BOOST
Най-новият продукт от концепцията Peak – Flavon Peak Boost е
завладяваща комбинация от синергичното комбинирани ценни
плодове с високо ниво на активни съставки и гуарана - източник
на кофеин, който осигурява осезаем и продължителен, стимулиращ ефект. Продуктът е ободряващ и в същото време има
мощен антиоксидантен ефект. Бъдете в топ форма, както психически, така и физически!
Благодарение на опаковката за ежедневна употреба продуктът се побира във всеки джоб и може да се консумира навсякъде и по всяко време.
Flavon Peak Boost е предназначен за възрастни, активни хора, които
искат да бъдат в кондиция, да се освежат и да се заредят с енергия от
време на време или редовно по бърз и здравословен начин! Лесен и
удобен за консумация, стимулиращ продукт, който може да намали чувството на умора и негативните ефекти от стреса. Съдържа 98% плодове.
Съставки: концентрати от (ананас, ябълка, арония, череша, кактусова
смокиня), прах от плодове на нони (Morinda citrifolia), прах от гуарана
(Paullinia cupana), кофеин, L-аскорбинова киселина (витамин C).
Ананас: Този плод се отглежда предимно в тропически климат, особено богат е на витамин C. Съдържа още витамин В, калций, магнезий, желязо, фосфор, калий и цинк. Специалната му активна съставка е ензимът
бромелаин, който може да ускори и улесни храносмилането и бързото
разграждане на протеините. Освен това е богат източник на незаменимата аминокиселина триптофан, която тялото не може да произведе
и поради това трябва да бъде осигурена чрез храната. Триптофанът е
необходим за производството на серотонин, който подобрява устойчивостта на стрес. Ананасът съдържа големи количества манган, което
може да ни помогне да запазим костите си здрави.
Ябълка: Това е един от най-известните и предпочитани плодове. Отглеждат се и консумират хиляди сортове по целия свят. Тя е богата на
съединения от флавоноиден тип и се отличава със своите водоразтворими фибри - пектин, които имат много полезни ефекти. Репутацията
на ябълката и древните вярвания в нейните лечебни сили са отразени в
митологията на много народи.
Арония: Този див плод е с много високи хранителни стойности и неслучайно му се обръща толкова голямо внимание. Той е ценен заради
голямото количество флавоноиди и антоцианини, които съдържа, водоразтворимите витамини В1, В2, В6, В9, В12, С и Н, мастноразтворимите витамини А, Е и К и изключително мощния си капацитет за отстраняване на свободните радикали, като по този начин защитава клетките
от унищожение.

Череша: Това е един от най-популярните и харесвани плодове. Тя бързо увеличава енергийните нива на организма и стимулира производството на хормона мелатонин в мозъка. Богата е на витамин C, фосфор,
калций, натрий, кобалт, калий и желязо. Подобно на други плодове, черешата е богата на антиоксиданти, флавоноиди и антоцианини, които
имат благоприятни физиологични ефекти.
Кактусова смокиня: Това е ценният плод на вид пустинен кактус от
Централна Америка. Той е богат на каротин и витамините А, В1, В2, В3,
В5, В6, В12 и С. Съдържа големи количества минерали, особено желязо, калций, магнезий, натрий и калий. Източник е на диетични фибри,
протеини, полизахариди и биофлавоноиди. Този плод подпомага метаболитните процеси, има положителен ефект върху храносмилането и
може да помогне и при редуциране на теглото.
Нони: Напълно нова съставка, която до сега не е използвана в нито
един продукт на Flavon. Въпреки, че у нас малцина са наясно с благотворното му въздействие, това е „плодът чудо“ на полинезийските племена от хиляди години. За щастие, днес вече не е нужно да пътувате
до Хавай или Таити, за да консумирате нони. Този плод помага да се
поддържа имунната система здрава, има мощни антиоксидантни и антимикробни свойства.
Гуарана: Това е плодът на бразилско пълзящо растение с произход от
басейна на Амазонка. Той е източник на ценни стимуланти, като кофеин,
теофилин и теобромин. Този плод е източник на антиоксиданти: съдържа танини, сапонини, катехини. Освен това има значително съдържание
на диетични фибри. Неговото естествено съдържание на кофеин помага за концентрацията, осигурява енергия на ума, подобрява физическите и умствени способности и може да има положителен ефект върху
паметта. Концентрацията на кофеин в семената му е пет пъти по-висока
в сравнение с тази в зърната на кафето и стимулиращите му ефекти са
много по-продължителни. Той също може да засили метаболизма и по
този начин да допринесе за загуба на тегло. Поради съдържанието на
танин, може да бъде полезен при храносмилателни проблеми.
Продуктът Peak Boost се характеризира с наличието на голямо количество витамин C с добра биоусвоимост, високи нива на диетични фибри,
протеини, полизахариди и биофлавоноиди и фитохимикали с разнообразни антиоксидантни свойства. Очаква се, продуктът да има синергични физиологични ефекти, които могат да допринесат за подобряване на психическото и физическото благосъстояние.
Препоръчва се, да се приема един или два пъти дневно – след хранене, след закуска и/или обяд. Поради съдържанието на кофеин консумацията вечер се препоръчва само при необходимост от съзнателно
будуване.
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