


Революция в хранителните добавки 

Flavon предлага своите висококачествени продукти хранителни добавки в нетрадиционна иновативна форма:
• Basic и Premium продукти   - гелообразна консистенция, опаковка - стъклени бурканчета
• Peak продукти – маслено-водна хидроколоидна емулсия, разфасовка - сашета

КАПСУЛА ШЕЙК ТЕЧНОСТ ФЛАВОНОИДЕН ГЕЛ МАСЛЕНО-ВОДНА
ЕМУЛСИЯ 

ФОРМИ НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ 
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Консумация на плодове и зеленчуци

СЗО:
препоръчва да се

консумират поне 400-700 гр
зеленчуци и плодове дневно

Изследване във Финландия 

• Пресни плодове: 4-5 порции дневно / 400-700 гр
• Пресни зеленчуци: 4-5 порции дневно / 500-700 гр

25-годишна програма във
Финландия за здравословното хранене:

• намаляване на дела на наситените мастни киселини
• увеличаване на приема на фибри
• увеличаване на консумацията на зеленчуци и плодове

1972  1997

Общ брой на 
смъртните случаи 
във възрастовата 

група 35-64 г.: 

намалял с 
45%

Заболявания на 
сърдечно-съдовата 

система:

намалели с 
59,7%

Туморни
заболявания:

намалели с 
39,9%

Сърдечно-коронарни 
заболявания във 

възрастовата група 
35-64 г.:

намалeли с 
47%

Източник: Puska, P. (2000), Acta Cardiol 55 (4), 213-220



Плодове и зеленчуци 

Консумацията на плодове и зеленчуци е от първостепенно значение за оптималното функциониране на нашия организъм. 
Те са източници на хранителни вещества, които способстват за укрепването на стомашно-чревната и имунната ни 
система. Положителното им въздействие се дължи на биологично активните вещества като витамини, фибри, белтъчини, 
антиоксиданти и съединения с полифенолонен характер. Ежедневното хранене ни осигурява  ограничени дози от тези 
защитни фактори. Продуктите Flavon могат да ни помогнат винаги да консумираме разнообразие от висококачествени 
плодове и зеленчуци.

Значими активни вещества в продуктите на Flavon са полифенолите (флавоноидите, каротеноидите) и органичните 
съединения, съдържащи сяра и азот (хлорофил, бета-каротен, ликопен, лутеин).



Важен източник на енергия за човешкия организъм са различните мазнини, включително мастни киселини с растителен 
произход, които са задължително необходими за здравето. Такива са есенциалните полинаситени мастни киселини омега-3 и 
омега-6. Тялото ни не може да ги произвежда самó, затова трябва да си ги набавяме чрез храната. Използваните в нашите 
продукти студено пресовани масла са богати източници на тези биологично важни мастни киселини. Освен това те са 
богати на витамини, полифеноли и каротеноиди и имат значителни биологични, синергични и антоаксидантни ефекти.

Растителни масла

МАСЛО ОТ СЕМЕНА
НА ЧЕРЕН КАСИС

МАСЛО ОТ ТИКВЕНИ 
СЕМКИ

МАСЛО ОТ ПЛОДОВЕТЕ 
НА ОБЛЕПИХА 

ОРЕХОВО
МАСЛО

МАСЛО ОТ СЕМЕНА
НА СУСАМ

МАСЛО ОТ СЕМЕНА 
ЧИЯ

МАСЛО ОТ
КОНОПЕНИ СЕМЕНА



Проф. д-р хабил. Золтан Диния:
научен консултант, доктор на Унгарската академия на науките 

Завършва висшето си образование в Дебреценския университет и 30 години работи заедно с акад. д-р Режьо Богнар. В сфера-
та на неговата изследователска работа са анализа на растителните вещества и проучването на техните биологични въздейст-
вия. Фокусира се основно върху полифенолите и флавоноидите. В кариерното си развитие досега е написал над 200 научни 
публикации. Прекарва много време в различни страни по света, участва в множество изследователски програми и проекти и 
днес. Поддържал е приятелски и професионален контакт с носителя на Нобелова награда Алберт Сент-Дьорди.

Занимава се с хранителните добавки на Flavon от 2005 година и осигурява научната основа за разработката на продуктите. 

Главната цел в живота и научната му дейност му е грижата за здравословно остаряване посредством хранене, начин на живот 
и хранителни добавки.



Нашето наследство, удостоено с Нобелова награда – Флавоноидите 

Алберт Сент-Дьорди е унгарски лекар, биохимик, член на Унгарската и на Американската академия на науките, прославил Унга-
рия в цял свят. Получил Нобелова награда по медицина и биология през 1937 г. за откриването на витамин С и за проучването на 
неговото биологично въздействие.

В началото на 30-те години от ХХ век, в гр. Сегед, Алберт Сент-Дьорди изолира витамин С от растителен източник – червена 
чушка – и осигурява образец за дефиниране на химичната му структура. Занимава се с биологичното въздействие на витамин 
С и на цитрусовите флавоноиди, прави пробив в разбирането за биохимията на мускулната дейност.

В хода на откриването на витамин С, като резултат от наблюденията, се натъква на флавоноидите.

Сент-Дьорди е изключителен учен, кумир на своите възпитаници. В продължение на 93 години той фанатично изследва тай-
ната на живота. Истински спортист, тенисист, мотоциклетист, ездач, на 70-годишна възраст се научава да сърфира. Вдъхно-
вение за всеки, докоснал се до неговата личност.

Алберт
Сент-Дьорди 



НУТРИГЕНЕТИКА: наука, изследваща взаимодействието на човешкия геном и на приеманите хранителни вещества.
ЕПИГЕНЕТИКА: наука, търсеща отговор на въпроса какви изменения предизвиква в генома на потомството въздействието, 
упражнено на факторите на околната среда върху родителите.
ТЕЛОМЕР: многократно повтаряща се кратка секвенция в двата края на ДНК-нишката, чиято дължина зависи от храненето и 
начина на живот.

Синергичните растителни съставки в продуктите Flavon, със специалните си защитни качества, влияят благотворно върху 
нашия геном – факт, доказан от многобройни научни публикации.

Нутригенетика 



Суровини и производство

Контролирани суровини от гарантирани доставчици и чисти източници

Зеленчуците и плодовете, използвани в нашите продукти, са брани не в своята търговска, а в своята биологична зрялост и 
поради това имат високо съдържание на активни вещества (витамини, минерали, полифеноли, флавоноиди).

Патентованите продукти на нашата фирма се произвеждат по специални и единтвени по рода си процеси и технология. От 
придобиването на суровината, през производството, опаковането и контрола върху качеството, до складирането - всичко 
се концентрира в едни и същи ръце, и се извършва на едно и също място, а именно на територията на нашия производствен 
комплекс.

Система за гарантиране на качеството IFS Food: Създаването на система за гарантиране на качеството е основен стълб в 
производството на хранителни продукти с постоянно високо качество и безопасност. Изборът на Flavon се е спрял върху 
една от системите с най-строги и комплексни изисквания – IFS Food, която представлява разширение на международния 
стандарт ISO с допълнителни изисквания.

НУТРИГЕНЕТИКА: наука, изследваща взаимодействието на човешкия геном и на приеманите хранителни вещества.
ЕПИГЕНЕТИКА: наука, търсеща отговор на въпроса какви изменения предизвиква в генома на потомството въздействието, 
упражнено на факторите на околната среда върху родителите.
ТЕЛОМЕР: многократно повтаряща се кратка секвенция в двата края на ДНК-нишката, чиято дължина зависи от храненето и 
начина на живот.

Синергичните растителни съставки в продуктите Flavon, със специалните си защитни качества, влияят благотворно върху 
нашия геном – факт, доказан от многобройни научни публикации.



PEAK

1x 188 224 T-ORAC

VEGAN

Масло от 
плодовете на 

облепиха 
Орехово

масло 
Масло от  семена 

на сусам
Нар 

Вишна

Арония

Цвекло

Ябълка

Кактусова 
смокиня

Черна 
боровинка

Бета-глюкен



PEAK

1x 24 450 T-ORAC

VEGAN

Масло от
семена чия

Масло от 
конопени семена

Моринга Гъба шиитаке

Тиква

Домат

КивиЗемна ябълка ФурмиАртишок

Шипки



Масло от 
семена на 

черен касис
Масло
от орех

Масло от 
тиквени семки

Манго

Черен бъз

Ягода

Цвекло

Ябълка

Тиква

Годжи бериАцерола Нар

Морков

Гроздови 
семена

Бета глюкан

PEAK

1x 71 640 T-ORAC

VEGAN



Ананас Ябълка Черна арония Черешa Смокиня кактус

Нони Гуарана 

VEGANVEGAN

PEAK

FLAVON
PEAK BOOST 



PREMIUM

1x 42 306 T-ORAC

Черно грозде

Облепиха

Черен бъз Женшен

Нар Ацерола

Касис

Черна боровинка Цвекло

VEGAN GLUTEN FREE



PREMIUM

1x 20 556 T-ORAC

Куркума Бета-глюкан Зелен чай Артишок Моринга

Аспержи

Спанак

ОблепихаПортокал БроколиСпирулина Моркови
VEGAN GLUTEN FREE



PEAK

PREMIUM

1x 60 606 T-ORAC

VEGAN GLUTEN FREE

Какаови зърна Нар

Касис

Вишна Канела

Арония

Червена 
боровинка

КуркумаТиква

Бета-глюкан

Шипка Цвекло



BASIC

1x 10 896 T-ORAC

Черна боровинка Черно гроздеОблепиха

Касис

Черен бъз

Цвекло Женшен VEGAN GLUTEN FREE



BASIC

1x 14 754 T-ORAC

Вишна Черни боровинкиКъпини

Касис Облепиха Цвекло
VEGAN GLUTEN FREE



BASIC

1x 12 072 T-ORAC

VEGAN

Спирулина Облепиха Спанак Чесън

Пшенични 
кълнове

Зелен чай

Грейпфрут

Морков

Глава целинаБроколи Магданоз



BASIC

1x 14 514 T-ORAC

Червена 
боровинка

Касис

Тиква

Вишна

Черен бъз

 Арония

Шипка

Гроздови 
семена VEGAN GLUTEN FREE



FITNESS

FLAVON
COMPLEX PACK

Веган протеин + въглехидратна матрица
Хранителна добавка с минерален комплекс и витамини

На порция 2000 mg плод от шипка на прах

VEGAN GLUTEN FREELACTOSE FREE DOPING FREE
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PANTONE+CMYK Coated

PANTONE P 1-3C

PANTONE P 33-16 C
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2014
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2007/2010
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2022

Награди и отличия



Цени 



• 16 години стабилна история зад фирмата, семейно предприятие 
• Достатъчен е и 1  кашонче, за да се започне
• Няма риск, няма стартов капитал, няма такса за присъединяване
• Няма изискване за обем, няма изискване за изграждане на структура
• Постоянно снабдяване с продукти, бързо и точно плащане
• Стимулиращи оферти, безплатни мероприятия

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, МАКСИМАЛНИ  БОНУСИ

INSTAGRAM:
fl avonoffi cial

FACEBOOK:
facebook.com/
Flavon-Europe

Бизнеса с Flavon

FLAVON В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ



• 16 години стабилна история зад фирмата, семейно предприятие 
• Достатъчен е и 1  кашонче, за да се започне
• Няма риск, няма стартов капитал, няма такса за присъединяване
• Няма изискване за обем, няма изискване за изграждане на структура
• Постоянно снабдяване с продукти, бързо и точно плащане
• Стимулиращи оферти, безплатни мероприятия

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, МАКСИМАЛНИ  БОНУСИ

*Базова цена: 100 EUR

60% 5%
ЛИДЕРСКИ БОНУС

+
БАЗОВ БОНУС

Бонуси 
Във Flavon 65% от базовата цена* на продуктите се преразпределя между членовете. Няма нужда да сте 
квалифициран лидер, всеки има право на дял  от 60% базов бонус!



Таблицата по-горе е примерна визуализация за доход от бърз старт – илюстративен математически модел. В действителност мрежовата структура никога не се 
изгражда така. Реално получаваният доход на практика зависи от изграждането на мрежовата структура и от активността на отделните Членове на клуба.

От покупки на нови участници, през първите два месеца, спонсорите получават
комисионна за бърз старт на 6 активни нива.

60% = 20% + 10% + 10% + 5% + 5% + 10%

БЪРЗ СТАРТ: 60%

НИВО 1 - 20%

НИВО 2 - 10%

НИВО 3 - 10%

НИВО 4 - 5%

НИВО 5 - 5%

НИВО 6 - 10%

6 ДУШИ - 120 EUR

12 ДУШИ - 120 EUR

24 ДУШИ - 240 EUR

48 ДУШИ - 240 EUR

96 ДУШИ - 480 EUR

192 ДУШИ - 1920 EUR

ОБЩО: 3 120 EUR

8×

16×

32×

16×

32×

16×

32×

16×

32×

16×

32×

16×

32×

8× 8× 8× 8× 8×



Програма за стимулиране набирането на нови членове
– Подаръчно кашонче
40 точки Бърз старт: 1 подаръчно кашонче
80 точки Бърз старт: 2 подаръчни  кашончета
120 точки Бърз старт: 3 подаръчни  кашончета

15 НОВИ ЧЛЕНОВЕ = 45 ТОЧКИ
Ниво 1: 6 x 20 EUR = 120 EUR
Ниво 2: 8 x 10 EUR = 80 EUR
Ниво 3: 1 x 10 EUR = 10 EUR
+ 1 ПОДАРЪЧНО  КАШОНЧЕ (135 EUR)

345 EUR

18 НОВИ ЧЛЕНОВЕ (ОТ ТЯХ ДВАМА VIP) = 82 ТОЧКИ
Ниво 1: 4 x 20 EUR + 2 x 113,31 EUR = 306,62 EUR

Ниво 2: 9 x 10 EUR = 90 EUR
Ниво 3: 3 x 10 EUR = 30 EUR

+ 2 ПОДАРЪЧНО  КАШОНЧЕ (270 EUR)

696,62 EUR



VIP клубно членство (L-позиция)

С покупката на 8  кашончета едновременно Вие можете да станете член на VIP клуба.
В такъв случай цената на едно  кашонче продукти Flavon e 117,5 EUR.

• Лидерска бизнес позиция (L-позиция)
• Възможност за  удвояване на бонуса
• Online офис с мениджърски доклади

• Собствена уебстраница със свободно избрано име
• Знак „VIP”



Доход по  нива 

Таблицата по-горе е примерна визуализация на пасивен доход – илюстративен математически модел. В действителност мрежовата структура никога не се 
изгражда така. Реално получаваният доход на практика зависи от изграждането на мрежовата структура и от активността на отделните Членове на клуба.

НИВО

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

АКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1024

2048

4096

СУМА НА БОНУСИТЕ

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

ДОХОД

€10

€20

€40

€80

€160

€320

€640

€1 280

€2 560

€5 120

€10 240

€20 480

ОБЩО:         8190 € 40 950

 % БОНУС

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%




