
Se queremos conservar a saúde física e mental para podermos ter uma 
vida equilibrada, se queremos ser capazes de cumprir as expetativas e 
os desafios do ritmo vertiginoso do século XXI, então é imprescindível 
levarmos uma vida ativa e responsável. É este o desafio que todos nós 
temos de enfrentar. A verdadeira solução pode passar por uma alteração 
ao nosso estilo de vida, que é constituído por três pilares, designadamente 
a gestão pessoal do stress, a prática regular de exercício físico e uma 
maior sensibilização para nossa alimentação. O nosso produto Flavon 
Active pode contribuir para fazer face a esta última situação.

O consumo de Flavon Active é recomendado para todas as pessoas

 que querem estimular o seu organismo de uma forma saudável, 
 que querem dar uma resposta eficaz aos desafios cada vez mais complexos do século XXI,
 que gostariam de desfrutar dos benefícios das superfrutas de hoje,
 que desejam melhorar igualmente o equilíbrio dos níveis de magnésio e zinco do seu organismo.

Uma alimentação correta é muito importante em todas as faixas 
etárias. Mas é ainda mais verdadeiro sobretudo para as pessoas que 
não tiveram uma alimentação correta na fase de formação dos seus 
hábitos alimentares e ficaram presas a esses seus antigos hábitos e 
comportamentos alimentares. É especialmente para estas pessoas 
que se destina o nosso produto Flavon Protect que, graças aos 
seus ingredientes, ricos em antioxidantes, ajuda a promover um 
regime alimentar variado e contribui para uma eficaz proteção 
antioxidante.

Para quem recomendamos Flavon Protect?

 para as pessoas que sentem que o seu organismo necessita de uma maior proteção
 para os que desejam algo novo, um suplemento alimentar natural e de confiança  
 para todos aqueles para quem uma proteção personalizada é importante,
 para as pessoas que gostariam de consumir pigmentos naturais de diversos
        frutos num único produto.

Ingredientes: concentrados de sumo de arónia (fruto), ananás (fruto), framboesa (fruto), acerola (fruto), 
açaí (fruto), figo da Índia (fruto); frutose, magnésio (como citrato de trimagnésio), L-carnitina, extrato 
de chá verde (folha), adição de vitamina C, semente de guaraná moída, cafeína, zinco (como citrato de 
zinco tri-hidratado), agente espessante: pectina de maçã.

Ingredientes: concentrados de sumo de arónia (fruto), baga de roseira brava (fruto), groselha negra 
(fruto), arando (fruto), baga de sabugueiro negro (fruto), ginja (fruto), abóbora (fruto); frutose, inulina, 
vitamina: ácido ascórbico (vitamina C), extrato de grainha de uva, espessante: pectina de maçã.

O seu consultor:

Ao longo dos últimos anos, os produtos Flavon foram galardoados com vários reconhecimentos.
Os primeiros 5 produtos conquistaram o Prémio de Produto de Qualidade Húngaro em 2011, 

enquanto o Flavon max Plus+ recebeu a Grande Medalha de Ouro
do concurso internacional Monde Selection em 2012.
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...e a saúde torna-se natural



O primeiro representante da linha de produtos Flavon foi lançado 
no mercado europeu em 2004. Desde então, centenas de milhares 
de clientes satisfeitos são a prova da excelente qualidade do 
produto e da excelência dos seus efeitos. Rompendo com os cânones 
tradicionais, Flavon max proporciona ao organismo os pigmentos 
e os princípios ativos de que ele necessita, não sob a forma de 
comprimidos ou em pó, mas sob a forma de um produto em 
geleia, extremamente saboroso e fácil de consumir.

O consumo de Flavon max é recomendado para todas as pessoas:

 que consideram que a sua saúde e a saúde da sua família é importante,
 que querem completar o seu regime alimentar atual,
 que não consomem diariamente a quantidade adequada de frutas e legumes,
 que gostariam de desfrutar dos benefícios de um produto desenvolvido 
        especialmente para o homem do século XXI.

Os pais têm de se assegurar que os seus filhos ingerem todas as 
vitaminas, minerais e outras substâncias indispensáveis a um 
organismo em crescimento. Para a produção de Flavon kids, 
certificamo-nos sempre que utilizamos apenas concentrados de 
sumo de fruta, que possuam um teor adequado de substâncias 
ativas de frutas produzidas no ambiente mais “puro” possível.
O produto contém ainda diversas vitaminas, o que reforça
ainda mais o valor de Flavon kids.

Por que recomendamos Flavon kids?

 porque a maior parte das crianças não consome diariamente a quantidade
        suficiente de frutas e legumes,
 porque o produto contém nutrientes essenciais para um organismo em desenvolvimento,
 porque não contém conservantes,
 porque o seu exclusivo processo de fabrico garante que a maioria das substâncias
        ativas presentes nos frutos utilizados são transferidas para o produto.

Flavon max Plus+ é o produto de excelência da nossa linha de 
produtos. Trata-se de um produto exclusivo, concebido especificamente 
para adultos, que se encontrem numa situação de “risco”, por estarem 
expostos a um desgaste físico e intelectual extremo e para os quais, 
precisamente devido ao seu estilo de vida, o consumo regular de frutas 
e legumes é da máxima prioridade. Graças aos dois novos ingredientes, 
designadamente a romã e acerola, este produto contém mais pigmentos 
naturais e um teor de vitamina 50% superior ao Flavon max.

O consumo de Flavon max Plus+ é recomendado para

 atletas que sofrem um maior stress oxidativo durante os treinos,
 empresários e diretores que têm um regime alimentar desequilibrado, trabalham
       12 a 16 horas por dia e estão sujeitos ao stress e à pressão do trabalho, 
 a todos os que dedicam uma atenção muito especial à sua saúde e ao estado do seu organismo.

Como todos sabemos, o consumo regular de frutas e verduras 
possui efeitos benéficos no nosso bem-estar geral. No entanto, são 
poucas as pessoas que consomem a dose diária recomendada de 
legumes. Flavon Green é um produto inovador e revolucionário, 
que dá um novo significado ao consumo de legumes e que irá 
transformar por completo os hábitos existentes. Com uma colher 
de Flavon Green, é possível cobrir uma parte da dose diária 
recomendada de legumes.

O consumo de Flavon Green é recomendado para todas as pessoas que:

 na sua alimentação diária não prestam atenção suficiente ao consumo da
        quantidade adequada de legumes,
 consideram importante ingerir vitaminas e minerais de origem natural,
 são consumidores responsáveis,
 gostariam de consumir legumes, mas de um modo completamente novo.

Ingredientes: concentrados de sumo e pós de origem vegetal (concentrado de sumo de toranja (fruto), 
concentrado de sumo de cenoura (raiz), concentrado de sumo de baga de espinheiro-marítimo 
(fruto), pó de Arthrospira Platensis (alga espirulina), pó de erva de trigo (folha), pó de raiz de salsa, pó 
de raiz de aipo, pó de espinafre (folha), pó de bróculos (flor), extrato de chá verde (folha), concentrado 
de sumo de alho (cabeça); frutose; vitamina: vitamina C (ácido ascórbico), agente espessante: pectina 
de maçã.

Ingredientes: concentrados de sumo de groselha negra (fruto), mirtilo (fruto), baga de sabugueiro 
negro (fruto), uva preta (fruto), beterraba (raiz); frutose; polpa de baga de espinheiro-marítimo (fruto); 
vitaminas: ácido ascórbico (vitamina C), D, L-alfa-tocoferol (vitamina E); polpa, semente e casca moída 
de baga de espinheiro-marítimo; raiz moída de ginseng Panax; agente espessante: pectina de maçã.

Ingredientes: concentrados de sumo de groselha negra (fruto), ginja (fruto), amora (fruto), beterraba 
(raiz), mirtilo (fruto); frutose, polpa de baga de espinheiro-marítimo (fruto); vitaminas: ácido ascórbico 
(vitamina C), niacina (vitamina B3), ácido pantoténico (vitamina B5), riboflavina (vitamina B2), piridoxina 
(vitamina B6), tiamina (vitamina B1), ácido fólico, biotina (vitamina H), cobalamina (vitamina B12); polpa, 
semente e casca moída de baga de espinheiro-marítimo (fruto); agente espessante: pectina de maçã.

Ingredientes: concentrados de sumo de romã (fruto), baga de sabugueiro negro (fruto), uvas pretas 
(fruto), groselha negra (fruto), mirtilo (fruto), beterraba (raiz), acerola (fruto); frutose, polpa de baga de 
espinheiro-marítimo (fruto) (3%); vitaminas: ácido ascórbico (vitamina C), D, L-alfa-tocoferol (vitamina E); 
polpa (raiz), semente e casca moída de baga de espinheiro-marítimo (0,5%); ginseng Panax (raiz) moído 
(0,5%); agente espessante: pectina de maçã.


