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NAKRĘĆ SIĘ DLA ZDROWIA

PRZY POMOCY
KOLORAMI



Korzystaj jednocześnie ze wszystkich naszych produktów,
jakie oferuje ci Program Flavon Vital, zawierających ponad

40 składników owocowych i warzywnych!

PROGRAM FLAVON VITAL JEST

zmianą sposobu życia trwającą przez 60 dni,
któr sprowadza twoje odżywianie i tryb życia na zdrową drogę. Program 
Flavon Vital codziennie w wielu dawkach napełni cię witaminami, 
substancjami mineralnymi, mikroelementami, barwnikami i innymi 
wartościowymi składnikami,

dziennie przeciętnie 135 994 jednostkami T-ORAC!



Z powodu nawyków odżywiania
zabieganego trybu życia XXI-go wieku

oraz stresu i efektów środowiskowych oddziałujących na nasz 
organizm mamy palącą potrzebę tego naturalnego programu 
suplementacji diety.

Jako rozwiązanie problemu, jakim jest uboga dieta codzienna 
i stereotypy oferujemy kompleksowe zaspokojenie potrzeb 
organizmu produktami Flavonu na bazie warzyw i owoców, ze 
zdrowych i czystych składników.

Serdecznie polecamy ten program dorosłym, którzy posta-
nowili, że przynajmniej przez dwa miesiące, kilka razy dziennie, 
w określonym czasie uzupełnią swe posiłki wieloma rodzajami 
produktów Flavonu.



Ten program o każdej porze roku jest pomocą
w rozpoczęciu i utrzymaniu zdrowego trybu życia

Niech to będzie jesień, kiedy po letnich urlopach znów czeka na nas więcej stresu i pracy, albo zima, kiedy brak świeżych 
owoców i warzyw, a nasza dieta staje się uboga w witaminy. Niech to będzie wiosna, kiedy to nasze komórki są już zgłodniałe 
witamin i innych wartościowych składników odżywczych, czy też lato, kiedy, także z powodu szkodliwego promieniowania 
ultrafioletowego, bardzo potrzebujemy przeciwutleniaczy.



Biorytmy odgrywają zasadniczą rolę
w zdrowym funkcjonowaniu ludzkiego życia

Nie jest wszystko jedno, w jakim okresie dnia co spożywamy i w jakiej ilości. Musimy 
przygotować nasz organizm na procesy zarówno nocne, jak i dzienne. Produkty Flavon 
są suplementami diety o wysokiej zawartości substancji czynnych oraz wyjątkowym 
składzie i jakości, posiadającymi niezwykłą bioprzyswajalność. Dzięki swym nutrientom 
szeroko wspomagającym zdrowie, pozwalają zaspokoić konsumentom odpowiednie 
potrzeby w dzień i w noc.

Obok biorytmów nasze zdrowie generalnie określa tlen, będący podstawą życia, ale 
może też on być przyczyną starzenia się i licznych problemów zdrowotnych.

Z tlenu powstają formy reakcyjne, które w określonej ilości są potrzebne, ale gdy ich ilość 
wzrośnie, to homeostaza redox, czyli równowaga ulega zachwianiu. Niezwykle ważne 
jest więc podtrzymanie zdrowej równowagi redox. Jest to równowaga odczuwalna także 
na co dzień, której podstawą jest dobrze działający antyoksydacyjny system obronny.

Systematyczne spożywanie produktów może zoptymalizować ten stan równowagi.

Spożywanie produktów Flavon wspomaga procesy przemiany materii zależne od biorytmu. 
Jednym z warunków zrównoważonego działania przemiany materii jest odżywianie się ze 
świadomością zdrowotną. Na skutek dobrze działającej przemiany materii nasze komórki 
otrzymują wszystko, co jest im potrzebne, ulegają też wydaleniu produkty uboczne 
procesów, materiały balastowe.



Pierwszy miesiąc Programu Flavon Vital:
 

PO ŚNIADANIU: 1 ŁYŻECZKA DOZUJĄCA FLAVON PROTECT
PRZED POŁUDNIEM: 1 ŁYŻECZKA DOZUJĄCA FLAVON MAX
PO OBIEDZIE: 1 ŁYŻECZKA DOZUJĄCA FLAVON ACTIVE
PO POŁUDNIU: 1 ŁYŻECZKA DOZUJĄCA FLAVON MAX
PO KOLACJI: 1 ŁYŻECZKA DOZUJĄCA FLAVON GREEN NA 2 GODZINY PRZED SNEM

DRUGI MIESIĄC PROGRAMU FLAVON VITAL:

PO ŚNIADANIU: 2 ŁYŻECZKI DOZUJĄCE FLAVON MAX + 
PO OBIEDZIE: 1 ŁYŻECZKA DOZUJĄCA FLAVON JOY
PO KOLACJI: 1 ŁYŻECZKA DOZUJĄCA FLAVON GREEN +
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W PIERWSZYM MIESIĄCU:
PO ŚNIADANIU: FLAVON PROTECT 
PRZED POŁUDNIEM:  FLAVON MAX

PO OBIEDZIE: FLAVON ACTIVE
PO POŁUDNIU: FLAVON MAX
PO KOLACJI:  FLAVON GREEN



W DRUGIM MIESIĄCU:
PO ŚNIADANIU: FLAVON MAX  +            PO OBIEDZIE: FLAVON JOY            PO KOLACJI: FLAVON GREEN  +
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SĄ NATURALNE,

ZAWIERAJĄ DUŻĄ PORCJĘ WARZYW I OWOCÓW,

SĄ POZBAWIONE ŚRODKÓW KONSERWUJĄCYCH,

SĄ PRODUKOWANE GŁÓWNIE ZE SKŁADNIKÓW RODZIMYCH,

MAJĄ DOBRĄ BIOPRZYSWAJALNOŚĆ,

DZIAŁAJĄ KOMPLEKSOWO,

DAJĄ ORGANIZMOWI BOMBĘ WITAMIN,

SKŁADAJĄ SIĘ Z WIELOBARWNYCH KOMPONENTÓW,

WYCHOWUJĄ W DUCHU ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA,

OCZYSZCZAJĄ NASZE CIAŁO ZE SZKODLIWYCH SUBSTANCJI,

SĄ DOBRANE W ODPOWIEDNIM SKŁADZIE I ILOŚCI,

DZIAŁAJĄ W SYNERGETYCZNEJ SIECI,

SĄ SKONCENTROWANE,

UTRZYMUJĄ NASZE FUNKCJE ŻYCIOWE W RÓWNOWADZE,

WSKAZUJĄ DROGĘ DO BARDZIEJ ZDROWEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO ŻYCIA.

PROGRAM FLAVON VITAL
JEST DOBRYM WYBOREM, GDYŻ PRODUKTY:



Rozpoczynając program postanów, że wypijesz przepisaną dzienną 
dawkę płynów, która powinna składać się z przynajmniej 
3 litrów wody, niegazowanych napojów bez cukru, zielonej 
herbaty, lub świeżo wyciśniętego soku z owoców, 
albo z warzyw.

Staraj się wspomóc skuteczność programu 
odpowiednią, jakościową dietą!

Pięć razy dziennie, możliwie w o tej samej porze

odżywiaj się w sposób zróżnicowany i 
zrównoważony! 

Najbardziej optymalne proporcje:

15% tłuszczów,
15% białek,
25-30% węglowodanów*,
4O-45% owoców, warzyw i błonnika*.

* Staraj się spożywać węglowodany o niskim indeksie glikemicznym i owoce 
o niskiej zawartości cukru! Błonnik utrzymuje procesy przemiany materii na 
odpowiednim poziomie i reguluje poziom cukru we krwi.

Unikaj poniższych: cukier (glukoza), słodycze i napoje z zawartością cukru, kawa, 
napoje alkoholowe, napoje energetyczne, wysokokaloryczna żywność, biała mąka i 
żywność przetworzona.



Przynajmniej 3 razy w tygodniu zażywaj 
ruchu minimalnie przez 45 minut!

Wybierz najprzyjemniejszą i najlepszą dla siebie formę 
ruchu, niech to będzie szybki spacer na łonie natury, 
bieganie, joga, trening fitness, czy pływanie. 

Ważne, abyś w trakcie Programu Flavon Vital zwrócił 
uwagę na sen, aby był on optymalny pod względem 
ilościowym i jakościowym. Postaraj się przynajmniej 
8 godzin poświęcić na sen.

 
Program Flavon Vital wtedy będzie najbardziej skuteczny,

JEŚLI DOTRZYMASZ ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH 
ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA!



Specjalne przypadki konsumpcji:
- sportowcy mogą podnieść dawkę o kolejną łyżeczkę każdego z produktów, 

- nie polecamy programu dzieciom poniżej 16 roku życia i kobietom ciężarnym,
- nie polecamy programu w przypadku alergii na którykolwiek ze składników produktów,

- w przypadku wysokiego ciśnienia krwi, czy problemów serca i układu krążenia zamiast spożywania
Flavonu Active zalecamy produkt Flavon max. 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że skutki uboczne ewentualnie odczuwalne w trakcie programu mogą być wynikiem
naturalnego procesu oczyszczania ciała. Przyspieszona przemiana materii też może być oznaką powodzenia kuracji. 

Jeżeli miałbyś jakiekolwiek obawy dotyczące rozpoczęcia programu, lub regularnie przyjmujesz leki,
to prosimy o skonsultowanie się z lekarzem prowadzącym!



Ważne jest, abyś w trakcie programu

prowadził notatki Flavon Vital!
(na następnej stronie znajdziesz wzór)

Pomoże ci to uporządkować codzienne zadania i uczyni program bardziej 
przejrzystym i rygorystycznym.

Po spożyciu zawartości pierwszego kartonu Flavonu Vital swój przyzwyczajony do 
zdrowego trybu życia organizm rozpieść przy pomocy produktów Flavon Premium. 
Od drugiego miesiąca oferujemy Ci rewitalizujący program do zastosowania na 
dłuższą metę, który uzupełni twoją codzienną dietę w najbardziej odpowiedni sposób. 

Dzięki trybowi życia i świadomym zadaniom dziennym osiągnij maksimum!

W tym wszystkim pomoże ci program



Co zjadłeś (zjadłaś)?

śniadanie:
drugie śniadanie:
obiad:
podwieczorek:
kolacja:
łasuchowanie:

Jaki sport uprawiałeś (uprawiałaś)?

Co i ile wypiłeś (wypiłaś)?

Długość i jakość snu poprzedniego dnia:

Inne uwagi:

1 łyżeczka

1 łyżeczka

1 łyżeczka

2 łyżeczki

pierwszy miesiąc

Wzór strony notatnika Flavon Vital



Kraków:
30-683 Kraków,
ul. Nowosądecka 68
+48 12 655 01 71

Wrocław:
51-618 Wrocław,
ul. Wystawowa 1 
+48 71 347 64 10

Warszawa:
02-593 Warszawa,
ul. Chodkiewicza 8/U4
+48 22 370 23 33

WWw.FLAVONMAX.COM

Flavon Group Polska sp. z o.o.


