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Cytosan Inovum

Na březen roku 2009 je naplánováno uvedení nového, respektive 
inovovaného produktu, který v současné době znáte pod jménem 
Cytosan. Nová verze bude představena pod názvem Cytosan Inovum 
a dojde zde i ke změně balení z kontejneru na blistry. Cytosan Inovum 
se bude vyrábět pouze v jedné verzi o obsahu 90 kapslí. Složení nového 
produktu vychází ze stávajícího Cytosanu, proto obsahuje všechny 
stávající složky (lignohumát draselný, silymarin, kyselina jantarová), 
které jsou dále obohaceny o malý díl rašelinového humátu a zeleného 
jílu. Stávající Cytosan bude v nabídce produktů i po uvedení inovovaného 
přípravku.

Doporučená denní dávka: 
dospělí a děti od 12 let – 1 kapsle, maximálně 3 kapsle; 
děti od 6 do 12 let – 1 kapsle, maximálně 2 kapsle; 
děti od 3 do 6 let – ½ kapsle.
Obsah jednoho balení: 90 kapslí
Celková váha jedné kapsle: 590 mg
EAN číslo (čárový kód): 8594069933871
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Cytosan Inovum

> For March 2009 we are planning to introduce a new, or rather innovated 
product that is currently known under the name Cytosan. This new 
version will bear the name Cytosan Inovum and will be packed in blisters 
instead of container. Cytosan Inovum will be produced only in a version 
containing 90 capsules. The composition of the new product is based 
on the current Cytosan, therefore it contains all current components 
(potassium lignohumate, silymarin, succinic acid) enriched with a small 
volume of peat humate and green clay. The sales of the current Cytosan 
will continue even after the introduction of the innovated product.

Recommended daily dose: 
adults and children from 12 – 1 capsule, maximum 3 capsules; 
children from 6 up to 12 – 1 capsule, maximum 2 capsules; 
children from 3 up to 6 – ½ capsule.
Content of one packaging: 90 capsules
Total weight of one capsule: 590 mg
EAN # (bar code): 8594069933871 
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Artrin Profi

Na základě požadavků terapeutů a masérů jsme na českém trhu uvedli 
profi  verzi populárního krému Artrin. Profi  verze je balena stejným 
způsobem jako stávající 50 ml verze Artrinu, včetně stejného designu, 
pouze ve větší tubě o obsahu 250 ml. Složení přípravku je zcela 
identické. Vzhledem k tomu, že je tento přípravek populární i na jiných 
trzích, rozhodli jsme se Vám jej nabídnout i pro potřeby Vašich trhů. 
Aktualizovanou verzi ceníku obdrží každý trh zvlášť.

> Based on the demand from therapists and masseurs on the Czech 
market we have introduced a professional version of the popular cream 
Artrin. The professional version is packed the same way as the current 
50ml version of Artrin, including the same design, except for larger size 
of a tottle (250 ml). Considering the fact that this cream is popular also 
on other markets we have decided to offer this professional version 
also to your markets. The updated pricelist will be sent to each market 
separately. 
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Blíží se konec dalšího roku a proto bychom rádi využili této příležitosti 
a poděkovali Vám za celoroční práci a za propagaci našich výrobků ve 
Vašich zemích. Přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních a hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů v pracovním i osobním životě nejen v roce 
příštím.

> The end of another year is fast approaching; therefore we would like to 
use this opportunity and thank you all for your hard work in promoting our 
products in your countries. We wish you very merry Christmas & healthy 
and prosperous not only next year.


