НАШИТЕ ПРОДУКТИ
Ролята и значението на пресните зеленчуци и узрелите на слънце плодове в храненето са
безспорни. Редовната им всекидневна консумация е изключително важна, но трудно решима
задача при нормално хранене. Присъствието на нашите продукти на пазара се легитимира
от смяната на сезоните, единствената за годината реколта, узряването в търговски условия и
принудителното узряване в транспортни условия на вносните продукти, и още много на брой
фактори. В нашите продукти Флавон Пийк, Премиум и Бейсик присъстват в концентрирана
форма биологично важните съставки на над четиридесет вида плодове и зеленчуци, които
по този начин са достъпни всеки ден. Ние се гордеем с това, че в нашите висококачествени
продукти са използвани плодове и зеленчуци, брани в състояние на биологична, а не търговска
узрялост, благодарение на което те са с високо съдържание на активни вещества (витамини,
минерали, пигменти и др.). Важно е също така, че използваме само суровини, които са чисти от
каквото и да било химично замърсяване.

Наред с правилното хранене, за поддържането на здравето ни са важни и постоянното
използване на мозъка, правилно подбраната редовна физическа активност и
освобождаването от стреса. Поради това, че хранителните навици стават все по-осъзнати,
и поради нарастващата роля на здравните тенденции, ориентирани към бъдещето,
поддържането на здравето днес се е превърнало в отделен клон от науката и един от
неговите стълбове е съвременното хранене. В контекста на поддържането на здравето често
чуваме колко важно е храненето: у все повече хора възниква потребността да използват
научно обосновани, ефективно работещи и поддържащи здравето на клетките хранителни
добавки. Въздействието на хранителните вещества върху генома, върху генната експресия,
върху ДНК, върху белтъчините и върху целия процес на обмяна на веществата се изучава от
самостоятелен клон на науката – това е нутригеномиката, която се занимава с изучаването
на въздействието на храненето върху генетичната информация на индивида. В същата
сфера са и изследванията на нутригенетиката, само че това направление използва други
подходи, а двете се допълват взаимно.
Синергетичните, растителни биоактивни съединения в продуктите Флавон, разгръщайки
специалните си защитни ефекти, влияят положително върху нашия геном; това се доказва от
многобройни научни изследвания.

Целта ни е нашите хранителни добавки да бъдат такива, че да подпомагат съзнателното
хранене и така да способстват за по-добро предаване на генетична информация. С правилно
подбрано ежедневно хранене и хранителни добавки може да се постигне оптимално
функциониране на имунната система, синхронизиране на биологичния часовник, здраве
на нашия геном – цялата наследствена информация за организма, и запазване на
хомеостазата му. Хомеостазата е вътрешното динамично равновесие на организма и
неговата способност да се адаптира към променливите външни и вътрешни обстоятелства:
състояние, при което биологичните параметри са в диапазона, приеман за нормален. За
здравата редокс-хомеостаза на организма решаваща роля има митохондрията, която е
клетъчен органел, съдържащ специална ДНК и произвеждащ енергия.

ГРУПИ ВАЖНИ АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА В
НАШИТЕ ПРОДУКТИ
ПОЛИФЕНОЛИТЕ са химични съединения, които растенията създават за своя собствена
защита, за собственото си съществуване – те действат като щит срещу вредните ултравиолетови
лъчи и други пакостни въздействия. Присъстват в почти всяка храна с растителен произход,
като количеството и структурата им силно вариват. Полезни са и за човешкия организъм, тъй
като ефективно обслужват нашите клетки, работата на органите ни и тяхната защита.
ФЛАВОНОИДИТЕ които спадат към групата на полифенолите, участват в регулирането
на клетъчните процеси, засилват имунната система, намаляват възпаленията, имат
антибактериален и антиоксидантен ефект. Антиоксидантите защитават клетките от
атаките на тъй наречените свободни радикали, които смущават клетъчния метаболизъм и
могат да доведат до наследствени мутации.

ХЛОРОФИЛЪТ е онова вещество в зелените растения, което поглъща енергията на
слънчевите лъчи, и опосредства процесите на синтеза, протичащи в растителните клетки.
Зеленият е един от най-мощните пигменти, защитаващи здравето. Хлорофилът е важна
част и от оптималното хранене, тъй като е вещество със силно антибактериално действие и
подпомага естествената детоксикация.
Познатите на всички КАРОТИН И БЕТА-КАРОТИН придават яркия оранжев цвят на
морковите и тиквата. В организма ни бета-каротинът по необходимост се превръща във
витамин А и това го прави един от най-важните за поддържането на кожата и зрението ни
растителни пигменти. Резултатите от изследвания в близкото минало сочат, че каротините
имат и множество ефекти като имуностимулатори – например, с приема на тези вещества
имунната реакция на организма се подобрява.

СПЕЦИАЛЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН
ПРОЦЕС
Специалните хранителни добавки, продукт на
нашата фирма, се произвеждат по уникални процес
и технология. От закупуването на суровината, през
фабричната преработка, опаковането и контрола
върху качеството, та до складирането всичко се
съсредоточава в едни и същи ръце, и се извършва
на едно и също място: на територията на нашето
производствено предприятие.
Ние обръщаме голямо внимание на това да
създадем специален производствен механизъм,
който отговаря на най-строгите предписания
за безопасност на храните. Преди продуктите
ни да влязат в търговската мрежа, те минават
през експертиза от страна на компетентния
орган в Унгария – Националния институт по
фармацевтика и диететика/Националния институт
по хранене и диетология, - а в различните страни
търговското разпространение се предшества от
нотификационна процедура в съответната страна.
Нашите продукти трябва да отговарят на множество
изисквания, в това число на действащите закони и
разпоредби, на потребителските очаквания, както и
на правилата за безопасност на храните. Винаги се
стремим към това да сме в състояние безрезервно
да удовлетворим изискванията, предявени към нас.
По време на производството ние не загряваме,
а предпазваме живата материя посредством
специална технология, благодарение на което
ценните активни вещества остават непокътнати и
така ние можем да произведем продукти, богати на
витамини и ензими.
Нашите продукти с подневна дозировка – Пийк
Фрут и Пийк Веджи – издигат продуктовата
гама на ново ниво, и наред с плодовете и
зеленчуците осигуряват ежедневен прием и
на качествени растителни масла!

Съдържащият се в доматите ЛИКОПИН е разновидност на оранжевия каротин в морковите.
Той придава на плодовете и зеленчуците яркочервен цвят, но за разлика от каротина не се
превръща във витамин А в организма ни. Има благотворно въздействие като антиоксидант и
изпълнява подчертано важна роля за доброто зрение.

Флавон Пийк Фрут и Пий Веджи представляват
хидроколоидна емулсия масло във вода, създадена
с високоскоростно разбъркване.

НАР: многобройни изследвания доказват благотворното му въздействие. Съдържа големи

РАСТИТЕЛНИ МАСЛА

количества полифеноли, витамин С, флавоноиди, и е богат източник на елагинова киселина.
Редовната му употреба помага на тялото да се защитава срещу стреса и срещу вредните
изменения и отрицателните последици от процесите на стареене.

АРОНИЯ: сред подпомагащите здравето нейни съставки са важни, от една страна, витамините
А-, С-, Е-, К-, както и целият ред витамини В-, а освен тях съдържа значително количество калции,
магнезий, калий, цинк и желязо. Най-голямата група активни вещества в нея са полифенолите,
чиито главни представители са флавоноидите и антоцианините. Полифенолите се смятат за
изключително мощни антиоксиданти, от които аронията съдържа количество, ненадминато в

В човешкия организъм най-важните източници на енергия са различните мазнини. Те участват
в производството на енергия, подпомагат усвояването на мастноразтворимите витамини и
поддържат постоянна телесната ни температура. Необходими са за изграждането на клетъчната
мембрана, за действието на отделни хормони и също за образуването на витамин D.

сравнение с други ягодови плодове.
ЯБЪЛКА: малко плодове могат да се похвалят с такова славно минало като ябълката. От гръцката
митология през Библията, през Вилхелм Тел и Ню Йорк, та до емблемата на една от водещите
софтуерни компании в света – ябълката е била и е навсякъде. Тя е съвършеният, сладък, блазнещ
за грях плод, и най-определеният елемент в потреблението на плодове и до ден днешен. Богат

В мазнините с растителен произход се срещат и ненаситени мастни киселини, които са
абсолютно необходими за здравословния живот, като например есенциалните омега-3 и
омега-6 полиненаситени мастни киселини. Организмът ни не е в състояние да ги произведе
сам, така че приема им може да си осигурим на първо място чрез храненето. Тези мастни
киселини играят важна роля за преноса на кислород чрез кръвта, за растежа, за деленето на
клетките, за комуникацията между тях, за регулацията на производството на хормони и за още
много процеси на ниво клетка и ниво организъм.
Използваните в нашите продукти студено пресовани масла са богати източници на тези
биологично важни ненаситени и полиненаситени мастни киселини. Наред с това те изобилстват
с благотворни активни вещества и са много богати на витамини и микроелементи. Важни са
техните биологични, синергетични и антиоксидантни ефекти.

ФЛАВОН ПИЙК ФРУТ – СЪСТАВКИ:
МАСЛО ОТ ПЛОДОВЕТЕ НА ЗЪРНАСТЕЦ /РАКИТНИК, ОБЛЕПИХА/: зърнастецът /известен
още под името ракитник и облепиха/ е един от най-хранителните видове в растителния свят.
Той е пълен с благотворни активни вещества, които помагат за поддържането на здравето.
Изключително богат на витамин С (от него съдържа десет пъти повече от лимона), витамини А-,
В-, Е- и флавоноиди, благодарение на които е антиоксидантният му ефект. В маслото се съдържат
мастните киселини омега-3, омега-6, омега-7 и омега-9, както и многобройни микроелементи.
ОРЕХОВО МАСЛО: ореховото масло съдържа голямо количество моно- и полиненаситени
мастни киселити, които помагат на артериите да запазят гъвкавостта си, подобряват
кръвообращението и така запазват и здравето на сърцето. Освен това съдържа елагинова
киселина, която има изключително антиоксидантно въздействие. Богато е на цинк, манган и на
хормона мелатонин, като последният, наред с множеството си благотворни ефекти, участва и в
регулирането на вътрешния часовник на организма.
СУСАМОВО МАСЛО: достойнствата му говорят сами за себе си! Има високо съдържание на
лецитин, калций, фосфор и желязо, а в добавка – и естествени антиоксиданти. Лецитинът е
естествено вещество, един от компонентите на клетъчната мембрана, както и на белтъчините,
които подпомагат преноса на мазнини в кръвта. Калцият и фосфорът играят основна роля във
формирането на идеалната костна система.

източник на съединения от рода на флавоноидите, но също и със значително съдържание на
витамини А-, В-, С-, на фолиева киселина, калций, магнезий, калий и сяра.
ЧЕРНА /СИНЯ/ БОРОВИНКА: сред някои от най-важните й компоненти са антиоксидантите –
антоцианите, от които идват синият и червеният цвят; проантоцианидините, левкоантоцианит;
флавонолите и техните производни. Антоцианите засилват производството на колаген,
необходим за съединителните тъкани и здравето и свежестта на кожата. Наред с това имат
антибактериално действие, стимулират отбраната на имунната система и кръвообращението.

ВИШНА: особено богата на витамини А-, В1- и В2-, тя съдържа също и значително количество
калий и желязо. Благодарение на флавоноидите има противовъзпалително действие. Съдържа
няколко вида антиоксидантни съединения, сред които се откроява мелатонинът, играещ
ключова роля за поддържането и регулирането на циклите на спане и бодърстване.

ЦВЕКЛО: богато на антиоксиданти и хранителни вещества като магнезий, натрий, калий и
витамин С. Съдържа бетаин, важен за здравето на сърдечно-съдовата система. Намалява
съдържанието в кръвта на хомоцистен, който може да влияе зле на кръвоносните съдове.
Бетаинът изпълнява тази задача в сътрудничество с фолиевата киселина и с витамините В6
и В12.

БОДЛИВА КРУША /КАКТУСОВА СМОКИНЯ/: кактусово растение от мексиканските пустини,
което заема челно място в класацията лечебни растения на СЗО. Богато на витамини, минерали
и фибри. Съдържа 17 вида аминокиселини, от тях 8 жизненоважни. Благодарение на този си
състав влияе благотворно върху обмяната на веществата и храносмилането. Отразява се върху
телесното тегло и по този начин подобрява самочувствието ни, повишава енертгията ни във
всекидневието.
БЕТА-ГЛЮКАН: От години е известен фактът, че произхождащият от маята бета-глюкан има
множество благоприятни биологични ефекти както за сърдечно-съдовата система, така и за
естествения имунитет. Консумацията му се препоръчва за всички, които желаят да засилят или
запазят активността на имунната си система. По-рано се е намирал по естествен начин в храната
и е осигурявал постоянна, естествена стимулация на имунната система; днес обаче трябва да се
погрижим за приема му.

ФЛАВОН ПИЙК ВЕДЖИ – СЪСТАВКИ:
МАСЛО ОТ СЕМЕНА НА ЧИЯ: родината на чията, наричана още ацтекски градински чай

АНГИНАР /АРТИШОК/: това растение от Средиземноморието принадлежи към семейство

или конски босилек, са Чили, Аржентина и Мексико. Използва се от 5500 години. Маслото

Астрови, още древните гърци и римляни са го използвали за храна и за лечение, смятали са

от семената й съдържа висок процент ценни мастни киселини, сред които трябва да се

го за символ на богатство и благоденствие. Главното му активно вещество е цинаринът, който

подчертаят полиненаситената линолна и линоленова киселини, като при последната 75% от

влияе добре върху функциите на жлъчката – стимулира жлъчетворната функция на черния

съдържанието й е мастна киселина омега-3. Отличен източник на антиоксиданти; богата на

дроб, подпомага контракциите на жлъчния мехур и на жлъчните пътища. Другото му активно

влакна, белтъчини, калций, магнезий и желязо. Помага на организма ни оптимално да усвоява

вещество е инулинът, който е с пробиотично действие. Артишокът притежава диуретичен

витамините, влияе благотворно върху нивото на холестерина в кръвта.

ефект благодарение на високото съдържание на калий и флавоноиди.

МАСЛО ОТ КОНОПЕНО СЕМЕ: над 80% от състава му са полиненаситени мастни киселини:

ТИКВА: принадлежи към семейство Тиквови и е роднина с тиквичката, патисона, динята и

съдържа 60-70% линоленова киселина, омега-6 и 15-25% алфалиноленова киселина, както

краставицата, затова не е изненадващо, че съдържа 90% вода. Освен месото на плода и семената

и омега-3. Голямото му предимство спрямо други източници е това, че съдържа и двете

й, цветовете й също са ядливи. Богата е на витамини А-, В-комплекс, С- и Е-, на калий, магнезий,

есенциални мастни киселини, както и гама-линолкиселината, в оптимално съотношение – три

манган, желязо, цинк, фосфор, каротиноиди и друг антиоксиданти. Популярна е благодарение на

към едно. Отличен източник на аминокиселини, високохранителни белтъчини, витамини (A-,

високото съдържание на бета-каротин, който е прекурсор на витамин А-. Съдържанието на фибри

B1-, B2-, B3-, B6-, C-, D- и E-), на минерали (калий, калций, желязо, магнезий) и ензими.

също е значително, така че консумацията на тиква допринася за нормалното функциониране на
храносмилателната система.

ЛИСТА ОТ МОРИНГА И МАСЛО ОТ СЕМЕНА НА МОРИНГА: морингата, или хряновото дърво,
се среща в тропиците и главно в Северна Индия, където е култивирано отпреди повече от
4000 години. Листата му съдържат над сто вида витамини и хранителни вещества, а семената
му – над 40% масло. Без претенции за изчерпателност, морингата е богата на витамин С /
седем пъти повече от портокалите/, на бета-каротин /четири пъти повече от морковите/, на
желязо /три пъти повече от спанака/, на калций /четири пъти повече от млякото/ и на калий /
три пъти повече от бананите/. Тя е източник на есенциални аминокиселини, каротиноидни
фитонутриенти, антиоксиданти и естествени антибактериални съединения.

КИВИ: дължи името си на националната птица на Нова Зеландия, тъй като там е култивирано най-

ГЪБА ШИИТАКЕ: тя е третият отглеждан в най-голямо количество в света вид гъба, като за

ФУРМА: древен плод на финиковата палма, превъзходен източник на енергия благодарение на

популярността й допринасят съдържащите се в нея активни вещества, лечебното й действие.

високото естествено съдържание на захар, по тази причина известен и като афродизиак. Богат

Има благоприятен протеинов състав, богата е на множество аминокиселини (лизин, аргинин,

на микроелементи и белтъчини, които са главният строителен материал за мускулите. Важен

метионин, фенилаланин) и на полезни за здравето полизахариди, минерали (калий, цинк), както

източник на калций и магнезий, съдържа също така и витамин-В, фосфор, мед, калий, цинк, както

и на витамини. Имуноукрепващото й действие се дължи най-вече на съединението лентинан –

и желязо. Благодарение на съдържанието на фибри подпомага процесите на детоксикация в

от типа на бета-глюкана. Лентинанът е способен да стимулира белите кръвни телца, които имат

организма, като в същото време възобновява изгубените минерални вещества. Фурмата е пълна

ключово значение за защитата срещу инфекции.

с калий, но пък съдържа сравнително малко количество натрий, благодарение на което поддържа

напред. Съществуват над 400 разновидности на този плод, най-предпочитаният и разпространен
сорт е „Хейуърд”, който дава 95% от общата продукция. Съдържа 83% вода, значително и
разнообразно количество минерали – в изобилие калий, натрий, фосфор, калций, магнезий,
желязо, цинк, мед, манган и селен – а също и аминокиселини. Съдържа във висока концентрация
витамините A-, B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, E-, J- и K, особено богато е на витамин С, благодарение на което
се явявя изключителен антиоксидант и имуностимулант.

пулса и кръвното налягане на съответното ниво.
ДОМАТ: съдържа в голямо количество витамин С, витамин А и фолиева киселина. Същевременно

ШИПКА: принадлежи към семейство Розови и плодовете й се берат най-вече за лекарство. Съдържат

въздейства основно като антиоксидант, благодарение на съдържащите се в него алфа-липонена

много витамини A-, B1-, B2-, P- и K-, но най-важното й активно вещество е все пак естественият

киселина, ликопин, колин, бета-каротин, фолиева киселина и лутеин. Ликопинът е най-силно

витамин С, който участва в регулирането на оксидационните процеси, повишава защитните

действащият антиоксидант между каротиноидите, който предпазва не само от вредното влияние

сили на организма и съпротивата му срещу заболявания. Благодарение на съдържанието на

на ултравиолетовите лъчи, но и от вредното въздействие на някои бактерии. Възпрепятства

флавоноиди има противовъзпалително и антибиотично, имуноукрепващо действие, а пектините

производството на ензими, отговарящи за разграждането на колагена, и по този начин помага на

в нея влияят благоприятно върху храносмилането.

кожата да запази свежестта си. Възпрепятства отлагането на лош холестерин по повърхността на
кръвоносните съдове, има антибактериално и фунгицидно действие.
ЗЕМНА ЯБЪЛКА /ГУЛИЯ, ЙЕРУСАЛИМСКИ АРТИШОК/: принадлежи към семейството на
слънчогледа и има няколко разновидности, като най-разпространение е тази с бялата грудка.
Главното й активно вещество е инулинът, който е разтворимо във вода растително влакно, от
полизахариден тип. В човешкия организъм няма ензим, който да може да го разгради, затова
в червата остава какъвто си е бил (пробиотик) и по този начин служи за храна на полезните
бактерии и пробиотици. Освен че подхранва и поддържа благоприятна чревна флора, влияе
благоприятно на киселинността в чревния тракт, създава индивидуални, оптимални условия в
тънкото и дебелото черво, повишава усвояването на полезните вещества.

ПРЕПОРЪКА – ПРОФ. Д-Р ЗОЛТАН ДИНЯ

„Членовете на продуктовото семейство Флавон заслужено се радват на международна
известност и признание, те са хранителни добавни с добра биоусвояемост, работещи синергично.
Те са богати източници на фитохимични вещества с растителен произход, преди всичко на полифеноли, в
това число флавоноиди, които поддържат здравето ни с множество механизми на ниво клетка и организъм.
Научно обосновани, те допринасят за подобряването на качеството на живота ни и за подпомагането на
здравословното остаряване.
През 2017 г. наред с продуктите Флавон Бейсик и Премиум се появи Флавон Пийк Фрут, по състав емулсия
на растително масло във вода. Неговите съставки са цветните ягодови плодове, бета-глюканът с произход от
мая, и оптималните от здравна гледна точка растителни, полиненаситени мастни киселин омега-6 и омега-3.
През 2018 г. се появи продуктът ни Флавон Пийк Веджи на базата на зелени растения и зеленчуци. При
разработването му взехме предвид опита и целите, които си бяхме поставили с Флавон Пийк Фрут, в резултат
на което успяхме да създадем нов, запълващ липсите продукт с уникален състав. Флавон Пийк Веджи
също представлява емулсия с липофилен характер, масло във вода, със специални пропорции и състав,
която – както и всички наши продукти – съдържа само естествени съставки. Добре се комбинира и допълва
с продуктите ни Флавон Бейсик, Премиум и Пийк Фрут. В този продукт присъстват научно доказаните
позитивно укрепващи здравето активни вещества на гъата шиитаке. Флавон Пийк Веджи е С-витаминна
бомба, естествена, пробиотична и със силно антиоксидантно действие. Подобно на Флавон Пийк Фрут – а
особено съчетан с него – този продукт също се характеризира със засилена, комплексна синергия между
полиненаситените мастни киселини омега-6 и омега-3, каротеноидите и флавоноидите.
Нашите продукти са в позитивно съответствие с модерното, насоченото към бъдещето направление
на науката, като например здравето на генома/епигенома, здравословната функция на митохондрията,
досегашните резултати на нутригенетиката и нутригеномиката.
Моля запознайте се с новите ни продукти, които и по разфасовка, и по съдържание са пионери на пазара!”
- Проф. хаб. д-р Золтан Диня, доктор на Унгарската академия на науките
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