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Flavon, jövőkép egy egyre jobb és egészségesebb életről  

A francia Biba magazin internetes cikkének fordítása a magyar flavonról 

 

Utazásainkat megszervezzük, pénzügyi helyzetünket koordináljuk, gyakran azonban 
elfeledkezünk jövőnk, és még többször egészségünk tervezéséről. Mi más adhat 
nekünk jobb eszközt magánál a természetnél és az ételek erejénél ahhoz, hogy 
mindent megkapjunk, amire szükségünk van. Egyszerűen, mindennaposan, 
hatékonyan.  

A Flavon termékei között a család minden tagja megtalálja a neki megfelelőt. A 
figyelmes tekintet hamar felfedezi a Flavon készítményeiben rejlő természetes 
gazdagságot. Ténylegesen megfelel a legjobb megoldásokat tudatosan kereső 
emberek igényeinek, elvárásainak. 

 

 

 

Hogyan gondoskodjunk egészségünkről? 

Ma ez sokaknak azt jelenti, hogy a maguk kezébe veszik az életüket, saját életük 
menedzsereivé válnak… És egy szülőnek ez egyúttal azt jelenti, hogy gyermeke 
életét is ő igazgatja. A magunkról való gondoskodás életmód, jövőkép, egyfajta 
bölcsesség, hogy a lehető legsikeresebben tudjuk megelőzni a bajt. 

A zöldség- és gyümölcsfogyasztás ennek elengedhetetlen eleme. 

https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/flavon-la-vision-dune-vie-meilleure-et-plus-saine-40378.html
https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/flavon-la-vision-dune-vie-meilleure-et-plus-saine-40378.html
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Mindannyian ismerjük a WHO javaslatát: egy kiló zöldség és gyümölcs, napi öt 
adagban. Nézzünk szembe a valósággal: ez egy öt személyes családnak naponta öt 
kilót jelent. Szorozva harminccal egy hónapra… Ön már megette a mai napi adagját? 

 

Elismerem, hogy a legtöbbször nem teszem meg. 

Ezért választunk étrendi kiegészítőt. Szervezetünk összetett, rengeteg molekuláris 
biokémiai folyamat zajlik benne. Miért fogyasztanánk tablettákat és kapszulákat, ha 
mindezt természetes módon is megehetjük? 

A Flavon termékcsalád tagjai kizárólag zöldség-, gyümölcskoncentrátumokból és 
más növényi anyagokból, mint például az olajok (omega 3 és 6 forrás) állnak. 

Ezeket a zöldségeket és gyümölcsöket összeválogatják, ellenőrzik, éretten szedik a 
természet adta teljességüket, integralitásukat kihasználva. Megőrzik természetes 
összetételüket és azok arányait. A gyártási folyamat során nem mennek tönkre és 
nem vesznek el az összetevők. 

Az eredményt pedig mindenki az asztalára teheti: a zöldségeket és gyümölcsöket a 
maguk összetettségében (polifenolok, flavonoidok, enzimek, ásványi anyagok, stb.) 
teljeségében, és nem pedig néhány elemet az összetevőik közül. Így őrizzük meg az 
Önök sejtjeinek, telomerjeinek, microbiomjának és napjainak egészségét. 

 

Jobb a bajok megelőzése, mint gyógyítása, jól értem? 

A flavon célja, hogy megelőzzük a betegségeket és egészségügyi problémákat. 
Természetesen, ha már kialakult a baj, a Flavon általános erősítő hatással van 
szervezetére azzal, hogy optimalizálja az immunrendszert és az antioxidáns 
védekező rendszert. 

 

Tehát a szervezet számára biztosítják az alapvető kiegészítőket az optimális 
működés érdekében. Hogyan? 

A Flavon gél-állagú, kinézetre olyan, mint a lekvár: a szervezet táplálékként ismeri 
fel, a legjobb hasznosulást (biodiszponibilitást) és felszívódást teszi lehetővé. 
Természetes és a család minden tagja megtalálja a neki valót. Vegyük például a 
Flavon Kids-et, hogy megnézhessük a termékpaletta széles, jótékony hatását. Nem, 
a gyerekek nem lustábbak télen az iskolában. Nekik is, csakúgy, mint mindenkinek, 
hiányzik a B vitamin, amely elengedhetetlen eleme az idegrendszer helyes 
fejlődésének. A Flavon Kids tartalmazza a teljes B-vitamin skálát, ezen kívül 
találhatunk benne szedret, ami hozzájárul a csontozat és izomzat egészségéhez, 
céklát, mely remek vasforrás, vagy akár a meggy, mely vírusölő és baktériumellenes 
hatású és jól hasznosuló melatonint tartalmaz. És akkor még nem beszéltünk a 
benne lévő fekete áfonyáról, fekete ribizliről, homoktövisről és almapektinről. 
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Ugyanakkor a Flavon Kids tökéletesen megfelel a kismamáknak, akár pocakosak, 
akár szoptatnak, sőt még az idősödő korosztálynak is, hogy lassíthassa az 
öregedésüket. A Flavon Kids mindenkinek segít felvenni a harcot a napi szintű 
fertőzések és vírusok ellen. És ez csak egy a Flavon 11 terméke közül! 

Nézze meg teljes kínálatunkat, csomagjainkat, mint például a Flavon Vital, amely a 
kronotáplálkozáson vezeti keresztül.  Igénye szerint önmaga is választhat vagy kérje 
ajánlatunkat. 

 

Hogyan kell elképzelni a fogyasztásukat hétköznapjainkban? 

A Flavon termékeit üvegekben adagolókanállal vagy napi tasakos kiszerelésben 
adjuk.  Napi hat gramm egy kiló, változatos zöldségnek, gyümölcsnek felel meg, és 
egyszerűen fogyasztható egy kanállal! 

Mindez pedig maximum 300 és 600 Ft között naponta! 

 

Ez akkor egy nyertes és biztos beruházás az egész családra! 

Pontosan. Olyan korban élünk, amikor nem mindig tudjuk, mit fogyasztunk. A 
Flavon Group termékei számos nemzeti és nemzetközi díjat, elismerést kaptak. Ez, 
egy korunk kihívásaira válaszoló, világszinten elismert know-how, komoly eszköz 
egészségünk minél jobb megalapozásához. 

A jövőbe való olyan befektetés, ahol mindenki megtalálhatja a számítását. Egyre 
több ember választja a Flavon által nyújtott megoldásokat és köztük vannak olyanok 
is, akik szeretnék tovább adni tudásukat és tapasztalataikat. Ez is lehetséges! Biztos 
logisztikai és pénzügyi hátteret biztosítunk ehhez a tevékenységhez. Az irányvonal 
egyszerű: mindenki, aki egyszerű és hatékony eszközt keres élete jobbá tételéhez, 
tájékozódhasson és felvehesse velünk a kapcsolatot *. 

 

Mit javasol azoknak, akik ezt az oldalt olvassák? 

Minden ma megtett lépésed meghatározza a jövődet. Tervezd a jövődet, ne bízd a 
véletlenre. Válassz a szívednek fontos értékek szerint. Tedd minden nap egy kicsit 
jobbá a világodat. 

 

 

  

*Tájékozódási lehetőség a magyarok számára:  

www.flavonlife.com  

vagy 

www.marian.hu/flavon/flavonlife_hun.pdf  

https://www.healthwithflavon.com/M-443120
https://webshop.flavonmax.com/M-443120
https://webshop.flavonmax.com/M-443120
http://www.flavonmax.com/france
http://www.flavonmax.com/marianna
http://www.marian.hu/flavon/flavonlife_hun.pdf

