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Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. 
Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.finclub

international

Doplněk stravy Avis je výtažek získaný z ovesných klíčků. Extrakt není 
návykový, nevyvolává ospalost ani netlumí pozornost. 
Ovesné klíčky se doporučují osobám bojujícím se stresem, podráž-
děností, špatnou náladou či pracovním vypětím. 
Oves setý (Avena sativa) osvěžuje tělo a má relaxační účinek, ob-
zvláště při usínání. Má příznivý vliv na hormonální rovnováhu i na 
činnost urogenitálního systému u žen. Kladně ovlivňuje stav pokožky.

Balení: 50 ml 
Doporučené dávkování: 15 kapek 3x denně
Návod k použití: ráno, v poledne a večer, po jídle, smíchat s vodou
Složení v 1 ml (25 kapek): výluh z ovesných klíčků 475 mg, alkohol, voda
Kvůli obsahu cca 36 % alkoholu výrobek není určen dětem. Obsahuje lepek - 
nevhodný pro osoby s bezlepkovou dietou. 

Doplněk stravy Relaxinis obsahuje výtažky z mučenky, chmele 
a vřesového květu. Tyto byliny přispívají ke zklidnění organismu, jsou 
užitečné v zátěžových a stresujících situacích. 
Mučenka pletní (Passiflora incarnata) pomáhá ulevit nervovému 
napětí, podporuje duševní harmonii při stresu, pomáhá udržet  
hluboký spánek, přispívá k optimální relaxaci. 
Chmel otáčivý (Humulus lupulus) působí jako antioxidant. Podpo-
ruje normální činnost nervové soustavy, zdravý spánek a relaxaci 
organismu. Má kladný vliv na trávení, přispívá k menopauzálnímu 
komfortu, pomáhá udržet normální hladinu cholesterolu.
Vřes obecný (Calluna vulgaris) má příznivý vliv na močový trakt 
a ledviny, napomáhá relaxaci.

Balení: 50 ml 
Doporučené dávkování: 10 kapek 3x denně
Návod k použití: ráno, v poledne a večer, po jídle, nakapat do vody
Složení: extrakt z mučenky 55 %, z chmelu 25 %, z vřesu 20 %
Obsah alkoholu 57 %. Výrobek není určen dětem.
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