
A Peak koncepció legújabb terméke, a Boost - magyarul „len-
dület” - az értékes, magas hatóanyagtartalmú gyümölcsök és 
az elnyújtott stimuláló hatást biztosító koffein-forrás, a guara-
na magával ragadó szinergizmusa, amely egyszerre élénkít és 
nyújt erős antioxidáns hatást. Hogy mentálisan és fizikailag is 
a csúcson legyünk!

Napi kiszerelése révén elfér bármely zsebben; bárhol, bármikor fo-
gyasztható.

A Flavon Peak Boost azoknak a felnőtteknek készült, akik alkalom-
szerűen vagy rendszeresen, és egészségesen szeretnének aktivizálód-
ni, lendületet kapni, felfrissülni! Ez egy könnyen fogyasztható, energeti-
záló termék, mely csökkentheti a fáradtságérzetet és a stressz negatív 
hatásait. Gyümölcstartalma 98%.

Összetevői: lékoncentrátumok (ananász, alma, arónia, cseresznye, fü-
gekaktusz), noni (Morinda citrifolia) gyümölcspor, guarana (Paullinia 
cupana) por, C-vitamin (L-aszkorbinsav), koffein.

Ananász: az elsősorban a trópusi éghajlaton termő gyümölcs különö-
sen gazdag C-vitaminban. Mellette B-vitamint, kalciumot, magnézi-
umot, vasat, foszfort, káliumot és cinket is tartalmaz. Különleges ható-
anyaga a bromelain enzim, amely képes beindítani és megkönnyíteni 
a fehérjék emésztését, gyors lebontását. Nagy mennyiségben forrása a 
triptofán nevű esszenciális aminosavnak, amit szervezetünk nem tud 
előállítani, tehát táplálékkal kell biztosítanunk. Ez a szerotonin képződés-
hez szükséges, amely javítja a stressztűrő képességet.  Magas a mangán-
tartalma, mely segíthet megőrizni csontjaink szilárdságát.

Alma: az egyik legismertebb és legkedveltebb gyümölcsünk, szerte a 
világon termesztik és fogyasztják a több ezer fajta valamelyikét. Flavo-
noid típusú vegyületek bőséges tárháza jellemzi, illetve vízoldékony 
rostanyaga, a pektin rengeteg jótékony hatásáról ismert. Az alma jó 
hírét, a gyógyító erejébe vetett ősi hitet jelzi az is, hogy több nép mi-
tológiájában szerepel.

Arónia: ez a rendkívül magas tápértékű vadgyümölcs nem véletlenül 
került a figyelem középpontjába. Értékét magas flavonoid- és antoci-
anin-tartalmának, vízben oldódó B1-, B2-, B6-, B9-, B12-, C- és H-vitamin, 
zsírban oldódó A-, E- és K-vitamin tartalmának, valamint kiemelkedően 
magas, a sejteket a pusztulástól védő, szabadgyök-befogó kapacitásá-
nak köszönheti.

Cseresznye: az egyik legnépszerűbb gyümölcsünk, amely gyorsan 
megemeli a test energiaszintjét és serkenti a melatonin hormon kelet-
kezését az agyban. Jelentős a C-vitamin tartalma, sok benne a foszfor, 
a kalcium, a nátrium, a kobalt, a kálium és a vas. A többi bogyós gyü-
mölcshöz hasonlóan, a cseresznyében is sok a kedvező élettani hatású 
antioxidáns, flavonoid és antocián vegyület.

Fügekaktusz: a Közép-Amerikából származó sivatagi kaktuszféle 
értékes gyümölcse. Magas a karotin tartalma, A-, B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, 
B12- és C-vitamin-forrás. Gazdag ásványi anyagokban, főként vasban, 
kalciumban, magnéziumban, nátriumban és káliumban. Sok benne az 
élelmi rost, a fehérje, a poliszacharid és a bioflavonoid. Támogatja az 
anyagcsere-folyamatokat, kedvező hatással van az emésztésre, előse-
gítheti a testsúly-csökkentést is.

Noni: egy teljesen új összetevő, korábban egyik Flavon terméknél sem 
alkalmaztuk. Bár hazánkban kevesen ismerik jótékony hatásait, több 
ezer éve a polinéz törzsek „csoda gyümölcse”. Szerencsére ma már 
nem kell Hawaiira vagy Tahitira utazni egy kis noniért. Segíti az im-
munrendszer egészséges működését, erős antioxidáns és jellegzetes 
antimikrobás hatásai vannak.

Guarana: egy brazil kúszónövény gyümölcse, mely az Amazonas-me-
dencében őshonos. Olyan értékes élénkítő szerek tárháza, mint a koffe-
in, a teofillin, a teobromin. Antioxidáns-forrás: tartalmaz tanninokat, 
szaponinokat, katechineket. Jelentős az élelmi rosttartalma is. Termé-
szetes koffeintartalma miatt segít az összpontosításban, mentális ener-
giát ad, javítja a testi és a szellemi teljesítőképességet, pozitív hatással 
lehet a memóriára. Magja 5x nagyobb koffeinkoncentrációval rendel-
kezik, mint a kávébab, és élénkítő hatása lényegesen elnyújtottabban 
jelentkezik. Fokozhatja az anyagcserét, így a testsúlycsökkentéshez is 
hozzájárulhat. A tanninok miatt jótékony hatással lehet az emésztési 
problémákra.

A termék jellemzője a magas, jó biohasznosulású C-vitamin-tartalom, 
sok benne az élelmi rost, a fehérje, a poliszacharid és a bioflavonoid, il-
letve a többféle antioxidáns hatású fitokemikália. A terméktől szinerge-
tikus élettani hatások várhatóak, melyek hozzájárulhatnak a mentális 
és a fizikai állapot javulásához.

Naponta egy-két alkalommal, étkezés után javasoljuk, a reggelit és/
vagy az ebédet követően. Koffeintartalma miatt az esti alkalmazása 
csak akkor célszerű, ha tudatos ébrenlétre készülünk.
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