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Flavocel

V únoru tohoto roku se produkt Flavocel představí 
v inovovaném složení a balení. Ze složení jsme odstranili 
nejvíce diskutované přídatné látky – sorbitol, Kollidon 
30 (polyvinylpyrrolidon) a Aerosil a nahradili jsme je 
glukózou. Aktivní látky zůstaly beze změny. Upravili 
jsme také tvar tablety do podoby čočky, aby byla snáze 
polykatelná. Pro vizuální sjednocení blistrové řady produktů 
jsme i Flavocel přebalili do stejné krabičky, v jaké jsou 
balené kapslové produkty, a původní design jsme s menšími 
úpravami přenesli také na nové balení, aby tento produkt 
zůstal identifikovatelný pro spotřebitele. Vzhledem k tomu, 
že předchozí verze je již zcela vyprodána, budete nyní 
v dodávkách dostávat již pouze tuto inovovanou verzi. ¤

„V únoru tohoto roku se 
produkt Flavocel představí 
v inovovaném složení a balení.“

INOVOVANÉ PRODUKTY



Flavocel

This February we will launch our product Flavocel in 
modified composition and packaging. We have removed 
the most discussed additives – sorbitol, Kollidon 
30 (polyvinylpyrrolidone) and Aerosil and replaced them 
with glucose. Active substances remain the same. We have 
also changed the shape of the tablet to the shape of lentil, 
so the tablet will be easier to swallow. To visually unify 
the whole line of the products packed in blister trays this 
innovated Flavocel is now packed in a same box which is 
used for other capsule products but we keep the original 
plant picture, so the product will be easily recognizable by 
the customers even after this slight repackaging. Since the 
previous version is already completely sold out, from now on 
you shall receive only this innovated version. ¤

„This February we will launch 
our product Flavocel in modified 
composition and packaging.“

INNOVATED PRODUCTS
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Barley Juice

V rámci letošní jarní akce Zelené potraviny uvedeme 
na trh inovovanou verzi produktu Barley, která bude 
obsahovat šťávu z mladého ječmene v prášku (Barley 
Juice). Na rozdíl od stávající verze tato šťáva lisovaná z listů 
mladých výhonků obsahuje větší množství aktivních 
látek a menší množství vlákniny. Vizuálně bude mít tento 
produkt sytější zelenou barvu a i chuťově bude přijatelnější 
pro více zákazníků. Balen bude stejným způsobem jako 
stávající Barley, tedy v opakovaně uzavíratelném sáčku 
a v papírovém tubusu. Obsah balení bude 100 g. ¤

„Vizuálně bude mít tento 
produkt sytější zelenou barvu 
a i chuťově bude přijatelnější 
pro více zákazníků.“

INOVOVANÉ PRODUKTY



Barley Juice

During this spring sales Green Foods on the Czech market we 
will launch an innovated version of the product Barley. This 
version will contain barley juice in powder. Contrary to the 
current version this juice pressed from the leaves of the young 
barley shoots contains higher volume of active substances 
and much lower volume of fiber. Visually will be this product 
recognizable by its rich green hue and the taste will be more 
acceptable for more customers. The packaging shall remain 
the same as the current one, i.e. a resealable pouch packed 
in a paper can. Content will be again 100g. ¤

INNOVATED PRODUCTS

„Visually will be this product 
recognizable by its rich green 
hue and the taste will be more 
acceptable for more customers.“
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Grepofit Drops

Skupinu oblíbených produktů Grepofit od února doplní třetí  
produkt, tentokrát v podobě kapek pod názvem Grepofit 
Drops. Obsahuje stejné rostlinné extrakty jako Grepofit 
kapsle, avšak na vodnělihové bázi (celkově tento produkt 
obsahuje 25 % alkoholu) bez jakýchkoli dalších přídatných 
látek. Tato metoda umožnila použít dvakrát koncentrovanější 
extrakt z grepových plodů. Grepofit Drops má okamžitý 
nástup účinku a rychlou vstřebatelnost. Bude se tak výborně 
doplňovat s kapslovou podobou Grepofitu, která má 
pomalejší nástup účinku, ten je však dlouhodobější. Grepofit 
Drops bude balen do 30 ml lahvičky s kapátkem v uzávěru 
(stejně jako u koncentrátů). Použití kapátka umožňuje 
flexibilní a přesné dávkování. Pro snazší rozlišení balení 
Grepofitu spraye a Grepofitu Drops jsme na přední a horní 
část obalu přidali ikonku kapátka. ¤

„Obsahuje stejné rostlinné 
extrakty jako Grepofit kapsle, 
avšak na vodnělihové bázi  
bez jakýchkoli dalších 
přídatných látek.“

NOVÉ PRODUKTY



Grepofit Drops

Very popular group of Grepofit products will be extended 
with the third product in a form of drops and named Grepofit 
Drops. It contains the same plant extracts which are already 
used in Grepofit capsules; however, these extracts are based 
on water-alcohol extraction (in total the final product contains 
25 % of alcohol). The product contains no additives. This 
method allowed the usage of the grapefruit extract twice as 
concentrated. Grepofit Drops effect is almost immediate and 
is quickly absorbed thus it will be an excellent complement to 
Grepofit capsules, the effect of which is much slower but more 
long-term. Grepofit Drops will be packed in a 30ml bottle 
with a dropper included in a cap (same as in concentrates). 
The use of dropper allows the flexible and exact dosage. As 
the packaging of Grepofit Spray and Grepofit Drops is rather 
similar, we have added a small icon of the dropper on the front 
and upper panel of the Grepofit Drops box. ¤

NEW PRODUCTS

„It contains the same plant 
extracts which are already used 
in Grepofit capsules; however, 
these extracts are based on 
water-alcohol extraction.“
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Probiosan Inovum

V březnu uvedeme na trh nové probiotikum v tekuté 
podobě pod názvem Probiosan Inovum. Bude obsahovat 
glukózu, inulin, kolostrum, extrakt z hlívy ústřičné, 
a směs 10 probiotických kultur. Vlastní probiotikum bude 
v podobě prášku, který si zákazník rozmíchá v přiložené 
lahvičce, naplněné převařenou vodou. Uzávěr lahvičky 
je opět s kapátkem pro přesné dávkování. Balení bude 
obsahovat jednu 20ml lahvičku s kapátkem, papírový 
trychtýřek a tři 4g sáčky probiotické směsi. Každý sáček je 
na jeden týden užívání. ¤

„V březnu uvedeme na trh 
nové probiotikum v tekuté 
podobě pod názvem 
Probiosan Inovum.“

NOVÉ PRODUKTY
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Probiosan Inovum

This March we will launch a new probiotic product in a liquid 
form named Probiosan Inovum. It will contain glucose, inulin, 
colostrum, oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) extract, 
and a mixture of 10 probiotic cultures. The probiotics itself 
will be in a powder form. A customer shall mix the powder  
in a provided bottle which he/she shall fill with cooled boiled 
water. The bottle cap again contains a dropper allowing thus 
the exact dosage. The whole packaging will contain one 
20ml bottle with a dropper included in a cap, a paper funnel, 
and three 4g sachets of the probiotic mixture. Each sachet is 
designed for the one week dosage. ¤

NEW PRODUCTS

„This March we will launch 
a new probiotic product 
in a liquid form named 
Probiosan Inovum.“
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Nutriční hodnoty

Jak jste asi již zaznamenali, tak dle ustanovení EU Nařízení 
č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům bude od konce tohoto roku povinné uvádění 
průměrných nutričních hodnot na obalech nejen potravin,  
ale i doplňků stravy. Bude nutné uvádět tyto nutriční hodnoty: 
energetická hodnota, tuky celkem, nasycené mastné kyseliny, 
sacharidy, cukry, bílkoviny a sůl. Již od konce minulého roku 
postupně přidáváme tyto údaje na obaly našich produktů. 
V průběhu února obdržíte výše uvedené nutriční hodnoty 
pro jednotlivé produkty, abyste je mohli začlenit do Vašich 
materiálů. Přesné znění názvů hodnot ve Vašem jazyce 
najdete v příslušné jazykové verzi výše uvedené vyhlášky, 
která je ke stažení v legislativní části evropského portálu 
http://ec.europa.eu/.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na straně 54 této vyhlášky 
najdete přesná pojmenování některých složek názvem skupiny 
(např. leštící látka, protispékavá látka, apod.). ¤

http://ec.europa.eu/


Nutritional facts

You have probably already noticed that in accordance with 
the EU Regulation No. 1169/2011 on the provision of food 
information to consumers, the stating of the average nutritional 
values will be mandatory not only for food products but also 
for food supplements starting the end of this year. It will be 
mandatory to state the following values: energy, total fat, 
saturates, carbohydrate, sugars, protein, and salt. We have 
already started to gradually add the aforementioned values on 
the packaging of our products. Within February you will receive 
the nutritional values for single products, so you can include 
them in your materials. The exact wording of the single values 
can be found in your language version of the aforementioned 
regulation; this can be downloaded in a legislation section of 
the European portal http://ec.europa.eu/. 

We would like to also bring to your attention that in the page 
54 of this regulation can be found exact designation of certain 
ingredient by the name of their category (e.g. glazing agent, 
anti-caking agent, etc.) ¤
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