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RYCHLÁ OBJEDNÁVKA 
DIOCHI, ENERGY, KLAS 

Dnes je sobota, 26. prosince 2009. Svátek má Štěpán / 2.svátek vánoční. Přejeme hodně  
energie. 

Flavon Max Plus 

[+] Komu doporučujeme? 

Užívání Flavon max Plus+ doporučujeme 

sportovcům, kteří jsou vystaveni stresu v průběhu 

tréninku. Díky konzumaci antioxidantů před 

tréninkem a závodem je výsledkem nejen lepší 
výkon, ale i ochrana organismu před vlivem 

reaktivních molekul volných radikálů. Je doporučen 

podnikatelům a manažerům, kteří jedí nepravidelně, 
pracují 12-16 hodin a kteří jsou vystaveni stresu a 
nepřetržité duševní a fyzické práci. Tyto faktory 
mohou hrát roli ve vytváření reaktivních molekul 
volných radikálů. Je doporučen těm, kteří platí za zvláštní péči za své zdraví a 
kondici. 

[+] Užívání 

Zázrak, který je zdravý a zárověň chutný. Poskytuje denní dávku antioxidantů, 
která je potřebná pro organismus a jeho konzumace je potěšením vzhledem k 
přirozené ovocné chuti. Užívejte dvakrát denně dvě odměrky před jídlem. 

[+] Přísady 

Exklusivní produkt obsahuje antioxidanty, díky nimž působí jako ochrana pro 
organismus. Do Flavon max Plus+ jsme přidali ještě dva druhy ovoce velice dobré 
kvality, které jsou zaslouženě oblíbené kvůli vysokému obsahu antioxidantů. 
Jedná se o acerolu, která má vyjímečný obsah vitamínu C a granátové jablko, 
které je oblíbeným již po dlouhou dobu, díky mimořádným účinným látkám. 

Granátové jablko   Je nejsilnějším antioxidantem z veškerého 
ovoce. Jeho antioxidační látky pracují velmi rychle. Díky spirituálním a lékařským 
výzkumům je velmi populárním v Asii a na Blízkém východě. Již v bibli se zmiňují o 
tomto ovoci pro jeho krásu a výživové hodnoty. 

Moderní věda ho považuje za znovuobjevené a stává se stále více a více 
populárním v prevenci proti rakovině a pro prevenci srdečních onemocnění. 
Obsahuje polyfenoly, vitamín C, flavonoidy, hroznový cukr. Vědecký výzkum 
prokázal, že granátové jablko snižuje hladinu cholesterolu v krvi. 

Černý bez   Obsahuje vitamíny B1-, B2- a B6- a C. Má 
významné množství minerálů ( draslík, vápník, magnézium) a stopové prvky. 
Obsahuje všechny aminokyseliny, které jsou nezbytné pro stavbu proteinů. 
Černý rybíz je extrémně bohatý na rostlinná barviva. 

Používá se při léčbě vysokého tlaku a při revmatických problémech. Je 
prospěšný pro ty, kteří trpí chudokrevností a napomáhá při léčbě chřipky. Je 

prostředkem podporujícím zažívání díky obsahu aktivních látek. 

> Úvodní stránka > E-shop > ovoce a zelenina / Flavon  

 

Cena: 1.376,- Kč

Počet kusů:      1

AKTIVITY BIOAKADEMIE PORADNA E-SHOP PRODEJNY KLUB E-21

http://www.energoweb.cz/cz/aktivity/
http://www.energoweb.cz/cz/aktivity/zveme-vas/
http://www.energoweb.cz/cz/aktivity/prehled-vsech-akci/
http://www.energoweb.cz/cz/aktivity/novinky/
http://www.energoweb.cz/cz/aktivity/co-vam-muzeme-nabidnout/
http://www.energoweb.cz/cz/aktivity/archiv-uplynulych-akci/
http://www.energoweb.cz/jw_mp3_player/audio.html
http://www.energoweb.cz/cz/aktivity/fotogalerie/
http://www.energoweb.cz/cz/bioakademie-veku-vodnare/
http://www.energoweb.cz/cz/bioakademie-veku-vodnare/
http://www.energoweb.cz/cz/bioakademie-veku-vodnare/avv---slovensko/
http://www.energoweb.cz/cz/poradna/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/akce/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/regenerace-ve-sfere/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/regenerace-v-pentagramu/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/regeneracni-kremy/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/bioinformacni-speciality/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/bylinne-caje/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/pro-zdravi-doplnek/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/pro-sportovce/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/antisepticke-produkty/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/prirodni-zdroje/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/ostatni-doplnky/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/na-hubnuti/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/prirodni-kosmetika/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/zelene-potraviny/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/biokarite-saloos/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/koupelove-oleje/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/knihy/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/konopi-masti-oleje/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/celulitida-pokozka/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/masazni-oleje/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/ovoce-zelenina-flavon/
http://www.energoweb.cz/cz/prodejny/
http://www.energoweb.cz/cz/klub-energon-21/
http://www.energoweb.cz/cz/klub-energon-21/prihlasit-se/
http://www.energoweb.cz/cz/klub-energon-21/registracni-formular/
http://www.energoweb.cz/cz/klub-energon-21/informace/
http://www.energoweb.cz/cz/klub-energon-21/prispevky-studentu-avv/
http://www.energoweb.cz/cz/klub-energon-21/energochat/
http://www.energoweb.cz/__upload/forum/index.php
http://www.energoweb.cz/cz/nakupni-kosik-scart.html
http://www.energoweb.cz/index.php
http://www.energoweb.cz/cz/nakupni-kosik-scart.html
http://www.energoweb.cz/cz/pravidla-nakupu
http://www.energoweb.cz/cz/zap-heslo-scustomerlostpassword.html
http://www.energoweb.cz/cz/registrace-zakaznika-sregcust.html
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/akce/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/regenerace-ve-sfere/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/regenerace-v-pentagramu/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/regeneracni-kremy/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/bioinformacni-speciality/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/bylinne-caje/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/pro-zdravi-doplnek/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/pro-sportovce/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/antisepticke-produkty/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/prirodni-zdroje/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/ostatni-doplnky/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/na-hubnuti/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/prirodni-kosmetika/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/zelene-potraviny/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/biokarite-saloos/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/koupelove-oleje/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/knihy/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/konopi-masti-oleje/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/celulitida-pokozka/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/masazni-oleje/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/ovoce-zelenina-flavon/
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=afrodiziakum+M%2F%C5%BD
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=afty
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=akn%C3%A9
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=alergick%C3%BD+z%C3%A1chvat
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=alergie
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=alzheimerova+choroba
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=ang%C3%ADna
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=angina+pectoris
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=antacidum
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=arteroskler%C3%B3za
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=artr%C3%B3za
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=astma
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=bBecht%C4%9Brevova+nemoc
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=diochi
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=drpopov
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=drradek
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=energy
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=firmaklas
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=madara
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=saloos
http://www.energoweb.cz/cms_statics/formular_all.php/
http://www.energoweb.cz/cz/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/
http://www.energoweb.cz/cz/obchod/ovoce-zelenina-flavon/
http://www.energoweb.cz/cz/diochi-kluby/energoskop/
http://www.energoweb.cz/cz/bioakademie-veku-vodnare/


Objednávkový 
formulář

DIOCHI 

Výhody členství 
Diochi

Registrace - členství 
Diochi

Hubnutí s přípravky

Pomocník při výběru 
Diochi

FLAVON 

Registrace

Výhody registrace

DALŠÍ AKTIVITY 

Články o konopí

Dornova technika

Aromaterapeutická 
masáž

Léčení hudbou

Vnitřní energie 
uzdravuje

Měření 
Supertronicem

Diskusní fórum

Energoskop

SPOLUPRACUJEME 

Motocross

Comenius - jazyková 
škola

Klub Bílý jeřáb - 
Holice

Modré hroznové víno   Čím tmavší víno, tím je hodnotnější. 
Modré hroznové víno je antioxidant, takže má mnoho důležitých funkcí při 
ochraně našeho organismu, neutralizuje reaktivní molekuly kyslíku. Pomáhá při 
obnově rovnováhy organismu, jeho aktivní látky ničí viry. 

Je prospěšný pro srdce a kardiovaskulární systém. Podle výzkumů obsahuje 

barvivo rezveratrol, které je důležité při prevenci nádorových onemocnění. 

Černý rybíz   Má vyšší obsah vitamínu C než citron č i 
zelená paprika. Obsahuje také významný vitamín B a železo. Jako léčivá rostlina 
byl znám již ve Starověkém Římě. Podle zápisů byl používán proti dně, na 

revmatismus a k č ištění krve. Současné výzkumy uznávají jeho ošetřující úč inky. 

Terapeuté ho doporučují na vysoký krevní tlak, na kornatění cév a na vysokou 
hladinu cholesterolu. Vysoký obsah vitamínu C pomáhá v prevenci proti chřipce, 

na podporu imunitního systému a proti únavě. Je přírodním lékem při 
chudokrevnosti, způsobené nedostatkem železa. 

Borůvky  Mají velký obsah draslíku a jsou důležitým 
zdrojem kalcia, železa, magnézia, manganu, zinku, síry, fosforu a vitamínu C. V 
lidovém léčitelství se používaly při léčení onemocněních zraku a mají příznivé 
účinky pro krevní oběh. 

Jejich rostlinná barviva jsou: antokyany, díky nimž má ovoce tmavou barvu. 
Antokyany mají bioaktivní vlastnosti, které pomáhají chránit naše zdraví. Mají 
preventivní účinky proti nemocem jako jsou rakovina, poruchy kardiovaskulárního 
systému, Parkinsnova choroba a Alzheimerova choroba. 

Červená řepa  Je velmi dobře známá již z pradávných 
časů. Má vysoký obsah červeného barviva - betanin, které brání rozmnožení 
bakterií způsobujících onemocnění, působí na posílení imunity. Je důležitým 
zdrojem vitamínů B1-, B3-, C a P, draslíku, vápníku, forforu, křemíku, síry, jódu a 
železa. 

Červená řepa je užitěčná díky obsahu vitamínů a minerálů. Je výborným 
stimulátorem krve, má čistící účinek na játra a pozitivně působí na zažívání. Její 
aktivní látky pozitivně působí na krevní tlak a na nervový systém. 

Acerola  Je hodnotná díky vysokému obsahu vitamínu C ( 4,5%). 
Obsahuje potřebné rostlinné flavonoidy pro vitamín C. Má vysoký obsah draslíku, 
manganu a vitamínu A. Je ovocem plným šťávy poskytujícím aktivní látky. 

Brazilci ji v lidovém léčitelství používali k zastavení krvácení a k posílení srdce. 
Dnes je používána k produkci výrobků určeným k péč i o pleť, v případě 
chudokrevnosti, při cukrovce, vysoké hladině cholesterolu a revmatismu. 

Rakytník řešetlákový   Je to vynikající antioxidant. Jeho 
ovoce je bohaté na karbohydráty, proteiny, kyseliny, aminokyseliny a vitamíny. 
Je desetinásobně bohatší na Vitamin C než pomeranč, obsah Vitaminu E je vyšší 
než např. v kukuřici nebo v sojových bobech. 

http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=bBecht%C4%9Brevova+nemoc
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=bolest+ko%C5%99%C3%ADnk%C5%AF+vlas%C5%AF
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=bolesti+hlavy
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=bolesti+zub%C5%AF
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=bradavice
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=bronchitida
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=b%C3%A9rcov%C3%A9+v%C5%99edy
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=CNS
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=cukrovka
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=c%C3%A9vn%C3%AD+p%C5%99%C3%ADhody
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=c%C3%A9vy+regenerace
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=c%C3%A9vy+v+tv%C3%A1%C5%99i+popraskan%C3%A9
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=crohnova+choroba
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=deprese
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=detoxikace
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=dna
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=dr%C3%A1%C5%BEdiv%C3%BD+ka%C5%A1el
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=ekz%C3%A9my
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=epilepsie
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=hiv
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=hlava-bolesti
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=hleny
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=Hormon.s.-harmonizace
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=hubnut%C3%AD
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=Chlad-studen%C3%A9+ruce+a+nohy
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=cholesterol
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=impetigo
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=imunitn%C3%AD+syst%C3%A9m-pos%C3%ADlen%C3%AD
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=infarkt+myokardu
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=intoxikace+krve
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=j%C3%A1tra-detoxikace
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=jedy+b%C3%ADlkovinn%C3%A9ho+charakteru
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=ka%C5%A1el
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=kinet%C3%B3za
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=klouby-bolesti
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=klouby-k%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=klouby-palec+u+nohy
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=klouby+kolen
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=klouby+ky%C4%8Dle
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=klouby+ramen
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=klouby+z%C3%A1p%C4%9Bst%C3%AD
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=kocovina
http://www.energoweb.cz/cz/vyhledavani-search.html?search=kon%C4%8Detiny-otoky
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Povzbuzuje odolnost organismu a je účinným proti bolesti. Pomáhá k udržení 
optimální tělesné váhy. Je schopný vyrovnávat vedlejší účinky vznikající při 
ozáření v případě nádorových onemocnění. 

Ženšen  „Kořen života" obsahuje významné regenerační buňky 

a má povzbuzující účinky. Jeho aktivní látky zbavují stresu, zvyšují duševní a 
fyzickou kondicy a napomáhají snížit pocit únavy. 

Ženšen může být aplikován při intenzivní práci či velkém výdaji energie, při 
zvýšené koncentraci, únavě a vyčerpání. Má pozitivní efekt na endokrinní žlázy. 
Zvyšuje tvorbu jednotlivých pohlavních hormonů. 
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