
Výživa 
pre vlasy 
i srdce

fin Evocaps

Mix rastlinných olejov 
s vitamínmi

(výživový doplnok)

Balenie: 56 kapsúl
Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula denne, ráno, s jedlom, zapiť
Jedna kapsula obsahuje: olej z ľaničníka siateho 300 mg, olej zo sójových 
bôbov 216 mg, ľanový olej 150 mg, olej zo semena senovky gréckej 100 mg, 
L-metionín 100 mg, vit. B3 18 mg, vit. E 10 mg, zinok 7,5 mg, vit. B5 4 mg, vit. B6 
2,2 mg, železo 2 mg, vit. B2 1,6 mg, vit. B1 1,4 mg, biotín 60 µg, vit. D3 10 µg, vit. 
B12 3µg. Obal kapsule obsahuje hovädziu želatínu. 
Neobsahuje laktózu, glutén, sladidlá ani kvasnice. 

fin EVOCAPS

Výživový doplnok Evocaps obsahuje rastlinné oleje (z ľaničníka sia-
teho, zo semena gréckej pískavice, zo sóje a ľanu) a vybrané vita-
míny a minerály, ktoré majú pozitívny vplyv na stav vlasov, nechtov, 
pokožky a sú užitočné pre celkovú pohodu organizmu.

Ľaničník siaty (Camelina sativa) je zdrojom omega-3, 6 a 9 mast-
ných kyselín, ktoré súvisia so starostlivosťou o kardiovaskulárny sys-
tém. Ľan siaty (Linum usitatissimum) podporuje trávenie, poskytuje 
komfort pri menopauze, je užitočný pre kontrolu telesnej hmotnos-
ti. Senovka grécka (Trigonella foenumgraceum) pôsobí na trávenie 
a chuť do jedla, ovplyvňuje normálnu hladinu glukózy a cholestero-
lu v krvi, podporuje metabolizmus krvných tukov, stará sa o imunitu 
a pH rovnováhu. L-metionín - esenciálna aminokyselina, dôležitá 
pre produkciu energie v tele.
Vitamín B1 podporuje činnosť nervovej sústavy a srdca. Vita-
mín B2 prispieva k starostlivosti o stav slizníc, pokožky, zraku 
a červených krviniek, ku zníženiu únavy. Vitamín B3 prispieva 
k činnosti nervovej sústavy. Vitamín B5 prispieva k normálnemu 
energetickému metabolizmu, k mentálnej činnosti. Vitamín B6 
prispieva k metabolizmu bielkovín, k funkcii imunitného systému. 
Vitamín B12 prispieva k tvorbe červených krviniek, k zníženiu 
vyčerpania a únavy. Vitamín D je potrebný pre rast a vývin kostí 
u detí. Vitamín E pomáha chrániť bunky pred oxidatívnym stresom. 
Zinok prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí, vlasov, nech-
tov a pokožky. Železo kladne ovplyvňuje tvorbu červených krviniek 
a hemoglobínu, podporuje prenos kyslíka v tele. 

Váš kontakt: 

Odporučená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Produkt nie je vhodný pre deti do 
3 rokov a na používanie ako náhrada rozmanitej stravy. Skladujte do 25 °C, mimo 

dosahu detí. Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR.

Finclub SLOVAKIA spol. s r.o., Na Priekope 114/53, 010 01 
Žilina, tel.: 0800 113 114, www.finclub.sk


