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QUALITY

AZ ÖN SZPONZORA

HOGY AZ EGÉSZSÉG TERMÉSZETES LEGYEN

AJÁNLJUK:

+ minden felnőtt számára
+ ha nem fogyaszt megfelelő mennyiségű zöldséget
+ ha fontos a hatóanyagok tiszta forrásból történő bevitele
+ ha teljesen új formában szeretne zöldségeket fogyasztani
+ tudatos fogyasztóknak egy modern étrend részeként

12 072 T-ORAC / 6g

Spirulina alga Homoktövis Spenót

Fokhagyma

Búzafű

Zöld tea

Grapefruit

Sárgarépa

Zellergumó

Brokkoli

Petrezselyem

AJÁNLJUK:

+ aktív, pörgős életmódot élő felnőtteknek
+ ha egészséges élénkítésre vágyik
+ ha szeretne megfelelni a 21. század elvárásainak
+ mert fogyasztásával szupergyülmölcsök előnyeit élvezi
+ ha növelni szeretné napi magnézium és cink bevitelét

38 094 T-ORAC / 6g

Acerola

Ananász

Zöld tea

Fekete berkenye

Açai

Guarana

Málna

Kaktuszfüge

AJÁNLJUK:

+ középkorú felnőttektől a legidősebbekig
+ ha a szervezetének több védelemre van szüksége
+ ha természetes étrend-kiegészítőre vágyik
+ ha koncentrált formában szeretne gyümölcsöket fogyasztani
+ ha szeretné élvezni a speciális összetevők szinergiáját

14 514 T-ORAC / 6g

Tőzegáfonya

Fekete ribizli

Sütőtök

Meggy

Fekete bodza

Fekete berkenye

Csipkebogyó

Szőlőmag



AJÁNLJUK:

+ minden korosztálynak, gyerekektől a legidősebbekig
+ ha fokozott stressznek van kitéve; rendszeresen sportol
+ ha több mentális energiára van szüksége
+ ha édesség utáni vágyát egészségesen szeretné kielégíteni
+ ha tudatosan választaná a kakaóbab, az ősi fűszerek,  
   szupergyümölcsök és zöldségek szinergiáját

AJÁNLJUK:

+ a testi és szellemi kondícióra odafigyelő felnőttek számára
+ ha mozgásban gazdag, sportos életet él
+ ha az átlagosnál nagyobb oxidatív stressznek van kitéve
+ rendszertelenül étkező cégvezetőknek, menedzsereknek
+ ha állandó stressz terhe mellett napi 12-16 órát is dolgozik

AJÁNLJUK:

+ gyermekeknek, várandós és szoptatós kismamáknak
+ ha gyermeke nem fogyaszt megfelelő mennyiségű gyümölcsöt
+ mert a fejlődő szervezetnek szükséges anyagokat tartalmaz
+ mert több vitamint is hozzáadunk a hatékonyság érdekében
+ mert a gyümölcsök hatóanyagainak jelentős részét biztosítja

AJÁNLJUK:

+ minden egészségtudatos felnőttnek
+ ha egyoldalúan táplálkozik
+ ha fontos saját és családja egészsége
+ ha nem fogyaszt megfelelő mennyiségű gyümölcsöt
+ ha szeretné élvezni egy innovatív termék előnyeit

AJÁNLJUK:

+ minden korosztálynak, gyerekektől a legidősebbekig
+ ha magas minőségű zöldségterméket keres
+ ha szeretné kiegészíteni napi zöldségfogyasztását
+ ha koncentrált formában szeretne zöldséget fogyasztani
+ mert jól harmonizál a többi Flavon termékkel
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60 606 T-ORAC / 6g 42 306 T-ORAC / 6g 14 754 T-ORAC / 6g10 896 T-ORAC / 6g20 556 T-ORAC / 6g

Kakaóbab Gránátalma Fekete ribizli Meggy

Fahéj

Fekete berkenye

Tőzegáfonya

Kurkuma

Sütőtök

Béta-glükán

Csipkebogyó

Cékla Kékszőlő Homoktövis Fekete bodza Ginzeng

Gránátalma

Acerola Fekete ribizli Fekete áfonya Cékla

Kurkuma Béta-glükán Zöld tea Articsóka

Moringa oleifera

Spárga

Spenót

Homoktövis

Narancs

Brokkoli

Spirulina alga

Sárgarépa

Fekete áfonya

Kék szőlő

Homoktövis

Fekete ribizli

Fekete bodza

Cékla Ginzeng

Meggy

Fekete áfonya

Fekete szeder

Fekete ribizli Homoktövis Cékla


