
ЗА ДА БЪДЕ ЗДРАВЕТО ЕСТЕСТВЕНО

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

+ на всеки възрастен

+ ако не консумирате достатъчно количество зеленчуци

+ ако е важно приемането на активните вещества от чист източник

+ ако искате да консумирате зеленчуци в изцяло нова форма

+ на съзнателните потребители като част от една модерна диета

12 072 T-ORAC / 6g

Водорасли 
спирулина

Облепиха Спанак

Чесън

житна трева

Зелен чай

Грейпфрут

Моркови

Целина корен

Броколи

Магданоз корен

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

+ на възрастни с активeн и динамичен начин на живот

+ ако искате да изберете здравословна стимулация

+ ако искате успешно да се справяте с предизвикателствата на 21-ви век

+ ако искате да увеличите дневния си прием на магнезий и цинк

+ защото с консумацията му се наслаждавате на ползите на супер плодове

38 094 T-ORAC / 6g

  

Ацерола

Ананас

Зелен чай

Арония

Акай

Гуарана

Малина

Кактусова смокиня

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

+ на хора от средна възраст до най-възрастните

+ ако вашият организъм има нужда от по-голяма защита

+ ако копнеете за естествена хранителна добавка

+ ако искате да консумирате плодове в концентрирана форма

+ ако искате да се наслаждавате на синергията на специалните съставки

14 514 T-ORAC / 6g

Червена боровинка

Касис

Тиква

Вишна

Черен бъз

Арония

Шипка

Гроздови семена

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

+ на деца, бременни жени и кърмещи майки

+ ако детето ви не консумира достатъчно количество плодове

+ защото съдържа веществата, необходими на развиващия се организъм

+ защото добавяме витамини за още по-голяма ефективност

+ защото осигурява значителна част от активните вещества в плодовете

14 754 T-ORAC / 6g

Вишна

Боровинка

Къпини

Касис Облепиха Цвекло



ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

+ на всички възрастови групи, от децата до най-възрастните

+ ако сте подложени на повишен стрес; редовно спортувате

+ ако имате нужда от повече психическа а енергия

+ ако искате да задоволите здравословно копнежа си за сладкиши

+ ако съзнателно бихте избрали синергията на какаовите зърна, 

    древните подправки, супер плодовете и зеленчуците

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

+ ако живеете богат на движение, спортен живот

+ ако сте подложени на по-висок от обикновения оксидативен стрес

+ на нередовно хранещи се ръководители на компании, мениджъри

+ ако наред с тежестта на постоянен стрес, работите и по 12-16 часа на ден

+ на възрастни, които обръщат внимание на физическата и психическата 

    кондиция

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

+ на всеки възрастен, грижещ се за здравето си

+ ако се храните еднообразно

+ ако е важно здравето ви и здравето на вашето семейство

+ ако не консумирате достатъчно количество плодове

+ ако искате да се наслаждавате на преимуществата на един

    иновативен продукт

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

+ на всички възрастови групи, от децата до най-възрастните

+ ако търсите висококачествен зеленчуков продукт

+ ако искате да допълните дневната си консумация на зеленчуци

+ ако искате да консумирате зеленчуци в концентрирана форма

+ защото добре хармонизира с другите продукти на Flavon
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60 606 T-ORAC / 6g 42 306 T-ORAC / 6g 10 896 T-ORAC / 6g20 556 T-ORAC / 6g

Какаови зърна Нар

Касис

Вишна

Канела

Арония

Червена боровинка

Куркума

Тиква

Бета-глюкан

Шипка

Цвекло Червено грозде

Облепиха

Черен бъз Женшен

Нар

Ацерола

Касис

Боровинка Цвекло

Куркума Бета-глюкан Зелен чай Артишок

Моринга

Аспержи

Спанак

Облепиха

Портокал

Броколи Моркови

Боровинка

Червено грозде

Облепиха

Касис

Черен бъз

Цвекло Женшен

ДЕБРЕЦЕН – ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
Адрес: Н-4033 гр. Дебрецен, ул. „Вереш Петер” 19

Тел.: +36-52-520-520, +36-70-455-9000
Факс: +36-52-520-521

БУДАПЕЩА
Адрес: Н-1043 Будапеща, ул. „Тел” 3-7
Тел.: +36-1-785-3155, +36-70-455-8888

Факс: +36-1-785-6596

ДРУГИ ОФИСИ: ФЛОРИДА - КРАКОВ - ВАРШАВА - ВРОЦЛАВ
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Водорасли пирулина


