
PENTRU CA SĂNĂTATEA SĂ FIE CEVA FIRESC.

RECOMANDĂM:

+ pentru toţi adulţii
+ dacă nu cosumaţi cantitatea optimă de legume
+ persoanelor preocupate de provenienţa sigură a componentelor
+ dacă doriţi să consumaţi legumele într-o nouă formă
+ consumatorilor interesaţi să aibă un regim alimentar modern

12 072 T-ORAC / 6g

Spirulina Cătină albă Spanac

Usturoi

Iarbă de grâu

Ceai verde

Grepfrut

Morcov

Ţelină

Broccoli

Pătrunjel

RECOMANDĂM:

+ adulţilor cu un stil de viaţă activ
+ persoanelor care-și doresc un plus de energie  
+ pentru a răspunde provocărilor secolului XXI
+ dacă doriţi să beneficiaţi de avantajele oferite de super fructe
+ persoanelor care nu consumă suficiente produse alimentare
   cu conţinut ridicat de magneziu și zinc

38 094 T-ORAC / 6g

  

Acerola

Ananas

Ceai Verde

Scorușul negru

Açai

Guarana

Zmeură

Fructul de cactus

RECOMANDĂM:

+ persoanelor de vârstă mijlocie şi bătrânilor
+ dacă aveţi imunitatea scăzută
+ dacă poftiţi la un supliment alimentar natural
+ dacă doriţi să consumaţi fructele într-o formă concentrată
+ dacă doriţi să savuraţi sinergia componentelor speciale

14 514 T-ORAC / 6g

Merișor

Coacăze negre

Dovleac

Vișine

Soc negru

Scorușul negru

Măceșe

Sâmburi de 
struguri

RECOMANDĂM:

+ copiilor, femeilor insărcinate și celor care alăptează
+ copiilor care nu consumă cantitatea necesară de fructe
+ pentru creșterea eficienţei am adăugat mai multe vitamine
+ întrucât asigură un conţinut maxim de substanţe active din fructe
+ întrucât conţine substanţe indispensabile unui organism
   în dezvolatere

14 754 T-ORAC / 6g

Vișine

Afine 

Mure 

Coacăze negre Cătină albă Sfeclă roșie



RECOMANDĂM:

+ persoanelor de toate vârstele, de la copii la vârstnici
+ sportivilor și celor care depun un efort fizic intens 
+ persoanelor supuse unui efort mintal intens
+ celor care doresc să-și satisfacă dorinţa de dulce într-un mod 
+ persoanelor care doresc să beneficieze de sinergia dintre boabele
   de cacao, condimentele străvechi, super fructele și legumele

RECOMANDĂM:

+ pentru adulţii interesaţi de starea lor de sănătate, fizică și psihică
+ dacă aveţi un stil de viaţă activ
+ dacă sunteţi supuși stresului oxidativ intens
+ celor care au un regim alimentar dezordonat: directori, manageri
+ pentru persoanele care lucrează într-un stres continuu 12-16 ore /zi

RECOMANDĂM:

+ adulţilor interesaţi de sănătate
+ celor cu o alimentaţie nediversificată
+ persoanelor preocupate de sănătatea proprie și a familiei
+ dacă nu consumaţi legume suficiente
+ dacă doriţi să beneficiaţi de avantajele unui produs inovativ

RECOMANDĂM:

+ persoanelor de toate vârstele, de la copii la vârstnici
+ dacă doriţi să suplimentaţi consumul de legume
+ dacă doriţi să consumaţi legume într-o formă concentrată
+ pentru că se armonizează bine cu celelalte produse Flavon
+ dacă sunteţi în căutarea unui produs extras din legume
   de înaltă calitate

PREM
IUM

PREM
IUM

PREM
IUM

60 606 T-ORAC / 6g 42 306 T-ORAC / 6g 10 896 T-ORAC / 6g20 556 T-ORAC / 6g

Boabe de cacao Rodie

Coacăze negre

Vișine

 scorţişoară

Scoruș negru

Merișor

Curcuma

Dovleac

Beta glucan

Măceșe

Sfeclă roșie Struguri negrii

Cătină albă

Soc negru Ginseng

Rodie

Acerola

Coacăze negre

Afine Sfeclă roșie

Curcuma Beta-glucan Zöld tea Anghinare

Moringa

Sparanghel

Spanac

Cătină albă

Portocală

Broccoli

Spirulina

Morcov

Afine 

Struguri negrii

Cătină albă

Coacăze negre

Soc negru

Sfeclă roșie Ginseng
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