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Kosttillskottets revolution
Flavon erbjuder sina premium kvalitet kosttillskott-produkter på ett otraditionellt och innovativt sätt:
• Bas och Premium produkter i gel konsistens i burk
• Peak produkter som olja-vatten hidrokolloid emulsion i påsar 

KAPSYL SHAKE FLYTANDE FLAVONOID GEL OLJA-VATTEN EMULSION

KOSTTILLSKOTTPRODUKTERS  FORMER
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Frukt- och grönsakskonsumtion

WHO:
rekommenderas för alla att

konsumera minst 4 – 7 hekto
frukt och grönsaker dagligen.

Forskning i Finland

• Färsk frukt: 4-5 portioner dagligen / 4 – 6 hekto
• Färska grönsaker: 4-5 portioner dagligen / 5 – 7 hekto

25 års finländskt program
för hälsosam kosthållning (1972-1997)

• Minska andelen mättade fettsyror
• Öka fiberintagningen
• Öka frukt- och grönsakskonsumtionen

1972  1997

antalet dödsfall
i åldrarna 35-64: 

minskning med
45%

hjärt- och
kärlsjukdomar: 

minskning med 
59,7%

tumörsjukdomar:  

minskning med 
39,9%

hjärt- och kranskärl-
sjukdomar i åldrarna: 

minskning med
47%Källa: Puska, P. (2000), Acta Cardiol 55 (4), 213-220



Att äta frukt och grönsaker har allra störst betydelse för våra kroppars optimala funktion. De är källor för näringsämnen vilka 
bidrar till att stärka att vårt tarm- och immunsystem.  Deras positiva effekt beror på att de innehåller sådana biologiskt aktiva 
ämnen och kemiska föreningar som vitaminer, fibrer, proteiner, antioxidanter och polyfenoler. Genom vår vanliga dagliga kost-
hållning intas bara vissa enstaka varianter av dessa skyddsfaktorerna. Flavons produkter kan hjälpa oss i att vår frukt- och 
grönsakskonsumtion ska vara av god kvalitet och varierad.

Flavonprodukternas viktigaste verkningsmedel är: polyfenoler, inom denna grupp mest flavonoider, karotenoider och organis-
ka föreningar innehållande svavel och kväve (klorofill, beta-karotin, likopin, lutein).

Frukt, grönsaker



CHIA FRÖOLJA HAMPAOLJA MORINGA 
FRÖOLJA

HAVTORNS 
FRUKTKÖTTOLJA

OLJA FRÅN SVART-
VINBÄRSKÄRNOR VALNÖTSOLJAPUMPAFRÖOLJA SESAMFRÖOLJA

De olika fettsorter är människokroppens viktiga energikällor. Bland dem finns det sådana vegetabiliska fettsyror som är oumbärliga för ett 
hälsosamt liv. Dessa är fleromättade fettsyror som essentiella omega-3 och omega-6. Eftersom själva vår kropp inte kan producera dessa 
måste de tillföras genom kosthållningen. De kallpressade oljor vi använder i våra produkter är rika källor för de här biologiskt 
viktiga fettsyrorna. Förutom denna effekt har de fullt med nyttiga ingredienser, de är rika i vitaminer, polyfenoler och karotenoider. Deras 
biologiska, synergetiska och antioxidativa effekt är också betydande.

Vegetabiliska oljor



Prof Dr sakkunnig Zoltán Dinya:
vetenskaplig rådgivare, medlem av Ungerska Vetenskapsakademin 

Han fullföljde sina högre studier vid Universitetet i Debrecen därefter arbetade tillsammans med akademikern Dr Rezsö Bognár i 30 år. 
Hans forskning fokuserar på analys av växtsubstanser och deras fysiologiska effekter. Han koncentrerade sig mest på polyfenoler och 
flavonoider. Under sin karriär har han publicerat mer än 200 vetenskapliga artiklar. Han har tillbringat lång tid i flera länder i världen, 
han har deltagit i flera forskningsprogram och projekt vilket han fortfarande gör. Han har haft en vänskaplig och även yrkesmässig 
relation med Nobelpristagaren Albert Szent-Györgyi. 

Han har sysslat med Flavons kosttillskottsprodukter sedan 2005 och han står för säkerställningen av expertbakgrunden av 
produktutvecklingen.
 
Den röda tråden i hans liv har varit att verka för ett hälsosamt åldrande genom rätt kost, livsstil och kosttillskott.



Albert
Szent-Györgyi

Vårt Nobelprisbelönade arv – Flavonoider

Albert Szent-Györgyi var ungersk läkare, medlem av den ungerska och amerikanska vetenskapsakademin och som bidragit till Ungerns världs-
rykte på området. Han har belönats med medicinens och biologins Nobelpris 1937 för framställning av vitamin C samt undersökning-
en av dessa biologiska effekter.

I början av 30-talet lyckades han isolera C-vitaminet från växtkällor, nämligen från paprika och säkrade tillräckligt underlag för att fastställa 
C-vitaminets kemiska konstruktion. Han forskade om den biologiska effekten av C-vitaminet och citrusflavonoiderna, han gjorde genombrott i 
förståelsen av biokemin hur musklerna fungerar.

Flavonoiderna upptäckte han under sina iakttagelser under själva upptäckten av C-vitaminet.
Han var en enastående vetenskapsman, avgudad av sina studenter. Som en besatt sökte han livets hemlighet i 93 år. Han var även en äkta 
idrottsman, spelade tennis, kört motorcykel och var ryttare. Som 70-åring har han lärt sig surfa. Ingen förblev oberörd av hans personlighet.



NUTRIGENETIK: läran om växelvärkan mellan det mänskliga genomet (arvsmassan) och den intagna näringen
EPIGENETIK: söker svar på frågan hur förändras avkommornas genmassa pga miljöpåverkan på föräldrarna
TELOMER: flera gånger upprepad sekvens som finns på de båda yttersta ändarna i DNA och vars längd är beroende av näringsintagning och livsstil.   

De samverkande växtföreningar som finns i Flavonprodukterna har en positiv påverkan på vår genmassa genom sina 
speciella skyddseffekter så som detta bevisats av flera vetenskapliga publikationer.

Nutrigenetik



Råvaror & Tillverkning

Kontrollerade råvaror från säkra leverantörer, rena källor.

De grönsaker och frukter som används i våra produkter skördas i biologiskt mogna och inte i konsumtionsmoget tillstånd genom vilket 
de har hög innehåll av verksamma ämnen (vitaminer, mineraler och polyfenol, flavonoid).

Vårt företags varumärkesskyddade produkter tillvärkas med individuell process och teknologi. Råvaruinköp, tillverkning, för-
packning, kvalitetskontroll ända till förvaring i lager, allt sker koncentrerat på ett ställe – på vår tillverkningsfabrik. 

FSSC 22000 kvalitetssäkringssystem:  grundpelare till ett garanterat högkvalitativt och säkert livsmedel var att bygga ut ett 
kvalitetssäkringssystem. Flavons val föll på FSSC som har det hårdaste och mest omfattande kravsystem. Det är en utökad variant av 
den internationella ISO standarden med  ännu mera förväntningar.



Olja från svart-
vinbärskärnor Valnötsolja Pumpafröolja Mango

Fläderbär

Jordgubbar

Rödbeta

Äpple

Pumpa

GojibärAcerola Granatäpple Morot

Druvkärnor Betaglukan

PEAK

1x 71 640 T-ORAC

VEGAN



PEAK

1x 188 224 T-ORAC

VEGAN KOSHER

Havtorns
fruktköttolja Valnötsolja Sesamfröolja Granatäpple

Surkörsbär

Aronia

Rödbetor

Äpple

FikonkaktusBlåbär Betaglukan



PEAK

1x 24 450 T-ORAC

VEGAN

Chiafröolja Hampfröolja Moringafröolja Moringa oleifera Shiitake svamp

Pumpa

Tomat

KiviJordärtskocka DadlarKronärtskocka Nypon



PEAK

PREMIUM

1x 60 606 T-ORAC

VEGAN KOSHER GLUTEN FREE

Kakaobönor Granatäpple

Svarta vinbär

Surkörsbär Kanel

Aronia

Tranbär

GurkmejaPumpa

Betaglukan

Nypon Rödbetor



PREMIUM

1x 42 306 T-ORAC

VEGAN GLUTEN FREE
Blå vindruvor

Havtorn

Svart fläder Ginseng

Granatäpple Acerola

Svarta vinbär

Blåbär Rödbetor



PREMIUM

1x 20 556 T-ORAC

VEGAN KOSHER GLUTEN FREE

Gurkmeja Betaglukan Grönt te Kronärtskocka Moringa oleifera

Sparris

Spenat

HavtornAppelsin BroccoliSpirulina Morötter



BASIC

1x 10 896 T-ORAC

VEGAN GLUTEN FREE

Blåbär Blå vindruvorHavtorn

Svarta vinbär

Svart fläder

Rödbetor Ginseng



BASIC

1x 14 754 T-ORAC

VEGAN KOSHER GLUTEN FREE

Surkörsbär BlåbärBjörnbär

Svarta vinbär Havtorn Rödbetor



BASIC

1x 12 072 T-ORAC

VEGAN KOSHER

Spirulina Havtorn Spenat Vitlök

Vetegräs

Grönt te

Grapefruit

Morötter

SellerirotBroccoli Persilja



BASIC

  

1x 38 094 T-ORAC

KOSHER GLUTEN FREE

Acerola

Ananas

Grönt te

Svart aronia

Acaibär

Guarana

Hallon

Fikonkaktus



BASIC

1x 14 514 T-ORAC

VEGAN KOSHER GLUTEN FREE

Tranbär

Svarta vinbär

Pumpa

Surkörsbär

Svart fläder

Svart aronia

Nypon

Vindruvskärnor



2012

QUALITY

Hedersbetygelser



Priser

PRIS FÖR KLUBBMEDLEM 
Pris i karton

Grundproduktpris per burk

PEAK produktpris per ask

Pris per burk för premiumprodukter

Konsumentkostnad för grundprodukter

33,75 EUR

135 EUR

1,125 EUR

45 EUR 

KONSUMENTPRIS

43,88 EUR

175,5 EUR

1,46 EUR

58,5 EUR

67,5 EUR 87,75 EUR

Pris i karton

Grundproduktpris per burk

PEAK produktpris per ask

Pris per burk för premiumprodukter

Konsumentkostnad för grundprodukter



INSTAGRAM:
flavonofficial

FACEBOOK:
facebook.com/
Flavon-Europe

Flavon network

- familjeföretag med 15 års stabil bakgrund 
- redan 1 kartong räcker för att starta
- ingen risktagning, det behövs inget startkapital, ingen anslutningsavgift
- ingen sidohållning, inget krav på struktur
- fortlöpande distribution, snabb och korrekt utbetalning
- motiverande nyheter, kostnadsfria arrangemang 

MINIMALA KRAV, MAXIMAL PROVISION

FLAVON I GEMENSKAPETS MEDIA



60% +
*Baspris: 100 EUR

5%
ledarbonus

grundprovision

Provision
Hos Flavon är provisionen bland medlemmarna 65% av produkternas baspris*. Det behövs ingen 
ledarkvalifikation, alla är berättigade till 60% av basprovisionen.



Snabbstart

Ovanstående tabell är en fiktiv realisering av Snabbstarten, en illustrerande matematisk modell. I verkligheten byggs nätvärkstrukturen aldrig upp på detta sätt.
I praktiken beror den verkliga inkomsten på uppbyggnaden av nätverksstrukturen och de enskilda Klubbmedlemmarnas aktivitet.

NIVÅ

1st

2nd

3rd

PROVISION

4 x €20

16 x €20 

64 x €20 

INKOMST

€80

€320

€1 280

PROVISONENS STORLEK

20%

20%

20%

AKTIVA MEDARBETARE

4

16

64

84SAMMANLAGT: €1 680

Klubbmedlemmen under de nyanslutnas
första två månader erhåller

20-20-20% provision på de första 3 aktiva nivån.3 X 20%



Rekryteringsstimulerande program - Presentkartong 

15 NYAANSLUTNA

(45 poäng = 300 EUR)

+ 1 PRESENTKARTONG (135 EUR)

435 EUR

18 NYANSLUTNA (VARAV 2 VIP)

(82 poäng = 546.2 EUR)

+ 2 PRESENTKARTONG (270 EUR)

816.2 EUR

40 snabbstarts poäng – 1 presentkartong
80 snabbstarts poäng – 2 presentkartong
120 snabbstarts poäng – 3 presentkartong



VIP klubbmedlemskap  (L-Position)

Vid köp av 8 kartonger samtidigt kan du bli VIP-klubbmedlem.
I detta fall blir priset på en kartong Flavon produkt: 117.5 euros.

• Affärsposition som Ledare (L-position)
• Möjlighet till dubbel provision
• Online kontor med ledarrapport 

• Egen websida med fritt namnval
• Egen e-mailadress med  @flavonmax.com
• VIP bricka



Nivårelaterad utbetalning

Ovanstående tabell är en fiktiv realisering av den Nivårelaterade utbetalningen, en illustrerande matematisk modell. . I verkligheten byggs nätvärkstrukturen aldrig upp på detta sätt.
I praktiken beror den verkliga inkomsten på uppbyggnaden av nätverksstrukturen och de enskilda Klubbmedlemmarnas aktivitet.

NIVÅ

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

11th

12th

AKTIVA MEDARBETARE

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1 024

2 048

4 096

PROVISION

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

INKOMST

€10

€20 

€40 

€80 

€160

€320 

€640

€1 280 

€2 560 

€5 120 

€10 240 

€20 480

SAMMANLAGT:      8190 € 40 950

PROVISONENS STORLEK

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%


