Prof. Dr. habil Dinya Zoltán:

Fakty a argumenty

Som Prof. Dr. habil Zoltán Dinya,
dovoľte mi, aby som sa Vám predstavil!
Po ukončení vysokoškolských štúdií na Debrecínskej Univerzite v roku 1967 som začal
spolupracovať s akademikom Dr. Rezsőm Bognárom. Pracovali sme spolu viac než 25
rokov. Moje výskumy sa sústreďujú na analýzu rastlinných látok a ich fyziologický vplyv.
Spomedzi rastlinných látok sa najviac zaoberám polyfenolmi, flavonoidmi. Doteraz som
napísal približne 200 vedeckých publikácií a osem kníh.
Veľa času som strávil v zahraničí v rôznych krajinách sveta, zúčastnil som sa mnohých
výskumných programov a projektov a konám tak dodnes.
S výživovými doplnkami Flavon pracujem už od roku 2005 a s radosťou týmto výrobkom
špičkovej kvality zabezpečujem vedecké zázemie.
Hlavným cieľom mojej práce bolo predchádzať chorobám a dodnes je to dôležitý
aspekt v mojom živote: stravovaním, životným štýlom a výživovými doplnkami urobiť
všetko preto, aby sme zostarli v zdraví.
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VÝROBKY FLAVON

(skrátené vedecko-etické argumenty)
1. Sú to bezpečné výživové doplnky vyrobené z ovocia, zeleniny, vzácnych korenín a
ďalších rastlinných látok pre zdravotne uvedomelých ľudí vyrobené v súlade s platnými
predpismi.
2. Rada výrobkov Flavon je vedecky podložená a spĺňa požiadavky základného
princípu, ktorý je vedecky dokázateľný: konzumácia ovocia a zeleniny má pozitívny
vplyv na kvalitu života.
3. Výrobky Flavon nie sú liekmi, ich pozitívny vplyv na ľudský organizmus nie je totožný
s liečebnými účinkami.
4. Výrobky sú čisté a bezpečné, neobsahujú žiadne toxické alebo zdraviu škodlivé látky,
ktoré pochádzajú zo zložiek, alebo vznikajú počas výroby, skladovania. Neobsahujú stabilizátory, arómy, ochucovadlá ani chemické prídavné látky.
5. Výrobky Flavon obsahujú približne 50 zložiek: vedecky odôvodnené a starostlivo
vyberané ovocie, zeleninu, koreniny a ďalšie vzácne rastlinné látky.
6. Naše špeciálne výrobky s unikátnym zložením vyrábame vo vlastnej modernej
továrni v súlade s prísne kontrolovanými potravinárskymi bezpečnostnými predpismi
(HACCP, ISO-22000, auditor: TÜV Rheinland).
7. K výskumom máme k dispozícii vlastné moderné laboratórium vybavené kvalitným
zariadením, ktoré bolo odovzdané v roku 2013.
8. Vysokú kvalitu výrobkov dokazuje mnoho domácich a zahraničných ocenení a
uznaní, ako aj úspešné laboratórne pokusy in vitro a in vivo.
9. Dobrú kombinovateľnosť a vysokú antioxidačnú kapacitu našich výrobkov, ktorá je
špičková aj v medzinárodnom porovnaní potvrdzujú jedinečné hodnoty „Total ORAC
5.0” namerané svetoznámym laboratóriom (Brunswick Laboratories, USA).
10. Zložky (viac než desať druhov zlúčenín, prvkov a stopových prvkov) jednotlivých
výrobkov obsahujú vzácne fytochemické látky (polyfenoly/flavonoidy, lignany, terpény,
vitamíny, uhľohydráty, komplexné vlákniny, bielkoviny/aminokyseliny, organické
sírové zlúčeniny, prvky/stopové prvky), ktoré sú nevyhnutnou súčasťou zdravého
stravovania.
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11. Svoje priaznivé účinky na zdravie vyvíjajú rôznymi spôsobmi, spomedzi ktorých sú
najdôležitejšie komplexné antioxidačné účinky.
12. Naše výrobky charakterizuje vedecky dokázaný synergizmus, čo znamená, že jednotlivé
látky sa navzájom dopĺňajú a zosilňujú svoj účinok.
13. Jedinečnosť našich výrobkov spočíva v ich gélovej forme, ktorá zabezpečuje vysokú
biologickú dostupnosť a vstrebávateľnosť.
14. Dôležitosť konzumácie ovocia a zeleniny nás sprevádza od detstva. Snažíme sa, aby si
výrobok s najvhodnejším zložením našla každá veková skupina.
15. Výrobky sú voľne kombinovateľné (napr. Flavon Green & Flavon Protect, Flavon Green+
& Flavon Joy).
16. Podľa našich informácií Flavon Green a Flavon Green+ sú jedinými zeleninovými výživovými
doplnkami s gélovou konzistenciou.
17. Najnovší prémiový výrobok Flavon Joy je taktiež špecialitou: lahodný výrobok v gélovej
forme s kakaom a škoricou je možné konzumovať bez vekového obmedzenia.
18. Výrobky Flavon sú mikrobiologicky stabilné a bezpečne konzumovateľné v spotrebnej
lehote uvedenej na balení pri dodržiavaní predpísaných podmienok skladovania.
19. Ročné zníženie nutričných hodnôt výrobkov Flavon je minimálne, pri dodržaní predpisov
skladovania.
20. Na základe súčasných a očakávaných vedeckých výsledkov je možné radu výrobkov
Flavon doplniť, rozvíjať alebo rozšíriť novými výrobkami.
21. Sú to výživové doplnky pre zdravotne uvedomelých ľudí. Spoločnosť Flavon Group Kft.
pridáva k výrobkom kvalitné informačné a školiace služby.

Tento materiál bol pripravený pre Členov klubu Flavon max s cieľom získať viac informácií. Za prípadné zavádzajúce
tvrdenia jednotlivých členov klubu Flavon týkajúce sa výrobkov alebo liečenia nimi, spoločnosť Flavon Group Kft.
nezodpovedá.
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