
AJÁNLJUK:
+ felnőtteknek, akik minőségi zöldségpótlásra vágynak
+ ha tudatosan válogatott zöldségek komplex hatására kíváncsi
+ ha fontos a hatóanyagok tiszta forrásból történő bevitele
+ ha teljesen új formában szeretne zöldségeket fogyasztani
+ azoknak, akik kedvelik a határozott ízeket

12 072 T-ORAC / napi adag
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AJÁNLJUK:
+ minden egészségtudatos felnőttnek
+ azoknak, akik nagyon egyoldalúan táplálkoznak
+ ha elkötelezte magát a minőségi étrend-kiegészítésre
+ ha nem fogyaszt megfelelő mennyiségű gyümölcsöt
+ ha szeretné élvezni egy innovatív termék előnyeit

10 896 T-ORAC / napi adag
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AJÁNLJUK:
+ gyermekeknek, várandós és szoptatós kismamáknak
+ ha gyermeke nem fogyaszt megfelelő mennyiségű gyümölcsöt
+ mert a fejlődő szervezetnek szükséges anyagokat tartalmaz
+ mert több vitamint is hozzáadtunk a hatékonyság érdekében
+ mert a gyümölcsök hatóanyagainak jelentős részét biztosítja

14 754 T-ORAC / napi adag
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AJÁNLJUK:
+ középkorú felnőttektől a legidősebbekig mindenkinek
+ ha a szervezetének több védelemre van szüksége
+ ha immunrendszerét természetes módon erősítené
+ ha koncentrált formában szeretne gyümölcsöket fogyasztani
+ ha szeretné élvezni a speciális összetevők szinergiáját

14 514 T-ORAC / napi adag
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AJÁNLJUK:
+ felnőtteknek, akik új lendületre vágynak
+ azoknak, akik természetes élénkítőt keresnek
+ mert bárhol, bármikor csökkentheti fáradtságérzetét
+ ha elnyújtott stimuláló hatású koffein-forrást keres
+ ha mentálisan és fizikailag is a csúcson szeretne lenni

Ananász Alma Fekete berkenye

CseresznyeFügekaktusz Noni Guarana

WWW.FLAVONMAX.COM

2012

tp_hu_23_01



AJÁNLJUK:
+ minden korosztálynak, gyerekektől a legidősebbekig
+ ha magas minőségű zöldségterméket keres
+ ha kivételes összetevőkkel bővítené zöldségfogyasztását
+ ha komplex, koncentrált formában fogyasztana zöldségeket
+ mert egyedi termék az étrend-kiegészítők piacán

20 556 T-ORAC / napi adag
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AJÁNLJUK:
+ gyermekeknek és felnőtteknek, akik valami újra és intenzívre vágynak
+ ha immunrendszere támogatásához egy kivételes terméket keres
+ ha érezné a növényi olajok és a zöldségek különleges, együttes hatását
+ ha olyan kiegészítőre vágyik, melyet akkor és ott fogyaszt, ahol szeretne
+ ha hosszú távon tervez befektetni az egészségébe

AJÁNLJUK:
+ egy egész életen át, gyermekektől a legidősebbekig mindenkinek
+ ha tudatos táplálkozása mellé egy forradalmi, komplex termékre vágyik
+ ha mind kiszerelésében, mind tartalmában úttörő terméket keres 
+ ha érdekli a minőségi növényi olajok és gyümölcsök speciális szinergiája
+ ha gyorsan, bárhol, bármikor hozzáférhető étrend-kiegészítőt szeretne 

AJÁNLJUK
minden szülőnek, aki gyermekének:
+ természetes és úttörő terméket keres kiegyensúlyozott étrendje mellé
+ kimagasló minőségű, prémium terméket szán
+ fejlődő szervezetét kivételes összetevők együttes hatásával erősítené
+ olyan étrend-kiegészítőt kíván adni, melyet bármikor, bárhol fogyaszthat

24 450 T-ORAC / napi adag188 224 T-ORAC / napi adag74 640 T-ORAC / napi adag
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AJÁNLJUK:
+ fiataloknak, felnőtteknek, akik immunrendszerüket célzottan támogatnák
+ mert C- és D-vitamint, cinket, szelént és astaxanthint is hozzáadtunk
+ hiszen a C-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez
+ ugyanis a D-vitamin hozzájárul az egészséges csontozat fenntartásához
+ mert olyan hatékony gyógynövényeket is tartalmaz, mint az echinacea és 
    a hibiszkusz 

Gránátalma Astaxanthin Csipkebogyó

Alma Echinacea

Fekete berkenye

Homoktövis Hibiszkusz Kékszőlő Acerola

Béta-glükán

FLAVON
AJÁNLJUK:
+ minden korosztálynak, gyerekektől a legidősebbekig
+ ha fokozott stressznek van kitéve; rendszeresen sportol
+ ha több mentális energiára van szüksége
+ ha édesség utáni vágyát egészségesen szeretné kielégíteni
+ ha tudatosan választaná a kakaóbab, az ősi fűszerek, szupergyümölcsök
     és zöldségek szinergiáját60 606 T-ORAC / napi adag
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