
ПРЕПОРЪЧВАМЕ:
+ за всеки възрастен
+ ако не консумирате достатъчно количество зеленчуци
+ ако искате да консумирате зеленчуци в изцяло нова форма

+ за съзнателните потребители като част от една модерна диета
+ ако за вас е важно да приемате активни вещества от чист източник

12 072 T-ORAC /дневна доза 

Облепиха Спанак 

Чесън 

Пшенична трева

Зелен чай 

Грейпфрут 

Моркови

Корен целина 

Броколи 

Корен магданоз

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:
+ за всеки възрастен, който се грижи за здравето си
+ ако се храните еднообразно
+ ако здравето ви и здравето на вашето семейство е важно за вас
+ ако не консумирате достатъчно количество плодове
+ ако искате да се наслаждавате на преимуществата на един иновативен продукт

10 896 T-ORAC /дневна доза 

Черна боровинка

Червено грозде

Облепиха

касис

Черен бъз

Цвекло Женшен

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:
+ за деца, бременни жени и кърмещи майки
+ ако детето ви не консумира достатъчно количество плодове
+ защото добавяме витамини за още по-голяма ефективност
+ защото осигурява значителна част от активните вещества в плодовете
+ защото съдържа вещества, необходими за развиващия се организъм

14 754 T-ORAC /дневна доза 

Вишна 

Черна боровинка

Къпини

Касис Облепиха Цвекло

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:
+ за хора от средна възраст до най-възрастните
+ ако вашият организъм има нужда от по-голяма защита
+ ако копнеете за естествена хранителна добавка
+ ако искате да консумирате плодове в концентрирана форма
+ ако искате да се наслаждавате на синергията на специалните съставки

14 514 T-ORAC /дневна доза 

Червена боровинка

Касис

Тиква

Вишна 

Черен бъз 

Арония

Шипка 

Гроздови семена

BASIC BASIC BASIC BASIC

WWW.FLAVONMAX.COM

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:
+ за възрастни, които искат нов тласък

+ за тези, които търсят естествен стимулант

+ защото можете да намалите чувството си на умора навсякъде и

по всяко време

+ ако търсите източник на кофеин с продължително стимулиращо

действие

+ ако искате да сте на върха, както психически, така и физически

Ананас Ябълка Арония

ЧерешаБодлива круша Нони Гуарана 

Водорасли 
спирулина

2012
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ПРЕПОРЪЧВАМЕ:
+ за всички възрасти - от децата до най-възрастните
+ ако търсите висококачествен зеленчуков продукт
+ ако желаете да допълните дневната си консумация на зеленчуци
+ ако искате да консумирате зеленчуци в концентрирана форма
+ защото това е уникален продукт на пазара на хранителни добавки

20 556 T-ORAC /дневна доза 

Куркума Бета-глюкан Зелен чай Артишок

Моринга

Аспержи

Спанак

Облепиха

Портокал

Броколи

Водорасли спирулина

Моркови

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:
+ за деца и възрастни, които искат нещо ново и интензивно
+ ако търсите изключителен продукт за подпомагане на имунната система
+ ако желаете да усетите изключителния, комбиниран ефект на 
растителните масла и зеленчуци
+ ако искате хранителна добавка, която може да се консумира навсякъде и 
по всяко време
+ ако желаете да направите дългосрочна инвестиция в здравето си

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:
+ за цял живот,  за  деца и възрастни, за всички
+ ако желаете да допълните съзнателната си диета с комплексен продукт
+ ако търсите модерна, иновативна и новаторска хранителна добавка
+ ако желаете да се насладите на уникалната синергия на плодове и масла
+ ако искате да имате лесен достъп до хранителна добавка навсякъде и по 
всяко време

ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ
които искат да дадат на децата си:
+ авангарден натурален продукт в допълнение на балансирания хранителен   
режим
+ първокласен продукт с изключително качество
+ ценни съставки с комплексно действие върху развитието на детския 
организъм
+ хранителна добавка, която могат да консумират винаги и навсякъде

24 450 T-ORAC /дневна доза 188 224 T-ORAC /дневна доза 74 640 T-ORAC /дневна доза 

Масло от семена 
от чиа

Масло от плодове 
на облепиха Конопено Масло МорингаСусамово Масло

Гъба шийтакеНар 

ТикваВишна

Домат

КивиЦвекло 

Земна ябълкаЯбълка

ФурмиБодлива круша

АртишокЧерна боровинка

ШипкаБета-глюкан

Масло от семена 
от касис Орехово Масло Манго

Ягода Ябълка Нар Моркови

Черен бъз Цвекло Годжи бериАцерола

Тиква 

Гроздови семена

Бета-глюкан

PREMIUMPREMIUMPREMIUMPEAKPEAKPEAK

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:
+ за млади и възрастни хора, които желаят целенасочено да подпомогнат 

имунната си система

+ защото добавихме витамини C и D, цинк, селен и астаксантин

+ тъй като витамин С допринася за нормалното функциониране на нервната 

система

+ защото витамин D допринася за поддържането на здрави кости

+ защото съдържа и ефикасни билки като ехинацея и хибискус

Нар Астаксантин Шипки

Ябълка Ехинацея

Облепиха Хибискус Синьо грозде Ацерола

Бета-глюкан

FLAVON
ПРЕПОРЪЧВАМЕ:
+ за всички възрасти - от децата до най-възрастните
+ ако сте подложени на интензивен стрес; ако спортувате редовно
+ ако имате нужда от повече енергия за мозъка
+ ако искате да задоволите желанието си за сладкиши по здравословен начин
+ ако искате да усетите синергията на какаовите зърна, древни подправки, 
супер плодове и зеленчуци

60 606 T-ORAC /дневна доза 

Какаови зърна Нар 

Касис

Вишна

Канела Червена боровинка

Куркума

Тиква

Бета-глюкан

Шипка

Цвекло

Масло от тиквено 
семе Oрехово Масло

Арония Арония

Арония

IMMUNE


