
ODPORÚČAME:
+ pre všetkých dospelých
+ ak nekonzumujete dostatočné množstvo zeleniny
+ keď vám záleží na tom, aby účinné látky pochádzali z čistých zdrojov
+ ak chcete konzumovať zeleninu v úplne novej forme
+ uvedomelým spotrebiteľom ako súčasť moderného jedálníčka

12 072 T-ORAC / 6g

Spirulina Rakytník
rešetliakový

Špenát

Cesnak

Zelené výhonky 
pšenice

Zelený čaj

Grapefruit

Mrkva

Zeler

Brokolica

Petržlen

ODPORÚČAME:
+ pre dospelých, ktorí žijú aktívny, urýchlený život
+ keď potrebujete zdravé povzbudenie
+ ak chcete vyhovieť požiadavkám 21. storočia
+ lebo jeho konzumáciou využijete výhody superovocia
+ ak chcete zvýšiť dennú dávku horčíka a zinku

38 094 T-ORAC / 6g

  

Acerola

Ananás

Zelený čaj

Arónia čiernoplodá

Açai

Guarana

Maliny

Opuncia

ODPORÚČAME:
+ zdravotne uvedomelým dospelým
+ keď sa stravujete jednostranne
+ ak vám záleží na svojom zdraví ako aj na zdraví celej rodiny
+ každému, kto nekonzumuje dostatočné množstvo ovocia
+ každému, kto chce využívať výhody inovatívneho výrobku

10 896 T-ORAC / 6g

Čučoriedky

Modré hrozno

Rakytník
rešetliakový

Čierne ríbezle

Baza čierna

Cvikla Ženšen

ODPORÚČAME:
+ pre deti, tehotné ženy a dojčiace mamičky
+ ak vaše deti nekonzumujú dostatočné množstvo ovocia
+ lebo obsahuje látky, ktoré organizmus vo vývoji potrebuje
+ lebo sme kvôli zvýšeniu efektivity dodali vitamíny navyše
+ lebo zabezpečuje značnú časť účinných látok ovocia

14 754 T-ORAC / 6g

Višne

Čučoriedky

Ostružina černicová

Čierne ríbezle Rakytník
rešetliakový

Cvikla

WWW.FLAVONMAX.COM

ODPORÚČAME:
+ pre dospelých a seniorov 
+ pre silnejšiu ochranu vášho organizmu 
+ každému, kto túži po prírodnom výživovom doplnku
+ pre užívanie ovocia v koncentrovanej forme 
+ pre využitie synergie špeciálnych zložiek

14 514 T-ORAC / 6g

Brusnice

Čierne ríbezle

Tekvica veľkoplodá

Višne

Baza čierna

Arónia čiernoplodá

Šípky

Hroznové jadierka

BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC

2012

QUALITY

PANTONE+CMYK Coated

PANTONE P 1-3C

PANTONE P 33-16 C

PANTONE P 2-4C

tp_sk_1911



ODPORÚČAME:
+ pre všetky vekové skupiny, od detí až po najstarších
+ pri zvýšenom stresovom zaťažení, pravidelnom športovaní
+ každému, kto potrebuje viac mentálnej energie
+ každému, kto by si túžbu po sladkostiach uspokojil zdravým spôsobom
+ každému, kto by si rád zvolil synergiu kakaových bôbov,
     pravekých korenín, superovocia a zeleniny60 606 T-ORAC / 6g

Kakaové bôby Granátové jablko

Čierne ríbezle 

Višne

Škorica

Arónia čiernoplodá

Brusnice

Kurkuma

Tekvica veľkoplodá

Beta glukan

Šípky

Cvikla 

ODPORÚČAME:
+ pre dospelých, ktorí dbajú na svoju mentálnu kondíciu
+ ak ste vystavený nadpriemernému oxidatívnemu stresu
+ nepravidelne sa stravujúcim vedúcim a manažérom
+ každému, kto pracuje 12-16 hodín denne pri stálom stresovom zaťažení
+ keď ste neustále v pohybe, športujete

42 306 T-ORAC / 6g

Modré hrozno

Rakytník
rešetliakový 

Baza čierna Ženšen

Granátové jablko

Acerola

Čierne ríbezle

Čučoriedky Cvikla

ODPORÚČAME:
+ pre všetky vekové skupiny, od detí až po najstarších
+ každému, kto potrebuje zeleninový výrobok vysokej kvality
+ každému, kto by rád doplnil svoju dennú spotrebu zeleniny
+ pre užívanie zeleniny v koncentrovanej forme
+ lebo tvorí vynikajúcu kombináciu s ostatnými výrobkami Flavon

20 556 T-ORAC / 6g

Kurkuma Beta glukan Zelený čaj Artičoky

Moringa oleifera

Špargľa

Špenát

Rakytník
rešetliakový

Pomaranč

Brokolica

Spirulina

Mrkva

ODPORÚČAME:
+ pre deti aj dospelých, pre každého, kto potrebuje niečo nové a intenzívne
+ kto hľadá výnimočný výrobok na podporu imunitného systému
+ kto chce využívať mimoriadne vzájomné účinky zeleninových a olejových zložiek
+ kto hľadá výživový doplnok, ktorý môže užívať kdekoľvek a kedykoľvek

ODPORÚČAME:
+ kto chce využiť jedinečnú synergiu olejov a ovocia
+ kto hľadá módny, inovatívny a revolučný doplnok stravy
+ kto hľadá ten istý výrobok svojim deťom, rodičom a starým rodičom
+ pre koho je dôležité, aby sa k dennej dávke podporujúcich látok dostal 
     kedykoľvek a kdekoľvek

ODPORÚČAME:
všetkým rodičom, ktorí pre svoje deti:
+ hľadajú revolučný prírodný výrobok na doplňovanie vyváženej stravy
+ doprajú prémiový výrobok vynikajúcej kvality
+ chcú posilniť vyvíjajúce sa telo synergiou výnimočných prísad
+ potrebujú výživový doplnok, užívateľný kedykoľvek a kdekoľvek

24 450 T-ORAC / 6g188 224 T-ORAC / 10g74 640 T-ORAC / 10g

Olej zo semienok 
chia

Olej z dužiny rakyt-
níka rešetliakového Konopný olejOrechový olej Olej zo semienok 

moringy Moringa oleiferaSezamový olej

Prášok z húb 
shiitakeGranátové jablko

Tekvica
veľ koplodá

Višne

ParadajkyArónia čiernoplodá

KiviCvikla

TopinamburJablko

DatleOpuncia

ArtičokyČučoriedky

ŠípkyBeta glukan

Olej zo semien 
čiernych ríbezlí Orechový olej Tekvicový olej Mango

Jahoda Jablko Granátové jablko Mrkva

Baza čierna Cvikla Goji bobuleAcerola

Tekvica
veľ koplodná

Hroznové 
jadierka 

Beta glukan
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