
Najnowszy produkt koncepcji Peak, Boost — co oznacza „pęd, 
rozpęd” — to wartościowe owoce o wysokiej zawartości sub-
stancji czynnych, to źródło kofeiny o przedłużonym działaniu 
pobudzającym i porywający synergizm guarany, która jedno-
cześnie orzeźwia i zapewnia silne działanie antyoksydacyjne. 
Abyś był na topie tak psychicznie, jak i fizycznie!

Saszetka zawierająca jedną porcję produktu zmieści się w każdej kie-
szeni, można więc spożywać go gdziekolwiek i kiedykolwiek.

Flavon Peak Boost przeznaczony jest dla dorosłych, którzy chcieliby 
się bardziej uaktywnić i zregenerować w zdrowy sposób oraz nabierać 
rozpędu co jakiś czas lub regularnie! Jest to produkt łatwy do spoży-
cia, energetyzujący, który może zmniejszyć uczucie zmęczenia i nega-
tywne skutki stresu. Zawiera 98% owoców.

Składniki: koncentraty soków (z ananasa, z jabłek, z aronii, z czereśni 
i z opuncji), owoce noni (Morinda citrifolia) w proszku, guarana (Paul-
linia cupana) w proszku, witamina C (kwas L-askorbinowy) i kofeina.

Ananas: ten owoc uprawiany głównie w klimacie tropikalnym jest 
szczególnie bogaty w witaminę C.  Oprócz tego zawiera witaminę B, 
wapń, magnez, żelazo, fosfor, potas i cynk. Jego wyjątkowym skład-
nikiem aktywnym jest enzym bromelaina, który jest w stanie inicjo-
wać i ułatwiać trawienie oraz szybki rozkład białek. W dużej ilości jest 
źródłem niezbędnego aminokwasu zwanego tryptofanem, którego 
nasz organizm nie jest w stanie wyprodukować, dlatego musimy do-
starczać go wraz z pożywieniem. Jest to konieczne do produkcji sero-
toniny, która poprawia tolerancję na stres. Posiada wysoką zawartość 
manganu, który może pomóc w zachowaniu wytrzymałości naszych 
kości.

Jabłko: to jeden z naszych najbardziej znanych i lubianych owoców. 
Na całym świecie uprawia się i spożywa którąś z jego tysięcy odmian. 
Charakteryzuje się obfitą zawartością związków flawonoidowych, a 
jego rozpuszczalny w wodzie błonnik, pektyna, znany jest z wielu ko-
rzystnych efektów.  O dobrej renomie jabłka, o starożytnej wierze w 
jego moc uzdrawiania, świadczy również to, że występuje w mitolo-
giach wielu narodów.

Aronia: ten niezwykle bogaty w składniki odżywcze dziki owoc zna-
lazł się w centrum uwagi nieprzypadkowo. Swoją wartość zawdzięcza 
wysokiej zawartości flawonoidów i antocyjanów, zawartości rozpusz-
czalnych w wodzie witamin B₁, B₂, B₆, B₉, B₁₂, C i H, rozpuszczalnych w 
tłuszczach witamin A, E i K, a także wyjątkowo wysokim zdolnościom 
wychwytywania wolnych rodników, co chroni komórki przed zniszcze-
niem.

Czereśnia: to jeden z naszych najpopularniejszych owoców, który 
szybko podnosi poziom energii w organizmie i stymuluje powstawa-
nie hormonu melatoniny w mózgu. Ma znaczną zawartość witaminy 
C, fosforu, wapnia, sodu, kobaltu, potasu i żelaza. Podobnie do innych 
owoców jagodowych, czereśnie też są bogate w fizjologicznie korzyst-
ne przeciwutleniacze, flawonoidy i antocyjany.

Opuncja: to cenny owoc kaktusa pustynnego pochodzący z Ameryki 
Środkowej. Jest bogaty w karoten i stanowi źródło witamin A, B₁, B₂, 
B₃, B₅, B₆, B₁₂ i C. Bogaty w minerały, głównie żelazo, wapń, magnez, 
sód i potas. Zawiera dużo błonnika pokarmowego, białka, polisachary-
dów i bioflawonoidów. Wspomaga procesy metaboliczne, korzystnie 
wpływa na trawienie, a także może sprzyjać zmniejszeniu wagi ciała.

Noni: zupełnie nowy składnik, nie stosowaliśmy go wcześniej w żad-
nym z produktów Flavonu. Choć u nas niewiele osób zdaje sobie spra-
wę z jego dobroczynnego działania, od tysięcy lat jest „cudownym 
owocem” plemion polinezyjskich. Na szczęście dziś nie trzeba już po-
dróżować na Hawaje czy na Tahiti po trochę noni. Pomaga w zdro-
wym funkcjonowaniu układu odpornościowego, ma silne działanie 
antyoksydacyjne i charakterystyczne właściwości przeciwbakteryjne.

Guarana: to owoc brazylijskiego pnącza pochodzącego z dorzecza 
Amazonki. Jest skarbnicą cennych stymulantów takich jak kofeina, 
teofilina czy teobromina. Jest też źródłem przeciwutleniaczy — za-
wiera garbniki, saponiny i katechiny. Posiada też znaczną zawartość 
błonnika pokarmowego. Dzięki naturalnej zawartości kofeiny poma-
ga w koncentracji, dodaje energii mentalnej, poprawia sprawność 
fizyczną i umysłową, może mieć pozytywny wpływ na pamięć. Jej 
nasiona mają 5-krotnie wyższą koncentrację kofeiny niż ziarna kawy, 
a jej orzeźwiające działanie jest znacznie przedłużone.  Może przyspie-
szyć przemianę materii, dzięki czemu może się również przyczynić 
do zmniejszenia wagi ciała. Dzięki garbnikom może mieć korzystny 
wpływ na funkcje trawienne.

Produkt charakteryzuje się wysoką zawartością witaminy C o dobrej 
bioprzyswajalności. Ma dużą ilość błonnika pokarmowego, białka, 
polisacharydów i bioflawonoidów, a także różnych związków fitoche-
micznych o działaniu antyoksydacyjnym. Od produktu można oczeki-
wać synergicznych efektów fizjologicznych, które mogą przyczynić się 
do poprawy kondycji psychicznej i fizycznej.

Zalecamy spożywać go raz lub dwa razy dziennie, po posiłku, po śnia-
daniu i po obiedzie. Ze względu na zawartość kofeiny zastosowanie 
wieczorne jest celowe tylko wtedy, gdy przygotowujemy się do świa-
domego czuwania.
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