BOOST
Το τελευταίο προϊόν στο Peak concept είναι το Boost («Ορμή» στα ελληνικά) το οποίο χάρη στη συναρπαστική συνέργεια του γκουαρανά, ενός πολύτιμου φρούτου υψηλής ενεργότητας και πηγής καφεΐνης με παρατεταμένη
διεγερτική δράση, μπορεί ταυτόχρονα να αναζωογονεί και να παρέχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Έτσι μπορούμε να είμαστε ψυχικά και σωματικά
στην κορυφή!

Κεράσι: ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα μας που αυξάνει γρήγορα τα
επίπεδα ενέργειας του σώματος και διεγείρει την παραγωγή της ορμόνης
μελατονίνης στον εγκέφαλο. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C,
με άφθονο φώσφορο, ασβέστιο, νάτριο, κοβάλτιο, κάλιο και σίδηρο. Όπως
και τα άλλα μούρα, τα κεράσια είναι πλούσια σε φυσιολογικά ευεργετικά
αντιοξειδωτικά, φλαβονοειδή και ανθοκυανίνες.

Χάρη στην ημερήσια συσκευασία του, χωράει σε οποιαδήποτε τσέπη, μπορεί
να καταναλωθεί οπουδήποτε, οποτεδήποτε.

Φραγκόσυκο: ένας πολύτιμος καρπός του κάκτου της ερήμου της Κεντρικής
Αμερικής. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε καροτίνη, πηγή βιταμινών Α, Β1, Β2,
Β3, Β5, Β6, Β12 και C. Πλούσιο σε μέταλλα, κυρίως σίδηρο, ασβέστιο, μαγνήσιο,
νάτριο και κάλιο. Περιέχει πολλές φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες
και βιοφλαβονοειδή. Υποστηρίζει τις μεταβολικές διεργασίες, έχει
ευεργετική επίδραση στην πέψη και μπορεί επίσης να προωθήσει την
απώλεια βάρους.

Το Flavon Peak Boost έχει σχεδιαστεί για ενήλικες που θέλουν περιστασιακά
ή τακτικά να ενεργοποιηθούν, να ενισχυθούν και να ανανεωθούν με υγιή
τρόπο! Είναι ένα εύχρηστο, ενεργοποιητικό προϊόν που μπορεί να μειώσει το
αίσθημα κόπωσης και τις αρνητικές επιπτώσεις του στρες. Η περιεκτικότητά
του σε φρούτα είναι 98%.
Συστατικά: συμπυκνώματα χυμού (ανανάς, μήλο, αρώνια, κεράσι, φραγκόσυκο),
σκόνη φρούτου noni (Morinda citrifolia), σκόνη γκουαρανά (Paullinia cupana),
καφεΐνη, L-ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C).
Ανανάς: ένα φρούτο που καλλιεργείται κυρίως σε τροπικά κλίματα, ιδιαίτερα
πλούσιο σε βιταμίνη C. Περιέχει επίσης βιταμίνες Β, ασβέστιο, μαγνήσιο,
σίδηρο, φώσφορο, κάλιο και ψευδάργυρο. Το ειδικό ενεργό συστατικό του
είναι το ένζυμο βρωμελίνη, το οποίο μπορεί να ξεκινήσει και να διευκολύνει
την πέψη και την ταχεία διάσπαση των πρωτεϊνών. Είναι μια μεγάλη πηγή ενός
απαραίτητου αμινοξέος που ονομάζεται τρυπτοφάνη, το οποίο το σώμα μας
δεν μπορεί να το παράγει, οπότε πρέπει να το λαμβάνουμε μέσω της τροφής
μας. Αυτό απαιτείται για την παραγωγή σεροτονίνης, η οποία βελτιώνει την
ανοχή στο στρες. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε μαγγάνιο, το οποίο μπορεί να
βοηθήσει στη διατήρηση της αντοχής των οστών μας.
Μήλο: ένα από τα πιο γνωστά και πιο δημοφιλή φρούτα που καλλιεργούνται
και καταναλώνονται σε όλο τον κόσμο σε χιλιάδες διαφορετικές ποικιλίες. Τα
μήλα χαρακτηρίζονται από άφθονη παροχή ενώσεων τύπου φλαβονοειδούς
και είναι γνωστά για τις πολλές ευεργετικές επιδράσεις της την ονομαζόμενη
πηκτίνης η οποία ανήκει στις υδατοδιαλυτές ίνες. Η καλή φήμη του μήλου,
η αρχαία πίστη στη θεραπευτική του δύναμη, υποδεικνύεται επίσης από το
γεγονός ότι περιλαμβάνεται στη μυθολογία πολλών λαών.
Αρώνια: αυτό το άγριο φρούτο εξαιρετικά υψηλής διατροφής ήρθε στο
προσκήνιο τυχαία. Η αξία της αρώνιας οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητα
σε φλαβονοειδή και ανθοκυανίνες, υδατοδιαλυτές βιταμίνες Β1, Β2, Β6, Β9,
Β12, C και H, λιποδιαλυτές βιταμίνες Α, Ε και Κ. Επίσης είναι εξαιρετικό λόγω
της υψηλής ικανότητάς του να δένει τις ελεύθερες ρίζες προστατεύοντας
έτσι τα κύτταρα από το θάνατο.

Noni: ένα εντελώς νέο συστατικό, που δεν χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως
σε κανένα από τα προϊόντα Flavon. Αν και λίγοι στην Ουγγαρία γνωρίζουν
τις ευεργετικές επιδράσεις του, ήταν ο «θαυματουργός καρπός» των
φυλών της Πολυνησίας για χιλιάδες χρόνια. Ευτυχώς, δεν χρειάζεται
πλέον να ταξιδέψουμε στη Χαβάη ή στην Ταϊτή για λίγο noni. Βοηθά το
ανοσοποιητικό σύστημα να λειτουργεί υγιεινά, έχει ισχυρά αντιοξειδωτικά
και χαρακτηριστικά αντιμικροβιακά αποτελέσματα.
Γκουαράνα: ο καρπός ενός βραζιλιάνικου αναρριχητικού φυτού στη λεκάνη
του Αμαζονίου. Πηγή πολύτιμων διεγερτικών όπως η καφεΐνη, η θεοφυλλίνη,
η θεοβρωμίνη. Αντιοξειδωτική πηγή: περιέχει τανίνες, σαπωνίνες, κατεχίνες.
Έχει επίσης σημαντική περιεκτικότητα σε διαιτητικές ίνες. Λόγω της
φυσικής του περιεκτικότητας σε καφεΐνη, βοηθά στη συγκέντρωση, δίνει
ψυχική ενέργεια, βελτιώνει τη σωματική και πνευματική απόδοση, μπορεί να
έχει θετική επίδραση στη μνήμη. Οι σπόροι του έχουν 5 φορές υψηλότερη
συγκέντρωση καφεΐνης από τους κόκκους καφέ και η αναζωογονητική
του δράση είναι σημαντικά πιο παρατεταμένη. Μπορεί να ενισχύσει το
μεταβολισμό, έτσι συμβάλλει επίσης στην απώλεια βάρους. Λόγω των
τανινών, μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στα πεπτικά προβλήματα.
Το προϊόν χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C με
καλή βιοδιαθεσιμότητα, πολλές φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες
και βιοφλαβονοειδή, καθώς και διάφορα αντιοξειδωτικά φυτοχημικά.
Αναμένονται συνεργιστικές φυσιολογικές επιδράσεις από το προϊόν, οι οποίες
μπορεί να συμβάλουν στη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής κατάστασης.
Το προτείνουμε μία ή δύο φορές την ημέρα, μετά τα γεύματα, μετά το πρωινό
ή / και το μεσημεριανό γεύμα. Λόγω της περιεκτικότητάς του σε καφεΐνη, η
χρήση του το βράδυ συνιστάται μόνο εάν προετοιμαζόμαστε για συνειδητή
αφύπνιση.
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