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Finclub International je významná česká 
obchodní společnost s více než dvacetile-
tou tradicí, která působí v oboru přírodních  
doplňků stravy, nápojů a kosmetiky.

K prodeji výrobků používá Multi Level Marke-
ting - přípravky jsou členem či poradcem firmy 
doručeny přímo konečnému zákazníkovi, včet-
ně servisu a služeb. 

V současné době působí na sedmi trzích střed-
ní Evropy - v České republice, na Slovensku,  
v Polsku, Maďarsku, v Německu, Rakousku  
a Rumunsku. 

V roce 2010 byl Finclub oceněn certifikátem 
TOP CZECH QUALITY, je držitelem certifikátu 
ISO 9001:2009.  

Širokou nabídku přípravků, které má Finclub 
ve svém sortimentu, najdete vždy v aktuálním  
katalogu s finskými přírodními doplňky stravy.
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Kosmetický katalog Finclubu 
Vám nabízí ucelený sortiment přírodních kosmetických produktů, které 
jsou praktickými záložkami rozděleny dle jejich původu.
Vzadu najdete přehledný seznam výrobků, jejich ceny i kódy.

K vaší dispozici je tato kosmetika:
 italská s Aloe Vera a olivovým olejem

 španělská s Goji a granátovým jablkem

 finská s přírodními extrakty a bylinnými výtažky

 česká Finline Gold, dlouhodobě oblíbená, spolehlivá

 FCC nabízející produkty ženám, mužům i dětem

Bohaté zkušenosti jednotlivých výrobců nesou jediné heslo - KVALITA.  
Suroviny jsou pečlivě kontrolovány, získávány z přírodních zdrojů, důklad-
ně a šetrně zpracovány. Konečný přípravek zajistí maximální efekt a dosta-
tečné ošetření pleti. 
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1. Výživa
Pro zdravou a pěstěnou 
pleť je nezbytná zdravá 
strava plná ovoce a zele-
niny, bohatá na vitamíny, 
chudá na kalorie, s mini-
mem alkoholu, kofeinu, 
cukru nebo konzervačních 
látek. 

Vynechání kterékoliv z uvedených zásad se nevyplácí. 
Buďte důslední a požadovaný výsledek se brzy dostaví. 

Pleť ženy i muže si žádá čtyřdílný ochranný plán

2. Očista 
Očistná kúra zbaví tělo 
škodlivých látek - čistí, 
detoxikuje. Účinnými po-
mocníky jsou doplňky 
stravy od Finclubu (např. 
Chloretabs, Detoxitabs). 
Nezbytný je dostatečný 
přísun tekutin.  

3. Krása
Vnější péče znamená vy-
brat si ty správné pěsticí 
krémy, pravidelně prová-
dět čištění, dopřát si rela-
xační masáž, poskytnout 
pokožce dostatek vláhy  
a hydratace. Zvolit výrob-
ky, které uspokojí potřeby 
pleti ráno i večer, nespolé-
hat na to, že jeden krém 
„zařídí vše“. 

4. Zdraví
Odpočinek a pravidelné 
cvičení - pokud chcete vy-
padat dobře, prodloužit si 
mládí a udržet pokožku co 
nejdéle pružnou a svěží, 
pak tyto dva prvky zařaď-
te do svého denního har-
monogramu co nejdříve. 
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„Finclub pečuje 
o vaši vnitřní 
i vnější krásu“
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Používat krémy a přípravky obsahující 

Aloe Vera je celkem běžné, jak ale  

najít ty nejlepší? Finclub to udělal za 

vás. Seznamte se s novinkami, které 

vám nabízíme od léta 2011.

 Bylinný olej, anti-aging gel nebo Aloe 

sprej vám pomohou i v horku zůstat 

krásní a svěží.

• italská přírodní kosmetika obsahuje  
certifikované, organické suroviny, které  
pocházejí z ekologického zemědělství

• neobsahuje parabeny, alkohol ani parafín

• je vyrobena tak, aby plně respektovala  
citlivost pokožky

• obsahuje 100% přírodní Aloe Vera gel  
a extra panenský olivový olej

• má naturální a neagresivní vůni

• není testována na zvířatech

• přidané konzervanty jsou minerální  
a hypoalergenní

• je dermatologicky testována ve spolupráci  
s Univerzitou v Pavii (jedna z nejprestižnějších 
a nejstarších univerzit na světě)

ITALSKá přírodní    kosmetika
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Čistý přírodní gel z Aloe Vera a přírodních výtažků je výborným přípravkem urče-
ným k zevnímu použití. Lze jej nazvat „gelem první pomoci“ - při drobných poraně-
ních a popáleninách pokožku chladí, zvlhčuje a osvěžuje. Podporuje její regeneraci, 
účinně zklidňuje. Rychle se vstřebává, zanechává příjemnou vůni a sametový pocit. 

Aloe Vera gel SPRAY

Osvěžuje a regeneruje

Složení: gel z Aloe Vera Barbadensis*, Olea Europaea (extra pa-
nenský olivový olej)*, olej z pšeničných klíčků*, extrakt z měsíč-
ku zahradního, extrakt z heřmánku lékařského, mentol, alantoin, 
panthenol, kyselina hyaluronová
* Z ekologického zemědělství

Obsah: 200 ml

Aloe Vera anti-aging gel působí jako drahocenná dávka čisté přírody, která pomá-
há pokožce bojovat proti stárnutí a známkám únavy. Je vhodný ke každodennímu 
používání, poskytne pleti pružnost, svěžest, tonizuje ji a účinně zpomaluje příznaky 
stárnutí. Zanechá pokožku hladkou a sametově jemnou. Použití je jednoduché - jem-
ně vmasírujte kolem očního okolí, obrysů rtů, krku, dekoltu, použijte přímo na vrásky.

Složení: gel z Aloe Vera Barbadensis*, Olea 
Europaea (extra panenský olivový olej)*, 
kyselina hyaluronová, olej z pšeničných 
klíčků*, olej z meruňkových jader*, rostlin-
ný glycerin, alantoin
* Z ekologického zemědělství

Obsah: 100 ml

Kdy je vhodný?
• pro boj s příznaky stárnutí
• výborný na vrásky, aby se snížila jejich hloubka
• pomáhá u akné, u podráždění pleti (např. při zčervenání nebo u velmi suché pleti)
• vhodný na kontury kolem očí
• oživuje pokožku krku a dekoltu
• je výborný po opalování k hydrataci obličeje
• vhodný pro muže - příjemně a chladivě působí po holení

Anti-aging GEL

Přírodní gel proti vráskám

Kdy je vhodný?
• podporuje hojení běžných poranění jako odřeniny, škrábance, 
       poštípání hmyzem 
• zmírňuje podráždění pleti po nadměrném slunění
• představuje jedinečnou regeneraci spálené a poškozené pokožky 
• je vhodný pro všechny typy pleti, i pro citlivou či suchou pleť
• poskytuje dlouhodobou hydrataci a ochranu pokožky už minutu od aplikace
• zajišťuje okamžité a dlouhotrvající osvěžení a chladivý efekt
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Aloe Vera šampon byl vyvinut tak, aby dal vlasům ochranu, heb-
kost a pocit čistoty. Respektuje potřeby vlasové pokožky - odstraní 
všechny nečistoty či následky způsobené stresem a vnějšími vlivy. 
Pravidelné užívání šamponu vlasy vyživuje a regeneruje, pomáhá 
jim najít přirozenou rovnováhu a pohodu. Je vhodný pro všechny 
typy vlasů.

Osobní zkušenost kadeřníků
„Šampon je opravdu vynikající - na úrovni profesionálních a kom-
plexních šamponů v kadeřnických salonech. Vlasy jsou po něm jem-
né, vláčné, lesklé a vzdušné.“

Aloe Vera SHAMPOO

Šampon na vlasy
s Aloe Vera, olivovým olejem a přírodními extrakty 

Vlasový Aloe Vera sprej v maximální míře využívá výživných vlastností ob-
sažených přírodních látek. Díky mimořádným účinkům čerstvého Aloe Vera, 
vzácného extra panenského olivového oleje, oleje z pšeničných klíčků, 
měsíčku zahradního, glycerinu a heřmánku může být tento sprej použit ve 
všech případech, kdy slunce, vítr, sušení fénem nebo kulmování podráždí 
vaše vlasy. 
Sprej vlasy osvěží, ponechá je hladké a sametové po dlouhou dobu. Ob-
novuje přirozenou krásu vlasů, regeneruje vlasovou pokožku, což je velmi 
důležité pro jejich růst. Ošetřuje roztřepené konečky suchých vlasů.

Osobní zkušenosti uživatelů
„Výborný při pobytu u moře! Když se po koupání opláchnete sladkou vodou, naspre-
jujte si vlasy vlasovým sprejem (případně lze použít pouze sprej, když není poblíž 
sprcha) - vlasy jsou pak jemné a svěží, nezůstanou tvrdé po soli.“
„Je ideální, pokud vás zlobí vlnité vlasy. Po použití šamponu a hair spreje už nemu-
sím používat sérum na narovnání vlasů. Stačí umýt vlasy šamponem, ještě mokré 
postříkat sprejem a vysušit fénem, vlasy zůstanou nádherně rovné.“

Složení: gel z Aloe Vera Barbadensis*, Olea Europaea (extra panenský 
olivový olej)*, olej z pšeničných klíčků*, extrakt z měsíčku lékařského, 
rostlinný glycerin, extrakt z heřmánku lékařského
* Z ekologického zemědělství

Obsah: 200 ml

Aloe Vera HAIR spray

Sprej na vlasy
s Aloe Vera, olivovým olejem a bylinnými výtažky

Složení: gel z Aloe Vera Barbaden-
sis*, hydrolyzovaný pšeničný protein,  
Olea Europaea (extra panenský olivo-
vý olej)*, extrakt z měsíčku lékařského, 
panthenol
* Z ekologického zemědělství

Obsah: 250 ml
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Díky obsahu 27 rostlinných extraktů s mnohými prospěšnými vlastnost-
mi pomáhá tento bylinný olej rychle a efektivně bojovat s únavou a stre-
sem. Stačí vmasírovat několik kapek na oblast noh, zad, kloubů, krku apod. 
přibližně po dobu 1 minuty, kdy se dostaví přirozený pocit „pohody“. Bylin-
ný olej nalezne ve vaší domácnosti různorodé uplatnění a brzy se stane ne-
postradatelným produktem pro celou rodinu.

Složení: olej z pšeničných klíčků*, máta, eukalyptus, pomeranče* (sladké a hořké), citron*, levandule*, meduňka, 
borovice (pupeny a jehličí), rozmarýn*, tymián (bílý a červený), citronová tráva, skořice, gel z Aloe Vera Barbaden-
sis*, Olea Europaea (extra panenský olivový olej)*, kajeputový olej, cypřiš, anýz, oregano, jalovec, hřebíček, feny-
kl, kmín, slaměnka, violka, majoránka, cesmína

* Z ekologického zemědělství

Obsah: 100 ml

Kdy je vhodný?
• při únavě nebo svalové námaze (3-10 kapek vmasírovat okolo namá-

haného místa, např. nohy, spánky, krk)
• je vynikající pro sportovce 
• v létě k osvěžení po koupeli (lze nanést do podpaží) 
• pomáhá proti komárům (nakapat pár kapek v místnosti, potřít kůži 

nebo nakapat na polštář - nemastí) 
• pro provonění místnosti, u respiračních potíží přidejte do zvlhčova-

če vzduchu nebo aroma lampy (3-4 kapky)
• je prospěšný u unavených nohou (10-15 kapek do nádoby s vodou) 
• lze nakapat do vany jako tonizující koupel (15-20 kapek)
• je vhodný ke každodennímu používání

Herbs Oil
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Tento výživný krém je obzvláště vhodný 
pro „unavené“ nohy. Po náročném dni od-
straňuje nepříjemný pocit těžkosti, zmírňuje 
otoky, zajišťuje dlouhodobý pocit svěžesti  
a lehkosti. Je velmi vhodný pro boj s oběho-
vými potížemi, které způsobují vznik křečo-
vých žil, doporučuje se u křehkých kapilár. 

Lehce vmasírujte malé množství krému smě-
rem odzdola nahoru. Jeho účinky vám zaručí 
okamžitý pocit „pohody“, vaše nohy budou 
díky němu svěží a krásné. Stačí provádět ma-
sáž krémem pár minut denně.

Aloe Vera legs CREAM

Krém na nohy
 

s Aloe Vera, olivovým olejem a bylinnými výtažky  

Osobní zkušenost
„Velice dobře mi pomáhá zjemnit tvr-
dé paty. Po nakrémování se během  
několika minut tvrdá a zrohovatělá 
kůže mění na jemnou a vláčnou po-
kožku. Je to velká pomoc, když si pak 
chci nohy hezky upravit.“ 

Složení: olej z pšeničných klíčků*, 
kukuřičný extrakt, gel z Aloe Vera 
Barbadensis*, Olea Europaea (ex-
tra panenský olivový olej)*, mentol, 
extrakt z máty peprné, esenciální olej  
z kafrovníku, extrakt z kaštanu koň-
ského, extrakt z pupečníku asijského, 
extrakt z kořene listnatce ostnitého 
* Z ekologického zemědělství

Obsah: 100 ml
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 ŠPANěLSKá  antioxidační 
     kosmetika

Španělské Laboratoře Forenqui - jako 

první z kosmetických výrobců - vyvinu-

ly novou antioxidační řadu kosmetických 

produktů, které využívají mimořádně 

příznivých účinků plodů Goji a granáto-

vého jablka. Tato kombinace je na na-

šem trhu ojedinělá!

Vynikající vlastnosti tohoto červeného 

ovoce, množství aktivních látek a ověře-

né antioxidační účinky nabízí pleti spe- 

cifickou péči a účinné ošetření přírodní-

mi aktivními složkami. Antioxidanty zpo-

malí stárnutí, a stárnout přece nechce 

nikdo. 

Plody Goji (kustovnice čínská) rostou na vysokých keřích na svazích 
Himaláje. Extrémní klimatické podmínky daly keřům Goji unikátní 
schopnost přežití a obsah příznivých látek je tak skutečně mimo-
řádný.

Nápadný vzhled a lahodná chuť dělají z granátového jablka jeden 
z nejoceňovanějších druhů podzimního ovoce. Obsahuje vysoký po-
díl antioxidačních látek, minerálů a vitamínů, má značné výživo-
vé vlastnosti.

„Okamžiky, kdy se vaše 
pleť navždy promění “
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    Obličejový anti-aging 
             krém proti vráskám

Výživný krém proti vráskám je určen na ob-
last očního okolí. Goji a granátové jablko 
zmírňují stárnutí pleti, oligopeptidy a kyse-
lina hyaluronová udržují pleť hladkou a ho-
mogenní, další komponenty pomáhají redu-
kovat kruhy pod očima. Výrobek je obohacen 
o vitamíny B5, B6, C a E, Aloe Vera, máslo Ka-
rité a sójový protein. Tyto látky mají vyhla-
zovací efekt a udržují mladistvý vzhled pleti. 

Použijte ráno a večer po umytí obličeje, 
naneste na pleť v okolí očí a jemně vetře-
te konečky prstů.

Obsah: 15 ml

Krém účinně potlačuje známky stárnutí pleti, 
působí do hloubky, zanechává pokožku jemnou  
a vláčnou, dlouhodobě ji chrání před volnými ra-
dikály. Kromě výtažku z Goji a granátového jablka 
obsahuje oligopeptidy (uvolňují napětí mimických 
vrásek, které se po aplikaci rychle vyhlazují), ky-
selinu hyaluronovou (zlepšuje elasticitu a hydra-
taci pokožky), vitamíny, Aloe Vera (pleť zklidňuje 
a vyživuje), máslo Karité (Shea Butter = bam-
bucké máslo je osvědčeným prostředkem v péči  
o pleť, přírodní ochranou proti UV záření). 

Aplikujte ráno a večer po očistění pleti na obliče-
ji a krku, vmasírujte lehkými krouživými pohyby.

Obsah: 50 ml

   Oční krém              proti vráskám
Obličejová řada Obličejová řada
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Čisticí obličejový gel

Krém je vhodný pro každodenní použití. Obsažené složky (antioxi-
danty, vitamíny, polysacharidy, bambucké máslo) potlačují známky 
stárnutí pleti a poskytují jí dostatečnou výživu. Aloe Vera pokožku 
zklidňuje a zjemňuje její texturu. 

Krém lze použít každé ráno po vyčistění pleti obličeje a krku.

Obsah: 50 ml

Gel je určen pro pravidelné čistění pleti na obličeji. Zbavuje nečis-
tot a nadbytečného kožního mazu, uvolňuje póry, zmírňuje nedoko-
nalosti, působí na ozdravení pokožky, vhodný zejména na mastnou  
a smíšenou pleť. 

Malé množství gelu naneste na obličej lehkou kruhovou masáží, poté 
opláchněte vodou. Pleť je připravena na nanesení krému.

Obsah: 150 ml

Hydratační a výživný 
          obličejový krém

Obličejová řada

Obličejová řada

Odličovací  ubrousky
Odličovací ubrousky s extrakty z Goji a granátového jablka 
během okamžiku zbavují pleť líčidel a nečistot, nechávají ji 
čistou a hladkou. Obsahují minerály a polysacharidy, které mají 
příznivý vliv na pleť, po aplikaci zůstává vláčná a hebká. 

Odličovací ubrousky v hodnotě 150 Kč 
nejsou běžně v prodeji. 

Obdržíte je jako dárek
při koupi jakýchkoliv dvou výrobků 

obličejové řady.

Obsah: 20 ks

BONUS navíc 
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Hydratační 
      tělové mléko
Jemné tělové mléko je vhodné pro použití na po-
kožku celého těla, poskytuje jí hebkost, hydrata-
ci, výživu. Pokožka zůstává jemná, pevná a chrá-
něná proti oxidantům. Aloe Vera pokožku zklidňuje  
a zjemňuje její texturu. 

Obsah: 400 ml

Sprchový gel

Tělová řada

Tělová řada

Sprchový gel je určen pro každodenní používání. Kromě 
dokonalé osobní hygieny dodá pleti pocit svěžesti. Je 
příjemně a lehce parfémován. 

Obsah: 750 ml

Výživný 
    krém na ruce

Tělová řada

Krém obsahuje složky, které oddalují známky stárnu-
tí pokožky rukou. Pleť je vyživována a hydratována, 
zůstává jemná, pevná, chráněná. Krém obsahuje anti- 
oxidanty, vitamíny, polysacharidy a Aloe Vera. Je obo-
hacen o alantoin a panthenol, které přispívají ke zvlh-
čení a zjemnění suché pokožky rukou, nezanechává 
pocit mastnoty.

Obsah: 100 ml
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Redukční gel
   proti celulitidě
Gel obsahuje kromě Goji a granátového jablka řadu 
látek, které zlepšují kvalitu pleti a dodávají jí výživu 
nutnou pro potlačení vzniku celulitidy, např. extrakt 
z mořské řasy Fucus vesiculosus (působí proti obezi-
tě a celulitidě, obsahuje jód, vitamíny, minerály), vý-
tažek z Hedera helix (břečťan popínavý - vykazuje 
antibakteriální a protivirové účinky), extrakt ze semen 
rostliny Paullinia cupana (Guarana - přispívá ke sníže-
ní buněčného tuku), k dosažení žádoucích účinků při-
spívá i kofein a karnitin nebo Aloe Vera, které pleť 
osvěží a zklidní. 

Formou masáže používejte ráno a večer na oblasti 
těla, kde chcete dosáhnout žádoucího efektu (boky, 
stehna, lýtka). 

Obsah: 250 ml

Tělová řada

Při koupi jakýchkoliv dvou výrobků tělové řady 
obdržíte DÁREK - sušené plody Goji
(100 g) v hodnotě 60 Kč.

BONUS navíc 
Sušené plody Goji

24 25

Šp
an

ěl
sk

á
an

ti
ox

id
ač

ní
ko

sm
et

ik
a



Vy
hra

jte Pycnogenol!

Sbírejte
jablíčka,
odměna Vás nemine!
• Vyzkoušeli jste antioxidační-

kosmetiku s Goji a granáto-
vým jablkem?

• Patříte mezi odběratele 
těchto kosmetických  
přípravků?

• Pak je právě pro Vás  
připraven věrnostní systém 
Finclubu! finclub

international

Jméno 
a příjmení:

Adresa:

PSČ: FC číslo:

Věrnostní karta je nepřenosná, bude vystavena 
na konkrétní jméno člena či zákazníka, dokládá 
jeho účast ve věrnostním systému. 
Karty vydávají distribuční centra nebo osobní 
poradci Finclubu při nákupu jakéhokoliv výrob-
ku antioxidační kosmetiky. 

Zákazník:

DÁRKY za Vaše nákupy
Kromě sbírání jablíček můžete získat tyto 
dárky:

• Při koupi jakýchkoliv dvou výrobků  
OBLIČEJOVÉ ŘADY dostanete odličova-
cí ubrousky (20 ks v hodnotě 150 Kč). 

• Při koupi jakýchkoliv dvou výrobků  
TĚLOVÉ ŘADY obdržíte sušené plody 
Goji (100 g v hodnotě 60 Kč). 

Za nákup jakýchkoliv kosmetických výrobků antioxidační kosmetiky v hodnotě minimálně 
500 Kč obdržíte nálepku - JABLÍČKO. 
Tj. za každých 500 Kč jedna nálepka, kterou si nalepíte do karty.

Sbírejte jablíčka 
Odměna vás nemine

PRAVIDLA věrnostního systému 

Za nákup jakýchkoliv výrobků antioxidační kos-

metiky v hodnotě minimálně 500,- Kč (počítáno 

v zákaznické ceně) obdržíte nálepku - JABLÍČ-

KO. Tu si nalepíte do této karty a po nasbírání 

určitého počtu dostanete odměnu: 

• jakmile nasbíráte 6 jablíček - získáváte 

přípravek tělové řady: Sprchový gel nebo 

Krém na ruce.

• jakmile nasbíráte 12 jablíček - získáte vý-

robek obličejové řady, a navíc budete za-

řazeni do slosování o Pycnogenol!

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

500 Kč (počítáno v zákaznické ceně) = 1 nálepka

Tato akce probíhá po celý rok 2011.

doplněk stravy

Jakmile nasbíráte 

6 jablíček
získáte přípravek obličejové řady. Navíc budete 
zařazeni do slosování o Pycnogenol!

Jakmile nasbíráte 

12 jablíček
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získáte přípravek tělové řady 
(Sprchový gel nebo Krém na ruce).
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FINSKá
speciální
  kosmetika

Kosmetika z Finska nabízí krémy, gely a vlasové produkty, které v sobě 
spojují tradiční, několika generacemi ověřené účinky léčivých bylin  
s využitím nejnovějších poznatků a technologií výroby. 

V krátké době se přesvědčíte o blahodárných regeneračních a zklidňu-
jících účincích těchto kosmetických přípravků, které jsou maximálně 
bezpečné, výborně snášenlivé, vhodné i pro citlivou pleť. 

Použité suroviny pocházejí z ekologicky čistých oblastí, jsou vybírány  
z nejlepších šarží sběru a jsou zárukou vynikající jakosti. 

Finská kosmetika chrání před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí, 
podporuje regeneraci pokožky, zvyšuje její pružnost, zmírňuje pnutí či 
svědění. Pravidelným používáním získáte hebkou, svěží a zdravou pleť 
a viditelně oddálíte příznaky stárnutí. 

„Dotkněte se přírody vaší pletí    “
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Allermin krém, který obsahuje výtažek z Perilly frutescens, je doporučován pro zmír-
nění kožních alergických projevů. Krém je velmi mastný, vhodný i pro citlivou, suchou 
nebo šupinatou pleť. Neobsahuje barviva ani parfémovací složky, je obohacen o vitamín 
E. Užitečný může být i v případech, kdy alergik ošetření hormonálními léky odmítá nebo 
jsou pro něho nevhodné. 

Obsah: 50 ml
Používání: vhodný pro denní i noční používání

Pycnogenol gel obsahuje silný antioxidant Pycnogenol® (patentovanou látku - vý-
tažek z kůry pobřežní borovice), vitamín E, panthenol a Aloe Vera. Chrání pokožku 
před působením volných radikálů, podporuje zachování pružné, zdravé a svěží ple-
ti, omezuje tvorbu vrásek. Je vhodný jak pro pravidelnou péči, tak pro intenzivní 
omlazovací kúru, kdy se nanáší po dobu jednoho až dvou týdnů, ráno i večer na čis-
tou pleť. Vhodný je i pro muže jako přípravek po holení, kdy pleť zvláční a ošetří. 

Obsah: 50 ml 
Používání: vhodný pro všechny typy pleti, aplikuje se ráno a večer na čistou pleť 

Allermin krém

Pomáhá uklidnit 
               podrážděnou pokožku

Pycnogenol gel
  

Dokonale pečuje o vaši pleť
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Piimax gel obsahuje křemík, který pleť 
zpevňuje, vyhlazuje, omlazuje, zlepšu-
je její pružnost, a zinkový laktát, který 
urychluje proces hojení a příznivě ovliv-
ňuje vysušování zanícených míst. Piimax 
gel pomáhá při prvních příznacích akné, 
osvědčil se u problémů s mastnou pletí. Po 
aplikaci gelu je možno pozorovat zklidnění 
a napnutí pleti. 

Obsah: 50 ml 
Používání: aplikuje se večer 1–2x týdně. 
Gel se nanese na obličej ve formě masky 
(vyhýbáme se očním partiím), nechá půso-
bit 10 minut a poté smyje. Po umytí může 
dojít k zarudnutí citlivé pokožky, to ale 
zmizí nejpozději do 2 hodin. U velmi citli-
vé pleti se doporučuje aplikovat pouze na 
krátkou dobu – cca 2 minuty.

Ubigold Q10 krém

Mějte svůj věk
pod kontrolou
Ubigold Q10 krém obsahuje koenzym 
Q10, který má antioxidační účinky, na-
vrací pokožce pružnost, svěžest a vita-
litu. Tento „anti-aging“ krém potlačuje 
příznaky stárnutí pleti, pokožku zvlhčuje 
a zvyšuje její elasticitu. Krém obsahu-
je pupalkový a mandlový olej, squalen, 
který pokožku regeneruje, beta-karoten, 
který podporuje zdravé opálení, vitamín 
E, panthenol, vitamín A, glycerin. Má pH 
5,5 a UV faktor č. 4. 

Obsah: 50 ml 
Používání: vhodný pro denní i noční pou-
žívání, výborný pod make-up, vhodný i pro 
citlivou a suchou pleť

Vivania krém

Vivania je vysoce účinný krém obsahu-
jící vzácnou kyselinu hyaluronovou, 
koenzym Q10, vitamín E, jojobový 
olej a další složky, které podporují 
tvorbu kolagenu a elastinu. Dokáže 
potlačit příznaky stárnutí pleti, po-
kožku regeneruje, napíná, zvlhčuje, 
zvyšuje její elasticitu. 
Je výborný zejména pro střední gene-
raci, pro zralou pokožku, vhodný pro 
denní a noční používání i pod make-
up. Jeho pH odpovídá pH pokožky.  

Obsah: 50 ml
Používání: krém se nanáší ráno a ve-
čer na čistou pokožku, je vhodný pro 
všechny typy pleti, lze používat pod 
make-up

Vítězí 
nad vráskami

Piimax gel 

Pomocník 
v boji proti akné
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Femiglandin GLA+E krém 
Pro hladkou a svěží pleť

Femiglandin GLA+E šampon 
Pro pevné a krásné vlasy
Šampon obsahuje přírodní látky (pupalkový olej, vitamíny E, F), které podporují pruž-
nost, pevnost a lesk vlasů. Vyživuje vlasové cibulky, zlepšuje jejich kvalitu, ošetřuje vla-
sovou pokožku. 

Obsah: 250 ml 
Používání: pro všechny typy vlasů, pro pravidelné umývání

Krém díky cílenému složení (cenný pupalkový olej, kyselina gamalinolenová, vitamíny 
A, E, beta-karoten, AHA kyseliny) podporuje obnovování kožních buněk, pokožku zvlh-
čuje a projasňuje, poskytuje pleti dostatečnou péči a potřebnou výživu. 

Obsah: 50 ml
Používání: pro denní i noční použití

Kondicionér s obsahem pupalkového oleje vlasy posiluje a chrání, dává jim přirozený 
lesk, eliminuje jejich statický náboj. Vlasy se dobře rozčesávají a nepůsobí unaveně.

Obsah: 250 ml 
Používání: po umytí vetřeme do vlhkých vlasů, necháme chvíli působit a opláchneme

Femiglandin GLA+E kondicionér 
Pro přirozený lesk vlasů
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ČESKákosmetika
  Finline Gold

Prostřednictvím kosmetické řady Finline Gold vám nabízíme 
kvalitní a osvědčené přípravky, které pomohou zdokonalit váš 
vzhled, oddálí stárnutí pleti a udrží vaši svěžest.

Výjimečnost kosmetických přípravků Finline Gold je dána ma-
ximální dosažitelnou hydratací, která tvoří nejlepší štít v boji 
proti stárnutí. 

Jedná se o přírodní kosmetiku, která obsahuje cenné kosmetic-
ké suroviny, jako jsou jojobový olej, mandlový olej, výtažky z lé-
čivých bylin, panthenol, komplex vitamínů včetně vitamínu E.
 
Patentovaná vakuová technologie způsobuje, že nedochází ke 
znehodnocení důležitých složek a účinných látek, čímž se od-
lišuje od běžných metod založených na tepelném zpracování. 
Tento postup garantuje zachování účinných látek ve velmi sil-
ném koncentrátu.

Přípravky jsou maximálně bezpečné, snášenlivé a ideální pro  
evropské podnebí. Představují přirozenou ochranu před UV  
zářením.

Zákazník má možnost pořídit si kosmetiku Finline Gold za veli-
ce přijatelnou cenu. Výhodou je, že ji může používat každá žena 
bez rozdílu věku.

„Nový život pro vaši pleť  “
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Pleťové mléko 

Důkladně čistí a napíná

Jojobový krém
 

Chrání a regeneruje 
 ve dne i v noci

Vita E oční krém

Pro oči      bez vrásek
Pleťové mléko s jojobovým olejem 
slouží k odlíčení všech typů pleti. 
Obsažený jojobový olej a hydratační 
složky předchází vysušování pokož-
ky, kukuřičný škrob a palmový olej 
důkladně a šetrně pleť čistí. Sedmi-
kráskový extrakt stahuje póry, napíná 
pokožku a má tonizující efekt, proto 
není nutné následné použití tonika. 

Obsah: 120 ml

Jojobový krém se uplatňuje jako denní i noční krém, je vhodný pro všechny 
základní typy pleti a dokonale uspokojuje ženy každého věku. Tento lehký po-
lomastný přípravek je výborně vstřebatelný, vhodný jako podklad pod make-
up. Obsahuje jojobový olej, vitamín E a panthenol.

Obsah: 50 ml

Vita E oční krém jedinečně pečuje 
o jemné partie kolem očí. Obsahu-
je koloidní látky z mořských mikro- 
organismů, vitamín E, panthenol  
a jemné olejové látky, které pleť 
vypínají, pomáhají vyhladit drobné 
vrásky, doporučují se u oteklých ví-
ček, váčků a kruhů pod očima, za-
rudlých a podrážděných míst.

Obsah: 50 ml

Pro všechny 
      typy pleti
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Péče o suchou 
          pokožku
Balzám na suchou pleť

Dostatečně 
vyživuje 
Balzám na suchou pleť je 
polotekutý přípravek vysoce 
mastného charakteru, určen 
k péči o suchou, šupinatou, 
namáhanou pokožku obličeje 
a těla. Ošetřuje ji po pobytu 
ve vodě, v náročných klima-
tických podmínkách a nahra-
zuje výživný krém. Obsahuje 
vitamín E, panthenol, jojo-
bový olej a violku trojbarev-
nou. Přes den chrání, v noci 
regeneruje a vyživuje. 

Obsah: 120 ml

Niance

Ochraňuje během dne
Mimořádně lehký krém  
Niance má výtečný zvláč-
ňující a hydratační efekt. 
Chrání pleť před nepříz-
nivými vlivy prostředí, je 
vhodný zejména pro denní 
použití. Regeneruje su-
chou a citlivou pokožku, 
obsahuje speciální voskové 
látky, vitamín E, panthe-
nol a extrakt ze sedmi-
krásky, která pleť napíná  
a zklidňuje.

Obsah: 50 ml

Regenea

Účinně čistía osvěžuje
Regenea je osvěžující to-
nikum, které čistí, ošetřu-
je a zpevňuje suchou pleť 
se sklonem k tvorbě vrá-
sek. Neobsahuje alkohol. 
Výtažek ze zeleného čín-
ského čaje pleť regene-
ruje a tonizuje, extrakt  
z lnice květele zlepšuje 
její pružnost a působí proti 
vzniku rozšířených žilek, 
přeslička rolní pleť čistí, 
panthenol účinně hydra-
tuje a zvláčňuje.

Obsah: 200 ml 

Balance

Intenzivní noční kúra
Balance ošetřuje citlivou 
a narušenou pleť, doko-
nale hydratuje a vyživu-
je. Předchází vzniku roz-
šířených žilek a účinně po-
máhá dosáhnout a udržet 
mladistvý vzhled. Obsahu-
je výtažek z violky trojba-
revné, vitamín E, panthe-
nol a jojobový olej. Přes 
svou zdánlivou hutnost  
a mastný charakter pleť 
nepřemašťuje, je výborný 
zejména na noc.

Obsah: 50 ml
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Suntime plus 

Výborný po opalování
Suntime plus je velmi vhodný po opalování na slunci i v soláriu, pleť zklidní, zrege-
neruje. Tento účinek je dán obsahem violky trojbarevné, měsíčku zahradního, vyso-
kým podílem mandlového oleje a rostlinných karotenoidů. Krém je vhodný pro nor-
mální, suchou a citlivou pleť, je výborný i pro dětskou pokožku.

Obsah: 50 ml

Anticel 

Bojuje s celulitidou
Anticel je snadno vstřebatelné gelové 
lotio. Příznivě působí na lymfatický systém, 
pomáhá odbourávat tuky a vyhladit pokožku. 
Vykazuje zpevňující účinky, doporučuje se  
u celulitidy, u pajizévek. Obsahuje tužeb-
ník jilmový, extrakt z kostivalu lékařského  
a přesličky rolní, vitamín E a panthenol.

Obsah: 200 ml 

Adolor speciál 

Pro unavené svaly
Adolor speciál je vhodný při pro-
blémech pohybového aparátu, pro 
namožené a unavené svaly či klou-
by, pomáhá po práci, fyzickém vý-
konu, během rehabilitace. Příjem-
ně hřeje, velice dobře se roztírá  
a vstřebává. Obsahuje methylsali-
cylát, vitamín E, panthenol a spe-
ciální nenasycený tekutý vosk.

Obsah: 50 ml

Acnea 

Osvěžující tonikum 
bez alkoholu

Péče 
o mastnou 
pleť

Acnea čistí a ošetřuje mastnou, pro-
blematickou a aknózní pleť. Neob-
sahuje alkohol. Osvěžující a čisti-
cí účinky zaručují extrakty ze šalvě-
je, jitrocele a lopuchu většího, kte-
ré snižují nadměrnou činnost mazo-
vých žláz a předchází tak zánětlivým 
procesům. Panthenol pleť zklidňuje, 
hydratuje a regeneruje.

Obsah: 200 ml

Speciální péče o tělo a pleť
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FCCkosmetika
V roce 2009 Finclub otevřel samostat-
nou divizi s názvem Finclub cleaners 
and cosmetics (FCC). 

Výrobky divize FCC jsou původem ze 
Španělska, Velké Británie, Kanady a USA 
a splňují vysoké standardy kvality. V Ka-
nadě a USA dodržují normy GMP a ve 
Španělsku také nároky EU na bezpečnost, 
ekologičnost, biodegrabilitu (biologickou 
rozložitelnost), nepřítomnost fosfátů  
v pracích prostředcích a dále certifikáty 
ISO a A.I.S.E. 

Obsah: 225 g

• pleť vyčistí a zbaví přebytečné mastnoty 
• vynikající pro aknózní pleť
• vhodný pro muže místo pěny na holení
• osvědčil se jako ochranný krém na ruce
• obsahuje kafr, glycerin, alkohol, eukalyptový olej, 

hřebíčkovou silici, mentol a kalcium

Používání: Při běžné péči naneste na vlhkou pleť a krouživými pohyby rozetřete. Po krátkém působení opláchněte. Tímto způsobem 
je pleť dokonale zbavena nečistot. Možná je i aplikace formou pleťové masky (naneste na dobu 15 minut), drobné ranky se zklidní  
a kůže dostane tolik potřebnou vlhkost. Napomůžete prokrvení a rychlejší regeneraci pokožky, zároveň ji zbavíte odumřelých buněk. 
Rovněž je možné nanesení tenké vrstvy krému na čistou pokožku, v tomto případě není nutné oplachování. Již při prvních náznacích 
problémové pleti lze používat tento krém pravidelně místo mýdla a jednou týdně ho aplikovat formou pleťové masky. 

SKIN krém

Hydratační pleťový krém 
    s hlubokočisticím účinkem

Krém ocení celá rodina
Ženám všech věkových kategorií zajistí dokonalé čiště-
ní a citlivou péči bez negativních účinků mýdla. Pleť si 
déle uchová svěží vzhled a dostatečnou vlhkost. Mladí 
lidé ocení účinky krému v době dospívání, kdy pomáhá 
čistit póry do hloubky, zabraňuje jejich ucpávání, záro-
veň zvlhčuje a uklidňuje pokožku. Muži jej mohou použí-
vat místo pěny na holení - stačí nanést před holením vět-
ší vrstvu krému.
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Vazelína čistá 100% 
WHITE PETROLEUM JELLY

Vynikající     ochrana kůže
• univerzální výrobek se širokým  

spektrem použití
• obsahuje čistou kosmetickou vazelínu
• vynikající jako ochranný krém při 

práci nebo po umytí rukou
• v zimě ochraňuje obličej před 

nepříznivými vlivy počasí a rty před 
popraskáním

• změkčuje ztvrdlou kůži na patách
• výborný pomocník při barvení řas  

a obočí
• má vysoký ochranný a hydratační 

účinek

Vazelína je hypoalergenní, neparfémovaná, 
nebarvená. Nanáší se jako krém. Po ošetření 
pemzou důkladně vetřete vazelínu do chodidel, 
zejména do kůže na patách. V zimě aplikujte 
před pobytem venku.

Obsah: 200 g

Vazelína čistá pro děti
BABY PETROLEUM JELLY

Ošetřuje, zklidňuje,
     příjemně voní
• obsahuje 99,85 % čisté vazelíny  

(pouze 0,15 % je jemná parfemace) 
• chrání jemnou dětskou pokožku před 

opruzeninami
• vhodná nejen pro děti, ale i pro dospělé 

nebo alergiky
• ošetřuje, zklidňuje a zjemňuje citlivou 

a suchou pokožku
• v zimě chrání rty před popraskáním  

a obličej před omrzlinami
• změkčuje ztvrdlou kůži na patách  

či loktech

Obsahuje čistou kosmetickou vazelínu, která má 
vysoký ochranný a hydratační účinek. Aplikuje se 
jako krém. Pleť zanechává vláčnou, jemnou a nap-
nutou.

Obsah: 200 g
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• masážní gel zmírňující či odstraňující bolest svalů
• vhodný pro rychlou regeneraci svalů po těžké fyzické 

námaze
• je určen ke sportovní i regenerační masáži
• prokrvuje pokožku, celkově uvolňuje a regeneruje 

organismus
• patří mezi TOP produkty, je k dostání s ochrannou 

fólií pro ochranu aktivních látek a dokonalou hygienu

Je zvláště vhodný při obtížích v oblasti krční, hrudní  
a bederní páteře, při namožení a únavě svalů či kloubů. 
Přináší okamžitý a dlouhodobý pocit uvolnění a osvěžení. 
Chladivý gel obsahuje 2 % přírodního mentolu, kafr, který 
svaly prokrvuje a stahuje, a účinnou látku, která zmírňuje 
akutní bolestivost svalů a svalovou únavu po zvýšené 
fyzické námaze. 

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

Obsah: 227 g

Masážní gel Arctic Ice 2%
ARCTIC ICE GEL 2%

Masážní gel Diamond Ice 2,5%
DIAMOND ICE GEL 2,5%

Mast při nachlazení
VAPORIZING COLDS RUB

Vhodná při nachlazení, při kašli
• doporučuje se při nachlazení, bronchitidě, chřipce
• pomáhá zklidnit dráždivý kašel
• uvolňuje a čistí dýchací cesty, podporuje rozpouštění hlenů
• je vhodná při senné rýmě
• obsahuje přírodní látky, které pomáhají tlumit bolest
• masáže zmírňují bolesti při artritidě  

a revmatických potížích
• inhalace mají antiseptické,  

protivirové a stimulační účinky

Gel s obsahem
          Aloe Vera
• extra silný masážní gel
• vhodný pro unavené a namožené 

svaly
• přináší úlevu a osvěžení
• prokrvuje pokožku, celkově uvolňuje  

a regeneruje organismus
• mírní bolest svalů, podporuje jejich 

rychlou regeneraci po fyzické námaze 

Chladivý gel Diamond Ice obsahuje 2,5 % 
mentolu, kafr, který svaly prokrvuje a sta-
huje, a také výtažek z Aloe Vera, který má 
hojivé a zklidňující účinky.

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

Obsah: 225 g

Pomozte      unaveným svalům

Při kašli jemně masírujte hrudník a záda (ne-
bandážujte), při rýmě potírejte čelo a spánky 
nebo inhalujte mast rozpuštěnou ve vodě.

Obsah: 113 g
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Dětská koupelová pěna LANDER
VAPOR BABY BATH

Pro voňavé, klidné a spokojené dítě
Jemná dětská koupelová pěna pokožku šetrně 
vyčistí a zjemní bez dráždivého účinku mýdla.  
Nedráždí oči, obsahuje látky, které se v teplé 
vodě uvolní a působí příznivě na horní cesty dý-
chací. Je určena pro děti od 3 měsíců. 
Do dětské vaničky se dávají tři kapky, do velké 
vany 1-2 uzávěry. 

Obsah: 354 ml

Sprchový gel s ovesnými klíčky DAINA
CREMA AVENA

Regeneruje a vyživuje
• sprchový gel s vynikajícími regeneračními a antioxidačními účinky
• pokožku vyživuje, zvlhčuje a zklidňuje
• je vhodný pro všechny typy pleti, včetně citlivé
• ovesný výtažek obsahuje vysoký podíl vitamínu E, lecitinu, 
       vitamínů A a B

Obsah: 750 ml

Sprchový gel s mléčnými proteiny DAINA
PROTEÍNAS DE LECHE

Pro mladě vypadající pokožku
• sprchový hydratační gel s mléčnými proteiny, minerálními látkami  

a vitamíny A, E, F, B5, B6
• mléčné proteiny pokožku zvlhčují a hydratují (jsou schopné vázat 

velké množství vody), pokožka je po ošetření vláčná a jemná
• gel je jemně parfémovaný, respektuje přirozené pH pokožky
• vhodný pro celou rodinu, pro každodenní mytí těla i vlasů

Obsah: 750 ml
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Šampon proti lupům ANIAN
ANTICASPA ULTRA-BRILLO

Pro zdravé vlasy
Šampon proti lupům s provitamínem B5 má 
speciálně vyvinuté složení s přísadou zinc 
pyrithione. Tato látka zabraňuje tvorbě 
lupů a zmírňuje svědění vlasové pokožky. 
Účinkuje na lupy od kořínků vlasů, omezuje 
nežádoucí projevy při výskytu lupů. 

Šampon obsahuje panthenol, má vyvážené 
pH. Je vhodný pro každodenní použití. Po 
umytí vlasy zůstanou čisté, lesklé, snadno 
upravovatelné a rozčesatelné. 

Obsah: 400 ml

Krém hydratační s Aloe Vera 
a vitamínem E ANIAN
CREMA HIDRATANTE 

Poskytuje                
      jemnost 
       a hydrataci
Krém je speciálně vyvinut pro denní 
ošetření pokožky celého těla. Jedineč- 
ná kombinace zjemňujících a multi-
hydratačních látek spolu s Aloe Vera, 
vitamínem B5, glycerinem a vitamínem 
E vrací pokožce přirozenou jemnost  
a hydrataci. Speciální nemastné slože-
ní krému dovoluje jeho snadnou a rych- 
lou absorpci.

• je vhodný jako ochrana před  
předčasným stárnutím pokožky

• vitamín E, jako přírodní  
antioxidant, chrání a hydratuje

• Aloe Vera má výborné zjemňující 
a zvlhčující účinky

Obsah: 200 ml

Krém na ruce s Aloe Vera,
vitamínem E a alantoinem ANIAN
CREMA DE MANOS

Ruce chrání,    zjemňuje           a zvlhčuje
Krém se velmi dobře vstřebává, rychle 
zvlhčuje a hydratuje suché ruce. Alantoin, 
získávaný ze šnečích extraktů, zklidňuje  
a zjemňuje pokožku, chrání drsné ruce  
a zanechává je jemné.

• vhodná kombinace přírodních látek 
doplněných o vitamín E obnovuje 
bariérovou funkci pokožky

• zvýšený obsah přírodního extraktu 
z Aloe Vera dává krému výborné 
regenerační vlastnosti

• krém chrání, hydratuje, zklidňuje  
a zvlhčuje podrážděnou pokožku  
rukou

Obsah: 150 ml
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Bondage Parfum & Toilette for woman

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

Obsah: 50 ml

Bondage Hommes for man

Vůně pro muže
Jemné, aromatické tóny absintu a máty podtrhuje 
kardamon v jiskrné hlavě této vůně. Srdce ze směsi 
levandule, tonkových bobů a cedru propůjčuje 
dlouhotrvající svěžest bohatému základu z hře-
jivého santalového dřeva, sladké vanilky a pižmové, 
balzamické pryskyřice.

Obsah: 50 ml  

Gel pro intimní hygienu
Oak bark

S dubovým       extraktem
Gel s obsahem dubového extraktu je 
určen pro každodenní intimní hygie-
nu. Zvlhčuje, čistí a udržuje přiroze-
né pH intimních částí těla.

Dubová kůra se sbírá pouze mladá  
a hladká z tenkých kmínků nebo vět-
ví, nejlépe na jaře. Herbář léčivých 
rostlin u dubové kůry uvádí stahující 
působení a zároveň určitý antibiotic-
ký efekt. Popisovány jsou i další pro-
spěšné účinky dubové kůry, a to ze-
jména u hemoroidů, kožních zánětů 
nebo u lehčích popálenin.

Obsah: 500 ml
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Čisticí řada

804 001 Čisticí obličejový gel (M) str. 20 150 ml 195 Kč

700 303 Acnea - pleťové tonikum na 
mastnou pleť (M)

str. 42 200 ml 220 Kč 

700 305 Pleťové mléko s jojobovým
olejem (S/M)

str. 39 120 ml 230 Kč 

700 302 Regenea - pleťové tonikum 
na suchou pleť (S)

str. 41 200 ml 220 Kč 

Hydratující řada
804 003 Hydratační a výživný 

obličejový krém (S/M)
str. 20 50 ml 480 Kč 

700 301 Balzám na suchou pleť (S) str. 40 120 ml 360 Kč

800 107 Niance (S) str. 40 50 ml 230 Kč

411 1072 Krém hydratační s Aloe Vera 
a vitamínem E ANIAN (S/M)

str. 53 200 ml 140 Kč 

Obnovující regenerující řada
804 004 Obličejový anti-aging krém 

proti vráskám (S)
str.18 50 ml 530 Kč 

300 922 Femiglandin GLA+E krém (S) str. 34 50 ml 595 Kč

300 920 Ubigold Q10 krém (S) str. 33 50 ml 685 Kč

300 924 Vivania krém (S) str. 32 50 ml 795 Kč 

800 106 Jojobový krém (S/M) str. 39 50 ml 230 Kč

800 108 Balance – intenzivní noční 
kúra (S)

str. 41 50 ml 230 Kč 

Péče o oční partie
804 002 Oční krém proti vráskám 

(S/M)
str. 19
 

15 ml 450 Kč

800 104 Vita E oční krém (S/M) str. 39 50 ml 420 Kč

Speciální produkty    

300 952 Allermin krém (S/M) str. 30 50 ml 640 Kč

300 942 Piimax gel (M) str. 32 50 ml 295 Kč

415 034 SKIN krém (M) str. 45 225 g 150 Kč

Řada pro obnovení rovnováhy
801 101 Anti-aging gel (S/M) str. 8 100 ml 380 Kč

300 902 Pycnogenol gel (M) str. 30 50 ml 595 Kč

804 004 Obličejový anti-aging krém 
proti vráskám (S/M)

str. 18 50 ml 530 Kč

Řada pro muže

300 942 Piimax gel (M) str. 32 50 ml 295 Kč

801 101 Anti-aging gel (S/M) str. 8 100 ml 380 Kč

804 002 Oční krém proti vráskám 
(S/M)

str. 19 15 ml 450 Kč

Face care        obličejová řada Body care        tělová řada
Obnovující řada

801 102 Aloe Vera gel spray str. 9 200 ml 310 Kč

Tvarující řada

804 007 Redukční gel proti celulitidě str. 24 250 ml 450 Kč

700 310 Anticel (boj s celulitidou) str. 43 200 ml 270 Kč

Výživa pro tělo

804 006 Hydratační tělové mléko str. 22 400 ml 245 Kč

800 109 Suntime plus str. 43 50 ml 220 Kč

Speciální péče o tělo
700 312 Adolor speciál 

(pro unavené nohy)
str. 43 50 ml 220 Kč

801 100 Herbs Oil str. 12 100 ml 445 Kč

801 104 Legs cream str. 15 100 ml 320 Kč

405 077 Vazelína čistá 100% str. 47 200 g 135 Kč

400 0100 Masážní gel Diamond Ice 
2,5% (s Aloe Vera)

str. 48 225 g 150 Kč

415 271 Masážní gel Arctic Ice 2% str. 48 227 g 150 Kč

406 001 Mast při nachlazení str. 49 113 g 160 Kč

Péče o ruce

804 008 Výživný krém na ruce str. 23 100 ml 195 Kč

411 0002 Krém na ruce s Aloe Vera, 
vitamínem E a alantoinem 
ANIAN

str. 53 150 ml 135 Kč

S – suchá pleť, M – mastná pleť
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Italská 
přírodní 
         kosmetika
801 101 Anti-aging gel 380 Kč

801 102 Aloe Vera gel spray 310 Kč

801 103 Shampoo 320 Kč

801 105 Hair spray 350 Kč

801 100 Herbs oil 445 Kč

801 104 Legs cream 320 Kč

Španělská 
antioxidační 
      kosmetika
 
804 004 Obličejový anti-aging 

krém proti vráskám
530 Kč

804 002 Oční krém proti vráskám 450 Kč

804 001 Čisticí obličejový gel 195 Kč

804 003 Hydratační a výživný 
obličejový krém

480 Kč

804 006 Hydratační tělové mléko 245 Kč

804 005 Sprchový gel 195 Kč

804 008 Výživný krém na ruce 195 Kč

804 007 Redukční gel proti 
celulitidě

450 Kč

Finská 
speciální 
       kosmetika
 
 300 952 Allermin krém 640 Kč

300 902 Pycnogenol gel 595 Kč

300 942 Piimax gel 295 Kč

 300 924 Vivania krém 795 Kč

300 920 Ubigold Q10 krém 685 Kč

300 922 Femiglandin GLA+E krém 595 Kč

300 893 Femiglandin GLA+E 
šampon

295 Kč

300 894 Femiglandin GLA+E 
kondicionér

295 Kč

Česká  
kosmetika 
          Finline Gold

700 305 Pleťové mléko s jojobovým olejem 230 Kč

800 104 Vita E oční krém 420 Kč

800 106 Jojobový krém 230 Kč

700 301 Balzám na suchou pleť 360 Kč

800 107 Niance 230 Kč

700 302 Regenea 220 Kč

800 108 Balance 230 Kč

700 303 Acnea 220 Kč

700 310 Anticel 270 Kč

800 109 Suntime plus 220 Kč

700 312 Adolor speciál 220 Kč

FCC  

kosmetika
415 034 SKIN krém 150 Kč

405 077 Vazelína čistá 100% 135 Kč

405 094 Vazelína čistá pro děti 135 Kč

400 0100 Masážný gél Diamond Ice 2,5% 150 Kč

415 271 Masážný gél Arctic Ice 2% 150 Kč

406 001 Mast při nachlazení 160 Kč

411 512 Dětská koupelová pěna LANDER 115 Kč

400 503 Sprchový gel s ovesnými klíčky DAINA 170 Kč

405 808 Sprchový gel s mléčnými proteiny DAINA 185 Kč

411 0000 Šampon proti lupům ANIAN 185 Kč

411 1072 Krém hydratační s Aloe Vera a vitamínem E 
ANIAN

140 Kč

411 0002 Krém na ruce s Aloe Vera, vitamínem E 
a alantoinem ANIAN

135 Kč

400 4671 Gel pro intimní hygienu s dubovým extraktem 125 Kč

401 6670 Bondage Parfum & Toilette for woman 240 Kč

401 6470 Bondage Hommes for man 240 Kč
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finclub
international

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

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

www.finclub.eu

Podrobné informace o produktech, službách nebo 
o podnikání s Finclubem Vám zajistí naši poradci


