COMPLEX
PACK

A Flavon termékfejlesztése új irányt vett! A rendszeres gyümölcs- és
zöldségbevitel lehetősége mellett mostantól napi egy vagy két teljes
értékű étkezés kiváltására, kiegészítésére is kínálunk alternatívát.
Új termékvonal indul útjára, melynek bemutatkozó, első képviselője a Flavon Complex Pack. Tartalmaz proteineket, azaz fehérjéket, melyek az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen
makrotápanyagok; nem közvetlenül energiát adó szénhidrátokat; növényi eredetű fitokemikáliákat (antioxidánsok); vitaminokat és ásványi anyagokat.
Célunk, hogy használatával hozzájáruljunk az egészséges táplálkozáshoz, a természetes testsúlykontrollhoz, az izomegészség, az
izomtömeg, illetve a csontegészség megtartásához, annak regenerációjához.
Ez egy por állagú termék, mely vízben (vagy tejben/növényi tejben)
feloldva fedezi mindazt a tápanyagszükségletet, amit egy étkezés alkalmával érdemes a szervezetünkbe juttatni.
Egy komplex termék, amit minden felnőtt fogyaszthat. Nemcsak a
magas szinten sportolók, izomtömeget növelni akaró nők és férfiak; nemcsak a fogyókúrázók, akik diétájukhoz keresnek segítséget;
hanem például azok is, akik valami gyors, de a fontos tápanyagokat
biztosító megoldással szeretnék egy vagy két étkezésüket helyettesíteni.
A fejlesztés során elsődlegesen a fehérje minőségére, fajtájára összpontosítottunk, ezért választottuk a növényi, borsó- és rizsfehérjét, mellőzve az állati eredetű alternatívákat
és a szóját.
A fehérjék építőelemei az aminosavak, melyeket nagyrészt ételeinkből veszünk magunkhoz, illetve bizonyos fajtákat a szervezetünk is előállít. A proteinek bonyolult térbeli szerkezetűek, sok
élettani szerepük van, melyek közül kiemelkedőek az izomfejlődést, az izomműködést támogató, a megfelelő cukorszint és
egészséges testsúly megtartását elősegítő, a bőr- és a csontegészséget biztosító funkciók. Fontosak még a metabolikus
szindrómák, mint az elhízás, kontrolljában is. Az elhízás az oxidatív stressz, az ülő életmód, a mozgáshiány, az egészségtelen
táplálkozás és hormonális állapot következménye, ami számos
egészségkárosító hatással függhet össze.

Ahogyan említettük, a termékben jelen lévő proteinkeverék növényi eredetű, így vegetáriánusok és vegánok is nyugodtan fogyaszthatják. Az állati és a növényi eredetű proteinek között
lényeges egészségi különbségek vannak a növényi eredetűek
javára. Ez utóbbiak tápértékei, antioxidáns hatásai, esszenciális aminosav-tartalmuk, felszívódásuk, emészthetőségük mind
jobb, mint az állati eredetűeknek. A növényi termékek rosttartalmúak, nem tartalmaznak koleszterint és allergizáló hatásuk is
alacsonyabb.
Új termékünk a proteineket egy szénhidrát mátrixszal együtt tartalmazza, ami maltodextrinből és izomaltulózból áll. Az izomaltulózt tartalmazó élelmiszerek, italok fogyasztása alacsonyabb
vércukorszint-emelkedést idéz elő fogyasztásuk után, mint a cukortartalmú élelmiszerek, italok.
Glutén- és szójamentes, zsírtartalma alacsony. Prebiotikus
hatású növényi rostokat is tartalmaz, legfontosabb forrása ennek
a hozzáadott inulin. Jellemzője a magas C-vitamin-tartalom, melyet főként a csipkebogyó, mint összetevő ad. A C-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez és az
idegrendszer normál működéséhez. Mellette D- és E-vitaminok,
B-vitaminok (B1, B2, B3, B5, B6, B9), illetve ásványi anyagok (Mg,
Zn, Ca, Cu) forrása is. Közülük kiemelendő a magnézium, mely
hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, illetve szerepet játszik a normál fehérjeszintézisben.
A termék jellemző esszenciális aminosavjai az L-arginin, az L-lizin, az L-metionin, illetve a fontos élettani hatással rendelkező
L-karnitin.
Fontos összetevője a zöldség eredetű alfa-liponsav, amely szinergetikus hatású más antioxidánsokkal, fokozza a glutation termelést, regenerálja az A-, C-, E-vitamint, valamint fokozza az inzulin
érzékenységet, elősegítheti a bőr egészségét és a természetes
testsúlykontrollt, illetve a biológiai óránk optimális működését.
A termék növényi összetevői természetes eredetűek.
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