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+ dzieciom, kobietom ciężarnym i matkom karmiącym

+ każdemu dorosłemu

+ dorosłym prowadzącym aktywny tryb życia

+ dla dorosłych w wieku średnim oraz najstarszym

+ jeżeli twoje dziecko nie spożywa wystarczającej ilości owoców

+ jeżeli nie spożywasz odpowiedniej ilości warzyw

+ jeżeli pragniesz zdrowego odświeżenia

+ gdyż zawiera substancje niezbędne dla rozwijającego się organizmu

+ jeżeli chcesz otrzymywać substancje aktywne z czystego źródła

+ jeżeli chcesz stawić czoła wyzwaniom XXI wieku

+ gdyż zawiera więcej witamin dla lepszej skuteczności

+ jeżeli chcesz spożywać warzywa w zupełnie nowej formie

+ jeżeli chciałbyś zwiększyć dzienną dawkę magnezu i cynku

+ gdyż zapewnia znaczną dawkę owocowych substancji aktywnychí

+ świadomym konsumentom, jako część nowoczesnej diety

+ gdyż dzięki jego spożyciu możesz korzystać z zalet superowoców

+ gdy Twój organizm potrzebuje więcej ochrony
+ jeżeli pragniesz naturalnych suplementów diety
+ jeżeli chcesz spożywać owoce w formie skoncentrowanej
+ jeżeli chcesz cieszyć się synergią specjalnie dobranych składników

ABY ZDROWIE BYłO NATURALNE

Wiśnia

14 754 T-ORAC / 6g

Jagoda Borówka

Jeżyna

Czarna Porzeczka Rokitnik Pospolity

Burak

12 072 T-ORAC / 6g

Alga Spirulina

Rokitnik Pospolity

Szpinak

Czosnek

Zielona Herbata

Marchew

Brokuły

Zielone Pędy
Pszenicy

Grapefruit

Seler

Pietruszka

38 094 T-ORAC / 6g

Acerola

Zielona Herbata

Açai

Malina

Ananas

Aronia

Guarana

Opuncja
(Figa Kaktusowa)

14 514 T-ORAC / 6g

Żurawina

Dynia

Czarny Bez

Owoc Dzikiej Róży

Czarna Porzeczka

Wiśnia

Aronia

Pestki Winogron

+ dla każdej grupy wiekowej, od najmłodszych do najstarszych

+ dorosłym zwracającym uwagę na kondycję ciała i ducha

+ dla dorosłych w wieku średnim oraz najstarszym

+ jeżeli jesteś narażony na stres, lub uprawiasz sport

+ nieregularnie odżywiającym się kierownikom i menadżerom
+ jeżeli prowadzisz sportowy, bogaty w ruch tryb życia
+ jeżeli jesteś narażony na silne działanie stresu oksydacyjnego

+ jeżeli świadomie chcesz wybrać synergię ziarna kakaowca,

+ jeżeli pracujesz w ciągłym stresie nawet 12-16 godzin dziennie

IU

IU

+ jeżeli w sposób zdrowy chciałbyś zaspokoić apetyt na słodycze
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+ jeżeli potrzebujesz więcej energii psychicznej
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POLECAMY:

POLECAMY:
+ dorosłym posiadającym świadomość zdrowotną

+ jeżeli szukasz produktu warzywnego wysokiej jakości

+ odżywiającym się zbyt monotonnie

+ jeżeli chcesz uzupełnić swoją dzienną konsumpcję warzyw

+ jeżeli troszczysz się o zdrowie własne i rodziny

+ jeżeli chcesz spożywać warzywa w formie skoncentrowanej

PRODUCENT:
GéSz Gaál és Sziklás Kft.
4033 Debrecen,
Veres Péter utca 19.

KONTAKT:

e-mail: biuro@flavongroup.pl
+48 12 655 01 71

DYSTRYBUTOR:
Flavon Group Polska sp. z o. o.
30-683 Kraków
ul. Nowosądecka 68

+ jeżeli nie spożywasz wystarczającej ilości owoców

+ ponieważ dobrze harmonizuje z innymi produktami Flavon

+ jeżeli chciałbyś korzystać z zalet innowacyjnego produktu

starożytnych przypraw, superowoców i warzyw

Ziarno kakaowca

Owoc granatu

Czarna porzeczka

Wiśnia

Kurkuma

Owoc granatu

Beta-glukan

Zielona Herbata

DALSZE BIURA: FLORYDA — KRAKÓW — WARSZAWA — WROCŁAW

Karczoch

2012

QUALITY

Cynamon

Żurawina

Dynia

Owoc dzikiej róży

Acerola

Czarna porzecka

Jagoda borówka

Moringa olejodajna

Burak

Szpinak

Pomarańcza

Alga Spirulina

Jagoda Borówka

Rokitnik Pospolity

Czarny Bez

TWÓJ DORADCA

60 606 T-ORAC / 6g

Aronia

Kurkuma

Beta glukan

Burak

42 306 T-ORAC / 6g

Ciemne winogrono Rokitnik Pospolity

Czarny Bez

Żeń-Szeń

20 556 T-ORAC / 6g

Szparagi

Rokitnik Pospolity

Brokuły

Marchew

10 896 T-ORAC / 6g

Ciemne Winogrono

Czarna Porzeczka

Burak

Żeń-Szeń

WWW.FLAVONMAX.COM

