
Kdo 18. 10. 2021 učiní nákup v nejvyšší hodnotě, jako dárek od nás obdrží novinku: PARFÉM V KRÉMU Z ŘADY PURE (novinka podzimu)

NAKUPTE V ŘÍJNU NA DISTRIBUČNÍM CENTRU V BRNĚ NAD 1.000 Kč 
A DOSTANETE 100 Kč V PODOBĚ KUPÓNU NA DALŠÍ NÁKUP

(Sleva se týká nákupů na DC Brno, Hybešova 31 – lze uplatnit na jakýkoliv sortiment, který najdete na DC, na jednu fakturu je možno uplatnit vždy jen jeden kupón)

ČLENSTVÍ VE FINCLUBU znamená VÍC než JEN 30% SLEVU na produkty. 
Sdílejte s námi výhody členství. Každý, kdo v měsících říjen a listopad přivede do Finclubu tři nové členy, 

získá Plán ochrany zdraví a dárek z organické kosmetiky PURE.

TĚŠÍME SE NA VÁS: Mgr. Margita Březnová, Vladimír Března

SLEDUJTE NÁS na           Finclub Brno, distribuční centrum Finclub plus, a.s. a na          finclubbrno 

POZOR
DC Brno se stěhuje!

Vážení obchodní přátelé, spolupracovníci a příznivci Finclubu,

od 4. října 2021 najdete celý sortiment Finclubu na nové adrese:
Hybešova 31, Brno

 (stejná ulice, zelený rohový dům jen pár metrů od zastávek tramvaje „Hybešova“, pro směr od nádraží je to na levé straně) 
Parkování – parkovací zóna B – za rohem na ulici Bezručova, v parkovacím automatu zadáte registrační značku vozidla a délku parkování. 

1. hodina je ZDARMA, další za 30 Kč. Můžete si také stáhnout mobilní aplikaci Park Simply Brno a vše si vyřídit přímo v mobilu.

Vedoucí DC: 
Mgr. Margita Březnová, Vladimír Března
Tel.: 736 223 393
E-mail: brno.fin@volny.cz 
Provozní doba:  
PO, ÚT, ST, ČT  10.00 – 18.00
PÁ           10.00 – 13.00

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DISTRIBUČNÍHO CENTRA FINCLUBU 
V NOVÝCH PROSTORÁCH

pondělí 18. 10. 2021 od 1000 – 1800 hod.

SRDEČNĚ ZVOU
PaedDr. Emília Bury
TOP sponzorka Finclubu podporující Brno
Mgr. Margita Březnová
vedoucí distribučního centra v Brně a TOP sponzorka v Brně
Vladimír Března
vedoucí distribučního centra

PROGRAM:
• měření osteoporózy – Mgr. Dagmar Sosnová
• měření kardio, antioxidační kapacity – Marcela Zogatová
• diagnostika pleti – PaedDr. Emília Bury
• v 15.00 hodin – oficiální otevření DC – Ing. Janusz Burawa – spolumajitel 

a ředitel Finclub plus, a.s., pro ČR, Rakousko a Německo
• ochutnávka zdravých nápojů vhodných na každý den
• ochutnávka smoothie s chlorelou – nejkomplexnější přírodní zásobárna živin
• novinky z řady zelené italské organické kosmetiky PURE – možnost testování

Na měření je potřeba se objednat u vedoucí DC Brno na telefonním  
čísle: 736 223 393

PORADENSTVÍ:
Neumíte si pro sebe vybrat vhodný přípravek? 
Nevyznáte se v sortimentu nabízených pro-
duktů na trhu? Chcete vědět více, jak s námi 
spolupracovat a mít finanční přínos?

Na Vaše dotazy odpoví lidé s téměř třicetile-
tou zkušeností s Plánem ochrany zdraví fin-
ských přírodních doplňků: 
Mgr. Margita Březnová, Vladimír Března, 
Libuše Bendová, Blanka Humpolcová, Mgr. 
Martin Forejt, Ph.D., PaedDr. Emília Bury.

SLEVA 100Kč 
na Váš nákup v měsíci říjnu 2021
předložte při nákupu ve výši min. 1.000 Kč, osobně na DC platnost do 31. 10. 2021



Zveme Vás na akce 
distribučního centra BRNO 

v roce 2021:

LISTOPAD

2. 11. 2021           
Blanka Humpolcová, člen Lékařského grémia Finclub - přístrojové měření zátěže organismu EAM.

3. 11. 2021            
Dejte svému zdraví zelenou a ochutnejte smoothie se SPIRULINOU - nejkompletnější přírodní zásobárna bílkovin, 

představení metody analýza vlasů jako metoda stanovení metabolického typu a biochemických tendencí.

9. 11. 2021
Hledáte příčinu Vašich aktuálních zátěží? Měření přístrojem EAM Blanka Humpolcová.

              

16. 11. 2021
Chcete komplexně zjistit, jaké máte toxické zatížení organismu? Měření Blanka Humpolcová.

23. 11. 2021
Chcete vědět, jestli Vám Vaše výživové nebo detoxikační produkty skutečně pomáhají?

Měření přístrojem EAM Blanka Humpolcová.

24. 11. 2021
Zelená PURE řada organické kosmetiky a její novinky Vaše smysly okouzlí svou podmanivou vůní v tento den. 

Tipy na vánoční dárky pro Vaše nejbližší. Diagnostika vlasů kamerou - Šárka Tesaříková.

PROSINEC
14. 12. 2021

Zveme Vás na příjemný předvánoční den, příjemný vánoční čas a úspěšný start do příštího roku s námi. 
Celý den zážitků, vůní, ochutnávek a nápadů pro zdraví. 

Měření Blanky Humpolcové metodou EAM - termíny budou upřesněny - objednávky na DC.

Těšíme se na Vás. Vedoucí DC Brno a celý tým milých lidí a sponzorů.


