
FLAVON



Η επανάσταση των συμπληρωμάτων διατροφής

H Flavon προσφέρει υψηλής ποιότητας διαιτητικά συμπληρώματα σε μια μη συμβατική και καινοτόμο μορφή:
• ζελέ υφή, γιάλινη συσκευασία, Βασικά και Premium προϊόντα
• γιάλινη συσκευασία, Βασικά και Premium προϊόντα: συσκευασία σε φακελάκι, προϊόντα Peak 

ΚΑΨΟΥΛΑ ΣΕΙΚ ΡΟΦΗΜΑ ΖΕΛΕ ΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΟΥΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΕΛΑΙΟΥ-ΝΕΡΟΥ

ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών

WHO
Καθημερινή κατανάλωση 
τουλάχιστον 400-700 γρ. 
φρούτων και λαχανικών

Έρευνα στη Φινλανδία 

• Φρέσκα φρούτα: 4-5 μερίδες την μέρα (400-600 γρ.)
• Φρέσκα- ακατέργαστα λαχανικά: 4 μερίδες την ημέρα (500-700 γρ.)

Πρόγραμμα υγείας και διατροφής
στη Φινλανδία (1972-1997)

• μείωση πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών
• αύξηση πρόσληψης ινών
• αύξηση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών

1972  1997

θμησιμότητα μεταξύ
35-64 ετών
Φινλανδούς:

μείωση κατά
45%

καρδιαγγειακή
νόσος 

μείωση κατά 
59,7%

όγκοι 

μείωση κατά
39,9%

στεφανιαία
νόσος

μείωση κατά
47%Πηγή: Puska, P. (2000), Acta Cardiol 55 (4), 213-220



Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών είναι σημαντική για την σωστή λειτουργεία του οργανισμού μας. Είναι πηγές θρεπτικών 
ουσιών που συμβάλλουν στην ενίσχυση του εντέρου και του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Τα θετικά αποτελέσματά τους 
οφείλονται σε βιολογικά δραστικές ουσίες, όπως βιταμίνες, ίνες, πρωτεΐνες, αντιοξειδωτικά και ενώσεις τύπου πολυφαινόλης. 
Με την καθημερινή μας διατροφή έχουμε πρόσβαση σε μερικούς από αυτούς τους προστατευτικούς παράγοντες. Τα προϊόντα 
Flavon μπορούν να διασφαλίσουν την ποικίλη και υψηλής ποιότητας κατανάλωση φρούτων και λαχανικών.

Σημαντικές δραστικές ουσίες των προϊόντων Flavon: πολυφαινόλες, εντός αυτών φλαβονοειδοί, καροτενοειδοί, οργανικές 
ενώσεις που περιέχουν θείο και άζωτο (χλωροφύλλη, β-καροτήνη, λυκοπένιο και λουτεΐνη)

Φρούτα και Λαχανικά



Σημαντικές πηγές ενέργειας του σώματος είναι οι διάφορες λιπαρές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων λιπαρών οξέων φυτικής 
προέλευσης, τα οποία είναι απαραίτητα για την υγιή του οργανισμού μας. Αυτά είναι τα βασικά ωμέγα-3 και ωμέγα-6 πολυακόρεστα 
λιπαρά οξέα. Το σώμα μας δεν μπορεί να τα παράγει από μόνο του, οπότε η πρόσληψη τους πρέπει να εξασφαλίζεται κυρίως με τη 
διατροφή. Τα έλαια ψυχρής πίεσης είναι άφθονες πηγές αυτών των φυσιολογικά σημαντικών λιπαρών οξέων. Επιπλέον, αυτά είναι 
γεμάτα με ευεργετικές δραστικές ουσίες, είναι πλούσια σε βιταμίνες, πολυφαινόλες, καροτενοειδή. Τα φυτικά έλαια στα προϊόντα μας 
έχουν σημαντικά φυσιολογικά, συνεργικά και αντιοξειδωτικά αποτελέσματα.

Φυτικά έλαια

ΛΑΔΙ ΑΠΟ
ΚΑΝΝΑΒΙΣ

ΛΑΔΙ ΑΠΟ
ΜΟΡΙΝΓΚΑ

ΛΑΔΙ ΑΠΟ
ΙΠΟΦΑΕΣ

ΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΣΠΟΡΟΥΣ 
ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΟΥ

ΛΑΔΙ ΑΠΟ
ΚΑΡΙΔΙ

ΕΛΑΙΟ ΑΠΟ 
ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΥΣ

ΛΑΔΙ ΑΠΟ
ΣΟΥΣΑΜΙ

ΛΑΔΙ ΑΠΟ
CHIA



Προφ. Dr. habil Zoltán Dinya: 
Επιστημονικός σύμβουλος - γιατρός της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών 

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Debrecen και για 30 χρόνια συνεργαυόταν με τον ακαδημαϊκό καθηγητή Dr. Bognár Rezső. Η 
ερευνητική του περιοχή είναι η εξέταση των φυτογενών αναλύσεων και των φυσιολογικών τους επιδράσεων. Από την άποψη αυτή 
έχει επικεντρωθεί κυρίως σε πολυφαινόλες και φλαβονοειδή. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει γράψει πάνω από 
200 επιστημονικές εργασίες. Έχει περάσει πολύ χρόνο σε αρκετές χώρες του κόσμου που συμμετέχουν σε διάφορα ερευνητικά 
προγράμματα και έργα, δραστηριότητα που συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ήταν φίλος και μοιράστηκε επαγγελματική σχέση με τον 
βραβευμένο με Νόμπελ Albert Szent-Györgyi.

Έχει συνεργαστεί με τα συμπληρώματα διατροφής Flavon από το 2005 και από τότε παρέχει επιστημονικό υπόβαθρο στην 
ανάπτυξη προϊόντων. 
Η κύρια δέσμευσή του στη ζωή: προώθηση της υγιούς γήρανσης με σωστή διατροφή, τρόπο ζωής και συμπληρώματα διατροφής.



Η κληρονομιά μας με βραβείο Νόμπελ: φλαβονοειδή

Ήταν ένας ούγγρος γιατρός, βιοχημικός, μέλος της Ουγγρικής και Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών, ο οποίος έφερε παγκόσμια φήμη 
στην Ουγγαρία. Το 1937 του απονεμήθηκε βραβείο Νόμπελ για την παραγωγή βιταμίνης C και για τις έρευνες των φυσιολογικών 
επιδράσεων της.

Στο Szeged στις αρχές της δεκαετίας του 1930 από μια φυτογενή πηγή, από την πάπρικα, απομόνωσε τη βιταμίνη C και παρείχε ένα δείγμα 
για τον καθορισμό της χημικής της δομής. Είχε επίσης ερευνήσει τις φυσιολογικές επιδράσεις της βιταμίνης C και των φλαβονοειδών 
από εσπεριδοειδή και έκανε ένα σημαντικό επίτευγμα στην κατανόηση της βιοχημείας της μυϊκής εργασίας.

Βρείκε τα βιοφλαβονοειδή στα αποτελέσματα των παρατηρήσεών του, ενώ ανακάλυπτε τη βιταμίνη C.

Ήταν ένας εξαιρετικός επιστήμονας και οι μαθητές του τον λάτρευαν. Για 93 χρόνια είχε εμμονή με την έρευνα του μυστικού της ζωής. Ήταν 
ένας εξαιρετικός αθλητής, έπαιζε τένις, οδηγούσε μοτοσικλέτα και ίππευε άλογα. Σε ηλικία 70 ετών έμαθε ιστιοσανίδα. Η εμπνευσμένη 
προσωπικότητά του αιχμαλώτιζε τους πάντες. 

Albert
Szent-Györgyi



ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ: μια επιστήμη που εξετάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπινου γονιδιώματος και της πρόσληψης διατροφής.
ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ: βρίσκει απάντηση στην ερώτηση σχετικά με το πώς οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων στους γονείς θα 
αλλάξουν το γονιδίωμα των απογόνων τους.
ΤΕΛΟΜΕΡΗ:  μια σύντομη ακολουθία πολλαπλών επαναλήψεων στα δύο άκρα του DNA, η διάρκεια του οποίου εξαρτάται από την τροφή 
και τον τρόπο ζωής

Τα συνεργικά, φυτικά συστατικά που υπάρχουν στα προϊόντα Flavon επηρεάζουν θετικά την ομάδα γονιδίων μας με τις ειδικές 
προστατευτικές τους ιδιότητες, όπως έχει αποδειχθεί από πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Διατροφογενετική



Πρώτες ύλες & παραγωγή

Ελεγχόμενες πρώτες ύλες από ασφαλείς προμηθευτές και καθαρή πηγή.

Τα λαχανικά και τα φρούτα που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας δεν συγκομίζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις εμπορικές 
απαιτήσεις, αλλά στην κατάσταση της βιολογικής τους ωριμότητας. Επομένως διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες 
όπως βιταμίνες, ανόργανα συστατικά και πολυφαινόλες, φλαβονοειδή..

Τα πατενταρισμένα προϊόντα μας παράγονται με μια ειδική διαδικασία και τεχνολογία. Κάθε βήμα - από την απόκτηση πρώτων υλών, 
μέσω της παραγωγής, της συσκευασίας, του ποιοτικού ελέγχου, μέχρι και την αποθήκευση - συνενώνεται σε ένα χέρι, σε ένα σημείο, στην 
περιοχή του εργοστασίου παραγωγής μας.

Η ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας είναι ο βασικός πυλώνας για την συνεχώς υψηλή ποιότητα και 
ασφαλές παραγωγή τροφίμων. Η Flavon επέλεξε το σύστημα διασφάλισης ποιότητας FSSC 22000, ένα από τα πιο αυστηρά και 
διαφοροποιημένα συστήματα, το οποίο είναι η επέκταση του προτύπου ISO με περαιτέρω απαιτήσεις.



Έλαιο από 
σπόρους φρα-
γκοστάφυλου

Λάδι από
καρύδι

Έλαιο από κο-
λοκυθόσπορους

Μάνγκο

Σαμπούκος

Φράουλα

Παντζάρι

Μήλο

Κολοκύθι

Goji μούραΑσερόλα Ρόδι Καρότο

Σπόρος 
σταφυλιού

Βήτα γλυκάμη

PEAK

1x 71 640 T-ORAC

VEGAN



Λάδι από
ιποφαές

Λάδι απο
καρύδι

Λάδι από 
σουσάμι

Ρόδι

Βύσσινο

Αρονία

Παντζάρι

Μήλο

ΦραγκόσυκοΜύρτιλο Βήτα γλυκάνη

PEAK

1x 188 224 T-ORAC

VEGAN KOSHER

Σπόρος 
σταφυλιού



Λάδι από
Chia  

Λάδι από
κάνναβις 

Λάδι από
moringa  

Moringa oleifera Μανιτάρι shiitake

Κολοκύθι

Ντομάτα

ΑκτινίδιοΑγκινάρα 
της Ιερουσαλήμ

χουρμαςΑγκινάρα κυνόροδο

PEAK

1x 24 450 T-ORAC

VEGAN



PEAK

PREMIUM

Κοκκοι κακαο Ρόδι

Μαύρο 
φραγκοστάφυλο

Βύσσινο Κανέλλα

Αρονία

Κράνμπερυ

ΚουρκουμάςΚολοκύθι

Βήτα γλυκάνη

Κυνόροδο Παντζάρι

1x 60 606 T-ORAC

VEGAN KOSHER GLUTEN FREE



PREMIUM

Μαύρο σταφύλι

Ιποφαές

Σαμπούκος τζινσενγκ

Ρόδι Ακερόλα

Μαύρο 
φραγκοστάφυλο

Μύρτιλλο Παντζάρι

1x 42 306 T-ORAC

VEGAN GLUTEN FREE



PREMIUM

Κουρκουμάς βήτα γλυκάνη πράσινο τσάι αγκινάρα Moringa oleifera

σπαράγγι

σπανάκι

ΙποφαέςΠορτοκάλι Ιποφαέςάλγη πιρουλίνα Καρόττο

1x 20 556 T-ORAC

VEGAN KOSHER GLUTEN FREE



BASIC

Μύρτιλλο Μαύρο σταφύλιΙποφαές

Μαύρο 
φραγκοστάφυλο

Σαμπούκος

Παντζάρι Τσινσενγκ

1x 10 896 T-ORAC

VEGAN GLUTEN FREE



BASIC

Βύσσινο ΜύρτιλλοΜαύρο βατόμουρο

Μαύρο 
φραγκοστάφυλο

Ιποφαές Παντζάρι

1x 14 754 T-ORAC

VEGAN KOSHER GLUTEN FREE



BASIC

Άλγη σπιρουλίνα Άλγη σπιρουλίνα σπανάκι σκόρδος

πράσινα
βλαστάρια σίτου

πράσινο τσάι

Κρέιπφρουτ

καρόττο

ρίζα σέλινουμπρόκολο μαϊντανός

1x 12 072 T-ORAC

VEGAN KOSHER



BASIC

  

ακερόλα

ανανάς

πράσινο τσάι

αρονία

ακάι

γκουαρανά

σμέουρο

φραγκόσυκο

1x 38 094 T-ORAC

KOSHER GLUTEN FREE



BASIC

Κράνμερυ

Μαύρο 
φραγκοστάφυλο

Κολοκύθι

Βύσσινο

Σαμπούκος

Αρονία

Κυνόροδο

Κουκούτσι 
σταφυλιού

1x 14 514 T-ORAC

VEGAN KOSHER GLUTEN FREE



2007 2011 2014 2015 2016

2012

QUALITY

2012 2014 2015 2016 2018

2014/2015/2016 2013/2014/2015 2012/2013/2014/2016

2011/2012/2013/2014/2015/2016

2014/2015/2016/2017/2018

PANTONE+CMYK Coated

PANTONE P 1-3C

PANTONE P 33-16 C

PANTONE P 2-4C

PANTONE+CMYK Coated

PANTONE P 1-3C

PANTONE P 33-16 C

PANTONE P 2-4C

2014

2018 2019

2018

2011/2012-13

2014

2018

2011

2011

2007

2007/2010

2007/2008

2007 2009

Αναγνωρίσεις



Τιμές

ΤΙΜΗ ΜΕΛΩΝ
Τιμή συσκευασίας:

Τιμή ανά βάζο (Βασικά προϊόντα):

Τιμή ανά κιβώτιο (PEAK προϊόντα):

Τιμή ανά βάζο (Premium προϊόντα):

Κόστος ημερήσιας κατανάλωσης  (Βασικά προϊόντα):

33,75 €

135 €

1,125 €

45 €

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

43,88 €

175,5 €

1,46 €

58,5 €

67,5 € 87,75 €

Τιμή συσκευασίας:

Τιμή ανά βάζο (Βασικά προϊόντα):

Τιμή ανά κιβώτιο (PEAK προϊόντα):

Τιμή ανά βάζο (Premium προϊόντα):

Κόστος ημερήσιας κατανάλωσης  (Βασικά προϊόντα):



Δίκτυο Flavon

- 15 χρόνια σταθερή λειτουργία επιχείρησης, οικογενειακή επιχείρηση
- ακόμη και 1 χαρτοκιβώτιο είναι αρκετό για εκκίνηση
- δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, κανένα κεφάλαιο εκκίνησης, χωρίς χρέωση εισόδου
- χωρίς πλευρικό όγκο, χωρίς δομικές απαιτήσεις
- σταθερή προμήθεια προϊόντων, οι πληρωμές γίνονται στην ώρα τους γρήγορα
- προγράμματα έμπνευσης, δωρεάν εκδηλώσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

INSTAGRAM:
flavonofficial

FACEBOOK:
facebook.com/
Flavon-Europe

FLAVON ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ



*βασική τιμή:  100 EUR

60% 5%
μπόνους

ηγετικέ ικανότητες
+

βασική αποπληρωμή

Αποπληρωμή
Στη Flavon το 65% της βασικής τιμής* των προϊόντων επιστρέφεται στα μέλη. Δεν απαιτείται ηγετική 
ικανότητα, ο καθένας δικαιούται να πάρει την 60% βασική αποπληρωμή του!



Γρήγορη εκίνηση

Ο ανωτέρω πίνακας είναι μια φανταστική υλοποίηση του συστήματος ταχείας εκκίνησης, ένα ενδεικτικό μαθηματικό μοντέλο. Στην πραγματικότητα, η δομή του δικτύου δεν 
δημιουργείται ποτέ με αυτόν τον τρόπο, το πραγματικό εφικτό εισόδημα εξαρτάται από τη διάταξη του δικτύου και τη δραστηριότητα των μελών.

ΕΠΙΠΕΔΟ

1

2

3

ΠΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

4 x €20

16 x €20 

64 x €20 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

€80

€320

€1 280

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

20%

20%

20%

ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ

4

16

64

84Total: €1 680

Κατά τους πρώτους δύο μήνες των νέων μελών
καταβάλλεται προμήθεια 20-20-20%

στους τρεις ενεργούς χορηγούς.3 X 20%



Δώρο πακέτο

15 ΝΕΑ ΜΕΛΗ
(45 πόντοι = 300 ΕΥΡΩ)
+ 1 ΠΑΚΕΤΟ ΔΩΡΟ (135 ΕΥΡΩ)

435 ΕΥΡΩ

18 ΝΕΑ ΜΕΛΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 2 VIP)
(82 πόντοι = 546,2 ΕΥΡΩ)

+ 2 ΠΑΚΕΤΑ ΔΩΡΟ (270 ΕΥΡΩ)

816,2 ΕΥΡΩ

40 γρήγοροι πόντοι εκκίνησης: 1 πακέτο δώρο
80 γρήγοροι πόντοι εκκίνηση: 2 πακέτα δώρο
120 γρήγοροι πόντοι εκκίνηση: 3 πακέτα δώρο



Ιδιότητα μέλους VIP (Θέση-L)

Μπορείτε να γίνετε VIP μέλος αγοράζοντας ταυτόχρονα 8 χαρτοκιβώτια.
Στην περίπτωση αυτή, η τιμή ενός χαρτοκιβωτίου της Flavon είναι 117,5 ΕΥΡΩ.

• Ηγετική επιχειρηματική θέση (Θέση-L)
• Επιλογή για διπλή αποπληρωμή
• Εκτελεστικές αναφορές στο Back office 

• Ιστότοπος με προαιρετικό όνομα 
• Η δική σας @flavonmax.com ηλεκτρονική διεύθυνση 
• VIP σήμα



Έσοδα κατά έπίπεδα

Ο ανωτέρω πίνακας είναι μια φανταστική υλοποίηση του συστήματος παθητικού εισοδήματος, ένα ενδεικτικό μαθηματικό μοντέλο. Στην πραγματικότητα, η δομή του δικτύου 
δεν δημιουργείται ποτέ με αυτόν τον τρόπο, το πραγματικό εφικτό εισόδημα εξαρτάται από την διάταξη του δικτύου και τη δραστηριότητα των μελών.

ΕΠΙΠΕΔΟ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1 024

2 048

4 096

ΠΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

2 x €5

4 x €5

8 x €5

16 x €5

32 x €5

64 x €5

128 x €5

256 x €5

512 x €5

1 024 x €5

2 048 x €5

4 096 x €5

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

€10

€20 

€40 

€80 

€160

€320 

€640

€1 280 

€2 560 

€5 120 

€10 240 

€20 480

Total:        8190 € 40 950

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%


