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Rewolucja suplementacji diety

STOPIEŃ PRZYSWAJALNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Flavon oferuje najwyższej jakości suplementy diety w innej, bardziej innowacyjnej formie niż zwykle:
• produkty Basic i Premium o konsystencji żelu, w słoiczkach,
• produkty Peak, emulsja hydrokoloidowa oleju i wody, w saszetkach.

KAPSUŁKI

SHAKE

PŁYN

ŻEL FLAWONOIDOWY

FORMY SUPLEMENTÓW ŻYWNOŚCI

EMULSJA OLEJU I WODY

Badania w Finlandii
25-letni fiński program zdrowszego odżywiania
•
•
•

zmniejszenie proporcji tłuszczów nasyconych
zwiększenie spożycia błonnika
zwiększenie spożycia warzyw i owoców

1972

1997

Łączna
śmiertelność
w wieku 35-64 lat:

Choroby układu
krwionośnego:

Choroby
nowotworowe:

Choroby serca i układu
wieńcowego w wieku
35-64 lat:

redukcja o 45%

redukcja o 59,7%

redukcja o 39,9%

redukcja o 47%

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

Spożycie owoców i warzyw
• Świeże owoce: 4-5 porcji dziennie / 40-60 dag
• Surowe warzywa: 4-5 porcji dziennie / 50-70 dag

ŚOZ:
zalecane jest spożywanie

dziennie przynajmniej
40-70 dag warzyw i owoców

Owoce i warzywa
Spożywanie owoców i warzyw ma kluczowe znaczenie dla optymalnego funkcjonowania naszego organizmu. Są one źródłami składników odżywczych, które przyczyniają się do wzmocnienia naszego systemu jelitowego i odpornościowego. Swe pozytywne efekty zawdzięczają biologicznie aktywnym substancjom, takim jak witaminy, błonnik, białka, związki o charakterze przeciwutleniającym i polifenolowym. W trakcie naszego codziennego odżywiania się możemy przyswoić sobie tylko niektóre odmiany tych czynników ochronnych. Produkty
Flavonu mogą zapewnić zawsze wysokiej jakości i różnorodne spożycie owoców i warzyw.
Główne składniki aktywne produktów Flavon: związki organiczne o zawartości polifenoli, w tym ﬂawonoidów, karotenoidów, siarki i
azotu (chlorofil, beta-karoten, likopen, luteina).

Oleje roślinne
Różne rodzaje substancji tłuszczowych są ważnymi źródłami energii dla ludzkiego organizmu. Należą do nich kwasy tłuszczowe pochodzenia
roślinnego, które są niezbędne dla zdrowego życia. Wśród nich są egzogenne wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6.
Nasze ciało nie jest w stanie samodzielnie ich wyprodukować, więc musimy zapewnić ich przyjmowanie przede wszystkim w formie pożywienia. Oleje tłoczone na zimno stosowane w naszych produktach są obﬁtym źródłem tych ﬁzjologicznie ważnych kwasów
tłuszczowych. Ponadto są one bogate w korzystne substancje czynne, w witaminy, polifenole i karotenoidy. Znaczące jest ich działanie fizjologiczne, synergiczne i przeciwutleniające.

OLEJ Z ZIAREN
CZARNEJ PORZECZKI

OLEJ Z
PESTEK DYNI

OLEJ Z MIĄŻSZU
ROKITNIKA POSPOLITEGO

OLEJ Z ORZECHÓW
WŁOSKICH

OLEJ Z ZIARNA
SEZAMU

OLEJ Z ZIAREN
CHIA

OLEJ
KONOPNY

Prof. dr hab. Zoltán Dinya:
Doradca naukowy — doktor Węgierskiej Akademii Nauk

Ukończył studia na Uniwersytecie w Debreczynie i przez 30 lat pracował u boku akademika dra Rezső Bognára. Dziedziną jego badań jest
analiza materiałów roślinnych i ich efektów fizjologicznych. Wśród materiałów roślinnych najwięcej czasu poświęcił polifenolom i ﬂawonoidom. W swej karierze napisał do tej pory ponad 200 publikacji naukowych. Wiele czasu spędził w licznych krajach świata, był — i jest
po dziś — zaangażowany w wiele programów badawczych i projektów. Przyjaźnił się i miał kontakty zawodowe z laureatem Nagrody
Nobla Albertem Szent-Györgyim.
Suplementami diety Flavon zajmuje się od 2005 roku i zapewnia profesjonalne zaplecze do rozwoju produktów.
Maksymą jego życia jest, aby przy pomocy odpowiedniego odżywiania się, stylu życia i suplementacji diety uczynić wszystko dla osiągnięcia
złotego wieku w zdrowiu.

Nasze noblistowskie dziedzictwo: ﬂawonoidy
Albert
Szent-Györgyi

Węgierski lekarz, biochemik, członek Węgierskiej i Amerykańskiej Akademii Nauk, który zdobył dla Węgier światową reputację. W 1937 roku
otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i ﬁzjologii za wyprodukowanie witaminy C i badania jej efektów ﬁzjologicznych.
Na początku lat 30-tych w Segedynie wyizolował witaminę C ze źródeł roślinnych i papryki oraz dostarczył próbkę do określenia jej struktury chemicznej. Zajmował się fizjologicznymi efektami witaminy C i ﬂawonoidów cytrusowych. Osiągnął przełom w zrozumieniu biochemii funkcji mięśni.
Na bioﬂawonoidy natknął się w trakcie odkrycia witaminy C, w wyniku jej obserwacji.
Był wyjątkowym, uwielbianym przez studentów uczonym. Przez 93 lata obsesyjnie poszukiwał tajemnicy życia. Był prawdziwym sportowcem, tenisistą, jeżdżącym na motorze i konno. Nauczył się surfować w wieku 70 lat. Jego inspirująca osobowość miała wpływ na każdego.

Nutrigenetyka

Nutrigenetyka: nauka badająca interakcje pomiędzy ludzkim genomem a wprowadzonymi do organizmu składnikami odżywczymi.
Epigenetyka: szuka odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany w genomie potomstwa powoduje wpływ czynników środowiskowych na rodziców.
Telomer: krótka, wielokrotnie powtarzana sekwencja na obu końcach łańcucha DNA, której długość zależy od odżywiania i stylu życia.
Synergistyczne związki roślinne występujące w produktach Flavon wywierając specjalny wpływ ochronny pozytywnie
oddziałują na naszą pulę genową; potwierdzają to liczne publikacje naukowe.

Surowce i produkcja

Kontrolowane surowce od bezpiecznych dostawców, z czystego źródła.
Warzywa i owoce używane w naszych produktach zostały zebrane w stanie dojrzałości biologicznej, a nie handlowej. Dzięki temu
mają wysoką zawartość składników aktywnych (witamin, minerałów, polifenoli i flawonoidów).
Chronione prawem produkty naszej firmy są wytwarzane przy użyciu unikalnego procesu i technologii. Od zakupu surowca poprzez
produkcję, pakowanie, kontrolę jakości, aż po magazynowanie, wszystko jest skoncentrowane w jednych rękach i w jednym miejscu — na
terenie naszego zakładu produkcyjnego.
System zapewnienia jakości IFS Food: ustanowienie systemu zapewnienia jakości jest kluczowym filarem w produkcji bezpiecznej
żywności o stałej, wysokiej jakości. Wybór Flavonu padł na IFS Food stawiający jeden z najbardziej wymagających i wszechstronnych systemów wymagań, który jest rozszerzeniem międzynarodowego standardu ISO o dalsze postulaty.

PEAK

Olej z miąższu rokitnika pospolitego

Olej z orzechów
włoskich

Olej z ziarna
sezamu

Owoc granatu

Aronia

Jabłko

1x
Jagoda borówka

Wiśnie

Buraki

Opuncja

188 224 T-ORAC

Beta-glukan
VEGAN

PEAK

Moringa olejodajna

Grzyby Shiitake

Pomidory

Dzika róża

1x
Słonecznik
bulwiasty

Karczochy

Dynia

Kiwi

24 450 T-ORAC

AK

Olej
konopny

Daktyle
VEGAN

PE

Olej z ziaren
chia

PEAK

Olej z ziaren
czarnej porzeczki

Olej z orzecha

Olej z pestek dyni

Mango

Truskawki

Wyciąg z pestek
winogrona

Acerola

Jabłka

Burak

Goji

Owoc granatu

Marchew

1x

Dynia

Czarny bez

Beta glukan

71 640 T-ORAC

VEGAN

FLAVON
PEAK BOOST
PEAK

Ananas

Noni

Jabłko

Aronia

Czereśnia

Opuncja

Guarana

VEGAN

PREMIUM

Owoc granatu

Acerola

Rokitnik pospolity Jagoda borówka

Burak

1x

Ciemne winogrono Czarna porzeczka

Czarny bez

Żeń-szeń

42 306 T-ORAC

VEGAN

BEZGLUTENOWY

PREMIUM

Kurkuma

Beta-glukan

Zielona herbata

Karczochy

Moringa olejodajna

Szpinak

1x

Pomarańcza

Alga spirulina

Szparagi

Rokitnik pospolity

Brokuły

20 556 T-ORAC

Marchew
VEGAN

BEZGLUTENOWY

PREMIUM

Ziarno kakaowca

Owoc granatu

Beta glukan

Wiśnia

Cynamon

Żurawina

1x

Dynia

Owoc dzikiej róży

Aronia

Kurkuma

Czarna porzeczka

Burak

60 606 T-ORAC

VEGAN

BEZGLUTENOWY

BASIC

Jagoda borówka Rokitnik pospolity

Czarny bez

Ciemne winogrono

1x

Czarna porzeczka

Burak

Żeń-szeń

10 896 T-ORAC

VEGAN

BEZGLUTENOWY

BASIC

Wiśnia

Jeżyna

Jagoda borówka

1x

Czarna porzeczka Rokitnik pospolity

Burak

14 754 T-ORAC

VEGAN

BEZGLUTENOWY

BASIC

Alga spirulina

Rokitnik pospolity

Szpinak

Czosnek

Zielona herbata

Marchew

1x

Brokuły

Zielone pędy
pszenicy

Grapefruit

Seler

Pietruszka

12 072 T-ORAC

VEGAN

BASIC

Żurawina

Dynia

Czarny bez

Owoc dzikiej róży

1x

Czarna porzeczka

Wiśnia

Aronia

14 514 T-ORAC

Pestki winogron
VEGAN

BEZGLUTENOWY

FLAVON
COMPLEX PACK
FITNESS
Wegańskie białko + matryca węglowodanowa
suplement diety z kompleksem minerałów i witaminami

z 2000 mg sproszkowanych owoców dzikiej róży w każdej porcji

BEZ LAKTOZY

BEZ SUBSTANCJI DOPINGUJĄCYCH

VEGAN

BEZGLUTENOWY

Wyróżnienia
2018
2011

2012

QUALITY
2012

2014

2015

2016

2018

2020

2022

2007/2008

2012/2013/2014/2016/2018/2019

2011
2007

PANTONE+CMYK Coated

2007/2011/2014/2015/2016
2018

PANTONE+CMYK Coated

PANTONE P 1-3C

PANTONE P 1-3C

PANTONE P 2-4C

PANTONE P 2-4C

PANTONE P 33-16 C

PANTONE P 33-16 C

2007/2010

2014

2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019

2020
2018

2014/2015/2016/2017/2018

2014

2019

2007
2011/2012-13

2009

Ceny

Flavon network

-

od 16 lat stabilne zaplecze firmy, przedsiębiorstwo rodzinne
do rozpoczęcia wystarczy 1 karton
bez ryzyka, bez kapitału początkowego, bez wpisowego
brak warunku bocznego, brak wymagań dotyczących struktury
ciągłe zaopatrzenie w produkty, szybkie i dokładne wypłaty
motywujące konkursy, bezpłatne szkolenia

FLAVON W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

INSTAGRAM:
flavonofficial

MINIMALNE WYMAGANIA, MAKSYMALNY ZWROT

FACEBOOK:
facebook.com/flavon

Zwrot
We Flavonie 65% ceny bazowej* produktów zostaje podzielonych pomiędzy członków.
Każdy ma prawo do 60% zwrotu podstawowego, bez konieczności kwalifikacji liderskiej!

60%

zwrot podstawowy

*cena bazowa: 500 zł

+ 5%
bonus
dla liderów

SZYBKI START: 60%
Z zakupów nowo wstępujących osób w ich pierwszych dwóch miesiącach sponsorzy
na 6 aktywnych poziomach otrzymują prowizję za szybki start.

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

1 POZIOM - 20%

6 OSÓB - 600 zł

2 POZIOM - 10%

12 OSÓB - 600 zł

3 POZIOM - 10%

24 OSOBY - 1 200 zł

4 POZIOM - 5%

8×

8×

8×

8×

8×

8×

48 OSÓB - 1 200 zł

5 POZIOM - 5%

16×

16×

16×

16×

16×

16×

96 OSÓB - 2 400 zł

6 POZIOM - 10%

32×

32×

32×

32×

32×

32×

192 OSOBY - 9 600 zł

ŁĄCZNIE - 15 600 zł
Przedstawiona powyżej tabela to tylko ilustracja sporządzona na podstawie modelu matematycznego.
Wykorzystanie tej szansy zarobkowej zależy od indywidualnych cech każdego człowieka: od jego zdolności, ambicji i sumienności.

Program promocji rekrutacji — Karton gratisowy
40 punktów szybkiego startu: 1 karton gratisowy
80 punktów szybkiego startu: 2 kartony gratisowe
120punktów szybkiego startu:3 kartonygratisowe

15 NOWYCH CZŁONKÓW = 45 PUNKTÓW

18 NOWYCH CZŁONKÓW (Z TEGO 2 VIP) = 82 PUNKTÓW

1 poziom: 6 x 100 zł = 600 zł

1 poziom: 4 x 100 zł + 2 x 566,69 = 1533,38 zł

2 poziom: 8 x 50 zł = 400 zł

2 poziom: 9 x 50 zł = 450 zł

3 poziom: 1 x 50 zł = 50 zł

3 poziom: 3 x 50 zł = 150 zł

+ 1 KARTON GRATISOWY (550 zł)

1600 zł

+ 2 KARTONY GRATISOWE (1100 zł)

3233,38 zł

Członkostwo VIP (Pozycja L)

Zakupując 8 kartonów jednocześnie możesz zostać członkiem klubu VIP.
W tym przypadku cena jednego kartonu produktu Flavon wynosi 462,50 zł.
• Pozycja lidera biznesu (Pozycja L)
• Możliwość podwójnego zwrotu
• Biuro on-line ze sprawozdaniami liderskimi

• Własna strona internetowa z dowolnie wybraną nazwą
• Odznaka VIP

Wynagrodzenie za poszczególne poziomy
POZIOM

AKTYWNYCH CZŁONKÓW

STOPA ZWROTU

PROWIZJA

DOCHÓD

1.

2

5%

2 x 25 zł

50 zł

2.

4

5%

4 x 25 zł

100 zł

3.

8

5%

8 x 25 zł

200 zł

4.

16

5%

16 x 25 zł

400 zł

5.

32

5%

32 x 25 zł

800 zł

6.

64

5%

64 x 25 zł

1 600 zł

7.

128

5%

128 x 25 zł

3 200 zł

8.

256

5%

256 x 25 zł

6 400 zł

9.

512

5%

512 x 25 zł

12 800 zł

10.

1024

5%

1024 x 25 zł

25 600 zł

11.

2048

5%

2048 x 25 zł

51 200 zł

12.

4096

5%

4096 x 25 zł

102 400 zł

Łącznie: 		

8190

204 750 zł

Przedstawiona powyżej tabela to tylko ilustracja sporządzona na podstawie modelu matematycznego.
Wykorzystanie tej szansy zarobkowej zależy od indywidualnych cech każdego człowieka: od jego zdolności, ambicji i sumienności.

