
COMPLEX
PACK

Rozwój produktów Flavon obrał nowy kierunek! Oprócz możli-
wości regularnego spożywania owoców i warzyw od teraz ofe-
rujemy również alternatywę, dającą możliwość zastąpienia lub 
uzupełnienia jednego lub dwóch pełnowartościowych posiłków 
dziennie.

Rusza nowa linia produktów, a jej pierwszym przedstawicielem 
jest Flavon Complex Pack. Zawiera proteiny, czyli białka, które 
są niezbędnymi makroskładnikami odżywczymi dla ludzkiego or-
ganizmu;  węglowodany, które dostarczają energii niebezpośred-
nio; fitozwiązki pochodzenia roślinnego (przeciwutleniacze) oraz 
witaminy i minerały.

Naszym celem jest to, abyśmy poprzez korzystanie z tego pro-
duktu przyczynili się do zdrowego odżywiania, do naturalnej kon-
troli wagi ciała, do regeneracji i utrzymania zdrowia mięśni, masy 
mięśniowej i zdrowia kości.

Jest to produkt o konsystencji proszku, który po rozpuszczeniu w 
wodzie (lub mleku czy w mleku roślinnym) pokrywa całe zapo-
trzebowanie na te substancje odżywcze, które warto do-
starczyć naszemu organizmowi w trakcie posiłku.

Jest to produkt kompleksowy, który mogą spożywać wszyscy do-
rośli. Nie tylko osoby uprawiające sport zawodowo czy też kobie-
ty i mężczyźni, którzy chcą zwiększyć masę mięśniową; nie tylko 
osoby odchudzające się, które szukają wsparcia dla swojej diety; 
ale także na przykład ci, którzy chcą zastąpić jeden lub dwa posiłki 
w sposób szybki, ale dostarczający ważnych składników odżyw-
czych.

Podczas opracowywania produktu skupiliśmy się przede 
wszystkim na jakości i rodzaju białka, dlatego wybraliśmy 
białko roślinne, grochowe i ryżowe, pomijając alternatywy 
pochodzenia zwierzęcego i soję.

Budulcem białek są aminokwasy, które przyswajamy w większości 
z naszego pożywienia, a ich niektóre odmiany produkuje też nasz 
organizm. Białka mają złożoną strukturę przestrzenną i odgrywa-
ją znaczną rolę fizjologiczną, na którą składają się najważniejsze 
funkcje zapewniające rozwój i działanie mięśni, utrzymanie prawi-
dłowego poziomu cukru i masy ciała oraz zdrowia skóry i kości. 

Są ważne również przy kontroli objawów metabolicznych, jak na 
przykład otyłości. Otyłość jest konsekwencją stresu oksydacyjne-
go, siedzącego trybu życia, braku ruchu, niezdrowej diety i stanu 
hormonalnego, co może wiązać się z szeregiem niekorzystnych 
skutków zdrowotnych.

Jak już wspomnieliśmy, obecna w produkcie mieszanka białkowa 
jest pochodzenia roślinnego. Może być ona dzięki temu bezpiecz-
nie spożywana zarówno przez wegetarian, jak i przez wegan. Ist-
nieje znaczna różnica we wpływie białek zwierzęcych i roślinnych 
na nasze zdrowie — na korzyść białek roślinnych.

Produkt jest bezglutenowy i nie zawiera soi. Ma niską 
zawartość tłuszczu. Zawiera również prebiotyczne włókna 
roślinne, których najważniejszym źródłem jest dodana inuli-
na.  Charakteryzuje się wysoką zawartością witaminy C, w jego 
składnikach, głównie w dzikiej róży. Witamina C przyczynia się 
do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym oraz do pra-
widłowego funkcjonowania układu nerwowego. Ponadto pro-
dukt jest źródłem witamin D i E, witamin z grupy B (B₁, B₂, B₃, 
B₅, B₆ i B₉) oraz minerałów (Mg, Zn, Ca i Cu).  Wśród nich na 
uwagę zasługuje magnez, który przyczynia się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia oraz odgrywa rolę w prawidłowej 
syntezie białek.

Typowymi aminokwasami egzogennymi produktu są L-argini-
na, L-lizyna, L-metionina, a także L-karnityna, która ma ważne 
działanie fizjologiczne.

Ważnym jego składnikiem jest kwas alfa-liponowy na bazie wa-
rzyw, który działa synergicznie z innymi przeciwutleniaczami, 
zwiększa produkcję glutationu, regeneruje witaminy A, C i E 
oraz zwiększa wrażliwość na insulinę, może wspomóc zdrowie 
skóry i naturalną kontrolę wagi ciała, a także optymalne działa-
nie naszego zegara biologicznego.

Roślinne składniki produktu mają pochodzenie naturalne.
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