


Bine aţi venit în Clubul Flavon max!

Conceptul Clubului Flavon max în decursul de 10 ani a devenit un mod de viaţă pentru sute de mii de 
oameni. Pilonul de bază a conceptului nu este altceva, decât viaţa liberă, sănătoasă, cu succes, plină de provocări 
şi multe oportunităţi de dezvoltarea personalităţii.

Gama de produse Flavon este prezentă pe piață din 2004, de atunci peste 2 milioane de sticle cu produse Flavon 
au ajuns în peste 50 de țări. Grupa de firme Flavon însemnă o firmă deținută de o familie, administrată în mod 
profesional. Membri mai bătrâni ai familiei, Gaál László și Sziklás Johanna prin experiențele lor de întreprinzător 
și adunate în domeniul creării rețelelor au adus succes firmei. Gaál László junior s-a născut și a crescut în spiritul 
firmei și a creării rețelelor, reprezentând receptivitatea generației Y la inovație. Putem spune pe drept deci, că 
datorită experienței, priceperii și înclinației managementul este eficient și intergenerațional.

În cursul celor 10 ani 200.000 Membri de club au aderat din toată lumea, comisioanele rambursate în valoare 
de 10 miliare forinți, respectiv cei mii de noi intrați lunar demonstrează cât de mulți și în ce măsură prosperă 
datorită Flavon.

Excelența gamei de produse este dovedită în afară de cererea în creștere și cel mai mult de cei peste 20 de 
aprecieri profesionale câștigate până acum. Suntem mândri fiindcă grupul de firme Flavon, respectiv produsele 
Flavon au primit premii prestigioase ca: aprecierea Business Superbrands Hungary 2013 & 2014, premiile a 
European Business Awards 2011 & 2012/2013, premiul Monde Selection Grand Gold sau Magyar Termék 
Nagydíj 2013/2014 (Marele premiu al Produsului Maghiar).

Sănătate, succes, recunoaștere- Flavon max Club vă oferă acesta.

Împliniți-vă visele, trăiți sănătos!



Suplimentele alimentare comercializate de Flavon Group Kft. sunt produse naturale, cu care ne putem completa 
nutriția, ne pot ajuta în alcătuirea unui regim alimentar echilibrat, bogat în vitamine, minerale, antioxidanți. Am 
creat un nou mod ușor de utilizat, potrivit așteptărilor  secolului XXI. a suplimentării alimentației.

Succesul face parte din sănătate. Face parte din succes și faptul, că putem desfășura o activitate benefică și altora, 
de asemenea dacă atingem scopurile noastre. Pentru atingerea acestora de obicei trebuie să schimbăm ceva în 
modul nostru de viață: trebuie să ne ocupăm mai mult cu hrana noastră fizică și cu cea spirituală, cu armonia 
vieții noastre sentimentale, cu familia noastră. Realizarea unei munci fructoase și eficiente se poate obține de 
către Membri clubului nostru, dacă au încredere în firma noastră, care asigură fondul, au încredere în produsele 
noastre, care funcționează, au încredere în oportunitățile de afaceri, care le asigură independență financiară, dar 
mai ales, dacă cred în Ei înșiși, și în importanța activității lor creatoare de valori. Afacerea oferită de noi știe tot, cea 
ce știu orice alte afaceri, doar că pentru pornirea lui nu este nevoie de capital investit și nu poartă riscuri. Această 
posibilitate se apuca de oricine, care este capabil și dispus, să facă ceva, ca viața lui să devină mai bună!

Sziklás Johanna, Gaál László și ifj. Gaál László

Sloganul nostru nu din întâmplare este: 
Sănătate și Succes



 
În gama Flavon s-a lărgit atingând numărul de şapte membri. Pionierul Flavon max a fost urmat 
de Flavon Kids preparat în primul rând pentru copii, produsul premiu Flavon max Plus+, apoi    
Flavon Green care a revoluţionat consumul de legume, respectiv Flavon Active, care dă răspuns la 
provocările vieții moderne, accelerate, urmat de Flavon Protec dezvoltat pentru cerințele omului 
secolului XXI., apoi Flavon Green Plus+ - dezvoltat în baza Flavon Green -  destinat unui spectru mai 
larg de consumatori. 

Produsele Flavon sunt de 10 ani actorii relevanţi ai pieţei suplimentelor alimentare din ţară. 
Grupul de firme Flavon care comercializează produsele în sistem MLM asigură un suport stabil 
pentru distribuitorii şi consumatorii săi, contribuind astfel la viaţa mai sănătoasă şi mai 
fructuoasă a membrilor Clubului Flavon max.

Din 2007 grupul de firme Flavon a primit peste 20 de preţuiri diferite la nivel național și internațional 
pentru proeminența produselor, modelului de afaceri și a funcționării întreprinderii.

Marca Flavon creşte renumele Ungariei în 32 de ţări ale lumii prin suplimentele sale alimentare 
excepţionale. Valorile şi calitatea reprezentate de marca Flavon sunt cunoscute şi recunoscute în 
oricare parte a lumii.

În baza recomandării a WHO este recomandată consumarea a 40 dkg de legume-fructe zilnic. Gama 
de produse Flavon mizează pe această nevoie simplă, dar foarte importantă pentru sănătatea 
noastră, susţinând astfel alimentaţia mai sănătoasă.

Marca Flavon respectiv firma GéSz Gaál és Sziklás Kft. care răspunde pentru fabricarea ei, respectiv 
Flavon Group Kft. care deservește sarcinile de distribuire este în proporție de 100% în proprietatea 
maghiară, al lui Gaál László și a soției sale, Sziklás Johanna membri fondatori ai firmei.

Marca în cifre
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suntem mândrii, că în 2014 rețeaua de consumatori ai produselor Flavon a atins cifra de 200.000 persoane 
înregistrate din diferite părți ale lumii.

2 milioane
În cursul existenţei sale grupul de firme Flavon până acum a vândut peste 2 milioane de sticle de suplimente 
alimentare pentru consumatorii lui. Această dată unică şi la nivel mondial este cea mai importantă confirmare a 
calităţii deosebite a produselor Flavon, respectiv a mulţumirii consumatorilor noştri.

10 miliarde 
Grupa noastră de firme a depăşit suma fabuloasă de 10 miliarde de forinţi comisioane plătite. Sperăm ca în viitor putem 
contribui cu multiplul acestei sume la siguranţa materială a consumatorilor noştri – pe lângă păstrarea sănătăţii lor.



Produsele noastre

ESENȚA MEDICALĂ A TRECUTULUI, SUPLIMENTUL ALIMENTAR AL VIITORULUI.

Considerăm, că în Ungaria și în regiunile din jurul nostru se găsesc nenumărate „miracole naturale”, 
care sunt capabile să asigure numeroase substanţe active, de care organismul nostru are nevoie pentru 
funcționare normală și sănătoasă.

O mare parte a plantelor folosite ca materii prime pentru produsele noastre sunt cunoscut şi folosite de 
medicina populară de secole. Noi revigorăm, reanimăm aceste experienţe vechi într-un cadru nou, în care 
pe lângă acestea apar şi rezultatele cercetărilor moderne. La crearea produselor noastre am avut în vedere 
cerințele şi necesităţile omului timpurilor noastre, ca astfel să putem oferi cât mai mult consumatorilor 
noştri.

Temeinicie ştiinţifică: În produsele particulare au ajuns 
componenţi corespunzători cerinţelor grupului ţintă respectiv 
în proporție optimală, care declanşează efectul cel mai avan-
tajos în organismul uman.

Complexitate: Scopul nostru a fost dezvoltarea unor supli-
mente alimentare complexe, naturale, care conţin în canti-
tate corespunzătoare antioxidanţi, vitamine, oligoelemente şi 
substanţe minerale.

Procedură specială de fabricare: Am avut grijă nu numai 
de faptul ca să folosim materii prime cu conţinut ridicat de 
substanţe active, ci şi ca acest conţinut ridicat de substanţe 
active să îl păstrăm pe tot cursul procedurii de fabricare. Prin 
sinergie componenţii selectaţi îşi intensifică  efectul între ei.

Calitate înaltă permanentă: Toate fazele de producere a 
gamei de produse Flavon max; aprovizionarea materiei prime, 
fabricarea, controlul calităţii, ambalarea, etc. se concentrează 
în mâna firmei „GéSz Gaál és Sziklás Kft”, astfel în cazul fiecărei 
sticle de produs putem să asumăm calitatea constantă, înaltă. 
Toate acestea sunt garantate şi de sistemele ISO 22000 (audi-
tat de TÜV Rheinland ) și HACCP.

Naturalețe: Produsele noastre nu conțin conservanți! În 
cursul fabricării folosim doar plantele care dispun de cel mai 
mare conținut de substanță activă și crescute în „cel mai curat” 
mediu posibil.

Prezentare unică, apropiată de natură: Toate aceste val-
ori le oferim consumatorilor noștri în formă specială. Consu-
marea produselor noastre, datorită gustului extraordinar de 
bun și aromei plăcute al acestora înseamnă o senzație fiecare 
zi. Consistența de gel al produselor le face ușor consumabile 
tuturora.

Autorizații: Produsele noastre înainte de comercializarea lor 
au trecut prin procedura de notificare al Institutului (Maghi-
ar) Național de Siguranța Alimentară și a Științei Alimentației 
(OÉTI).  Expertizele primite în acest fel sunt acceptate în toată 
Uniunea Europeană. Probe efectuate în laboratoare recunos-
cute, acreditate certifică, că produsele noastre Flavon max, 
Flavon kids, Flavon max Plus+, Flavon Active şi Flavon Protect 
pot fi consumate şi de persoanele celiace.

CARE SUNT ACELE ASPECTE, CARE FAC UNICE ACESTE PRODUSE?



Gama de produse Flavon

Plantele bacifere de culoare închisă sunt deosebit de bogate în compuşi polifenolici, printre acestea se numără 
flavonoidele. Astfel de substanţe active sunt cercetate de aproape un secol, fiind un domeniu tipic maghiar. Între 
anii 1933–1936, Albert Szent-Györgyi şi colegii lui, au demonstrat pentru prima dată caracteristicile fiziologice ale 
flavonoidelor. În prezent cunoaştem aproximativ 10.000 de compuși tip flavonoid. Aceste substanțe active se 
regăsesc doar în plante şi îndeplinesc numeroase funcţii.

Gama de produse Flavon reprezintă concretizarea rezultatelor provenite din cercetările ultimelor 
decenii.
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Miracole
naturale

Efectul componentelor folosiţi la produsele noastre este 
cunoscută de secole. Sunt deosebit de valoroase, deoarece 
anumite elemente, substanţe le conţin în cantitate multiplă 
faţă de soiurile de fructe.

Afina neagră: conţine tare multe minerale. 
Dintre flavonoidele ei merită de amintit 
mirtilina, care are numeroase efecte pozi-
tive. Faţă de alte fructe conţine în proporție 
mai mare luteină naturală. Sursă naturală 
de vitamina C-, B1- și B2.

Soc negru: are conţinut ridicat de fier, vi-
tamina C şi pigmenţi. Reprezintă sursă 
semnificativă de vitamina B1-, B2- şi B6-, re-
spectiv de acid folic. Este extrem de bogat 
în pigmenți. Conține flavonoide, ca rutina, 
cvercetola sau sambucina.

Mure negre: înţelepciunea populară 
recomandă deseori acest fruct copiilor. Are 
conţinut ridicat de calciu şi de fosfor. Este 
bogat în flavonoide, respectiv în vitamină 
A, vitamină C şi acid folic, precum şi vitam-
ina B1-, B6, riboflavină, acid pantotenic şi 
conţine şi niacină.

Struguri albaştri: unul dintre cele mai 
importante substanțe active este polifeno-
lul numit rezveratrol, care printre altele 
conferă efectul benefic al vinului roșu. Pe 
lângă acesta este o resursă semnificativă 
de potasiu, mangan, magneziu și seleniu, și 
mai are și acide de fructe valoroase.

Coacăz negru: romani antici l-au numit 
„boaba podagră”. Conținutul de vitamina 
C este mai mare decât cea a lămâii sau a 
ardeiului verde. Este o sursă importantă de 
vitamina B, și are un conținut semnificativ 
de fier, mangan și cupru. Datorită agenților 
activi universali este foarte apreciat.

Scoruș negru (aronie): culoarea neagră se 
datorează nenumăratelor pigmenți vegetali, 
mai ales antocianinei. Este foarte răspândit ca 
colorant natural în diferite alimente. Este bine 
cunoscut în toată Europa, are mare regiuni pro-
ductive în Polonia și Germania.

Açai: această plantă similară boabelor de 
struguri a devenit unul dintre cele mai recu-
noscute plante al adepților modului de viață 
sănătos. În anumite locuri se numește „pomul 
vieții”. Toate acestea le datorează modului 
multiplu de utilizare și a substanțelor active 
vegetale pe care le conține.



Sfecla: conține potasiu, magneziu și calciu. 
Conține în cantitate semnificativă acid folic, care 
are rol important în dezvoltarea fătului. Pigmen-
tul său roșu, betanina este cunoscută datorită 
numeroaselor efecte pozitive, și este folosit cu 
predilecție ca colorant natural al alimentelor.

Vişinele: conţine cantitate semnificativă 
de vitamine A şi C, pe lângă acesta este 
bogat în mangan, fier, calciu, magneziu şi 
acid folic. Substanţa sa activă specială este 
melatonina, care reglementează ritmul de 
trezie/somn a organismului uman.

Acerola: cea mai mare valoare de a sa se 
datorează faptului, că în prezent este unul 
din fructele cu cel mai mare conţinut de 
vitamina C. Este un „ajutor natural” foarte 
apreciat în America Centrală și de Sud, unde 
se folosește des în medicina populară.

Rodie: acest fruct redescoperit de ştiinţa 
modernă, este amintit și în Biblie și are 
conținut ridicat de antioxidanți, și are o 
capacitatea mai mare de a lega radicali 
liberi decât vinul roșu sau ceaiul verde.

Zmeură: conţine substanţe de mai multe 
feluri de caracter antioxidant, dintre care 
conţinutul de acid ellagic şi de antocianină 
este cel mai semnificativ. Actualmente se 
cultivă soiuri de zmeură de diferite culori, în 
produsul nostru se găseşte varianta roşie.

Merişor: fructul este puţin amar, datorită 
substanţelor vegetale pe care le conţine. 
Este foarte bogat în antioxidanţi, din acest 
motiv este preferat şi de medicina populară. 
Din fructul proaspăt cel mai des se prepară 
gem, suc sau se deshidratează.

Sâmburi de struguri: conţin în formă 
concentrată flavonide, vitamina E şi proanto-
cianidine oglimer fenolice (OPC) , efectul său 
puternic de antioxidant se datorează acesto-
ra. Legat de efectul de îmbunătăţirea calităţii 
vieţii al extrasului din sâmburi de struguri şi 
în prezent decurg cercetări serioase.

Fructul de cactus: este un soi de cactus 
răspândit în multe locuri, al cărui fruct are 
culoare gălbuie cu roz, și are gust acrișor 
plăcut. Are un conținut semnificativ de 
fibre, şi este bogat în substanţe de caracter 
antioxidant. 



Broccoli: dintre mineralele sale iese în relief 
potasiul, calciul, magneziul, sodiul, fierul, 
zincul și fosforul. Este bogat în flavonoide 
vegetale, indoli și izotiocianați. Cercetările 
dovedesc, că poate fi utilizat în diferite re-
gime terapeutice.

Spanac: este unul dintre legumele noas-
tre care conțin cea mai multă vitamină K. 
Conține mult luteină și carotinoidă naturală, 
dar este bogat și în flavonoide, clorofilă și 
acid folic. Este antioxidant excelent, dis-
pune de componente bioactive.

Alga spirulina: conține 55–67% proteine, 
10–19% carbohidrați, 7–15% grăsime, re-
spectiv 5–9% minerale și oligoelemente. 
Ne asigură diferite vitamine, minerale și 
clorofilă. Are un trecut serios, deja și az-
teci o consumau.

Ceai verde: are efect activizator. Este bo-
gat în diferite pigmenți. Ajută catabolismul 
grăsimilor care ajung în stomac, medicina 
chineză o cunoaște ca antioxidant semnifi-
cativ. Dintre micronutrienți conține crom, 
mangan, seleniu și zinc în cantitate peste 
cea medie.

Țelină: este bogată în calciu, fosfor, 
magneziu, fier și oligoelemente. Este o 
sursă excelentă de ulei volatil și flavo-
noide. În medicina populară este folosit 
ca afrodiziac; este recomandat în cazul 
problemelor de funcționarea rinichilor, 
a tulburărilor digestive și a inapatenței.

Iarbă de grâu: conține aproape toți membri 
ai familiei vitaminei B, cantitate semnificativă 
de vitamina C și peste o sute de feluri de 
minerale, respectiv oligoelemente și enzime. 
Unul dintre cele mai importante substanțe 
active ale sale este clorofila.

Ginseng: „rădăcina vieţii”, care conform 
experimentelor ştiinţifice creşte condiţia 
intelectuală şi fizică, scade oboseala. 
Substanţele sale unice sunt ginsenoizii. 
Rădăcina lui se foloseşte de secole în Orien-
tul Îndepărtat. Are caracter adaptogen.

Guarana: fructul este similar în prezen-
tare cu cafeaua. Este sursă eficientă de 
energie, deoarece este bogat în substanțe 
de cofeină: conține guaranină, teofilină și 
teobromină. Se găseşte în numeroase ali-
mente datorită substanţelor active amintite 
mai sus.



Dovleac: provine din America, în Europa 
a apărut în secolul XVI. Fructul său conține 
în mare măsură carotină și vitamina C, re-
spectiv este o sursă excelentă și bogată de 
diferite minerale (potasiu, fosfor, fier, cupru 
și mangan).

Măceș: a fost utilizat și în antichitate cu 
predilecție, este o plantă cunoscută mai 
ales datorit conținutului de vitamina C. Pe 
lângă acesta conține numeroase vitamine și 
minerale, printre altele pectină, acid malic 
și citric, tanante și vitamina A.

Pătrunjel: este bogat în uleiuri volatile și 
diferite flavonoide. Conform observațiilor 
populare crește funcționarea stomacului-
intestinelor, ceaiul său s-a consumat în caz 
de catar vezical. Se recomandă și pentru pre-
venirea calcului renal și a nisipului renal.

Grepfrut: are conținut ridicat de vitamina 
C și pectină, pe lângă acesta este bogat 
în calciu, fosfor și magneziu. Are conținut 
scăzut de energie, doar 30 kcal/100 g. Are 
efect răcoritor și înviorător, este bogat în 
vitamine și minerale.

Usturoi: conține în cantitate semnificativă 
vitamina A, B1, B2 și C. Dilatează venele. 
Consumarea sa regulată scade nivelul no-
civ de colesterină LDL din sânge, pe lângă 
acesta este considerat un antibiotic natural.

Cătină albă: este caracterizat de un spec-
tru complex a substanțelor flavonoide, 
care au un efet benefic organismului 
uman. Are conținut remarcabil de pota-
siu, magneziu, fosfor, fier și antioxidanți. 
Se poate prelucra în formă de gem, vin, 
suc, lichior, jeleu, chiar și produs de ulei.

Morcov: substanța sa activă importantă este 
beta-caroten, dar pe lângă acesta mai conține 
și alte carotene. Este bogat în flavonoide și 
uleiuri volatile. Este o legumă multilaterală, 
datorită substanțelor sale active participă în 
împiedicarea efectelor nocive a radicalilor 
liberi.

Ananas: este unul dintre fructele cele mai 
răspândite ale lumii, care a fost cultivat de 
indieni deja în evul mediu. Conținutul de vita-
mine A-, B- și C este extrem de bogat în acid 
folic și potasiu. Conținutul de energie a fruct-
ului proaspăt este scăzut, din acest motiv se 
poate include în orice regim alimentare.



Curcumă: componentele liposolubile sunt 
curcuminoidele, care dispun de efect puter-
nic antioxidant, antiinflamator și  neuro-
protectiv. Ajută procesele de detoxificare ale 
organismului. Frânează absorbția de glucoză, 
protejează ficatul.

Frunză de moringă: este bogat în 
elemente/oligoelemente, fibre alimentare. 
Conține componente de fortificarea siste-
mului imunitar, antiinflamator. Intensifică 
producţia de insulină, are efecte de prote-
jarea ficatului. Este unul dintre substanţele 
cu cel mai puternic efect antioxidant.

Anghinare: Este bogat în carotenoide, vita-
mine B, Karotenoidokban, B-vitaminokban, în 
inulin cu efect prebiotic, are efect ridicat de 
antioxidant. Dispune de efecte caracteristice 
de hepaprotectoare, susţine sănătatea ficatu-
lui, are efect digestiv, antiinflamator, dietetic.

Sparanghel: are conţinut foarte scăzut de 
energie, este bogat în probiotic (inulin), în 
aminoacizi speciali, vitamine B, C şi acid 
folic, flavonoide şi glutation. Are multe fe-
luri de efecte fiziologice pozitive (efect dia-
betic, scăderea stresului, afrodiziac natural). 

Glucan β: origine de drojdie, polisacharid 
special, care mențiune, susține imono-activ-
itatea sănătoasă, scade riscul infecțiilor bac-
teriale și virale, respectiv a efectelor alergice. 
Are efect antioxidant, reglementează nivelul 
glicemiei și a colesterolului, ajută sănătatea 
pielii.

Pectin citric modificat: polizaharid modi-
ficat natural cu absorbție bună, antidiabetic 
și antiinflamator, intensifică activitățile imu-
nologice sănătoase, în mod caracteristic 
ajută detoxificarea elementelor toxice (cad-
miu, plumb, mercur, arsen). 

Portocala: este bogat în flavonoide lipofile, 
în carotenoide, vitamina C, fibre vegetale 
naturale. Are efect antioxidant ridicat.



Efectul componentelor folosiţi la produsele
noastre este cunoscută de secole:

CĂTINĂ ALBĂ (păr)

SFECLĂ ROŞIE, CURCUMĂ (activitatea sistemului nervos)

GINSENG, GUARANA, CURCUMĂ (performanţă intelectuală, stimulare nervoasa)

AFINĂ NEAGRĂ, MORCOV, CURCUMĂ, PORTOCALĂ, PECTINĂ DE CITRICE (ochi)

VISINĂ (somn, dantură, cavitate bucală)

ACEROLA, SÂMBURI DE STRUGURI, USTUROI, MORINGA, PECTINĂ DE CITRICE (arterii)

COACĂZĂ NEAGRĂ (articulații)

ACEROLA (plămâni)

MĂCEŞE, SOC NEGRU, GLUCAN β (căi respiratorii, plămâni)

CĂTINĂ ALBĂ (embrion, alăptare)

STRUGURE ALBASTRU, SCORUŞUL NEGRU, ZMEURĂ, ACAI, MORINGA

(inimă, arterii, inflamaţie)

MERIŞOR, ACEROLA (inimă)

SFECLĂ ROŞIE, MURE NEGRE, AFINĂ NEAGRĂ (hematopoieză)

AFINĂ NEAGRĂ, VISINĂ, RODIE, PORTOCALĂ (inimă, arterii)

BROCCOLI (splină, sistem imunitar)

MERIŞOR, PĂTRUNJEL, PECTINĂ DE CITRICE, ANGHINARE (rinichi)

SPIRULINA ALGA, ANGHINARE, GLUCAN β (ficat, detoxificare)

SFECLĂ ROŞIE, VISINĂ, MORINGA, PECTINĂ DE CITRICE (ficat)

MĂCEŞE, SÂMBURI DE STRUGURI, STRUGURE ALBASTRU, RODIE,

ANGHINARE, SPARANGHEL, MORINGA, GLUCAN β (sistem imunitar)

SPANAC, SPARANGHEL, PORTOCALĂ, ANGHINARE (flora intestinală)

GREPFRUT (ţesut adipos)

MURE NEGRE, ANANAS, SPARANGHEL, MORINGA,

ANGHINARE, GLUCAN β (digestie, inflamaţie)

COACĂZĂ NEAGRĂ (lipide sanguine)

VISINA, FRUCTUL DE CACTUS, ANGHINARE (digestie)

SOC NEGRU, ANGHINARE, SPARANGHEL (intestine)

DOVLEAC, COACĂZĂ NEAGRĂ, SFECLĂ ROŞIE, CĂTINĂ ALBĂ,

MORINGA, ANGHINARE (sistem imunitar)

MERIŞOR, SPARANGHEL, ANGHINARE, GLUCAN β (căi urinare)

GINSENG (glandă endocrină)

ȚELINĂ, SPARANGHEL, ANGHINARE (organe genitale)

CEAI VERDE, PECTINĂ DE CITRICE, GLUCAN β (sânge, colesterol)

RODIE, CURCUMĂ, MORINGA (articulații)

GINSENG (muşchi)

MURE NEGRE (oase)

DOVLEAC, COACĂZĂ NEAGRĂ (tensiune)



PROF. DR. HABIL DINYA ZOLTÁN, mai mult de 40 de ani 
cercetează flavonoidele. Din 2005 asigură suportul ştiinţific 
produselor noastre. Studiile universitare le-a terminat în 
1967 la Debrecen, după care sub conducerea academician-
ului Prof. Dr. Bognár Rezső, a efectuat mai multe cercetări. 
A petrecut o perioadă mai lungă în străinătate, a participat 
în mai multe cercetări, proiecte – la care participă şi în zilele 
de azi. Pe durata carierei sale a publicat aproximativ 240 
de articole şi a editat 8 cărţi.

PROF. DR. HABIL DINYA ZOLTÁN – SĂ NE ÎMBĂTRÂNIM CU SĂNĂTATE!

„Din 2005 mă ocup de suplimentele alimentare Flavon, pe care le şi promovez cu mare plăcere – de clasă 
mondială – aceste produse. Obiectivul principal şi linia mea de orientare este ca, prin nutriţia, stilul nostru de 
viaţă şi suplimentele alimentare să ne îmbătrânim cu sănătate!

Semnificația extraselor cu conținut de flavonoide crește neîncetat. Acestea sunt suplimente alimentare, 
efectul lor nu se poate asocia cu un component: la aceste preparate cele peste o sută de componente ale 
întregului mixturi își fac efectul. Despre fiecare produs Flavon se poate afirma, că datorită componenței, 
caracteristicilor fiziologice, stabilității lor, consistenței unice de gel, verificarea lor, materiilor prime fără 
substanțe chimice reprezintă pe drept nivel mondial și completează – dar nu înlocuiesc – terapia tradițională.

Componentele produsului au fost alese premeditat în baza rezultatelor de până acum a ştiinţei. Membri gamei 
de produse Flavon aparţin acelui grup restrâns de suplimente alimentare, al căror componente chimice sunt 
cunoscute în cea mai mare parte, caracteristicile lor sunt susţinute de examinări, rezultate ştiinţifice, acestea 
fiind în concordanţă cu constatările de până acum a ştiinţei.

Despre aceste produs pot să vă afirm cu sufletul împăcat, că dintre produsele existente, distribuite pe 
piaţă cunoscute de mine – şi cunosc destul de bine acest domeniu – acestea au cel mai mare conţinut 
de substanţă activă, respectiv dispun de cea mai ideală compoziţie şi accesibilitate biologică. Nu avem 
cunoştinţe de nici un fel de efecte secundare ale acestora. Recomand consumul lor tuturor.”

Valoarea T-ORAC este un sistem standard acceptat pe plan internaţional pentru măsurarea 
capacităţii de antioxidare a alimentelor. Valorile  T-ORAC al produselor Flavon max Plus+ şi 
Flavon Green Plus+ sunt unice la nivel mondial. 

Valoarea Total O.R.A.C. este un sistem standard acceptat pe plan internaţional pentru măsurarea capacităţii de antioxidare a
alimentelor. Acest sistem a fost intodus în 1997 la America, de către laboratorul Brunswick, care este în dezvoltare continuă

VALOAREA ORAC FLAVON MAX PLUS+:
42 306 UNITATE T-ORAC PE ZI

VALOAREA ORAC FLAVON GREEN PLUS+:
20 556 UNITATE T-ORAC PE ZI

CONSUMAREA PRODUSELOR
DEODATĂ, ÎNSEAMNĂ APROXIMATIV

62 000
T-ORAC ZILNIC

TOTAL
O R A C



În luna noiembrie 2006 a început să funcţioneze intreprinderea producătoare proprie a firmei în Vamospercs, 
aproape de Debrecen. Existenţa capacităţii de producţie crează posibilitatea, ca achiziţionarea materiilor prime, 
producţia, ambalarea şi verificarea calităţii, până la depozitare toate să fie concentrate la un singur loc. Această 
investiție este unică nu numai în Ungaria, dar și în toată Europa. În afară de noi nici o firmă MLM care fabrică și 
comercializează suplimente alimentare nu poate afirma, că își produce produsele numai în Europa, și producția 
respectiv distribuirea aparține aceluiași cerc de proprietari.

Fabricarea are loc la un nivel tehnologic 
foarte înalt, cu aparate de proiectare 
unică, executat pentru firma noastră. Pro-
dusele fabricate în întreprinderea noastră 
reprezintă permanent o calitate înaltă. În 
fabrică se produc zilnic mii de sticle de 
produse, cu creşterea rulajului avem posi-
bilitatea de a multiplica capacitatea de 
producţie. În vederea lărgirii capacităţii de 
depozitare şi răcire în 2009 am construit 
în raza fabrici o hală şi mai mare, decât 
primul, unde s-a amenajat două camere 
de răcire. În primăvara anului 2012 am 
terminat o hală cu o suprafaţă de peste 
900 mp, care din vara anului 2013 cu-
prinde ca centru logistic toate activităţile 
legate de ambalare, transportare, expe-
diere în vederea satisfacerii pe termen 
lung a cerinţelor crescute.

Calitatea ridicată este o cerinţă de bază conform politicii formei noastre, astfel punem mare accent pe verificarea 
calităţii. Sistemele de controlul calităţii ale fabricii proprii care prelucrează produsele:

   • Sistem HACCP
   • Calificare ISO 22000 (auditat de TÜV Rheinland)

Fabrică



I. SUPORTUL FIRMEI
GéSz Gaál és Sziklás Kft.:
Firmă credibilă, puternic capitalizată constituită în 1994-ben, care oferă un suport stabil Clubului Flavon max. 
Rulajul, construcţia, politica de afaceri a firmei este publică şi accesibilă. Actualmente se ocupă exclusiv cu producţia 
produselor şi cu activităţile legate de acestea. Este membru al mai multor organizaţii profesionale.

Flavon Group Kft.:
Proprietarii firmei GéSz Gaál és Sziklás Kft. în 2008 au fondat o firmă separată, care a preluat distribuirea gamei 
de produse. Firma Flavon Group Kft. are birouri în Ungaria, Polonia, respectiv în SUA. Este membrul al organizaţiei 
din Ungaria, Polonia şi SUA al Direct Selling Association (DSA).

II. PRODUSUL
O rețea de consumatori cu rulaj stabil se poate baza doar pe produse corespunzătoare. Firma noastră dispune de 
produse unice, care pot fi accesate de consumatori exclusiv prin Clubul Flavon max. Suntem mândri, că numeroase 
autorităţi, instituţii, respectiv organizaţii de calificare şi autorizare au verificat şi au recunoscut calitatea excelentă a 
produselor noastre.

III. SISTEMUL DE REDISTRIBUIRE
Flavon Group Kft. a format un sistem special de redistribuire, care este simplă, clară şi stimulativă. Permite 
obținerea unui comision deosebit de înalt pentru cei care lucrează activ, şi dezvoltă permanent reţeaua clubului, 
respectiv asigură şi venit pasiv după cumpărările membrilor de Club înregistraţi.

IV. MEMBRI REŢELEI
Dumneavoastră, adică viitorul membru al Clubului Flavon max, obiectivele, decizia şi munca perseverentă investită 
al Dumneavoastră.

Deci cele patru piloni de bază sunt suportul firmei, produsul, sistemul de redistribuire şi Membrul Clubului. Deci 
există doar un singur lucru, care nu putem influenţa, şi acesta este decizia Dumneavoastră. Depinde doar de 
Dumneavoastră, că cel de „al patrulea pilon” cât de tare va fi, cât de stabil şi cât de performant!

Condiţiile afacerii performante
cu Network Marketing 



Network Marketing sau Multi-Level-Marketing (MLM) înseamnă vânzare pe mai multe nivele sau prin reţea, 
care este unul dintre metodele moderne ale vânzării bunurilor de consum şi a serviciilor. Firmele MLM îşi 
pun în vânzare produsele membrilor reţelei organizate din consumatori. Consumatorii în același timp sunt 
şi distribuitori de produse, care construiesc ei înşişi reţeaua de vânzare în aşa fel, încât oferă produsele sau 
posibilitatea de afaceri cunoştinţelor lor.

Oportunitatea Clubului Flavon max este destinată acelora, care doresc să devină membri importanţi ai echipei 
noastre cu succes!

Cei care împărtășind cu alții renumele produselor noastre de calitate excelentă și a conceptului nostru de afaceri 
pornesc pe drumul spre o viață mai sănătoasă și mai performantă. În Clubul Flavon max membri primesc cea 
mai mare posibilă bonificație pentru munca lor depusă. Sistemul de redistribuire premiază în mod excepțional 
pe aceia, care fac cunoscute produsele noastre cu alții, care fac cunoscută într-o sferă cât mai largă conceptul de 
afaceri oferit de noi, cei care construiesc rețea.

În Clubul Flavon max în total 65% din prețul de bază a produselor se redistribuie membrilor conform planului de 
marketing:

=

Ce este vânzarea prin reţea
(Network Marketing)?

Conceptul de afaceri al Clubului Flavon max 

60%
redistribuire de bază 

+
5% bonus de lideri

65% redistribuire din prețul de bază



Comisionul de bază îi revine în trei moduri membrilor Clubului:

1. Redistribuire după rulajul personal: Dacă Dumneavoastră în luna respectivă cumpăraţi mai multe cartoane 
de produse, atunci pentru partea deasupra cartonului de activitate primiţi redistribuire de 20% (100 RON brut) 
pentru fiecare carton, indiferent de data aderării.

2. Pornire rapidă: în luna aderării unui nou membru la Clubul şi în luna următoare după cartonul de activitate al 
acestuia (3 puncte) linia de sponsor primeşte pentru fiecare membru de Club nou înregistrat,  la trei nivele active 
20-20-20% (100 RON brut) comision.

3. Plată pe nivele: fiecare membru de Club activ are drept la 12 nivele active (adâncime) la 5% comision după 
fiecare nivel (25 RON brut) după cartoanele de activitate ale membrilor de Club care au depăşit pornirea rapidă.

Program de stimularea recrutării (carton cadou)

Conform calculării punctului de calificare/pornire rapidă

Pentru 40 puncte de calificare/pornire rapidă 1 carton cadou
Pentru 80 puncte de calificare/pornire rapidă 2 cartoane cadou

Pentru 120 puncte de calificare/pornire rapidă 3 cartoane cadou

vi se cuvine ca recompensă în plus.

Tipuri de venituri



Membru Club Team Leader (100 puncte):
titlul și ecusonul „Team Leader”

Membru Club Elit (500 puncte):
titlul și ecuson din aur„Elit” 

bonus pentru lideri de 2% la 12 nivele

Membru de Club Elit Diamant (1000 puncte): 
Titlul„Elit Diamant” şi ecuson din aur

decorat cu piatră din diamant
bonus pentru lideri de 3% la 12 nivele

Membru Club Team Leader Plus (250 puncte):
titlul „Team Leader Plus” 

bonus pentru lideri de 1% la 12 nivele

Membru Club Elit Plus (750 puncte):
titlul „Elit Plus”

bonus pentru lideri de 2% la 12 nivele

Membru Club Elit Diamant Plus (1750 puncte):
titlul de „Elit Diamant Plus”

bonus pentru lideri de 3% la 12 nivele

Ranguri de lideri și premii

Membru Club Prezidenţial (2500 puncte): 
titlul de „Membru Club Prezidenţial” şi 2 buc. ecusoane din aur decorate cu piatră din diamant,

bonus pentru lideri de 4% la 20 nivele!

1.
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+1% ∞ GENERAŢII

20% Marja din comerţul cu amănuntul

20% Rulaj personal

REDISTRIBUIRE DE BAZĂ BONUS PENTRU LIDERI

REZUMATUL PLANULUI 
DE COMPENSAŢIE

PRIMA LUNĂ LUNA A 2-A LUNA A 3-A
TEAM LEADER

PLUS ELIT
DIAMANT

ELIT PREZIDENŢIAL
PREZIDENŢIAL

PLUS

+



Flavonul oferă plus oportunităţi suplimentare celor care s-au dedicat firmei, prin realizarea
comisioanelor pentru ca munca lor investită în construirea afacerii să valoreze comision extra.

1. MEMBRU DE CLUB VIP

Acea persoană care, într-o anumită zi, la data înscrierii sau după, cumpără cel puţin 7 cartoane ca rulaj personal, 
va deveni Membru de Club VIP. Această achiziţie va însemna luna viitoare 600 lei comision, după rulajul personal. 

Avantajele de a fi membru VIP:

  în primele 3 luni utilizarea Flavon Training Center
	  vizualizarea rulajului reţelei totale  în biroul online
	  rapoarte speciale
	  loc dedicat în primul rând la evenimentele naţionale
	  site propriu cu un nume ales
	  adresa de email propriu @flavonmax.com 
	  drept la o „poziţie de lider în afaceri”

Membrul Clubului are dreptul la titlul de “Membru Club VIP” și beneficiile acestuia timp de 12 luni de la dobândirea titlului.

2. POZIŢIE DE LIDER ÎN AFACERI:

Toţi cei care cumpără pachet VIP de 7 cartoane, vor fi recompensaţi cu o a doua poziţie, pentru ca membrul 
de club să poată construi reţeaua pe două picioare. A doua poziţie se numeşte „Poziţia de lider în afaceri” care 
va fi activ în momentul în care, rulajul echipei sub poziţia iniţială va atinge rangul de Elită. După aceasta se va 
activa dublu comisia generată şi veţi simţi pe propia piele efectul multiplicării a muncii investite prin comisioane 
suplimentare!

La “poziția de lider in afaceri “ nu trebuie și nici nu se poate cumpăra activitate, deoarece când se îndeplineşte 
condiţia la rangul de Elită, atunci poziţia se activează automat. Iar până atunci, rulajul realizat sub această poziţie 
se poate lua doar de către poziţia iniţială.

Extra oportunităţi în construirea unei afaceri



Flavon Training Center este un mijloc revoluţionar care sprijină construirea unei afaceri, cu ajutorul căreia 
oricine poate  învâţa rapid, pas cu pas cunoştinţele de care are nevoie pe durata construirii unei reţele. 

Este un mijloc online, revoluţionar, care intensifică eficacitatea construirii  unei reţele şi ajută în efectuarea  
activităţilor de rutină.

Are multe funcţii utile, printre care:

  BAZA DE DATE DE CONTACT PRIN INTEGRARE CU SOCIAL MEDIA
  APLICAŢII DE TIP CALENDAR
  APLICAŢII DE TIP GESTIUNEA CLIENŢILOR
  SISTEM DE TRIMITERE E-MAILURI
  ACȚIUNEA DE URMĂRIRE A FLUXULUI
  ACȚIUNEA DE URMĂRIRE A CALIFICĂRILOR

AUTOSHIP:

  CU O SINGURĂ COMANDĂ  ACTIVITATE CONSTANTĂ
  REGULARITATE
  CALCULABILITATE
  STABILITATE
  DREPT LA COMISION ÎN MOD CONSTANT
  PLATĂ SIGURĂ

În practică este nevoie de mai puțină atenție, deoarece procesul de plasare trebuie efectuat  numai o dată: 
în fiecare lună livrarea produselor și debitarea cheltuielilor cu ajutorul datelor furnizate de carduri bancare 
se va întâmpla în același timp. Conținutul ordinului comandă poate fi modificat, acesta poate fi anulat (după 
minim 2 livrări) și sistemul chiar vă permite să săriți peste o luna. 

FLAVON TRAINING CENTER



Informaţii utile

Cum putem deveni Membri de club?

În Clubul Flavon max nu există separat taxă de intrare sau de înregistrare. Doar atât trebuie să faceți, să completați și 
să semnați cu ajutorul sponsorului dumneavoastră „Acordul de membru Flavon max Club”, respectiv prin completarea 
talonului de comandă produse investiți în sănătatea proprie și a familiei și comandați de la sponsorul dumneavoastră 
un carton de produse Flavon – acesta va fi cartonul de înregistrarea a Dumneavoastră. Acordul va fi trimis firmei pentru 
contrasemnare. 

O altă metodă a înregistrării este Înregistrarea preliminară, care poate fi efectuată pe site-ul nostru (www.flavonmax.com) 
de oricine. După ce am activat înregistrarea dumneavoastră preliminară, vă trimitem în e-mail numărul dumneavoastră 
de identificare de Membru Club și parola, care este necesară pentru comandarea produselor. Înregistrarea preliminară 
nu înlocuiește Acordul de Membru Club semnat manual, care trebuie trimis prin poștă la oricare dintre birourile noastre.

PRIN TELEFON:
Sunând la numărul nostru de relații cu clienți, comunicând colegului nostru numele și numărul de identificare al 
dumneavoastră puteți să comandați produsul dorit de Dumneavoastră. Dumneavoastră efectuați prețul mărfii 
și costul transportului prin virament bancar. Produsul comandat va fi expediat de firma noastră la domiciliul 
dumneavoastră prin curierat.
PRIN FAX:
Dumneavoastră ne trimiteți prin fax formularul de comandă produse și certificatul de plata viramentului (prețul 
produsului și a transportului). Produsul comandat va fi expediat la domiciliul dumneavoastră de firma noastră 
prin curierat.
ÎN E-MAIL:
În acest caz puteți comanda în formă de text în e-mail sau atașând formularul de comandă completat. Clientul 
trebuie să plătească sau să vireze concomitent cu predarea comenzii contravaloarea comenzii şi taxa de transport 
în contul bancar al firmei noastre. Produsul comandat va fi expediat de firma noastră la domiciliul dumneavoastră 
prin curierat.
ONLINE:
Accesând Biroul Online al dumneavoastră (cu identificatorul personal şi parola primită de la firma noastră), în 
elementul de meniu „Comenzi” şi „Înregistrarea comenzilor noi” se poate efectua întreaga procedură a comenzii. 
Clientul concomitent cu plasarea comenzii trebuie să plătească sau să vireze în contul bancar al firmei noastre 
contravaloarea comenzi şi taxa de transport. Concomitent cu plasarea comenzii prin Biroul Online propriu puteţi 
achita contravaloarea produsului comandat şi cu card bancar, despre care vă trimitem confirmare în e-mail.  Pro-
dusul comandat va fi expediat de firma noastră la domiciliul dumneavoastră prin curierat.
CUMPĂRARE PE INTERNET:
prin site-ul www.flavonmax.com dând clic pe butonul „Cumpărare” puteţi să efectuaţi dintr-una întreaga procedură 
a înregistrării şi a cumpărării. Clientul concomitent cu plasarea comenzii trebuie să plătească în contul bancar al 
firmei noastre sau să vireze contravaloarea comenzii şi taxa de transport. Concomitent cu plasarea comenzii 
poate plăti contravaloarea produsului comandat prin Biroul Online propriu cu card bancar, despre care trimitem 
confirmare prin e-mail. Produsul comandat este expediat la domiciliu prin curierat.

Comandarea produselor

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



Condițiile expedierii la domiciliu:
Comanda minimă este un carton de produse. Produsele comandate se expediază doar când contravaloarea 
comenzii și taxa de transport a ajuns în contul bancar al firmei noastre. La virament, plată vă rugăm să indicați 
neapărat numele plătitorului (pentru care cereți factura), respectiv în rubrica notă mențiunea ”pachet”. În prima 
zi lucrătoare care urmează sosirea contravalorii pachetul este predat curieratului. Dacă adresa de expediere și 
adresa declarată firmei noastre nu este identică, atunci vă rugăm să semnalați fiecare dată acest lucru. Despre 
datele contului bancar al firmei noastre, respectiv despre informațiile detaliate ale livrării la domiciliu găsiți date 
detaliate pe site-ul nostru.

Reducere la cumpărare:
Firma noastră acordă reducere la cumpărare Membrilor de club îndreptățiți la comision în măsura indicată în SzMSz 
(Regulamentul de Organizare şi Funcţionare). Suma reducerii figurează ca „Reducere la cumpărare” pe decontarea 
comisionului, care o trimitem în e-mail până la a 15-a a fiecărei luni Membrilor Clubului nostru. Membrul de Club 
poate decide liber, dacă îşi utilizează reducerea sa la cumpărare (care poate fi maxim 60% din preţul de bază), sau 
dacă ridică suma acestuia ca comision în schimbul unei facturi. Reducerea la cumpărare se poate utiliza în termen 
de şase luni de la producerea ei pentru cumpărarea a 1. carton de produse Flavon. Reducerea la cumpărături se 
poate utiliza exclusiv pentru cumpărături efectuate pe nume propriu. La cumpărarea unui carton de produse se 
poate folosi maxim o reducere de cumpărare. În cadrul lunii respective reducerea la cumpărare se poate folosi la 
cumpărarea a trei cartoane de produse.

Punct de coordonare (CP):
Fiecare membru de Club are posibilitatea să creeze punct de coordonare (CP), adică să cumpere 12 cartoane de 
produse, fără nominalizare preliminară. Astfel poate crea un stoc propriu, din care își poate servi imediat clienții, 
consumatorii săi, care doresc să adere,  colegii de rețea. Cu orice întrebare legată cu CP adresați-vă cu încredere 
colegilor noștri. 

*Toate formularele necesare pentru aderare, respectiv pentru comandare produse se pot descărca de 
pe site-ul nostru www.flavonmax.com. Dacă aveți întrebări, adresați-vă liniștit serviciului nostru pentru 
clienți.
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