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V oblasti produktů na klouby 
máme dlouholeté zkušenosti. 
V této oblasti jsme vyvinuli 
mnoho produktů, které získaly 
prestiž jak v České republice  
tak po celém světě.

Celadrin se pro své 
vlastnosti a účinnost stal 
partnerem Mezinárodní 
federace sportovního 
lékařství při Mezinárodním 
olympijském výboru. 

Mezinárodní federace  
sportovního lékařství  
při Mezinárodním  
olympijském výboru

www.barnys.cz
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Vhodnost produktů Barny‘s na klouby podle 
věkových skupin

Určeno pro odbornou veřejnost.
RHP – referenční hodnota příjmu.

Klouby a pohybový aparát

CELADRIN™ 
EXTRA SILNÝ 
PRO VŠECHNY 
VĚKOVÉ 
SKUPINY

CELADRIN™ 
MAST FORTE 
PRO VŠECHNY 
VĚKOVÉ 
SKUPINY

CELADRIN™ 
locomotive™ 
PRO VĚK 50+ 
A SENIORY

TRIPLE BLEND 
EXTRA SILNÝ 
15-60 LET

SIOUX MSM 
PRO VŠECHNY 
VĚKOVÉ 
SKUPINY

KLOUBNÍ 
SUPERMIX 
PRO VŠECHNY 
VĚKOVÉ 
SKUPINY 

KLOKAN™ 
PRO VĚK 45+ 

KLOKAN™ 
KRÉM 
PRO VŠECHNY 
VĚKOVÉ 
SKUPINY 

Záda a krční páteř Kosti a klouby

ROBOFLEX™ 
PRO VŠECHNY 
VĚKOVÉ 
SKUPINY

OSTEOeffect™
PRO VŠECHNY 
VĚKOVÉ 
SKUPINY
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CELADRIN™ EXTRA SILNÝ
Celadrin™ - profesionální značka pro ty, kterým 
neúčinkují jiné produkty na klouby! Nezklame 
ani Vás rychlým a přesvědčivým nástupem. 
Doporučujeme vždy jako volbu č. 1.
Patentované přírodní složení. Působí na buněčné 
úrovni při potížích pohybového aparátu, je velmi 
rychlý a efektivní (působí už po několika dnech).
Je celosvětově uznávaný, studie Celadrinu byly 
jako u jediného produktu na klouby publikovány 
v nejprestižnější vědecké publikaci The Journal 
of Rheumatology. Celadrin™ je jediná značka na 
klouby prodávaná v ČR, kterou svět zná.

VHODNÉ UŽÍVÁNÍ
Rychlý efekt už po  
několika dnech.  
Nepůsobí preventivně.
Vhodný pro všechny  
věkové skupiny.

60 KAPSLÍ

NIKOLIV MALÝ KROK,  
ALE VELKÝ SKOK. 

Jediný svého druhu prodávaný v ČR  
s velkou mezinárodní prestiží (klinická studie  
v The Journal of Rheumatology – Celadrin)

  Obsah aktivních látek: (1 kapsle):

Celadrin™ Veggie 500 mg (US Patent # 5,569,676) – obsahuje esterifikované mastné kyseliny 
(EFAC): myristovou, myristoolejovou, palmitoolejovou, laurovou, palmitovou a olejovou;  
vitamin C (L-askorbát sodný, 40 mg - 50 % RHP).

Mezinárodně uznávaný doplněk stravy

Mezinárodní federace  
sportovního lékařství  

při Mezinárodním  
olympijském výboru

NOVÁ GENERACE  
DOPLŇKŮ STRAVY 
NA KLOUBY
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CELADRIN™ LOCOMOTIVE™
První část balení je Celadrin™ EXTRA SILNÝ, druhou 
částí je kloubní výživa nazývaná Kloubní Supermix, 
koncipovaná kanadskými experty.  
Tato receptura využívá i poznatky čínské medicíny. 
Obě složky Celadrin™ EXTRA SILNÝ a Kloubní 
Supermix nazýváme Celadrin™ locomotive™. Slovo 
locomotive vyjadřuje velmi bohaté složení, které 
se vejde jen do dlouhého vlaku. Zbývá jen dodat, 
že při doporučeném dávkování je užívání Celadrin™ 
locomotive™ na celé 2 měsíce.

VHODNÉ UŽÍVÁNÍ
Pro dlouhodobé i udržovací  
podávání.  
Vhodný pro věk 50+  
a seniory.

UNIKÁTNÍ  
DVOUSLOŽKOVÉ BALENÍ

Doplněk stravy

Doporučujeme 

OBSAH, KTERÝ KLOUBŮM 
NEMŮŽE NABÍDNOUT  
NIKDO JINÝ!  
Na 2 měsíce

Mezinárodní federace  
sportovního lékařství  

při Mezinárodním  
olympijském výboru

60 KAPSLÍ  + 60 TABLET

  Obsah aktivních látek: (1 tableta):

KLOUBNÍ SUPERMIX

glukosaminsulfát 2KCl 95 % 1047 mg

MSM (methylsulfonylmethan)  500 mg

sušený olej ze semen brutnáku lékařského 25 mg

hydrolyzovaný kuřecí kolagen typ II 50 % 20 mg

vitamin C  (L-askorbát sodný, 25 % RHP) 20 mg

zázvor obecný – extrakt  15 mg

kurkuma dlouhá – extrakt 15 mg

boswelie – extrakt 10 mg

  Obsah aktivních látek: (1 kapsle):

CELADRIN EXTRA SILNÝ

Celadrin™ Veggie  500 mg
(US Patent # 5,569,676)

vitamin C  40 mg
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Mezinárodní federace  
sportovního lékařství  

při Mezinárodním  
olympijském výboru

  Obsah aktivních látek: 

Myristic acid, myristoleic acid, oleic acid, palmitoleic 
acid, palmitic acid, lauric acid, capric acid, stearic acid.

Kosmetický přípravek

CELADRIN™ MAST FORTE
Obsahuje stejnou účinnou látku jako Celadrin™ 
Extra Silný. Celadrin mast je mimořádně účinná 
a při klinických testech 100 % pacientů dosáhlo 
okamžitého zlepšení.

• obsahuje látku Celadrin™  
   (US Patent # 5,569,676). 
• rychlý a efektivní
• chladivý efekt mentolu

VHODNÁ APLIKACE
Pro lokální ošetření.  
Celadrin mast má spolehlivý  
a okamžitý efekt. 
Vhodný pro všechny  
věkové skupiny. 

CELADRIN MAST FORTE 
– POHYB MÁ SVÉ JMÉNO

40 g

PRO OBLAST KRČNÍ PÁTEŘE,  
ZAD A SVALŮ.

100 % pacientů dosáhlo  
okamžitého zlepšení
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5+1 VÝŽIVOVÝCH LÁTEK  
V JEDNÉ TABLETĚ

NEJLÉPE HODNOCENÝ  
V NEZÁVISLÉM TESTU  
KLOUBNÍ VÝŽIVY  
DTEST 5/2016.

Navrženo předními kanadskými specialisty

INOVO 5
Barny´s Inovo 5 pro klouby představuje 
komplexní mix 5+1 výživových látek stanovených 
předními kanadskými specialisty. 

Unikátní složení produktu Barny‘s  
Inovo 5 je výjimečné tím, že obsahuje všechny 
důležité látky, které se v kloubech, pojivových 
tkáních anebo v chrupavce běžně vyskytují. 

VHODNÉ UŽÍVÁNÍ
Širokospektrální efekt.  
Pro sportovce i seniory. 
Vysoká účinnost zejména do 
věku 60 let.  Vhodný věk  
od 15 do 60 let.

90 TABLET

Doplněk stravy

  Obsah aktivních látek: (1 tableta):

glukosaminsulfát 2KCl 95 %  698 mg

chondroitinsulfát (chondroitinsulfát sodný 90 %)   233 mg

MSM (methylsulfonylmethan)   200 mg

hydrolyzovaný kolagen typu II 50 % 60 mg

vitamin C  (L-askorbát sodný, 25 % RHP) 20 mg

kyselina hyaluronová (hyaluronát sodný 97 %) 19 mg

zmeny klouby Brožura Barnys_A5 1|2018.indd   7 15.01.18   9:25



BARNY‘S SIOUX MSM
Ultra čistá forma látky MSM (Lignisul). Tradiční 
severoamerická receptura s vysokým efektem, 
který překvapí už první den podávání. 

Velmi ekonomický produkt, měsíční užívání 
vychází na pouhých 120 Kč. 

Tento produkt 100% doporučujeme.

VHODNÉ UŽÍVÁNÍ
Je přírodní, bez konzervantů, 
barviv a jiných aditiv. Snadné 
užívání (ve vodě zcela 
rozpustný bílý bio-aktivní 
prášek). Výhody produktu 
jsou vysoký a okamžitý 
efekt, komfort užívání a nízké 
náklady. Vhodný pro všechny 
generace, velmi efektivní 
i u seniorů ve vysokém věku. 

TRADIČNÍ SEVEROAMERICKÁ 
RECEPTURA PRO KLOUBY 
A CELÝ POHYBOVÝ APARÁT

600 g,
200 g,

VÝHODNÉ BALENÍ  
NA 6 MĚSÍCŮ

KOŇSKÁ SÍLA  
PRO VAŠE KLOUBY!

Doplněk stravy v prášku

100% přírodní, bez aditiv a konzervačních látek

  Obsah aktivních látek v denní dávce: (1 odměrka – 3,2 g):

MSM (methylsulfonylmethan) 99,9 %  3184 mg

vitamin C (kyselina L-askorbová, 20 % RHP)  16 mg
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Doplněk stravy v prášku

*  z rejnoků v kvalitě  
zn. Cartidyss®

**  z ryb v kvalitě  
zn. Collyss®

TRIPLE BLEND EXTRA SILNÝ
Ještě obsažnější a ještě silnější produkt pro 
vaše klouby. Dle našeho názoru nejžádanější 
chondroprotektivní doplněk stravy na trhu. 
Obsahuje kombinaci chondroprotektivních látek 
– glukosaminsulfátu, chondroitinsulfátu, látky 
MSM a kolagenů z bezpečného přírodního zdroje.
 
Kvalitní produkt pro klouby ve spolupráci s Alavis 
(přípravky pro klouby a chrupavky koní). Přírodní, 
bez barviv, konzervantů a jiných aditiv.

VHODNÉ UŽÍVÁNÍ
Dlouhodobé podávání,  
vhodný pro začínající až 
středně těžké potíže, také pro 
sportovce, vzpěrače, těžce 
pracující a pro osoby s jinak 
silně namáhanými klouby.  
Vhodný pro všechny věkové 
skupiny.

Jeden z nejžádanějších produktů na klouby

POŘÁDNÁ DÁVKA  
KLOUBNÍ VÝŽIVY  
PRO VAŠE KLOUBY!

JEDEN Z NEJŽÁDANĚJŠÍCH 
PRODUKTŮ NA KLOUBY  
VŠECH DOB

700 g VÝHODNÉ BALENÍ 
NA 5 MĚSÍCŮ

  Obsah aktivních látek v denní dávce: (1 odměrka – 4,5 g):

MSM (methylsulfonylmethan) 99,9 %  1958  mg

glukosaminsulfát 2KCl 75,4 %  1565 mg

chondroitinsulfát 90 %  652 mg

kolagen typ II*  22,5 mg

kolagen typ I**  15 mg

vitamin C (L-askorbová, 24 % RHP)  19,3 mg

Vždy měřeno na účinné látky 
v nezávislých evropských 
laboratořích
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OSTEOeffect™
Efektivní pro mineralizaci kostí (při řídnutí kostí) 
a pro klouby. Obsahuje Barny’s Sea Complex 
(unikátní recepturu vyrobenou z mořských 
řas) – komplex bioaktivních minerálů a dalších 
hodnotných látek speciálně sestavených tak, aby 
fungovaly jako celek pro maximální účinek na 
lidské kosti. Dále obsahuje ultračistou látku MSM 
– lignisul – tradiční severoamerickou recepturu 
s vysokým efektem a vitamin C pro správnou 
funkci chrupavek a kloubů.

VYSOCE EFEKTIVNÍ PRODUKT 
PRO KOSTI A KLOUBY

Doplněk stravy v prášku

100% přírodní, bez aditiv a konzervačních látek

GARANTUJEME 
MINERALIZACI KOSTÍ 
BĚHEM PRVNÍCH 
6 MĚSÍCŮ UŽÍVÁNÍ.

VHODNÉ UŽÍVÁNÍ
-  ženy v období před, 

v průběhu a po menopauze
-  v době dospívání
-  osoby vyšších věkových 

kategorií
-  osoby s nevhodnými 

stravovacími návyky
-  při rekonvalescenci 

poúrazových stavů
Vhodný bez rozdílu pro 
všechny věkové skupiny. 

  Obsah aktivních látek v denní dávce: (1 odměrka – 10,85 g):

Trehalóza   7 g

Barny´s Sea Complex   2,9 g 
– Mořský komplex minerálů (vápník, hořčík) 

L-lysin hydrochlorid  0,4 g

vitamin C (L-askorban sodný), 312 % RHP  0,25 g

Zinek (chlorid zinečnatý), 150 % RHP  15 mg

Měď (síran měďnatý), 120 % RHP  1,2 mg

MSM (methylsulfonylmethan 99,5%)  0,25 g

vitamin D3 (cholekalciferol), 100 % RHP  5,0 µg

RHP – referenční hodnota příjmu

325,5 g
VÝHODNÉ 
BALENÍ  
NA 1 MĚSÍC
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KLOUBNÍ SUPERMIX
Sofistikované složení, kde se moderní věda 
spojila s tradiční čínskou medicínou. To je 
kombinace glukosaminsulfátu, MSM a extraktu 
z rostlin hojně používaných v tradiční čínské 
medicíně. Složení Kloubního Supermixu je bohaté, 
promyšlené, využívající zkušenosti tradiční 
čínské medicíny a mohlo vzniknout jen v týmu 
kanadských specialistů. Proč? Protože v Kanadě 
existuje na zdraví ještě jiný pohled, a to je tradiční 
čínská medicína, která je nedílnou a státem 
placenou součástí zdravotní péče.

CHONDROPROTEKTIVNÍ  
VÝŽIVOVÝ DOPLNĚK STRAVY  
SE SPECIÁLNÍMI VLASTNOSTI

Doplněk stravy

Doporučujeme pro ty, kteří hledají účinný a přitom ekonomicky výhodný produkt na klouby

SPOJENÍ MODERNÍ VĚDY 
S TRADIČNÍ ČÍNSKOU  
MEDICÍNOU.

  Obsah aktivních látek: (2 tablety):

glukosaminsulfát 2KCl 95 %   2094 mg

MSM (methylsulfonylmethan)   1000 mg

sušený olej ze semene brutnáku  
lékařského (Borago officialis) 
(10 % kyseliny gamma-linolenové)   50 mg

  Obsah aktivních látek: (2 tablety):

kolagen typ II (hydrolyzovaný kuřecí) 50 %  40 mg

vitamin C (L-askorbát sodný, 50 % RHP)   40 mg

zázvor obecný (Zingiber officinale) – extrakt   30 mg

kurkuma dlouhá  (Curcuma longa) – extrakt  30 mg

boswelie (Boswellia serrata) – extrakt  20 mg

VHODNÉ UŽÍVÁNÍ
Vysoce efektivní, cenově 
ekonomický.
Vhodný bez rozdílu pro 
všechny věkové skupiny. 

60 TABLET
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ROBOFLEX™
Jsme autory produktů na klouby, které patří 
v ČR i ve světě mezi nejrespektovanější. Když 
ale člověka trápí záda a zádové svalstvo, nejsou 
produkty na klouby dostatečně účinné. Proto 
jsme vyvinuli RoboFlex™ s unikátní látkou 
IBUcell™.

RoboFlex™ účinkuje téměř okamžitě, nejpozději 
však do 20 minut. V Kanadě je RoboFlex™ 
respektive jeho účinná látka Ibucell-Perluxan, 
označována jako přírodní ibuprofen.

MIMOŘÁDNĚ 
EFEKTIVNÍ,  
ÚČINKUJE PO 
NĚKOLIKA MINUTÁCH

Doplněk stravy

Při bolesti zad a krční páteře

V KANADĚ SE  
NAZÝVÁ PŘÍRODNÍ  
BRUFEN. 

VHODNÉ UŽÍVÁNÍ
V oblasti krční páteře a zad. 
Ani dlouhodobé užívání nemá 
vedlejší nežádoucí účinek  
na organizmus. Vhodný  
pro všechny věkové skupiny  
a jeho účinnost neklesá ani  
s věkem pacienta.      

30 KAPSLÍ  

  Obsah aktivních látek: (1 kapsle):

IBUcell™  

extrakt z chmele (30% extrakt alfa kyselin)  500 mg

směs vitaminů C, B6, D (15 % RHP)   12,21 mg

aloe vera extrakt (standardizován na 10 % polysacharidů) 10 mg
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Značkové kolageny Collyss a Cartidyss

POTVRĎTE NÁM I VY, 
ŽE JE TO NEJLEPŠÍ 
KOLAGENOVÝ PŘÍPRAVEK

3 TYPY KOLAGENU 
Z BEZPEČNÉHO 
PŘÍRODNÍHO ZDROJE

KLOKAN™ 
Unikátní a efektivní kombinace 7 složek 
v jednom přípravku: tři kolageny, vitamin C, 
glukosaminsulfát, chondroitinsulfát a kyselina 
hyaluronová z bezpečného přírodního zdroje. 

Zdrojem kolagenu u Klokana není jateční dobytek, 
ale ryby. Rybí kolagen má jednoduché molekuly 
a na místo určení proniká mnohem lépe než kolagen, 
jehož zdrojem je jateční dobytek, který má složité 
a těžko vstřebatelné molekuly. Lepší vstřebatelnost 
znamená vždy násobně vyšší účinnost.

VHODNÉ UŽÍVÁNÍ
- věk 45 +
- těžce pracující
- sportovci

60 KAPSLÍ

Doplněk stravy

  Obsah aktivních látek: (1 kapsle):

kolagen typ I Collyss® z ryb  20 mg

kolagen typ II Cartidyss® z ryb 20 mg

nativní kolagen typ II    20 µg

vitamin C (kyselina L-askorbová, 25 % RHP) 20 mg

chondroitinsulfát 7,9 mg 

glukosaminsulfát 4,3 mg 

kyselina hyaluronová  0,8 mg 
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KLOKAN krém™ 
S obsahem kafru, mentolu a konopného oleje je 
určen k natírání nebo masáži pokožky v oblasti 
kloubů a svalů celého pohybového aparátu. 
Rychle se vstřebává a nezanechává lepkavý pocit 
na kůži.

Kafr – prokrvuje pokožku a má příznivé 
stimulující vlastnosti, po vmasírování pozitivně 
působí na ztuhlá místa.

Mentol – zajišťuje lepší prokrvení kůže.

Konopný olej – lisovaný ze semínek technického 
konopí, obsahuje kanabinoid CBD (Kanabidiol) 
s regeneračním účinkem.

Tradiční kanadská receptura

BLAHODÁRNĚ 
CHLADIVĚ-HŘEJIVÝ 
ÚČINEK

VHODNÁ APLIKACE
- pro lokální ošetření
Vhodný pro všechny věkové 
skupiny  
     

Kosmetický přípravek

KDYŽ MILUJETE POHYB

150 g
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Vážení zákazníci,
rádi vás přivítáme v naší nové 
firemní prodejně Barny’s 
a Alavis na adrese:

Florentinum - Atrium
Na Florenci 2116/15
Praha 1

Otevřeno: 
PO-PÁ 9:00 – 19:00

Jak se k nám dostanete:
Vchod z ulice Na Florenci nebo 
pasáží z ulice Na Poříčí.

Z ulice Na Florenci:
-  Tramvaj č. 3, 6, 14, 15, 24, 26, 

zastávka Masarykovo nádraží
-  Metro B, stanice Náměstí 

Republiky, pak ulicí Na Florenci 
a vejít do atria Florentinum

Z ulice Na Poříčí:  
-  Tramvaj č. 3, 8, 14, 24, zastávka 

Bílá Labuť, 
-  Metro C, stanice Florenc. 

Poté projděte pasáží 
Florentinum a před Albertem 
zahněte doleva po schodech 
do atria.

Parkovat můžete např. pod 
magistrálou vedle McDonald’s.
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Děláme všechno pro to, abyste byli fit  
a v dobré kondici. Jak s takovým životem  

naložíte, necháme už na vás.

Co odlišuje Barny’s od ostatních výrobců?  
Jsme opravdu pyšní na to, co děláme, a proto si 
100% stojíme za kvalitou našich doplňků stravy.  
Jsme natolik přesvědčeni o kvalitě produktů 
Barny’s, že když nebudete s našimi výrobky 
spokojeni, vrátíme vám zpět peníze.

www.barnys.cz
SERVIS 1   800 900 077
GARANCE SPOKOJENOSTI
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