 
és gránátalma kivonatok

• a kínálatban szerepelnek továb-
bá  vazelinok, speciális kozmeti-
kumok,  széles választékban test, 
bőr,  haj és fogápoló készítmé-
nyek.

Tisztító- és mosószerek

• környezetkímélők, nem tartalmaz-
nak foszfátot,

• biológiai szempontból lebomlanak
• előnyös, praktikus és takarékos 

a csomagolásuk
• a kínálatban szerepelnek tisztító-, 

fényesítőszerek, folyékony mosó- 
gélek, öblítők, mosogatószerek, 
üvegtisztítók, rozsdamentes acél tisz-
títására alkalmas szerek és egyebek.

Az adagolás
az egyes táplálék-kiegészítőknél a 
felnőttek számára szabott. Háromé-
vesnél idősebb gyermekek számára 
általában fél adag ajánlott.

Allergén összetevők
Azon allergén összetevők, melyeket 
egyes táplálékkiegészítők tartalmaznak, 
az előírásoknak megfelelően kiemelten 
szerepelnek, a termékkatalógusban 
kövér betűkkel szedve a készítmények 
összetevői között.

2-5  Ismerje meg a Finclubot és termékeit
6 Tartalom
7 Milyen további terméket kínál még 
 a Finclub?
8-19  Étrend-kiegészítők kategóriák szerint 
20-22  Újdonságok: Balancegluko caps, 
 Multi Junior, Robuvit®

23 Aleracaps / Aleramis / Alermin gums
24 Aloe Vera gel drink / Antipa-rasitis  
 (alkohollal) Antipa-rasitis (alkohol nélkül)
25 Antibi®

26 Argitabs / Avis
27 Betacaps / Betutabs
28 Bi-iomare caps
29 Bi-iomaxin caps 
30 Biiolitabs  / Camomilis 
31 Oregacaps / Oreganis / 
 Cardumis / Cardumitabs
32 Colenzycaps / Colplustabs
33 ColpHtabs
34 Colostrum
35 Cow Colostrum - Újdonság
36 Dynaforsis / Dynaforstabs / Echinfis
37 Epamarcaps Strong NEW / Epamaris oil
38 Evocaps / Femidatabs
39 Femiveltabs / Finedrink
40-41 Fintabs C / Fint-abs CD /  
 Fintabs CD bori+K2 / Fintabs pro
42 Ferrofortis B / Ferrotabs
43 Flexigel
44 Flexistrong / Fortesatabs
45 Fosfocaps / Fosfosercaps
46 Ginkbicaps / Glandincaps
47 Glukimcaps NEW / Guartabs
48 Chloretabs / Inubitabs
49 Islandis / Karditabs NEW
50 Karnositabs / Kelpatabs
51 Kromisatabs / Lycoforscaps NEW
52 Mag375tabs / Magnesatabs

53 Mega7 / Mineraltabs
54-55 Multis
56 Mycelcaps
57 Natur Kalcitabs / NeoEcaps50
58 Olivetabs / Optisaltabs
59 Probi8caps / Prostis
60 Pycnogenol / Pycnogenol Strong
61 Relaxinis / Relaxor Forte  
62 Remasacaps
63 Selenitabs / Selenitabs multi NEW
64 Seraflecaps / Sitostabs Strong
65 Sixoted
66 Spirdietabs / Sweetacertabs
67 Torulcaps NEW / Trifletabs
68 Tyrositabs
69 Ubiquinol caps / Ubigoltabs 
70 Uri-inkotabs 
71 Uricaps Probi
72 Visitabs NEW / Visistrong NEW
73 VitaBtabs / VitaB12tabs
74 VitaD3tabs / VitaD3caps /  
 VitaK2+D3tabs NEW
75 Vitakrilcaps NEW / Xyliacertabs
76 Vi-vaHA collagen
77 Zinkofresh / Zinkotabs
78-79 Finclub Orvosi Grémium



98 Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Finclub étrend-kiegészítők

VI-VAHA COLLAGEN
A bőrről és a mozgásszer-
vekről való gondoskodás

(hidrolizált Peptan™halkollagén, 
hialuronsav és C-vitamin)

GLANDINCAPS
Frissen és elége-
detten a ligetszé-
pével nemcsak a 
menstruáció alatt 

(hidegen sajtolt  
ligetszépeolaj és  

E-vitamin)

FEMIVELTABS
Teljes értékű élet  

menopauza alatt is 
(szója fitoösztrogének, 
vörös lóhere kivonat és 

E-vitamin)

EVOCAPS
Gyönyörű és sűrű 
hajkorona, szép és 

friss bőr
(vitaminokkal és ásványi 

anyagokkal dúsított 
értékes növényi olajok)

OREGANIS / OREGACAPS
Az oregánó gondoskodik az 

emésztőrendszerről, küzd az élesztő-
gombák és a penészgombák ellen 

(oregánóolaj, folyékony halmazállapotban, 
illetve kapszulák formájában)

FINTABS PRO
Erős csontok és körmök,  

szép haj és bőr
(vitaminok és ásványi anyagok 

céltudatos kombinációja)

100
kapsz.

Az üde és szép nőkért

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

PYCNOGENOL 
STRONG 

Antioxidáns amely gon-
doskodik az egészségről 

és a jó erőnlétről
(A Pycnogenol®  tengerparti 

fenyő kivonatából készül)

FOSFOSERCAPS
Jó memória, kon-

centrációs képesség 
és szellemi teljesít-
mény (Szója foszfati-
dilszerin és foszfatidsav 

kombinációja)

PROSTIS
Hatékonyan  
gondoskodik  

a prosztatáról és  
a húgyutakról

(Sereona repens és 
aranyvessző kivonat)

KARDITABS NEW
A szív- és érrendszer, izomzat, 
idegrendszer megfelelő műkö-

dését segítő hatóanyagok
(magnézium, folsav és B-vitaminok)

ARGITABS
Jó sportteljesítmény és elége-

dett párkapcsolat 
 (arginin esszenciális  

aminosav)

FOSFOCAPS 
A jó memóriáról, a májról, az 

epéről és a jó emésztésről való 
gondoskodás (Szójalecitin, mag-

néziummal és mangánnal)

60
tabl.

Férfiaknak a jó kondícióért

200 
tabl.

FEMIDATABS
Védi a sejteket a korai 
öregedéssel szemben 

(japán szabadalom alapján 
készült halfehérje-kivonat)

10 
ml

500 
ml

60 
tabl.

56 
kapsz.

168 
kapsz.

60 
tabl.

60
tabl.

50
kapsz.

120 
tabl.

90 
kapsz. 50 

ml

Finclub étrend-kiegészítők

60 
tabl.

SELENITABS
Termékenység és immun-
rendszer fontos elemei, 
a dohányzó személyek 

számára is hasznos 
(Szelén, cink, mangán, C-vi-
tamin, citrus bioflavonoidok)



XYLIACERTABS
Nagyon ízletes C-vitamin, közked-

velt a gyermekek körében
(Acerola cseresznyéből és fekete ribiz-
liből nyert C-vitamin, nyírfakéregből 

nyert xilitollal édesítve)

FINTABS CD
Kalcium és mag-
nézium feltöltése 
a növekedés ideje 

alatt
(Ásványi anyagok és 
vitaminok kombiná-

ciója)

BI-IOMARE CAPS
BI-IOMAXIN CAPS

Ellenálló szervezet és erős 
immunitás 

(Cápamájolaj, omega-3 telítet-
len zsírsavak)

ISLANDIS
A légutak nyálkahártyá-
járól és a tüdő egészsé-
géről való gondoskodás
(méz, izlandi zuzmó, mezei 
zsurló, kakukkfű és ánizs 

kivonat)

ALERACAPS
Segítség a kellemet-

len por és pollen 
allergiákkal való 

harcban
(Perilla frutescens kivo-

nat kapszulában)

ZINKOFRESH
Frissítő szopogató tabletta, 

torokról, szájüregről és 
légutakról való gondos- 

kodás
(Dél-afrikai muskátli kivonata, 
cink, C-vitamin, mentol, menta 

és xilitol)

FERROFORTIS B
Amikor a gyermek 
sápadt és fáradt

(természetes eredetű  
vas és vitaminok,  

gyógynövény kivonatok, 
méz, ribizlisűrítmény)

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

FEMIVELTABS 
Teljes értékű élet 

menopauza alatt is 
(Szója fitoösztrogének, 
vörös lóhere kivonat, 

E-vitamin)

URI-INKOTABS
Gondoskodás a húgy-
utakról és a proszta-
táról, harc az inkon-
tinencia és a gyakori 
vizelet ürítés ellen 

(fűrészpálma golyó és 
tökmagkivonat)

FOSFOSERCAPS
Jó memória, koncent-

rációs képesség és 
szellemi teljesítmény
(Szója foszfatidilszerin és 
foszfatidsav kombiná-

ciója)

VISISTRONG NEW
Hasznos lehet olyan személyek 
számára, akik szemet megeről-
tető tevékenységet folytatnak 
(Pycnogenol®, körömvirág, fekete 

áfonya és szőlő kivonat, vitaminokkal 
és ásványi anyagokkal dúsítva)

SELENITABS
SELENITABS MULTI NEW

Az immunitás, az idegrendszer és a 
mozgásrendszer helyes működéséhez 
szükséges antioxidánsok (Vitaminokkal 

és ásványi anyagokkal dúsított szelén)

FLEXISTRONG
A mozgásrendszer 

állapotát kedvezően 
befolyásoló anyagok 

forrása
(Új-zélandi zöldkagyló 

kivonata)

KARNOSITABS
A szív, az izomzat 
és az agy számára 

fontos elemek, gon-
doskodás az izomzat 
és az agyműködés 

vitalitásáról
(Karnozin és E-vitamin) 

10 11Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

210 
tabl.

90 
tabl.

200 
tabl.

60 
tabl.

20
tabl. 100 

kapsz.
100 

kapsz.

250 
ml

250 
ml

24 
kapsz.

60
tabl.

120
tabl.

60 
tabl.

90 
kapsz.

60
kapsz.

60 
tabl.

Finclub étrend-kiegészítők

Gyermekeknek, hogy egészségesek  
és boldogok legyenek Finclub étrend-kiegészítők

Szenioroknak, hogy aktívak legyenek 

60 
tabl.



FLEXIGEL
A csontok, ízületek és inak 
kondíciójának megőrzése

(Hidrolizált kollagén, magnézium 
és B-vitaminok)

FINEDRINKEK
Folyadék, energia és antioxi-

dánsok feltöltésére
(Hipotóniás italok, vitaminokkal, 
ásványi anyagokkal, inulinnal -  

szukralózzal édesítve)

ARGITABS
Az izomzat ener-
giájához és a jobb 
teljesítményhez 

(arginin)

SPIRDIETABS
A jó enrőléthez, teljesít- 
ményhez és izomtömeg 

növeléshez
(Spirulina alga - fehérje, 

vitaminok, ásványi anyagok 
és aminosavak forrása)

TORULCAPS NEW
Sportolóknak, nagyobb fizikai 
teljesítményt végző szemé-
lyeknek, teljesítmény utáni 

regenerációhoz
(Tápélesztőből nyert glutation, B- 

és C-vitamin)

MINERALTABS
Ásványi anyag komplex, 

nagyobb testi meg-
terhelés esetén segít 
feltölteni az ionokat 

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

UBIQUINOL CAPS
Ubiquinol – a regene-
rációhoz, az erőnlét 

hatékony visszanyeré-
séhez szükséges anyag 
(Kiválóan felszívódó Q 10-

es koenzim)

COLPHTABS
Nem megfelelő étkezési 
szokásokkal rendelkező 

személyek számára
(21 válogatott összetevő, 
mely megakadályozza  

a szervezet elsavasodását)

CHLORETABS
Alga, amely támogatja a szerve-
zet méregtelenítését, használata 
javasolt súlycsökkentő progra-
mok során (Chlorella pyrenoidosa 

– klorofill, CGF növekedésfaktor, 
proteinek és rostok forrása)

KROMISATABS
A króm elősegíti a 

normál vércukorszint 
megtartását

(Kukoricakeményítőből 
nyert króm)

VI-VAHA COLLAGEN
A bőrről és a mozgásszer-
vekről való gondoskodás
(hidrolizált Peptan™ halkol-

lagén, , hialuronsav és 
C-vitamin)

SPIRDIETABS
Sok fehérje, kevés 

kalória 
(Spirulina alga – 

fehérjék, vitaminok, 
ásványi anyagok és 
aminosavak forrása)

FOSFOCAPS 
Zsíranyagcsere  

támogatása 
(lecitin, inozitol és cholín 

forrása)

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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500 
ml

500 
ml

60
tabl.

290 
tabl.

20 
kapsz.

290 
tabl.

110 
tabl.

40
kapsz.

60 
tabl.

120 
tabl.

290
tabl.

0,2/2 l

Finclub étrend-kiegészítők

Sportolók számára a jó teljesítmény 
és regeneráció érdekében Finclub étrend-kiegészítők

Remek alak, túlsúly nélkül

ALOE VERA GEL DRINK 
Az aloe hatékonyan be-
folyásolja a fogyókúrát, 

segítséget nyújt a méregte-
lenítésben (100% százalékos 

szerves gél, melyet az Aloe Vera 
Barbadensisből nyernek)

2x520
ml

50
kapsz.



BI-IOMARE CAPS
BI-IOMAXIN CAPS 

Ellenálló szervezet kortól és 
évszaktól függetlenül

(cápamájolaj, omega-3 telítetlen 
zsírsavak)

XYLIACERTABS 
Nagyon ízletes és közkedvelt 

természetes C-vitamin 
(Acerola cseresznyéből és fekete 

ribizliből nyert C-vitamin, nyírfaké-
regből nyert xilitollal édesítve)

MYCELCAPS
Lábadozó és le- 

gyengült immuni-
tással rendelkező 

személyeknek
(aktív AHCC® összetevők, 
melyeket a Shiitake gom-
bák fonalaiból nyernek)

OREGANIS
OREGACAPS

Az oregánó nagy 
segítség lehet 

influenza idején
(oregánóolaj)

GLUKIMCAPS 
NEW

A szervezet véde-
kezőképessége harci 

állapotban 
(Élelmiszeripari 

élesztőkből nyert WGP® 
béta-glükánok)

ECHINFIS
Támogatja a szervezet termé- 
szetes védekezőképességét 
(finnországi ültetvényeken ter-
mesztett Echinacea purpurea 

kivonat)

FLEXISTRONG
Kedvező hatás a 

mozgásrendszerre 
(új-zélandi zöldkagyló 

kivonat)

NATUR KALCITABS
Természetes források- 

ból nyert kalcium  
és D2-vitamin

(Aquamin™ - tengeri 
algákból nyert kalcium, 

Lalmín®  VitaD élesztőből 
nyert D2-vitamin)

TRIFLETABS
Az ízületek számára 

jótékony hármas 
kombináció

(Glükzamin, kondroi-
tin-szulfát, OptiMSM®)

VITAK2+D3TABS NEW
K2- és D3-vitamin - a 
csontok erősségének 

megőrzéséért és a kalcium 
hatékony felhasználásáért 
 ( japán sajtból nyert MenaQ7 

K2-vitamin és D3-vitamin)

FINTABS CD BORI+K2 
Erős csontok minden  

életkorban 
(vitaminok és ásványi anyagok 
kombinációja, bórral és K2-vita-

minnal gazdagítva)

VI-VAHA COLLAGEN
A mozgásrendszer, a kötőszövetek 

és a bőr számára fontos elemek 
(hidrolizált PeptanTM halkollagén, 

hialuronsav és C-vitamin)

FLEXIGEL 
A csontok, ízületek és inak  
érőnlétének megtartása 

(hidrolizált kollagén, magnézi-
um és B-vitaminok)

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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50 
ml

100 
ml

500 
ml 500 

ml

10 
ml

100
kapsz.

200 
tabl.

100 
kapsz.

100 
kapsz.

210 
tabl.

90 
tabl.

80 
kapsz.

10
kapsz.

60
kapsz.

COLOSTRUM 
Az immunrendszer védelme, 
az erőnlét visszanyerése (100 

százalékos kecskekolosztrum, 
aminosavak, immunoglobulinok, 
enzimek, vitaminok és ásványi 

anyagok forrása)

60 
kapsz.

70 
tabl.

90
tabl. 60

tabl.

Finclub étrend-kiegészítők

Erős immunitás
Finclub étrend-kiegészítők

A mozgásrendszerről való gondoskodás 



Ellenálló szellemi egészség ingadozások nélkül A szívről és az erekről való gondoskodás

AVIS
Lelki harmónia, nyu-
godt alvás, optimális 

relaxáció 
(Zabcsírakivonat)

FOSFOSERCAPS
Pszichikai teljesítmény, 
az agy és a memória 
erőnlétének támo-
gatása (szója foszfati-
dilszerin és foszfatidsav 

kombinációja)

DYNAFORSTABS 
DYNAFORSIS

Segít átvészelni a mindennapi 
terheléseket 

(illatos rózsásvarjúháj kivonat)

FORTESATABS
Amikor stresszel, fáradtsággal 

és rossz kedvvel küzd
(kurkumából nyert kurkumin,  
DL-fenilalanin aminosavak)

VITAB12TABS
A B-12 vitamin mint energia- 

forrás stressz, fáradság és 
kimerültség esetén

(B-12 vitamin aktív koenzim 
formában)

MAGNESATABS
Az idegrendszer és  

a lelki egyensúly szá-
mára fontos elemek 
(magnézium és B-vita-
minok kombinációja)

RELAXINIS
Hatékony segítség 

stresszhelyzetekben és 
szellemi kimerültség 
esetén (golgotavirág, 

komló és csarab kivonata)

SITOSTABS 
STRONG

A szterolok hozzájárulnak 
az optimális koleszterin-

szint fenntartásához
(tűnyalábos fenyőből nyert 

béta-szitoszterolok)

GINKBICAPS
Gondoskodik az agy, 
a szív és a végtagok 
megfelelő vérkerin-

géséről (Ginkgo biloba, 
azaz páfrányfenyő 
leveleinek kivonata)

UBIQUINOL CAPS
Hatékony segítség  
a szívről való gon-

doskodásban
(kiválóan felszívódó 

Q10 koenzim)

PYCNOGENOL 
STRONG 

Jótékony hatás a vér mikrokeringé-
sére, erős és rugalmas erek 
(tengerparti fenyőből nyert  

Pycnogenol®)

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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100 
ml

50 
ml

50 
ml

90 
kapsz.

60
tabl.

60 
tabl.

100 
tabl.

60
tabl.

60 
tabl.

60 
tabl.

60 
kapsz.

40 
kapsz.

50 
kapsz.

200
ml

EPAMARCAPS STRONG NEW
EPAMARIS OIL 

Szív- és érrendszer számára 
hasznos elemek (omega-3 telítetlen 
zsírsavakban gazdag halolaj vitami-

nokkal gazdagítva)

VITAKRILCAPS NEW
Jótékony hatás a szív-  
és érrendszerre és a 
koleszterinnel való 

küzdelemben 
(Antarktiszi krill olaj, aszta-
xantin és omega-3 forrása)

Finclub étrend-kiegészítők Finclub étrend-kiegészítők

60
kapsz.

KARDITABS NEW 
A szív- és érrendszerről 

való gondoskodás 
elemeinek hatékony 

együttese (magnézium, 
folsav és B-vitaminok 

kombinációja)

60 
tabl.



CARDUMIS
CARDUMITABS

Támogatja a megfelelő máj- 
működést és védelmet nyújt 
számára (szilimarint tartalmazó 
máriatövis kivonat és őrlemény)

TORULCAPS NEW
Ajándék a májnak 
(tápélesztőből nyert  

glutation, B- és  
C-vitamin)

COLPLUSTABS
Gyógynövények, me-
lyek gondoskodnak a 
veséről, a húgyutakról, 
a májról és a gyomor-
ról (csalán, gyermeklánc-
fű, nyírfa és petrezselyem 

kivonat, inulin)

ALOE VERA GEL DRINK 
Pozitív hatással van az epe-  

és májműködésre
(Aloe Vera Barbadensisből nyert 100 

százalékos szerves gél)

BETUTABS
Pozitív hatással van a 

veseműködésre, vízhajtó 
hatással rendelkezik

(nyírfa levelei kíméletesen 
szárítva és őrölve)

URICAPS PROBI
Kiemelt gondoskodás 

a húgyutakról és a 
bélflóráról 

(inulinnal és probioti-
kumokkal gazdagított 

áfonyakivonat)

PROBI8CAPS
Gondoskodik a normál 
bélflóra fenntartásáról, 

alkalmas antibiotikumok 
szedésénél (probiotikumok 
forrása - 8 fajta probiotikus 

baktérium, Inulin)

COLENZYCAPS
Támogatja az 

emésztést, segít-
ség felfúvódás 

esetén
(emésztőenzimek 

komplexusa)

CAMOMILIS
A kamilla támogatja  

a jó emésztést 
(Kamillakivonat)

INUBITABS 
A nem megfelelő étkezés 

során kialakult bélflóra 
egyensúlyzavarának hely-

reállítására 
(mezei katáng gyökeréből 

nyert inulin)

CHLORETABS
Az alga segít kivonni a szer-
vezetből a nehézfémeket, 
használata előnyös a mé-
regtelenítő kúrák során

(Chlorella pyrenoidosa - klorofill, 
fehérje és rost forrása)

OREGANIS
OREGACAPS

Az oregánó gondoskodik az 
emésztőrendszerről, harcot 

vív a penész- és élesztőgom-
bákkal (oregánóolaj, folyékony 
formában vagy kapszulákban)

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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50 
ml

SIXOTED
A benne található gyógynövé-

nyek és tápanyagok támogatják 
a szervezet méregtelenítő folya-
matait (kilenc gyógynövény kivona-
ta, inulin, magnézium, B5-vitamin)

100
kapsz.10 

ml

60
kapsz.

50 
ml

60
tabl.

290 
tabl.

70 
kapsz.

110 
tabl. 2x520 

ml

60
kapsz.

150 
tabl.

20 
kapsz. 180 

tabl.

Gondoskodás az emésztőrendszerről Máj és vese kiváló állapotban
Finclub étrend-kiegészítők Finclub étrend-kiegészítők

60 
tabl.

URI-INKOTABS
Gondoskodás a húgy-
utakról és a proszta-
táról, harc az inkon-
tinencia és a gyakori 
vizelet ürítés ellen

(fűrészpálma golyó és 
tökmagkivonat)

250 
ml



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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Ezt az Indiában honos növényt hazájában már 
több mint 2000 éve gyógynövényként alkal-
mazzák. 
A gimneminsav indukálja a vércukor homeo-
sztázisát, növeli az inzulinfüggő szénhidrátége-
tésben részt vevő enzimek aktivitását, korrigálja 

étrend-kiegészítő

fin BALANCEGLUKO CAPS

Csomagolás: 60 kapszula
Ajánlott adagolás: naponta kétszer 1 kapszula (étkezés után, folyadékkal fogyasztva).
Egy kapszula hatóanyag-tartalma: 100 mg gimneminsav. A kapszula burkolata szarvasmarha –zselatint 
tartalmaz. Az étrend-kiegészítő nem alkalmas három évnél fiatalabb gyermekek, terhes és szoptató nők 
részére.

Azt étrend-kiegészítő Gymnema sylvestre levelének kivonatát tartalmazza, amely gimnem- 
insav hatóanyagot tartalmaz.

2020-as ÚJDONSÁG

Gymnema sylvestre kivonat

Cikkszám:
300 143

A D3-vitamin segít megőrizni a csontozat 
és fogak egészségét, valamint az izomzat és 
az immunrendszer megfelelő működését. A 
C-vitamin jótékony hatással van az immun-
rendszer és az idegrendszer működésére. Az 
A-vitamin segít megőrizni a normál látást és az 

étrend-kiegészítő cukorral és édesítőszerrel

fin MULTI JUNIOR

Multivitaminos zselécukor

Csomagolás: 60 zselécukor
Ajánlott adagolás: napi 1 zselécukor, elszopogatni
Egy zselécukor hatóanyag-tartalma: 30 mg C-vitamin, 8 mg B3-vitamin, 6 mg E-vitamin, 1,4 mg 
B6-vitamin, 200 ug A-vitamin, 50 ug biotin, 5 µg D3-vitamin, 2,5 µg B12-vitamin

C-, B3-, B6-, B12-, E-, A-, D3-vitamint és biotint tartalmazó eper ízű étrend-kiegészítő 
zselécukor.

2020-as ÚJDONSÁG

A gyermekek egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlenek a vitaminok. Legnagyobb részét 
az emberi szervezet nem képes előállítani, így táplálékkal jut hozzá. A Multi Junior tartal-
mazza ezeket a nélkülözhetetlen vitaminokat és ezáltal elősegíti a gyermekek szervezeté-
nek egészséges növekedését és fejlődését. A benne található vitaminok gyümölcsökből 
származnak, nem tartalmaz mesterséges színezékeket és mesterséges aromákat sem. 

Cikkszám: 
200 503

Kutatások igazolják, hogy egészséges személyeknél  
a Gymnema nem csökkenti a normál vércukorszintet és nem 

okoz hipoglikémiát. Segít csökkenteni az étvágyat  
- a tesztelések során azok a személyek, akik Gymnemát 
használtak, kevesebb édes ételt és italt fogyasztottak. 

a májban, vesében és az izmokban végbemenő 
szénhidrátok által kiváltott metabolikus folya-
matokat. 
A Gymnema sylvestrey segít megtartani a 
normál étvágyat (étvágycsökkentő), valamint 
a zsírok és szénhidrátok normál anyagcseréjét. 

immunrendszer helyes működését. A B3-, B6- 
és B12-vitaminok jótékony hatással vannak az 
idegrendszer működésére. Az E-vitamin védi 
a sejteket az oxidatív stressztől. A biotin segít 
megőrizni a nyálkahártya normál állapotát. 



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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A Robuvit® francia tölgyfából (Quercus ro-
bur) készül. Ezek a tölgyek Massif Central er-
dejében teremnek ahol szigorú fenntarthatósá-
gi szabályokat alkalmaznak. A termesztés során 
nem alkalmaznak műtrágyát, peszticideket és 
herbicideket sem. A Robuvit® kivonatot vegyi 
anyagok használata nélkül vízzel vonják ki, így 
az előállítás biztonságos és környezetbarát. 
A tölgyfa roburint tartalmaz, amely sehol más-
hol nem található (a Robuvit® több mint 40% 
roburint tartalmaz). Ez az anyag támogatja a 
sejtek aktivitását a mitokondriumok revitalizálá-
sával és a sérült illetve nem működő mitokond- 
riumok eltávolításával. Ezáltal megnövelhetik  

étrend-kiegészítő édesítőszerrel

ROBUVIT®

Tizenkilenc klinikai kutatás is kimutatta, hogy a Robuvit® 
szabadalmazott tölgyfakéreg kivonatnak jótékony hatása van 

a fáradságra, stresszre és a teljesítőképességre. Támogatja 
a szervezet vitalitását, jótékony hatással van az ideg- és im-

munrendszerre. A tölgyfakéreg kivonat többek között pozitív 
hatással van a felső légutakra és a bőrre is. 

Csomagolás: 60 tabletta 
Ajánlott adagolás: napi 2 tabletta (reggel, hagyni felolvadni a nyelv alatt).
Két tabletta hatóanyag-tartalma: 150 mg Robuvit® tölgyfakéreg kivo-
nat, 2,5 µg B12-vitamin. 
Az étrend-kiegészítő nem alkalmas három évnél fiatalabb gyermekek, 
terhes és szoptató nők részére.

 A Robuvit® szabadalmazott tölgyfakéreg 
kivonatot és B12-vitamint tartalmaz.

Amikor hiányzik az energia … 

Cikkszám
300 889

a szervezet vitalitását, energiáját és enyhítik a 
fáradságot. Antioxidáns hatással is rendelkezik 
és támogatja a máj megfelelő működését. 
A készítmény B12-vitaminnal dúsított, amely 
metilkobalamin formában van jelen (aktív 
koenzim forma). A B12-vitamin elősegíti az 
energetikai metabolizmus és az idegrendszer 
normál működését, jótékony hatással van a 
vörösvérsejtek képzésére, a mentális egészség- 
re, az immunrendszer megfelelő működésére, 
valamint csökkenti a fáradságot, kimerültséget. 
Ajánlott felnőtt és idősebb személyeknek, lá-
badozás időszakában, illetve fáradékony és 
stresszhelyzetnek kitett személyeknek. 

2020-as ÚJDONSÁG

 Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Perilla frutescens kivonat

fin ALERACAPS / fin ALERAMIS
fin ALERMIN GUMS (édesítőszert tartalmazó étrend-kiegészítő)

Az Allermin és az Aleramis étrend-kiegészítők Perilla frutescens kivonatot tartalmaznak, 
mely védelmet nyújt a szervezet számára szennyezett környezetben. Ez a növény citokineket  
(a citokinek jelentősen hozzájárulnak a szervezet immunitásának erősítéséhez) és speciális  
ellenanyagokat termel. 

étrend-kiegészítő

ALERACAPS: Csomagolás: 24 kapszula * Ajánlott adagolás: 
napi két kapszula, legjobb reggel, függetlenül az ételtől, folya-
dékkal bevenni * Két kapszula hatóanyag-tartalma: 300,14 mg 
szárított Perilla frutescens kivonat, ami 16 grammnyi friss levélnek 
felel meg. A kapszula burkolata szarvasmarha zselatint tartalmaz. 
A táplálékkiegészítő nem alkalmas három évnél fiatalabb gyerme-
kek számára. Nem tartalmaz lakózt, glutént, édesítőszereket 
és élesztőgombát.

A termé-
kek nem 
csökkentik 
a figyel-
met, nem 
okoznak 
álmosságot  
és függősé-
get. 

ALERMIN RÁGÓTABLETTA: Cso-
magolás: 10 drazsé/15g. * Ajánlott 
adagolás: napi két rágógumi (szükség 
esetén fogyasztva, étkezéstől füg- 
getlenül). * Összetétel: Gumi alap; 
édesítőszerek: izomalt, xilit, mannit, 
aceszulfám-k szukralóz, taumatin; íze-
sítő (aroma); Perilla (Perilla frutescens) 
levélkivonat; gumiarábikum; tapadás 
gátló szerek: magnézium-sztearát, tal-
kum; színezékek: titán-dioxid, Élelmi- 
szer Kék 2; szója lecitin (emulgeáló- 
szer); tokoferol
1 rágógumiban (drazsé): 75 mg Pe-
rilla kivonat található, ami 3,9g friss Pe- 
rilla levélnek felel meg. Nem tartalmaz 
lakózt, glutént és élesztőt sem. 

Cikkszám:
300 992

A KÉSZLET 
EREJÉIG

HÁROMSZOR 
ERőSEBB

Az Allermin terméket kapszula formában forgalmazzák, mely alkalmas olyan 
személyek számára is, akiknek gondot okoz a kapszulák lenyelése, ők felnyithat-
ják a kapszulát és csak annak kiszórt tartalmát fogyaszthatják. Az Aleramis folyé-
kony kivonat, melyet belsőleg alkalmazunk, de esetenként használhatjuk bőrünk 
ápolására is, például rovarcsípés esetén. Az Allermin rágótabletta  drazsés rá-
gógumi háromszor annyi Perilla frutescens kivonatot tartalmaz egy drazséban, 
mint az előbbi, így hatékonyabban alkalmazható  allergiás tünetek esetén. Prak-
tikus kiszerelésben kapható, kis helyen elfér, akár a kézitáskában, az autóban, az 
íróasztalon  bármikor akad számára hely, így mindig kéznél van, hogy szükség 
esetén gyors segítséget nyújthasson. A termékek nem csökkentik a figyelmet, 
nem okoznak álmosságot és függőséget.

Cikkszám: 
300 991

Cikkszám:
10 440

ALERAMIS: Csomagolás: 50 ml * Ajánlott adagolás: 30 
csepp naponta kétszer, (reggel és délben, étkezés után, fo-
lyadékba csepegtetve). * Összetétel: 100 százalékos Perilla 
frutescens kivonat. Tíz százalék alkoholt tartalmaz. Egy ml ki-
vonat a Perilla 5 grammnyi friss levelének felel meg. Alkohol-
tartalma miatt a készítmény nem alkalmas 10 évnél fiatalabb 
gyermekek számára. Nem tartalmaz lakózt, glutént, éde-
sítőszereket és élesztőgombát. 



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, gyermekektől  
elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Csodálatos természetes anyagok keveréke  
A szervezet természetes védekezőképességének 

támogatására erős igénybevétel esetén

Az Antibi® olyan természetes alapanyagok széles skáláját tartalmazza, ame-
lyek jótékony hatással vannak a védekezőképességre, helyreállítják a szervezet 
működésének harmóniáját és vitalitást kölcsönöznek számára. Támogatják az 
immunrendszert, ezért kimondottan ajánlott kedvezőtlen időjárási viszonyok 
idején (ősz, tél, tavasz elején). A készítmény a következő kivonatokat tartal-
mazza: echinacea, szőlőmag, fokhagyma, keleti póréhagyma, hamvaské-
reg gomba, propolisz, fehérbor, méz, olívaolaj, oregánó olaj.

ANTIBI®

Cikkszám:
300 941 

étrend-kiegészítő

Az echinacea természetes módon támogatja az 
immunrendszert, jótékony hatással van a felső 
légutakra és a húgyúti rendszer megfelelő műkö-
désére. 
A fokhagyma segítséget nyújt a koleszterinszint 
és vérzsír szint megtartásában, gondoskodik a szív, 
érrendszer és máj egészségéről. Támogatja a szer-
vezet védekezőképességét és jótékony hatással 
van a szellemi állapotra. 
A póréhagymát gyakran gyógyszerként emle-
getik, mivel olyan vitaminok, ásványi anyagok és 
illóolajok forrása, melyek - jellegzetes ízéért is fe-
lelősek (pl. az allicin) - nyugtató hatással is rendel-
keznek. 
Hamvaskéreg gomba (amit chaga gomba néven 
is emlegetnek) fa kérgein növekszik, sok egészség-
támogató anyagot tartalmaz, többek között poli- 
szacharidokat (beta-glükánok), antioxidánsokat és 
szterineket. Fontos helyet foglal el az orosz termé- 
szetgyógyászatban, ahol főként emésztőrendszeri 
problémákra, hasnyálmirigy és gyomorproblémák- 
ra, valamint pikkelysömör kezelésére alkalmazzák. 

Tonizáló, adaptogén és immunrendszer erősítő ha-
tással rendelkezik. 
Propolisz a méhek építési tevékenységének a 
terméke, gyantaanyagok, méhviasz, illóolajok, 
B-vitaminok és flavonoidok keveréke. A méhek 
tömítőanyagnak használják, amely védelmet nyújt 
számukra a baktériumokkal, vírusokkal és gom-
bákkal szemben. Ugyanebből az okból kezdték el 
alkalmazni a népi orvoslásban is. 
Az oregánó jótékony hatással van az immun-
rendszerre és a felső légutakra. Gondoskodik a 
szív- és érrendszer egészségéről a vérnyomás nor-
mál szintjének megtartásáról. Segítséget nyújt az 
emésztési problémák helyreállításában, támogatja 
a máj és a gyomor megfelelő működését. 
Az olívaolaj pozitív hatással van a vérnyomásra, 
vércukorszintre és a szervezet védekezőképessé-
gére, jótékonyan hat az emésztésre, a vesék műkö-
désére és a légzőrendszerre.  
A méz kiegészíti a gyógynövények jótékony hatá-
sát és harmonizálja a készítmény íz világát. 

Csomagolás: 150 ml * Ajánlott adagolás: 7,5 ml (1 - 1,5 teáskanál) 2x naponta (reggel és délután, 
étkezés után, hagyni szétolvadni a szájban). Használat előtt felrázandó. * Összetétel: méz, echinacea 
kivonat (Echinacea purpurea), propoliszkivonat (Propolim), szőlőmag kivonat (Uva semina), fehér bor, 
fokhagyma (Allium), keleti póréhagyma (Allium porrum), Hamvaskéreg gomba (Inonotus obliquus), 
olívaolaj (Oleum oliva), oregánóolaj (Oregano oleum), sztévia. Alkoholtartalom 4,2 %. 
15 ml hatóanyag-tartalma: propolisz-kivonat 800 mg, echinacea kivonat 800 mg, szőlőmag kivonat 
800 mg, fehér bor 680 mg, fokhagyma kivonat 660 mg, keleti póréhagyma kivonat 660 mg, Hamvas-
kéreg gomba kivonat 100 mg, olívaolaj 63,7 mg, oregánóolaj 27,3 mg, méz 1 mg. 
Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem ajánlott háromévesnél fiatalabb gyermekek számára, terhes 
nőknek és szopató anyáknak, méhkészítményekre allergiás személyeknek és cukorbetegeknek. 

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Csomagolás: 2x520 ml * Ajánlott adagolás: 25 ml na-
ponta kétszer, (reggel és délben, kb. egy órával az étkezés 
előtt, önállóan vagy vízzel, illetve gyümölcslével fogyasztva). 
Fogyasztás előtt felrázandó. Felbontás után tartsuk hűtő- 
szekrényben és 30 napon belül fogyasszuk el. * Összetétel: 
100 százalékban az Aloe Vera Barbadensis friss leveleiből 
készült szerves gél (99,8 százalék), természetes antioxidáns: 
citrusgyümölcsökből nyert citromsav (0,15 százalék), ter-
mészetes tartósítószerek: berkenyéből nyert  kálium-szorbát 
(0,025 százalék), földiszederből és almából nyert nátrium-
benzoát (0,025 százalék). Az étrend-kiegészítő fogyasztása 
nem ajánlott háromévesnél fiatalabb gyermekek számá-
ra. Nem tartalmaz lakózt, glutént, édesítőszereket és 
élesztőt sem.  A termék jelenleg Magyarországon nem elérhető. Az 
engedélyeztetése folyamatban van.

Az Antipa-rasitis az amerikai fekete 
dió (Juglans nigra) héjának kivonata.
A dió kivonatát a múltban az indián 
törzsek emésztőrendszerük élősködők-
től való megtisztítására használták. 
Gyakran ugyanis éppen a paraziták 
csökkentik az ellenállóképességet, 
bontják meg a szervezet egyensú- 
lyát és gyengítik vitalitását. A parazita 
a gazdaszervezetben élősködik, onnan 
tápanyagokat merít és gyengíti, meg-
betegíti azt.  Leggyakrabban étellel és 
vízzel jut a szervezetbe.

fin ANTIPA-RASITIS

Antipa-rasitis (alkoholt tartalmazó étrend-
kiegészítő). Csomagolás: 100 ml 
Hatvan csepp (2 ml) kivonat megfelel: 
340 mg fekete dió héjának. A Az étrend-
kiegészítő nem alkalmas háromévesnél 
fiatalabb gyermekek számára. / Antipa-
rasitis (édesítőszert tartalmazó, alkohol-
mentes =alcohol free étrend-kiegészítő). 
Csomagolás: 100 ml 
Hatvan csepp (2 ml) kivonat megfelel: 
340 mg fekete dió héjának.  Az étrend-
kiegészítő nem alkalmas háromévesnél 
fiatalabb gyermekek számára. Nem tar-
talmaz lakózt, glutént és élesztőt sem. 
Ajánlott adagolás: naponta háromszor 
20 csepp, (reggel és délben, kb. 20 perccel 
étkezés előtt, este egy órával étkezés után, 
vízzel keverve). Használat előtt felrázandó. 
Ne csepegtessük forró italba és ne alkal-
mazzuk hat hétnél tovább. 

Cikkszám:
300 120

100 százalékos Aloe Vera Barbadensis  
szerves gél

ALOE VERA GEL DRINK

étrend-kiegészítőétrend-kiegészítő

Amerikai fekete dió  
kivonat

Az Aloe Vera gel drink nagyon jó minőségű olaszor-
szági termék, mely 99,8 százalékban az Aloe Vera 
Barbadensis leveleiből készült szerves gél. Nem 
pasztőrözött, nem tartalmaz aromatikus anyago-
kat, kémiai adalékokat, stabilizátorokat, édesítő-
ket vagy színezékeket, praktikus csomagolásban 
forgalmazzák, alkalmas ajándéknak is. A gyártó az 
Aloe Vera termesztése során nem alkalmaz vegysze-
reket, peszticideket vagy fungicideket. Az organikus 
termesztés az Ecogruppo Italia által certifikált, minden 
folyamatnál betartják az úgynevezett Green Concept 
elveit és megfelnek a Halal tanúsítványnak is. Az Aloe 
Vera antioxidáns hatást fejt ki és olyan anyagok forrá-
sa, melyek megőrzik a szervezet kondícióját. Pozitív 
hatással van a bélműködésre és az emésztésre, meg-
tisztítja a szervezetet, segít a méregtelenítésnél, erősíti 
az immunrendszert és segítséget nyújt a vércukorszint 
normalizálásában. Kedvezően hat stressz és fáradtság 
esetén és egyben kedvező hatással van a bőrre.

Cikkszám:
300 104 

Cikkszám:
300 150
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Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Csomagolás: 110 tabletta

Ajánlott adagolás: napi 4 tabletta, (két 
tabletta reggel, két tabletta délben, étke-
zéstől függetlenül, folyadékkal fogyasztva).

Négy tabletta összetétele: 1950 mg nyír-
falevél őrlemény. A táplálékkiegészítő nem 
ajánlott háromévesnél fiatalabb gyermekek 
számára. 

Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítő- 
szert és élesztőt sem.

Csomagolás: 100 kapszula

Ajánlott adagolás: napi 1 kapszula (bármikor 
a nap folyamán, folyadékkal fogyasztva).

Egy kapszula tartalma: Dunaliella salina 
alga (6 mg béta-karotin) olíva olajban, szója-
olaj,  méhviasz, glicerin, szója lecitin.  kapszula  
burkolata  szarvasmarha-zselatint tartalmaz. 
A táplálékkiegészítő fogyasztása nem ajánlott 
háromévesnél fiatalabb gyermekek számára. 
Nem alkalmas olyan személyek számára, akik 
érzékenyek a méhtermékekre. 

Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítő- 
szert és élesztőt sem.

Az egészséges bőrért és nyálka-
hártyáért 

A Betutabs a közönséges nyír (Betula pen-
dula) kíméletesen szárított és óvatosan 
őrölt leveleiből készül. 

A nyírfakivonat, mely sok hasznos anyag 
forrása (például természetes szaponinok, 
esszenciális olajok) gondoskodik a húgy-
utak egészségéről, segíti a vese aktivitását 
és eltávolítja a szervezetből a káros anya-
gokat. 

Ajánlott az izzadás serkentésére a bőrről 
való gondoskodás érdekében, továbbá a 
vérnyomás kiegyensúlyozására, illetve az 
optimális koleszterinszint megőrzésére.  
A nyírfalevél segíti az emésztést és a húgy-
utak, valamint a vese optimális működését.

A Betacaps a Dunaliella salina algából nyert 
természetes béta-karotint tartalmaz. A bé-
ta-karotin a legfontosabb karotinoidok közé 
tartozik, segít kompenzálni a táplálkozás hiá-
nyosságaiból adódó nem megfelelő karotino-
id-ellátást. 
A legaktívabb A-provitamin, mely a szerve-
zetben anyagcsere-folyamatok során A-vita-
minná alakul át. Az A-vitamin fontos a nyálka-
hártya, a bőr és a szem megfelelő működése 
szempontjából.
A készítmény iránti legnagyobb érdeklődés 
főként pár héttel a nyaralások, azaz a nagyobb 
mértékű napozások előtt tapasztalható a  
nyári szezonban május-augusztus idején,  
illetve a téli sielések időszakában.

fin BETACAPS
A nyírfa gondoskodik  

a húgyutakról

fin BETUTABS

Cikkszám:
300 930

Cikkszám:
300 928

étrend-kiegészítőétrend-kiegészítő

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva.  Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot. 

étrend-kiegészítő

Az Avis zabcsírakivonat. A készítmény
nem okoz függőséget, álmosságot és 
nem csökkenti a figyelmet. 

A zabcsíra azon személyek számára 
ajánlott, akik stresszel, ingerlékenység- 
gel, kedvetlenséggel és munkahelyi 
feszültséggel küzdenek.

Az abrakzab (Avena sativa) felüdíti a 
szervezetet, relaxációs hatást fejt ki, 
különösen elalváskor. Kedvező ha-
tással van a hormonális egyensúlyra, 
valamint a nők húgyúti és genitális 
szerveinek tevékenységére. Jótékony 
hatással van a bőrre.

Csomagolás: 50 ml

Ajánlott adagolás: naponta háromszor 
15 csepp, (reggel, délben és este étke-
zés után, vízzel keverve).

1 ml (25 csepp) összetevői: 475 mg 
kilúgozott zabcsíra, alkohol, víz. Gyer-
mekek részére nem ajánlott 36 száza-
lékos alkoholtartalma miatt. Glutént 
tartalmaz, ezért nem alkalmas glutén-
mentes étrendet tartó személyek szá-
mára.

Nem tartalmaz laktózt, édesítőszert 
és élesztőt sem.

Ha ingerlékenyek  
vagyunk

fin AVIS

Csomagolás: 60 tabletta
Ajánlott adagolás: napi 1 tabletta, (reggel, folyadékkal 
fogyasztva)
Egy tabletta hatóanyag-tartalma: 830 mg L-argi-
nin; Nem alkalmas három évnél fiatalabb gyermekek, 
serdülők, terhes és szoptató nők részére. Nem tartal-
maz laktózt, glutént, édesítőszert és élesztőt sem.

Jó sportteljesítmény és elégedett  
párkapcsolat

fin ARGITABS

Az Argitabs étrend-kiegészítő arginin nevű esz-
szenciális aminosavat tartalmaz.
Az esszenciális aminosavak nélkülözhetetlenek a 
szervezet működéséhez, mivel nem képes őket 
előállítani, így ezeket a táplálékokból nyeri. Az ami-
nosavak testünk alapelemei közé tartoznak, ame-
lyek a vitaminok, az ásványi anyagok, a zsírsavak és 
a hormonok felépítésében vesznek részt, hiányuk a 
szervezet belső egyensúlyának zavarát okozhatják.
Az arginin a szervezet nitrogén átalakításában vesz 
részt, fontos szerepe van a nitrogén-monoxid-ter-
melés megnövelésében. Jótékony hatást gyakorol 
a vérnyomásra, gondoskodik a szív- és érrendszer 
megfelelő működéséről. Növeli a szexuális vágyat, 
az általa termelt nitrogén-monoxid származékok 
fontos szexuális funkciókat befolyásoló anyagok. 
Sportolók számára is alkalmas, fokozza a teljesítőké-
pességet, nélkülözhetetlen az izomerő növeléséhez. 
Középkorú férfiaknak és nőknek, időseknek, gyakori 
stresszhelyzetekben élőknek és fizikailag aktív sze-
mélyeknek ajánljuk. 

doplněk stravy

Finnországban a 
Bioboltok Országos 
Egyesülete a 2017-es 
év legjobb sport-
táplálék-kiegészí-
tőjének nyilvání-
totta.

Cikkszám:
300 911

Cikkszám:
300 899

étrend-kiegészítő
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Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
 gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
 gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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A Bi-iomare caps cápamájolajat tartalmaz. Alkilglicerol, squalamin, squalene, illetve ome-
ga-3 telítetlen zsírsavak forrása, melyeket szervezetünk nem képes kitermelni, és ezért szük-
séges a táplálékkal történő bevitelük. DHA, azaz dokozahexaénsavat és EPA, azaz eikozapen-
taénsavat tartalmaz, E-vitaminnal dúsított.

• az EPA és a DHA elősegítik a szív normális működését

• az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stressztől, azaz a szabad gyökök támadásától.  
(a szabad gyökök károsítják a sejteket és ezáltal gyorsítják az öregedési folyamatot)  
A Bi-iomare caps hosszú idő óta a Finclub legnépszerűbb és legkeresettebb terméke,  
alkalmas minden korosztály számára.

Csomagolás: 100 kapszula 

Ajánlott adagolás: napi háromszor 2 kapszula, (reggel, délben és este, étkezés során, folyadékkal 
fogyasztva). 

Egy kapszula tartalma: 300,53 mg cápamájolaj. Hat kapszula  hatóanyag-tartalma: 10 mg E-vitamin, 
54 µg EPA+DHA. A kapszula burkolata szarvasmarha-zselatint tartalmaz. A táplálékkiegészítő fogyasztása 
nem ajánlott háromévesnél fiatalabb gyermekek számára. 

Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert és élesztőt sem.

Az immunitás forrása

fin BI-IOMARE CAPS

Cikkszám:
300 932

étrend-kiegészítő

Csomagolás: 100 kapszula 

Ajánlott adagolás: napi háromszor 2 kapszula (reggel, délben és este, étkezés során, folyadékkal 
fogyasztva)

Egy kapszula tartalma: 160,5 mg cápamájolaj, 136,67 mg halolaj-koncentrátum. Hat kapszula ha-
tóanyag-tartalma: 246 mg EPA, 159 mg DHA, 12 mg E-vitamin, 462 µg A-vitamin, 3 µg D3-vitamin. 
A kapszula burkolata szarvasmarha-zselatint tartalmaz. A táplálékkiegészítő nem ajánlott háromévesnél 
fiatalabb gyermekek számára. 

Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert és élesztőt sem.

Halolaj - az egészség és az immunitás forrása

A Bi-iomaxin caps cápamájolaj és halolaj koncentrátuma, mely omega-3 telítetlen zsírsavak, DHA 
és EPA forrása. A-, D-, és E-vitaminnal dúsítva.
• a DHA elősegíti az agy és a szem normális működését, a DHA-nak az anya szervezetéből történő 

felvétele elősegíti a magzat agyának és szemének normális fejlődését és ugyancsak az anyatejjel 
táplált csecsemő agyának és látásának normális működését (ez az eredmény napi 200 mg DHA fel-
vételével érhető el, a napi ajánlott omega-3 telítetlen zsírsav mennyiség mellett felnőttek esetében, 
ami 250 mg DHA és EPA)

• az EPA/DHA elősegítik a normális szívműködést
• az E-vitamin védi sejtjeinket az oxidatív stressztől
• az A-vitamin pozitív hatást fejt ki a vas metabolizmusára, elősegíti a hasnyálmirigy, a bőr, a szem és 

az immunrendszer normális működését
• a D-vitamin elősegíti a kalcium és a foszfor felszívódását, segít megőrizni a csontok, izmok, fogak 

egészségét, az immunrendszer normális működését, részt vesz a sejtosztódási folyamatban, szüksé- 
ges a gyermekek növekedéséhez és csontjaik fejlődéséhez

fin BI-IOMAXIN CAPS

Cikkszám:
300 119

étrend-kiegészítő

TOP 
termék



Csomagolás: 50 ml * Ajánlott  adago-
lás: napi háromszor 5 csepp (reggel, dél-
ben és este, étkezéstől függetlenül, vízben 
elkeverve). Külső  használatra:  egy-két 
cseppett sebre csöpögtetni. * Összetétel: 
100 százalékos kamillakivonat (Matricaria 
chamomilla), 52 százalékos alkoholtarta-
lom. Tizenöt csepp hatóanyag-tartalma 
(0,6 ml): 600 mg kamillavirág. A táplá-
lékkiegészítő alkoholtarralma végett nem 
alkalmas gyermekek, várandós és szopta-
tó nők számára. Nem tartalmaz laktózt, 
glutént, édesítőszert és élesztőt sem.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

A Camomilis magas koncentrátumú ka-
millakivonatot tartalmaz. Finnországban 
termesztett friss kamillavirág kivonatából 
készül.
A kamilla (Matricaria chamomilla) anti-
oxidáns hatású, védi a sejteket és a szöve-
teket a szabad gyökök támadásától, 
hozzájárul a test megfelelő antioxidatív 
kapacitásához. Pozitív hatással van az 
emésztésre és a zsírok metabolizmusára. 
Gondoskodik a légzőrendszerről, segít 
szabaddá tenni a légutakat, a náthával 
folytatott harcban hozzájárul a szerve-
zet természetes ellenállóképességének 
növeléséhez. Elősegíti a kognitív és a lelki 
egészséget, hangulatjavító, segíti a re-
laxációt és az alvást. Hasznos szerepe van 
a bőr vitalitásának megőrzésében.

Kamilla az emésztésre 
és a lelki egészségre

fin CAMOMILIS
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Cikkszám: 
300 152

étrend-kiegészítő

Oregánó olaj

Oregacaps/ Csomagolás: 100 kapszula * Ajánlott 
adagolás: naponta kétszer 1 kapszula (reggel és 
este, étkezés során, folyadékkal fogyasztva) * Két 
kapszula hatóanyag-tartalma: 172 mg szójaolaj, 
54 mg oregánóolaj. Karvakrol tartalma 80 százalék. 
A kapszula burkolata szarvasmarha zselatint tartal-
maz. A táplálékkiegészítő nem ajánlott hároméves-
nél fiatalabb gyermekek, várandós és szoptató nők 
részére.
Oreganis/Csomagolás: 10 ml pipettával ellátva * 
Ajánlott adagolás: naponta kétszer 2 csepp (reggel 
és este, kevés vízzel, esetleg gyümölcslével vagy jo-
ghurttal összekeverve). * Négy csepp hatóanyag-
tartalma: 77,7 mg hidegen sajtolt olivaolaj, 33,6 
mg oregánóolaj.  Karvakrol tartalma 80 százalék.  
A táplálékkiegészítő nem ajánlott háromévesnél fia-
talabb gyermekek, várandós és szoptató nők részé-
re. Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert 
és élesztőt sem.

fin OREGACAPS
fin OREGANIS

A Cardumis máriatövis kivonatot tartalmaz, 
melynek fő összetevője a szilimarin. A má-
riatövis (Silybum marianum) elősegíti a máj 
egészséges működését és méregtelenítő ké-
pességét, védi a májat a káros környezeti ha-
tásoktól. Normalizálja a vércukorszintet, antioxi-
dáns, normalizálja a szívműködést. Jótékonyan 
hat az emésztésre, a szervezet természetes 
védekezőképességének és ellenállóképességé-
nek megőrzésére. Használata segítséget nyújt 
pl. ünnepségek után (amikor megeröltetjük az 
emésztőrendszert), gyógyszer-, antibiotikum és 
alkoholfogyasztás után (a detoxikáció a májban 
történik és egyben felborítják bélflóra egyen- 
súlyát), operációkat követően melyek emésztési 
zavarokat okozhatnak.

Cardumis/ Csomagolás: 50 ml * Ajánlott ada-
golás: napi háromszor 5 csepp, (reggel, délben és 
este, étkezés után, vízbe csepegtetve, használat előtt 
felrázandó). * Hatóanyag-tartalom: máriatövis 
(Silybum marianum), megközelítőleg 51 százalék 
alkohol. 0,2 ml (5 csepp) 43,4 mg máriatövismagot 
tartalmaz. A táplálékkiegészítő fogyasztása nem 
alkalmas gyermekek számára. Nem tartalmaz lak-
tózt, glutént, édesítőszert és élesztőt sem.
Cardumitabs/ Csomagolás:  60 tabletta * Ajánlott 
adagolás: napi 1 tabletta (este lefekvés előtt, folya-
dékkal fogyasztva). * Hatóanyag-tartalom: 200 mg 
Máriatövis (Silybum marianum), amely 160 mg szi-
limarint tartalmaz (48 mg szilibin). A táplálék-kiegé- 
szítő fogyasztása nem alkalmas gyermekek számára. 
Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert és 
élesztőt sem. 

A Oregacaps oregánóolajat tartalmaz, mely-
nek fő összetevője a nagyon értékes karvakrol. 
Az üveg pipettát tartalmaz, amely kényelmessé 
teszi az adagolást. A kapszulaformát főként az 
érzékenyebb egyének díjazzák, illetve a fiata- 
labb generáció. Az Origanum vulgare termé-
szetes antioxidáns, elősegíti az epe és a máj 
normális tevékenységét, pozitív hatással van az 
emésztésre. Jó hatással van a szívműködésre, az 
érrendszerre és a vérnyomásra. Jótékonyan hat 
a felső légutakra, javítja az immunitást. Harmo-
nizálja a lelkiállapotot és az alvást. Ajánlott az 
élesztő- és penészgombák elszaporodása ese-
tén, melyek például az antibiotikumok ismételt 
szedése következtében jelennek meg.

Cikkszám:
300 988

Cikkszám: 
300 983

fin CARDUMIS
fin CARDUMITABS

A máriatövis gondoskodik a májáról

étrend-kiegészítőétrend-kiegészítő

Cikkszám: 
300 927Cikkszám:

300 117

Fekete fokhagyma - hatékony 
antioxidáns

Csomagolás: 60 tabletta 
Ajánlott adagolás: napi 1 tabletta (reggel, étkezés 
után) 
Egy tabletta  hatóanyag-tartalm: 250 mg (fermen-
tált) fekete fokhagyma kivonat ABG10 + (250 μg 
S-allilcisztein).
Nem alkalmas három évnél fiatalabb gyermekek ré- 
szére. Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítő-
szert és élesztőt sem.

fin BIIOLITABS

A Biiolitabs NEW egy biológiailag aktív, szaba-
dalmazott ABG10+® fermentált fokhagymakivo-
natot tartalmaz, amelyben S-allilcisztein található. 
Az ABG10+® kivonat egy új generációs fokhagy-
makivonat, amely jótékony hatással van a szerve-
zetre, hozzájárul a védekezőképességének meg-
tartásához. Az S-allilcisztein stabilabb vegyület, 
mint a nyers fokhagymában található allicin.  
A fermentáció során nem használnak sem baktéri-
umokat, sem penészgombákat, csakis a fokhagy- 
ma saját enzimeit, amelyek ellenőrzött hőfokon 
és páratartalom mellett erjesztik a növényt. Az 
erjesztési folyamatot követően eltávolítják a fok- 
hagyma illatát. 
A fokhagyma (Allium sativum) antioxidánsként 
működik a szervezetben, segítséget nyújt a ko-
leszterinszint és vérzsír-szint megtartásában, részt 
vesz a cukrok anyagcseréjében, pozitív hatással 
van a szív- és érrendszerre. Elősegíti a légzőrend-
szer normál működését és a szervezet természe-
tes ellenállóképességének megőrzését. 

Cikkszám:
300 883

étrend-kiegészítő



Csomagolás: 60 kapszula * Ajánlott adagolás: napi 
1 kapszula (délben, étkezés során, folyadékkal fo-
gyasztva). * Egy kapszula hatóanyag-tartalma: 235 
mg rizskorpa, emésztőenzimek (7500 DU amiláz, 125 
CU celluláz, 10 AGU glükoamiláz, 250 SU invertáz, 
437,5 FIP lipáz RO, 250 DP malátaamiláz, 10 SAPU pro-
teáz 3.0, 18000 HUT proteáz 4.5, 5000 HUT proteáz 
6.0). A kapszula burkolata növényi eredetű. Az étrend- 
kiegészítő nem ajánlott gyermekek részére. Nem tar-
talmaz édesítőszert és élesztőt sem.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Emésztőenzimek

A Colplustabs csalán-, gyermekláncfű-, nyírfa- 
és petrezselyemkivonatot tartalmaz és inulin-
nal gazdagított. A csalán támogatja a vese 
kiválasztó funkciójának működését és segít 
megőrizni a húgyutak kifogástalan működé-
sét. Hozzájárul a lelki egyensúly megőrzésé-
hez, az intellektuális aktivitáshoz, energizálja a 
testet, hozzájárul a vitalitás megőrzéséhez. Jó 
hatással van a csontokra, a hajra és a körömre, 
valamint a szív és az érrendszer működésére. 
A nyírfa sok hasznos anyag forrása, például a 
természetes szaponinoké és esszenciális ola-
joké. Jótékony hatással van a húgyutakra, akti-
vizálja a vesét és a salakanyagok kiválasztását. 
Elősegíti az izzadást, gondoskodva a bőr tisztí-
tásáról, hozzájárul a vérnyomás kiegyensúlyo- 
zásához és az optimális koleszterinszinthez. 
A gyermekláncfű aktivizálja a gyomor- és a 
májműködést, segíti az emésztést és alkalmas 
a méregtelenítésre. A petrezselyem támo-
gatja a vese optimális működését. Az inulin a 
jótékony bélbaktériumok tápanyaga így haté-
konyan gondoskodik a bélflóráról. 

fin COLENZyCAPS
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A Colenzycaps rizskorpát és emésztőenzime-
ket tartalmaz, melyek elősegítik az élelmisze-
rek emésztését emésztőrendszerünkben. Az 
emésztőenzimek jótékony hatást fejtenek ki puf-
fadásnál, anyagcsere problémáknál, segítenek 
abszorbeálni a szervezetünk számára szükséges 
ásványi anyagokat, elősegítik a vitalitást. Főként 
az idősebb emberek számára ajánlott, akik a 
szervezet túlsavasodásával küzdenek, valamint 
azok számára, akik a szacharidokban és zsírokban 
gazdag étrendet részesítik előnyben. Az enzi-
mek minden növényi és állati szervezet kémiai 
reakcióinak alapját képezik. Az ásványi anyagok, 
vitaminok és hormonok nem működhetnek az 
enzimek nélkül, szerveink, szöveteink és sejtjeink 
ezért az enzimeknek köszönhetik működésüket. 
Egyik fontos funkciójuk az emésztés elősegítése, 
az enzimek lebontják a cukrot, a zsírt, valamint a 
fehérjét egyszerűbb részekre, melyeket a szerve-
zet felhasznál, mint energiaforrást. A hőkezelt étel 
emésztésének köszönhetően a szervezetnek min-
den emésztőenzimet saját magának kell biztosí-
tania. A szervezet megfelelő enzimellátottsága 
esetén sejtjeink regenerálódnak és szervezetünk 
megőrzi vitalitását. 

Csomagolás: 180 tabletta * Ajánlott adago-
lás: naponta kétszer 3 tabletta reggel (reggel 
és délután, étkezés előtt, kevés folyadékkal fo-
gyasztva). * Hat tabletta  hatóanyag-tartalma: 
930 mg csalánőrlemény, 540 mg nyírfalevél őrle-
mény, 540 mg gyermekláncfű őrlemény, 540 mg 
inulin, 390 mg petrezselyemőrlemény. A táplá-
lékkiegészítő nem alkalmas gyermekek részére. 
Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert 
és élesztőt sem.

Gyógynövény kivonat és inulin

fin COLPLUSTABS

Cikkszám:
300 127

Cikkszám:
300 121

étrend-kiegészítőétrend-kiegészítő

Csomagolás: 60 tabletta+2 pH-érték mérésére szolgáló csík * Ajánlott adagolás: naponta kétszer 
2 tabletta (reggel és délben, fél órával az étkezés előtt, folyadékkal fogyasztva). * Négy tabletta  hatóanyag-
tartalma: 1000 mg MSM, 1000 mg fenilalanin, 572 mg inulin, 500 mg triptofán, 300 mg kalcium, 200 mg 
kálium, 350 mg magnézium, 150 mg szódabikarbóna, 100 mg tiszta diatomit, 18 mg niacin, 15 mg cink,  
4 mg pantoténsav, 3 mg bór, 2,2 mg B6-vitamin, 1,6 mg B2-vitamin, 1,4 mg B1-vitamin, 1 mg réz, 300 µg  
folsav, 60 µg biotin, 50 µg króm, 50 µg szelén, 3 µ B12-vitamin. A táplálékkiegészítő nem ajánlott háromé-
vesnél fiatalabb gyermekek és fenilketonuriában szenvedő személyek számára. Nem tartalmaz laktózt, 
glutént, édesítőszert és élesztőt sem.

A helytelen étkezési szokások és a hektikus 
életmód megváltoztatja a test sav-bázis e- 
gyensúlyát az acidózis felé – azaz 
megnövekszik a szervezet savassága. A test 
sav-bázis egyensúlyát egészséges életmód-
dal lehet szabályozni.  A test savasságát 
csökkentik pl. a zöldségek és gyümölcsök, 
ellenben a hús, zsír, cukor és fehér lisztből 
készült termékek fogyasztásával, melyek 
emelik a test savasságát.  A gyors étkezés, a 
nagymértékű ételfogyasztás, a dohányzás, 
alkohol-, kávé- és cukros italok fogyasztása, 
valamint a nem elegendő folyadékbevitel is 
negatív hatással van a sav-bázis egyensúlyra.  
Az megfelelő étkezés mellett a rendszeres 
testmozgás elegendő pihenéssel kiegészítve 
is csökkenti a test savasságát. A sportolókra 
jellemző intenzív fizikai terhelés viszont ne-
gatív hatással van a sav-bázis egyensúlyra, 
ugyan úgy, mint az ülőmunka, a már említett 
helytelen étkezés és a stressz is.

Komplex hatóanyag tartalmú készítmény a test optimális pH-értékének 
megőrzéséhez

fin COLPHTABS

A ColpHtabs olyan 21 féle válogatott összetevő-
ket tartalmaz, amelyek szabályozzák a szervezet 
savasságát és lúgosságát. A szervezet optimá-
lis pH-értéke nagyon fontos szerepet játszik az 
anyagcsere folyamatokban, a jó emésztésben,az 
enzimek működésében és az egész szervezet 
egészségének megőrzésében. A tesztcsíkoknak 
köszönhetően a felhasználónak    lehetősége van 
megállapítani testének pH-értékét a készítmény 
fogyasztása előtt és után.

Hogyan hatnak az egyes összetevők?
Az MSM (metil-szulfonil metán) természetes for-
mában fordul elő az emberi szervezetben, ahol 
szerves kén forrása (a kén részt vesz a kollagén-
termelésben és szervezetünk számára szükséges 
a szövetek egészségének, főleg a kötőszövetek és 
támasztószövetek egészsége szempontjából).

A fenilalanin fontos aminosav (az emberi test 
nem képes maga előállítani), a neurotranszmit-
terek létrehozására szolgál, tehát az idegrendszer 
ingerület-átviteli tevékenysége szempontjából 
fontos.

Az inulin oldódó rostanyag, mely táptalaja a 
hasznos bélbaktériumoknak, hozzájárul a zavar-
talan emésztéshez, a bélflóráról való helyes gon-
doskodás szempontjából ajánlott.

A triptofán esszenciális aminosav, melyből egye-
bek mellett a szerotonin is létrejön (az idegjelzé-
sek agyi közvetítője, mely hatással van a szellemi 
és érzelmi stabilitásra).

étrend-kiegészítő

Cikkszám:
300 128

A KÉSZLET 
EREJÉIG



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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A Colostrum kecskeelőtejet tartalmaz, amely gazdag forrá-
sa sok, egészségünk számára fontos anyagnak. A kolosztru-
mot nem lehet vegyi vagy szintetikus úton előállítani, egyedi, 
pótolhatatlan és utánozhatatlan. Ezt az értékes folyadékot a 
nőstény kecskék közvetlenül a kiskecskék világra hozatala után 
válasszák ki és csak olyan mennyiséget fejnek ki az anyától, 
amit az újszölött kiskecske nélkülözni tud (amint a kiskecske 
eleget szopott, a kolosztrum fennmaradó részét kifejik és fel-
dolgozzák).

A kolosztrum nagy mennyiségben tartalmaz aminosa-
vakat, immunfaktorokat (lactoferrinek, citokinek, oligo- 
szacharidok, immunoglobulinok), növekedési faktorokat, 
enzimeket, vitaminokat és ásványi anyagokat.

Ezen összetevőknek köszönhetően:
• gondoskodik az immunrendszer működéséről
• elősegíti a szervezet megújulását megerőltető fizikai tevé-

kenységet vagy betegséget követően
• hozzájárul az egészséges bélmikroflóra megőrzéséhez
• támogatja a zsírok metabolizmusát
• elősegíti a sebgyógyulást
• alkalmas sportolók, lábadozók, fáradt vagy legyengült sze-

mélyek számára
• erősíti az immunrendszert, gyorsítja a gyógyulást és a re-

generálódást

Csomagolás: 60 kapszula
Ajánlott adagolás: naponta kétszer 1 kapszula (reggel és délben,fél órával az étkezés előtt, folya-
dékkal fogyasztva).

Két kapszula tartalma: 500 mg 100 százalékos kecskekolosztrum, HPMC kapszulák (kizárólag növé-
nyi eredetű kapszulaburkolat).

A táplálékkiegészítő nem alkalmas háromévesnél fiatalabb gyermekek számára. Ne tegyük ki foko-
zott hőhatásnak és közvetlen napsugárzásnak. Felbontás után a lezárt csomagolást tartsuk hűtőszek- 
rényben. 

Nem tartalmaz glutént, édesítőszert és élesztőt sem.

100 százalékos kecskekolosztrum 
- az immunrendszer mindennapi védelmére

fin COLOSTRUM

Cseh termék

étrend-kiegészítő

Azokon a farmokon, ahon-
nan a kolosztrum szárma-
zik, az állatok tenyésztése 
hagyományos módszerrel 
folyik, garantálva a minőségi 
környezetet és bánásmódot. 
Szlovák és cseh ökológiai 
farmokról van szó, minimális 
gépesítéssel és kemizációval 
és alacsony létszámú állattal. 
Az állatokat gondosan 
válasszák ki és állandóan 
ellenőrzik, lehetővé teszik 
számukra, hogy természetes 
módon éljenek és legeljenek. 
A gyártási folyamat szaba-
dalmaztatott és maximális 
módon garantálja az eredeti 
hatóanyagok megőrzését.

A Cow Colostrum étrend-kiegészítő organikus tehén kolosztru-
mot tartalmaz, amely különböző ellenanyag és egészséget tá-
mogató anyag azaz aminosav, immun- és növekedési faktor, 
enzim, vitamin és ásványi anyag gazdag forrása. 
A kolosztrum tartalomnak köszönhetően kimagasló hatékony- 
sággal erősíti az immunrendszert, elősegíti a zsírok anyag- 
cseréjét és az egészséges bélflóra fenntartását. Pozitív hatással 
van a gyógyulási folyamatokra, ezért kimondottan ajánlott lába-
dozó betegek számára is a gyorsabb gyógyulás elősegítéséhez. 
Minden korosztály számára alkalmas. Növeli a szervezet vitalitá-
sát, segítséget nyújt fáradt és legyengült egyéneknek, jótékony 
hatással van az idegrendszerre. Energianövelő, teljesítmény-
növelő, gyorsabb regenerációt elősegítő és izomépítő hatásá-
nak köszönhetően a sportolók körében is nagyon közkedvelt.A 
finn Cow Colostrum étrend-kiegészítőben található organikus 
kolosztrumot természetes körülmények között a tiszta Osztrák 
Alpok mezején legelő tehenektől nyerik. Ez a kolosztrum szá-
mos tanúsítvánnyal rendelkezik, többek között a német BSE free 
tanúsítvánnyal és a German Veterinary Services export bizony-
lattal, melyek azt tanúsítják, hogy a készítmény előállítása szi-
gorú ellenőrzés alatt történik és minden egyes termék eredete 
nyomon követhető. 

Csomagolás: 60 kapszula * Ajánlott adagolás: naponta kétszer 1 kapszula (reggel és délben, fél 
órával az étkezés előtt, folyadékkal fogyasztva).

Két kapszula hatóanyag-tartalma: 600,24 mg 100 százalékos organikus kecskekolosztrum (40% 
imunoglobulin = 240 mg), A kapszula burkolata szarvasmarha zselatint tartalmaz. A táplálékkiegé- 
szítő nem alkalmas háromévesnél fiatalabb gyermekek számára. Ne tegyük ki fokozott hőhatásnak 
és közvetlen napsugárzásnak. Felbontás után a lezárt csomagolást tartsuk hűtőszekrényben. 

100 százalékos tehénkolosztrum
- az immunrendszerről és vitalitásról való  
gondoskodás

fin COW COLOSTRUM

étrend-kiegészítő

Újdonság  
Finnországból
A tiszta osztrák  
Alpesi legelőkön 
legelő, természetes 
környezetben nevelt 
tehenektől származó 
tehén kolosztrumot 
(előtejet) tartalmaz.

A kolosztrum gyűjtése az ellést követő 24 órán belül az első két fejésből történik, amikor is az 
ellenanyagok mennyisége a legmagasabb. Mindig csak annyi mennyiséget vesznek el, amennyi a 
kisborjúnak nem hiányzik. A gyűjtést követően lefölözik (centrifugálják), majd gyengéd fagyasztási 
technológiával por állagúra szárítják. Ez a technológia garantálja az értékes bioaktív összetevők ak-
tív formájának megőrzését. A zsírt és a kazeint speciális szabadalmazott technológiával távolítják el.

Cikkszám:
200 020

Cikkszám:
300 165



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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DYNAFORSIS / Csomagolás: 100 ml * Ajánlott ada-
golás: naponta háromszor 25 csepp, (reggel, délben és 
délután, étkezés során, elegendő mennyiségű folyadék-
kal keverve. Használat előtt felrázandó). * Összetétel: 
100 százalékos varjúhájkivonat, 60 százalék alkohol. * 75 
csepp  hatóanyag-tartalma: megfelel az illatos rózsás 
varjúháj szárított gyökere 345 mg mennyiségének - 13,5 
mg rosavin és 4,8 mg szalidroszid forrása. A táplálék-kie-
gészítő nem ajánlott gyermekek számára.
DYNAFORSTABS / Csomagolás: 60 tabletta * Ajánlott 
adagolás: 1/2 tabletta naponta, (reggel, étkezés során, 
folyadékkal fogyasztva). * Fél tabletta hatóanyag-tar-
talma: 100 mg rózsás varjúháj kivonat, 4 mg rosavin 
és 1 mg szalidroszid forrása. A táplálékkiegészítő nem 
alkalmas gyermekek részére. Nem tartalmaz laktózt, 
glutént, édesítőszert és élesztőt sem.

Mentális és fizikai teljesítőképesség 
egy növénybe sűrítve

fin DyNAFORSIS
fin DyNAFORSTABS

Az Echinfis - (Echinacea purpurea) kivo-
natot tartalmaz, melyet Finnországban 
termesztenek. Az echinacea kedvező ha-
tással van az immunrendszerre, megújítja 
a szervezet természetes ellenállóképessé-
gét. Kedvező hatással van a  felső  légutak  
működésére,  a húgyutak működésére, 
fontos szerepe van az immunrendszer erő-
sítésében, főleg a megfázásos időszakban. 
Az Echinfis előállításához a teljes növényt 
felhasználják, a leveleket, a virágot és a 
gyökérzetet is. Termesztése során az echi-
nacea hosszú és állandó napsütést igé-
nyel, de nem forróságot. Betakarítása után 
azonnal feldolgozzák, mely alkoholos kilú-
gozás és szélsőségesen alacsony hőmér-
sékleten történő préselés kombinációjával 
történik.

Echinacea-kivonat gondoskodik  
az immunrendszerről

fin ECHINFIS

Csomagolás: 50 ml és 100 ml * Ajánlott 
adagolás: napi 4 csepp, (reggel, étkezés után, 
folyadékkal fogyasztva). * Összetétel: 100  
százalékos  Echinacea  purpurea kivonat. * 1 
ml (25 csepp) hatóanyag-tartalma:  910 mg 
friss és teljes Echinacea purpurea növénynek 
felel meg. Megközelítőleg 60 százalékos al-
koholtartalma miatt nem ajánlott gyermekek 
részére. Nem tartalmaz laktózt, glutént, 
édesítőszert és élesztőt sem.

A Dynaforstabs és a Dynaforsis illatos rózsás var-
júháj (Rhodiola rosea) kivonata. A tabletta forma 
megfelelő például a gépjárművezetők számára,  
ezzel szemben a folyékony változat lehetővé teszi 
az egyszerűbb adagolást. A rózsás varjúháj antioxi-
dáns, úgynevezett adaptogénnek tartják, mely elő-
segíti a szervezet jobb adaptálódását, eleget tenni 
a mindennapi követelményeknek, a fokozott fizikai 
vagy szellemi igénybevételnek. Kedvező hatással 
van a kondícióra és a fizikai teljesítőképességre. 
Ajánlott páldául a legyengült szervezet számára, ki-
merültség esetén, a munkateljesítmény fokozására, 
a lábadozási időszak idejére. 

Cikkszám:
300 113 Cikkszám:

300 115
Cikkszám:
300 103

étrend-kiegészítőétrend-kiegészítő

Cikkszám:
300 142

Citrom  
ízű

Erősebb

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

A készítmények magas mennyiségű 
Omega-3 halolajat tartalmaznak te-
lítetlen zsírsavaknak, főként az EPA-t 
(eikozapentaénsavat) és DHA-t (doko-
zahexaénsavat).

Omega-3 
szív, agy és látás

fin EPAMARCAPS STRONG NEW
fin EPAMARIS OIL

EPAMARIS OIL
Csomagolás: 200 ml
Ajánlott adagolás: napi 5 ml (1 teáskanál reg-
gel, étkezés során, folyadékkal fogyasztva)
Összetétel:  97% természetes Omega-3 
zsírsav tengeri halakból, természetes citrom 
aroma. 
5 ml  hatóanyag-tartalma: 890 mg EPA, 605 
mg eDHA, 5 mg E-vitamin, 400 µg A-vitamin, 
2,5 µg D-vitamin. A táplálékkiegészítő nem 
alkalmas háromévesnél  fiatalabb  gyermekek  
és véralvadási zavarokkal küzdő személyek 
részére.  

Cikkszám:
 300 985

Cikkszám:
 300 913

étrend-kiegészítő

EPAMARCAPS STRONG NEW
Csomagolás: 60 kapszula
Ajánlott adagolás: napi 1 kapszula (reggel, ét-
kezés során, folyadékkal fogyasztva).
Egy kapszula összetétele:  Tengeri halak olajá-
nak koncentrátuma. 
Egy  kapszula  hatóanyag-tartalma: 600 mg 
eEPA, 300 mg eDHA, 3,3 mg E-vitamin. A  táplá-
lékkiegészítő nem alkalmas háromévesnél fia-
talabb  gyermekek  és véralvadási zavarokkal 
küzdő személyek részére. A kapszula burkolata 
szarvasmarha-zselatint tartalmaz. Nem tartal-
maz laktózt, glutént, édesítőszert és élesztőt 
sem.

Az Omega-3 zsírsavakat gyakran nevezik „egészséges zsíroknak“, nagyon fontosak a szervezet 
egészsége szempontjából mert nélkülözhetetlenek számtalan testfunkció helyes működéséhez. Az 
omega-3 telítetlen zsírsavakat a szervezet nem képes előállítani, ezért szükséges azok táplálékkal 
történő bevitele. A telített zsírok telítetlen zsírsavakkal való pótlása normalizálja a koleszterinszintet. 
Az EPA és a DHA egészségesen tartják a szívet (kedvező hatást érünk el napi 250 mg mennyiségű 
EPA és DHA fogyasztásával). A DHA fontos az agy működéséhez (fontos összetevője az agyszövet-
nek és építőeleme az agy struktúrájának), s egyúttal lényeges szerepe van látásunk minőségében is.

Az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stressztől,  azaz a szabadgyököktől. 

Az A-vitamin hozzájárul az egészséges nyálkahártya megőrzéséhez, a bőr, a látás és az immun-
rendszer helyes működéséhez, valamint a vas normál anyagcseréhez.

A D-vitamin hozzájárul a kalcium és foszfor megfelelő felszívódásához és felhasználásához, segít 
fenntartani a vér optimális kalcium szintjét, jótékony hatással van az egészséges csontok és fogak 
fenntartására. Hozzájárul az izmok megfelelő működéséhez és egyben az immunrendszer helyes 
működéséhez. Napsugarak hosszú távú hiánya esetén, a téli hónapokban és magas szmogtartalmú 
helyeken való tartózkodás idején szükséges a fogyasztása. 

37



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

38 39

A Femidatabs japán szabadalom 
alapján készült, halfehérje-kivo-
natot tartalmaz, cinkkel és E-vita-
minnal gazdagítva. Ez a tápanyag 
komplexum táplálja a bőrt és védi 
a sejteket az idő előtti öregedéstől. 
Harminc év feletti nők és férfiak 
számára ajánlott.
A cink antioxidáns, amely segít  
megőrizni a csontok, a haj, a  
körmök és a bőr normál állapotát.  
Jótékony hatással van a szemre, az 
immunrendszerre, a termékeny-
ségre, a reprodukciós képességre 
és a vér  optimális tesztoszterin 
szintjére. Az E-vitamin védi a sej-
teket az oxidatív stressztől, azaz a 
szabad gyökök támadásától. 

Az Evocaps növényi olajokat (magvas gomborkából vagy 
sárgarepcéből, görögszéna magvából nyert, szója- és len- 
olaj) vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, melyek 
pozitív hatással vannak a hajra, a körömre, a bőrre és az 
egész szervezetre. A magvas gomborka, vagy sárgarepce 
(Camelina sativa) omega-3, -6 és -9 zsírsavak forrása, me-
lyek jótékony hatással vannak a szívre és az érrendszerre. 
A házi len (Linum usitatissimum) elősegíti az emésztést, a 
bélrendszer működését, a testsúly szabályozását, jótékony 
hatással van menopauza esetén a felmerülő problémákra. A 
görögszéna (Trigonella foenum-graecum) segíti az emész-
tést, javítja az étvágyat, elősegíti a vérzsírok anyagcseréjét és 
gondoskodik az immunrendszer megfelelő működéséről. L-
metionin - esszenciális aminosav, amely elősegíti a szerve-
zet energiatermelését. A B-vitaminok jótékonyan hatnak az 
idegrendszerre, a nyálkahártyára, a bőrre, a látásra és vérkép- 
zésre.  B12-vitamin elősegíti a vörös vérsejtek képződését. 
A D-vitamin szükséges az erős és egészséges csontok fejlő-
déséhez. Az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stressztől. 
A cink jótékonyan hat a csontokra, a hajra, a körömre és a 
bőrre. A vas nélkülözhetetlen a vörös vérsejtek és a hemo-
globin képződésében. 

Csomagolás: 56 kapszula * Ajánlott adagolás:  napi 1 kapszula, 
(reggel, étkezés során, folyadékkal fogyasztva). * Egy kapszula tar-
talma: 300 mg magvas gomborka (sárgarepce) olaj, 216 mg szója-
olaj, 150 mg lenolaj, 100 mg görögszéna olaj, 100 mg L-metionin, 
18 mg B3-vitamin, 10 mg E-vitamin, 7,5 mg cink, 4 mg B5-vitamin, 
2,2 mg B6-vitamin, 2 mg vas, 1,6 mg B2-vitamin, 1,4 mg B1-vita-
min, biotin 60, 10 µg D3-vitamin és 3 µg B12-vitamin. A kapszula 
burkolata szarvasmarha-zselatint tartalmaz. Az étrend-kiegészítő 
nem ajánlott háromévesnél fiatalabb gyermekek számára. Nem 
tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert és élesztőt sem.

Harminc év feletti nők 
és férfiak részére

fin FEMIDATABS
A szép haj és bőr

fin EVOCAPS

Csomagolás: 60 tabletta 

Ajánlott adagolás: napi 1 tabletta, 
(reggel, folyadékkal fogyasztva). 

Egy tabletta tartalma: 50 mg 
szója-izoflavonok, 28 mg szárí-
tott réti here (amely 500mg réti 
here friss virágának felel meg), 10 
mg E-vitamin. Az étrend-kiegé- 
szítő fogyasztása nem alkalmas 
gyermekek számára. Nem tar-
talmaz laktózt, glutént, éde-
sítőszert és élesztőt sem.

Cikkszám:
300 957

A KÉSZLET 
EREJÉIG

Cikkszám:
300 925

étrend-kiegészítőétrend-kiegészítő

FINEDRINK

A Femiveltabs szója-izoflavonok, réti 
here és E-vitamin forrása. Ezek a növényi 
kivonatok kedvező hatással vannak a női 
szervezet fizikai és szellemi állapotára kli-
max idején. 
A menopauza nem betegség, hanem egy 
természetes folyamat a nők életében, 
amely általában az ötvenedik életév körül 
szokott jelentkezni. Az ösztrogén hor-
monok szintjének csökkenése és a hor-
monális változások olyan jelenségekhez 
vezethetnek, mint a hőhullám, az izzadás, 
idegesség és ingerlékenység. A réti here 
segít megőrizni a komfortérzetet, a vita-
litást a menopauza idején. Gondoskodik 
a csontokról, a szívről és az érrendszerről, 
jótékony hatással van a vérnyomásra.

Az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív 
stressztől.

Menopauza problémák nélkül

fin FEMIVELTABS

Csomagolás: 60 tabletta
Ajánlott adagolás: napi 1 tabletta (reggel, 
étkezés után, folyadékkal fogyasztva).
Egy tabletta  hatóanyag-tartalma: 50 mg 
szója-izoflavon, 28 mg réti here őrlemény 
(megfelel 500 mg friss réti here virágának), 
10 mg E-vitamin.  Az étrend-kiegészítő fo-
gyasztása nem ajánlott gyermekek részére. 
Nem tartalmaz laktózt, glutént, éde-
sítőszert és élesztőt sem.

A Finedrink jól oldódó italpor. Fizikai és szellemi 
teljesítőképességére jó hatást gyakorló, immun-
rendszert erősítő vitaminokat és ásványi anyago-
kat tartalmaz. Kisebb és nagyobb kiszerelésben, 
többféle ízesítésben kapható. Inulinnal gazda-
gított, szukralózzal édesített (természetes cukor, 
alkalmas cukorbetegek számára is) termék.

Csomagolás: 0,2 l/2 l * Ízesítések: citrom, fekete 
ribizli, grapefruit, málna, narancs. * Ajánlott adago-
lás: napi 1 liter ital (a tasak tartalmát kis mennyisé-
gű vízben kell feloldani, majd a kívánt mennyiségű 
folyadékkal kiegészíteni)  a nap folyamán bármikor 
fogyasztható.
100 ml ital  hatóanyag-tartalma: 30 mg inulin, 
40 mg kálium, 20 mg kalcium, 20 mg nátrium, 20 mg 
foszfor, 7,6 mg magnézium, 10 mg C-vitamin, 1,3 
mg niacin, 1 mg E-vitamin, 0,49 mg B5-vitamin, 0,4 
mg vas, 0,4 mg cink, 0,12 mg B6-vitamin, 0,12 mg 
B2-vitamin, 0,11 mg B1-vitamin, 4 µg biotin, 16 µg 
folsav, 5 µg jód, 0,2 µg B12-vitamin, , szukralóz. Az 
étrend-kiegészítő nem ajánlott háromévesnél fiata-
labb gyermekek részére. Nem tartalmaz laktózt, 
glutént és élesztőt sem.

Cikkszám:
300 933

Cikkszám az 
ízesítések 
alapján

Ízletes, vitamintartalmú italpor

étrend-kiegészítő édesítőszerrelétrend-kiegészítő



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

FINTABS C

A kalcium gondoskodik a csontok és a fogak jó állapotáról, elő-
segíti az izmok, az idegrendszer zavartalan működését, jó ha-
tással van az energia-metabolizmusra.
A magnéziumnak fontos szerepe van a csontok és a fogak kar-
bantartásában, a szellemi egészségben, a fáradtság és a kimerült-
ség csökkentésében, a kifogástalan izom- és idegműködésben.
A szilícium mennyisége a kötőszövetekben a kor előrehaladtával 
csökken, s ennek a táplálékokkal történő bevitele gyakran nem 
elegendő.
A biotin jó hatással van a hajra, a hasnyálmirigyre és a bőrre.
A króm elősegíti a vércukorszint normalizálását.
A szelén jótékonyan hat a hajra és a körömre, az immunrendszer-
re és a sperma képződésre.
A cink egészségesen tartja a csontokat, a hajat, a körmöt és a bőrt, 
normalizálja a vér tesztoszterin szintjét, jó hatással van a szem- 
re, az immunrendszerre és a termékenységre.
A bórral kapcsolatban kutatások tárgyát képezi, vajon elősegíti-e 
a kalcium szervezetből való kiválasztódásának csökkentését, ami 
főként idősebb korban okoz problémát.
Az A-vitamin jó hatással van a bőrre, a hasnyálmirigyre, a szemre 
és az immunrendszerre, elősegíti a vas metabolizmusát.
A B2-vitamin (riboflavin) jótékonyan hat az idegrendszer műkö-
désére, a hasnyálmirigyre, a bőrre, a szemre és csökkenti a fá-
radtságot.
A B5-vitamin (pantoténsav) elősegíti az energia-metabolizmust, 
csökkenti a fáradtságot, serkenti a mentális tevékenységet.
A B6-vitamin gondoskodik az immunrendszerről, a pszichi-
kumról, elősegíti a vörös vérsejtek képződését és a homocisztein 
zavartalan metabolizmusát.
A C-vitamin elősegíti a csont és a bőr szempontjából fontos 
kollagén képződését, jótékonyan hat az immunrendszerre és az 
idegrendszerre, segít a fáradtság legyőzésében, elősegíti a vas 
felszívódását, védi a sejteket az oxidatív stressztől.
A D-vitamin segítséget nyújt a vér normális kalcium szintjének 
megőrzésében, biztosítja a csontok, fogak, izmok egészségét, 
gondoskodik az immunrendszer megfelelő működéséről.
Az E-vitamin védi sejtjeinket az oxidatív stressztől, azaz attól a 
folyamattól, amelynek során szabad gyökök keletkeznek, melyek 
gyorsítják például az öregedés folyamatát.
A K-vitamin elősegíti a normális véralvadást, gondoskodik a 
csontokról és a mozgásszervek megfelelő működéséről.
A folsav elősegíti a vérképzést, a magzati sejtek növekedését a 
terhesség alatt, gondoskodik a pszichikumról és az immunrend-
szer megfelelő működéséről, elősegíti a homocisztein metaboliz-
musát, segít legyőzni a fáradtságot.

A Fintabs C kalciumot, szi-
líciumot, biotint, magnézi-
umot, krómot és C-vitamint 
biztosít a szervezet számára. 
Gondoskodik a csontok, a 
haj, a köröm, a bőr egészsé-
géről, segít megőrizni a moz-
gásszervek rugalmasságát és 
hajlékonyságát. Középkorú 
hölgyek, férfiak és sportolók 
számára ajánlott.

A Fintabs CD magnézi-
ummal, szilíciummal és 
vitaminokkal dúsított kal-
cium forrása. Növekedés-
ben lévő szervezet, leen-
dő édesanyák, sportolók 
számára, valamint höl-
gyeknek a csontritkulás 
megelőzése érdekében 
ajánlott. 

A Fintabs CD bori+K2 moz-
gásszerveink számára fontos 
anyagokat tartalmaz. A kalci-
umot magnéziummal, szilíci-
ummal, bórral, K2-vitaminnal, 
D3-vitaminnal, C-vitaminnal és 
biotinnal gazdagították. Ezek az 
anyagok szükségesek lehetnek 
a középkorúak, a szeniorok és a 
változó korban lévő hölgyek szá-
mára.

A Fintabs pro olyan hatóa-
nyagokat tartalmaz, melyek 
a mozgásszervekről való 
gondoskodás mellett jó 
hatással vannak a hajra, a 
körömre és a bőrre, ezért 
nagyon közkedvelt a höl- 
gyek körében.

FINTABS CD FINTABS 
CD BORI + K2 

FINTABS PRO

Csomagolás: 300 tabletta 

Ajánlott adagolás: napi 3 
tabletta (reggel étkezés előtt 
1 tabletta, délben ebéd előtt 
2 tabletta, folyadékkal fo-
gyasztva). 

Három tabletta hatóanyag-
tartalma: 780 mg tisztított di-
atomit SiO2 ( 363 mg szilícium), 
75 mg C-vitamin, 59 mg kalci-
um, 34 mg magnézium, 60 µg 
biotin, 50 µg króm. Az étrend- 
kiegészítő fogyasztása nem 
alkalmas háromévesnél fiata- 
labb gyermekek részére. Nem 
tartalmaz laktózt, glutént, 
édesítőszert és élesztőt sem. 

Csomagolás: 200 tabletta
Ajánlott adagolás: napi 
4 tabletta (reggel és délu-
tán étkezés előtt két-két 
tabletta, folyadékkal fo-
gyasztva). 
Négy tabletta  hatóa-
nyag-tartalma: 420 mg 
tisztított diatomit SiO2 
(196 mg szilícium), 400 
mg kalcium, 240 mg mag-
nézium, 75 mg C-vitamin 
és 10 µg D3-vitamin. Az 
étrend-kiegészítő nem 
ajánlott háromévesnél fia-
talabb gyermekek részére. 
Nem tartalmaz laktózt, 
glutént, édesítőszert és 
élesztőt sem. 

Csomagolás: 200 tabletta
Ajánlott adagolás: napi 4 tablet-
ta, (reggel és délután étkezés előtt 
két-két tabletta, folyadékkal fo-
gyasztva).

Négy tabletta hatóanyagtartal-
ma:
420 mg tisztított diatomit SiO2 (196 
mg) szilícium, 400 mg kalcium, 240 
mg magnézium, 75 mg C-vitamin,
3,2 mg bór, 45 μg K2-vitamin, 30 μg 
biotin, 10 μg D3-vitamin.
A készítmény fogyasztása nem 
ajánlott háromévesnél fiatalabb  
gyermekek számára.
Nem tartalmaz laktózt, glutént, 
édesítőszert és élesztőt sem.

Csomagolás: 200 tabletta * 
Ajánlott adagolás: naponta 
2 tabletta (reggel és délután 
étkezés előtt egy-egy tablet-
ta, folyadékkal fogyasztva).
Két tabletta hatóanyag-
tartalma: 400 mg tisztított 
diatomit SiO2 186,7 mg szilí-
cium), 80 mg kalcium, 40 mg 
C-vitamin, 10 mg cink, 6,6 mg 
E-vitamin, 2,6 mg B5-vitamin, 
2 mg magnézium, 1,46 mg 
B6-vitamin, 1,2 mg PABA, 1 
mg B2-vitamin, 200 µg folsav, 
160 µg A-vitamin, 33,3 µg 
króm, 30 µg biotin, 16,6 µg 
szelén. 
A készítmény nem alkalmas 
háromévesnél fiatalabb  
gyermekek számára. Nem 
tartalmaz laktózt, glutént, 
édesítőszert és élesztőt.

Cikkszám:
300 934 Cikkszám:

300 931 Cikkszám:
300 958

Az ízületekről, hajkoronáról, körmökről és  a  bőrről való  gondoskodás 

A KÉSZLET 
EREJÉIG

étrend-kiegészítőétrend-kiegészítő étrend-kiegészítőétrend-kiegészítő
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Cikkszám:
300 944



Csomagolás: 500 ml
Ajánlott adagolás: naponta kétszer 15 ml (reggel és délben, étkezés előtt, folyadékkal vagy folya-
dék nélkül fogyasztva).
30 ml hatóanyag-tartalma: 10 000 mg hidrolizált kollagén, 60 mg magnézium, 6 mg B5-vitamin, 
1,4 mg B6-vitamin, 1,4 mg B2-vitamin, 1,1 mg B-vitamin (31 százalék hidrolizált kollagén, 19 száza-
lék glicerin (édesítő), 14,9 százalék feketeribizli-sűrítmény). Az készítmény fogyasztása nem ajánlott 
háromévesnél fiatalabb gyermekek számára. Nem tartalmaz laktózt, glutént és élesztőt sem.

A Flexigel egy jól felszívódó oldat, melynek fő összetevője a hidrolizált kollagén. Feketeribizli-sűrít-
ménnyel ízesített, B-vitaminnal és magnéziummal dúsított.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Vitaminokkal és magnéziummal dúsított folyékony kollagén
fin FLEXIGEL

étrend-kiegészítő édesítőszerrel

A kollagén fontos építőeleme a kötőszöve-
teknek, így a porcoknak is. Az öregedés vagy 
fizikai megterhelés következtében csökken a 
kollagén mennyisége a szervezetben, ezért 
használata kedvező a középkorú és idősebb 
generáció képviselőinek, valamint a sporto-
lók számára. Gondoskodik az inak, és ízületek 
(térd, csípő, kéz, hátgerinc) állapotáról.  

A B1-vitamin elősegíti a normális energia-
metabolizmust, jótékonyan hat az idegrend-
szerre és a szívre. 

A B2-vitamin jótékony hatással van az ideg-
rendszerre, a hasnyálmirigyre, a bőrre, szemre 
és a vörös vérsejtekre, elősegíti a vas metabo-
lizmusát, védi a sejteket az oxidatív stressztől 
és csökkenti a fáradtságot.

A B5-vitamin elősegíti a normális energia-
metabolizmust, jó hatással van a szellemi tevé-
kenységre, csökkenti a fáradtságot.

A B6-vitamin támogatja a homocisztein me-
tabolizmusát, jó hatással van a pszichikumra és 
az idegrendszerre, a vörös vérsejtek képződé-
sére és az immunrendszerre.

A magnézium jótékony hatással van az ideg-
rendszer és az izomzat tevékenységére, csök-
kenti a fáradtságot, hozzájárul az elektrolit-ház- 
tartás egyensúlyának megőrzéséhez a csontok 
és a fogak egészségéhez.

A fekete ribizli elősegíti a vízkiválasztást, nor-
malizálja a testsúlyt, üdítő hatást biztosít a 
szervezet számára.

Feketeribizli 
sűrítménnyel 
ízesített 

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

fin FERROFORTIS B
fin FERROTABS

FERROFORTIS B
Csomagolás: 250 ml * Ajánlott adagolás: 15 ml na-
ponta (1 adagoló kupaknyi mennyiség), reggeli előtt, fo- 
lyadékkal fogyasztva). * Összetétel: fekete ribizli, mezei 
zsúrló, csalán, nyírfalevél, kerti izsóp, lándzsás útifű és 
citromfű kivonata, szirup, méz. * 15  ml hatóanyag-tar-
talma: 75 mg C-vitamin, 18 mg vas, 1,4 mg B2-vitamin,  
1,4  mg  B6-vitamin,  1,1  mg  B1-vitamin, 200 µg folsav, 
2,5 µg B12- vitamin. Az étrend-kiegészítő nem alkalmas 
három évesnél fiatalabb gyermekek és a méhtermékekre 
érzékeny személyek számára. Nem tartalmaz laktózt, 
glutént, alkoholt és élesztőt sem.

A vas a vér fontos összetevője

étrend-kiegészítő

A Ferrofortis B növényi forrásból nyert vasat, 
B-vitamint, folsavat, valamint fekete ribizli- és 
növényi kivonatot tartalmaz. Mézzel ízesített, 
kellemes aromájú. Szirup állaga miatt könnyen 
adagolható.
A Ferrotabs vasat, cinket, rezet és C-vitamint 
tartalmaz. A nőknél, a serdülő lányoknál, a 
sportolóknál, vagy a betegségből lábadozók-
nál gyakran lép fel vashiány. A vas hozzájárul 
a vörös vérsejtek és a hemoglobin képzéséhez, 
a test jó oxigénellátásához, a fáradtság és a ki-
merültség csökkentéséhez az immunrendszer 
erősítéséhez, gyermekeknél pedig a kognitív 
funkciók megfelelő fejlődéséhez.
A C-vitamin elősegíti a vas felszívódását, csök-
kenti a fáradtságot, jó hatással van az ideg- 
rendszerre és az immunrendszerre.
A B6-vitamin jótékony hatással van a szelle-
mi tevékenységre és elősegíti a vörös vérsejtek 
képzését.
A B2-vitamin pozitív hatással van a nyálkahár-
tyára, a bőrre, a szemre és a vörös vérsejtekre.
A B1-vitamin jótékony hatással van az ener-
gia-metabolizmusra, az idegrendszer és a szív 
működésére.

Cikkszám: 
300 935

FERROTABS
Csomagolás: 120 tabletta * Ajánlott 
adagolás: napi 1 tabletta (reggel, ét-
kezés során, folyadékkal fogyasztva). 
Egy tabletta hatóanyag-tartalma: 
86 mg acerola cseresznye őrlemény,  
10 mg fekete ribizli őrlemény, 20 mg 
C-vitamin, 18 mg vas, 5 mg cink,  
1 mg réz. A készítmény nem ajánlott 
háromévesnél fiatalabb gyermekek 
részére. Nem tartalmaz laktózt, 
glutént és élesztőt.

A folsav terhesség alatt elősegíti a magzati sej-
tek növekedését, a vérképzést, a homocisztein 
metabolizmusát, jótékony hatással van a szelle-
mi egészségre és az immunrendszerre.
A B12-vitamin támogatja az ideg- és immun-
rendszer működését és a vörös vérsejtek kép- 
ződését.
A cink véd az oxidatív stressztől, normalizálja a 
tesztoszteron szintet, gondoskodik a csontok- 
ról, a hajról, körömről, bőrről az immunrend-
szerről és a szemről.
A réz elősegíti a vas eloszlását a szervezetben, 
pozitívan hat a kötőszövetekre, az idegrendszer 
tevékenységére, a haj és a bőr pigmentációjára.
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Cikkszám: 
300 195

Cikkszám:
300 145



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

A Flexistrong az új-zélandi zöldhéjú kagy-
ló (Perna canaliculus) kivonatából készül. A 
gyártó kijelenti, hogy a készítmény olyan 
anyagok forrása (nyomelemek, vitaminok, 
aminosavak, glükózaminoglikánok, EPA, 
DHA, ETA), melyek fontos szerepet töltenek 
be az ízületek egészségének megőrzésé-
ben. A kivonat könnyen felszívódó, nin- 
csenek mellékhatásai, használata javasolt a 
középgeneráció a sportolók és a szeniorok 
számára.
Új-Zéland tengerparti vizeiben, ahol a zöld- 
héjú kagylót tenyésztik, egy ellenőrző 
csoport annak érdekében, hogy csak a 
legjobb minőségű kagylók kerüljenek fel- 
használásra még kihalászásuk előtt vizsgá-
latokat végez. 

A Fortesatabs kurkumint és DL-fenilalanin 
aminosavat tartalmaz. A kurkumint a kurku-
mából (Curcuma longa) nyerik, mely a sza-
kácsművészetben használatos, és az indiai 
kari fűszer egyik fő összetevője. 
A kurkuma jótékony hatással van az emész-
tésre, a májműködésre, a szívre és az ér-
rendszerre, a vérkeringésre és az immun-
rendszerre, a csontokra és az ízületekre, az 
idegrendszerre és a légzőszervekre.
A fenilalanin esszenciális aminosav (szer-
vezetünk nem képes előállítani, táplálékkal 
kell bejuttatnunk a szükséges mennyiséget), 
amelyből a szervezet a neurotranszmittere-
ket termel, melyek az ingerület-átvitelt bizto-
sítják az idegkapcsolódásokon.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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Egészséges mozgásszervek

fin FLEXISTRONG
A kurkuma  támogatja a jó emész-
tést, a máj és ízületek működését

fin FORTESATABS

Csomagolás: 60 tabletta * Ajánlott adagolás: 
naponta kétszer 1 tabletta, (reggel és délben, 
megközelítőleg 15 perccel az étkezés előtt, fo- 
lyadékkal fogyasztva). Egy tabletta összetétele: 
277,8 mg kurkuma kivonat (250 mg kurkumoidot 
tartalmaz), 250 mg DL-fenilalanin. Az étrend- 
kiegészítő nem ajánlott gyermekek, várandós és 
szoptató nők, fenilketonuriában szenvedők, epe-
bántalmakkal, epekövekkel és véralvadási prob- 
lémákkal küzdők számára. Hosszabb ideig való 
szedése nem ajánlott. Nem tartalmaz laktózt, 
glutént, édesítőszert és élesztőt.

Csomagolás: 60 kapszula * Ajánlott ada-
golás: naponta kétszer 2 kapszula (az első 
tíz nap alatt két kapszula reggel, két kapszula 
délben, étkezés során, majd ezt követően az 
adagolás csökkenthető napi két kapszulára) 
folyadékkal fogyasztva. * Két kapszula ha-
tóanyag-tartalma: 800 mg zöldhéjú kagy-
ló (Perna canaliculus) liofilizált kivonata. 
A kapszula burkolata szarvasmarha-zsela-
tint tartalmaz. A készítmény fogyasztása 
nem ajánlott háromévesnél fiatalabb gyer-
mekek számára. Nem tartalmaz laktózt, 
glutént, édesítőszert és élesztőt sem.

Cikkszám:
300 122

étrend-kiegészítő étrend-kiegészítő 

A Fosfocaps kapszula lecitint (a foszfatidilkolin 
forrása), továbbá magnéziumot és mangánt tar-
talmaz.  A szójalecitin, azaz a foszfatidilkolin a ko-
lin forrása, mely pozitív hatással van a májműkö-
désre. Elősegíti a homocisztein anyagcseréjét (ezt 
nevezik a harmadik évezred koleszterinjének), 
valamint a vérzsírok átalakulását, ezért jó hatással 
van a szívre és az érrendszerre.
A mangán elősegíti az energia-metabolizmust, a 
kötőszövetek képződését, védi a sejteket az oxi-
datív stressztől, jó hatással van a csontokra.
A magnézium jó hatással van az idegrendszere 
és az izomzatra, csökkenti a fáradtságot, elősegíti 
az elektrolit-háztartás egyensúlyának megőrzését, 
az energia-metabolizmust, jó hatással van a cson-
tokra és a fogakra, részt vesz a sejtosztódási folya-
matban. A készítmény ajánlott azok számára, akik 
rendszeresen fogyasztanak zsírt, cukrot, alkoholt 
és feketekávét, továbbá az érzékeny idegrend-
szerű, nyugtalan személyeknek.

Csomagolás: 50 kapszula * Ajánlott adagolás: 
naponta kétszer 1 kapszula, (reggel és délben, 
étkezés során, folyadékkal fogyasztva). * Két 
kapszula hatóanyag-tartalma: 1050 mg lecitin 
(350 mg foszfatidilkolin), 90 mg magnézium, 1,2 
mg mangán. A kapszula burkolata szarvasmar-
ha-zselatint tartalmaz. A készítmény nem aján-
lott háromévesnél fiatalabb gyermekek számára. 
Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert és 
élesztőt.

A Fosfosercaps 2002-ben Helsinkiben az 
Egészséges Táplálékokat Forgalmazók E- 
gyesülete által az év termékének lett nyil-
vánítva. Nem sokkal ezt követően a Finclub 
egyik legnépszerűbb terméke lett. 
Szabadalmaztatott szójalecitin-komplex, 
mely foszfatidilszerinből és foszfatidsavból 
tevődik össze (európai és amerikai kutatá-
sok igazolják, hogy ezek az anyagok segíte-
nek a stressz legyőzésében).
A foszfatidilszerin alkotóeleme az agysej-
teknek, jó hatással van az idegrendszer 
működésére, segíti a koncentrációt és a 
tanulást.
A statisztikai adatok alapján gyakori 
használói a szeniorok, de kedvelt a diákok, 
valamint a produktív korban lévő szemé-
lyek, főként a menedzserek és szellemi te-
vékenységet végzők körében.

Gondoskodás az idegekről, az erekről 
és a májról 

fin FOSFOCAPS
Kedvelt a diákok és  
a szeniorok körében

fin FOSFOSERCAPS

Csomagolás: 90 kapszula * Ajánlott ada-
golás: naponta kétszer 1 kapszula, (reggel 
és délben, étkezés során, folyadékkal fo-
gyasztva). * Két kapszula hatóanyag-tar-
talma: 960 mg szójából nyert foszfolipidek, 
200 mg foszfatidilszerin, 200 mg foszfatidsav. 
A kapszula burkolata szarvasmarha-zsela-
tint tartalmaz. Az étrend-kiegészítő nem al-
kalmas háromévesnél fiatalabb gyermekek 
számára. Nem tartalmaz laktózt, glutént, 
édesítőszert és élesztőt sem.

Cikkszám:
300 135

étrend-kiegészítőétrend-kiegészítő

Cikkszám:
300 978

Cikkszám: 
300 959



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Élesztőből nyert béta-glükán

fin GLUKIMCAPS NEW

A Glukimcaps szabadalmaztatott WGP béta-glü-
kán összetevőt tartalmaz, melyet élelmiszeripari 
élesztőből nyernek.
A WGP® béta-glükánt több mint 200 szabada-
lom védi, 2011-ben a SupplySide west Scientific 
Award tudományos világplatform győztese lett. A 
szakemberekből álló zsűri különböző kategóriák 
alapján bírálta a termékeket és a WGP® béta-glü-
kánnal kapcsolatban a Virgo Publishing ügynök-
ség a következőket tette közzé: „Minden kutatási 
eredmény bizonyította lényegesen pozitív hatását 
a szervezet egészségének megőrzésére, beleértve a 
testi és szellemi egészséget.”
A béta-(1,3) (1,6)-glükán természetes poliszacha-
rid, melyet a Saccharomyces cerevisiae élesztő-
gomba sejtfalából nyernek. A polisacharidok 
pozitív hatással vannak az immunrendszerre és 
hatékonyan gondoskodnak a szervezet véde-
kezőképességéről. 

Csomagolás: 40 tabletta * Ajánlott adagolás: 
napi 2 tabletta (reggel és délben, étkezéstől 
függetlenül, folyadékkal fogyasztva). * Két 
tabletta hatóanyag-tartalma: 1004,4 mg
(10 százalék koffein) szárított guarana őrle-
mény (Paullinia cupana). Az étrend-kiegészítő 
fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. 
Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítő- 
szert és élesztőt sem.

Csomagolás: 10 kapszula 
Ajánlott adagolás: napi 1 kapszula (bármikor a nap 
folyamán, folyadékkal fogyasztva). 
Egy kapszula  hatóanyag-tartalma: 335 mg WGP 
béta-glükán (WGP® - Whole Glucan Particle), amely  
250 mg béta-(1,3) (1,6)-glükán forrása. A kapszula bur-
kolata szarvasmarha-zselatint tartalmaz. A készítmény 
nem ajánlott háromévesnél fiatalabb gyermekek szá-
mára. Nem tartalmaz laktózt, glutént és édesítő-
szert sem. 

A guarana segít legyőzni  
a fáradtságot

fin GUARTABS

A Guartabs guarana-kivonatot tartalmaz, 
mely az Amazonas vidékéről származó 
trópusi fafajta.

A guarana (Paullinia cupana) jótékony 
hatással van a fizikai és szellemi vitalitás-
ra, segít legyőzni a fáradtságot, energiával 
tölti fel a szervezetet. Gondoskodik az im-
munrendszerről, pozitív hatással van a zsí-
rok metabolizmusára, aminek következté-
ben segít megőrizni az optimális testsúlyt. 

A guarana felhasználói közé tartoznak a 
fáradtsággal küzdő személyek, valamint 
azok, akik tartós összpontosítást igénylő 
tevékenységet végeznek (pl. gépkocsive-
zetők, diákok a vizsgákra való felkészülés 
során).

étrend-kiegészítő étrend-kiegészítő

Cikkszám:
300 997

Cikkszám:
300 915

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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A Ginkgo hatással van vérkerin-
gésre és a koncentrációs  

képességre

fin GINKBICAPS
Parlagi ligetszépe - a szív, az erek és 

a nyálkahártya védelme

fin GLANDINCAPS

A Ginkbicaps a páfrányfenyő (Ginkgo 
biloba) leveleinek kivonatát tartalmaz-
za, melyet a bölcsesség és a hosszú élet 
fájának is neveztek.

A Ginkgo bilobának antioxidáns ha-
tása van, jótékonyan hat a kognitív 
funkciókra (pl. koncentráció, emléke-
zet, gondolkodás) és segít fenntartani a 
mentális frissességet. 

Elősegíti a vérrendszer mikro-keringé-
sét, a szellemi egyensúly megőrzését és 
az agyműködést. A perifériás keringés-
re gyakorolt pozitív hatásának köszön-
hetően hasznos a látás és a hallás szem-
pontjából is.

A Glandincaps ligetszépeolajat tartalmaz (Oe-
nothera biennis). A ligetszépe-olajat hidegen 
sajtolják, melyet első sajtolásból nyernek (úgy-
nevezett szűzolaj), és kémiai anyagok alkalma-
zása nélkül kizárólag mechanikus sajtolással 
dolgozzák fel,  ezáltal megőrizve az összes ha-
tóanyagot. E-vitaminnal dúsított, amely védi a 
sejteket az oxidatív stressztől.

A parlagi ligetszépe (GLA-gamma linolénsav 
forrása) segítséget nyújt menstruáció idején, 
ezért eredménnyel alkalmazható a menstru-
ációt megelőző időszakban. Erősíti az im-
munrendszert, jó hatással van a metabolikus 
folyamatokra és a bőrre. Védi a szívet és az 
érrendszert, segít megőrizni a vér optimális ko-
leszterinszintjét. Jótékony hatással van a szer-
vezet veleszületett védekezőképességére.Csomagolás: 50 kapszula

Ajánlott adagolás: napi 1 kapszula, (reg-
gel, étkezés során, folyadékkal fogyasztva).

Egy kapszula hatóanyag-tartalma: 
30 mg Ginkgo biloba kivonat – 7,2 mg 
ginkgoflavonglikozid forrása. A kapszula 
burkolata szarvasmarha-zselatint tartal-
maz. Az étrend-kiegészítő nem alkalmas 
háromévesnél fiatalabb gyermekek szá-
mára. Nem tartalmaz laktózt, glutént, 
édesítőszert és élesztőt sem.

Csomagolás: 168 kapszula * Ajánlott adagolás: 
naponta kétszer 2 kapszula (két kapszula reggel 
és két kapszula délben, étkezés során, folyadékkal 
fogyasztva). * Négy kapszula hatóanyag-tartal-
ma: 2000 mg hidegen sajtolt ligetszépeolaj, 187 
mg GLA-gamma linolénsav, 10 mg E-vitamin.   
A kapszula burkolata növényi eredetű. A készít- 
mény fogyasztása nem ajánlott háromévesnél  
fiatalabb gyermekek részére. Nem tartalmaz 
laktózt, glutént, édesítőszert és élesztőt sem.

Cikkszám: 
300 109

Cikkszám: 
300 907

étrend-kiegészítő étrend-kiegészítő



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az édesvízi Chlorella alga elősegíti 
a szervezet tisztítását

fin CHLORETABS

Csomagolás: 290 tabletta * Ajánlott adago-
lás: napi 5 tabletta, (három tabletta reggel, két 
tabletta délben, megközelítőleg 30 perccel az 
étkezés előtt, bőséges folyadékkal fogyasztva)
Öt tabletta hatóanyag-tartalma: 1780 mg 
Chlorella pyrenoidosa alga őrlemény. Az étrend- 
kiegészítő fogyasztása nem ajánlott hároméves-
nél fiatalabb gyermekek részére. Nem tartal-
maz laktózt, glutént, édesítőszert és élesztőt 
sem.

A Chloretabs-ot a tápanyagokban gazdag 
édesvízi Chlorella algából (Chlorella pyrenoi-
dosa) nyerik. Klorofill, CGF növekedési faktor, 
proteinek és rostanyagok forrása, melyek segí-
tenek megtisztítani a szervezetet, támogatják 
a méreganyagok szervezetből történő kivá-
lasztását és ezért alkalmasak tisztítókúra vagy 
böjt idején.
A Chlorella elősegíti az emésztést, a máj-
működést és a szervezet vitalitását. Segítsé-
get nyújt a szervezetet méregtelenítésében és 
megőrizni a mikrobiális egyensúlyt.
A Chloretabs szedésének elején napi egy 
tabletta, majd napi két tabletta fogyasztása 
ajánlott, majd fokozatosan emeljük az adagot 
a maximális napi öt tablettára. A tablettát min-
dig éhgyomorra vegyük be és kellő mennyisé-
gű folyadékkal öblítsük le, majd a következő 
félórában ne fogyasszunk semmi mást.

étrend-kiegészítő

Cikkszám: 
300 961

Cikkszám: 
300 960

A KÉSZLET 
EREJÉIG

étrend-kiegészítő

Inulin mezei katángból, amely 
örömet okoz az bélrendszernek

fin INUBITABS

Az Inubitabs mezei katángból (Cichorium 
intybus) készül, mely az inulin forrása. Ezt a 
száz százalékban természetes inulint a mezei 
katáng gyökeréből nyerik forró vizes extra-
hálással, melynek köszönhetően nem sérül a 
szerkezete. A folyamat eredménye egy fehér 
por, melyet tabletta formába préselnek.
A mezei katáng jótékony hatással van a belek 
és a máj működésére, a csontokra és az ízüle-
tekre, a szívre és az érrendszerre, a vérzsír szin-
ten tartására, a normális testsúly megőrzésére 
és a húgyutakra.
Az inulin oldódó rostanyag, táptalaja a hasz-
nos bélbaktériumokat, melyek elősegítik a za-
vartalan emésztést. Ajánlott a bélflóráról való 
gondoskodás keretén belül, melyre negatív 
hatással van a nem megfelelő táplálék, az an-
tibiotikumok szedése, vagy akár egy külföldi 
utazás.

Csomagolás: 120 tabletta * Ajánlott adago-
lás: Napi kétszer 1 tabletta (reggel és este ét-
kezés előtt, folyadékkal fogyasztva). 
Két tabletta hatóanyag-tartalma: 2103,7 mg 
mezei katáng gyökeréből (Cichorium intybus) 
nyert inulin. Az étrend-kiegészítő fogyasztása 
nem ajánlott háromévesnél fiatalabb gyerme-
kek részére. Nem tartalmaz laktózt, glutént, 
édesítőszert és élesztőt sem.
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Cikkszám:
300 169

Magnézium és B-vitamin 
komplex - az izmokról és az 
idegekről való gondoskodás

fin KARDITABS NEWfin ISLANDIS

Az Islandis, izlandi zúzmót, mezei zsúrlót, kakkukfüvet 
és ánizst tartalmazó mézzel ízesített gyógynövényke-
verék. A készítményben található gyógynövényeket a 
hagyományos orvoslás már a múltban is a légutak és 
a tüdő egészségének megőrzésére alkalmazta.

Az izlandi zuzmó gondoskodik a felső légutak egész-
ségéről, antioxidáns hatása van, valamint étvágyjavító. 
A kakukkfű elősegíti a légzőrendszer normál műkö-
dését, támogatja a szervezet természetes védekezőké-
pességét és jótékony hatással van az emésztésre.

A mezei zsurló támogatja az egészséges légzést, 
felfrissíti a szervezetet és elősegíti a vizeletkiválasztó 
rendszer megfelelő működését, jótékony hatással van 
a csontokra, ízületekre, bőrre, hajra és a körmökre. Az 
ánizs támogatja a légzőszervek optimális működését, 
jótékony hatással van az emésztésre és egyben étvágy- 
serkentő. A méz enzim-, ásványi anyag- és vitamin-
tartalmának köszönhetően növeli a gyógynövények 
hatását és ízletesebbé teszi a készítményt.

Csomagolás: 250 ml * Ajánlott adagolás: naponta há-
romszor 15 ml, (egy leveseskanálnyi mennyiség reggel, 
délben és este étkezéstől függetlenül). * Összetétel: 
izlandi zúzmó (Lichen islandicus) kivonat, kakukkfű (Thy-
mi herba) kivonat, mezei zsúrló kivonat (Equiseti herba), 
ánizs kivonat (Anisi fructus), méz, szirup. Az étrend-
kiegészítő fogyasztása nem alkalmas háromévesnél fia-
talabb gyermekek számára. Nem tartalmaz laktózt és 
glutént. 

A Karditabs NEW magnézium, folsav 
(Quatrefolic®) és B-vitaminok kombi-
nációja.
A magnézium fontos a csontok, a fo-
gak, az izmok, az idegrendszer egész-
sége szempontjából, segít legyőzni a 
fáradtságot.
A folsav (B9-vitamin) elősegíti a vérkép-
zést, a homocisztein metabolizmusát, 
erősíti az immunrendszert.
A B6-vitamin jó hatással van a ho-
mocisztein metabolizmusára (melyet 
a harmadik évezred koleszterinjének 
neveznek), a vörös vérsejtek képzésére 
és az immunrendszerre. 
A B12-vitamin elősegíti az energia-
metabolizmust, csökkenti a fáradtsá-
got és a kimerültséget.

Csomagolás: 60 tabletta * Ajánlott 
adagolás: napi 1 tabletta (este, étke-
zés előtt, folyadékkal fogyasztva). * 
Egy tabletta hatóanyag-tartalma: 
200 mg magnézium, 2,2 mg B6-vi-
tamin, 300 µg folsav (Quatrefolic®), 
3 µg B12-vitamin. Az étrend-kiegé- 
szítő fogyasztása nem ajánlott három- 
évesnél fiatalabb gyermekek részé-
re. Nem tartalmaz laktózt, glutént, 
édesítőszert és élesztőt sem.

doplněk stravy

Cikkszám: 
300 917

Gondoskodik a légutakról

étrend-kiegészítő étrend-kiegészítő

Cikkszám:
300 161



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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A Karnositabs karnizint és E-vitamint tartal-
maz. 
A karnozin száz százalékosan természetes 
anyag, amely két aminosavból tevődik össze. 
Az emberi testben főként az agyban, a szívben 
és az izmokban található. A szervezetben a kor 
előrehaladtával csökken a mennyisége. Fontos 
elem a bőr, szív, izomzat, vese, máj és az agy 
számára. A karnozint a 20. század elején fedez-
ték fel, mindmáig sok öregedés lassításával 
foglalkozó kutatás tárgyát képezi. A kutatá-
sok olyan területeket érintenek mint pl. a kar-
nozin hatása a sejtek megfiatalítására, életük 
meghosszabbítására, hatása  az izomzatra és 
az agy vitalitására, hatása a szervezetből való 
nehéz fémek lebontására.
Az E-vitamin védi a sejteket a szabadgyökök 
káros hatásaitól. A készítményt főként közép-
korú személyek, szeniorok, fáradékony és fe-
ledékeny egyének, valamint olyan személyek 
keresik, akik hosszabb ideig meg szeretnék 
őrizni fiatalságukat, vitalitásukat. 

Csomagolás: 60 tabletta 
Ajánlott adagolás: napi 1 tabletta (reggel, ét-
kezés során, folyadékkal fogyasztva). 
Egy tabletta hatóanyag-tartalma: 400 mg 
L-karnozin, 6 mg E-vitamin. Az étrend-kiegé- 
szítő fogyasztása nem ajánlott háromévesnél 
fiatalabb gyermekek részére. 
Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert 
és élesztőt sem. 

Karnozin és E-viatamin forrás

fin KARNOSITABS

doplněk stravy

Cikkszám:
300 949

fin KELPATABS

A Kelpatabs természetes jód forrása, amely 
Ascophyllum nodosum és Laminaria digitata 
tengeri moszatokból származik, melyek a nor-
vég és izlandi hideg vizekben élnek. 
A jód elősegíti az energia-metabolizmust, 
jótékony hatással van az idegrendszerre, a  
pajzsmirigy hormonjainak képzésére és annak 
tevékenységére, elősegíti a gyermekek megfe-
lelő növekedését, jó hatással van a bőrre. El-
mondható, hogy környékünkön a jódbevitel 
nem elegendő, termőföldjeink és táplálékaink 
jódban szegények. Fontos viszont megje- 
gyezni, hogy a jódkészítmények nem ajánlot-
tak pajzsmirigy túlműködés esetén. 
A tengeri moszatok, sok természetes elemet 
tartalmaznak – átlagosan 20 aminosavat, vi-
taminokat, ásványi anyagokat és elsősorban 
jódot. Annak köszönhetően, hogy természete-
sen gazdag ásványi anyag források, melyek 
erősítik a hajat, a bőrt és az egész szervezetet, 
szuperélelmiszernek is nevezhetjük őket. 

Csomagolás: 160 tabletta * Ajánlott adago-
lás: napi 1 tabletta (bármikor a nap folyamán, 
folyadékkal fogyasztva). * Egy tabletta hatóa-
nyag-tartalma: 136 mg Ascophyllum nodosum 
ten-geri moszat, 14 mg Laminaria digitata mo-
szat ami 150 µg jód forrása. Az étrend-kiegészítő 
fogyasztása nem ajánlott gyermekek, várandós 
nők és pajzsmirigyproblémákkal küzdők részére. 
Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert 
és élesztőt sem.

Cikkszám: 
300 908

Tengeri moszatból nyert jód

étrend-kiegészítő étrend-kiegészítő

A paradicsomból nyert likopén,  
mint erős antioxidáns 

fin LyCOFORSCAPS NEWfin KROMISATABS

A Kromisatabs kukoricakemé-
nyítőből nyert krómot tartalmaz.
A króm fontos nyomelem, mely 
elősegíti a vércukorszint szabá-
lyozását és a makrotápanyagok 
megfelelő metabolizmusát (a 
makrotápanyagok közé soroljuk 
a fehérjéket, a szénhidrátokat és a 
zsírokat, melyeknek köszönhetően 
szervezetünk kellő mennyiségű 
energiához jut az elengedhetet-
lenül szükséges életfunkciók bizto-
sítása érdekében). Fokozott meny- 
nyiségű krómra van szüksége a szer-
vezetnek pl. fizikai munka, szellemi 
erőfeszítés vagy várandóság alatt. 
A króm hiánya a glükóz-metabo-
lizmus (a cukoré, mely az ember fő 
energiaforrása) egyensúlyának fel-
borulásához vezet, ami fáradékony- 
ságban nyilvánul meg.

Csomagolás: 120 tabletta * Ajánlott 
adagolás: napi 1 tabletta (délben, 
étkezés előtt egy órával, folyadékkal 
fogyasztva). * Egy tabletta ható-
anyag-tartalma: 50 µg króm.
Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem 
ajánlott háromévesnél fiatalabb gyer-
mekek számára. Nem tartalmaz lak-
tózt, glutént, édesítőszert és élesztőt 
sem.

Csomagolás: 60 kapszula 
Ajánlott adagolás:  napi 2 tabletta (reggel és délben, étke-
zés előtt, folyadékkal fogyasztva) 
Két kapszula hatóanyag-tartalma: 40 mg C-vitamin, 
15 mg likopén, 5 mg cink, 20 µg D3-vitamin. A kapszula 
burkolata szarvasmarha-zselatint tartalmaz. A termék fo-
gyasztása nem ajánlott háromévesnél fiatalabb gyermekek 
számára. Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert és 
élesztőt sem. 

A Lycoforscaps likopént tartalmaz, mely a HLLS speciáli-
san nemesített paradicsomfajtából nyert karotinoid. Ez a 
megújított készítmény 50%-al több likopént tartalmaz  az 
előző készítményhez képest, valamint C-, D3- vitaminnal 
és cinkkel dúsított. A likopén az emberi szervezet számá-
ra könnyen emészthető, nem okoz allergiás reakciókat, 
mint ahogyan egy egész paradicsom fogyasztása esetén 
előfordulhat. Érdekességként említjük, hogy háromne- 
gyed kilogramm főtt paradicsompüré megközelítőleg 15 
mg likopén forrása, és ez a mennyiség megegyezik egy 
Lycoforscaps New kapszula tartalmával. A leggyakoribb 
felhasználók közé a nyaralásra készülő személyek tartoz- 
nak akik így készítik fel bőrüket a napvédelemre, valamit 
a prosztatájuk egészségéről gondoskodó közép- és idő-
sebb korú férfiak.
A C-vitamin pozitív hatással van a szervezet védekezőké-
pességére és ez idegrendszer megfelelő működésére.
A D-vitamin bevitel fontos napfény hiány estén, gyerme-
keknél nélkülözhetetlen a megfelelő növekedéshez és a 
csontozat fejlődéséhez. A cink fontos a csontok, haj, kör-
mök, bőr és látás számara.

étrend-kiegészítő étrend-kiegészítő

Cikkszám:
300 909

Cikkszám:
300 964

Króm a vércukorszint  
szabályozására



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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A Mag375tabs Holt-tengerből nyert magnéziumot 
tartalmaz. A magnézium tartalmat megemeltük 375 
mg-ra egy tablettában, ami a 100%-os napi magné-
zium szükséglet. A magnézium az emberi szerve-
zet sejtjei működésének szempontjából nélkülöz-
hetetlen ásványi anyag. Az egyoldalú táplálkozás, a 
túlzott zsír-, cukor-, só-, fűszer-, kávé-, illetve alko-
holfogyasztás, továbbá a kiegyensúlyozatlan diéták 
ennek a fontos nyomelemnek a hiányát okozhatják. 
A magnéziumhiány megnyilvánulhat megerőltető 
fizikai munka és szoptatás során, cukorbetegeknél, 
vagy a hosszas stressznek kitett személyeknél.

A magnézium elősegíti:
• a fáradtság és a kimerültség érzésének csök-

kenését
• az elektrolit-háztartás kiegyensúlyozását
• a zavartalan energia-metabolizmust
• az idegrendszer és az izomzat jó működését
• a csontok és fogak egészségét
• a kiegyensúlyozott pszichikai egészséget
• a kiegyensúlyozott fehérjeszintézist
• a sejtosztódás folyamatát

A Magnesatabs magnéziumot és B-vita-
minokat tartalmaz.
A magnézium csökkenti a fáradtságot és 
a kimerültséget, segíti az energia-metabo-
lizmust, jó hatással van az idegrendszerre, 
az izmokra, a pszichikumra, a fehérjeszin-
tézisre, a csontokra, a fogakra és részt vesz 
a sejtosztódási folyamatokban.
A B3-vitamin (niacin) elősegíti az energia-
metabolizmust, jó hatással van az ideg- 
rendszerre, a nyálkahártyára és a bőrre, 
csökkenti a fáradtságot és a kimerültséget.
A B6-vitamin elősegíti a zavartalan cisz-
tein-szintézist, a fehérje-metabolizmust, a 
glikogén és a homocisztein metabolizmu-
sát, pozitív hatással van az idegrendszerre 
és a pszichikára, elősegíti a vörösvérsejtek 
képződését, erősíti az immunrendszert, 
szabályozza a hormonaktivitást.
A B1-vitamin elősegíti a normális ener-
gia-metabolizmust, jótékony hatással van 
az idegrendszerre és a szívműködésre.

fin MAG375TABS
A jó idegek és az immunrend-

szer védelmezője

fin MAGNESATABS

Csomagolás: 100 tabletta * Adagolás: napi 
4 tabletta, (2 tabletta délután, 2 tabletta este, 
étkezés után, folyadékkal fogyasztva). * Négy 
tabletta hatóanyag-tartalma: 350 mg mag-
nézium, 18 mg B3-vitamin, 2,2 mg B6-vitamin, 
1,4 mg B1-vitamin. Az étrend-kiegészítő fo-
gyasztása nem ajánlott háromévesnél fiata- 
labb gyermekek számára. Nem tartalmaz 
laktózt, glutént, édesítőszert és élesztőt 
sem.

Csomagolás: 140 tabletta 
Ajánlott adagolás: napi 1 tabletta (este, étkezés után, fo-
lyadékkal  fogyasztva vagy elszopogatva). 
Egy tabletta  hatóanyag-tartalma: 375 mg magnézium, 
14,29% fruktóz édesítőszer, 31,71% szorbitol édesítőszer. Az 
étrend-kiegészítő fogyasztása nem ajánlott háromévesnél 
fiatalabb gyermekek részére. Túlzott mennyiségben történő 
fogyasztása laxatív hatást válthat ki. Nem tartalmaz lak-
tózt, glutént és élesztőt sem.

étrend-kiegészítő gyümölcscukorral és édesítőszerrel étrend-kiegészítő

Cikkszám: 
300 154

Cikkszám: 
300 980

Magnézium a Holt-tengerből

Csomagolás: 110 tabletta * Ajánlott adagolás: napi 
2 tabletta (reggel és délben, étkezés vagy fizikai telje-
sítmény után, folyadékkal fogyasztva).  * Két tabletta 
hatóanyag-tartalma: 260 mg kalcium, 200 mg foszfor, 
90 mg magnézium, 60 mg C-vitamin, 16 mg szilícium, 
5 mg vas, 4 mg cink, 0,8 mg mangán, 0,5 mg réz, 20 µg 
szelén, 13 µg króm. Az étrend-kiegészítő fogyasztása 
nem ajánlott háromévesnél fiatalabb gyermekek szá-
mára. Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert 
és élesztőt sem.

A Mega7 hidegen sajtolt homoktövis 
olajat tartalmaz. 
A homoktövisolaj esszenciális zsírsavak 
(omega-3, 6, 7, 9), vitaminok és ásványi 
anyagok forrása. Antioxidáns, jótékony 
hatással van a bőrre, megőrzi rugalmas- 
ságát, vitalitását és elősegíti a regenerá-
lódását. Pozitív hatással van a szívre és 
érrendszerre, jótékonyan hat a kolesz-
terinszintre. Ajánlott lábadozás idején, 
jótékony hatással van az emésztőrend-
szer nyálkahártyájára és a húgyutakra. 
A homoktövis pozitív hatással van az 
immunrendszerre, támogatja a szív-és 
érrendszer működését, segít megőrizni 
az energiát, legyőzni a fáradtságot és 
elősegíti a zavartalan emésztést. Finn- 
országban 2005-ben az év növényévé 
választották. 

Csomagolás: 60 kapszula
Ajánlott adagolás: naponta kétszer 2 kap-
szula (2 kapszula reggel, 2 kapszula délben, 
étkezés során, folyadékkal fogyasztva).
Négy tabletta hatóanyag-tartalma: 2000 
mg homoktövisolaj, 600 mg palmitolajsav, 
400 mg linolsav, 120 mg olajsav, 90 mg 
vaccenicsav, 20 mg linolénsav. A kapszula 
burkolata növényi eredetű. Az készítmény 
fogyasztása nem ajánlott háromévesnél 
fiatalabb gyermekek számára. Nem tartal-
maz laktózt, glutént és élesztőt sem.

Homoktövis a szív és bőr 
egészségéért

fin MEGA7
Ásványi anyagok az egész család 

részére

fin MINERALTABS

étrend-kiegészítő étrend-kiegészítő

A Mineraltabs ásványi anyagokat és nyomelemeket 
tartalmaz, melyek elősegítik a szervezet zavartalan 
működését. A kalcium elősegíti a normális véralva-
dást, jó hatással van az izmok működésére, a fogakra 
és gyermekkorban a csontok növekedésére. A foszfor 
elősegíti az energia-metabolizmust, jótékony hatással 
van a csontokra és a fogakra. A magnézium enyhíti 
a fáradtságot és a kimerültséget, jótékony hatással van 
az idegrendszer működésére, az izmokra és a pszichi-
kumra. A szilícium fontos építőköve az izomszöve-
teknek. A vas pozitív hatással van a vörösvérsejtek 
és a hemoglobin képzésére. A cink jótékony hatással 
van a termékenységre, a látásra, a csontokra, a hajra,  
a bőrre és az immunrendszerre. A mangán elősegíti 
a kötőszövetek képződését és védi a sejteket az oxi-
datív stressztől. A réz elősegíti a test vasellátását és 
jó hatással van a kötőszövetekre. A szelén támogatja 
a spermaképződést, véd az oxidatív stressztől, jóté-
kony hatással van az immunrendszerre és a pajzsmi-
rigyre. A króm segít megőrizni az optimális vércukor-
szintet. A C-vitamin elősegíti a kollagénképződést, 
csökkenti a fáradtságot és növeli a vas felszívódását.

Cikkszám:
300 125

Cikkszám:
300 982



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Ízletes szirup tele vitaminokkal

fin MULTIS

étrend-kiegészítő étrend-kiegészítő

A Multis ízletes, 
mangó és dinnye  

ízesítésű szirup. 
A-, C-, D-, E-, K- és 

B-vitaminokat tartalmaz, 
továbbá béta-karotint, 

folsavat és cinket. 

Ezek az anyagok különö-
sen ajánlottak betegség-

ből lábadozók, fára-
dékonysággal küzdők, 

kiegyensúlyozat- 
lan étrenden élők, illetve 
azok számára, akik kevés 
gyümölcsöt és zöldséget 

fogyasztanak. 

A szirupot főként azok 
értékelik, akiknek gondot 

okoz a tabletta vagy a 
kapszula lenyelése.

• az A-vitamin jótékony hatással van a nyálkahártyára, a 
bőrre, a látásra és az immunrendszerre

• a C-vitamin elősegíti a kollagén-képződést a vérerek, a 
csontok, a porcok, a fogíny, a bőr, a fogak és az idegrend-
szer normális működését, jótékony hatással van a pszichikai 
tevékenységre

• a D-vitamin elősegíti a kalcium és a foszfor felszívódását, 
gondoskodik a csontok, az izmok, a fogak egészségéről, az 
immunrendszerről és gyermekek számára elengedhetet-
lenül szükséges a megfelelő növekedés és a csontfejlődés 
szempontjából 

• az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stressztől

• a K-vitamin elősegíti a normális véralvadást, pozitív hatással 
van a csontokra

• a B12-vitamin jótékonyan hat az idegrendszerre, szabá-
lyozza a homocisztein-metabolizmust, erősíti az immun-
rendszert és a vörösvérsejtek képződését

• a B6-vitamin jó hatással van az energia-metabolizmusra, 
a pszichikai tevékenységre, a vörösvérsejtek képzésére, az 
immunrendszerre, szabályozza a hormonaktivitást

• a B5-vitamin elősegíti a szteroidhormonok szintézisét és 
metabolizmusát, a D-vitamin és egyes neuro-transzmitterek 
szintézisét és metabolizmusát, csökkenti a fáradtságot és a 
kimerültséget, jó hatással  van a mentális tevékenységre 

• a B3-vitamin kedvező hatással van az idegrendszerre, 
a nyálkahártyára, a bőrre, csökkenti a fáradtságot és a 
kimerültséget

• a B2-vitamin jótékony hatással van az idegrendszerre, a 
nyálkahártyára, a bőrre, a szemre, a vörösvérsejtekre, előse-
gíti a vas metabolizmusát

Csomagolás: 250 ml

Ajánlott adagolás: napi 10 ml 
reggel étkezés után, folyadékkal 
fogyasztva 10 ml hatóanya-
g-tartalma: 60 mg C-vitamin, 
18 mg niacin, 10 mg E-vitamin, 
7,5 mg cink, 4 mg pantoténsav,  
3 mg béta-karotin, 2,2 mg B6-vi-
tamin, 1,6 mg B2-vitamin, 1,4 mg 
B1-vitamin, 800 µg A-vitamin, 
180 µg folsav, 60 µg K1-vitamin,  
30 µg biotin, 5 µg D3-vitamin,  
3 µg B12-vitamin. 

Az étrend-kiegészítő fogyasztása 
nem ajánlott háromévesnél fiata-
labb gyermekek részére. 

Cikkszám:
300 141

• a B1-vitamin szabályozza az energia-metabolizmust, pozi-
tív hatással van az idegrendszer és a szív működésére

• a béta-karotin a legfontosabb karotinoidok közé tartozik, 
segít kompenzálni a nem megfelelő táplálékkal történő 
elégtelen karotenoid-felvételt amely A-provitaminként is 
ismert, melyből a szervezet A-vitamint nyer metabolikus 
átalakítással. Ez hozzájárul a hasnyálmirigy, a bőr és a szem 
egészségéhez.

• a folsav elősegíti az aminosavak szintézisét, a vérképzést, a 
homocisztein metabolizmusát, gondoskodik a pszichikumról 
és az immunrendszerről

• a cink jó hatással van a kognitív funkciók működésére, a 
termékenységre és a reprodukciós képességre, a makrotápa-
nyagok és zsírsavak metabolizmusára, a szemre, a csontokra, 
a hajra, a körömre, bőrre és az immunrendszerre és hozzájá-
rul a vér tesztoszterinszintjének kiegyensúlyozásához
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Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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A Mycelcaps  szabadalmaztatott AHCC®  Professional aktív vegyületet tartalmaz, me-
lyet a Shiitake gomba micélium-hálózatából nyernek. 2018-ban megemelték a készít- 
mény AHCC® tartalmát – így minden kapszula 25%-al több hatóanyagot tartalmaz.

A japán Shiitake gombát a „gombák gyöngyszemének“ nevezik. Ázsiában immár több évszá-
zada nagyon értékes gombának tartják, amelynek tápértéke nagyon magas. A szervezet szá-
mára nagyon sok hasznos anyag forrása. Fő összetevői a poliszacharidok, melyek pozitív 
hatással vannak az immunrendszerre. 
Az AHCC® számtalan kutatás tárgyát képezi főként Japánban, ahol számtalan szakmai cikk 
és publikáció jelent meg ezekről a kutatásokról (kb. 200 kutatás 30 klinikán). A kutatók az 
AHCC® hatóanyag hatását vizsgálják csökkent immunitás, magas vérnyomás, cukorbetegség 
és allergiák esetén. Kutatásaik során bebizonyították fontosságát a legyengült személyeknél, 
valamint a lábadozó és stresszben élő embereknél.
A kivonat hozzájárul a szervezet védelméhez a káros környezeti tényezőkkel szemben és 
jótékony hatással van az immunrendszerre.

A gyártó megújította a szabadalmazott AHCC® vegyületet, amelyet „Professional 
Grade AHCC®-nek“ nevezett el. Az előző formához képest nagyobb mennyiségű alfa-glü-
kánt (ezek az immunostimulánsok ösztönzik az szervezet védekezőképességét), adenozint 
(nélkülözhetetlen a megfelelő immunválaszhoz) és GI szacharidot (fiziológiailag aktív anyag, 
amely erősíti az immunrendszert, támogatja a makrofágok aktivizálását és a immunválaszok- 
ról gondoskodó citokinek növekedését)  tartalmaz. 

Csomagolás: 80 kapszula
Ajánlott adagolás: naponta 3 kapszula (reggel, délben és este, étkezés után, folyadékkal fogyasztva).
Három kapszula hatóanyag-tartalma: 600,75 mg aktív AHCC® Professional vegyület. A kapszula bur-
kolata szarvasmarha-zselatint tartalmaz. Az készítmény fogyasztása nem ajánlott háromévesnél fiata-
labb gyermekek számára. 

Shiitake gomba kivonata – 25%-al több AHCC® egy kapszulában

fin MyCELCAPS

étrend-kiegészítő

Az AHCC®  
a Professional 
Grade tulajdo-
nosa 

Cikkszám:
300 973

A NeoEcaps50 búzacsíraolajból nyert 
E-vitamint tartalmaz, valamint tartal-
mazza az E-vitamin csoportjának mind 
a nyolc összetevőjét.
Az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív 
stressztől, azaz a szabadgyökök táma-
dásától. Ezek az anyagok a sejtek anyag- 
csere-folyamatának mellékterméke-
ként képződnek. Minél idősebb az 
ember, szervezetében annál több sza-
badgyök képződik, s egyúttal csökken 
velük szemben a védekezőképessége. 
A szabadgyökök károsítják a sejteket 
és felgyorsítják az öregedési folyama-
tokat.

A Natur Kalcitabs Aquamin™ anyagot (növényi forrá-
sa a kalciumnak és egyéb elemeknek) és D2-vitamint 
tartalmaz, melyet Saccharomyces cerevisiae élesztő-
gombából nyernek. Nem tartalmaz állati eredetű ösz-
szetevőket, ezért használata alkalmas vegetariánusok 
számára is. A Aquamin™ az ír és az izlandi tenger tiszta 
vizeiből származik. Lithothamnion species vörös algá-
ból nyerik, mely növekedése folyamán a tengerből fel-
szív minden fontos ásványi anyagot.
Az Aquamin™ több tanúsítvány tulajdonosa, hatá-
sáról klinikai kutatások során győződtek meg, melyek 
eredményét szakmai lapok is közzé tették. Jótékony 
hatással van a mozgásszervekre.
A kalcium az egyik legfontosabb ásványi anyag, a-
mely elősegíti a jó izomműködést, egészségesen tartja 
a csontokat és a fogakat, elősegíti a gyermekek növe-
kedését és csontjaik fejlődését. Jótékony hatással van a 
véralvadásra, az energia-metabolizmusra, az idegrend-
szer közvetítő funkciójára és az emésztőenzimekre.
A D-vitamin elősegíti a kalcium és a foszfor felszívó-
dását, jótékony hatással van a csontokra, az izmokra, 
a fogakra, az immunrendszer működésére, szükséges 
a gyermekek növekedéséhez és csontjaik fejlődéséhez.

A kalcium és D2-vitamin  
- a csontokról való gondoskodás  

minden korban

fin NATUR KALCITABS fin NEOECAPS50

Csomagolás: 60 kapszula * Ajánlott 
adagolás: napi 1 kapszula (reggel, étke-
zés után, folyadékkal fogyasztva). * Egy 
kapszula  hatóanyag-tartalma: 329 mg 
búzacsíraolaj, 50 mg E-vitamin, ebből 25 
mg a tokoferolok vegyületéből szárma-
zik (50,8 mg gamma-tokoferol, 20,3 mg 
delta-tokoferol, 11,6 mg alfa-tokoferol, 
1,5 mg béta-tokoferol és 17,3 mg egyéb 
tokoferolok), 25 mg pedig természetes 
D-alfa-tokoferol. A kapszula burkola-
ta szarvasmarha-zselatint tartalmaz. Az 
étrend-kiegészítő fogyasztása nem aján-
lott  háromévesnél  fiatalabb gyermekek 
és véralvadási zavarokkal küzdők számára. 
Nem tartalmaz laktózt, glutént, éde-
sítőszert és élesztőt sem.

Csomagolás: 70 tabletta * Ajánlott adagolás: napi 1 
tabletta (reggel, étkezés után, folyadékkal fogyasztva).
Egy tabletta hatóanyag-tartalma: 400 mg kalcium 
(Aquamin™), 10 µg D2-vitamin (Lalmin® VitaD). Az étrend-
kiegészítő fogyasztása nem ajánlott háromévesnél fiata- 
labb gyermekek számára. Nem tartalmaz laktózt, glu-
tént, édesítőszert és élesztőt sem.

étrend-kiegészítő étrend-kiegészítő

Búzacsíraolajból nyert  
E-vitamin

Cikkszám:
300 155 Cikkszám:

300 876



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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Olivalevél-kivonat – gondos- 
kodik a szívről és az erekről

fin OLIVETABS

Csomagolás: 60 tabletta 
Ajánlott adagolás: naponta kétszer 1 
tabletta (1 tabletta reggel, 1 tabletta dél-
ben, folyadékkal fogyasztva, étkezéstől 
függetlenül). 
Két tabletta  hatóanyag-tartalma: 700 
mg olivalevél kivonat (154 mg oleurope-
in). Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem 
ajánlott gyermekek, terhes és szoptató 
nők részére. Nem tartalmaz laktózt, 
glutént, édesítőszert és élesztőt sem. 

Csomagolás: 190 tabletta 
Ajánlott adagolás: naponta háromszor 2 tabletta, (reg-
gel, délben és este két tabletta, étkezés során, folya-
dékkal fogyasztva). 
Hat tabletta hatóanyag-tartalma: 600 mg kálium, 
125 mg magnézium. Az étrend-kiegészítő fogyasztá-
sa nem ajánlott háromévesnél fiatalabb gyermekek, 
vesebetegek, szívritmuszavarokkal kezelt személyek, 
illetve vízhajtó gyógyszert szedők számára. 
Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert és 
élesztőt sem. 

Az Olivetabs az európai olajfa leve-
leinek kivonatából készül, melyből az 
EFLA®943 szabadalmaztatott kivonatot 
gyártják (oleuropein forrása).
Az európai olajfa antioxidáns hatású. 
Szabályozza a koleszterinszintet és a 
vércukorszintet, a vérnyomást, ezért 
fontos a szív- és érrendszer egészséges 
működése szempontjából. Jótékony ha-
tással van a gasztrointesztinális traktus 
tevékenységére, erősíti az immunrend-
szert. Továbbá jótékony hatással van a 
légzőrendszerre, a vesére és a húgy-
utakra. Ajánlott magas vérnyomásban 
szenvedők, túlsúlyos személyek, vala-
mint sok sót, kávét vagy alkoholt fo-
gyasztók és fokozott stressznek kitett 
személyek számára.

Kálium és magnézium – gondosko-
dás az izmokról, idegrendszerről 

és a szívről 

fin OPTISALTABS

Az Optisaltabs káliumot és magnéziumot tartal-
maz. Ezek az ásványi anyagok gondoskodnak a 
szív- és az érrendszer, az izomzat és az idegrend-
szer egészséges működéséről. 
A kálium elősegíti az idegrendszer normál 
működését, szabályozza a vérnyomást, jóté- 
kony hatással van az izmok működésére. Hiánya 
legfőképp szenioroknál és a fokozottan verejté-
kező személyeknél mutatkozik meg.
A magnézium segít legyőzni a fáradtságot és a 
kimerültséget, szabályozza az elektrolit-háztartás 
egyensúlyát, jótékony hatással van az idegrend-
szerre, az izmokra, a pszichikumra, a csontokra, a 
fogakra és részt vesz a sejtosztódási folyamatban. 
A magnéziumra fokozott mértékben van szüksé-
gük pl. a sportolóknak, a fokozott  stressz hatás 
alatt lévőknek, a cukorbetegségben szenvedők-
nek és a hormonális fogamzásgátlókat szedő 
nőknek.

étrend-kiegészítő

Cikkszám:
300 133

Cikkszám:
300 926

étrend-kiegészítő

Tejsavbaktériumok és inulin 

fin PROBI8CAPS
Gondoskodik a prosztatáról  

és a húgyutakról

fin PROSTIS

Csomagolás: 50 ml * Ajánlott adago-
lás: naponta  háromszor 5 csepp,(reg-
gel, délben és este, étkezés előtt, fo- 
lyadékkal fogyasztva). * Összetétel: 80 
százalék Serenoa repens, 20 százalék 
aranyvessző-kivonat. Alkoholtartalom 
57 százalék. Az étrend-kiegészítő fo-
gyasztása nem ajánlott gyermekek szá-
mára. Nem tartalmaz laktózt, glutént, 
édesítőszert és élesztőt sem.

Csomagolás: 70 kapszula 

Ajánlott adagolás: naponta háromszor 1 kapszula, (reg-
gel, délben és este, étkezés során, folyadékkal fogyasztva). 

Három kapszula összetétele: 1148,64 mg inulin, DU-
OLAC keverék, mely az alábbiakat tartalmazza: Bifido-
bacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lacto. casei, 
Lacto. plantarum, Lacto. rhamnosus, Enterococcus faeci-
um, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium longum. 
A gyártás pillanatában az étrend-kiegészítő minimum 
1,0x109 probiotikumot tartalmaz. A kapszula burkolata 
szarvasmarha-zselatint tartalmaz.

A Prostis a fűrészpálma (Serenoa re-
pens) szárított érett termésének és a 
közönséges aranyvessző kivonatát tar-
talmazza.
A Serenoa repens jótékony hatással 
van a húgyutakra, segít megőrizni azok 
normális működését. Segít fenntarta-
ni a prosztata egészséges működését, 
elősegíti az akadálytalan vizelést (a vi-
zelési problémák főleg a középkorú és 
idős férfiaknál fordulnak elő). Elősegíti 
a szaporodási szervek normál működé-
sét, támogatja a hajnövekedést.
A közönséges aranyvessző (Solidago 
virgaurea) szintén jótékony hatással van 
a húgyutakra, elősegíti a húgyhólyag és 
az alsó húgyutak megfelelő működé-
sét. Jótékonyan hat az immunrendszer-
re a menstruáció és a menopauza ideje 
alatti komfortérzetre.

étrend-kiegészítő étrend-kiegészítő

Cikkszám:
300 986

Cikkszám:
300 107

A „Probioti- 
kumok 
vizsgálata“ 
program 
keretén belül 
kiváló ered-
ményt ért el 

A Probi8caps inulint és DUOLAC keveréket tartal-
maz, mely nyolc fajta tejsavbaktérium forrása (az 
összetételt lásd lent). Egy kapszula a gyártás pil-
lanatában egymilliárd probiotikumot tartalmaz.  
A gyártó olyan szabadalmaztatott technológiát al-
kalmazott, mely védi a baktériumokat, míg azok aktív 
állapotban bejutnak a belekbe, ahol felszabadulnak a 
védőréteg alól. Inulin oldódó rostanyag, amely táp-
anyaga a hasznos bélbaktériumoknak és elősegíti a 
zavartalan emésztést. Ajánlott a bélflóráról való gon-
doskodás érdekében, mely sérülhet például a nem 
megfelelő étkezés, antibiotikumok fogyasztása vagy 
egy külföldi utazás következtében. Lactobacillus és a 
Bifidobacterium – tejsav baktériumok, melyek elen-
gedhetetlen részei a bél mikroflórájának, kedvező 
hatással vannak az egészségre azáltal, hogy hely- 
reállítják a bél normál flórájának egyensúlyát.



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot..
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PYCNOGENOL 
Csomagolás: 60 tabletta
Ajánlott adagolás: naponta kétszer 2 tablet-
ta, (reggel és délben, étkezés után, folyadék-
kal fogyasztva).
Négy tabletta hatóanyag-tartalma: 80 mg 
Pycnogenol® – tengerparti fenyő kérgének 
kivonata (Pinus maritima). Az étrend-kie-
gészítő fogyasztása nem ajánlott háromé-
vesnél fiatalabb gyermekek számára. Nem 
tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert és 
élesztőt sem.

A Pycnogenol és a Pycnogenol  Strong szabadalmazott Pycnogenol® hatóanyagot tartal-
maznak, melyet a tengerparti fenyő (Pinus maritima) kérgéből  nyernek.  Ez a fenyő Dél-Fran-
ciaország erdeiben tiszta, káros ipari hatásoktól mentes, atlanti  szelek  fútta környezetben 
nő, ami biztosítja, hogy semmilyen anyaggal nem szennyezett. 

A két termék közti különbség hatóanyag-tartalmukban rejlik. A Pycnogenol készítmény egy 
tablettájában 20 mg Pycnogenol® található a Pycnogenol Strong pedig ennek kétszeresét (40 
mg egy tablettában) tartalmazza. 

A Pycnogenol®  antioxidáns, védi a sejteket a szabadgyökök hatásától. Kedvező hatással 
van a vér mikrokeringésére, az érrendszer működésére és elősegíti a légzőrendszer normál 
működését. 

Potenciális fogyasztói közé tartoznak azok az emberek, akik káros külső hatásoknak van-
nak kitéve, vagy stresszes körülmények között élnek. Ajánlott továbbá azok számára, 
akiknek öröklött hajlamuk van a visszérképződésre. Jótékony hatással van a bőrre és az 
érrendszerre.

A Pycnogenol®-t a tengerparti fenyő kérgéből nyerik

PyCNOGENOL
PyCNOGENOL STRONG

étrend-kiegészítő

PYCNOGENOL STRONG 
Csomagolás: 60 tabletta
Ajánlott adagolás: naponta 2 tabletta, (reg-
gel és délben, étkezés után, folyadékkal fo-
gyasztva).
Két tabletta hatóanyag-tartalma: 80 mg 
Pycnogenol® – tengerparti fenyő kérgének 
kivonata (Pinus maritima). Az étrend-kie-
gészítő fogyasztása nem ajánlott háromé-
vesnél fiatalabb gyermekek számára. Nem 
tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert és 
élesztőt sem.

Cikkszám: 
300 890

Cikkszám: 
300 131

A készítmény észak-amerikai golgotavirág, közönséges komló és csarab kivonatokat tartal-
maz. Ezek a gyógynövények nyugtató hatással vannak a szervezetre, ezért hasznosak szelle-
mi megterhelés és stresszhelyzet esetén. 

Az észak-amerikai golgotavirág (Passiflora incarnata) elősegíti a lelki harmónia visszaállí-
tását stresszhelyzetben, támogatja a mély, pihentető alvást. A közönséges komló (Humulus 
lupulus) antioxidáns hatású. Nyugtatóan hat az idegrendszerre, elősegíti a pihentető alvást 
és a szervezet relaxációját. 

A csarab (Calluna vulgaris) kedvező hatással van a húgyutakra és a vesére,elősegíti a szer-
vezet relaxációját. 

Gyógynövények a lelki harmóniához

fin RELAXINIS / RELAXOR FORTE

RELAXINIS
Csomagolás: 50 ml
Ajánlott adagolás: naponta háromszor 10 csepp, 
(reggel, délben és este, étkezés után, vízbe csepeg-
tetve).
Összetétel: 55 százalék golgotavirág-kivonat, 25 
százalék komlókivonat, 20 százalék csarabkivonat. 
Alkoholtartalom 57 százalék. Az étrend-kiegé- 
szítő fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. 
Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert és 
élesztőt sem.

étrend-kiegészítő

Cikkszám: 
300 873

RELAXOR  FORTE
Csomagolás: 60 tabletta
Adagolás: naponta 1-4 tabletta, (fo-
lyadékkal fogyasztva vagy elszopogat- 
va).
Egy tabletta hatóanyag-tartalma: 
188 mg szárított golgotavirágkivonat, 
282 mg glükóz, 0,25 mg mentaolaj.

Cikkszám: 
300 887
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Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot..

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Csomagolás: 72 kapszula 

Ajánlott adagolás: naponta kétszer 1 kapszula, (reggel és este, étkezés után, folyadékkal fo-
gyasztva).

Két kapszula összetétele: 304 mg szárított késői laskagomba (Pleurotus ostreatus). A kapszula 
burkolata szarvasmarha-zselatint tartalmaz. Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem ajánlott három- 
évesnél fiatalabb gyermekek számára. 

Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert és élesztőt sem.
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Szárított késői laskagomba 

fin REMASACAPS

A Remasacaps kiváló minőségű késői laskagomba-kivonatot tartalmaz (Pleurotus ostreatus). 
A hagyományos kínai gyógyászatban több mint háromezer éve használják.

A késői laskagomba természetes forrása a béta-glükánoknak, számtalan vitaminnak és 
ásványi anyagnak, melyek jótékony hatással vannak a szervezetre és annak vitalitására. 
Emellett rostanyagot is tartalmaz, mely kedvező hatással van a bél perisztaltikájára.  Hatóa-
nyagainak köszönhetően a késői laskagomba természetes módon támogatja a szervezet 
megfelelő működését, hatékony segítség lábadozás idején, energiát ad a szervezetnek és 
rostanyag forrásnak is kiváló. 

A laskagomba száz grammja a B-vitamin csoportból egy felnőtt napi szükségletének húsz 
százalékát, a B2 (ribofalvin) 35-40 százalékát , a B3 (niacin) majdnem az egész napi szükség- 
letet tartalmazza; folsavtartalma, amely a B12-vitamin felszívódását segíti elő, a teljes napi 
szükségletet biztosítja.

étrend-kiegészítő

70%-al
több szárított 
késői laskagom-
ba őrlemény 
minden 
kapszulában

Cikkszám: 
300 874
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SELENITABS
Csomagolás: 120 tabletta * Adagolás: napi 1 
tabletta, (reggel, étkezés után, folyadékkal fo-
gyasztva). * Egy tabletta tartalma:  268,75 mg 
acerola cseresznye őrlemény, 152,45 mg sárgaré-
pa őrlemény, 10 mg citrus bioflavonoidok, 5 mg 
feketeribizli őrlemény, 60 mg C-vitamin, 10 mg 
cink, 2,5 mg, mangán, 50 μg szelén. A táplálékki-
egészítő fogyasztása nem ajánlott háromévesnél 
fiatalabb gyermekek számára. 
Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert 
és élesztőt sem.

A Selenitabs szelént, cinket, mangánt és C-vitamint tartalmaz. A Selenitabs multi a az előző össze-
tevők mellet E-vitaminnal és B-vitaminnal dúsított. Az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stressztől 
a B-vitaminok s fontos szerepet töltenek be vörösvérsejt-képzésben és a jó pszichikai állapot meg-
tartásában. A megújult Selenitabs multi NEW a folsav legújabb szabadalmazott QUATREFOLIC® 
formáját (biológiailag hatékonyabb, jobban felszívódik és 3-szor jobban hasznosul a szervezetben) 
és a SPECTRATM szabadalmazott növény antioxidáns keveréket tartalmazza, amely az összes ismert 
szabadgyökkel felveszi a harcot, támogatja az immunrendszert és segítséget nyújt az egészségmeg- 
őrzésben (32 bioaktív összetevőt tartalmaz koncentrált formában, mint pl. brokkoli, fokhagyma, 
spenót, camu camu, acai, bodza, fekete áfonya, cseresznye, zöld tea, zöld kávé, oregánó, kurkuma). 
A szelén támogatja a spermaképződést, jótékony hatással van a hajra, a körmökre, a pajzsmirigy-
re és erősíti az immunrendszert. Védi a sejteket az oxidatív stressztől, ezáltal a szabadgyökök tá-
madásától. A mangán elősegíti a kötőszövetek képződését és jótékony hatással van a csontok 
egészségének megőrzésére. A cink jótékony hatással van a termékenységre, a látásra, a csontokra, 
a hajra, a körmökre, a bőrre és az immunrendszerre, gondoskodik a vér tesztoszterin-szintjének 
normalizálásáról. A C-vitamin elősegíti a kollagénképződést, jótékony hatással van az erekre, a 
csontokra, a porcokra, a fogínyre, a bőrre, a fogazatra, az immunrendszerre, valamint csökkenti a 
fáradtságot és a kimerültséget. 

Szelén - antioxidáns vitaminokkal és ásványi anyagokkal gazdagítva 

fin SELENITABS
fin SELENITABS MULTI NEW

étrend-kiegészítő

SELENITABS MUL TI NEW
Csomagolás: 60 tabletta * Ajánlott adagolás: napi 1 
tabletta, (reggel, étkezés után, folyadékkal fogyasztva). * 
Egy tabletta hatóanyag-tartalma: 50 mg SpectraTM, - 
növényi antioxidáns keverék,  40 mg C-vitamin, 6 mg E-vi-
tamin, 5 mg cink, 3 mg pantoténsav, 1 mg mangán, 0,7 
mg B6-vitamin, 0,55 mg B1-vitamin, 100 μg Ouatrefolic® 
folsav, 27,5 μg szelén, 1,25 μg B12-vitamin. A táplálékki- 
egészítő fogyasztása nem ajánlott háromévesnél fiata-
labb gyermekek számára. Nem tartalmaz laktózt, glu-
tént, édesítőszert és élesztőt sem. 

Cikkszám: 
300 948

QUATREFOLIC® 
a folsav új formája

SPECTRATM 

antioxidáns 
keverék 

Cikkszám: 
300 974



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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étrend-kiegészítő étrend-kiegészítő

Növényi szterolok  
a koleszterin ellen

fin SITOSTABS STRONG

A Sitostabs Strong béta-szitoszterolokat 
tartalmaz, melyet tengerparti fenyőből nyer-
nek. A növényi szterolokkal kapcsolatban 
az alábbi egészségügyi állítás nyert igazolást: 
„Bebizonyosodott, hogy a növényi szterolok és 
a növényi sztanolok észterei csökkentik a vér 
koleszterinszintjét. A magas koleszterinszint 
rizikótényezőt jelent a szívérszűkület keletke-
zése szempontjából.” 
Kedvező hatás érhető el már minimum napi 
2 gramm növényi sztanol fogyasztásával 
(ennek a feltételnek megfelel a Sitostabs 
Strong napi adagja). Ezek az anyagok a ko-
leszterinszintre gyakorolt kedvező hatásuk-
nak köszönhetően fontos részét képezik a 
szívről és az érrendszerről való gondosko-
dásnak, jótékony hatással vannak az erek 
egészségére, védelmet nyújtanak  a vérzsí-
rok lerakódása ellen.

Csomagolás: 60 tabletta * Ajánlott adago-
lás: naponta kétszer 2 tabletta, (délben és este, 
étkezés után, folyadékkal fogyasztva). * Négy 
tabletta hatóanyag-tartalma: 2000 mg béta-
szitoszterol –növényi szterol forrása. Az étrend- 
kiegészítő fogyasztása nem ajánlott háromé-
vesnél fiatalabb gyermekek számára. 

Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert 
és élesztőt sem. 

Cikkszám: 
300 977

fin SERAFLECAPS 
Szerrapeptáz enzim  

kapszulában 

Csomagolás: 60 kapszula * Ajánlott adagolás: 
napi 1 kapszula, (bármikor a nap folyamán, éhgyo-
morra étkezések között, folyadékkal fogyasztva). *  
Egy tabletta hatóanyag-tartalma: 100 000 U 
Serrazimes®-I proteáz enzim, 116 mg rizskorpa. Az 
étrend-kiegészítő nem alkalmas gyermekek szá-
mára, valamint várandóság és szoptatás ideje alatt, 
véralvadási nehézségekkel - hemofíliával küzdő 
személyek számára, művese kezelés (dialízis) során, 
antibiotikumos kezelés alatt és műtét előtt. Nem 
tartalmaz laktózt, glutént és élesztőt sem.

Cikkszám: 
 300 163

A Seraflecaps Serrazimes®-I-t tartalmaz, 
amely Aspergillus oryzae és Aspergillus melleus 
gombákból nyert proteolitikus enzimrendszert 
tartalmaz. A szerrapeptáz enzim természetes 
és biztonságos formája, amely a szív és tüdő 
egészségének gondoskodására és az immun-
rendszer megerősítésére szolgál.
Szerrapeptáz pozitív hatással van az ízületek-
re, az izomzatra és a gyógyulási folyamatokra. 
Támogatja a regenerációs folyamatokat ezért 
sportolók is előszeretettel alkalmazzák. Hozzá-
járul az anyagcsere folyamatok által keletkezett 
metabolikus anyagok lebontásához, amelyek 
pl. stresszhelyzetekben illetve sport okozta 
sérülések során alakulnak ki (pl. izom-, ín- és 
szalagszakadás, duzzanatok, véraláfutások) és 
azok szervezetből való kiürítéséhez és ezáltal 
meggyorsítja a gyógyulási folyamatokat.

Csomagolás: 250 ml * Ajánlott adagolás: naponta 15 ml-t öntsünk egy pohár vízbe és fogyasszuk a nap 
folyamán. * Összetétel: gránátalma-kivonat (Punica granatum), inulin, glycerol (édesítőszer), fruktooligo-
szacharidok, zöld tea levele (Camelia sinensis), közönséges nyír (Betula pendula), articsóka (Cynara scoly-
mus) réti legyezőfű, (Filipendula ulmaria), vadárvácska (Viola tricolor), gyermekláncfű (Taraxacum officinalis), 
közönséges bojtorján (Arctium lappa), hólyagmoszat (Fucus vesiculosus).
15 ml hatóanyag-tartalma: 60 mg magnézium, 4 mg B5-vitamin. A táplálékkiegészítő nem  ajánlott  három-
évesnél fiatalabb gyermekek részére. Nem tartalmaz laktózt, glutént és élesztőt sem.

Kilenc gyógynövény, magnézium és inulin komplex - a szervezet  
tökéletes méregtelenítésére

fin SIXOTED

Cikkszám: 
300 151

étrend-kiegészítő

A Sixoted kilenc gyógynövény kivonatát tartalmazza, melyek kedvező ha-
tással vannak az emésztésre, a máj-, az epe- és a veseműködésre. Elősegí-
tik a szervezet méregtelenítését, alkalmasak tisztítókúrákra. A készítményt 
magnéziummal és B5-vitaminnal gazdagítják, s emellett a következő 
gyógynövények és növények kivonatait tartalmazza: gránátalma, zöld tea le-
vele, közönséges nyír, articsóka, réti legyezőfű, vadárvácska, gyermekláncfű, 
közönséges bojtorján és hólyagmoszat.
A magnézium csökkenti a fáradtságot és a kimerültséget, elősegíti az 
elektrolit háztartás egyensúlyát, az energia-metabolizmust, jótékonyan hat 
az idegrendszerre és az izmokra, valamint a csontokra és a fogakra.
A B5-vitamin (pantoténsav) elősegíti az energia metabolizmust, serkenti a 
szellemi tevékenységet és csökkenti a fáradtságot.

Az inulin folyékony növényi étkezési rost, mely 
táptalaja a hasznos emésztőbaktériumoknak, elő-
segítheti az emésztést, ajánlott a bélflóráról való 
gondoskodás keretén belül.
A zöld tea levele elősegíti a húgyutak és vese 
működését, fizikai és szellemi ösztönző. Részt vesz 
a termogenézis folyamatában (energialeadás) és a 
testsúly normalizálásában.
A nyírfa segíti az emésztést, a méregtelenítést, a 
vese és a húgyutak működését, erősíti az immun-
rendszert, jó hatással van az ízületekre és a kolesz-
terinszintre.
Az articsóka antioxidáns. Elősegíti a vese és 
a húgyutak működését, a problémamentes 
szívműködést, méregteleníti a szervezetet, segíti 
az emésztést, a bél- és májműködést. Szabályozza 
a testsúlyt és a vérzsírszintet.
A réti legyezőfű elősegíti a szervezet vízkivá-
lasztását, felüdíti a testet, jó hatással van a szellemi 
tevékenységre, relaxál, elősegíti a jó alvást. Ked-

vező hatással van a húgyutak, a légzőrendszer 
és a szív működésére. Erősíti az immunrend-
szert.
A vadárvácska elősegíti az emésztést, jó ha-
tással van a légzőrendszerre és a bőrre.
A gyermekláncfű szabályozza a gyomor-
működést, jó hatással van a máj és a húgyutak 
működésére, továbbá az emésztésre és alkal-
mas méregtelenítésre. Antioxidáns és gyulla-
dáscsökkentő hatása van.
A közönséges bojtorján vértisztító hatású, 
elősegíti vízkiválasztást, jó hatással van a felső 
légutak működésére, az emésztésre, a bőrre, 
az ízületekre és szabályozza a vércukorszintet.
A hólyagmoszat antioxidáns, erősíti az im-
munrendszert, elősegíti az emésztést, szabá- 
lyozza a testsúlyt (teltségérzetet kelt). Kedvező 
hatással van a hormonháztartásra, a pajzsmi- 
rigy működésére (részt vesz a hormonképzés-
ben).



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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Fogyás és méregtelenítés  
a Spirulinával

fin SPIRDIETABS 
Acerola cseresznyéből és fekete  

ribizliből nyert C-vitamin 

fin SWEETACERTABS

A Spirdietabs édesvízi Spirulina alga 
kivonatot tartalmaz, mely bétakarotin, 
vitaminok, ásványi anyagok forrása és 
növényi fehérjékben gazdag. 
A Spirulina antioxidáns, elősegíti a fo-
gyást és a testsúly-kontrollt, támogatja 
az izomköteg képződését. Kedvező ha-
tással van a vitalitásra és a sejtszövetek 
rugalmasságára. Erősíti az immunrend-
szert, jótékony hatással van a vércukor-
szintre. A Spirulina ajánlott sportolók, 
fokozott fizikai igénybevételnek kitett 
személyek, vegetáriánusok és vegánok 
számára is. Hatékony segítséget jelent a 
túlsúllyal vívott harcban, gondoskodik a 
szív- és az érrendszer egészségéről.

Csomagolás: 90 tabletta 
Ajánlott adagolás: napi 5 tabletta, (arányosan 
elosztva a nap folyamán, elszopogatva).  
Öt tabletta hatóanyag-tartalma: 300 mg C-vita-
min. Öt tabletta összetétele: 306 mg szacharóz, 244,8 
mg acerola cseresznye őrlemény, 88 mg fruktóz, 76,5 
mg glükóz, 23 mg feketeribizli őrlemény, természetes 
málnaaroma. * Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem 
ajánlott háromévesnél fiatalabb gyermekek számára. 
Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert és 
élesztőt sem.

Csomagolás: 290 tabletta
Ajánlott adagolás: napi 5 tabletta, (3 
tabletta reggel, 2 tabletta délben, ele-
gendő mennyiségű folyadékkal, kb. egy 
órával az étkezés előtt fogyasztva)
Öt tabletta  hatóanyag-tartalma: 1800 
mg Spirulina alga. Az étrend-kiegészítő 
fogyasztása nem ajánlott háromévesnél 
fiatalabb gyermekek számára. 
Nem tartalmaz laktózt, glutént, éde-
sítőszert és élesztőt sem.

A Sweetacertabs trópusi acerola cseresznyéből és 
feketeribizliből nyert C-vitamint tartalmaz. Fruk-
tózzal (gyümölcscukorral), glükózzal (szőlőcukor-
ral) és szacharózzal ízesített. 
A C-vitamin
• elősegíti a kollagén képződését a csontok, 

porcok, fogak, íny, bőr és a vérerek normális 
működését

• jótékony hatással van a szervezet védekezőké-
pességére és az idegrendszer működésére

• segít legyőzni a fáradtságot, elősegíti a vas fel-
szívódását

• támogatja a energia-metabolizmust 
• hatékonyan erősíti a szervezetet, így kiváló 

sportolás a fizikai munka során 

étrend-kiegészítő étrend-kiegészítő

Cikkszám: 
300 947

Cikkszám: 
300 896

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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A Torultabs NEW tápélesztőből nyert 
glütationt tartalmaz B- és C-vitaminnal 
gazdagítva. A glutation a szervezetben 
megtalálható anyag, melynek szintje  
a korral csökken – megközelítőleg 50-éves 
kortól 50-70 százalékkal kevesebb, mint  
a fiatal sejtekben. A C-vitamin elősegíti a 
kollagén képződését, jótékony hatással van 
az immunrendszerre, növeli a vas felszívó-
dását. A B3-vitamin jótékony hatással 
van az idegrendszerre, a nyálkahártyára és   
a bőrre. A B5-vitamin (pantoténsav) előse-
gíti a kiegyensúlyozott mentális tevékeny-
séget. A B6-vitamin elősegíti a vörösvér-
sejtek képződését és jótékony hatással 
van az immunrendszerre. A B2-vitamin 
védi a nyálkahártyát, a bőrt és a szemeket.  
A B1-vitamin jótékony hatással van az 
idegrendszerre és a szív működésére.

Glutation – új kapszulás forma 

fin TORULCAPS NEW

Csomagolás: 20 kapszula 
Ajánlott adagolás: napi 1-2 kapszula, 
(bármikor a nap folyamán, étkezéstől füg-
getlenül, folyadékkal fogyasztva). 
Egy tabletta hatóanyag-tartalma: 50 mg 
glutation, 30 mg C-vitamin, 9 mg B3-vita-
min, 2 mg pantoténsav, 1,1 mg B6-vitamin, 
0,8 mg B2-vitamin, 0,7 mg B1-vitamin. Az 
étrend-kiegészítő nem ajánlott gyermekek 
számára. 
Nem tartalmaz laktózt, glutént és éde-
sítőszert sem. 

Csomagolás: 90 tabletta * Ajánlott adagolás: napi 1 
tabletta, (reggel, étkezés után, folyadékkal fogyasztva). 
* Egy tabletta  hatóanyag-tartalma: 415 mg glü-
kózamin, 400 mg tengeri kondroitin-szulfát, 300 mg 
OptiMSM® (metil-szulfonil-metán). Az étrend-kiegé-
szítő fogyasztása nem ajánlott háromévesnél fiatalabb 
gyermekek számára. Nem tartalmaz laktózt, glu-
tént, édesítőszert és élesztőt sem.

fin TRIFLETABS
A mozgás adta kellemes érzésért

étrend-kiegészítő étrend-kiegészítő

A Trifletabs glükózamin, kondroitin-szulfát, Op-
tiMSM® aktív összetevőket tartalmazza, amelyek 
jótékony hatással vannak az ízületi rendszerre. A 
glükózamin növényi eredetű, melyet a kukori-
ca erjesztésével nyernek. A porcszövetek egyik 
fő eleme, elősegíti az ízületek rugalmasságát és 
azok egészségét. A kondroitin-szulfátot tenge-
ri halakból nyerik. Az emberi kötőszövetek egyik 
fontos eleme, amely a porcokban és csontokban 
található. Befolyásolja az ízületek és porcok rugal-
masságát. Az OptiMSM® olyan szerves kénve-
gyület, amely az emberi szervezetben is megta-
lálható, legfőképp az ízületekben, izmokban és a 
bőrben. A glükózaminoglikánok egyik fő építőe-
leme, segít megőrizni a kötőszövetek szerkezetét, 
jótékony hatással van az ízületek megfelelő műkö-
désére. A szabadalmazott OptiMSM® alapanyag 
arról híres, hogy a világ legtisztább és legbiztonsá-
gosabb MSM-e. A levédett többfázisú desztillációs 
eljárás biztosítja a 99,9 %-os tisztaságot, és egyben 
garantálja az alapanyag legjobb minőségét. Az  
egyetlen, amely GRAS, Kosher és Halal tanúsítvány- 
nyal rendelkezik.

Cikkszám: 
300 919 Cikkszám: 

300 912



Cikkszám: 
300 972

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

Az Ubiquinol caps Kaneka QH™- ubiquinolt tartalmaz, mely a Q10-koenzim aktív formája (ez 
azt jelenti, hogy aktivizálásához már nincs szükség további enzimekre), ezért ebben a formájában 
kész azonnal  részt venni a metabolikus folyamatokban. A Kaneka QH™- ubiquinol anyag meg-
kapta a Kosher tanúsítványt.
Az Ubigoltabs Q10-koenzimet és E-vitamint tartalmaz.
A Q10-koenzim vitaminhoz hasonló anyag, mely az emberi test minden sejtjében megtalálha-
tó. Részt vesz azokban a folyamatokban, melyek energiát termelnek a szervezet számára. Leg-
nagyobb természetes koncentrációban azokban a szervekben fordul elő, melyeknek a legtöbb 
energiára van szükségük (szív, máj, vese).
Az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stressztől, azaz a szabadgyökök támadásától, melyek 
károsítják a sejteket és ezáltal meggyorsítják az öregedés folyamatát.
A Q10-koenzim képződése a kor előrehaladtával csökken. Legnagyobb szükségük van a termék-
re a szenioroknak, a betegségből lábadozóknak, a szívproblémákkal küszködőknek, a sportolók-
nak és a fokozott fizikai vagy szellemi terhelésnek kitett személyeknek.

Q10-koenzim forrása 

fin UBIQUINOL CAPS / fin UBIGOLTABS

étrend-kiegészítő

Cikkszám: 
300 984

UBIQUINOL CAPS
Csomagolás: 40 kapszula
Ajánlott adagolás: napi 1 kapszula (reggel, 
étkezés során, folyadékkal fogyasztva).
Egy kapszula hatóanyag-tartalma: 50 mg 
Kaneka QH™- ubiquinol. A kapszula burko-
lata szarvasmarha-zselatint tartalmaz. Az 
étrend-kiegészítő fogyasztása nem ajánlott 
háromévesnél fiatalabb gyermekek számára.

A KÉSZLET 
EREJÉIG

UBIGOLTABS
Csomagolás: 60 tabletta
Ajánlott adagolás: napi 1 tabletta, (reggel 
vagy délben, étkezés során, folyadékkal fo-
gyasztva).
Egy tabletta hatóanyag-tartalma: 30 mg 
ubikinon - Q10- koenzim, 10 mg E-vitamin. 
Az étrend-kiegészítő nem ajánlott gyermekek 
számára.

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten,  
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

A tirozin olyan nem esszenciális aminosav, 
amelyet a szervezet természetesen esszen-
ciális fenilalaninból állít elő. Sok ételben, de 
főleg a sajtban található meg. A készítmény-
ben lévő tirozin természetes forrásból szár- 
mazik, melyet fermentációval állítanak elő, 
így a szervezet számára kedvező felszívódást 
biztosít, ami a magas biológiai hozzáférhető-
ségének köszönhető.
A szervezetben a pajzsmirigyhormonok, a 
melanin, a dopamin, az adrenalin és a nor- 
adrenalin prekurzoraként hat. Fontos szere-
pet játszik a szervezet stresszel szembeni el-
lenállásában, jótékony hatással van a mentális 
éberségre és a koncentrációra.

étrend-kiegészítő

2019-es ÚJDONSÁG

fin TyROSITABS

Kutatások is megerősítették, hogy azok az egyedek, akik tirozint fo-
gyasztottak, jobban legyőzték a stresszhelyzeteket. Ellenállóbbak voltak 
a szorongással szemben, jobb volt a közérzetük, a kedélyük és egyben 

a memóriájuk is. Jótékony hatása végett sportolók is alkalmazzák  
– fokozza a sportteljesítményt, hozzájárul a zsírégetéshez és a kimerült-
ség csökkentéséhez. Leggyakrabban a stressz, a fáradság, a szorongás,  

a mentális kiégés és a rossz hangulat leküzdésére használják. 

Csomagolás: 60 tabletta
Ajánlott adagolás: napi 1 tabletta (reggel étkezés után, folyadékkal fogyasztva)
Egy tabletta hatóanyag-tartalma:  acetil-tirozin 300 mg, jód 150 μg, szelén 55 μg. 
Nem alkalmas három évnél fiatalabb gyermekek, terhes és szoptató nők részére.

A Tyrositabs hármas hatóanyag 
komplexum – tirozin, jód, szelén 
– amelyek együttesen a leghaté-

konyabbak. 

A jód hozzájárul a pajzsmirigy normál műkö-
déséhez és hormonjainak termeléséhez (jódot 
tartalmazó készítmények viszont nem alkal-
masak pajzsmirigy túlműködésben szenvedő 
személyek számára). A jód továbbá gondosko-
dik a bőr egészségéről, hozzájárul a normális 
kognitív funkciók fejlődéséhez, az energetikai 
metabolizmushoz, az idegrendszer megfelelő 
működéséhez és a gyermekek megfelelő növe-
kedéséhez. 
A szelén segítséget nyújt a haj és a körmök 
egészségének megőrzésében, hozzájárul a 
spermatermeléshez, a pajzsmirigy normál 
működéséhez, valamint védi a sejteket az oxi-
datív stressztől. 

Középpontban a pajzsmirigy 
és a mentális ellenállás

Cikkszám: 
300 166 

68 69



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.

A kivonatok esszenciális zsírsavakat és fito- 
szterolokat tartalmaznak, amelyek jótékony 
hatással vannak a prosztata és a húgyutak 
egészségének megőrzésére. Használatuk 
alkalmas 40 éves kor felett. Hatékony segít-
séget nyújthat inkontinencia esetén, illetve 
hiperaktív húgyhólyaggal rendelkező höl- 
gyek számára. Ajánlott prosztatanagyobbo-
dás okozta vizelési gondokkal küzdő férfiak- 
nak. Elősegítik a vizeletáramlást és annak 
kiürítését, miközben csökkentik a vizelés  
gyakoriságát és egyben nyugtató hatással 
vannak  a húgyhólyagra.   

étrend-kiegészítő

2019-es ÚJDONSÁG 

fin URI-INKOTABS

Gondoskodás a proszta-
táról és a húgyutakról

Csomagolás: 60 tabletta
Ajánlott adagolás: napi 2 tabletta (reggel és este, étkezés után, folyadék-
kal fogyasztva). Két tabletta  hatóanyag-tartalma: EFLA® 940 tökmagki-
vonat (Cucurbita pepo L.) 500 mg, fűrészpálma bogyó kivonat (Serenoa 
repens) 320 mg. Nem alkalmas három évnél fiatalabb gyermekek, terhes 
és szoptató nők, hormonális gyógyszereket és antikoaguláns készítménye-
ket fogyasztó személyek (véralvadásgátló gyógyszerek), valamint vese - és 
májelégtelenségben szenvedő személyek részére.

Az Uri-inkotabs két aktív összete-
vőt tartalmaz – a szabadalmazott 
EFLA® 940 tökmagkivonatot és 

fűrészpálma bogyó kivonatot.

A fűrészpálma vagy más nevén törpepálma 
(Serenoa repens) hozzájárul a prosztata egész-
séges működésének fenntartásához, a húgy-
utak és reproduktív rendszer megfelelő műkö-
déséhez, továbbá jótékony hatással van a haj 
állapotára is. 
A tökmagkivonat támogatja a húgyutak 
megfelelő működését és gondoskodik a prosz- 
tata egészségéről. A tökmagot már évszáza-
dok óta használják prosztatanagyobbodás 
okozta vizelési panaszok, hiperaktív húgyhó-
lyag, illetve az akarattól függetlenül jelentkező 
vizeletvesztés (inkontinencia) kezelésére.

A szabadalmazott EFLA® 940 tökmagkivonat Európában termesz-
tett tökökből származik. Az EFLA® 940 hatékonysága több kuta-
tás témája és az eddigi eredmények arra mutatnak, hogy segít 
ellazítani a húgyhólyag izomzatát (így könnyíti a vizeletürítést), 

megerősíti a húgycső falát, valamint a medencefenék és záróizom 
izmait. Idősebb férfiakon végzett vizsgálatok egyben igazolták a 

gyakori éjszakai vizelési inger 40%-os csökkenését. 

Cikkszám:
300 167

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot.
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étrend-kiegészítő

Az Uricaps Probi áfonya (CranMax® szabadalmazott összetevő forrása) és mezei katáng 
(az inulin forrása) kivonatából készül, és probiotikumokkal dúsított – a napi ajánlott adag 2 
milliárd probiotikumot tartalmaz.
Az áfonya (amerikai áfonya) támogatja a szervezet természetes ellenállóképességét, jóté-
kony hatással van a csontokra és az ízületekre, elősegíti a fehérje, a glükóz és a vérzsírok me-
tabolizmusát, hatékony segítség menstruáció és menopauza időszakában. Erős antioxidáns 
hatással rendelkezik. 
A mezei katáng elősegíti a bélrendszer és a máj kifogástalan működését. Jótékony hatással 
van a csontokra és az ízületekre, a szívre és az érrendszerre, normalizálja a vércukorszintet, 
segít az optimális testsúly megőrzésében, gondoskodik a húgyutak és a vese egészségéről. 
A mezei katángból nyert inulin oldódó rostanyag, táptalaja a hasznos bélbaktériumok- 
nak,hozzájárul a zavartalan emésztéshez ezáltal gondoskodik  a bélflóra egészséges műkö-
déséről. 
Lactobacillus és a Bifidobacterium elengedhetetlen részei a bél mikroflórájának. 
Főként olyan személyek használják, akik természetes formában szeretnének gondoskod-
ni a húgyutak és emésztőrendszerük egészségéről. Hölgyek körében is nagyon közkedvelt  
termék.

Csomagolás: 60 kapszula

Ajánlott adagolás: napi kétszer 1 kapszula, (reggel és délben, étkezés előtt, folyadékkal fogyasztva).

Két kapszula  hatóanyag-tartalma: 500 mg természetes áfonya őrlemény – a CranMax® összetevő 
forrása (Vaccinium macrocarpon), 300 mg inulin. A gyártás pillanatában az étrend-kiegészítő minimum 
2,0x109 probiotikumot tartalmaz (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium longum). 
A kapszula burkolata növényi HPMC eredetű. Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem ajánlott hároméves-
nél fiatalabb gyermekek számára. 

Áfonya kiovonat és probiotikumok 

fin URICAPS PROBI

Két 
milliárd 
probiotikum 

Cikkszám: 
300 158

71



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot

fin VISITABS NEW / fin VISISTRONG NEW

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot
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A Visitabs NEW a szemünk egészségét erősítő természetes anyagokat (Flora GLO luteint és zeax-
antint) tartalmaz, melyet körömvirágból és a fekete áfonyából nyernek. 
A Visistrong NEW luteint és zeaxantint tartalmaz, melyet körömvirágból és áfonyakivonatból nyer-
nek, s mindezt vitaminokkal, ásványi anyagokkal és Pycnogenol®-lal gazdagítják. Ezek az anyagok 
ajánlottak azon személyek számára, akiknek a szeme fokozott igénybevételnek van kitéve, gon-
dolunk itt pl. a gépjárművezetőkre, a diákokra, a számítógéppel dolgozókra és az idős emberekre.
A luteint a karotinoidok közé soroljuk, melyek nagy mértékben megtalálhatóak a retinában és 
szemlencsében. A körömvirág jótékony hatással van a bőrre, elősegíti a sebgyógyulást. Jótékony 
hatással van a májműködésre, a belekre és a légzőszervekre. A fekete áfonya antioxidáns hatású. 
Jótékony hatással van a gyomor és a vékonybél nyálkahártyájára. Elősegíti a jó látást és serkenti a 
kollagénképződést. A Pycnogenol®, tengerparti fenyő kivonata védi a sejteket az oxidatív stressztől, 
kedvező hatással van a vér mikrokeringédére. A C-vitamin elősegíti a kollagén képződését, jóté-
kony hatással van az idegrendszerre és az immunrendszerre. Az E-vitamin védi a sejteket az oxida-
tív stressztől. A folsav elősegíti a vérképződést és erősíti az immunrendszert. A B6-vitamin jóté-
kony hatással van a pszichikumra. A B12-vitamin jótékony hatással van az idegrendszerre, a homo-
cisztein metabolizmusára és a vörösvérsejtek képződésére. A mangán elősegíti az energia-meta-
bolizmust, és a kötőszövetek képződését. A cink elősegíti a kognitív funkciók működését, jótékony 
hatással van a látásra, a csontokra, a hajra, a körmökre, a bőrre és az immunrendszerre. 

VISITABS NEW
Csomagolás: 60 tabletta * Ajánlott 
adagolás: napi 1 tabletta, (bármikor a 
nap folyamán, folyadékkal fogyasztva). 
* Egy tabletta tartalma: 10 mg lutein, 
0,5 mg zeaxantin, 100 mg körömvirág-
kivonat (Flora GLO Lutein), 15 mg áfo-
nyakivonat. Az étrend-kiegészítő nem 
ajánlott háromévesnél fiatalabb gyer-
mekek számára. Nem tartalmaz lak-
tózt, glutént, édesítőszert és élesztőt 
sem.

VISIDTRONG NEW 
Csomagolás: 60 tabletta * Ajánlott adagolás: napi 2 
tabletta, (kétszer 1 tabletta bármikor a nap folyamán, foly-
adékkal fogyasztva). * Két tabletta  hatóanyag-tartalma: 
50 mg C-vitamin, 10 mg Pycnogenol®, 10 mg E-vitamin, 
10 mg lutein, 5 mg cink, 2,2 mg B6-vitamin, 2 mg mangán, 
0,5 mg zeaxantin, 300 μg folsav, 3 μg B12-vitamin, 100 mg 
körömvirág-kivonat (Flora GLO Lutein), 30 mg feketeáfo-
nya-kivonat, 10 mg tengerparti fenyő kérgének kivonata.  
Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem ajánlott hároméves-
nél fiatalabb gyermekek számára. Nem tartalmaz laktózt, 
glutént, édesítőszert és élesztőt sem.

étrend-kiegészítő

Cikkszám: 
300 156Cikkszám: 

300 955

Körömvirág és fekete áfonya kivonat – a látásról való gondoskodás

fin VITAB12TABSfin VITABTABS
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A VitaB12tabs B12-vitamint tartalmaz 
aktív formában (a metilkobalamin a B12-
vitamin természetes, biológiailag hasznos 
és metabolikusan aktív koenzim formája, 
természetes a szervezet számár, kutatások 
is bizonyították, hogy ezáltal a szervezet 
jobban felhasználja és tovább tárolja). A 
tabletták szájban oldódnak és a nyálka-
hártyán keresztül szívódnak fel, ezért nem 
szükséges folyadékkal fogyasztani. A B12-
vitamin elősegíti a szervezet energia-meta-
bolizmusát, jótékony hatással van az ideg- 
rendszerre, a vörösvérsejtek képződésére, 
a homocisztein metabolizmusára, a szel-
lemi békére, az immunrendszerre és csök-
kenti a fáradtság és a kimerültség érzetét. 

Csomagolás: 150 tabletta * Ajánlott adagolás: napi 1 
tabletta (reggel, étkezés előtt, folyadékkal fogyasztva). 
* Egy tabletta hatóanyag-tartalma: 18 mg niacin, 4 
mg pantoténsav, 2,2 mg B6-vitamin, 1,6 mg riboflavin, 
1,4 mg tiamin, 300 μg B9-vitamin, 30 μg biotin, 3 μg 
B12-vitamin. Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem 
ajánlott háromévesnél fiatalabb gyermekek számára. 
Nem tartalmaz laktózt, glutént, édesítőszert és 
élesztőt sem.

B12-vitamin, mint energiaforrás

Csomagolás: 60 tabletta * Ajánlott adagolás: 
napi 1 tabletta (szükség szerint, bármikor a nap 
folyamán, hagyni felolvadni a nyelv alatt). * 
Egy tabletta  hatóanyag-tartalma: 1000 μg 
B12-vitamin aktív koenzim formája (metilkoba-
lamin). Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem 
ajánlott háromévesnél fiatalabb gyermekek 
számára, valamint várandóság és szoptatás 
ideje alatt és onkológia betegeknek. Túlzott 
mennyiségben történő fogyasztása laxatív 
hatást válthat ki. Nem tartalmaz laktózt, glu-
tént és élesztőt sem.

étrend-kiegészítő étrend-kiegészítő

A VitaBtabs folsavat és B-vitaminokat tartalmaz. 
Alacsony szintjük megfigyelhető pl. a szeniorok-
nál, a lábadozóknál, a  hormonális antikoncepci-
ót szedő nőknél. A B3-vitamin (niacin) jótékony 
hatással van az idegrendszer tevékenységére, a 
nyálkahártyára és a bőrre, csökkenti a fáradtság 
és a kimerültség érzetét. A B5-vitamin (panto-
ténsav) elősegíti a szteroidhormonok és bizonyos 
neurotranszmitterek metabolizmusát, jótékony 
hatással van a mentális tevékenységre. A B6-vi-
tamin elősegíti a vörösvérsejtek képződését, és 
szabályozza a hormonális aktivitást. A B2-vita-
min (riboflavin) elősegíti a vas metabolizmusát, 
jótékony hatással van az idegekre, a nyálkahár-
tyára, a bőrre és a látásra. A B1-vitamin (tiamin) 
fontos szerepet játszik az idegrendszer és a szív 
működésében. A folsav (B9-vitamin) terhesség 
alatt elősegíti a magzati sejtek növekedését és 
a vérképzést. A biotin  jótékony hatással van a 
hajra, a nyálkahártyára és a bőrre. A B12-vita-
min jótékony hatással van az idegrendszerre és 
az immunrendszerre, elősegíti a vörösvérsejtek 
képződését.

Cikkszám: 
300 968

Cikkszám: 
300 162

B12-vitamin aktív formában 

B-vitaminok - az energia megújítása 
és az érzelmi harmónia



D-vitamin a csontoknak, 
izmoknak és a fogaknak 

fin VITAD3TABS  
fin VITAD3CAPS NEW

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot

A VitaD3tabs lanolinból kivont D3-vitamint 
tartalmaz. A VitaD3caps NEW új kapszulás 
forma. Kutatások bizonyítják, hogy a D-vita-
min folyékony formában jobban felszívódik 
a szervezetben. Minden egyes kapszula 50 
µg D3-vitamint tartalmaz hidegen sajtolt 
olívaolajban. A D-vitamin elősegíti a kalci-
um és a foszfor megfelelő felszívódását és 
hasznosulását, segít fenntartani a vér opti-
mális kalciumszintjét, jótékony hatással van 
a csontok és a fogak egészségére. Hozzájá-
rul a jó izomműködéshez, részt vesz a sejt- 
osztódási folyamatban, fontos szerepe van 
gyermekeknél a csontok fejlődésében és a 
növekedésben, erősíti az immunrendszert. 

A VitaK2+D3tabs NEW K2- (menakinon) a D3-vi-
tamin (kolekalciferol) kombinációja. A K2 MenaQ7- 
vitamint a japán natto fermentált szójasajtból 
nyerik. A megújult változat 122 százalékkal több 
K2-vitamint  és ötször több D3-vitamint tartalmaz, 
amely klinikai vizsgálatok során használt mennyi-
ség. A K2- és D3-vitamin sejtekben való kellő men-
nyiségének biztosítása elengedhetetlenül szüksé-
ges a kalcium szervezetbe történő felszívódása 
és csontokba történő beépülése szempontjából. 
A K2-vitamin erősíti és karbantartja a csontokat. 
Egyúttal védi az ereket a kalcium lerakódástól. 
A K-vitamin elősegíti a normális véralvadást, 
egészségesen tartja a csontokat. 
A D-vitamin gyermekek számára szükséges a 
növekedéshez és a csontok fejlődéséhez, elősegí-
ti a kalcium és a foszfor megfelelő felszívódását, 
biztosítja a vér megfelelő kalciumszintjét, segít 
megőrizni a csontok, az izmok és a fogak egész-
ségét, jótékony hatással van az immunrendszer 
működésére.

K2- és  D3-vitamin  
kombinációja

fin VITAK2+D3TABS NEW

Csomagolás: 60 tabletta * Ajánlott adagolás: napi 1 
tabletta, (reggel, legjobb zsírtartalmú étellel fogyaszta-
ni, folyadékkal leöblíteni). Egy tabletta hatóanyag-
tartalma: 100 μg K2-vitamin, 50 μg D3-vitamin. 
A készítmény fogyasztása nem ajánlott hároméves-
nél fiatalabb gyermekek és véralvadást csökkentő  
gyógyszert szedő személyek számára. Nem tartalmaz 
laktózt, glutént, édesítőszert és élesztőt sem. 

étrend-kiegészítő

Cikkszám: 
300 148

Cikkszám: 
300 940

étrend-kiegészítő

fin VITAKRILCAPS NEW

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot

A Vitakrilcaps NEW a krillolaj hatékonyabb - Su-
perba Boost™ formáját tartalmazza. Az Antarktisz 
környéki tiszta tengervízben élő vörösrákból nyerik. 
Az ökológiai követelményeknek megfelelő krillha-
lászat és az azt követő feldolgozási folyamat szi-
gorú ellenőrzés alá esik. A atlanti krillolaj omega-3 
zsírsavtartalmának köszönhetően jótékony hatással 
van a szívre és az érrendszerre. Elősegíti a szív, az 
erek, az agy, valamint a máj egészséges működését, 
szabályozza a koleszterinszintet. A benne található 
foszfolipidekhez kötődő omega-3 zsírsavak (DHA a 
EPA) a kutatások alapján 50 %-kal jobban felszívód-
nak, mint a halolajból nyert omega-3 zsírsavak.  
További előnyük, hogy nincs halízük. Az atlanti olaj 
asztaxantint tartalmaz, amely antioxidáns hatással 
rendelkezik, tengeri élőlények legfontosabb ka-
rotinoidja. Jelentős mennyiségű foszfolipidet tar-
talmaz, mely serkenti a májműködést és a zsírok 
metabolizmusát. A kolin jótékony hatással van az 
agyműködésre és az idegrendszerre.

Csomagolás: 60 kapszula 
Ajánlott adagolás: napi 2 kapszula, (reggel, étkezés so-
rán, folyadékkal fogyasztva). 
Két tabletta hatóanyag-tartalma: 1180 mg Superba 
Boost™ atlanti olaj (Euphausia superba), 318 mg ome-
ga-3 zsírsav (EPA 117 mg, DHA 82,5 mg), 660 mg fosz-
folipid, 82,5 mg kolin, 100 μg asztaxantin. A kapszula 
burkolata szarvasmarha-zselatint tartalmaz. Az étrend- 
kiegészítő fogyasztása nem ajánlott háromévesnél fi-
atalabb gyermekek számára. Nem tartalmaz laktózt, 
glutént, édesítőszert és élesztőt sem.

A Xyliacertabs a trópusi acerola cseresz-
nyéből és fekete ribizliből nyert C-vitamint 
tartalmaz, xilitollal édesített. Nagyon ízle-
tes, hosszú idő óta közkedvelt fiatal és az 
idősebb korosztály körében. A C-vitamin 
elősegíti a kollagén képződését a csontok, 
a fogíny, a fogak, a porcok, a bőr és a vér 
erek megfelelő működése számára. Pozi-
tív hatással van az immunrendszer és az 
idegrendszer működésére. Segít legyőzni 
a fáradtságot és elősegíti a vas felszívó-
dását. A feketeribizli elősegíti a szervezet 
vízkiválasztást és a testsúly normalizálását, 
üdítőleg hat a szervezetre. A xilitol ter-
mészetes édesítőszer, melyet nyírfakéreg-
ből nyernek, alkalmas cukorbetegek részé-
re is, segít megőrizni a fogak egészségét.

fin XyLIACERTABS

Csomagolás: 90 vagy 210 tabletta * Aján-
lott adagolás: napi 5 tabletta (elosztva a 
nap folyamán, hagyjuk feloldódni a szájban) 
* Egy tabletta összetétele: 475,5 mg xilitol 
(édesítőszer), 240 mg acerola cseresznye őrle- 
mény, 23 mg fekete ribizli őrlemény, termé- 
szetes málnaaroma. * Öt tabletta hatóanyag-
tartalma: 300 mg C-vitamin. Az étrend-kiegé-
szítő fogyasztása nem alkalmas háromévesnél 
fiatalabb gyermekek számára. A xilitol túlzott 
fogyasztása laxatív hatást válthat ki. Nem 
tartalmaz laktózt, glutént és élesztőt sem. 
Szőlőcukrot, gyümölcscukrot és édesítő- 
szert tartalmaz.

étrend-kiegészítő étrend-kiegészítő édesítőszerrel

Természetes C-vitamin 
 xilitollal édesítve

Krillolaj a szívnek, ereknek és 
a májnak 

Cikkszám: 
300 895

Cikkszám: 
300 901

Cikkszám: 
300 194

A KÉSZLET 
EREJÉIG

VitaD3tabs: Csomagolás: 150 tabletta * Aján-
lott adagolás: napi 1 tabletta (reggel, étkezés 
során, folyadékkal fogyasztva). * Egy tabletta ha-
tóanyag-tartalma: 25 μg D3-vitamin. Az étrend-
kiegészítő nem ajánlott háromévesnél fiatalabb 
gyermekek számára. Nem tartalmaz laktózt, 
glutént, édesítőszert és élesztőt sem.

VitaD3caps NEW: Csomagolás: 100 kapszula *
Ajánlott adagolás: napi 1 kapszula (reggel, 
étkezés során, folyadékkal fogyasztva). *  
Egy kapszula hatóanyag-tartalma: 50 μg 
D3-vitamin. Az étrendkiegészítő nem ajánlott 
háromévesnél fiatalabb gyermekek számára. 
Nem tartalmaz laktózt,glutént, édesítőszert 
és élesztőt sem.
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Cikkszám: 
300 168



Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot

Csomagolás: 500 ml (praktikus mérőkupakkal).
Ajánlott adagolás: napi 50 ml, egyszerre, (vagy pedig 2x25 ml-re osztva, reggel (illetve reggel és 
délben) étellel, önállóan vagy folyadékkal fogyasztva.
50 ml hatóanyag-tartalma: 10 000 mg kollagén (halkollagén peptidek), 100 mg hialuronsav, 75 
mg C-vitamin, 5,85 % sacharóz , 0,79 % sárgabarack sűrítmény, 1,32 % kukuricakeményítő. Az étrend- 
kiegészítő fogyasztása nem ajánlott háromévesnél fiatalabb gyermekek részére. Nem tartalmaz lak-
tózt, glutént és élesztőt sem.

fin VI-VAHA COLLAGEN

Az étrend-kiegészítők nem pótolják a változatos étrendet. Tároljuk max. 25 fokig terjedő hőmérsékleten, 
gyermekektől elzárva. Ne lépjük túl a napi ajánlott adagot

76

A Vi-vaHA collagen Peptan™ hidrolizált halkollagént tartalmaz, továbbá hialuronsavat és 
C-vitamint. 

étrend-kiegészítő

A halkollagén peptidek, hialuronsav és C-vitamin Cikkszám: 
300 153

Ajánlott 4-8 héten 
át fogyasztani. 

A kollagén és a  hialuronsav fontosak az egészséges bőr szempontjából, jó hatással vannak 
a kötőszövetekre és a mozgásszervekre. A kor előrehaladtával képződésük csökken, ezért 
szükséges a pótlásuk. 
Jótékony hatással van az ízületek fokozott igénybevétele (fizikai aktivitás, nehéz munka, túl-
súly) esetén. Ajánlott szeniorok számára, gondoskodik az inakról, az ízületekről (térd, csípő, 
kéz, gerinc), segít megőrizni a bőr rugalmasságát és üdeségét, hidratáló hatása által. A bőr 
ugyanis a kor előrehaladtával elveszti regenerációs képességét, nem termel természetes kol-
lagént, aminek következtében csökken a rugalmassága, szilárdsága és ráncossá válik.

• A kollagén a kötőszövetek, ezáltal a porcok alapvető építőanyaga, amely 40 száza-
lékban kollagénből áll. A halkollagén peptidek nem terhelik az emésztőrendszert és 
könnyen felszívódnak. 

• A hialuronsav a testben előforduló anyag, mely megtalálható minden élő szervezetben. 
Része a kötőszöveti és idegszálaknak, nagy mennyiségben megtalálható a szemben, az 
ízületi nedvben és a bőrben. Kitölti a bőrsejtek sejtközi részeit, megőrzi szilárdságukat 
és rugalmasságukat és a legfontosabb képessége, hogy nagy mennyiségű vizet képes 
megkötni. 

• A C-vitamin elősegíti a kollagén képződését a csontok, a porcok, a fogak, a bőr és az 
erek működéséhez. Jótékony hatással van az immunrendszer és az idegrendszer műkö-
désére, védi a sejteket az oxidatív stressztől, segít legyőzni a fáradtságot.
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fin ZINKOFRESH

A Zinkotabs cinket és C-vitamint tartal-
maz, gyümölcscukorral és szőlőcukorral 
édesített. 

A cink a szervezetünk zavartalan műkö-
déséhez szükséges elemek közé tartozik. 
Fontos a csontok, a haj, a köröm és a bőr 
egészsége szempontjából, normalizálja 
a vér tesztoszterinszintjét, jótékony ha-
tással van a termékenységre és a repro-
dukciós képességre, a látásra, az immun-
rendszerre és védi a sejteket az oxidatív 
stressztől. 

A C-vitamin pozitívan hat a szervezet 
védekezőképességére, az idegrendszer-
re, segít legyőzni a fáradtságot és erősíti 
a szervezetet.

Csomagolás: 20 tabletta 
Ajánlott adagolás: napi 4 tabletta,(bármikor a nap 
folyamán, elszopogatva). 
Négy tabletta hatóanyag-tartalma: 80 mg Pelar-
gonium sidoides kivonat, 75 mg C-vitamin, 15 mg 
cink, xilitol és szorbitol édesítőszerek, természe-
tes mentol- és mentaaroma. Az étrend-kiegészítő 
fogyasztása nem ajánlott háromévesnél fiatalabb 
gyermekek számára. Túlzott fogyasztása laxatív ha-
tást válthat ki. Nem tartalmaz laktózt, glutént és 
élesztőt sem. 

Csomagolás: 120 tabletta
Ajánlott adagolás: napi 1 tabletta, (reg-
gel, étkezés után, folyadékkal fogyasztva). 
Egy tabletta hatóanyag-tartalma: 80 mg 
C-vitamin, 15 mg cink. Az étrend-kiegé- 
szítő fogyasztása nem ajánlott háromé-
vesnél fiatalabb gyermekek számára. 
Nem tartalmaz laktózt, glutént, éde-
sítőszert és élesztőt sem.

fin ZINKOTABS

étrend-kiegészítő édesítőszerrel étrend-kiegészítő

A Zinkofresh szopogató tabletta, mely a szájban 
történő felolvadás után frissesség érzetét kelti. 
Cinket, C-vitamint, dél-afrikai muskátli (Pelargo-
nium sidoides) kivonatot, valamint mentol- és 
mentakivonatot tartalmaz, és xilitollal (természe-
tes édesítőszer, alkalmas cukorbetegek számára 
is) édesített. 
A dél-afrikai muskátli jótékony hatással van a 
légzőrendszerre. Ez a muskátlifajta Dél-Afrikában 
honos és a zulu törzsek ezt a muskátlifajtát köhö-
gés ellen és légzőszervi megbetegedések gyógyí-
tására használták. 
A cink pozitív hatással van az immunrendszerre, 
védelmet nyújt a szemnek, csontoknak, hajnak, 
körmöknek és a bőrnek.
A C-vitamin jó hatással van az immunrendszerre. 
Segít legyőzni a fáradtságot, erősíti a szervezetet.

Gondoskodás a torokról  
és a légutakról 

Cikkszám: 
300 976

Cikkszám: 
300 993

C-vitaminnal gazdagított 
cink



Tanácsra van szüksége? Szeretne szakértői tanácsadást igénybe venni? Szeretne törődni az egész-
ségéről? A Finclub az ügyfeleinek már évek óta egyedülálló szolgáltatást kínál - az Orvosi Grémi-
um díjmentes tanácsadását. 

Kérdéseiket e-mailben a finclub@finclub.hu e-mailcímre küldhetik vagy a regisztrációt 
követően a www.finclub.hu Online tanácsadás részlegén tehetik meg. 

Orvosi tanácsadás az Ön számára 
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A Ficnlub nemzetközi Orvosi Grémiumja (közösség) több mint 2000 orvosból és 
szakemberből tevődik össze, több országából, főként Magyarországról, Csehor- 
szágból, Szlovákiából és Lengyelországból. A szisztematikus képzéseinek és oktatási 
munkájuknak is köszönhetően nagy hatással vannak tanácsadóink magas szakmai 
színvonalára. 

Orvosi Grémium 
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A minőség és szakmai háttér garanciája

Az Orvosi Grémium: 

•  DíJMENTES SzAKMAI TANÁcSADÁST NyÚJT

•  FELüLvIzSGÁLJA A KüLöNböző TERMéK hATÁSÁT éS hATéKONySÁGÁT, vALAMINT  
ALKALMASSÁGÁT A LAKOSSÁG SzÁMÁRA

•  RéSzT vESz Az ÚJ TERMéKEK KIvÁLASzTÁSÁbAN éS bESOROLÁSÁbAN

•  üGyFELEINKRőL vALó MINőSéGI GONDOSKODÁS bIzTOSíTéKA

•  EGyüTTMűKöDIK A SzAKMAI ANyAGOK ELKéSzíTéSébEN

•  GARANTÁLJA A KözzéTETT INFORMÁcIóK MEGbízhATóSÁGÁT



FINCLUB Hungary Kft.
1146 Budapest

Dózsa György út 7. fszt.
Tel.: +36 1 209 1152, +36 30 754 6612

e-mail: finclub@finclub.hu

www.finclub.hu


