


Vítame Vás v Klube Flavon max!

Počas uplynulých 10 rokov sa koncepcia Klubu Flavon max stala životným štýlom pre státisíce ľudí.
Základným pilierom tejto koncepcie je slobodný život plný zdravia, bohatý na výzvy a úspechy s možnosťou rozvoja
osobnosti.

Rodina výrobkov Flavon je na trhu od roku 2004. Od vtedy  sa dostali do 32 krajín sveta a to viac než 2 milióny fľašiek 
výrobkov Flavon. Firemná skupina Flavon znamená profesionálne rodinné podnikanie. Zakladatelia sú László Gaál 
a Johanna Sziklás: úspech ich napredovania  zaručujú dlhoročné skúsenosti v oblasti  podnikania a budovania sietí. 
László Gaál ml. sa narodil do tohto sveta podnikania, na základe čoho je evidentná  jeho náchylnosť k inováciám 
svojej generácie Y. Právom môžeme tvrdiť, že vďaka  zručnosti, obetavosti, odbornej spôsobilosti a viacgeneračného 
prístupu je vedenie fi rmy skutočne efektívne.

200 000 zapojených členov a tisíce nových registrácií mesačne, ďalej viac než 33 000 000 EUR vyplatených v  províziach 
počas 10 rokov sú dôkazom toho, aké davy členov a v akej miere  využívajú prednosti poskytované Flavonom. 

Viac než 20 odborných ocenení  popri nepretržite rastúcom dopyte dokazuje výnimočnosť rodiny výrobkov. 
Sme hrdí na to, že fi remná skupina Flavon a rodina výrobkov získali také prestížne ocenenia, ako napr. Veľká 
Cena Maďarského Výrobku 2011 a 2014, uznanie Business Superbrands Hungary 2013, European Business 
Awards 2011, 2012 a 2013 alebo ocenenia Monde Selection Grand Gold Award. 

Zdravie, úspech, uznanie- To všetko Vám ponúka Klub Flavon max

Splňte si Vaše sny a žite zdravo!



Výživové doplnky Flavon Group Kft., sú produkty prírodného pôvodu s ktorými si môžeme zdravo doplniť 
každodenné stravovanie. Napomáhajú nám vytvoriť si vyváženú stravu, bohatú na vitamíny, minerálne látky a 
antioxidanty. Vytvorili sme nový, jednoduchý spôsob doplňovania stravy, ktorý spĺňa očakávania XXI. storočia.

Úspech je tiež súčasťou zdravia, ktorý spočíva aj v tom, že našou činnosťou môžeme pomáhať a byť užitočný aj pre 
druhých a tým sme na ceste k dosiahnutiu svojich cieľov. K dosiahnutiu naších cieľov musíme väčšinou zmeniť niečo  
v  našom živote: musíme sa viac starať o našu telesnú a duševnú potravu, o rodinu a harmóniu nášho citového 
života. Úspech a efektivita práce členov klubu je možná len vtedy, ak dôverujú fi rme, ktorá vytvára zázemie, dôverujú 
produktom, ktoré fungujú a dôverujú obchodnej príležitosti, ktorá zabezpečí fi nančnú nezávislosť. Ale hlavne, ak 
veria sami sebe a v dôležitosť svojej hodnotnej práce. Obchod, ktorý Vám ponúkame vie všetko, čo vie akékoľvek iné 
podnikanie. Rozdiel  je v tom, že k štartu nepotrebujete investície a nemáte žiadne riziko. Príležitosť je otvorená pre 
každého, kto je ochotný a pripravený urobiť niečo preto, aby si zabezpečil lepší život.

Johanna Sziklás, László Gaál a László Gaál ml.

Nie náhodou je naším sloganom:
Zdravie a Úspech



V roku 2014 sa rodina výrobkov rozšírila na sedemčlennú. Úvodný a zároveň prelomový bol Flavon 
max, ďalší produkt  vyvinutý predovšetkým pre deti bol  Flavon kids, prémiový Flavon max Plus+, potom 
Flavon Green, ktorý priniesol revolúciu v konzumácii zeleniny,  Flavon Active- zodpovedajúci zvýšeným 
požiadavkám našej zrýchlenej doby, nasledoval výrobok Flavon Protect vyvinutý na základe Flavon 
Green a táto dvojica Flavon Protect s Flavon Green je zostavený podľa potrieb človeka XXI. storočia  a 
pre širší okruh spotrebiteľov nasledoval Flavon Green Plus+.

Výrobky Flavon za uplynulých 10 rokov  sú považované za  jedinečné svojho druhu v oblasti  výživových 
doplnkov na domácom trhu. Firemná skupina Flavon svojim systémom MLM  zabezpečuje silné 
zázemie ako distribútorom tak aj spotrebiteľom, prispievajúc k zdravšiemu a úspešnejšiemu životu 
Členov Klubu Flavon max. 

Od roku 2007 prevzala fi remná skupina Flavon viac než 20 rôznych ocenení  na domácej pôde ale 
aj  v zahraničí vďaka svojim výrobkom, obchodnej koncepcii a fungovaniu fi remného zázemia.

Značka Flavon vďaka jedinečnému výživovému doplnku  vyniesla dobrú správu Maďarska do 32 
krajín sveta. Hodnotu a kvalitu, ktorú znamená značka Flavon poznajú a uznávajú v mnohých
krajinách sveta.

Podľa  Svetovej organizácie  zdravia -WHO je odporúčaná denná dávka ovocia a zeleniny 40 dkg na 
osobu. Rodina výrobkov Flavon bola vyvinutá na základe tejto jednoduchej a predsa veľmi dôležitej 
požiadavky, prispievajúc k zdravému  stravovaniu. 

Výrobca, fi rma Gész Gaál és Sziklás Kft. ako aj distribútor Flavon Group Kft. sú 100%-ne v maďarských 
rukách, tvoria majetok Lászla Gaála a jeho manželky Johanny Sziklás. 

Značka v číslach

pre širší okruh spotrebiteľov nasledoval Flavon Green Plus+.
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200.000
Sme hrdý na to, že do roku 2015 má sieť spotrebiteľov výrobkov Flavon viac než 200 000 registrovaných členov
z každého kúta sveta. 

2 milióny
V prvom desaťročí fungovania fi remnej skupiny Flavon sme doteraz zobchodovali  našim spotrebiteľom  viac než 2 
milióny fľašiek výživového doplnku Flavon. Je to úžasné číslo aj v celosvetovom meradle, čo je najdôležitejšou spätnou 
väzbou o vynikajúcej kvalite a spokojnosti spotrebiteľov. 

33 milióny
Firemná skupina prekročila  zázračnú hranicu 33 miliónov EUR celkovej hodnoty vyplatených  provízií. Dúfame, že v 
budúcnosti bude narastať táto hodnota na viacnásobok a tým prispejeme  popri zdraví našich spotrebiteľov aj k ich 
fi nančnej nezávislosti. 



Výrobky

LIEČIVÁ ESENCIA Z MINULOSTI - VÝŽIVOVÝ DOPLNOK BUDÚCNOSTI

Dovolíme si tvrdiť, že v Maďarsku a v regióne okolo nás nájdeme nespočetné množstvo „prírodných zázrakov”, 
ktoré nám poskytujú mnoho dôležitých účinných látok, pre normálne a zdravé fungovanie nášho organizmu.

Väčšina rastlín, ktoré  spracuvávame  je známych viac ako sto rokov z ľudového liečiteľstva. Oživujeme 
skúsenosti našich predkov a spájame ich s výsledkami výskumov modernej vedy. Pri vytváraní výrobkov 
sme brali do úvahy nároky a potreby človeka dnešnej doby, aby sme mohli našim spotrebiteľom ponúknuť 
čo najviac.

Vedecké podloženie: do jednotlivých výrobkov sa dostávajú 
také zložky a v takej miere, aby najviac vyhovovali danej 
cieľovej skupine  a vyvíjali tak, čo najprospešnejšie účinky na 
ľudský organizmus.

Komplexnosť: našim cieľom bolo vyvinúť výživový doplnok 
prírodného pôvodu, ktorý vo vhodnej miere  obsahuje antioxi-
danty, vitamíny, minerály a stopové látky.

Nezvyčajná výrobná metóda: počas výroby dohliadame 
nielen na vysoký obsah účinných zložiek našich produktov, 
ale aj na to, aby sa tieto účinné látky počas výroby zachovali. 
Vďaka synergii sa  ich účinky vzájomne  ešte zvyšujú .

Nepretržitá vysoká kvalita: všetky výrobné fázy rodiny Flavon, 
ako  zabezpečenie surovín, výroba, kontrola kvality, balenie atď. 
sa sústreďujú v rukách firmy GéSz Gaál és Sziklás Kft., vďaka 
čomu vieme zaručiť stále  vysokú kvalitu  každej jednej fľašky 
nášho produktu. Kvalitu zaručujú systémy ISO 22000 (auditované 
TÜV Rheinland) a HACCP.

Prirodzenosť: naše výrobky neobsahujú konzervačné látky! 
Spracuvávajú  sa  rastliny s čo najvyšším obsahom účinných 
látok pochádzajúcich  z čo„najčistejšieho” prostredia.

Jedinečná, prírode blízka forma: všetky uvedené   hodnoty 
ponúkame našim spotrebiteľom vo výnimočnej forme. Vďaka 
lahodnej chuti a dobrej vôni je užívanie našich výrobkov každý 
deň zážitkom. Jednoduchú konzumáciu pre každého zaručuje 
jedinečná gélová konzistencia produktu.

Povolenia: každý produkt sa pred uvedením na trh podrobí  
notifikačnému procesu OÉTI (Štátny inštitút pre bezpečnosť 
potravín a výživy). Vedecké mienky inštitútu sú platné na 
celom území Európskej Únie. Výskumy uznávaných a 
akreditovaných laboratórií dokazujú, že výrobky Flavon max, 
Flavon Kids, Flavon max Plus+ ,Flavon Active, Flavon Protect a 
Flavon Green Plus+ môžu užívať aj ľudia trpiaci celiakiou.

VĎAKA ČOMU SÚ NAŠE PRODUKTY VÝNIMOČNÉ?



Rodina výrobkov Flavon

Najdôležitejšou účinnou látkou tmavého bobuľového ovocia tvoria polyfenolové zlúčeniny -fl avonoidy. Ich 
analýza je už takmer celé storočie typicky maďarská oblasť vedeckých výskumov. Na fyziologické účinky 
fl avonoidov poukázali prvýkrát v rokoch 1933 až 1936 Albert Szent-Györgyi ajeho spolupracovníci. Dnes už 
poznáme viac než 10 000 zlúčenín fl avonoidového druhu. Tieto zlúčeniny sa nachádzajú iba v rastlinách a 
zohrávajú tam rôzne úlohy.

Každý člen rodiny výrobkov Flavon je hmatateľný dôkaz presadenia dlhoročných výsledkov vedy do 
každodenného života človeka.
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Zázraky z 
prírody

Účinky zložiek, ktoré využívame pri výrobe sú známe 
už stáročia. Sú mimoriadne cenné, keďže v porovnaní s 
„tradičným” ovocím obsahujú viacnásobok niektorých  
zlúčenín a prvkov.

Čučoriedky: Obsahujú veľké množstvo 
minerálnych látok. Najvýznamnejší z ich 
fl avonoidov je mirtilín, ktorý má mnoho 
pozitívnych účinkov. Oproti ostatným 
ovociam sú bohaté na prírodný luteín. Sú 
prírodným zdrojom vitamínov C, B1 a B2.

Baza čierna: má vysoký obsah železa, 
vitamínu C a farbiacich látok. Ďalej je 
významným zdrojom vitamínu B1, B2, B6 
a kyseliny listovej. Je mimoriadne bohatá 
na farbiace látky. Obsahuje fl avonoidy 
ako rutín, kvercetín a sambucín.

Ostružina černicová: ľudová múdrosť 
často odporúča toto ovocie deťom. Má
vysoký obsah vápnika a fosforu. Je takisto 
bohatá na fl avonoidy. Obsahuje vitamín A, 
vitamín C, kyselinu listovú, vitamíny B1, B6, 
ribofl avín, kyselinu pantoténovú a niacín.

Modré hrozno: jednou najdôležitejšou 
účinnou látkou hrozna je polyfenol s názvom 
rezveratrol, ktorému za svoje priaznivé účinky 
vďačí aj samotné víno. Je významným zdrojom 
draslíka, mangánu, horčíka, selénu a disponuje
vzácnymi ovocnými kyselinami.

Čierne ríbezle: starovekí Rimania ju nazývali
bobuľami na dnu. Má vyšší obsah vitamínu 
C ako citrón alebo zelená paprika. Je bohatá 
na vitamín B, železo, mangán a meď. Je veľmi 
obľúbeným ovocím vďaka  univerzálnym 
účinným látkam.

Arónia čiernoplodá: za svoju čiernu farbu
vďačí nespočetným farbiacim látkam, ale 
predovšetkým antokyanínom. Je často 
využívaná  ako prírodné farbivo v rôznych 
potravinových produktoch.Známa je v celej 
Európe. Vo veľkej miere sa pestuje v Poľsku 
a Nemecku.

Açai: ovocie podobné hroznovým bobuľkám 
sa za posledné roky stalo najznámejšou 
rastlinou v kruhoch zástancov zdravého 
životného štýlu. Na istých miestach ju 
spomínajú aj ako „strom života”. Má široké 
spektrum využiteľnosti vďaka nespočetným 
rastlinným účinným látkam.



Cvikľa: obsahuje draslík, horčík a vápnik. Vo 
veľkej miere obsahuje kyselinu listovú, ktorá 
zohráva dôležitú úlohu pri vývine plodu počas 
tehotenstva. Jej červené farbivo, betanín je známe 
vďaka priaznivým vplyvom na organizmus. V 
potravinárstve sa používa aj ako prírodné farbivo.

Višne: obsahujú veľké množstvo vitamínu 
A a C, sú bohaté na mangán, železo, vápnik, 
horčík a kyselinu listovú. Ich výnimočnou 
účinnou látkou je melatonín, ktorý kontroluje
rytmus bdenia a spánku ľudského orga-
nizmu.

Acerola: jej najväčšou hodnotou je, že z 
doposiaľ poznaných ovocí má najväčší obsah
vitamínu C. Je obľúbeným „prírodným
pomocníkom” ľudového liečiteľstva v 
Strednej a Južnej Amerike.

Granátové jablko: ovocie spomínané aj vo 
Svätom Písme sa v kruhoch modernej vedy 
stáva znovu populárnym, kvôli výnimočne 
vysokému obsahu antioxidantov. Je schopné 
viazať viac voľných radikálov ako červené 
víno alebo zelený čaj.

Malina: obsahuje mnoho zlúčenín s 
antioxidačnými účinkami, z ktorých je 
najvýznamnejšou kyselina elagiková a 
antokianíny. Dnes sa už maliny pestujú 
v rôznych farbách, v našich výrobkoch 
používame klasické červené.

Kľukva močiarna: za svoju mierne trpkú 
chuť vďačí svojim rastlinným zlúčeninám. 
Vďaka vysokému obsahu antioxidantov je 
obľúbená v ľudovom liečiteľstve. Z čerstvého 
ovocia sa najčastejšie vyrába lekvár, šťavy 
(džúsy) alebo sušené ovocie.

Jadierka hrozna: obsahujú fl avonoidy, 
vitamín E a fenolové oligomerné proanto-
cianidíny (OPC) v koncentrovanej forme, 
ktorým vďačia svoje silné antioxidačné 
účinky. Dodnes sa prevádzajú vážne 
výskumy analyzujúce vplyvy výťažkov 
hroznových jadierok na kvalitu života.

Plody kaktusovníka (opuncia): je 
svetoznámy druh kaktusu so žlto-ružovými 
plodmi príjemne kyslej chuti. Je vyslo-
vene bohatý na vlákniny a antioxidačné 
zlúčeniny.



Brokolica: obsahuje veľa  minerálnych látok  
ako sú: draslík, vápnik, horčík, sodík, železo, 
zinok a fosfor. Je bohatá na rastlinné fl avo-
noidy, indoly a izotiokyanáty. Rôzne výskumy 
potvrdzujú, že brokolica má svoje miesto v 
rôznych terapeutických jedálnych lístkoch.

Špenát: jedna zo zelenín s najvyšším obsa-
hom vitamínu K. Obsahuje veľké množstvo 
luteínu a prirodzených karotenoidov. Je 
bohatá na fl avonoidy, chlorofyl a kyselinu
listovú. Obsahuje bioaktívne látky a je
vynikajúcim antioxidantom.

Spirulina: Obsahuje 55-67% bielkovín,
10-19% uhľovodíkov, 7-15% tuku, 5-9% 
minerálnych látok a stopových prvkov. 
Zabezpečuje nám rôzne vitamíny, minerálne 
látky a chlorofyl. Je dávno známa rastlina, 
používali ju už aj Aztékovia.

Zelený čaj: má povzbudzujúce účinky. Je 
bohatý na rôzne farbiace látky. Pomáha 
rozkladanie tukov, ktoré sa dostávajú do 
žalúdka. Čínska medicína ho považuje za 
výnimočný antioxidant. Z mikroživín obsa-
huje v nadpriemernom množstve chróm, 
mangán, selén a zinok.

Zeler: je bohatý na vápnik, fosfor, horčík, 
železo a stopové látky. Je vynikajúcim 
zdrojom fl avonoidov a esenciálnych ole-
jov. V ľudovom liečiteľstve sa používa 
ako afrodiziakum. Odporúča sa aj pri 
chorobách obličiek, zažívacích ťažkostiach 
a pri nechutenstve.

Zelené výhonky pšenice: obsahujú 
skoro všetky vitamíny z radu vitamínov 
B, veľké množstvo vitamínu C, enzýmy a 
viac než sto minerálnych látok. Jednou 
z najvýznamnejších účinných látok je 
chlorofyl.

Ženšen: „koreň života”, ktorý podľa vedec-
kých výskumov zvyšuje fyzickú a duševnú 
spôsobilosť a znižuje pocit únavy. Jeho 
jedinečnou účinnou látkou sú ginzenoidy. 
Korene ženšenu sa na Ďalekom Východe 
používajú stáročia. Má adaptogénne
vlastnosti.

Guarana: sa podobá plodom kávy. Je 
účinným zdrojom energie, keďže obsahuje 
kofeínové zlúčeniny ako guaranín, teofi lín a 
teobromín. Vďaka týmto  účinným látkam ju 
nájdeme v rôznych potravinách.



Tekvica veľkoplodá: pochádza z Ameriky, 
v Európe sa objavila v XVI. storočí. Jej plody 
obsahujú veľa karotenoidov a vitamínu C. 
Je bohatým zdrojom rôznych minerálnych 
látok, ako napríklad draslík, fosfor, železo, 
meď a mangán.

Šípky: s obľubou ich používali už aj v 
staroveku, sú známe hlavne kvôli vysokému 
obsahu vitamínu C. Obsahujú mnoho 
účinných látok, vitamínov a minerálov ako 
napríklad pektín, kyselinu jablčnú, kyselinu 
citrónovú, fl avonoidy,taníny a vitamín A.

Petržlen: je bohatý na éterickéoleje a fl avo-
noidy. Podľa ľudových pozorovaní podporuje 
funkciu zažívacieho traktu, čaj z petržlena sa 
používal aj pri zápale močového mechúra. 
Odporúčal sa aj pri prevencii kameňov a 
piesku v obličkách.

Grapefruit: obsahuje veľké množstvo
vitamínu C a pektínu, popritom je bohatý 
na vápnik, fosfor a horčík. Má nízku energe-
tickú hodnotu, iba 30kcal/100g. Vyznačuje 
sa chladivým a občerstvujúcim účinkom.
Obsahuje vitamíny a minerálne látky.

Cesnak: obsahuje veľké množstvo z 
vitamínov A, B1, B2 a C. Rozširuje žily. 
Jeho pravidelné užívanie znižuje  hladinu 
nebezpečného cholesterolu LDL v krvi, 
popritom účinkuje aj ako prírodné antibio-
tikum.

Rakytník rešetliakový: sa vyznačuje 
širokým spektrom fl avonoidných zlúčenín, 
ktoré majú priaznivý účinok na ľudský 
organizmus. Má vysoký obsah draslíka, 
horčíka, fosforu, železa a antioxidantov.
Vyrábajú sa z neho džemy, vína, džúsy, likéry,
želatína ako aj olejové produkty.

Mrkva: okrem dôležitej účinnej látky 
béta-karoténu obsahuje aj rad ďalších 
karotenoidov. Je bohatá na fl avonoidy  a 
éterické oleje. Je všestrannou zeleninou a 
vďaka svojim účinným látkam zabraňuje 
škodlivým účinkom voľných radikálov.

Ananás: jedno z najrozšírenejších ovocí na 
svete, ktoré pestovali indiáni už aj v stredoveku. 
Popri vitamínoch A, B a C je bohatý na kyselinu 
listovú a draslík. Energetická hodnota čerstvého 
surového ovocia je taká nízka, že ho môžeme 
pokojne  vložiť do ľubovoľného jedálneho lístka.



Kurkuma: zložky, ktoré sú rozpustné v 
tuku - kurkumíny majú silné antioxidačné, 
protizápalové a neuroprotektívne účinky. 
Spúšťa  detoxifi kačné procesy organizmu. 
Oneskoruje absorpciu glukózy, chráni 
pečeň.

Moringa olejnatá: list moringy je bohatý na 
prvky, stopové prvky a vlákniny. Podporuje 
imunitu, obsahuje protizápalové zložky. 
Pomáha tvorbu inzulínu. Chráni pečeň. 
Je to rastlina s najsilnejšou antioxidačnou
aktivitou. 

Artičoka: rastlina so silným antioxidačným 
účinkom, bohatá na karotenoidy, vitamíny B 
a inulín s prebiotickými účinkami. Má charak-
teristické ochranné  účinky na pečeň, pod-
poruje trávenie, podporuje zdravie pečene. 
Má protizápalové účinky. 

Špargľa: táto rastlina s mimoriadne nízkou 
energetickou hodnotou je bohatá na probio-
tiká (inulín), vzácne aminokyseliny, vitamíny B, 
vitamín C, kyselinu listovú, fl avonoidy a gluta-
tion. Má rôzne pozitívne fyziologické účinky 
(diabetické účinky, znižovanie vplyvov stresu, 
prirodzené afrodiziakum). 

Beta glukan: je to výnimočný polysacharid 
kvasnicového pôvodu, ktorý udržuje a pod-
poruje zdravú imunitnú aktivitu, znižuje riziko 
bakteriálnych a vírusových infekcií a zoslabuje 
účinky alergénov.Má antioxidačné účinky, 
reguluje hladinu cukru v krvi a cholesterolu. 
Podporuje zdravie pokožky. 

Modifi kovaný citrusový pektín: dobre 
vstrebávateľný upravený polysacharid z 
prírodných zdrojov s antidiabetickými a 
protizápalovými účinkami. Zvyšuje zdravú 
aktivitu imunitného systému. Pomáha
detoxifi káciu toxických látok ako kadmium, 
olovo, ortuť, arzén.

Pomaranč: je bohatý na lipofi lné fl avonoidy, 
karotenoidy, vitamín C a vlákniny. Má silné 
antioxidačné účinky. 



Účinky ovocia a zeleniny, ktoré nájdete vo 
výrobkoch Flavon, podľa ľudových pozorovaní:

RAKYTNÍK REŠETLIAKOVÝ (vlasy)

CVIKĽA (funkcia mozgu)

ŽENŠEN, GUARANA (prekrvenie mozgu, povzbudzujúci účinok, posilnenie)

ČUČORIEDKY, MRKVA (zrak)

VIŠNE (spánok, ústa, zuby)

ACEROLA, JADIERKA HROZNA, CESNAK (cievy)

ČIERNE RÍBEZLE (kĺby)

ACEROLA (pľúca)

ŠÍPKY, BAZA ČIERNA (dýchacie cesty, pľúca)

RAKYTNÍK REŠETLIAKOVÝ (vývin plodu, produkcia mlieka)

MODRÉ HROZNO, ARÓNIA ČIERNOPLODÁ, MALINY,

ACAI (srdce, cievy, zápaly)

BRUSNICE, ACEROLA (srdce)

CVIKĽA, ČERNICE, ČUČORIEDKY (tvorba krvi)

ČUČORIEDKY, VIŠNE, GRANÁTOVÉ JABLKO (srdce, cievy)

BROKOLICA (slezina, imunitný systém)

BRUSNICE, PETRŽLEN (obličky)

SPIRULINA (pečeň, detoxikácia)

CVIKĽA, VIŠŇA (pečeň)

ŠÍPKY, HROZNOVÉ JADIERKA, MODRÉ HROZNO,

GRANÁTOVÉ JABLKO (imunitný systém)

ŠPENÁT (črevná fl óra)

GRAPEFRUIT (tukové tkanivo)

ČUČORIEDKY, ANANÁS (trávenie, zápaly)

ČIERNE RÍBEZLE (krvné tuky)

VIŠNE, PLODY KAKTUSOVNÍKA (trávenie)

BAZA ČIERNA (črevá)

TEKVICA VEĽKOPLODÁ, ČIERNE RÍBEZLE, CVIKĽA,

RAKYTNÍK REŠETLIAKOVÝ (imunitný systém)

BRUSNICE (močové cesty)

ŽENŠEN (pohlavné žľazy)

ZELER (pohlavné orgány)

ZELENÝ ČAJ (krv, cholesterol)

GRANÁTOVÉ JABLKO (kĺby)

ŽENŠEN (svaly)

ČERNICE (kosti)

TEKVICA VEĽKOPLODÁ, ČIERNE RÍBEZLE (krvný tlak)



Po ukončení vysokoškolských štúdií na Debrecínskej 
Univerzite v roku 1967 som začal spolupracovať s 
akademikom Dr. Rezső 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 s
polyfenolmi, fl avonoidmi. Doteraz som napísal 
približne 240 vedeckých publikácií a osem kníh.

PROF. DR. HABIL DINYA ZOLTÁN- STARNIME V ZDRAVÍ!

S výživovými doplnkami Flavon pracujem už od roku 2005 a s radosťou zabezpečujem  vedecké zázemie týmto 
výrobkom  špičkovej kvality .

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!

Relevancia rastlinných výťažkov s obsahom fl avonoidov rastie zo dna na deň. Sú to výživové doplnky. Ich účinky 
nevieme priradiť k jednej  zložke: v prípade týchto výrobkov vyvíjajú svoje účinky viac sto zložiek danej zmesi. O 
každom výrobku Flavon môžeme tvrdiť, že ich zloženie, fyziologická charakteristika, stabilita, jedinečná gélová 
konzistencia, certifi káty a použité čisté suroviny predstavujú svetovú kvalitu. Vynikajúco dopĺňajú, ale nenah-
radzujú klasickú terapiu. 

Zloženie produktov boli vyberané vedome na základe najnovších výsledkov vedeckých výskumov. Výrobky 
Flavon sú jedny z mála výživových doplnkov na trhu, ktorým poznáme väčšinu  komponentov a ich vlastnosti, 
ktoré sú podložené podrobnými vedeckými výskumami a sú v súlade z aktuálnymi tvrdeniami vedy.

“S čistým svedomím môžem tvrdiť, že podľa mojich vedomostí, z výrobkov na trhu - a myslím si, že dosť 
dobre poznám toto odvetvie - výrobky Flavon majú najvyššiu hodnotu účinných látok, najideálnejšie 
zloženie a najlepšiu biologickú využiteľnosť. O žiadnych vedľajších účinkoch nevieme. Ich konzumáciu 
odporúčam každému!”

Hodnota T-ORAC meria celkovú antioxidačnú kapacitu potravín. Naše výrobky charakter-
izujú mimoriadne vysoké hodnoty T-ORAC. Hodnoty výrobkov Flavon max Plus+ a Flavon 
Green Plus+ sú výnimočné aj vo svetovom porovnaní. 

Hodnota Total O.R.A.C. je medzinárodne schválený, overený, patentovaný systém smerníc, ktorý zaviedlo
v roku 1997 a na základe výskumov nepretržite rozvíja (bio) laboratórium Brunswick.

ORAC HODNOTA VÝROBKU
FLAVON MAX PLUS+:

DENNE 42 306 JEDNOTIEK T-ORAC

ORAC HODNOTA VÝROBKU
FLAVON GREEN PLUS+:

DENNE 20 556 JEDNOTIEK T-ORAC

S Ú Č A S N Ý M  U Ž Í V A N Í M
VÝROBKOV DENNE VIAC NEŽ

62 000
JEDNOTIEK T-ORAC

TOTAL
O R A C



V novembri v roku 2006 bola založená  vlastná továreň fi rmy vo Vámospércsi , neďaleko Debrecínu. Vybudovanie 
vlastnej továrne umožňuje, aby sa od nadobudnutia surovín, výroby, balenia, kontroly kvality až po skladovanie, 
všetko sústredilo na jednom mieste. Takáto investícia je jedinečná nielen v Maďarsku, ale aj v celej Európe. Žiadna 
MLM fi rma distribujúca výživové doplnky okrem nás nemôže o sebe povedať, že  ich výroba, ako aj distribúcia 
spadá pod rovnakých majiteľov.

Výroba prebieha na veľmi vysokej tech-
nologickej úrovni, vďaka jedinečným 
zariadeniam vyrobených a navrhnutých 
špeciálne pre našu fi rmu. Výrobky pri-
pravené v našej továrni predstavujú trvalo
vysokú kvalitu. Denne sa vyrobí počas 
jednej smeny viac tisíc fľašiek nášho 
produktu. Rastúcim obratom máme 
možnosť kapacitu továrne zviacnásobiť. 
V záujme zvýšenia kapacity skladovania 
a chladenia sme v roku 2009 postavili 
druhú, ešte väčšiu halu, kde sme umiest-
nili aj dve nové chladiace komory. Na jar 
2012 sme postavili tretiu halu s rozlohou 
900 m², ktorá funguje od leta 2013 ako 
logistické centrum pre balenie, prepravu 
a rôzne činnosti súvisiace s dlhodobým 
cieľom uspokojiť rastúci dopyt.

Podľa našej fi remnej fi lozofi e je vysoká kvalita základnou požiadavkou a práve preto kladieme veľký dôraz na jej 
dôslednú kontrolu. Kontrola kvality v továrni podlieha:

    • Systém HACCP
    •  ISO 22000 (auditovaná TÜV Rheinland)

Vlastná továreň



I. ZÁZEMIE FIRMY:
GéSz Gaál és Sziklás Kft.:
Firma so silným kapitálom, založená v roku 1994, ktorá zabezpečuje silné zázemie Flavon max Klubu. Jej obrat, 
štruktúra a obchodná politika je verejnosti dostupná. Dnes sa firma zaoberá výhradne s výrobou produktov. Je 
členom viacerých medzinárodných organizácií.

Flavon Group Kft.:
Majitelia firmy Gész Gaál és Sziklás Kft. založili v roku 2008 firmu, ktorá prevzala distribúciu výrobkov. Flavon 
Group má kancelárie v Maďarsku, v Poľsku a v USA. Je členom maďarskej, poľskej a americkej Organizácie Direct 
Selling Association (DSA).

II. PRODUKT
Spotrebiteľskú sieť so stabilným obratom môžeme budovať iba s kvalitným  produktom. Naša firma má jedinečné 
produkty, ku ktorým sa spotrebiteľ môže dostať výhradne cez Klub Flavon max. Sme hrdí na to, že mnoho 
odborníkov, inštitúcií, ako aj hodnotiacich a licenčných organizácií preskúmalo a uznalo vynikajúcu kvalitu našich 
produktov.

III. SYSTÉM SPÄTNÉHO PREROZDELENIA
Flavon Group Kft. vytvoril špeciálne spätné prerozdelenie, ktoré je jednoduché, prehľadné, zrozumiteľné a 
motivujúce. Umožňuje nezvyčajne vysoké provízie pre tých,  ktorí  pracujú aktívne, neustále rozširujú sieť a 
zároveň zabezpečuje  pasívny príjem z nákupov registrovaných Členov Klubu.

IV. ČLENOVIA SIETE
Vy, vlastne budúci člen Klubu Flavon max, Vaše ciele, odhodlanie a Vaša  vytrvalá práca.

Sú štyri základné piliere budovania úspešného obchodu: zázemie firmy, produkt, systém spätného prerozdelenia 
a Člen Klubu.  Prvé tri sú overené, stabilné a fungujúce.  Je iba jedna vec, ktorú nevieme ovplyvniť a to je Vaše 
rozhodnutie. Záleží iba na Vás, aký silný, stabilný a úspešný bude ten „štvrtý pilier.

Podmienky úspešného obchodu
Network Marketing



Network Marketing alebo Multi-Level-Marketing (MLM) znamená viacúrovňový alebo sieťový predaj. Je to moderná 
metóda predaja spotrebného tovaru a služieb. MLM firmy predávajú svoje produkty spotrebiteľom, ktorí sú členom 
siete. Spotrebitelia sú zároveň aj predajcovia, ktorí si budujú sieť spôsobom odporúčania samotného produktu 
alebo obchodnej príležitosti svojim známym.

Flavon max Klub oslovuje tých, ktorí chcú byť  členmi našej úspešnej skupiny. Tí, ktorí šíria medzi ostatnými 
ľuďmi  správu o našich vynikajúcich výrobkoch a tiež výnimočnej obchodnej koncepcii . A tým vykročia  na cestu k 
zdravšiemu a úspešnejšiemu životu.

Členovia Klubu Flavon max dostávajú za svoju prácu najvyššiu možnú odmenu. Systém provízií neobyčajným 
spôsobom odmeňuje svojich Členov, ktorí oboznamujú druhých s výrobkami aj obchodnou koncepciou firmy 
resp. tých, ktorí  chcú budovať sieť.

Podľa marketingového plánu sa medzi členov v Klube Flavon max spätne prerozdelí 65% zo základnej ceny výrobkov.

=

Čo znamená sieťový predaj
(Network Marketing)?

Obchodná koncepcia Klubu Flavon max

60%
základné spätné prerozdelenie +

5% lídrovský bonus

spätné prerozdelenie spolu 65% zo základnej ceny



Základnú províziu dostávajú Členovia Klubu v troch formách:

1. Refundácia za  osobný obrat: ak si v danom mesiaci kúpite viac kartónov výrobkov, dostanete 20%-nú refundáciu 
po každom kartóne, okrem kartónu aktivity.

2. Rýchly štart: Sponzorská línia za každým novým aktívnym členom na troch úrovniach dostane 20-20-20% (20 
EUR bez DPH) z obratu nového člena v mesiaci jeho pripojenia aj v nasledujúcom mesiaci. Počas rýchleho štartu 
sa 60%-né základné spätné rozdelenie okamžite rozdelí. 

3. Vyplácanie podľa úrovní: Každý aktívny člen je oprávnenýna 5%-nú províziu (5 EUR bez DPH) z 12-tich hĺbok po 
nákupe aktivačného kartónu tých členov svojej skupiny, ktorí majú za sebou obdobie rýchleho štartu. 

Náborový program

Na základe kvalifi kačných bodov (resp. bodov rýchleho štartu) dostávate za 

40 bodov 1 kartón
80 bodov 2 kartóny

120 bodov 3 kartóny

výrobkov ako darček.

Možnosti  zárobkov 



Člen klubu Team Leader
(100 bodov na 6 aktívnych úrovniach)

titul „Team Leader” a odznak

Člen Klubu Elit
(500 bodov na 6 aktívnych úrovniach)

titul „Elit” a zlatý odznak
2%-ná lídrovská provízia na 12 úrovniach*

Člen Klubu Diamant Elit
(1000 bodov na 6 aktívnych úrovniach) 

titul „Diamant Elit” a zlatý odznak zdobený diamantom
3%-ná lídrovská provízia na 12 úrovniach*

Člen klubu Team Leader Plus 
(250 bodov na 6 aktívnych úrovniach)

titul „Team Leader Plus”
a 1%-ná lídrovská provízia na 12 úrovniach*

Člen Klubu Elit Plus 
(750 bodov na 6 aktívnych úrovniach)

titul „Elit Plus”
2%-ná lídrovská provízia na 12 úrovniach*

Člen Klubu Diamant Elit Plus
(1750 bodov na 6 aktívnych úrovniach)

titul „Diamant Elit Plus”
3%-ná lídrovská provízia na 12 úrovniach*

Lírdovské hodnosti a provízie

Prezidentský Člen klubu
(2500 bodov na 6 aktívnych úrovniach)

titul „Prezidentský Člen” a zlatý odznak zdobený dvoma diamantmi
4%-ná lídrovská provízia na 20 úrovniach*

*Podmienkou výplaty lídrovskej provízie je získanie 40 bodov rýchleho štartu resp. kvalifi kačných bodov v mesiaci kvalifi kácie.
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20% maloobchodná marža

20% osobná refundácia

ZÁKLADNÉ SPÄTNÉ PREROZDELENIE LÍDROVSKÝ BONUS

PREHĽAD

KOMPENZAČNÉHO PLÁNU 

1. MESIAC 2 MESIAC OD 3. MESIACA
TEAM LEADER

PLUS ELIT
DIAMANT

ELIT PREZIDENTSKÝ
PREZIDENTSKÝ

PLUS

+



Flavon ponúka ďalšie možnosti Členom, ktorí sa zaviažu  spolupracovať  s fi rmou, aby im vynaložená 
práca priniesla extra zárobok.

1. VIP ČLENSTVO 

Kto nakúpi  7 kartónov naraz buď pri registrácii alebo neskôr, stane sa VIP členom Klubu. Tento nákup  znamená 
okamžitú refundáciu vo výške 120 EUR (bez DPH), ktorá bude pripísaná v nasledujúcom mesiaci. 

Výhody členstva VIP

  bezplatné používanie Flavon Training Center v prvých 3 mesiacoch
  prístup k údajom obratu celej vlastnej siete cez Online kanceláriu
  špeciálne štatistické hlásenia
  vyhradené miesto v prvom rade na celokrajinných podujatiach fi rmy
  vlastná web stránka so zvolenou doménou
  vlastná e-mailová adresa so zvoleným menom@fl avonmax.com
  oprávnenie na lídrovskú obchodnú pozíciu

Člen klubu má  výhody a je oprávnený na titul VIP  po dobu 12 mesiacov od získania titulu.

2. LÍDROVSKÁ OBCHODNÁ POZÍCIA

Každý, kto nakúpi 7-kartónový VIP balík, získava od fi rmy ďalšiu pozíciu v sieti a tak  vie pracovať na dvoch „nohách”. 
Názov druhej pozície je „Lídrovská obchodná pozícia”, ktorá sa stáva aktívnou vtedy, keď obrat pod pôvodnou 
pozíciou dosiahne úroveň  Elit. Súčasne sa aktivizuje dvojnásobná provízia pod lídrovskou pozíciou, a za týchto 
okolností si člen užíva znásobené  ohodnotenie  za vynaloženú prácu.

Na „Lídrovskú obchodnú pozíciu” nie je potrebné, ani možné zakúpiť si aktivitu. Keď sa splní podmienka obratu 
úrovne Elit, pozícia sa automaticky aktivuje. Dovtedy sa provízia za skupinou, ktorá je zapojená pod túto pozíciu 
vyberá cez pôvodnú pozíciu. 

Extra možnosti v budovaní obchodu



Flavon Training Center je revolučný nástroj podporujúci budovanie obchodu. Ktokoľvek si tým môže  hravo, krok 
za krokom osvojiť vedomosti, ktoré potrebuje k úspešnému  budovaniu siete.

Je to úplne nový efektívny online nástroj, ktorý zvyšuje účinnosť budovania siete a pomáha splniť každodenné úlohy.

Má veľa užitočných funkcií, ako napríklad:

 ZOZNAM  KONTAKTOV S MOŽNOSŤOU INTEGRÁCIE SOCIÁLNYCH SIETÍ
 APLIKÁCIA KALENDÁRU
 APLIKÁCIA NA STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA
 ODOSIELANIE E-MAILOV
 SLEDOVANIE UDALOSTÍ 
 SLEDOVANIE PRIEBEHU  ÚČASTI NA SÚŤAŽIACH, SPLNENIE PODMIENOK, ATĎ.

Používanie systému Training Center je bezplatné, jedinou podmienkou je zapojiť sa do  programu Autoship.

AUTOSHIP:

 JEDNORÁZOVÁ OBJEDNÁVKA   SÚVISLÁ AKTIVITA
 PRAVIDELNOSŤ
 VYPOČÍTATEĽNOSŤ
 STABILITA
 NEPRETRŽITÝ PRÍSTUP NA PLOCHU FLAVON TRAINING CENTER
 POHODLIE
 NEPRETRŽITÉ OPRÁVNENIE NA PROVÍZIU
 BEZPEČNÁ PLATBA

V praxi to znamená menej času, keďže proces objednania je potrebné vykonať iba raz. Potom sa odpočítanie nákladov 
z karty a doručenie výrobkov automaticky vykonáva každý mesiac v tom istom termíne (každý mesiac 10.).

Položky objednávky je možné zmeniť. Samotný Autoship je možné vypovedať (minimálne po 2 mesiacoch), 
dokonca systém dovoľuje vynechať jeden mesiac (skip).

FLAVON TRAINING CENTER



Dôležité informácie

Ako sa niekto stáva členom klubu?

V Klube Flavon max nie je žiadny vstupný alebo registračný poplatok. Vašou jedinou úlohou je pomocou sponzora 
vyplniť a podpísať členskú zmluvu Flavon max a investovať do vlastného zdravia  a zdravia Vašej rodiny - teda 
zakúpiť jeden kartón výrobkov buď objednávkovým formulárom, alebo priamo od Vášho sponzora- to bude Váš 
registračný kartón. Členská zmluva sa dostane do firmy a bude podpísaná oboma stranami.

Druhým spôsobom registrácie je Predbežná registrácia, ktorá je dostupná pre každého cez webovú stránku 
(www.flavonmax.com). Po úspešnej aktivácii Vašej predbežnej registrácie Vám zašleme cez e-mail identifikačné 
číslo a heslo, ktoré budete potrebovať k objednávke. Predbežná registrácia nenahrádza vlastnoručne podpísanú 
Členskú zmluvu. Podpísanú zmluvu je potrebné poslať poštou do jednej z niektorých kancelárií firmy.

TELEFONICKY:
Zavolaním na centrálne číslo zákazníckej služby zadaním Vášho mena a ID čísla si môžete zvolené výrobky  
objednať. Protihodnotu tovaru a donášky viete vyrovnať bankovým prevodom. Objednané výrobky Vám doručí 
kuriérska služba.

FAXOM:
Vyplnený objednávkový formulár a doklad o zaplatení bankovým prevodom (výrobok + cena za doručenie) nám 
pošlete faxom. Objednané produkty Vám budú zaslané kuriérom.

CEZ E-MAIL:
V tomto prípade môžete svoju objednávku napísať v texte správy alebo formou prílohy. Cenu objednávky a 
doručenia je potrebné zaplatiť súčasne so zasielaním objednávky na účet našej firmy. Potvrdenie o zaplatení 
pošlite e-mailom alebo faxom. Objednané produkty Vám budú zaslané kuriérom.

POMOCOU ONLINE KANCELÁRIE:
V Online kancelárii viete objednať voľbou „Objednávky” a „Nová objednávka”. Súčasne s odosielaním objednávky 
je potrebné uhradiť protihodnotu výrobku a doručenia na číslo účtu firmy. V Online kancelárii máte možnosť aj 
na online platbu. O transakcii Vám bude zaslaný potvrdzujúci e-mail. Objednané výrobky budú zaslané kuriérom.

CEZ WEBOVÚ STRÁNKU:
pomocou stránky www.flavonmax.com je možnosť naraz vykonať registráciu a nákup. Cenu objednávky a doručenia 
je potrebné zaplatiť súčasne so zasielaním objednávky na účet našej firmy. Pomocou Online kancelárie máte možnosť 
protihodnotu objednávky uhradiť aj online bankovou kartou.  O transakcii Vám bude zaslaný potvrdzujúci e-mail. 
Objednané výrobky budú zaslané kuriérom.

Objednávanie výrobkov

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



Podmienky doručenia výrobkov:
minimálne množstvo objednávky je jeden kartón výrobkov Flavon. Objednané výrobky sa dostanú do rúk kuriéra 
potom, ako sa protihodnota výrobkov a doručenia pripísala na bankový účet firmy. Pri bankovom prevode, prosím 
uveďte meno (na ktoré Vám bude vystavená faktúra) a do kolónky oznámenia napíšte „balík”. Na druhý pracovný 
deň od pripísania sumy na účet firmy Váš balík odovzdáme kuriérskej službe. Prosíme Vás, aby ste nám  vopred 
oznámilii, pokiaľ sa doručovacia adresa líši od adresy s ktorou ste sa do klubu zaregistrovali. Podrobné informácie 
o bankovom účte firmy a cenách donášky nájdete na webovej stránke firmy.

Nákupné zľavy:
firma poskytuje Členom klubu oprávneným na provízie zľavu na nákup v miere stanovenej v Organizačnom a 
prevádzkovom poriadku firmy. Výška zľavy je uvedená ako „Nákupná zľava” na vyúčtovacom liste provízií, ktorý 
je odosielaný členom cez e-mail do 15-ho kalendárneho dňa v každom mesiaci. Člen klubu slobodne rozhoduje 
o tom, či získanú sumu využije vo forme zľavy na nákup (maximálne 60% zo základnej ceny), alebo si ju oproti 
faktúry vyzdvihne vo forme provízie. Zľavu je možné využiť do šiestich mesiacov od jej vzniku.  Zľava sa môže 
použiť iba na vlastné meno. Pri nákupe jedného kartónu sa môže využiť najviac jedna zľava. V predmetnom 
mesiaci je možné nákupnú zľavu využiť maximálne tri krát, na kúpu troch kartónov.

Koordinačný bod (CP):
Každý Člen klubu má možnosť zriadiť si koordinačný bod (CP), teda zakúpiť 12 kartónov výrobku bez predbežného 
pomenovania. Týmto si môže vytvoriť domáci sklad, ktorý  dáva možnosť okamžite obslúžiť nových Členov klubu, 
spotrebiteľov a spolupracovníkov. Ak  máte otázky súvisiace s CP, s dôverou sa obráťte k našim  spolupracovníkom.

*Všetky formuláre, ktoré potrebujete k členstvu/objednávke, ako aj Organizačný a prevádzkový poriadok 
Klubu Flavon max nájdete na stránke: www.flavonmax.com/sk. S prípadnými otázkami sa s dôverou obráťte 
na zákaznícku službu.

DEBRECEN - CENTRUM
Adresa: 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.

Tel: +36-52-520-520, +36-70-455-9000
Fax: +36-52-520-521

BUDAPEST
Adresa: 1043 Budapest, Tél u. 3-7.

Tel: +36-1-785-3155, +36-70-455-8888
Fax: +36-1-785-6596

ĎALŠIE KANCELÁRIE:
FLORIDA- KRAKOV-VARŠAVA- WROCŁAW 




