


Revoluce v potravinových doplňcích
Flavon nabízí prémiové doplňky stravy v neobvyklé a inovativní formě:
• gelová konzistence, balení ve skleničkách, Basic a Premium produkty
• hydrokoloidní emulce na bázy voda-olej, balení v sáčcích, výrobek Peak

KAPSLE SHAKE TEKUTINA FLAVONOID GEL EMULZE OLEJ-VODA

FORMY POTRAVINOVÝCH DOPLŇKŮ
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Spotřeba ovoce a zeleniny

WHO:
Pro každého se doporučuje

konzumace nejméně 40–70 dkg
zeleniny a ovoce denně

Výzkum ve Finsku

• Čerstvé ovoce: 4-5 porcí denně / 40-60 dkg
• Čerstvá zelenina: 4-5 porcí denně / 50-70 dkg

25letý program zdravého stravování ve Finsku:

•  snížení podílu nasycených mastných kyselin
•  zvýšení příjmu vlákniny
•  zvýšení spotřeby zeleniny a ovoce

1972  1997

Celková úmrtnost
mezi 35–64 lety: 

snížení o
45%

kardiovaskulární 
onemocnění 

pokles o
59,7%

nádorová 
onemocnění 

snížení o
39,9%

kardiovaskulární 
onemocnění ve věku 

35–64 let

snížení o
47%Zdroj: Puska, P. (2000), Acta Cardiol 55 (4), 213-220



Konzumace ovoce a zeleniny má zásadní význam pro optimální fungování našeho těla. Jsou zdrojem živin, které přispívají k posí-
lení střevního a imunitního systému. Jejich pozitivní účinky jsou způsobeny jejich biologicky aktivními látkami, jako jsou vitamíny, 
vlákniny, bílkoviny, antioxidační a polyfenolické sloučeniny. V naší každodenní stravě dostáváme jen některé variace těchto ochranných 
faktorů. Výrobky Flavon mohou pomoci zajistit, aby naše spotřeba ovoce a zeleniny byla vždy kvalitní a rozmanitá.

Důležitými aktivními složkami přípravků Flavon jsou polyfenoly, z nich flavonoidy, karotenoidy, organické sloučeniny obsahu-
jící síru a dusík (chlorofyl, beta-karoten, lykopen, lutein).

Ovoce, zelenina



Důležitým zdrojem energie pro lidské tělo jsou různé tuky. Mezi nimi také rostlinné mastné kyseliny, které jsou nezbytné pro zdravý ži-
vot. Patří sem esenciální omega-3 a omega-6 polynenasycené mastné kyseliny. Naše tělo je není schopné samo o sobě produkovat, 
takže je musíme poskytnout především prostřednictvím našeho jídla. Oleje lisované za studena používané v našich výrob-
cích jsou kvalitními zdroji těchto fyziologicky důležitých mastných kyselin. Kromě toho jsou plné prospěšných látek bohatých 
na vitamíny, polyfenoly, karotenoidy. Mají významné fyziologické, synergické a antioxidační účinky.

Rostlinné oleje

OLEJ Z CHIA KONOPNÝ OLEJOLEJ Z DUŽINY RAKYT-
NÍKU ŘEŠETLÁKOVÉHO

OLEJ ZE SEMÍNEK 
ČERNÉHO RYBÍZU

OŘECHOVÝ OLEJDÝŇOVÝ OLEJ SEZAMOVÝ OLEJ



Profesor Dr. Zoltán Dinya:
Vědecký poradce - doktor Maďarské akademie věd

Vystudoval Debrecínskou univerzitu a 30 let pracoval s Dr. Rezső Bognárem. Jeho oborem výzkumu je analýza rostlinných látek a jejich 
fyziologických účinků. Z rostlinných látek se zabýval především polyfenoly a flavonoidy. Během své kariéry napsal více než 200 vědec-
kých publikací. Dlouhou dobu strávil v mnoha zemích po celém světě, dodnes se podílí na mnoha výzkumných programech a projektech. 
Udržuje přátelství a profesionální vztah s výhercem Nobelovy ceny - Albertem Szent-Györgyim.

S potravinovými doplňky Flavon se zabývá od roku 2005, poskytuje odborné zázemí při vývoji našich produktů.

Jeho hlavním směrem je: jak lze dosáhnout výživou, životním stylem a potravinovými doplňky zdravého stárnutí.



Náše dědictví oceněné Nobelovou cenou - Flavonoidy

Maďarský lékař, biochemik, člen Maďarské a Americké akademie věd, který získal Maďarsku celosvětovou reputaci. V roce 1937 získal No-
belovu cenu za medicínu a fyziologii za výrobu vitamínu C a zkoumání jeho fyziologických účinků.

Na počátku třicátých let izoloval vitamín C z rostlinných zdrojů – z paprik v Szegedu a poskytl vzorek pro stanovení chemické struktury. Zabý-
val se fyziologickými účinky vitamínu C a citrusových flavonoidů a učinil průlom v porozumění biochemie funkce svalů.

Bioflavonoidy byly objeveny během jeho pozorování vitaminu C.

Byl to výjimečný vědec, kterého obdivovali studenti. 93 let byl posedlý tajemstvím života. Byl opravdovým sportovcem, hrál tenis, jezdil na 
motorce, jezdil na koni a v 70 letech se naučil surfovat. Jeho inspirativní osobnost se dotkla každého.

Albert
Szent-Györgyi



Nutrigenetika: Věda zabývající se interakcí mezi lidskou genetikou a výživou.
Epigenetika: hledá odpověď na otázku, jaké změny způsobí v genetické dědičnosti u potomků dopad environmentálních faktorů na jejich rodiče.
Telomer: hledá odpověď na otázku, jaké změny způsobí v genetické dědičnosti u potomků dopad environmentálních faktorů na jejich rodiče.

Synergické rostlinné sloučeniny obsažené v produktech Flavon svými pozitivními ochrannými účinky pozitivně ovlivňují ge-
netické informace; o tom svědčí četné vědecké publikace.

Nutrigenetika



Nutrigenetika: Věda zabývající se interakcí mezi lidskou genetikou a výživou.
Epigenetika: hledá odpověď na otázku, jaké změny způsobí v genetické dědičnosti u potomků dopad environmentálních faktorů na jejich rodiče.
Telomer: hledá odpověď na otázku, jaké změny způsobí v genetické dědičnosti u potomků dopad environmentálních faktorů na jejich rodiče.

Synergické rostlinné sloučeniny obsažené v produktech Flavon svými pozitivními ochrannými účinky pozitivně ovlivňují ge-
netické informace; o tom svědčí četné vědecké publikace.

Suroviny a výroba

Kontrolované suroviny od bezpečných dodavatelů, z čistých přírodních zdrojů.

Zelenina a ovoce použité v našich výrobcích se sklízí ve stavu jejich biologické zralosti, nikoli komerčně, takže mají vysoký obsah 
účinných látek (vitamíny, minerály a polyfenoly, flavonoidy).

Naše výrobky, které jsou chráněny autorskými právy, jsou vyráběny pomocí jedinečného procesu a technologie. Od získávání surovin až po 
výrobu, balení, kontrolu kvality a skladování je vše soustředěno na jednom místě - v naší továrně.

IFS Food Systém managementu bezpečnosti potravin: Základním pilířem trvalé výroby produktů vysoké kvality je vybudování systé-
mu bezpečnosti kvality potravin. Výběr společnosti Flavon proto spadl na jeden z nejpřísnějších a nejvšestrannějších systémů IFS Food, který 
je rozšířením mezinárodní normy ISO, má více požadavků.



Olej z černého 
rybízu Ořechový olej Olej z dýňových 

semínek Mango

Černé bezinky

Jahody

Červená řepa

Jablko

Dýně velkoplodá

GojiAcerola Granátové jablko Mrkev

Olej z hroznových 
semínek

Beta-glukan

PEAK

1x 71 640 T-ORAC

VEGAN



Olej z hroznových 
semínek

Olej ze semínek Chia Konopný olej Moringa oleifera Houba Shiitake

Dýně velkoplodá

Rajčata

KiwiTopinambur DatleArtyčok Šípek

PEAK

1x 24 450 T-ORAC

VEGAN



PEAK

Olej z dužiny rakytní-
ku řešetlákového Ořechový olej Sezamový olej Granátové jablko

Višeň

Aronie

Červená řepa

Jablko

OpuncieBorůvky Beta-glukan

PEAK

1x 188 224 T-ORAC

VEGAN



PREMIUM

Kakaové boby Granátové jablko

Černý rybíz

Višeň Skořice

Aronie

Brusinka

KurkumaDýně velkoplodá

Beta-glukan

Šípek Červená řepa

1x 60 606 T-ORAC

VEGAN BEZLEPKOVÁ

PEAK



PREMIUM

Modré hrozno

Rakytník 
řešetlákový

Černé bezinky Ženšen

Granátové jablko Acerola

Černý rybíz

Borůvky Červená řepa

1x 42 306 T-ORAC

VEGAN BEZLEPKOVÁ



PREMIUM

Kurkuma Beta-glukan Zelený čaj Artyčok Moringa oleifera

Chřest

Špenát

Rakytník 
řešetlákový

Pomeranč BrokoliceSpirulina alga Mrkev

1x 20 556 T-ORAC

VEGAN BEZLEPKOVÁ



BASIC

Borůvky Modré hroznoRakytník 
řešetlákový

Černý rybíz

Černé bezinky

Červená řepa Ženšen

1x 10 896 T-ORAC

VEGAN BEZLEPKOVÁ



BASIC

Višeň BorůvkyOstružiny

Černý rybíz Rakytník 
řešetlákový

Červená řepa

1x 14 754 T-ORAC

VEGAN BEZLEPKOVÁ



BASIC

Spirulina alga Rakytník 
řešetlákový Špenát Česnek

Pšenice

Zelený čaj

Grapefruit

Mrkev

CelerBrokolice Petržel

1x 12 072 T-ORAC

VEGAN



BASIC

Brusinka

Černý rybíz

Dýně velkoplodá

Višeň

Černé bezinky

Černý jeřáb

Šípek

Hroznová semínka

1x 14 514 T-ORAC

VEGAN BEZLEPKOVÁ



Ocenění

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



Ceny

Cena za karton:

Cena Basic výrobků za jednu skleničku:

Cena za krabici výrobku Peak:

Cena Premium výrobků za jednu skleničku:

Náklady na denní spotřebu základních výrobků:

875 CZK

3500 CZK

29,1 CZK

1167 CZK

1750 CZK

1137,5 CZK

4550 CZK

37,8 CZK

1516,6 CZK

2275 CZK

Cena pro členy klubu Spotřebitelská cena
Cena za karton:

Cena Basic výrobků za jednu skleničku:

Cena za krabici výrobku Peak:

Cena Premium výrobků za jednu skleničku:

Náklady na denní spotřebu základních výrobků:



Flavon network

• 16 let stabilního zázemí společnosti, rodinný podnik
• k tomu abyste začli stačí už 1 karton
• žádné riziko, žádný počáteční vklad, žádný poplatek za připojení
• žádné požadavky na strukturu
• nepřetržitá dodávka výrobků, rychlá a přesná platba
• motivační soutěže, bezplatné akce

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY, MAXIMÁLNÍ ZPĚTNÉ PŘEROZDĚLENÍ

INSTAGRAM:
flavonofficial

FACEBOOK:
facebook.com/flavon

FLAVON V MÉDIÍCH



• 16 let stabilního zázemí společnosti, rodinný podnik
• k tomu abyste začli stačí už 1 karton
• žádné riziko, žádný počáteční vklad, žádný poplatek za připojení
• žádné požadavky na strukturu
• nepřetržitá dodávka výrobků, rychlá a přesná platba
• motivační soutěže, bezplatné akce

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY, MAXIMÁLNÍ ZPĚTNÉ PŘEROZDĚLENÍ

*Základní cena: 3200 CZK

60% 5%
LÍDROVSKÝ

BONUS 

+
ZÁKLADNÍ ZPĚTNÉ PŘEROZDĚLENÍ

Zpětné přerozdělení
Ve společnosti Flavon je 65% základní ceny* výrobku rozděleno zpět mezi členy. Není k tomu potřeba lídrov-
ské kvalifikace, každý má nárok na 60%ní základní zpětné přerozdělení!



Rychlý start

Výše uvedená tabulka je pouze ilustrativním matematickým modelem Rychlého startu. Ve skutečnosti se takto struktura sítě nikdy nebuduje.
Příjem, který lze skutečně získat záleží v praxi na struktuře budování sítě a na aktivitě jednotlivých Členů klubu.

ÚROVĚŇ

1.

2.

3.

ZPĚTNÍ PŘEROZDĚLENÍ

4 x 640 CZK

16 x 640 CZK

64 x 640 CZK

PŘÍJEM

2 560 CZK

10 240 CZK

40 960 CZK

HODNOTA ZPĚTNÉHO PŘEROZDĚLENÍ

20%

20%

20%

AKTIVNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

4

16

64

84CELKEM: 53 760 CZK

Člen klubu získá 20-20-20% provizi
za první 3 aktivní úrovně za první

dva měsíce nově připojených členů!3 X 20%



Výše uvedená tabulka je pouze ilustrativním matematickým modelem Rychlého startu. Ve skutečnosti se takto struktura sítě nikdy nebuduje.
Příjem, který lze skutečně získat záleží v praxi na struktuře budování sítě a na aktivitě jednotlivých Členů klubu.

Motivační program pro nábor - Dárkový karton

40 bodů rychlého startu: 1 dárkový karton
80 bodů rychlého startu: 2 dárkové kartony
120 bodů rychlého startu: 3 dárkové kartony

15 NOVĚ PŘIPOJENÝCH ČLENŮ

(45 BODŮ = 9 600 CZK)

+ 1 DÁRKOVÝ KARTON (3500 CZK)

13 100 CZK

18 NOVĚ PŘIPOJENÝCH ČLENŮ  (2 Z NICH VIP)

(82 BODŮ = 17 493,8 CZK)

+ 2 DÁRKOVÉ KARTONY (7000 CZK)

24 493,8 CZK



Členství ve VIP klubu (pozice L)

VIP členem se můžete stát zakoupením 8 kartonů najednou.
V tomto případě je cena za jeden karton výrobků Flavon: 2940 CZK.

• Manažerská obchodní pozice (pozice L)
• Možnost dvojnásobného zpětného přerozdělení
• Online kancelář s manažerskými zprávami

• Vlastní webová stránka s volitelným názvem
• Vlastní e-mailová adresa @ flavonmax.com
• VIP odznak



Vyplácení podle úrovní

Výše uvedená tabulka je pouze ilustrativním matematickým modelem vyplacení provize podle úrovní. Ve skutečnosti se takto struktura sítě nikdy nebuduje.
Příjem, který lze skutečně získat záleží v praxi na struktuře budování sítě a na aktivitě jednotlivých Členů klubu.

Ceny uvedené v této publikaci jsou ceny brutto.

ÚROVEŇ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

AKTIVNÍ
SPOLUPRACOVNÍCI

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1 024

2 048

4 096

ZPĚTNÉ
PŘEROZDĚLENÍ

2 x 160 CZK

4 x 160 CZK

8 x 160 CZK

16 x 160 CZK

32 x 160 CZK

64 x 160 CZK

128 x 160 CZK

256 x 160 CZK

512 x 160 CZK

1 024 x 160 CZK

2 048 x 160 CZK

4 096 x 160 CZK

PŘÍJEM

320 CZK

640 CZK

1 280 CZK

2 560 CZK 

5 120 CZK

10 240 CZK 

20 480 CZK

40 960 CZK 

81 920 CZK 

163 840 CZK 

327 680 CZK 

655 360 CZK

CELKEM:             8190 1 310 400 CZK

HODNOTA ZPĚTNÉHO
PŘEROZDĚLENÍ

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%


