
fin Avis
fin Relaxinis

Bylinné extrakty 
pro duševní harmonii

Doplněk stravy Avis obsahuje výtažek z ovesných klíčků. Není 
návykový, nevyvolává ospalost, netlumí pozornost. 
Ovesné klíčky se doporučují osobám bojujícím se stresem, po-
drážděností, špatnou náladou či pracovním vypětím. Oves setý 
osvěžuje tělo, má relaxační účinek, má příznivý vliv na hormo-
nální rovnováhu, kladně ovlivňuje stav pokožky.

Balení: 50 ml. Doporučené dávkování: 10 kapek 3x denně, ráno, v poledne 
a večer, po jídle, nakapat do vody. V 30 kapkách je: extrakt z mučenky 55 %, 
extrakt z chmelu 25 %, extrakt z vřesu 20 %. Obsah alkoholu 57 % obj. Není 
určen dětem.

fin AVIS

fin RELAXINIS

Váš kontakt: 

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 plus, a.s., Karvinská 21, 737 01 Český Těšín 
tel.: 800 169 570, www.finclub.cz

bez
alkoholu

s alkoholem

Doplněk stravy Relaxinis obsahuje výtažky z mučenky, chmele 
a vřesového květu.  
Mučenka pletní pomáhá ulevit nervovému napětí, podporuje 
duševní harmonii při stresu, pomáhá udržet hluboký spánek, 
přispívá k optimální relaxaci. Chmel otáčivý podporuje normál-
ní činnost nervové soustavy, spánek a relaxaci. Má kladný vliv 
na trávení, přispívá k menopauzální pohodě. Vřes obecný má 
příznivý vliv na močový trakt a ledviny, napomáhá relaxaci.

AVIS (s alkoholem)
Balení: 50 ml. Ve 45 kapkách je: extrakt z ovesných klíčků 1,15 mg, což 
odpovídá 855 mg čerstvých ovesných klíčků. Obsah alkoholu 36 % obj. 
Není určen dětem. Obsahuje lepek.

AVIS (bez alkoholu)
Balení: 100 ml. Ve 45 kapkách je: extrakt z ovesných klíčků 1,15 mg, což 
odpovídá 855 mg čerstvých ovesných klíčků. Není určen dětem do 3 let. 
Obsahuje lepek.

Doporučené dávkování (pro obě formy stejné): 15 kapek 3x denně, 
ráno, v poledne a večer, po jídle, smíchat s vodou). 

(doplňky stravy)


