
Energy
 news 3



1

02

Energy news 03/2012

Plánované a nadcházející inovace kapslových 
produktů / Planned and upcoming innovations 
of capsule products

Chtěli bychom Vás tímto seznámit s inovacemi kapslové řady produktů, 
které proběhnou v nadcházejícím podzimním období. U celé řady tyto 
inovace přinášejí nový, elegantnější design a mnohem komfortnější 
balení pro zákazníka ve formě blistrů.
Na základě reakcí zákazníků a obchodních partnerů dojde u některých 
produktů i ke změně v počtu kapslí, ovšem při zachování poměru 
a celkového obsahu účinných látek v balení. K těmto produktům obdržíte 
odpovídající prohlášení výrobce, případně další dokumentaci.

> Hereby we would like to acquaint you with innovations in the group 
of capsule products upcoming this autumn. For the whole group these 
innovations bring new, more elegant design and much more comfortable 
consumer packaging in a form of blisters.
Based on the reactions of consumers and business partners in some 
products will be changed the quantity of capsules, while keeping the ratio 
and the overall content of active substances in the packaging. For these 
products you will receive a corresponding producer’s declaration, and 
other documents if necessary.
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A) Inovace vzhledu a balení / Innovations in 
design and packaging

REVITAE (bývalý Geriatrim) / REVITAE (former Geriatrim)
•  balení – 9 blistrů po 10 kapslích, dále balených v papírové krabičce
•  váha 1 kapsle: 740 mg
•  POZOR – nový produktový kód: 320; tudíž také nový EAN: 

8594069933208
•  předpokládané uvedení na trh: říjen 2012

> REVITAE (former Geriatrim)
•  packaging – 9x 10 capsule blister packs, further packed in a paper box
•  weight of 1 capsule: 740mg
•  ATTENTION – new product code: 320; therefore also new EAN: 

8594069933208
•  expected launch: October 2012. 
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CELITIN
•  balení – 9 blistrů po 10 kapslích, dále balených v papírové krabičce
•  váha 1 kapsle: 1644 mg
•  produktový kód i EAN zůstává stejný
•  předpokládané uvedení na trh: 2013

> CELITIN
•  packaging – 9x 10 capsule blister packs, further packed in a paper box 
• weight of 1 capsule: 1644mg
•  product code and EAN remain the same
• expected launch: 2013
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PERALGIN
•  balení – 8 blistrů po 15 kapslích, dále balených v papírové krabičce
•  váha 1 kapsle: 740 mg
•  produktový kód i EAN zůstává stejný
•  předpokládané uvedení na trh: konec 2012/počátek 2013 / 

> PERALGIN
•  packaging – 8x 15 capsule blister packs, further packed in a paper box
•  weight of 1 capsule: 740mg
• product code and EAN remain the same
•  expected launch: end of 2012/beginning of 2013
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IMUNOSAN
•  balení – 9 blistrů po 10 kapslích, dále balených v papírové krabičce 
•  váha 1 kapsle: 1460 mg – složení je stejné, jen je použit jiný typ kapsle, 

proto je celková váha kapsle o 60 mg těžší 
•  produktový kód i EAN zůstává stejný
•  předpokládané uvedení na trh: konec 2012/počátek 2013 

> IMUNOSAN
•  packaging – 9x 10 capsule blister packs, further packed in a paper box
•  weight of 1 capsule: 1460mg – composition remains the same, only now 

is used a different type of capsule, therefore the overall weight is heavier 
by 60mg

• product code and EAN remain the same
•  expected launch: end of 2012/beginning of 2013
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PROBIOSAN
•  balení – 9 blistrů po 10 kapslích, dále balených v papírové krabičce
•  váha 1 kapsle: 396 mg
•  product code and EAN remain the same
•  expected launch: 2013

> PROBIOSAN
•  packaging – 9x 10 capsule blister packs, further packed in a paper box
• weight of 1 capsule: 396mg
• product code and EAN remain the same
•  expected launch: 2013
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B) Inovace vzhledu, balení a změny ve velikosti 
kapslí a dávkování / Innovations in design and 
packaging; changes in the capsule size and dosage

VITAMARIN
•  množství rybího oleje z Engraulis japonicus zůstává 500mg, ale tento 

olej je koncentrovanější – 38% EPA a 25% DHA proti původním 18% 
EPA a 12% DHA; množství vitaminu E zůstává 2,5 mg, 20% DDD 

•  z těchto změn vyplývá i změna počtu kapslí na 90 ks a změna 
dávkování na 1 kapsli 1-3x denně 

•  balení – 9 blistrů po 10 kapslích, dále balených v papírové krabičce
•  váha 1 kapsle: 682 mg
•  produktový kód i EAN zůstává stejný
•  předpokládané uvedení na trh: 2013

> VITAMARIN
•  quantity of the fish oil from Engraulis japonicus remains 500mg but this oil 

is more concentrated – 38% EPA and 25% DHA comparing to the current 
18% EPA and 12% DHA; vitamin E volume remains 2.5mg, 20% RDA)

•  from these changes follows the change in the quantity of capsules down 
to 90 pieces and the change in dosage – 1 capsule 1-3 times a day

•  packaging – 9x 10 capsule blister packs, further packed in a paper box
•  weight of 1 capsule: 682mg
•  product code and EAN remain the same
•  expected launch: 2013
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GREPOFIT
•  změny ve složení: obsah extraktu z grepových jadérek se zvyšuje ze 

125 mg na 153,8 mg; extrakt třapatky nachové (Echinacea) se zvyšuje 
z 15 mg na 18,5 mg; extrakt ibišku se zvyšuje z 10 mg na 12,3 mg; 
extrakt šalvěje se zvyšuje z 3 mg na 3,7 mg.

•  počet kapslí se mění ze 180 na 135 ks a dávkování se mění  
na 2 – 2 – 1 denně / 

•  balení – 9 blistrů po 15 kapslích, dále balených v papírové krabičce
•  váha 1 kapsle: 750 mg (původní váha byla 770 mg)
•  produktový kód a EAN zůstává stejný
•  předpokládané uvedení na trh: konec 2012

> GREPOFIT
•  changes in composition: volume of grape seed extract is increased 

from 125mg up to 153.8mg; Echinacea purpurea extract is increased 
from 15mg up to 18.5mg; Hibiscus extract is increased from 10mg up to 
12.3mg; Salvia extract is increased from 3mg up to 3.7mg.

•  quantity of capsules is changed from 180 down to 135 pieces and 
dosage is changed to 2 – 2 – 1 per day 

•  packaging – 9x 15 capsule blister packs, further packed in a paper box
•  weight of 1 capsule: 750mg (original weight was 770mg)
• product code and EAN remain the same
•  expected launch: end of 2012
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SKELETIN
•  změny ve složení: obsah sépiového prášku se zvyšuje ze 100 mg na 123 

mg; obsah kolagenu se zvyšuje z 52,5 mg na 64,58 mg; obsah rybího 
oleje se zvyšuje z 35 mg na 43,05 mg; extrakt kopřivy se zvyšuje z 15 
mg na 18,45 mg; extrakt šípkové růže se zvyšuje z 10 mg na 12,3 mg.

•  počet kapslí se mění ze 180 na 135 ks a dávkování se mění  
na 2 – 2 – 1 denně /

•  váha 1 kapsle: 750 mg (původní váha byla 770 mg)
•  produktový kód a EAN zůstává stejný
•  předpokládané uvedení na trh: říjen/listopad 2012

> SKELETIN
•  changes in composition: volume of cuttlebone powder is increased from 

100mg up to 123mg; collagen volume is increased from 52.5mg up to 
64.58mg; fish oil volume is increased from 35mg up to 43.03mg; nettle 
extract is increased from 15mg up to 18.45mg; Rosa canina extract is 
increased from 10mg up to 12.3mg.

•  quantity of capsules is changed from 180 down to 135 pieces and 
dosage is changed to 2 – 2 – 1 per day

•  weight of 1 capsule: 750mg (original weight was 770mg)
•  product code and EAN remain the same
•  expected launch: October/November 2012


