
Willen we ons staande houden, aan de verwachtingen en uitdagingen 
van de 21e eeuw voldoen, op een gezonde manier op “volle toeren 
draaien” en gelijke tred houden met de drukte van elke dag, dan 
moeten wij in ieder geval bewust leven. Deze uitdaging geldt voor 
ons allemaal. De verandering van onze levensstijl is mogelijk de echte 
oplossing, wat meestal een kwestie van een besluit nemen is. De drie 
fundamenten voor een verandering van de levensstijl: persoonlijk stress 
management, regelmatige lichaamsbeweging en bewust eten. Hierbij 
kan u geholpen worden door ons product Flavon Active, waarvan de 
ingrediënten perfect in het dieet van personen die bewust leven, passen.

De consumptie van Flavon Active wordt aan eenieder aanbevolen 

 die naar een gezonde stimulatie verlangt
 die de complexe uitdagingen van de 21e eeuw met succes wil trotseren
 die van de voordelen van de hedendaagse supervruchten wil genieten
 die de balans van het magnesium- en zinkgehalte in zijn lichaam wil verbeteren 

Een goed dieet is erg belangrijk voor alle leeftijden. Dit geldt vooral 
voor mensen die in een eerdere levensfase niet goed hebben gegeten, 
verslaafd waren aan hun vroegere eetgewoonten en hun beperkte 
mogelijkheden. We bevelen Flavon Protect vooral aan deze personen 
aan, dat dankzij de ingrediënten erin helpt om variatie in onze 
voeding aan te brengen.

Wie bevelen we Flavon Protect aan?

 degenen die het gevoel hebben dat hun lichaam meer bescherming en ondersteuning nodig 
heeft dan vroeger

 degenen die naar een nieuw, natuurlijk en betrouwbaar voedingssupplement verlangen
 degenen die graag verscheidene plantaardige pigmenten in één enkel product willen innemen
 en aan degenen voor wie bescherming op maat belangrijk is.

Ingrediënten: zwarte appelbes (fruit), ananas (fruit), framboos (fruit), acerola (fruit), acai (fruit),
vijgcactus (fruit) sapconcentraten, fructose, magnesium (in de vorm van trimagnesium citraat),
L-carnitine, groene thee (blad) extract, toegevoegde vitamine C,  guarana zaad, cafeïne, zink,
verdikkingsmiddel: appelpectine.

Ingrediënten: aronia (fruit), rozenbottel (fruit), zwarte bes (fruit), veenbes (fruit), zwarte vlierbes 
(fruit), zure kers (fruit), pompoen (fruit) sapconcentraten, fructose, inuline, vitamine: ascorbinezuur 
(vitamine C), druivenpitten extract, verdikkingsmiddel: appelpectine. 

Flavon max, Flavon kids,
Flavon max Plus+, Flavon Green, 

Flavon Active
Flavon max Plus+

In de afgelopen jaren hebben de onderdelen van de productlijn Flavon verschillende 
erkenningen gekregen. De eerste 5 producten hebben de Hongaarse Award voor

Kwaliteitsproducten in 2011 gewonnen, terwijl Flavon max Plus+ de Grand Gold 
Award van de internationale Monde Selection in 2012 heeft gekregen.
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…en gezondheid 
wordt natuurlijk



Het eerste onderdeel van de Flavon max productgroep is in 
de zomer van 2004 op de Europese markt verschenen. Het 
bestaansrecht en de uitstekende kwaliteit ervan worden door 
honderduizenden tevreden consumenten aangetoond.
In tegenstelling tot wat eerder gebruikelijk was kunnen de voor 
ons lichaam nodige sto�en in de vorm van een bijzonder lekker 
en eenvoudig te consumeren product met de consistentie van jam 
i.p.v. tabletten of poeders ingenomen worden.

De consumptie van Flavon max wordt aan iedereen aanbevolen die

 zijn eigen gezondheid en die van zijn gezin belangrijk acht,
 zijn huidige voeding wil aanvullen,
 niet genoeg groente en fruit consumeert,
 van de voordelen van een product wil genieten dat voor de mens uit de 21e eeuw is 
        ontwikkeld.

Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen alle vitamines, 
mineralen en andere sto�en die onontbeerlijk voor een lichaam in de 
groei zijn, binnenkrijgen. Bij de productie van Flavon kids worden alleen 
vruchtenconcentraten van grondsto�en gebruikt die in een zo schoon 
mogelijke omgeving werden geteeld. Dit product bevat ook verschillende 
vitamines, die de voedingswaarde van Flavon kids verhogen.

Waarom bevelen we Flavon kids aan?

 want de meerderheid van de kinderen eet niet elke dag voldoende groente en fruit,
 want het product bevat belangrijke sto�en die een lichaam in groei nodig heeft,
 want het bevat geen conserveermiddelen,
 want een groot gedeelte van het gehalte aan werkzame sto�en van de gebruikte 
        vruchten komt dankzij de bijzondere productiemethode in het product terecht.

Flavon max Plus+ is ons premiumproduct. Het is een exclusief 
product dat in het leven is geroepen voor volwassenen met een 
verhoogd risico en aan ernstige belasting blootgesteld staan, voor wie 
vanwege hun leefwijze een regelmatige consumptie van groente en 
fruit bijzonder belangrijk is. Dankzij twee nieuwe ingrediënten, 
namelijk granaatappel en acerola, bevat Flavon max Plus+ 50% 
meer vitamine C dan Flavon max.

De consumptie van Flavon max Plus+ wordt aanbevolen aan

 Sporters die aan een grotere dan gebruikelijke invloed van
        oxidatieve stress zijn blootgesteld,
 bestuurders en managers die op onregelmatige tijdstippen eten en 12 á 16 uur per 
        dag werken waarbij ze permanent blootstaan aan stress
 en degenen die extra aandacht aan hun gezondheidstoestand en
        lichamelijke conditie besteden.

We weten allemaal wel dat de regelmatige consumptie van 
groente een gunstig e�ect heeft op ons algemeen welzijn. 
Desondanks zijn er maar weinig mensen die de minimaal 
aanbevolen hoeveelheid groente eten. Flavon Green is een 
revolutionair nieuw product, waardoor de consumptie van 
groente in een nieuw daglicht komt te staan; met de inname van 
één maatlepel Flavon Green is het mogelijk om aan de dagelijkse 
aanbevolen hoeveelheid groente te voldoen.

Het gebruik van Flavon Green wordt aanbevolen aan eenieder

 die onvoldoende aandacht aan de inname van de juiste dagelijks
        aanbevolen hoeveelheid groente kan besteden,
 voor wie de permanente inname van vitamines en minerale sto�en
        uit zuivere bron van belang is,
 die een bewuste consument is,
 die groenten in een heel nieuwe vorm, waarin dat tot nu toe niet mogelijk was, wil eten. 
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Ingrediënten: sapconcentraten en groentepoeders (grapefruit (fruit) sapconcentraat, wortels 
(wortel) sapconcentraat, duindoorn (fruit) sapconcentraat, Arthrospira Platensis (spirulina alg) 
poeder, tarwe (blad) poeder, peterseliewortel poeder, selderij poeder, spinazie (blad) poeder,
broccoli (bloem) poeder, groene thee (blad) extract, knofl ook (bol) sapconcentraat); fructose,
vitamine: vitamine C (ascorbinezuur), verdikkingsmiddel: appelpectine. 

Ingrediënten: zwarte bes (fruit), blauwe bosbes (fruit), vlierbes (fruit), blauwe druiven (fruit), biet 
(wortel) sapconcentraten, fructose, duindoorn (fruit) pulp; vitaminen: ascorbinezuur (vitamine C),
D,L-alpha-tocopherol (vitamin E); grond duindoorn pulp, zaad en schil; grond Panax
ginseng wortel; verdikkingsmiddel: appelpectine. 

Ingrediënten: zwarte bes (fruit), zure kers (fruit); braam (fruit), biet (wortel), blauwe bosbes 
(fruit) sapconcentraten, fructose, duindoorn (fruit) pulp; vitaminen: ascorbinezuur (vitamine C),
niacine (vitamine B3), pantotheenzuur (vitamine B5), ribofl avine (vitamine B2), pyridoxine (vitamine B6),
thiamine (vitamine B1), foliumzuur, biotine (vitamine H), cobalamin (vitamin B12); grond
duindoorn (fruit) pulp, zaad en schil; verdikkingsmiddel: appelpectine. 

Ingrediënten: granaatappel (fruit), zwarte vlier (fruit); blauwe druiven (fruit), zwarte aalbes (fruit) 
blauwe bosbes (fruit), biet (wortel), acerola (fruit) sapconcentraten, fructose, vitaminen: ascorbinezuur 
(vitamine C), D,L-alpha-tocopherol (vitamine E); grond duindoorn pulp (wortel), zaad en schil; grond 
Panax ginseng (wortel); verdikkingsmiddel: appelpectine. 


