Köszöntjük a Flavon max Klubban!
A Flavon max Klub koncepciója 11 év alatt több százezer ember számára vált életmóddá. A koncepció alappillére nem más, mint az egészséges, sikeres, kihívásokkal teli, személyiségfejlődésben gazdag, szabad élet.
A Flavon termékcsalád 2004 óta van jelen a piacon, azóta több mint 2,5 millió üveg Flavon termék jutott
el a világ több mint 32 országába. A Flavon cégcsoport egy család tulajdonában lévő, professzionálisan
igazgatott vállalatot jelent. Az alapító tagok Gaál László és Sziklás Johanna: az évtizedek alatt szerzett
hálózatépítői és vállalkozói tapasztalataik vezetik sikerre a céget. Ifj. Gaál László a cég és a hálózatépítés
világába született bele, képviselve az Y generáció fogékonyságát az innovációra. Joggal mondhatjuk tehát,
hogy a tapasztalatnak, a hozzáértésnek és az elhivatottságnak köszönhetően a cégvezetés hatékony, és
generációkon átívelő.
A 11 év alatt világszerte 300.000 csatlakozott Klubtag, a 13 milliárd forintnyi visszaosztott jutalék, valamint a havi több ezer új belépő a bizonyíték arra, hogy mennyien és milyen mértékben élvezik a Flavon
nyújtotta előnyöket.
A termékcsalád kiválóságát a folyamatosan növekvő kereslet mellett, az eddig elnyert több mint 30 szakmai elismerés bizonyítja leginkább. Büszkék vagyunk arra, hogy a Flavon cégcsoport, valamint a Flavon
termékek olyan rangos kitüntetésekben részesültek mint pl. a Magyar Termék Nagydíj 2011/2014/2015, a
Business Superbrands Hungary 2013/2014/2015 elismerés, a European Business Awards 2011 & 2012/13
& 2015/16 díjak, vagy a Monde Selection Grand Gold 2012/2014/2015 díjak.

Egészség, siker, elismerés - a Flavon max Klub ezeket nyújtja Önnek.
Valósítsa meg álmait, éljen egészségesen!

Szlogenünk nem véletlenül: Egészség és Siker
A Flavon Group Kft. által forgalmazott étrend-kiegészítők olyan természetes termékek, amelyekkel
ki tudjuk egészíteni táplálkozásunkat, segítségünkre lehetnek egy kiegyensúlyozott, vitaminokban-, ásványi anyagokban-, antioxidánsokban gazdag étrend kialakításában. Az étrend-kiegészítés egyszerűen
használható, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő, új módját hoztuk létre.
A siker az egészség része. A siker része azonban az is, ha mások számára is hasznos tevékenységet folytathatunk, és elérjük céljainkat. Ezen célok megvalósításához változtatni kell életvitelünkön: többet kell törődnünk
a testi és szellemi táplálékainkkal, érzelmi életünk harmóniájával, a családunkkal. A sikeres és eredményes
munka megvalósítása Klubtagjaink számára akkor érhető el, ha bíznak cégünkben, mely a hátteret adja,
bíznak termékeinkben, melyek hatékonyak, bíznak az üzleti lehetőségben, mely anyagi függetlenséget biztosít, de legfőképpen akkor, ha hisznek Önmagukban, és értékteremtő tevékenységük fontosságában. Az
általunk kínált üzlet mindent tud, amit bármely más vállalkozás. A Flavon network azonban attól válik különlegessé és biztonságossá, hogy elindításához nem szükséges tőkebefektetés és nincs kockázata. Ez a
lehetőség bárki számára megragadható, aki képes és hajlandó tenni azért, hogy jobbá váljon az élete!
Sziklás Johanna, Gaál László és ifj. Gaál László

A márka számokban
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2015-ben nyolctagúra bővült a Flavon termékcsalád. Az úttörő Flavon maxot az elsősorban
gyermekek számára készített Flavon kids, és első prémium termékünk, a Flavon max Plus+
követte. A zöldségfogyasztást forradalmasító Flavon Green 2008-ban került piacra, két évvel később pedig a modern, felgyorsult élet kihívásaira választ adó Flavon Active. 2012-ben
jelent meg, az idősebb korosztályra gondolva, a Flavon Protect, majd a Flavon Green alapján
kifej-lesztett, szélesebb fogyasztói körnek szánt Flavon Green Plus+. Legújabb termékünk az
izgalmas, forradalmi összetevőkből álló Flavon Joy, mely már piacra kerülése előtt, soha nem
látott érdeklődést váltott ki!

A Flavon termékek 11 éve meghatározó szereplői a hazai étrend-kiegészítők piacának. A termékeket MLM-rendszerben forgalmazó Flavon cégcsoport stabil hátteret biztosít terjesztőinek és
fogyasztóinak egyaránt, hozzájárulva ezzel a Flavon Klubtagok egészségesebb és sikeresebb
életéhez.

2007 óta a Flavon cégcsoport több mint 30 különféle elismerést vehetett át itthon
és nemzetközi szinten termékeinek, üzleti modelljének, illetve vállalati működésének
kiemelkedőségéért.
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A Flavon márka a világ 32 országában öregbíti Magyarország hírnevét egyedülálló étrendkiegészítői révén. A Flavon márkanév által képviselt értékeket és minőséget ismerik és elismerik a világ bármely pontján.
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A WHO ajánlása alapján naponta 40 dkg zöldség-gyümölcs fogyasztása ajánlott. A Flavon
termékcsalád erre az egyszerű, de egészségünk számára annál fontosabb igényre épít, ezzel
segítve elő az egészségtudatosabb táplálkozást.
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A Flavon márka, illetve a gyártásért felelős GéSz Gaál és Sziklás Kft., valamint a forgalmazási
feladatokat ellátó Flavon Group Kft. 100%-ig magyar kézben, Gaál László és felesége, Sziklás
Johanna alapító tagok tulajdonában vannak.

300.000
Büszkék vagyunk arra, hogy 2015-re a Flavon termékek fogyasztói hálózata a világ számos pontjáról több
mint 300.000 regisztrált főt számlált.

2,5 millió

A Flavon cégcsoport működésének első 11 évében eddig összesen több mint 2,5 millió üveg Flavon
étrend-kiegészítőt értékesített fogyasztói számára. Ez a világszinten is egyedülálló adat a legfontosabb
visszaigazolás számunkra a Flavon termékek kiemelkedő minőségéről, illetve fogyasztóink elégedettségéről.

13 milliárd

Cégcsoportunk átlépte a kifizetett jutalékok esetében a 13 milliárd forintos összeghatárt. Reméljük, hogy a
jövőben ennek az összegnek a többszörösével járulhatunk hozzá fogyasztóink anyagi biztonságához – egészségük megőrzése mellett.

Termékeink
A MÚLT GYÓGYESSZENCIÁJA, A JÖVŐ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐJE

Valljuk, hogy Magyarországon és a körülöttünk lévő régióban számtalan „természetes csoda” lelhető
fel, ami képes biztosítani számos létfontosságú hatóanyagot, amire szervezetünknek a normális és
egészséges működéshez szüksége van.
A termékeinkhez alapanyagként felhasznált növények jelentős részét a népi gyógyászat már több
száz éve ismeri és használja. Mi ezeket a régi tapasztalatokat elevenítjük fel, élesztjük újra úgy, hogy
egyben a modern kutatások eredményeit is felhasználjuk. Termékeink megalkotásánál figyelembe
vettük a mai kor emberének igényeit és szükségleteit, hogy ezzel a legtöbbet tudjuk adni fogyasztóinknak.

Melyek azok a tényezők,
amelyek egyedülállóvá teszik ezeket a termékeket?
Tudományos megalapozottság: Az egyes termékekbe az
adott célcsoport igényeinek megfelelő összetevők kerültek
olyan optimális arányban, amely a leginkább előnyös
hatást válthatja ki az emberi szervezetben.
Komplexitás: Célunk olyan komplex, természetes
étrend-kiegészítők kifejlesztése volt, melyek megfelelő
mennyiségben tartalmaznak antioxidánsokat, vitaminokat,
nyomelemeket és ásványi anyagokat.
Különleges gyártási eljárás: Nem csak arra figyelünk oda,
hogy magas hatóanyagú összetevőket használjunk, hanem
arra is, hogy ezt a magas hatóanyagtartalmat a különleges
gyártási eljárás során meg is őrizzük. A szinergia révén a
válogatott összetevők pedig egymás hatását erősítik.
Folyamatos magas minőség: A Flavon termékcsalád
előállításának minden fázisa: az alapanyag beszerzése, a
gyártás, a minőség-ellenőrzés, a csomagolás stb., a GéSz
Gaál és Sziklás Kft. kezében összpontosul, így minden
egyes üveg termék esetén vállalni tudjuk az állandó, magas minőséget. Mindezt az ISO 22000 (TÜV Rheinland által auditálva) és a HACCP rendszerek is garantálják.

Természetesség: Termékeink tartósítószert nem tartalmaznak! Csak a lehető legnagyobb hatóanyag-tartalommal rendelkező, és a lehető „legtisztább” környezetben termett növények kerülnek felhasználásra az előállítás
során.
Egyedülálló, természet közeli megjelenés: Mindezt az
értéket különleges formában kínáljuk fogyasztóinknak.
Termékeink fogyasztása, rendkívül finom ízüknek és
kellemes illatuknak köszönhetően, minden nap élményt
jelent. A termékek gélállaga mindenki számára könnyen
fogyaszthatóvá teszi őket.
Engedélyek: Termékeink a forgalomba kerülésük előtt az
Országos Élelmezésbiztonsági és Táplálkozástudományi
Intézet (OÉTI) notifikációs eljárásán mentek keresztül. Az
így megkapott szakvélemények az egész Európai Unióban
elfogadottak. Flavon max, Flavon kids, Flavon max Plus+,
Flavon Active, Flavon Protect, Flavon Green Plus+ és a Flavon Joy termékeinket lisztérzékenyek is fogyaszthatják.
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Flavon termékcsalád

Sötét bogyós gyümölcseink legfontosabb hatóanyagait a polifenolos vegyületek, a flavonoidok alkotják.
Ezeknek a hatóanyagoknak a kutatása, csaknem egy évszázada, tipikus magyar kutatási terület. 1933–
1936 között Szent-Györgyi Albert és munkatársai mutattak rá először a flavonoidok élettani tulajdonságaira. Ma kb. 10 000 flavonoid típusú vegyületet ismerünk. Ezek a vegyületek és hatóanyagok, melyek
számos funkciót töltenek be, azonban csak növényekben fordulnak elő.
Az elmúlt évtizedek kutatási eredményeinek gyakorlatba való átültetésének kézzelfogható produktuma a Flavon termékcsalád minden tagja.

Természetes
csodák

A termékeinkhez felhasznált
összetevők hatása már
évszázadok óta ismert. Különösen értékesek, hiszen egyes
elemeket, vegyületeket a „hagyományos” gyümölcsfélékhez
képest többszörös mennyiségben tartalmaznak.

Fekete áfonya: igen sok ásványi anyag
található benne. Flavonoidjai közül fontos kiemelni a mirtillint, melynek számos
pozitív hatása van. Más gyümölcsökhöz
képest magas természetes luteintartalommal rendelkezik. Természetes C-,
B1- és B2-vitaminforrás.
Fekete ribizli: az ókori rómaiak köszvénybogyónak nevezték. C-vitamin-tartalma
nagyobb, mint a citromé vagy a zöldpaprikáé. Jelentős B-vitamin-forrás, valamint vas-, mangán- és réztartalma is
számottevő. Univerzális hatóanyagai miatt igen kedvelt.
Fekete bodza: magas a vas, C-vitaminés színanyagtartalma. Jelentős B1-,
B2- és B6-vitamin-, valamint folsavforrás. Rendkívül gazdag színanyagokban.
Olyan flavonoidokat tartalmaz, mint a rutin, a kvercetin vagy a sambucin.
Fekete szeder: a népi bölcsesség gyakran
ajánlja ezt a gyümölcsöt a gyerekeknek.
Magas kalcium- és foszfortartalommal
rendelkezik.
Dúskál
flavonoidokban,
valamint sok A-vitamin, C-vitamin és folsav, továbbá B1-, B6-vitamin, riboflavin,
pantoténsav és niacin is van benne.
Fekete berkenye (arónia): fekete színét a
benne található számtalan növényi színanyagnak, főként az antocianineknek köszönheti. Igen elterjedt természetes színezőként
a különböző élelmiszerekben. Jól ismert
egész Európában, nagy termőterületei vannak Lengyelországban és Németországban.
Kékszőlő: egyik legfontosabb hatóanyaga a rezveratrol nevű polifenol, mely
többek között a vörösbor jótékony hatását is eredményezi. Emellett jelentős
kálium-, mangán-, magnézium- és szelénforrás, továbbá értékes gyümölcssavakkal rendelkezik.
Açai: a szőlőszemhez hasonló megjelenésű
açai az elmúlt években az egészséges életmód híveinek egyik legelismertebb növénye lett. Egyes helyeken az „élet fájának”
is nevezik. Mindezt sokrétű felhasználási
módjának és a benne található számtalan
növényi hatóanyagnak köszönheti.

Cékla: káliumot, magnéziumot és kalciumot
tartalmaz. Jelentős mennyiségben található
meg benne a magzati fejlődés szempontjából fontos szereppel bíró folsav. Vörös
festékanyaga, a betanin számtalan pozitív
hatásáról ismert, élelmiszerek természetes
színezőanyagaként is előszeretettel használják.
Fügekaktusz: sokfelé elterjedt kaktuszféle, melynek gyümölcse sárgásrózsaszín, kellemesen savanykás ízű.
Rosttartalma jelentős, antioxidáns jellegű
vegyületekben kifejezetten gazdag.

Meggy: jelentős mennyiségű A- és Cvitamint tartalmaz, emellett gazdag
mangánban, vasban, kalciumban, magnéziumban és folsavban is. Különleges
hatóanyaga a melatonin, mely az emberi
szervezet ébrenlét/alvás ritmusát szabályozza.
Acerola: legnagyobb értékét az adja,
hogy a jelenleg ismert egyik legnagyobb
C-vitamin-tartalmú gyümölcs. Igen kedvelt „természetes segítő” Közép- és DélAmerikában, ahol a népi gyógyászatban
gyakran használják.
Gránátalma: a Bibliában is említik ezt
a modern tudomány által újra felfedezett, kiemelkedő antioxidáns tartalmú
gyümölcsöt, melynek még a vörösbornál vagy a zöld teánál is magasabb a
szabadgyök-megkötő képessége.
Málna: többféle antioxidáns jellegű vegyületet is tartalmaz, melyek közül
ellagiksav és antocianin-tartalma a
legjelentősebb.
Napjainkban
már
különböző
színű
málnafajtákat
is
termesztenek, termékünkben a piros
színváltozat található meg.
Szőlőmag: koncentrált formában tartalmaz flavonoidokat, E-vitamint és
proantocianidineket, ezeknek köszönheti
erős antioxidáns hatását. A szőlőmag
kivonat életminőség javító hatásával kapcsolatban jelenleg is komoly kutatások
folynak.
Tőzegáfonya: gyümölcse enyhén fanyar,
melyet a benne található növényi vegyületeknek köszönhet. Igen gazdag antioxidánsokban, emiatt a népi gyógyászatban is kedvelt. A friss gyümölcsből
leggyakrabban lekvárt, ivólevet és
aszalványt készítenek.

Brokkoli: ásványi anyagai közül kiemelkedik a kálium, a kalcium, a magnézium, a nátrium, a vas, a cink és a foszfor. Gazdag növényi flavonoidokban,
indolokban és izotiocianátokban. Kutatások bizonyítják, hogy helye van a különféle terápiás étrendekben.
Guarana: termése megjelenésében a
kávéhoz hasonló. Hatékony energiaforrás,
hiszen
koffeinvegyületekben
gazdag: guaranint, teofillint és teobromint is tartalmaz. Számos élelmiszerben
megtalálható a fentebb említett hatóanyagoknak köszönhetően.
Ginszeng: „az élet gyökere”, mely tudományos kísérletek szerint növeli a
szellemi és fizikai erőnlétet, csökkenti a
fáradtságérzetet. Egyedi hatóanyagai a
ginzenozidok. A gyökerét évszázadok
óta használják a Távol-Keleten. Adaptogén tulajdonságú.
Spenót: az egyik legmagasabb K-vitamin-tartalmú zöldségünk. Sok luteint és
természetes karotinoidot tartalmaz, de
gazdag flavonoidokban, klorofillban és
folsavban is. Kiváló antioxidáns, bioaktív
összetevőkkel rendelkezik.
Zeller: gazdag kalciumban, foszforban,
magnéziumban, vasban és nyomelemekben. Kiváló illóolaj és flavonoidforrás.
A népgyógyászatban afrodiziákumként
használatos; veseműködési, emésztési
panaszok és étvágytalanság esetén is
ajánlják.
Zöld tea: élénkítő hatású. Különböző
színanyagokban gazdag. Segíti a gyomorba kerülő zsírok lebontását, a kínai
gyógyászat pedig jelentős antioxidánsként ismeri el. A mikrotápanyagok közül
krómot, mangánt, szelént és cinket tartalmaz átlag feletti mennyiségben.
Búzafű: a B-vitamin-család szinte valamennyi tagja, jelentős mennyiségű Cvitamin és több mint százféle ásványi
anyag, valamint nyomelemek és enzimek
is megtalálhatók benne. Egyik fő hatóanyaga a klorofill.
Spirulina alga: 55–67% fehérjét, 10–19%
szénhidrátot, 7–15% zsírt, valamint
5–9% ásványi anyagot és nyomelemet
tartalmaz. Különféle vitaminokat, ásványi anyagokat és klorofillt biztosít
számunkra. Komoly múlttal rendelkezik, már az aztékok is fogyasztották.

Sárgarépa: fontos hatóanyaga a bétakarotin, de emellett más karotinokat is
tartalmaz. Flavonoidokban és illóolajokban is gazdag. Sokoldalú zöldség,
hatóanyagainak köszönhetően részt
vesz a szabadgyökök károsító hatásának
megakadályozásában is.
Ananász: a világ egyik legelterjedtebb
gyümölcse, amelyet az indiánok már a
középkorban is termesztettek. A-, B- és
C-vitamin tartalma mellett folsavban és
káliumban is kiemelkedően gazdag. A
friss gyümölcs energiatartalma alacsony,
ezért bármely étrendbe beilleszthető.
Fokhagyma: jelentős mennyiségben található meg benne az A-, B1-, B2- és Cvitamin. Tágítja az ereket. Rendszeres
fogyasztása csökkenti a vér káros LDLkoleszterin-szintjét, emellett természetes antibiotikumnak is számít.
Homoktövis: flavonoidvegyületek szerteágazó spektruma jellemzi, melyek
jótékony hatással vannak az emberi szervezetre. Kiemelkedő a kálium-, magnézium-, foszfor-, vas- és antioxidáns-tartalma. Feldolgozva dzsem, bor, ivólé, likőr,
zselé, sőt olajtermék is készülhet belőle.
Grapefruit: magas C-vitamin- és pektintartalommal rendelkezik, emellett
gazdag kalciumban, foszforban és magnéziumban. Energiatartalma alacsony,
mindössze 30 kcal/100 g. Hűtő és frissítő
hatású, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag.
Petrezselyem: gazdag illóolajokban és
különféle flavonoidokban. Népi megfigyelések szerint fokozza a gyomorbél
traktus működését, teáját pedig hólyaghurut esetén fogyasztották. A vesekő és a
vesehomok kialakulásának megelőzésére
is ajánlották.
Csipkebogyó: az ókorban is előszeretettel
alkalmazták, főként C-vitamin tartalma
miatt ismert növény. Emellett számos
egyéb hatóanyagot, vitamint és ásványi
anyagot tartalmaz, többek között pektint, alma- és citromsavat, flavonoidokat,
cseranyagokat, és még A-vitamint is.
Sütőtök: Amerikából származik, Európában a XVI. században jelent meg.
Termése nagy mennyiségben tartalmaz
karotint és C-vitamint, valamint a
különböző ásványi anyagoknak (kálium,
foszfor, vas, réz és mangán) is kiváló és
bőséges forrása.

Kurkuma: zsíroldékony összetevői a kurkuminoidok, erős antioxidáns, gyulladásgátló és neuroprotektív hatásokkal rendelkezik. Segíti a szervezet detoxifikációs
folyamatait.
Késlelteti
a
glükózfelszívódást, májvédő hatású.
Narancs: lipofil flavonoidokban, karotenoidokban, C-vitaminban, természetes
növényi rostokban gazdag. Magas antioxidáns hatású.

Spárga: nagyon alacsony energiatartalmú,
probiotikumban (inulin), különleges aminosavakban, B-vitaminokban, C-vitaminban
és folsavban, flavonoidokban és glutationban gazdag. Sokféle pozitív élettani hatással rendelkezik (diabetikus hatás, stressz
csökkentés, természetes afrodiziákum).
Moringa
levél:
elemekben/nyomelemekben, tápláléki rostokban gazdag.
Immunerősítő,
gyulladásgátló
összetevőket tartalmaz. Fokozza az inzulintermelést, májvédő hatásokat mutat. Az egyik legerősebb antioxidáns aktivitású anyag.
Módosított citruspektin: jól felszívódó
módosított természetes poliszacharid,
antidiabetikus és gyulladásgátló, fokozza az egészséges immunaktivitásokat,
jellemzően segíti a toxikus elemek
(kadmium, ólom, higany, arzén) detoxifikációját.
Articsóka: Karotenoidokban, B-vitaminokban, prebiotikus hatású inulinban gazdag,
magas antioxidáns hatású. Jellegzetes
májvédő hatásokkal rendelkezik, támogatja a máj egészségét, emésztésfokozó,
gyulladásgátló, diatetikus hatású.
β-glükán: élesztő eredetű, különleges
poliszacharid, ami fenntartja, támogatja
az egészséges immunaktivitást, csökkenti
a bakteriális és vírusos fertőzések, illeve az
allergén-hatások rizikóját. Antioxidáns hatású, szabályozza a vércukor és a koleszterin szintet, segíti a bőr egészségét.
Kakaóbab: Fő hatóanyagai a proantocianidinek és a teobromin, mely értágító, élénkítő
hatású. Gazdag forrása növényi rostoknak,
ásványi anyagoknak (vas, kálium, mangán).
Fokozza a mentális energiát, kognitív képességeket.
Fahéj: Ősi fűszer, igazolt pozitív élettani
hatásokkal: csökkentheti a vércukor- és
koleszterinszintet, az inzulinrezisztenciát.
Támogatja a szív- és érrendszer egészségét. Fő hatóanyaga a fahéjaldehid, amely
gyulladásgátló, baktérium- és gombaölő
hatású.

A Flavon termékcsaládban megtalálható gyümölcsök
és zöldségek hatása a népi megfigyelések szerint:
HOMOKTÖVIS (haj)
CÉKLA, KURKUMA, KAKAÓBAB (agyműködés)
GINSZENG, GUARANA, KURKUMA (agyi vérellátás, élénkítés, roborálás)
ÁFONYA, SÁRGARÉPA, KURKUMA, NARANCS, CITRUSPEKTIN (szem)
MEGGY (alvás, száj, fogak)
ACEROLA, SZŐLŐMAG, FOKHAGYMA, MORINGA, CITRUSPEKTIN (erek)
FEKETE RIBIZLI (ízületek)
ACEROLA (tüdő)
CSIPKEBOGYÓ, FEKETE BODZA, β-GLÜKÁN (légutak, tüdő)
HOMOKTÖVIS (magzat, tejtermelés)
KÉKSZŐLŐ, FEKETE BERKENYE, MÁLNA, ACAI, MORINGA, FAHÉJ,
KAKAÓBAB (szív, erek, gyulladás)
TŐZEGÁFONYA, ACEROLA (szív)
CÉKLA, SZEDER, ÁFONYA (vérképzés)
ÁFONYA, MEGGY, GRÁNÁTALMA, NARANCS (szív, erek)
BROKKOLI (lép, immunrendszer)
TŐZEGÁFONYA, PETREZSELYEM, CITRUSPEKTIN, ARTICSÓKA (vese)
SPIRULINA ALGA, ARTICSÓKA, β-GLÜKÁN, KAKAÓBAB (máj, méregtelenítés)
CÉKLA, MEGGY, MORINGA, MÓDOSÍTOTT CITRUSPEKTIN (máj)
CSIPKEBOGYÓ, SZŐLŐMAG, KÉKSZŐLŐ, GRÁNÁTALMA, ARTICSÓKA,
SPÁRGA, MORINGA, β-GLÜKÁN (immunrendszer)
SPENÓT, SPÁRGA, NARANCS, ARTICSÓKA, FAHÉJ (bélflóra)
GRAPEFRUIT (zsírszövet)
SZEDER, ANANÁSZ, SPÁRGA, MORINGA, ARTICSÓKA, β-GLÜKÁN
(emésztés, gyulladás)
FEKETE RIBIZLI (vérzsír)
MEGGY, FÜGEKAKTUSZ, ARTICSÓKA, FAHÉJ, KAKAÓBAB (emésztés)
FEKETE BODZA, ARTICSÓKA, SPÁRGA (bélrendszer)
SÜTŐTÖK, FEKETE RIBIZLI, CÉKLA, HOMOKTÖVIS, MORINGA, ARTICSÓKA
(immunrendszer)
TŐZEGÁFONYA, SPÁRGA, ARTICSÓKA, β-GLÜKÁN (húgyutak)
GINSZENG (nemi mirigyek)
ZELLER, SPÁRGA, ARTICSÓKA (nemi szervek)
ZÖLD TEA, CITRUSPEKTIN, β-GLÜKÁN (vér, koleszterin)
GRÁNÁTALMA, KURKUMA, MORINGA (ízületek)
GINSZENG (izmok)
SZEDER (csontok)
SÜTŐTÖK, FEKETE RIBIZLI (vérnyomás)

PROF. DR. HABIL DINYA ZOLTÁN több mint 40 éve
kutatja a flavonoidokat. 2005 óta biztosítja a szakmai
hátteret a termékeink számára. Tanulmányait 1967-ben
fejezte be a Debreceni Egyetemen, majd évtizedekig
Prof. Dr. Bognár Rezső akadémikus irányítása alatt
végzett kutatásokat. Hosszú időt töltött a világ több
országában, számos kutatási programban, projektben
vett és vesz részt ma is. Pályafutása során közel 240
tudományos publikációt és 8 könyvet írt.

T O TA L
ORAC

Termékeink kiemelkedően magas T-ORAC értékkel rendelkeznek, mely érték az élelmiszerek
teljes antioxidáns-kapacitásának mértékét jelzi. A Flavon termékek T-ORAC értékei világszinten is kiemelkedőnek számítanak.

A FLAVON JOY ORAC ÉRTÉKE:
NAPI 60 606 T-ORAC EGYSÉG
A FLAVON GREEN PLUS+ ORAC ÉRTÉKE:
NAPI 20 556 T-ORAC EGYSÉG

EGYÜTTES FOGYASZTÁS
ESETÉN NAPI TÖBB MINT

80 000

TOTAL-ORAC EGYSÉG

A Total O.R.A.C. érték egy nemzetközileg elfogadott, hitelesített, szabadalmaztatott szabványrendszer, melyet
az amerikai Brunswick-(bio)laboratórium 1997-ben vezetett be és folyamatosan fejleszt kutatás alapján.

PROF. DR. HABIL DINYA ZOLTÁN – ÖREGEDJÜNK EGÉSZSÉGGEL!
„2005 óta foglalkozom a Flavon étrend-kiegészítőkkel, és örömmel népszerűsítem – a méltán világszínvonalú – termékeket. Célkitűzésem és életem fő vezérfonala ma is: táplálkozással, életmóddal, táplálék-kiegészítéssel tenni az egészséges öregedésünkért!
A flavonoid tartalmú növényi kivonatok jelentősége egyre nő. Ezek étrend-kiegészítők, hatásuk nem
rendelhető egy összetevőhöz: ezeknél a készítményeknél az egész keverék több száz összetevője fejti
ki a hatást. A Flavon termékek mindegyikéről elmondható, hogy összetételük, élettani jellemzőik, stabilitásuk, egyedülálló gélállagú formájuk, ellenőrzöttségük, szermentes alapanyagaik következtében méltán
világszínvonalat képviselnek, és kiegészítik – de nem helyettesítik – a hagyományos terápiát.
A termékek összetevői a tudomány eddigi eredményei alapján tudatosan lettek összeválogatva. A Flavon termékcsalád tagjai azon csekély számú étrend-kiegészítők közé tartoznak, melyeknek ismert a
legtöbb kémiai összetevője, részletes tudományos vizsgálatok, eredmények támasztják alá a tudomány
eddigi megállapításaival összhangban álló tulajdonságaikat.
A Flavon termékekről nyugodt lélekkel kijelentem, hogy a piacon ma általam ismert – és elég jól ismerem ezt a területet – forgalomban lévő készítmények közül a legnagyobb hatóanyag-tartalommal, illetve
a legideálisabb összetétellel és biohozzáférhetőséggel rendelkeznek. Semmiféle mellékhatásukról nem
tudunk. Fogyasztásukat mindenkinek ajánlom.”

Saját gyár
2006. novemberében kezdte meg működését a cég saját gyártóüzeme Debrecen közelében, Vámospércsen. A gyártókapacitás megléte lehetővé teszi, hogy az alapanyag beszerzéstől a gyártáson, a csomagoláson és a minőség-ellenőrzésen át egészen a raktározásig, minden egy kézben összpontosuljon. Ez
a beruházás egyedülálló nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. Rajtunk kívül egy étrendkiegészítőket gyártó és forgalmazó MLM cég sem mondhatja el magáról, hogy termékeit teljes egészében
Európában állítja elő, és a gyártás, illetve a forgalmazás ugyanahhoz a tulajdonosi körhöz kötődik.
A gyártás nagyon magas technológiai
színvonalon, egyedi tervezésű és cégünk
számára készített berendezésekkel történik.
Az üzemünkben készült termékek állandó
magas minőséget képviselnek. A gyárban
naponta egy műszakban több ezer üveg terméket állítanak elő, a forgalom növekedésével
lehetőségünk van a gyártókapacitást többszörösére növelni. A raktár- és hűtőkapacitás
bővítése érdekében 2009-ben építtettünk
az üzem területén egy második, az előzőnél
is nagyobb csarnokot, amelyben helyet
kapott két újabb hűtőkamra is. 2012 tavaszára
felépült egy több mint 900 m2 alapterületű
harmadik csarnok, mely 2013. nyarától
logisztikai központként összefog minden
csomagolással, szállítással, csomagküldéssel
kapcsolatos tevékenységet a megnövekedett
igények hosszú távú kielégítése céljából. Itt
található saját, speciális műszerekkel felszerelt laboratóriumunk is.

A magas minőség cégfilozófiánk szerint alapkövetelmény, így nagy hangsúlyt fektetünk a minőségellenőrzésre. A termékeket előállító saját gyár minőségbiztosítási rendszerei:
			•
			
•

HACCP-rendszer
ISO 22000 minősítés (TÜV Rheinland által auditálva)

A sikeres Network Marketing üzlet feltételei
I. CÉGHÁTTÉR
GéSz Gaál és Sziklás Kft.:
1994-ben alakult megbízható, tőkeerős cég, mely stabil hátteret nyújt a Flavon max Klubnak. Forgalma,
felépítése, üzletpolitikája nyilvános és hozzáférhető. Ma már kizárólag a termékek gyártásával
és az azzal összefüggő tevékenységekkel foglalkozik. Több nemzetközi szakmai szervezetnek a tagja.
Flavon Group Kft. / Flavon cégcsoport:
a GéSz Gaál és Sziklás Kft. tulajdonosai külön céget alapítottak, mely 2008-tól vette át a termékcsalád
forgalmazását. A Flavon cégcsoport Magyarországon, Lengyelországban, valamint az USA-ban rendelkezik
irodákkal. Tagja a Direct Selling Association (DSA) magyarországi, lengyelországi és egyesült államokbeli
szervezetének.

II. TERMÉK
Stabil forgalmú fogyasztói hálózat csakis megfelelő termékekre épülhet. Cégünk piacképes, és egyedi termékekkel rendelkezik, melyekhez kizárólag a Flavon max Klubon keresztül juthatnak a fogyasztók. Büszkék vagyunk arra, hogy számos szaktekintély, intézet, valamint minősítő-, és engedélyező szervezet vizsgálta be és
ismerte el termékeink kiváló minőségét.

III. VISSZAOSZTÁSI RENDSZER
A Flavon Group Kft. egy különleges visszaosztási rendszert alakított ki, amely egyszerű, áttekinthető,
érthető és ösztönző. Kiemelkedően magas jutalék elérését teszi lehetővé azok számára, akik aktívan
dolgoznak, és folyamatosan bővítik a klubhálózatot, valamint biztosítja a passzív jövedelmet is a regisztrált
Klubtagok vásárlásai után.

IV. HÁLÓZATI TAGOK
Ön, vagyis a Flavon max Klub leendő tagja, az Ön célkitűzései, elhatározása és befektetett, kitartó munkája.
A négy alappillér tehát a cégháttér, a termék, a visszaosztási rendszer és a Klubtag. Az első három alappillér bizonyítottan stabil, működő, és eredményes. Amit mi nem tudunk befolyásolni, az kizárólag az Ön
elhatározása. Egyedül Öntől függ, hogy az a bizonyos „negyedik pillér” mennyire lesz erős, mennyire lesz
stabil és sikeres!

Mi a hálózatos értékesítés
(Network Marketing)?
A Network Marketing vagy Multi-Level-Marketing (MLM) többszintű vagy hálózatos értékesítést jelent,
amely a fogyasztási cikkek és szolgáltatások értékesítésének egyik modern módszere. Az MLM cégek
termékeiket a fogyasztókból szerveződő hálózat tagjainak értékesítik. A fogyasztók egyben termékforgalmazók is, akik az értékesítési hálózatot maguk építik úgy, hogy ismerőseiknek ajánlják a terméket, vagy
magát az üzleti lehetőséget.
A Flavon max Klub lehetősége azoknak szól, akik sikeres csapatunk fontos tagjai akarnak lenni!
Akik kiváló minőségű termékeink és kivételes üzleti koncepciónk hírét megosztva más emberekkel,
elindulnak egy egészségesebb és sikeresebb élet felé vezető úton.

A Flavon max Klub üzleti koncepciója
A Flavon max Klubban a tagok a lehető legnagyobb térítést kapják munkájukért cserébe. A Flavon visszaosztási
rendszere kivételes módon jutalmazza azokat, akik termékeinket megismertetik másokkal, akik minél szélesebb
körben ismertté teszik az általunk kínált üzleti koncepciót, tehát akik hálózatot építenek.
A Flavon max Klubban a termékek bázisárának összesen 65%-a kerül visszaosztásra a tagok között, a marketingterv szerint:

65% teljes visszaosztás a bázisárból
=

60%
alapvisszaosztás
+
5% vezetői bónusz

Keresettípusok
Az alapjutalék három módon illeti meg a Klubtagokat:
1. Személyes forgalom utáni visszatérítés: Ha Ön adott hónapban több karton terméket vásárol, úgy az
aktivitáskartonon túli részre kartononként 20%-os (bruttó 6600 Ft) visszatérítést kap, függetlenül a csatlakozásának időpontjától.
2. Gyorsindulás: az új Klubtag csatlakozási hónapjában és az azt követő hónapban annak aktivitáskartonja (3 pont) után a szponzorvonal minden új klubtag után három aktív szinten 20-20-20%
(bruttó 6.600 Ft) jutalékot kap.
3. Szintenkénti fizetés: minden aktív Klubtag jogosult 12 aktív szinten (mélységben), szintenként 5% (bruttó 1.650 Ft) jutalékra a csoportjában lévő, a gyorsinduláson túljutott Klubtagok aktivitáskartonjai után.

Toborzásösztönző (ajándékkarton) program
A kvalifikációs/gyorsinduló pont számításának megfelelően
40 kvalifikációs/gyorsinduló pontért 1 ajándékkarton
80 kvalifikációs/gyorsinduló pontért 2 ajándékkarton
120 kvalifikációs/gyorsinduló pontért 3 ajándékkarton
jár Önnek plusz juttatásként.

Vezetői rangok és juttatások
Team Leader Klubtag (100 pont 6 aktív szinten):
„Team Leader” cím és kitűző

Team Leader Plusz Klubtag (250 pont 6 aktív szinten):
„Team Leader Plusz” cím
1%-os vezetői bónusz 12 szinten*

Elit Klubtag (500 pont 6 aktív szinten):
„Elit” cím és arany kitűző
2%-os vezetői bónusz 12 szinten*

Elit Plusz Klubtag (750 pont 6 aktív szinten):
„Elit Plusz” cím
2%-os vezetői bónusz 12 szinten*

Gyémánt Elit Klubtag (1000 pont 6 aktív szinten):
„Gyémánt Elit” cím és gyémántkővel díszített
arany kitűző
3%-os vezetői bónusz 12 szinten*

Gyémánt Elit Plusz Klubtag (1750 pont 6 aktív szinten):
„Gyémánt Elit Plusz” cím
3%-os vezetői bónusz 12 szinten*

Elnökségi Klubtag (2500 pont 6 aktív szinten):
„Elnökségi Klubtag” cím és 2db gyémántkővel díszített arany kitűző
4%-os vezetői bónusz 20 szinten!

*A vezetői bónusz kifizetésének a feltétele a vezetői szint elérésének hónapjában
40 kvalifikációs / gyorsinduló pont megszerzése 3 aktív szinten.

ALAPVISSZAOSZTÁS
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Extra lehetőségek az üzletépítésben
A Flavon plusz lehetőségeket kínál a cég felé elkötelezett munkatársak számára,
hogy az üzletépítésbe fektetett munka extra jutalékot érjen.
1. VIP KLUBTAGSÁG:
Aki egy adott napon, belépéskor vagy azt követően, legalább 8 kartont személyes forgalomként megvásárol, VIP Klubtaggá válik. Ez a vásárlás a következő hónapban 46.200 Ft személyes forgalom után járó
visszatérítést jelent számára.
VIP Klubtagság előnyei:
 az első 3 hónapban Flavon Training Center használat
 online irodában a saját teljes hálózat forgalmának lekérése
 speciális jelentések
 országos rendezvényeken dedikált hely az első sorban
 saját honlap szabadon választott névvel
 saját, szabadon választott @flavonmax.com email cím
 Vezetői üzleti pozícióra való jogosultság
 VIP jelvény
A „VIP Klubtag” címre és a vele járó extra juttatásokra a Klubtag a cím megszerzésétől számítva 12 hónapig jogosult.
2. VEZETŐI ÜZLETI POZÍCIÓ:

Mindenkit, aki 8 kartonos VIP csomagot vásárol, a cég megjutalmaz egy második pozícióval, hogy a Klubtag
egyszerre két lábon folytathassa az üzletépítést. A második pozíció neve „Vezetői üzleti pozíció”, mely
akkor lesz aktív, amikor az eredeti pozíció alá épített csapat forgalma eléri minimum az Elit forgalmat.
Ekkor aktivizálódik duplán az alatta generált jutalék is, és megtapasztalhatóvá válik, hogy milyen az, amikor
az ember saját ereje megtöbbszöröződését a havi jutalékszámláján is viszontlátja.
A „Vezetői üzleti pozícióra” nem kell és nem is lehet aktivitást vásárolni, hiszen amikor teljesül az Elit szintű
oldaltartás feltétele, akkor automatikusan aktivizálódik a pozíció. Addig az ez alá épített forgalom után járó
jutalék az eredeti pozíció által felvehető.

FLAVON TRAINING CENTER

A Flavon Training Center egy forradalmi üzletépítést támogató munkaeszköz, mellyel bárki gyorsan és
játékosan, lépésről lépésre elsajátíthatja azt a tudást, amelyre a hálózatépítői munka során szükség lehet.
A piacon soha nem látott, működő online segédeszköz, mely növeli a hálózatépítő munka hatékonyságát
és segíti a napi rutinfeladatok elvégzését.
Számos hasznos funkcióval rendelkezik, melyek közül néhány:

 KAPCSOLATI LELTÁR KÖZÖSSÉGI MÉDIA INTEGRÁCIÓVAL
 NAPTÁRALKALMAZÁS
 VEVŐGONDOZÓ APPLIKÁCIÓ
 E-MAIL KÜLDŐ RENDSZER A CSAPATTAL TÖRTÉNŐ KOMMUNIKÁCIÓ MEGKÖNNYÍTÉSÉRE
 MÉDIA CENTER, VIDEÓ KÜLDÉSI LEHETŐSÉGGEL, FOLYAMATKÖVETÉSSEL
 KIFOGÁSKEZELŐ ESZKÖZTÁR
 KIÍRÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE STB.
A Training Center használatának feltétele az Autoship programban való részvétel.

AUTOSHIP:
 EGYSZERI RENDELÉS  FOLYAMATOS AKTIVITÁS
 RENDSZERESSÉG
 KISZÁMÍTHATÓSÁG
 STABILITÁS
 ÁLLANDÓ JUTALÉKJOGOSULTSÁG
 BIZTONSÁGOS FIZETÉS

A gyakorlatban kevesebb odafigyelést igényel, hiszen egyszer kell csak elvégezni a rendelés folyamatát: minden hónapban abban az időpontban történik a termék kiszállítása és a költségek levonása a megadott bankkártya adatok segítségével, amikor a rendelés rögzítésre került. Az autoship rendelés tartalma módosítható,
lemondható (minimum 2 kiszállítás után), ráadásul még 1 hónap kihagyást is engedélyez a rendszer.

Hasznos információk
Hogyan válik valaki Klubtagunkká?
A Flavon max Klubban nincs külön belépési vagy regisztrációs díj. Mindössze annyit kell tennie, hogy a szponzora segítségével kitölti és aláírja a Flavon max Klub Tagsági Megállapodását, illetve a termékmegrendelő
lap kitöltésével befektet a saját és családja egészségébe, megrendel vagy szponzorától megvásárol egy
karton Flavon terméket – ez lesz az Ön regisztrációs kartonja. A megállapodás a céghez kerülve ellenjegyzésre kerül.
A regisztráció másik módja az Előregisztráció, melyet weboldalunkon keresztül (www.flavonmax.com)
bárki elvégezhet. Miután előregisztrációját sikeresen aktiváltuk, elküldjük Önnek e-mailben klubtagsági
azonosítószámát és jelszavát, mely a termékrendeléshez szükséges. Az előregisztráció nem helyettesíti a
kézzel aláírt klubtagsági megállapodást, azt az irodáink bármelyikébe postai úton is el kell juttatni.

Termékrendelés
TELEFON:
Az ügyfélszolgálati számunk felhívásával munkatársunknál nevét és azonosítószámát megadva megrendelheti a kívánt terméket. Ön az áru, illetve a szállítás költségét banki átutalással teljesíti. A rendelt terméket
cégünk futárszolgálat útján házhoz szállíttatja.
FAX:
A kitöltött termékrendelő űrlapot és az átutalás befizetési igazolását (termék és szállítás ára) elfaxolja. A
rendelt terméket cégünk futárszolgálat útján házhoz szállíttatja.
E-MAIL:
Ebben az esetben az e-mailben szövegként vagy a termékrendelőt csatolt fájlként elküldve rendelhet. A
rendelés leadásával egy időben cégünk bankszámlájára kell befizetnie vagy elutalnia a rendelés ellenértékét és a szállítási díjat. A rendelt terméket cégünk futárszolgálat útján házhoz szállíttatja.
ONLINE IRODA:
Az Online Irodában a „Rendelések” és „Új rendelés rögzítése” menüpontban online végezhető el a rendelés
teljes folyamata. A rendelés leadásával egy időben cégünk bankszámlájára kell befizetnie vagy elutalnia
a rendelés ellenértékét és a szállítási díjat. A rendelés leadásával egyidőben az Online Irodában bankkártyával is kiegyenlítheti a megrendelt termék(ek) ellenértékét, melyről e-mailben visszaigazolást küldünk. A
rendelt termék(ek)et cégünk futárszolgálat útján házhoz szállíttatja.
WEBOLDAL:
a www.flavonmax.com oldalon keresztül a „Vásárlás” gombra kattintva egyszerre végezhető el a regisztráció és a vásárlás teljes folyamata. A rendelés leadásával egy időben cégünk bankszámlájára kell befizetnie vagy elutalnia a rendelés ellenértékét és a szállítási díjat. A rendelés leadásával egyidőben az
Online Irodában bankkártyával is kiegyenlítheti a megrendelt termék(ek) ellenértékét, melyről e-mailben
visszaigazolást küldünk. A rendelt termék(ek)et cégünk futárszolgálat útján házhoz szállíttatja.

Flavon Group Kft.
e-mail: info@flavongroup.com

A házhozszállítás feltételei:
A minimum rendelhető mennyiség: egy karton Flavon termék. A megrendelt termékek csak akkor kerülnek
kiszállításra, ha a rendelés ellenértéke és a szállítási díj megérkezett cégünk bankszámlájára. Átutalásnál,
befizetésnél kérjük, hogy feltétlenül tüntesse fel a befizető nevét (akinek a számlát kérik), valamint a
közlemény rovatban a „csomag” hivatkozást. Az ellenérték beérkezését követő munkanapon a csomag
átadásra kerül a futárszolgálatnak. Amennyiben a szállítási cím és a cégünknél bejelentett cím nem azonos,
minden esetben kérjük azt jelezni. Cégünk bankszámla adatairól, valamint a házhozszállítás költségeiről
részletes információt honlapunkon talál.
Vásárlási kedvezmény:
A jutalékra jogosult Klubtagoknak cégünk a SzMSz*-ben feltüntetett mértékben vásárlási kedvezményt
ad. A kedvezmény összege „Vásárlási kedvezmény”-ként szerepel a jutalék elszámoláson, amelyet minden hónap 15-ig e-mailben juttatunk el Klubtagjaink számára. A Klubtag szabadon dönthet
arról, hogy felhasználja-e vásárlási kedvezményét (mely maximum a bázisár 60%-a lehet), vagy
annak összegét számla ellenében jutalékként felveszi. A vásárlási kedvezmény a keletkezéstől számított
hat hónapon belül használható fel 1 karton Flavon termék vásárlásához. A vásárlási kedvezmény kizárólag
saját névre történő vásárlásnál vehető igénybe. Egy karton termék vásárlásánál legfeljebb egy vásárlási
kedvezmény használható fel. Tárgyhónapon belül maximum három karton termék vásárlásakor használható fel vásárlási kedvezmény.
Koordinációs Pont (CP):
Minden Klubtagunknak lehetősége van koordinációs pontot (CP) létesíteni, azaz 12 karton terméket,
előzetes nevesítés nélkül megvásárolni. Ezáltal egy olyan házi raktárkészletre tehet szert, melyből azonnal
kiszolgálhatja csatlakozni kívánó ügyfeleit, fogyasztóit, hálózati munkatársait. A CP-kel kapcsolatos bármilyen kérdéssel forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.
*A csatlakozáshoz, illetve a termékrendeléshez szükséges összes nyomtatvány, illetve Szervezeti és
Működési Szabályzatunk letölthető honlapunkról, a www.flavonmax.com oldalról. Amennyiben kérdése
van, bátran forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

DEBRECEN – KÖZPONT

Cím: 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.
Tel: +36-52-520-520, +36-70-455-9000
Fax: +36-52-520-521

BUDAPEST

Cím: 1043 Budapest, Tél utca 3-7.
Tel: +36-1-785-3155, +36-70-455-8888
Fax: +36-1-785-6596
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