
FITOBIAN 30 sáčků 
Fitobian je jedinečný výrobek pro podporu kloubů, hydrataci pleti a pro péči o vlasy a nehty. Obsažené 
složky příznivě ovlivňují pokožku a dodají jí potřebné látky. Podstatnou součástí receptury je kolagen, 
jeden z nejhojněji se vyskytujících proteinů v pojivových tkáních pokožky, kostí a chrupavek. Se 
vzrůstajícím věkem však dochází ke zpomalení jeho přirozené tvorby, tento degenerativní proces pak 
vede k typickým příznakům stárnutí, např. k tvorbě vrásek nebo opotřebení kloubů. Nedostatek 
kolagenu může být také příčinou zvýšené lámavosti nehtů. Fitobian obsahuje tzv. hydrolyzovaný 
kolagen, který podstatně usnadňuje jeho vstřebávání a následné využití organismem. Glukosamin 
sulfát je v těle důležitou výchozí látkou pro tvorbu chrupavky, chondroitin sulfát je přímo její součástí. 
MSM je standardní složkou kloubních směsí, obsahuje organicky vázanou síru, která je tzv. biogenním 
prvkem. Boswelia a tužebník pomáhají udržovat klouby v normálním stavu. Vitamin C pomáhá 
udržovat tvorbu kolagenu pro normální funkci kůže, kostí, chrupavek a krevních cév. Přeslička a 
kurkumovník obsahující kurkumin působí příznivě na kosti a klouby, kurkumovník navíc podporuje 
krevní oběh a přispívá k udržení pokožky v normálním stavu. Pepřovník s obsahem piperinu je účinným 
antioxidantem, chrání buňky před oxidačním stresem. 

Složení 1 sáčku:  

vepřový kolagen hydrolyzovaný 3 000 mg, glukosamin sulfát 750 mg, chondroitin sulfát 250 mg, MSM 
(methylsulfonylmethan) 250 mg, aroma: mango, kadidlovník pilovitý (Boswellia serrata) pryskyřice (85 
% kyseliny boswellové) 100 mg, vitamín C (kyselina L-askorbová) 80 mg (tj. 100 % RHP*), tužebník 
jilmový extrakt z natě 50 mg, přeslička rolní extrakt z natě 50 mg, kurkumovník dlouhý extrakt 
z oddenku (kurkumin) 20 mg, kyselina: kyselina citronová, protispékavá látka: oxid křemičitý, 
pepřovník černý extrakt z plodu (piperin) 5 mg, sladidlo: sukralóza.                                                         * 
RHP = referenční hodnota příjmu 
 
Doporučené dávkování: 1 sáček denně vysypejte do cca 2 dcl vody, důkladně zamíchejte a vypijte. 

Hmotnost obsahu: 144,5 g  

Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte 
doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré 
stravy. 
Způsob skladování: 
Ukládejte mimo dosah dětí! Uchovávejte uzavřené v suchu, temnu, mimo dosah 
přímého slunečního záření, při teplotě do 25 °C. Chraňte před teplem, světlem 
a mrazem. 
TENTO VÝROBEK JE DOPLŇKEM STRAVY SE SLADIDLEM. NENÍ LÉKEM, NELZE JEJ ZA PŘEDEPSANÉ 
LÉKY ZAMĚŇOVAT A NEMÁ SCHVÁLENÉ LÉČIVÉ ÚČINKY. 
Nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. Při kombinaci s léky se poraďte 
se svým lékařem. 
Minimální trvanlivost a číslo šarže uvedeno na obalu a každém sáčku. 
Notifikováno na MZe ČR. 
Výrobce: NeoZen s.r.o., Komenského nám. 141/5, Třebíč, 674 01 
Naše další produkty si můžete prohlédnout na: 
www.neozen.cz 



 

 
 

 

 
 


