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Młodość na długie lata?
Naturalnie! Dlaczego więc nie żyjemy ponad 100 lat? 
Byłoby to całkiem naturalne gdyby nie… sam Człowiek! 
Tempo, styl życia i związany z tym stres, zanieczyszcze-
nie powietrza, wody i pożywienia osiągnęło niespoty-
kane dotąd rozmiary. 

Wiek XX zaznaczył się w historii przełomowym 
odkryciem antybiotyków, dzisiaj jednak wielu ludzi 
jest odpornych  na ich stosowanie. Dlatego w wieku 
XXI mamy antyoksydanty. 

Przeciwutleniacze kontra wolne rodniki
Inaczej mówiąc antyoksydanty. Najlepszym źródłem 
tych związków są surowe owoce i warzywa. Eliminują 
nadmiar wolnych rodników, oczyszczają i wzmacniają 
organizm. Opóźniają procesy degeneracyjne i starzenie 
się nawet o 50%!

Flawonoidy dobre na wszystko… czyli…?
Stanowiąc system odpornościowy roślin. Przeniesio-
ne do organizmu chronią go. Są grupą super przeciw-
utleniaczy. Hamują rozwój miażdżycy i nowotworów, 
przedwczesne starzenie się skóry i procesy niszczące 
tkankę łączną. Poprawiają mikrokrążenie i usprawnia-
ją przepływ krwi. Działają przeciwzapalnie i przeciw-
alergicznie. Chronią przed promieniowaniem UV oraz 
witaminę C i E. 

Zdrowotna esencja przeszłości jako 
żywność przyszłości
Niezliczona ilość „cudów natury” może nam dostarczyć 
wielu niezbędnych substancji potrzebnych naszemu 

organizmowi do normalnego, zdrowego funkcjonowa-
nia. Są to rośliny znane i wykorzystywane w medycynie 
ludowej już od wielu stuleci. 

W produktach Flavon dawne tradycje żywieniowe 
są przywrócone i dodatkowo wzbogacone o wyniki 
nowoczesnych badań. Kompozycja tych preparatów 
wychodzi naprzeciw wymaganiom i potrzebom 
współczesnego człowieka.

W poszukiwaniu produktu idealnego
Styl życia przeważającej części społeczeństwa oddala 
od tego co naturalne, poprzez duże tempo życia, wiecz-
ny „brak czasu” i postępujący konsumpcjonizm. Znale-
zienie odpowiedniej żywności i jej suplementacji nie 
jest zadaniem łatwym. 

Przedstawiciele nauki w najlepszych ośrodkach 
badawczych stawiają na produkty zawierające dużą 
ilość naturalnych przeciwutleniaczy. 

W wielu produktach uzupełniający witaminy 
i minerały, brakuje przeciwutleniaczy, flawonoidów 
i enzymów. Flavon od samego początku odpowiada 
właśnie tym założeniom. 
Wsparcie naukowe dają badacze z Uniwersytetu 
Medycznego w Debreczynie. Wśród nich twórca 
koncepcji, wybitny znawca tematu przeciwutle-
niaczy, członek Węgierskiej Akademii Nauk, prof.  
dr hab. Zoltan Dinya, który studiował u podwójnego 
noblisty prof. Alberta Szent-Gyorgyi, który odkrył 
witaminę C oraz flawonoidy już w 1936 roku.

Żywność przyszłości jest 
teraz i… tutaj
Czyli jak każdego dnia możesz starzeć się tylko pół dnia?

CZY JEST TO MOŻLIWE? TAK! KONCENTRATY FLAWONOIDÓW (NATURAL-
NYCH BARWNIKÓW ROŚLINNYCH) SĄ JEDNĄ Z NAJSKUTECZNIEJSZYCH 
BRONI W WALCE ZE STARZENIEM SIĘ, NOWOTWORAMI I CHOROBAMI 
CYWILIZACYJNYMI, KTÓRYCH PRZYCZYNĄ JEST NADMIERNA ILOŚĆ WOL-
NYCH RODNIKÓW. OKAZUJE SIĘ, ŻE ŚREDNIA ŻYCIA ORGANIZMÓW NA 
ZIEMI WYNOSI PIĘCIOKROTNOŚĆ OKRESU OD URODZENIA DO OSIĄ-
GNIĘCIA PEŁNEJ DOJRZAŁOŚCI. DOTYCZY TO TAKŻE CZŁOWIEKA…Wojciech Karpowicz
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Flavon stanowi idealne warunki połączenia 
najnowszych osiągnięć nauki i techniki  z  
działaniem barwników roślinnych. Zawiera 
specjalnie wyselekcjonowane surowe owoce 
i warzywa, w skondensowanej formie. 

Nowoczesny zakład powstał w okolicy Debreczyna, a li-
nię produkcyjną zaprojektowali niemieccy inżynierowie 
tylko dla tej technologii. Całość procesu odbywa się w ni-
skich temperaturach, a wszystkie naturalne wartości od-
żywcze surowych roślin, w tym bardzo ważne struktury 
enzymatyczne, zostają zachowane. Flavon nazywany jest 
produktem enzymatycznym, również poprzez zalecane 
przyswajanie w jamie ustnej podczas wstępnego trawie-
nia. W ten sposób można dobrze przyswoić wszystkie 
aktywne substancje. Jakość tej żywności chronią bardzo 
restrykcyjne normy ISO 22000 oraz system HACCP. 

Uzyskano pożądany efekt. Masa 240 gramów 
gotowego produktu odpowiada wartości odżywczej 
blisko 40 kilogramów owoców i warzyw. Postać żelu 
pozwala się wchłaniać znacznie lepiej (98%) niż 
płyn (40%) czy tabletka (10%). Flavon to produkt 
troskliwie skomponowany, łączy wielowiekowe 
doświadczenia i najnowsze wyniki badań 
naukowych, zawiera składniki odpowiednie dla 
wszystkich grup wiekowych.  

Optymalne proporcje pomiędzy komponentami dają 
efekt kompleksu i synergii, która wzmacnia ich połą-
czone działanie. Produkty nie zawierają konserwantów. 
Kontrolowane są wszystkie fazy procesu produkcji. 
Każda partia Flavon ma stałą i wysoką jakość. Produk-
ty posiadają zezwolenie Krajowego Instytutu Żywienia 
i Bezpieczeństwa Żywieniowego akredytowane przez 
UE. Technologia produkcji jest pod stałą kontrolą nie-
mieckiego Instytutu Badania Jakości TUV SUD KERMI.

Wolne rodniki
To cząsteczki (najczęściej tlenu) powstające w wy-
niku procesu utleniania w całym organizmie, jednak 
niestabilne, bo pozbawione jednego elektronu. Są nie-
zbędne w metabolizmie, a zagrożenie stanowią, gdy 
ich nadmiernie przybywa. Szukają swojej stabilizacji 
w cząsteczkach innych związków. Zabierając im braku-
jący elektron odzyskują równowagę, niszcząc wszystko 
wokół siebie. Uszkadzają białka, tłuszcze i materiał ge-
netyczny komórek. 

Zagrożenia nasilające powstawanie wolnych 
rodników: dym papierosowy (jeden wdech dymu 
tytoniowego zawiera 1014 atomów będących 
wolnymi rodnikami), promieniowanie UV, stres, 
zła dieta (głównie żywność konserwowana), 
zanieczyszczenie środowiska (wody, gleby, 
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i powietrza) oraz „smog elektromagnetyczny”, który 
w ciągu ostatnich dwudziestu lat powiększył się 
o 340 razy!

Średnio w ciągu doby zużywamy 350 litrów tlenu, gdzie 
1-5% tej ilości redukowana jest do postaci wolnych 
rodników. Te agresywne cząsteczki szkodzą również 
naszej urodzie. Niszcząc lipidy naskórka naruszają jego 
barierę ochronną. Skóra staje się sucha i nadwrażliwa. 
Zmniejsza to jej elastyczność i przyspiesza powstawa-
nie głębokich zmarszczek. 

Ratunek w naturalnych antyoksydantach
Nasz organizm posiada wrodzone mechanizmy obronne 
i swoje przeciwutleniacze. Przy dużej ilości wolnych rod-
ników musimy jednak wspomagać odporność dostar-
czając w diecie odpowiednią porcję antyoksydantów. 

Dzienne zapotrzebowanie na przeciwutleniacze to 
1-2 gramy dziennie. Zapewnia to spożycie blisko 2 
kg owoców i warzyw, ale jakości ekologicznej. Czy 
każdy z nas ma taką możliwość? 

Zazwyczaj spożywamy około 1/5 tej krytycznie wyma-
galnej dawki! Dodatkowe utrudnienia tworzy środo-
wisko miejskie. Dominujące trendy w służbie zdrowia 
zanotowane od 1950 roku. Zakażenia szpitalne: wzrost 
o 300% (źródło: Jarvis ‘01). Astma: wzrost o 260% 
w ciągu 20 lat (źródło: Upton et al 2000). Choroby za-
palne jelit: eksplodujący wzrost (źródło: Noel et al ’04). 
Cukrzyca I typu (poniżej 15 roku życia): wzrost o 3,4% 
rocznie (źródło: Eurodiab 2000). Choroby autoimmu-
nologiczne: wzrost o 2-3% rocznie (źródło: NIH ’08). 
Nowotwory niespowodowane paleniem tytoniu: 100% 
wzrostu (źródło: ACNEM ’02).

Przeciwutleniacze stanowią bardzo potrzebną 
„rewolucję w medycynie XXI wieku” (Frederic 
Le Cren). Dostarczone organizmowi zapobiegają 
uszkodzeniom organizmu oraz spowolniają proces 
starzenia o połowę każdego dnia!

Nowa dyscyplina, trend i zarazem dziedzina życia: tera-
pia zintegrowana. Celem jest wyzdrowienie i zmniej-
szenie ryzyka chorób. Naturalne technologie, oparte na 

W o j c i e c h  K a r p o w i c z



65 

nauce, uzupełniają terapię konwencjonalną (kliniczną, 
farmakologiczną). Daje to konkretne efekty fizjologicz-
ne. Zachowuje, wspomaga i optymalizuje działanie or-
ganizmu, jednocześnie naprawia go, koryguje i zmienia. 

Nauka u podstaw Flavon

Kiedy żywność działa fizjologicznie?
Decyduje o tym biodostępność (ilość substancji znaj-
dująca się w miejscu wchłaniania, gdzie znaczenie 
wyjściowe ma jakość biologiczna surowca) oraz bio-
przyswajalność (ilość substancji, która ulega rzeczywi-
stemu wchłonięciu, szczególnie poprzez sposób przyj-
mowania żywności). 

Czym karmisz swoje geny?
Nutrigenomika w ostatnich latach dowiodła istotne 
interakcje pożywienia z genami, które mają wpływ na 
zapobieganie lub wykształcanie się chorób. Dlatego 
u podstaw zachowania zdrowia znalazła się nutrigene-
tyka, czyli plan odżywiania oparty na nutrigenomice, 
czyli  „indywidualny styl życia i odżywiania bazujący 
na analizie genetycznej.” (prof. Zoltan Dinya).

Czy znajdujesz równowagę?
Według dyrektywy żywieniowej (2016) dla chemop-
rewencji raka i chorób sercowo-naczyniowych, die-

ta niska w tłuszcze, a bogata w owoce i warzywa, zm-
niejsza ryzyko zachorowań i przedwczesnej śmierci. 
Odmładzająco działają w: 3% świeże soki z owoców 
i warzyw, 4% świeże owoce, 5% rośliny strączkowe, 7% 
mieszanki owocowo-warzywne, 8% mieszanki warzyw-
ne, 9% owoce suszone, 13% sałaty i 16% warzywa. Uwa-
ga: aż o 17% wzrasta ryzyko powstania tych schorzeń, 
gdy spożywa się owoce i warzywa konserwowe.

„Optymalne odżywianie jest lekarstwem przyszłości” 
(Linus Pauling). Czy dlatego dociera do nas fakt, 
że „z natury pochodzą zarówno choroby jak 
i lekarstwa.” (Paracelsus)?

Radykalne odmładzanie organizmu od 
wewnątrz
Flawonoidy mają znaczne zastosowanie w regeneracji 
układu sercowo-naczyniowego. Spowalniają procesy 
miażdżycowe, a nawet im zapobiegają. Zmniejszają 
ryzyko udaru mózgu, stanowiąc doskonałą profilak-
tykę i zarazem środek wspomagający rehabilitacje 
poudarową. Ich działanie antyagregacyjne na płyt-
ki krwi stabilizuje naczynia krwionośne i zmniejsza 
ryzyko zakrzepicy. Udział flawonoidów w profilak-
tyce i terapii chorób nowotworowych dowodzi, że 
łagodzą uboczne skutki chemio- i radioterapii, a także 
działają przeciwnowotworowo. Ich protekcyjne wła-
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ściwości wspierają terapię długotrwałego leczenia 
farmakologicznego różnych schorzeń przewlekłych. 
Wykazują działanie antywirusowe i przeciwbakteryjne. 
Hamują wytwarzanie histaminy przez co działają 
przeciwzapalnie, w tym przeciwalergicznie. 
Zapobiegają powikłaniom cukrzycy i łagodzą jej skutki. 
Chronią komórki nerwowe i mogą być wykorzystywane 
w terapiach schorzeń neurologicznych. Badania wyka-
zują związek pomiędzy wzmożonym powstawaniem 
wolnych rodników, a miażdżycą mózgowych naczyń 
krwionośnych oraz nadmierną agregacją białka we-
wnątrz komórek nerwowych mózgu.  

Co wewnątrz to na zewnątrz!
Działając od  wewnątrz, uzyskasz efekty na zewnątrz. 
Rozświetloną cerę, młodszą o kilka lat i pozbawioną 
przebarwień skórę, lśniące włosy oraz mocne paznok-
cie. Korzystny atrakcyjny zewnętrzny efekt wizualny 
odzyskanego wewnątrz zdrowia. Zdrowa, którego war-
tość należy cenić ponad wszystko! 

„Bez witamin żyć nie można, jednak bez 
flawonoidów nie warto” (prof. Zoltan Dinya) 

Zmiana sposobu życia przez 60 dni 

Nakręć się dla zdrowia kolorami!
Program rewitalizacyjny Flavon Vital jest zmianą spo-
sobu życia trwającą przez 60 dni, która sprowadza od-
żywianie i tryb życia na zdrową drogę. O każdej porze 
roku program Flavon Vital stanowi unikalną pomoc 
w rozpoczęciu i utrzymaniu zdrowego trybu życia. 
Jesienią, kiedy po letnich urlopach czeka nas więcej 
stresu i pracy. Zimą, kiedy istnieje brak świeżych owo-
ców i warzyw, a dieta jest uboga w minerały i witami-
ny. Wiosną, gdy komórki są zgłodniałe wartościowych 
składników odżywczych. Latem, gdy wpływ promienio-
wania UV zwiększa zapotrzebowanie na przeciwutlenia-
cze. W produkcie Flavon „królestwo warzyw i owoców” 
spotyka się tworząc genialną synergię. Moc żywieniowa 
poszczególnych surowców, dzięki ich połączeniu, wrasta 
wielokrotnie. Od wieków owoce i warzywa mają wpływ 
na działanie organów człowieka. Przyswajanie żywności 
w postaci zawiesiny zwiększa efekt energetyzacji. Dzien-
na dawka odpowiada kilku porcjom owoców i warzyw.

Bądź autorem zmian, których oczekujesz!

Kiedy zaczynasz interesować się swoim 
zdrowiem?
Ludzie wydają na leczenie mnóstwo pieniędzy, tracą 
wiele czasu i długo cierpią. Tymczasem z raportu La-
lond’a wynika, że o zdrowiu w 53% decyduje styl życia, 
na który składają się: aktywność fizyczna, odżywianie, 
umiejętność radzenia sobie ze stresem. Profilaktyka 
i codzienne ładowanie akumulatorów zdrowia. Zdro-
wie to wartość przekazana raz na całe życie, pod wa-
runkiem wkładania własnego wysiłku. Daje się wtedy 
kształtować i doskonalić, potęgować i pomnażać. 

„Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, 
a lekarstwo pożywieniem” (Hipokrates)

„Jesteś tym, co jesz!”  Pokarm, który spożywasz stano-
wić źródło energii i zdrowia albo powoli działającą tru-
ciznę. Koncepcja Flavon wyrosła przez ostatnie 80 lat 
badań. To żywność, która jest  przeznaczona do celów 
chemoprewencyjnych, czyli skutecznej i w 100% natu-
ralnej funkcjonalnej ochrony organizmu. Bez skutków 
ubocznych, bez względu na wiek, płeć i rasę.  Zamiast 
tabletek i proszków otrzymujesz smaczny i łatwo przy-
swajalny żel.

Flavon jest stworzony dla człowieka XXI wieku. 
To produkt wspomagający jakość życia, którego 
składniki roślinne wspierają układ odpornościowy. 
Bardzo tradycyjny skład w bardzo innowacyjnej 
formie.

Zastanów się…
Już wiesz co to są przeciwutleniacze i jak mogą skutecz-
nie chronić Twoje zdrowie, a szczególnie barwniki roślin-
ne, zwane flawonoidami, obecne wyłącznie w surowych, 
owocach i warzywach jakości ekologicznej. Flavon daje 
Tobie możliwość dostępu do tych niezwykłych związków, 
uzyskiwać oczekiwane korzyści w sposób łatwy, relatyw-
nie tani, przyjemny i skuteczny. Dzięki Flavon możesz 
w pełni i codziennie rewitalizować swój organizm różno-
rodną dietą owocowo-warzywną w odpowiedniej ilości, 
jakości i różnorodności. To gotowy wzór na prawidłowe 
odżywianie się. Jedz i przekonaj się!
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