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Witamy w Klubie Konsumentów Flavon max

Gratulujemy – to dobra decyzja, żeby zostać Członkiem naszego Klubu!
Jesteś zdecydowanym człowiekiem, który postanowił wziąć swój los w swe własne ręce, 
który marzy o czymś lepszym, niż dotychczas. Dzięki tej decyzji otrzymałeś szansę zmiany 
swego losu: możesz prowadzić zdrowszy, bardziej harmonijny tryb życia, uniezależnić się 
materialnie i odnieść sukces.
Kluczem do osiągnięcia celów jesteś Ty sam, a środkiem do ich osiągnięcia jest Klub Flavon 
max. Jego założycielom udało się stworzyć jedyny w swoim rodzaju, przejrzysty model, w 
którym wymagania zostały zmniejszone do minimum a wypłata prowizji zwiększona do 
maksimum. Nie spotkasz się tu z ukrytymi przepisami i odpowiednio udzielona pomoc 
pozwoli Ci już od samego początku – poprzez Twoją kieszeń – przekonać się o słuszności 
Twojej decyzji. Perspektywy tego biznesu są nieporównywalne do żadnych innych, ponieważ 
w niespotykany nigdzie indziej sposób może dostarczać pasywnego dochodu członkom 
Klubu. Chcąc wykorzystać wszystkie atuty Klubu Konsumentów musisz zrobić tylko to jedno: 
spożywać nasze produkty i dzielić się pozytywnymi doświadczeniami ze swymi krewnymi i 
znajomymi.

Twoja decyzja to pierwszy krok na drodze do sukcesu.
Wiemy, że ta droga nie zawsze będzie łatwa – wszak multi-level marketing to taki sam 
zawód, jak każdy inny! Dlatego istotne jest, by przyswoić sobie te wszystkie informacje, 
które potrzebne będą do stworzenia stabilnego, trwale rentownego biznesu!

Niniejsza broszura zawiera wszelkie ważne informacje  o naszej firmie
        o naszych produktach
        o naszym systemie marketingowym

Można tu przeczytać, jakie jest zdanie specjalistów na temat naszych produktów i ich roli w 
procesie zachowania zdrowia. Otrzymasz tu ważne informacje i użyteczne porady na temat 
możliwości rozbudowywania i rozwijania sieci dystrybutorskiej na drodze do sukcesu.

Jak należy korzystać z broszury
 Przeczytaj ją kilka razy! Jeśli w trakcie pracy stracisz zapał, nasuną Ci się 

jakieś pytania – przekartkuj ją znów, a najprawdopodobniej znajdziesz tu 
odpowiedź na swoje wątpliwości.

 Podkreśl ważne dla siebie informacje, spokojnie rób notatki na 
marginesie!

 Przedyskutuj przeczytane informacje ze swoimi współpracownikami. Daj 
im instrukcje, jak należy spożytkowywać te informacje w trakcie pracy.

Już dziś zacznij budować swoje własne, niezależne przedsiębiorstwo!

Życzymy wiele sukcesów w pracy, mamy nadzieję, że wkrótce powitamy Cię 
na którymś z poziomów kierujących!

 Johanna Sziklás i László Gaál
 - założyciele firmy -
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Z dumą spoglądam wstecz, na minione cztery 
lata. Moje marzenia zaczynają się spełniać: czwarte 
urodziny świętowaliśmy w międzynarodowym 
gronie. Kiedy Polacy zaczęli powiewać flagami, 
wzruszenie ścisnęło mi gardło, trudno mi było się 
odezwać. Widziałem, że podobne emocje 
opanowały także uczestników uroczystości, którzy z 
zapałem cieszyli się tak samo własnym sukcesem, 
jak sukcesem swoich współpracowników i bratnich 
linii.

Już od dawna nie potrafię wymienić narodowości 
poszczególnych wpółpracowników: bardzo to trudne 
od kiedy nasza firma - jak każdy międzynarodowy 
biznes - stała się prawdziwym tyglem narodów. Na 
przykład: powstała na Węgrzech sieć przez Polskę 
dotarła aż do Bułgarii. Dużo jest już takich zakrętów 
w każdej prawie grupie: Węgry, Niemcy, znowu 
Węgry, a potem Serbia i znowu Niemcy. Bez końca 
można by wyliczać różne warianty, ale najważniejsze 
jest to, żeby wszystkich sprawnie obsłużyć.

Mamy rozwiniętą infrastrukturę, dostępne 
każdemu biuro intrnetowe umożliwia śledzenie 
swoich obrotów. Żadnego problemu nie sprawia 
nam wypłacenie komuś prowizji od obrotów tych 
członków klubu, z którymi dzieli nas nawet kilka 
granic. 

Żyjemy w historycznych czasach. Wprowadziliśmy 
na rynek nowy produkt; produkt, jakiego jeszcze 
nigdy nie było: koncentrat warzywny o konsystencji 
żelu. Zrewolucjonizowaliśmy więc sposób spożycia 
warzyw. 
Teraz wszyscy znajdujemy się we właściwym czasie.
- Mamy nowość na skalę światową.
- Cały świat jest nią zaciekawiony i pozna ją – 
miejmy nadzieję – właśnie dzięki Tobie lub Twojej 
grupie.

- Wystarczy, że poświęcisz codziennie przynajmniej 
cztery godziny na zaprezentowanie tej oferty 
nowym osobom albo członkom Twojej grupy - na 
razie tylko na Węgrzech i w Europie – a Twoje 
marzenia mogą się spełnić.

Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie swoim 
losem. Każdy ma w swoim życiu dwie-trzy takie 
chwile, kiedy jedną malutką decyzją możemy 
zmienić swoje życie  i wpłynąć na swój los.
My już nie musimy nic udowadniać! Nasze 
przedsiębiorstwo działa bez zadłużenia już od 15 lat, 
przynosząc zyski. Setki tysięcy sprzedanego 
produktu, coraz więcej analiz, coraz więcej 
doradców w stopniu naukowym, przyznane nam 
wyróżnienia i nagrody (np. Wielka Nagroda dla 
Węgierskiego Produktu – Uznany Produkt, Nagroda 
Domu Jakości itp.), biura, usytułowane w czterech 
dużych miastach Europy (Budapeszt, Debreczyn, 
Kraków, Wrocław), profesjonalna międzynarodowa 
obsługa klienta, własny zakład produkcyjny, nowa 
siedziba firmy, wypłata prowizji rzędu wielu 
milionów forintów - wszystko to świadczy o sukcesie 
naszej firmy. Wszystko to pomaga dystrybutorom w 
pracy i daje gwarancję, iż ten, kto przyłączy się do 
naszego klubu, znajdzie się w samym środku 
dynamicznego rozwoju firmy, z którego my jesteśmy 
tak dumni, a którego inni nam zazdroszczą.
To przecież rywalizacja. I chciałbym, żebyście Wy 
wszyscy potraktowali swoją pracę jak wyścig. Dziś, w 
roku Igrzysk Olimpijskich, dużo mówi się o tym, że 
sportowcy przez całe lata przygotowują się do 
Olimpiady, trenując 4-8 godzin dziennie, tylko po to 
aby wziąć udział w zawodach.
Zwycięzcy, zdobywcy punktowanych miejsc, obok 
medali otrzymują także uznanie materialne.  Nasi 
najlepsi dystrybutorzy zarabiają tyle, ile olimpijscy 
mistrzowie a „trenują” dopiero cztery lata. Mam 
wielką nadzieję, że po ośmiu-dziesięciu latach 
treningu (czyli pracy w Klubie Flavon max) zarobki 
naszych dystrybutorów będą jeszcze wyższe. A od 
olimpijczyków musimy się tylko nauczyć wytrwałości 
i uporu, przejąć tempo pracy, które pozwoliły im 
zostać mistrzami.

Najlepsze dopiero przed nami!

Jeśli ktoś odnajdzie to, czego potrzebuje, niech nie zawdzięcza tego ślepemu losowi, 
lecz sobie samemu, swym marzeniom, swej sile i wytrwałości

(Hermann Hesse)

Gaál László
Prezes, Założyciel firmy

Refleksje założyciela
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Sądzę, że udało się nam zrealizować to, o 
czym wszyscy mówią w teorii. Dysponujemy 
taką rodziną produktów, której wszyscy na co 
dzień potrzebujemy, oraz taką rewolucyjną 
koncepcją biznesową, która łączy w sobie 
niezliczone pozytywy.

Jestem niezwykle dumny, że posiadamy takie 
produkty, które dzień w dzień udowadniają 
swoje efektywne działanie! Wszak gdziekolwiek 
bym nie był w Europie, napotkani ludzie 
opowiadają mi o swoich pozytywnych 
doświadczeniach, w związku ze spożywaniem 
naszych produktów. Do ich dyspozycji mamy 
Klub Konsumentów, gdzie jedynym zadaniem 
członków jest spożywanie wyśmienitego 
produktu, a system prowizji (plan 
marketingowy) jest pełen fantastycznych 
walorów. Możemy pracować na podstawie takiej 
koncepcji, która stanowi przykład na rynku. Na 
tym, zdominowanym przez firmy amerykańskie 
rynku, oferujemy taką alternatywę, w której - 
wykorzystująca rodzimą koncepcję - węgierska 
firma zdolna jest podjąć walkę z zamorskimi 
gigantami, zdolna jest stać się firmą wiodącą nie 
tylko na rynku krajowym, ale i zagranicznym. 
Możemy pracować na podstawie takiej 
koncepcji, która naprawdę daje każdemu równe 
szanse. Mamy możliwość zarabiania pieniędzy, 
pomagając jednocześnie zarobić je innym! 
Mamy w ręku taki plan marketingowy, który 
umożliwia każdej matce rodziny, by stosunkowo 
niewielkim nakładem pracy, przy minimalnym 
wydatku finansowym – a być może i gratis – 
zapewniła swojej rodzinie taki produkt, którego 
codzienna konsumpcja przyczyni się do 
zachowania ich zdrowia. Mamy w ręku taki plan 

marketingowy, który zapewni znaczne 
dodatkowe dochody każdemu, kto skłonny jest 
poświęcić dla tego biznesu parę godzin dziennie. 
Mamy w ręku taki plan marketingowy, dzięki 
któremu każdy zdecydowany, wytrwały 
człowiek, traktujący to zajęcie jako pełen etat, 
może osiągnąć dochody sporo powyżej średniej. 
W końcu - mamy w ręku taki plan marketingowy, 
za pomocą którego - po rekrutacji odpowiednich 
współpracowników - możemy osiągnąć takie 
dochody, o jakich zawsze marzyliśmy. 
Wszystko to możemy jeszcze uatrakcyjnić 
naprawdę niezwykłymi atutami: pierwszy z nich 
to nasz reprezentacyjny zakład produkcyjny, z 
którego możemy być naprawdę dumni. 
Wszystkim naszym współpracownikom 
udostępniamy go do zwiedzania. 

Drugi atut to badania kliniczne, którym 
poddaliśmy nasze produkty wspólnie z Centurm 
Zdrowia i Medycyny Uniwersytetu 
Debreczyńskiego. Następny, to unikalne zaplecze 
naukowe, dające dobrze ugruntowaną pewność 
siebie podczas rekomendowania produktów 
Flavon - zarówno przedstawicielom branży, jak i 
laikom.

Na koniec - choć dla mnie osobiście jest to 
bardzo ważne - zostawiłem rozwój naszej firmy. 
Nawet jeśli ktoś nie wie nic o naszej firmie, same 
dane o jej rozwoju mogą wzbudzić jego 
zainteresowanie. Ten niezwykle dynamiczny 
rozwój oznacza dla mnie wiele rzeczy na raz: 
oznacza zadowolenie konsumentów, oznacza 
coraz większe zainteresowanie naszym modelem 
biznesu oraz członkostwem w Klubie 
Konsumentów, oznacza sukces naszej koncepcji i 
wyznacza kierunek dalszego rozwoju!
Moje osobiste cele wyznaczane są nie tylko 
przez parametry gospodarcze. Moim celem jest 
również i to, aby dalej pomnażać szeregi tych, 
którzy do osiągnięcia wytyczonych przez siebie 
celów posługują się Klubem Konsumentów.

Gaál László junior
Manager

Klub konsumentów – gotowa koncepcja
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Wszyscy uznajemy zdrowie za najwyższą 
wartość. Chcemy je zachować, mimo, że 
organizm człowieka narażony jest na działanie 
wielu szkodliwych czynników. Wystarczy 
wspomnieć o zanieczyszczonym powietrzu, 
dziurze ozonowej, kwaśnych deszczach, o 
płynnym dymie, ogromnej ilości środków 
chemicznych, których używamy w gospodarstwie 
domowym, o codziennym stresie, chemicznych 
dodatkach do żywności, takich jak konserwanty, 
barwniki, emulgatory, zagęszczacze, stabilizatory, 
itp. Często sami zwiększamy dawkę negatywnych 
wpływów paląc papierosy, spożywając w 
nadmiarze alkohol czy przyjmując zbyt dużą ilość 
leków.

Co możemy zrobić dla naszego zdrowia? 
Codziennie zwracać uwagę na tryb życia jaki 
prowadzimy, na przyzwyczajenia i nawyki oraz 
sygnały wysyłane przez nasz organizm. 
Systematycznie zażywajmy ruchu, bądźmy 
aktywni fizycznie, zapewniając sobie 
jednocześnie wystarczająco dużo odpoczynku i 
odpowiedni relaks. Odżywiajmy się z umiarem, 
wybierajmy właściwe proporcje, spożywajmy 
mniej trucizn czy substancji obcych naturze, za 
to jedzmy więcej dojrzałych warzyw i owoców, 
pijmy więcej czystej źródlanej wody, używajmy 
dobrze dobranych suplementów diety.

Suplementy diety, rozprowadzane przez 
Flavon Group Kft są naturalnymi produktami,  
nadającymi się do uzupełnienia naszego 
jadłospisu. Pomagają nam osiągnąć prawidłową, 
bogatą w witaminy, minerały i antyoksydanty 
dietę żywieniową. Suplementy diety są proste w 
użyciu – stworzyliśmy bowiem rewolucyjnie 
nową formę na miarę XXI wieku.

Jak wiadomo zdrowie to nie tylko brak 
choroby: nasze pojęcie zdrowia zgodne jest z 
definicją organizacji WHO, według której 
zdrowie oznacza równowagę fizyczną, 
psychiczną i socjalną.

Sukces jest właściwie częścią zdrowia.
Tak naprawdę jesteśmy zdrowi wówczas, kiedy 
możemy prowadzić pomyślne, dobre, 
satysfakcjonujące życie.

Aby to wszystko osiągnąć, musimy 
wprowadzić zmiany a – co najtrudniejsze – 
musimy je zacząć od samego siebie: to my sami 
musimy bardziej się troszczyć o strawę dla 
naszej duszy i ciała, o harmonię naszych uczuć. 
To my sami musimy zmienić nasze 
przyzwyczajenia, czynić starania w kierunku 
pielęgnowania naszych relacji, dbać o rodzinę, 
to my sami musimy nadać ton naszej 
codzienności, to my musimy więcej pracować, 
to my musimy dać innym przykład. Członkowie 
naszego Klubu mogą osiągnąć sukcesy w pracy, 
jeśli zaufają naszej firmie, która zapewnia im 
zaplecze, zaufają naszym produktom, które 
przynoszą efekty, zaufają koncepcji 
marketingowej, która potrafi im zapewnić 
finansową niezależność i wreszcie zaufają 
samym sobie.

Nasz Klub stał się już sposobem na życie dla 
wielu tysięcy ludzi. Mamy wspólny cel: zapoznać 
miliony ludzi z możliwością pełniejszego, 
zdrowszego życia, starać się, aby tysiące ludzi 
osiągnęło sukces i niezależność materialną 
niosąc jednocześnie pomoc innym. Przez 
ostatnie cztery lata parę tysięcy ludzi osiągało i 
otrzymywało co miesiąc ponadprzeciętne 
dochody dzięki naszej firmie i swojej 
pracowitości. Kilkuset z nich zdobyło finansową 
niezależność. Za cztery lata znów będzięmy 
starsi o cztery lata. Wy też. Ale czy do tego czasu 
będziecie już niezależni finansowo?

Nie bójmy się rozpocząć tego biznesu, wszak 
oferuje on wszystko, co może zaoferować 
jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo. Co więcej 
na początek nie potrzebujemy kapitału i nie 
musimy bać się ryzyka. To szansa dla każdego, 
kto skłonny jest do działania w celu 
podniesieniu standardu własnego życia!

Johanna Sziklás

Każdy dzień może być najpiękniejszym dniem
Twojego życia daj mu tylko szansę

(Mark Twain)

Naszym hasłem nieprzypadkowo jest
      „zdrowie i sukces”
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Warunki rentownego biznesu w systemie MLM
Każdy z pewnością widział już krzesło na czterech nogach, dlatego też dla każdego jest jasne: 
wystarczy, aby jedna noga była trochę krótsza od pozostałych, a już krzesło zaczyna się chwiać, staje 
się niestabilne. Co ma krzesło do efektywnego biznesu MLM? Otóż krzesło na czterech nogach 
symbolizuje multi-level marketing, wszak sukces biznesu opiera się również na czterech filarach. Te 
filary są następujące:

I. Firma jako zaplecze
GéSz Gaál és Sziklás Sp. z o.o. jest rzetelną, niezadłużoną, godną zaufania firmą o dużym 
kapitale, która posiada patent na produkowany przez siebie produkt. Jej obroty, struktura, 
polityka rynkowa (przeszłość, teraźniejszość i przyszłość) są jawne i dostępne. Flavon Group 
Sp. z o.o. to firma dystrybucyjna tych samych właścicieli – jej nazwa jest czytelna na całym 
świecie, na całym świecie ma takie samo znaczenie. Powstanie jej podyktowane zostało 
tempem rozwoju.

II. Produkt
Stabilna sieć dystrybucyjna może powstać tylko w oparciu o odpowiedni produkt. Nasza 
firma dysponuje oryginalnymi produktami, które są dostępne wyłącznie przez Klub 
Konsumenta. W przypadku dobrego produktu, używający go członek sieci rozbudowywuje ją 
niemal automatycznie, nawet jeśli nie było to jego pierwotnym zamiarem. Największą 
gwarancją jakości naszego produktu jest wysokość sprzedaży (kilka tysięcy sztuk w ciągu 3 
lat) oraz liczba zadowolonych konsumentów (dziesiątki tysięcy). Dumni jesteśmy, że wiele 
autorytetów naukowych, instytutów i organizacji - po odpowiednich badaniach - uznało 
jakość naszego produktu za doskonałą. 

III. System zwrotów i  prowizji
Flavon Group Sp. z o.o. wypracowała szczególny – prosty, przejrzysty, zrozumiały i promujący 
- system zwrotów i prowizji. Tym, którzy pracują aktywnie nad systematycznym 
rozbudowaniem sieci, umożliwia osiągnięcie wybitnie wysokiej prowizji, zapewnia również 
pasywne dochody od istniejącej już sieci.

IV. Członkowie sieci
Każdy członek Klubu Flavon max, jego plany
dystrybucyjne, zamierzenia i wkład wytrwałej 
pracy.

A więc cztery filary (czyli nogi) to: firma jako zaplecze, 
produkty, system prowizji i dystrybutor. Aby multi-level 
marketing odniósł sukces, wszystkie cztery „nogi” muszą 
być jednakowo mocne. Zapewnienie pierwszych trzech 
czynników to zadanie naszej firmy. Klub Flavon spełnia 
wszystkie trzy warunki: posiada unikalne, doskonałe 
produkty i związany z nimi – konkurencyjny na całym 
świecie – system zwrotów i prowizji; zaplecze tym 
czynnikom zapewnia  nasza firma, działająca już ponad 
10 lat i od początku odnosząca sukcesy. Mamy więc już 
trzy jednakowo mocne nogi. Te trzy czynniki zapewniają 
wszystkim jednakowy start. Wszyscy wyruszają po 
sukces z jednakowymi szansami – jedni go osiągną, 
drudzy nie. Jedyny czynnik, na który nie mamy wpływu 
to ambicja członka Klubu. Każdy z członków Klubu sam 
jest odpowiedzialny za to, jak mocna będzie ta 
„czwarta noga”, na ile stabilny i rentowny będzie jego 
biznes!



O naszej firmie

GéSz Gaál és Sziklás Sp.o.o powstała w 1994 roku 
i od tej pory zajmuje wiodące miejsce na rynku 
węgierskim. Nasza spółka od samego początku, 
prawie piętnastu lat zajmuje się sieciową sprzedażą 
suplemetów diety. Jej właściciele posiadają więc 
odpowiednią wiedzę i praktykę jaka niezbędna jest 
do zbudowania i obsługi sieci MLM sięgającej po 
światowe laury. Obecnie GéSz Gaál és Sziklás Sp.o.o 
zajmuje się wyłącznie produkcją i ściśle z nią 
związaną działalnością. Od samego początku 
przynosi zyski, więc jako stabilna, godna zaufania i 
posiadająca duży kapitał firma produkcyjna stanowi 
odpowiednie zaplecze dla Klubu Konsumentów 
Flavon.

 GéSz Gaál és Sziklás Sp.o.o należy do
 WĘGIERSKIEGO STOWARZYSZENIA 

PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW SUPLEMENTÓW 
DIETY (MÉKISZ). Węgierskie Stowarzyszenie 
Producentów i Dystrybutorów Suplementów 
Odżywczych powstało w grudniu 2003 roku. Obecnie 
posiada 35 członków: do Stowarzyszenia należy 
między innymi Béres Gyógyszergyár Zrt. (Zakład 
farmaceutyczny „Béres” zamknięta S.A.), Herbária S. 
A. , Naturland Magyarország Sp.o.o, Naturprodukt 
Sp.o.o , Pharma Nord Sp.o.o, Vitaminkosár Sp.o.o, 
Walmark Sp.o.o. Główne zalety naszego członkostwa 
to uzyskiwanie wiadomości z pierwszej ręki na temat 
aktualnych spraw i regulacji, dotyczących 
suplementów diety. Stowarzyszenie utrzymuje ścisłe 
kontakty ze specjalistami z Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).  Otrzymujemy 
regularne informacje z Branżowej Komisji Unijnej. 
Zrzeszone tu firmy starają się przede wszystkim o 
zwiększenie kontroli suplementów oraz o to, aby 
konsument otrzymywał do ręki wyłącznie bezpieczne

preparaty. Ze strony internetowej Stowarzyszenia 
MÉKISZ można dostać się na naszą stronę 
internetową, klikając na nazwę firmy GéSz Gaál és 
Sziklás Sp.o.o. 

WĘGIERSKI KOMITET NARODOWY EUROPEJSKIEJ 
ORGANIZACJI JAKOŚCI (EOQ MNB)

W marcu 2008 roku GéSz Gaál és Sziklás Sp. z o.o. 
została członkiem Narodowego Komitetu 
Węgierskiego Europejskiej Organizacji Jakości. 
Węgierski Komitet Narodowy to autonomiczna 
niedochodowa organizacja, która reprezentuje 
Węgry w Organizacji Europejskiej. W skład Komitetu, 
liczącego niemal 2200 członków (wśród których są 
zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne), 
wchodzą te najbardziej zaangażowane w 
zapewnianiu jakości przedsiębiorstwa przemysłu 
spożywczego i rolniczego, zakłady przemysłowe i 
usługowe, ministerstwa, samorządy, firmy doradcze i 
certyfikujące, instytuty oświatowe i zdrowia, 
instytuty doświadczalne i laboratoria badawcze oraz 
ich współpracownicy. Organizacja ta obejmuje 20 
komisji specjalnych. Nasza firma bierze udział w 
pracy trzech z nich: Komisji d/s Przemysłu 
Spożywczego, Komisji d/s Certyfikacji i Audytowanie 
Systemów Zarządzania Jakością oraz Komisji d/s 
Polityki Jakości.

WĘGIERSKIE STOWARZYSZENIE INNOWACYJNE (MISZ)
Głównym zadaniem Węgierskiego Stowarzyszenia 

Innowacyjnego, jako organizacji broniącej interesów 
branżowych i pracodawczych, zgodnie z wolą 
zrzeszonych w niej firm, jest popieranie działań 
innowacyjnych - a co za tym idzie - przyczynianie się 
do rozwoju gospodarki. Utworzone w 1990 roku 
Stowarzyszenie już w rok później podjęło decyzję o 
powołaniu do życia Wielkiej Nagrody Innowacyjnej, 
która ma być przyznawana w różnych kategoriach – 
zgodnie z definicją innowacji, zawartą w “Oslo 
Manual”. Raz do roku nagrodę otrzymuje 
zarejestrowana na Węgrzech firma, która w roku 
poprzedzającym rozdanie nagród wprowadziła w 
życie poważną innowację, dzięki czemu osiągnęła 
godne podziwu zyski. W 2007 roku GéSz Gaál és 
Sziklás Sp. z o.o. została wyróżniona XVI Wielką 
Nagrodą Innowacyjną za wprowadzenie na rynek 
suplementów diety z rodziny produktów Flavon max, 
Flavon kids, Flavon max Plus+ oraz zrealizowanie 
nowatorskiej koncepcji Klubu Konsumentów Flavon 
max. Stowarzyszenie liczy obecnie 500 członków, 
wśród nich od kwietnia 2008 roku figuruje GéSz Gaál 
és Sziklás Sp. z o.o.8
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FLAVON GROUP KFT.
W życiu każdej ambitnej i odnoszącej sukcesy 

firmy nadchodzi taki moment, kiedy w interesie 
dalszego rozwoju trzeba zreformować swoje 
dotychczasowe, dobrze wypróbowane formy 
działania. W wyniku dynamicznego rozwoju i 
sukcesów międzynarodowych również i dla GéSz 
Gaál és Sziklás Spółki z.o.o nadszedł taki moment. 
Profesjonalna obsługa firmy - przy 
dotychczasowych obrotach – doskonale się 
sprawdzała. Zapewnienie tak samo wysokiej jakości 
obsługi obrotów międzynarodowych wymusiło 
zmiany organizacyjne. Począwszy od 2008 roku 
produkcja i dystrybucja naszych produktów została 
od siebie oddzielona: produkcja pozostała w gestii 
GéSz Gaál és Sziklás Spółki z o.o., co niezmiennie 
gwarantuje dobrze już poznaną, doskonałą jakość 
produktu. Dystrybucję produktów przejęła Flavon 
Group Sp. z o.o., będąca własnością tych samych 
przedsiębiorców. Wybierając tę nazwę mieliśmy na 
względzie naszych zagranicznych członków Klubu – 
wymowa nazwy Flavon jest łatwa w każdym języku 
(czego nie można było powiedzieć o GéSz Gaál és 
Sziklás Sp. z.o.o...). W wyniku tej zmiany nasz Klub 
Konsumentów od 2008 roku również otrzymał 
nowe imię i wspiera działalność dawnych i nowych 
członków już jako Klub Konsumentów Flavon max.

W sierpniu 2004 powołaliśmy do życia Klub 
Konsumentów, stwarzając tym samym taką 
koncepcję, dzięki której każdy może zrealizować 
swoje marzenia. Nasz cel to zaprezentowanie 
milionom ludzi możliwości zdrowszego i pełnego 
sukcesów sposobu na życie. Dlatego też wraz z 
członkami Klubu Konsumentów pracujemy nad 
rozbudowaniem – już poza granicami Węgier, na 
terenie Unii Europejskiej – sieci konsumentów, 
dzięki której setki tysięcy ludzi będzie mogło 

osiągnąć sukces i niezależność finansową, 
pomagając jednocześnie innym. 

Członkom naszego Klubu udzielamy 
wszechstronnej pomocy. Dystrybutorzy mogą 
zaopatrzyć się w firmowych biurach w ulotki, filmy 
reklamowe, foldery i inne materiały marketingowe. 
Dysponujemy materiałami pomocniczymi w wielu 
językach – część z nich znajduje się na stronie 
internetowej. Każdy członek naszego Klubu ma 
dostęp do biura internetowego, gdzie na bieżąco 
może śledzić obroty swoje i swojej sieci. Służy to 
większej przejrzystości systemu. Systematycznie 
odnawiamy i ulepszamy materiały i metody 
wsparcia, które członkowie naszego klubu mogą  
wykorzystywać podczas informowania i szkolenia 
nowych członków. Mamy biura w dwóch 
największych miastach Węgier: w Budapeszcie i w 
Debreczynie. W marcu 2008 roku oddaliśmy do 
użytku w Debreczynie, reprezentacyjną siedzibę 
Flavon Group Sp. z.o.o. o powierzchni 500 m², gdzie 
prowadzona na światowym poziomie obsługa 
klientów zdolna będzie spełnić wszelkie wymagania 
członków naszego Klubu. Szczególną uwagę 
zwracamy na wykształcenie naszych pracowników, 
aby dobrze wykwalifikowani, profesjonalni 
pracownicy administracji przyczyniali się do 
bezbłędnej działalności Klubu i do jego rozwoju. 
Nasi pracownicy administarcyjni we wszystkich 
trzech biurach chętnie służą pomocą wszystkim 
konsumentom, dystrybutorom i innym 
zainteresowanym.

W roku 2007 Flavon Group Sp.z.o.o. zgłosiła 
swoją kandydaturę do Węgierskiej Organizacji 
Sprzedawców Bezpośrednich należącej do World 
Federation of Direct Selling Associations (DSA) a po 
obowiązkowym roku próbnym otrzymała status 
członkowski.
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ORGANIZACJA SPRZEDAWCÓW 
BEZPOŚREDNICH (DSA)

Organizacja Sprzedawców Bezpośrednich 
założona została na Węgrzech w kwietniu 1993 
roku, przez ośmiu prekursorów. Organizacja jest 
przedstawicielstwem branżowym tych 
przodujących firm węgierskich, które swe 
produkty i/lub usługi oferują w sprzedaży 
bezpośredniej, czyli za sprawą sprzedaży 
spersonalizowanej poza jednostkami 
handlowymi. Główne cele i zadania organizacji 
to: propagowanie idei sprzedaży bezpośredniej 
w społeczeństwie, reprezentowanie w różnych 
środowiskach skupionych w nim firm jako 
branży, czuwanie nad przestrzeganiem praw 
konsumentów oraz rozpowszechnianie 
informacji o godnych zaufania firmach, 
prowadzących swoją działalność zgodnie z 
Kodeksem Etycznym, wydanym przez 
Europejską Organizację Sprzedawców 
Bezpośrednich (FEDSA) w 1995 roku. Duże 
znaczenie ma fakt, że węgierskie zrzeszenie jest 
członkiem Europejskiej Organizacji, do której 
należą 32 organizacje narodowe, oraz 
Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży 
Bezpośredniej (World Federation of Direct 
Selling Associations), skupiającej 55 krajów. 
Kontakty międzynarodowe stwarzają doskonałą 
okazję do wymiany doświadczeń, zdobywania 
nowych umiejętności: wśród członków 

organizacji znajdują się bowiem kraje, w 
których sprzedaż bezpośrednia ma już 
kilkudziesięcioletnią tradycję.

Należymy również do WĘGIERSKIEGO 
TOWARZYSTWA MARKETINGOWEGO  (MMSZ)

Towarzystwo zostało założone 3 grudnia 
1990 roku, jako organizacja broniąca interesów 
zawodowych tej branży. Towarzystwo ma na 
celu wszystkie te działania, które pośrednio lub 
bezpośrednio przyczyniają się do spełnienia 
jego misji. Filozofię Węgierskiego Towarzystwa 
Marketingowego, która została sformułowana 
już podczas założenia, można zawrzeć w paru 
słowach: jest to niezależny i obiektywny organ 
branżowy, który pomaga węgierskim 
specjalistom włączyć się w międzynarodowy 
krwioobieg oraz stwarza im możliwość 
otrzymania pełnej pomocy w celu osiągnięcia 
sukcesów. Węgierskie Towarzystwo 
Marketingowe pragnie przyczynić się do 
rozwoju Węgier oraz do podniesienia stopy 
życiowej wszystkich obywateli państwa poprzez 
działanie na rzecz propagowania idei 
marketingu w społeczeństwie, jak również na 
rzecz pomyślnego, efektywnego wprowadzania 
ich w życie gospodarcze. Za pośrednictwem 
międzynarodowych kontaktów wpływa na 
poprawę oceny Węgier na arenie 
międzynarodowej.



W 2006 roku w Vámospércs, małej 
miejscowości w pobliżu Debreczyna, powstała 
własna fabryka Spółki. Własna produkcja 
umożliwiła skupienie w jednym ręku wszystkich 
procesów – począwszy od zaopatrzenia w 
surowce, poprzez produkcję, pakowanie i 
kontrolę jakości, na magazynowaniu kończąc. 
Jest to inwestycja niespotykana - nie tylko na 
Węgrzech, ale i w całej Europie. Poza nami 
żadna inna, zajmująca się produkcją i sprzedażą 
suplementów żywieniowych, firma MLM nie 
może się pochwalić, że jej produkty pochodzą 
całkowicie z Europy. Zakład produkcyjny stał się 
więc jednym z głównych filarów stabilności 
naszej firmy. 

 Produkcja odbywa się na bardzo wysokim 
poziomie technologicznym z wykorzystaniem 
urządzeń, które zostały zaprojektowane i 
wykonane specjalnie dla naszego zakładu. 
Produkowane tu preparaty reprezentują stałą, 
wysoką jakość. Niezwykle ważne jest dla nas, 
aby nie było przestojów w zaopatrzeniu w 
produkty. W naszym zakładzie, w czasie jednej 
zmiany, produkowanych jest codziennie kilka 
tysięcy słoików. W przypadku wzrostu 
zapotrzebowania, mamy możliwość 
kilkakrotnego powiększenia produkcji. W celu 
zwiększenia wydajności magazynu i chłodni, w 
maju 2008 roku oddaliśmy do użytku drugą 
halę, w której znajduje się magazyn o 
powierzchni 500 m² oraz dwie nowe chłodnie. 

Ponieważ znakomita jakość - według filozofii 
wyznawanej przez GéSz Gaál és Sziklás Spółkę 
z.o.o - jest podstawowym wymogiem, dlatego 
też dużą wagę przykładamy do kontrolowania 
jakości. W tym celu wprowadzony został system 
HACCP oraz certyfikat ISO 22000, przy 
współpracy TÜV NORD jako audytora.

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM 
ŻYWNOŚCI  ISO 22000:2005

Nasze produkty spełniają wiele warunków: 
przede wszystkim muszą być zgodne z 
obowiązującymi normami prawnymi, ponadto 

muszą spełniać oczekiwania konsumentów i 
odpowiadać przepisom bezpieczeństwa 
żywnościowego. Wszystkie bez wyjątku 
wymagania staramy się zawsze spełniać. W 
związku z tym świadomie podjęliśmy decyzję o 
wprowadzeniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Żywności MSZ EN ISO 
22000:2005. Wdrażanie systemu w naszym 
zakładzie w Vámospércs rozpoczęliśmy w marcu 
2007 roku.

Certyfikaty ISO 22000 znajdują się na naszej 
stronie internetowej w pięciu różnych językach 
(po węgiersku, angielsku, niemiecku, polsku i po 
szwedzku). GéSz Gaál és Sziklás Kft stawia sobie 
za cel jak najdalej idące spełnienie oczekiwań 
konsumentów, zagwarantowanie im 
bezpiecznego produktu i utrzymanie ich 
zaufania. Osiąga to dzięki stałej, równomiernej 
produkcji towarów wysokiej jakości, 
dostosowując się do wymogów zmiennego 
rynku ale przestrzegając jednocześnie etycznych 
zasad biznesu.

GWARANTOWANA BEZGLUTENOWOŚĆ 
PRODUKTÓW

Na naszą prośbę produkty Flavon max 
zostały przebadane przez laboratorium 
założonej w 1878 roku firmy SGS S.A. (Société 
Générale de Surveillance), która jest 
renomowaną szwajcarską jednostką kontrolną, 
największą tego typu, niezależną organizacją na 
świecie. Wyniki testu wykazały, że nasze 
suplementy diety mogą być bezpiecznie 
spożywane przez osoby dotknięte skazą 
glutenową. Certyfikat jest do wglądu na naszej 
stronie internetowej.

Własna fabryka
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Nagrody
We wrześniu 2007 roku nasza rodzina 

produktów (Flavon max, Flavon kids, Flavon 
max Plus+) zdobyła WIELKĄ NAGRODĘ oraz 
tytuł „UZNANY PRODUKT”  - w ramach 
konkursu na najlepszy produkt węgierski. 
Wielka nagroda i tytuł uznania w konkursie na 
najlepszy produkt węgierski już od dziesięciu lat 
służy jako znak gwarancji doskonałej jakości 
produktu.

Wyróżnienie to świadczy niezawodnie o 
doskonałej jakości i oryginalności naszego 
produktu! Szczególnie cieszy nas fakt, że GéSz 
Gaál és Sziklás Sp. z o.o zdobyła to zaszczytne 
wyróżnienie jako pierwsza spośród firm MLM! 
Zdobycie tej nagrody umocniło w nas 
przekonanie, że obraliśmy dobry kierunek...

W konkursie, rozpisanym przez Węgierskie 
Towarzystwo Ochrony Jakości i Główny Urząd 
Obrony Praw Konsumenta, otrzymaliśmy 
zaszczytną  „NAGRODĘ WĘGIERSKIEGO DOMU 
JAKOŚCI NA ROK 2007”. Celem założonego w 
czerwcu 1991 roku Węgierskiego Towarzystwa 
Ochrony Jakości jest krzewienie kultury jakości 
na węgierskim rynku gospodarczym. Celem 
konkursu jest wyrażanie uznania i nagradzanie 
nowatorskich, odnoszących sukcesy 
przedsiębiorstw. Zgłoszenia do konkursu 
oceniane są - przez złożone ze specjalistów jury 
- pod kątem wskaźników gospodarczych i 
pozycji na rynku. Na tej podstawie można 
stwierdzić, że GéSz Gaál és Sziklás Sp. z o.o. ze 
swymi produktami i usługami wysokiej jakości, 

z całą swoją koncepcją, niezwykle dynamicznie 
rosnącymi obrotami i stabilnym zapleczem, 
wyrosła na poważne przedsiębiorstwo, 
zajmujące na rynku wpływową pozycję.

REGIONALNA NAGRODA INNOWACYJNA 
PÓŁNOCNEJ NIZINY WĘGIERSKIEJ

Funkcją tej nagrody jest nagradzanie 
wybitnych osiągnięć na polu innowacji oraz 
uznanie indywidualnego wkładu w rozwój 
regionu, biorąc pod uwagę zreformowanie lub 
wprowadzanie nowych produktów, technologii, 
systemów informatycznych czy usług. W 
kategorii małych przedsiębiorstw prywatnych 
zwyciężyła GéSz Gaál és Sziklás Sp. z o.o.. 
Nagroda ta sprawiła nam dużą radość 
zwłaszcza, że zwróciliśmy na siebie uwagę 
specjalistów z naszego regionu, naszej „małej 
ojczyzny”.
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DYPLOM WĘGIERSKIEGO ZRZESZENIA 
PRYWATNEGO KAPITAŁU I KAPITAŁU RYZYKA

 Nagroda o tytuł Najlepszego 
Przedsiębiorstwa w roku 2007 w konkursie 
ogłoszonym przez Węgierskie Zrzeszenie 
Prywatnego Kapitału i Kapitału Ryzyka, 
wręczona została po raz dziesiąty. 

Zrzeszenie pragnie tą nagrodą wyrazić 
uznanie branży kapitału ryzyka dla takich 
węgierskich przedsiębiorstw, które 

charakteryzują się 
dynamicznym rozwojem, 
najbardziej ucieleśniają 
ducha przedsiębiorczości, 
przejawiają największą 
inicjatywę i skłonności 
innowacyjne, a ich model 
biznesu może być 
przykładem dla innych 
węgierskich firm. 
Węgierskie Zrzeszenie 
Prywatnego Kapitału i 
Kapitału Ryzyka wyróżniło 
GéSz Gaál és Sziklás Sp. z 
o.o. na podstawie 

kandydatury zgłoszonej do konkursu o tytuł 
Najlepszego Przedsiębiorstwa w roku 2007.

UZNANIE FIRMY W ROKU 2007 PRZEZ 
MIESIĘCZNIK BIZNES & SUKCES
Celem konkursu o tytuł Uznanej firmy, 
ogłoszonego przez miesięcznik Biznes & Sukces, 

jest niekonwencjonalna 
ocena zdolności 
innowacyjnych i 
konkurencyjności 
małych i średnich 
przesiębiorstw. Jury 
wyróżniło 
przedsiębiorstwo GéSz 
Gaál és Sziklás Sp. z o.o 
za dobrą dynamikę 
rozwoju, 
ponadprzeciętne zyski i 
obiecującą strategię.

WYRÓŻNIENIE ZA PRODUKT WYBITNEJ JAKOŚCI 
W KOMITECIE HAJDU-BIHAR

Rada Produktu Wbitnej Jakości w 
województwie Hajdu-Bihar została powołana 
do życia w lutym 2004 roku przez Samorząd 
komitatu Hajdu-Bihar po to, by środkami 
marketingowymi i komunikacyjnymi udzielać 
pomocy wojewódzkim uczestnikom rynku. 
Rada ma za zadanie tropić i śledzić i ogłaszać 
najlepsze na terenie województwa produkty. 
Wyróżnienie przyznawane jest w trzech 
kategoriach: produkty rzemieślnicze i 
rękodzielnicze, produkty rolnicze i spożywcze 
oraz produkty przemysłowe. Wyróżnienie mogą 
otrzymać tylko towary i przedmioty nadające 
się do handlu, jak również owoce pracy 

umysłowej, które 
można powielać. W 
2007 roku 
przyznano to 
wyróżnienie za 
Produkt Wybitnej 
Jakości w kategorii 
produktu rolniczego 
i spożywczego 
rodzinie 
suplementów diety 
Flavon max, 
produkowanej przez 
GéSz Gaál és Sziklás 
Sp. z o.o

XVI KONKURS O WIELKĄ NAGRODĘ 
INNOWACYJNĄ 
Węgierskie 
Stowarzyszenie 
Innowacyjne (MISZ) w 
2007 roku wyróżniło 
GéSz Gaál és Sziklás Sp. z 
o.o. za wprowadzenie na 
rynek suplementów 
diety z rodziny 
produktów Flavon max, 
Flavon kids, Flavon max 
Plus+ oraz zrealizowanie 
nowatorskiej koncepcji 
Klubu Konsumentów 
Flavon max. 
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Zdrowy styl życia z owocami i warzywami
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę 

dla naszego organizmu odgrywają warzywa i 
owoce. Obie grupy spożywcze zawierają takie 
podstawowe witaminy, składniki mineralne, 
mikroelementy, błonnik roślinny i inne, jakie są 
niezbędne do podtrzymanie prawidłowej pracy 
organizmu. Zanim przystąpimy do analizy 
obecnej sytuacji, warto spojrzeć wstecz: 
Ministerstwo Rolnictwa Stanów Zjednoczonych 
w Ameryce Północnej już w 1916 roku, we 
wskazówkach, dotyczących sposobu żywienia, 
podkreślało wagę codziennego spożycia warzyw i 
owoców. Później wskazówki te były jeszcze 
szlifowane, dopasowywane do potrzeb 
poszczególnych grup konsumentów. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) najpierw 
samodzielnie (w roku 1990) a następnie w roku 
2003 wspólnie z Organizacją Narodów 
Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO) sformułowała swoje zalecenia, jako motto: 
„przynajmniej pięć porcji owoców lub warzyw 
dziennie”.

Wyniki badań, przeprowadzonych pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych w 27 instytutach badania 

żywności na terenie dziesięciu krajów 
europejskich, największe w Europie spożycie 
owoców i warzyw wykazały w krajach 
śródziemnomorskich, najmniejsze zaś w krajach 
skandynawskich i w Holandii.  Ponadto już w 
1998 roku stanęliśmy przed faktem, że co piąte 
europejskie dziecko ma nadwagę, a – co gorsza – 
większa część ludności oraz 20% dzieci poniżej 11 
lat spożywa dużo mniej owoców i warzyw, niż 
jest to pożądane. Tym bardziej to smutne, że jeśli 
ta część populacji nie zjada dziennej zalecanej 
porcji, to niestety w dorosłym życiu tym bardziej 
wejdzie im to w nawyk, który przekażą swoim 
dzieciom.

A co z charakterystyką węgierskich zwyczajów 
żywieniowych? Podobnie jak w innych 
związanych z odżywianiem dziedzinach, niestety i 
w tej nie możemy się pochwalić wynikami 
lepszymi niż przeciętne. 

Dla jasności obrazu poniżej przedstawiam 
wykres, na którym porównane jest spożycie 
warzyw, charakterystyczne dla mieszkańców 
poszczególnych krajów, biorąc pod uwagę 
najnowsze dane (średnia z lat 2001, 2002 i 2003):

Widać tu wyraźnie, że tylko w trzech krajach (Izrael, Chiny i Grecja) ich mieszkańcy 
spożywają codziennie 500 – 700 gramów warzyw; czyli tyle, ile potrzebuje nasz organizm 
do normalnego, sprawnego funkcjonowania. Poza krajami śródziemnomorskimi spożycie 

warzyw w całej Europie jest niższe niż powinno. 
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Sytuacja wcale nie jest lepsza, jeśli chodzi o spożycie owoców. Według danych Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa spożycie owoców w wielu 

krajach nie sięga 15-20 dkg dziennie na osobę.

Źródło: FaoStat (w
w

w
.fao.org)



Niestety w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat 
na całym świecie zaszły w rolnictwie totalne 
zmiany. Jedynym celem stało się maksymalne 
podniesienie plonów, na jakość zwracano uwagę 
w niewielu przypadkach. W wyniku takiej 
gospodarki duża część gleb została wyjałowiona. 
W ostatnich latach na pierwsze miejsce 
wysunęło się wydłużenie czasu magazynowania 
oraz – na szczęście – jakość, która jednak odnosi 
się głównie do wyglądu zewnętrznego a nie do 
zawartości. Wszyscy znamy importowane z 
Ameryki Południowej winogrona lub 
transportowane z Nowej Zelandii jabłka i 
gruszki, prawda? Owoce te podczas zbiorów 
potraktowane są takimi środkami chemicznymi, 
które zapewniają ich bezproblemowy transport 
oraz późniejsze magazynowanie na półkach 
sklepowych nawet przez 1-2 tygodnie. Niestety 
wartość odżywcza tych owoców – z paroma 
wyjątkami – jest dużo niższa niż całkowicie 
dojrzałych owoców krajowych. Albo pomyślmy 
o papryce, pomidorach lub ogórkach wężowych, 
uprawianych w systemie hydroponicznym – ten 
sposób kultywacji roślin stanowi już w Holandii 
niemal 100 % upraw! Dawniej codziennie jadło 
się świeże, wiejskie warzywa i owoce, dojrzałe 
na słońcu w dziadkowym ogródku. Dzisiaj 
pozostają nam jako jedyne osiągalne owoce ze 
sklepu: piękne z zewnątrz, martwe wewnątrz...

  

A przecież zarówno owoce, jak i warzywa 
wywierają zdecydowanie pozytywny wpływ na 
nasz organizm. Dla przykładu w poniższym 
diagramie podajemy wartości odżywcze kilku 
wybranych owoców i warzyw:

Źródło: Baza danych Rolniczej Służby Badawczej w USA (www.usda.gov)



Widać wyraźnie, że owoce i warzywa to 
prawdziwa skarbnica elementów mineralnych i 
witamin. Spożycie ich ma pozytywny wpływ na 
organizm. Obok wartości odżywczych owoce 
zawierają takie cenne składniki jak różnego 
rodzaju enzymy, barwniki, czy polifenole. 
Podobnie warzywa zawierają wiele 
dobroczynnych składników, między innymi 
różne związki siarki, chlorofil i inne barwniki 
oraz związki, działające przeciwutleniająco.
Mimo to niewiele osób spożywa codziennie 
zalecaną minimalną dawkę warzyw i owoców. 
Cały dzień spędzamy w biegu, łapiemy coś na 
ząb – nie starcza nam już czasu na jedzenie 
owoców i warzyw, choćbyśmy chcieli zdrowo się 
odżywiać.  

Stąd nasze przekonanie, że tu w Europie 
przyda się suplement diety nowej generacji, 
który dostarczałby organizmowi odpowiedniej 
dawki nieodzownych składników, znajdujących 
się w naturze głównie w owocach i warzywach. 
Tak narodził się Flavon max, Flavon kids, Flavon 
max Plus+ oraz najmłodszy członek rodziny 
suplementów - Flavon Green. Obok korzystania 
z suplementów diety warto oczywiście zwrócić 
większą uwagę na zdrowy styl życia. Już przy 
śniadaniu podejmijmy świadomie decyzję: 
szklanka wybornego, pełnego witamin, 
stuprocentowego soku z owoców, czy też 
miseczka płatków muzli ze świeżo startym 
jabłkiem lub suszonami morelami – są nie tylko 
smaczne, ale i zdrowe. Nie mamy na to czasu? 
To nie zapomnijmy spożyć przed śniadaniem 
naszej codziennej porcji Flavon max, Flavon kids 
lub Flavon max Plus+. W ciągu dnia zamiast 
podjadania zjedzmy banana albo dwie-trzy 
łodygi selera naciowego. Doskonałą przekąską 
może być kubeczek naturalnego joghurtu ze 
świeżymi owocami. Do każdego obiadu dodajmy 
małą porcję rzodkiewki, sałaty zielonej lub 
lodowej, pomidora, ogórka, czy marchewki. 
Nasza kolacja niech będzie lekka, lecz pożywna 
– przyczyni się do tego łyżeczka Flavon Green, 
spożyta przed posiłkiem. Obok tych wszystkich 
czynników na podniesienie jakości naszego życia 
wpływa również systematyczny ruch fizyczny 
oraz zrównoważony stan psychiczny. 

Życzymy Państwu zdrowia i pomyślności!

Sándor Thurzó, dr
doradca naukowy
Flavon Group Kft.

Źródło: Baza danych Rolniczej Służby Badawczej w USA (www.usda.gov)
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Przeciwutleniacze
Przeciwutleniacze to naturalne substancje 

chemiczne zawarte w żywności. Działają jako 
pewien rodzaj tarczy obronnej, chroniąc nasz 
organizm przed molekułami wytwarzanymi 
przez tlen, czyli inaczej mówiąc przed wolnymi 
rodnikami. Wolne rodniki powstają w całym 
organizmie w wyniku procesu utleniania ale ich 
ilość rośnie na skutek nieprawidłowego 
działania hormonów, nieodpowiedniego trybu 
życia, nałogów, braku odpoczynku, 
niewłaściwego sposobu odżywiania. Wolne 
rodniki próbują przyłączyć się do białka, 
tłuszczów i cząsteczek materiału genetycznego 
zawartych w komórkach. Połączenia takie 
doprowadzają do uszkodzenia komórek, co 
znowu generuje powstawanie nowych wolnych 
rodników. Dlatego nasze komórki przez całe 
życie są narażone na szkodliwe działanie 
wolnych rodników, które niszczą tkanki (np. 
skórną) oraz utrudniają autoregenerację 
komórek.

Według naukowców dostarczone
organizmowi przeciwutleniacze mogą pomóc 
w zapobieganiu powyższym uszkodzeniom 
oraz spowolnić proces starzenia. 

Organizm też wytwarza przeciwutleniacze 
aby obronić się przed niszczącym działaniem 
wolnych rodników ale we współczesnym 
świecie ta ilość może okazać się 
niewystarczająca. Nasz organizm potrzebuje 
pomocy: możemy mu dostarczyć 
przeciwutleniacze z zewnątrz za pomocą 
odpowiednio dobranego żywienia i 
suplementów diety.

Naturalne przeciwutleniacze

Rozmaite odmiany przeciwutleniaczy 
znaleźć można w różnych rodzajach żywności. 
Najbardziej znane naturalne przeciwutleniacze 
to: witamina E, witamina C, cynk, magnez, 
selen. Najnowsze badania wykazały, że 
warzywa i owoce zawierają (oprócz nich) inne 
substancje, które też przyczyniają się do 
wzmacniania zdolności przeciwutleniających 
organizmu. Takie są na przykład flawonoidy 
(naturalne barwniki) oraz inne związki 
fenolowe. Udowodniono, że przeciwutleniacze 
wzmacniają się nawzajem, na przykład 
bioflawonoidy wzmagają działanie witaminy C i 
powstrzymują jej rozkład.
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Flawonoidy

Flawonoidy są roślinnymi substancjami 
czynnymi o właściwościach 
przeciwutleniających. Na temat ich 
biologicznego działania w ostatnich 
czterdziestu latach ukazało się wiele prac. Już w 
1936 roku Albert Szent-Györgyi wykazał, że dwa 
flawonoidy (rutyna, naryngenina) pochodzące z 
cytrusów, zmniejszają łamliwość naczyń 
włosowatych (kapilarów) i uszczelniają ich 
ścianki. 

Większość żywności pochodzenia roślinnego 
zawiera flawonoidy lecz w różnej ilości i 
stężeniu. Szczególnie duża zawartość 
barwników cechuje ciemne owoce jagodowe.

Z tych powodów regularne spożywanie 
flawonoidów zawartych w żywności 
pochodzenia roślinnego jest szczególnie 
zalecane. Podkreślić należy, iż flawonoidy nie są 
lekarstwem na żadną konkretną chorobę ale 
czterdziestoletni dorobek badawczy podsuwa 
wystarczająco dużo dowodów aby ich znaczenie 
w ochronie zdrowia określić jako jednoznaczne. 
Według obecnego stanu wiedzy, flawonoidy 
wywierają pozytywny wpływ zarówno na osoby 
zdrowe jak i chore. Taka pomoc jest potrzebna 
każdemu w dzisiejszym świecie, pełnym 
szkodliwych czynników. Więcej informacji o 
przeciwutleniaczach i flawonoidach zawiera 
broszura prof. dra Zoltana Dinya pt. 
„Prezentacja flawonoidów i zakres ich 
wykorzystania”. Broszura jest do nabycia w 
biurach firmy oraz na szkoleniach firmowych.



20

Lecznicza esencja przeszłości jako suplement diety przyszłości
Jesteśmy przeświadczeni, że na Węgrzech i w okolicy znajduje się niezliczona ilość „cudów natury”, 

będących w stanie pokryć całodzienne zapotrzebowanie naszego organizmu na życiodajne substancje 
odżywcze, zapewniając tym samym wszystko, co jest nam potrzebne do normalnego, zdrowego 
funkcjonowania. 

Są to rośliny znane i wykorzystywane w medycynie ludowej już od wielu stuleci: czarna jagoda, burak 
ćwikłowy, rokitnik, czarny bez, wiśnia, owoc granatu itp. W naszych produktach wskrzeszamy te dawne 
tradycje, wzbogacając je o wyniki nowoczesnych badań. Komponując nasze preparaty wzięliśmy pod 
uwagę wymagania i potrzeby współczesnego człowieka tak, aby dając konsumentom jak najwięcej, 
wprowadzić jednocześnie na rynek nowy, unikalny produkt.

Które czynniki stanowią o oryginalności naszego produktu?

Podstawy naukowe
Nasze produkty to troskliwie skomponowane 
suplementy diety, w których naukowy zespół 
badawczy połączył wielowiekowe 
doświadczenia i najnowsze wyniki badań 
naukowych XXI stulecia. Preparaty te zawierają 
składniki odpowiednie dla poszczególnych grup 
docelowych w proporcjach optymalnie 
wzmagających ich działanie w organizmie 
człowieka.

Kompleksowość
Produkty Flavon Group są kompleksowymi 
suplementami diety, które zawierają 
odpowiednie dzienne dawki antyoksydantów, 
witamin, makro i mikroelementów.

Niezmiennie wysoka jakość
Ponieważ GéSz Gaál és Sziklás Spółka z o.o. 
kontroluje wszystkie fazy procesu produkcji, 
począwszy od zakupu surowców, poprzez 
produkcję, na pakowaniu kończąc, jesteśmy w 
stanie zapewnić stałą, wysoką jakość każdej 
partii Flavonu. Gwarantują to również systemy 
ISO 22000 i HACCP.

Naturalność
Nasze produkty zawierają wyłącznie naturalne 
surowce, które jako że rozpoznawane są przez 
organizm człowieka - są przezeń lepiej 
wchłaniane i działają bezpieczniej, a co 
najważniejsze: nie powodują skutków 
ubocznych. Nie zawierają żadnych 
konserwantów! Wchodzące w skład 

preparatów owoce są szczególnie wartościowe, 
bogate w antyutleniacze i flawonoidy. 
Dobierając surowce do naszych produktów, 
każdorazowo wybieramy je z najczystszych 
ekologicznie rejonów z zawartością jak 
największej ilości składników czynnych.

Specjalny proces produkcyjny
Dzięki jedynej w swoim rodzaju, specjalnej 
technologii jesteśmy w stanie sprawić aby cała 
moc i wszystkie składniki aktywne, uzyskane z 
wykorzystanych owoców, znalazły się w jednym 
słoiczku. Optymalne proporcje powodują, że 
nasze preparaty nie tylko zespalają ale dzięki 
znakomitej synergii wzmacniają działanie 
poszczególnych składników.

Jedyna w swoim rodzaju, bliska 
naturze konsystencja
Wszystkie wyżej wymienione wartości 
oferujemy Państwu w formie, która jest 
niezwykle bliska naturze. Spożywanie naszych 
produktów, dzięki wybornemu smakowi i 
zapachowi, dostarcza codziennie wiele 
przyjemności. Konsystencja żelu powoduje, że 
dla wszystkich są one łatwe w konsumpcji.
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Zezwolenia
Nasze produkty, po przejściu odpowiednich procedur, uzyskały pozwolenie Krajowego Instytutu 
Żywienia i Bezpieczeństwa Żywieniowego (OÉTI) akredytowanego przez UE, co gwarantuje 
autentyczność składników i wysoką jakość naszych produktów. Powyższe pozwolenie ważne jest na 
wszystkie kraje Unii Europejskiej. Nasze produkty są pod stałą kontrolą Instytutu Badania Jakości
TÜV SÜD KERMI.
Nasza firma systematycznie przeznacza środki finansowe na badania kliniczne, mające na celu 
potwierdzenie prawa bytu naszych produktów. Współpracując z wieloma instytutami słynnej na 
całym świecie Akademii Medycznej w Debreczynie, zrealizowaliśmy już parę projektów badawczych
i planujemy następne.

ROKITNIK (włosy)

BURAK (praca mózgu)

ŻEŃ-SZEŃ (zaopatrzenie mózgu w krew)

WIŚNIA (kontrola snu)

    CZARNA PORZECZKA 
(stawy)

CZARNY BEZ (układ oddechowy, 
płuca)

CIEMNE WINOGRONO (serce, 
naczynia krwionośne)

ACEROLA (serce)

PIETRUSZKA (nerki)

SPIRULINA ALGA (wątroba, 
odtruwanie)

BURAK, WIŚNIA (wątroba) 

SZPINAK (flora jelitowa)

GRAPEFRUIT (tkanka tłuszczowa)

CZARNA PORZECZKA (ciśnienie 
krwi)

CIEMNE WINOGRONO, OWOC GRANATU 
(układ immunologiczny)

JEŻYNA (zatrzymanie biegunki)

ŻEŃ-SZEŃ (mięśnie)

   ACEROLA (naczynia krwionośne)

JAGODA, MARCHEW (narządy wzroku)

WIŚNIA (jama ustna, uzębienie)

     BURAK, JEŻYNA, JAGODA (produkcja 
krwi)

           ROKITNIK (płód, laktacja))

  CZARNA JAGODA, WIŚNIA, OWOC   
 GRANATU (serce, naczynia krwionośne)

  ACEROLA (płuca)

  BROKUŁY (śledziona, układ    
 odpornościowy)

  CZARNA PORZECZKA (poziom tłuszczu   
 we krwi)

  WIŚNIA (trawienie)

  CZARNA PORZECZKA, BURAK, ROKITNIK   
 (układ immunologiczny)

CZARNY BEZ (jelita, środek przeciw zaparciom)

SELER (narządy płciowe)

ŻEŃ-SZEŃ (gruczoły płciowe)

ROKITNIK (ból, stany zapalne)

ZIELONA HERBATA (krew, cholesterol)

JEŻYNA (układ kostny)

OWOC GRANATU (stany zapalne)

CZOSNEK (naczynia krwionośne)
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Naturalne cuda (składniki):
Właściwości owoców, które zostały wykorzystane w produktach z rodziny Flavon max, znane są już 
medycynie ludowej od wielu stuleci. Każdy z nich jest szczególnie wartościowy, zawiera bowiem 
kilkakrotnie większą ilość witamin i składników mineralnych niż inne, „zwykłe” owoce.

Czarny bez: Posiada wysoką zawartość 
żelaza, witaminy C i naturalnych barwników. 
Jest ważnym źródłem witaminy  B1, B2 i B6 oraz 
kwasu foliowego. Jest niezwykle bogaty w 
barwniki. Zawiera takie flawonoidy jak rutyna, 
kwercetyna, sambucyna.

Czarne winogrono: Jednym z jego 
najważnieszych czynnych składników jest 
polifenol o nazwie resweratrol, którego 
skutkiem jest między innymi pozytywne 
działanie czerwonego wina. Oprócz tego jest 
cennym źródłem potasu, manganu, magnezu i 
selenu. Zawiera cenne kwasy owocowe.

Czarna porzeczka: Starożytni rzymianie 
nazywali ją jagodą przeciw podagrze. Zawiera 
więcej witaminy C niż cytryna czy zielona 
papryka. Jest ważnym źródłem witaminy B, 
posiada znaczną ilość żelaza, manganu i miedzi. 
Lubiana ze względu na uniwersalne składniki 
czynne.

Czarna jagoda: Ma wyjątkowo dużą 
zawartość składników mineralnych. Spośród 
posiadanych przez nią flawonoidów należy 
wyróżnić myrtylinę, ze względu na jej 
wyjątkowo pozytywny wpływ. Zawiera też 
więcej luteiny niż inne owoce. Jest naturalnym 
źródłem witaminy C, B1 i B2.

Burak: zawiera potas, magnez i wapń. 
Posiada wysoką zawartość kwasu foliowego, 
witaminy niezwykle istotnej dla rozwoju płodu. 
Znane jest wiele pozytywnych cech jego 
bordowego barwnika - betaniny -, którą  
przemysł spożywczy wykorzystuje chętnie jako 
naturalnego barwnika produktów.
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Rokitnik pospolity: cechą charakterystyczną 
dla tej rośliny jest obecność w jej owocach 
szerokiego spektrum związków flawonoidowych. 
Wywiera pozytywny wpływ na organizm człowieka, 
posiada znaczne ilości antyoksydantów, potasu, 
magnezu, fosforu i żelaza. Może być surowcem na 
przetwory: powidła, wino, soki, likiery, galaretki, 
można zeń wyrabiać nawet oliwkę.

Wiśnia: owoc rodzimy w Europie Środkowej, 
jeden z najskuteczniejszych przeciwutleniaczy. 
Posiada wysoką zawartość witaminy A i C, jest 
bogaty w mangan, żelazo, wapń, magnez i kwas 
foliowy. Zawarta w wiśni melatonina reguluje rytm 
dobowy organizmu człowieka.

Żeń-szeń: „korzeń życia”. Eksperymenty 
naukowe potwierdzają, że poprawia on 
kondycję psychiczną i fizyczną, zmniejsza 
uczucie zmęczenia. Zawiera szczególne 
substancje aktywne – ginzenozydy.

Acerola: To jeden z owoców, zawierających 
największą ilość witaminy C. Ulubiony 
„naturalny lek” medycyny ludowej w Ameryce 
Łacińskiej. Owoc ten zawiera wszystkie 
flawonoidy roślinne, które są potrzebne do 
całkowitego wykorzystania tej witaminy przez 
organizm.

Jeżyna: Medycyna ludowa poleca dzieciom 
spożywanie jeżyny ze względu na jej rozliczne 
pozytywne wpływy. Jeżyna posiada wysoką 
zawartość wapnia i fosforu, jest niezwykle 
bogata we flavonoidy, zawiera witaminę A, C i 
kwas foliowy. Ponadto znajduje się w niej 
witamina B1 i B6,  ryboflawina, kwas 
pantotenowy oraz nikotynowy.

Owoc granatu: ten – opiewany już w Biblii 
– owoc współczesna nauka odkryła na nowo 
jako niezwykle bogate źródło przeciwutleniaczy. 
Wykazuje on silniejsze nawet działanie 
antyoksydacyjne niż czerwone wino czy zielona 
herbata. Pozytywne właściwości owocu granatu 
potęguje fakt, że znajdujące się w nim 
przeciwutleniacze są prędko wchłaniane przez 
organizm. 

Podane tu informacje na temat pozytywnych właściwości poszczególnych komponentów odnoszą 
się do samych składników roślinnych, których nie należy mylić z naszymi produktami



Po zebraniu odpowiedniej ilości „know how” nasza firma uznała, że czas najwyższy zrealizować swoją wizję 
wprowadzenia na rynek własnego suplementu diety. Tak narodził się i trafił na rynek pierwszy produkt z 
rodziny Flavon max. Było to latem 2004 roku. Od tego czasu liczba zadowolonych konsumentów, świadcząca o 
znakomitym działaniu i doskonałej jakości tego specyfiku, sięga już ponad sto tysięcy.
Zrywając z dotychczasową praktyką, preparat Flavon max dostarcza substancje potrzebne naszemu 
organizmowi nie w postaci proszków lub tabletek, ale niezwykle smacznego i przyjemnego w spożyciu żelu.

Dlaczego potrzebujemy Flavon max?

Tryb życia człowieka XXI wieku, codzienny stres, 
zanieczyszczone środowisko, nadmierne 
przyjmowanie leków, palenie tytoniu, brak 
nieodzownych substancji, spowodowany 
niewłaściwym odżywianiem, poważnie 
obciążają nasz organizm. W walce z 
negatywnymi czynnikami zewnętrznymi 
organizm człowieka potrzebuje sojuszników. Na 
dzień dzisiejszy naturalne składniki roślinne o 
silnym działaniu przeciwutleniającym, 
flawonoidy i inne związki polifenolowe zajmują 
coraz bardziej wyeksponowane miejsce w 
badaniach naukowych, jako suplementy diety, 
odgrywające ważną rolę w profilaktyce i 
pielęgnacji zdrowia. Flawonoidy, jako naturalne 
przeciwutleniacze, bronią organizm przed 
uszkodzeniem komórek, unieszkodliwiają 
karcynogeny, wzmacniają odporność 
organizmu, zmniejszają niebezpieczeństwo 
zawału, czyli wywierają uniwersalny pozytywny 
wpływ na fizjiologię człowieka. Flavon max jest 
w stanie zaspokoić całodzienne 
zapotrzebowanie organizmu na 
przeciwutleniacze. 
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Koncentrat barwników roślinnych
Suplement diety o wysokiej zawartości przeciwutleniaczy

KONKURS FOTOGRAFICZNY 2008
KATEGORIA: DZIECI W WIEKU 8-12 LAT

I. MIEJSCE:
Adam Lengyel
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Wyprodukowany z jak najbardziej 
ekologicznych surowców przy użyciu jak 
najwłaściwszej technologii, posiada wiele 
walorów spożywczych. Zawiera bowiem 
znaczną ilość substancji roślinnych, w 
szczególności barwników (polifenole, 
flawonoidy, antocjany, proantocjanidy, 
karotynoidy), oraz innych ważnych minerałów. 
Znajdujące się w preparacie przeciwutleniacze 
charakteryzują się wyjątkowo silnym działaniem 
unieszkodliwiającym wolne rodniki.

Wyjątkowość Flavon max polega na specjalnej 
technologii produkcji, która pozostawia w 
nietkniętym stanie składniki czynne, tak aby w 
słoiczku znalazł się nie tylko ekstrakt surowców, 
zużytych do jego produkcji ale cała ich 
naturalna moc. Dzięki zastosowaniu tej 
technologi Flavon max nie zawiera 
konserwantów.

Spożycie Flavon max polecamy każdemu, 
 komu zależy na zdrowiu własnym i jego 
     rodziny,
  kto nie jest pewien, czy jego posiłki 

zawierają odpowiednią ilość niezbędnych 
składników odżywczych,

  kto chce uzupełnić stosowaną dotychczas 
dietę,

 kto nie spożywa codziennie niezbędnej 
     ilości owoców i warzyw,
  kto chciałby wykorzystać zalety produktu 

stworzonego dla człowieka XXI wieku.

Wszystkie obecne w koncentracie owoce mają 
ciemną barwę (bordową, czarną) - a więc 
zawierają dużą ilość barwników – i od dawna są 
dobrze znane medycynie ludowej. Tę tradycyjną 
„wiedzę” połączyliśmy ze specjalną, 
nowoczesną technologią, dzięki której produkt 
nie tylko zespala, ale - dzięki znakomitej 
synergii - wzmacnia działanie składników. 
Wybierając surowce do naszych produktów 
każdorazowo dobieramy je z najczystszych 
rejonów tak by zawierały jak najwięcej 
aktywnych składników.   

Składniki: koncentraty soków z: czarnej 
jagody, czarnej porzeczki, czarnego bzu, 
ciemnego winogrona, buraka ćwikłowego, 
miąższ rokitnika pospolitego, zmielony korzeń 
żeń-szenia oraz zmielony miąższ, pestki i skórki 
owoców. Dodana została, pochodząca z 
naturalnych źródeł, witamina C i E oraz 
pektyna jabłkowa i fruktoza. 

Numer zezwolenia Krajowego Instytutu 
Bezpieczeństwa Żywności i Nauk o Żywieniu 
(OÉTI): 106/É



Dlaczego potrzebujemy Flavon kids?   
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Zaspokojenie zapotrzebowania dziecka na substancje odżywcze jest obowiązkiem rodziców. To oni 
muszą zapewnić swojemu dziecku odpowiednią ilość witamin, substancji naturalnych i minerałów, 
niezbędną dla normalnego rozwoju młodego organizmu. Pomocny będzie w tym Flavon Kids, 
suplement diety wyprodukowany specjalnie na potrzeby dzieci, kobiet ciężarnych oraz karmiących 
matek. Zawiera on wszystkie potrzebne im substancje odżywcze.

Koncentrat barwników roślinnych
Suplement diety o wysokiej zawartości przeciwutleniaczy
Polecany dla dzieci powyżej czwartego roku życia, kobiet 

ciężarnych i karmiących matek 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 2008 
KATEGORIA DZIECI W WIEKU 

0-3 LAT

I. MIEJSCE:
Hanga Lina Hazai

KONKURS FOTOGRAFICZNY 2008
KATEGORIA DZIECI W WIEKU

4-7 LAT

I. MIEJSCE:
Milena Pelleriti
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Ze względu na prewencyjne działanie preparat 
Flavon kids może być polecany wszystkim 
dzieciom powyżej czterech lat. Flawonoidy, jako 
naturalne przeciwutleniacze, chronią nie tylko 
dorosłe organizmy przed szkodliwymi 
substancjami niszczącymi komórki czy skutkami 
działań karcynogenów. Będący w ciągłym 
rozwoju organizm rosnącego dziecka jest 
szczególnie narażony na szkodliwy wpływ 
zanieczyszczeń środowiska, nie wspominając 
nawet o innych negatywnych czynnikach, z 
którymi może się zetknąć w przedszkolu, szkole 
czy innym otoczeniu. Kobiety ciężarne oraz 
karmiące matki powinny zwracać szczególną 
uwagę na stan swojego organizmu, ponieważ 
ma on wpływ na prawidłowy rozwój i zdrowie 
dziecka. Oprócz owoców znanych z medycyny 
ludowej Flavon kids zawiera szereg witamin 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci, co 
potęguje jeszcze jego działanie.

Użyte do produkcji suplementu Flavon kids 
owoce dobraliśmy w ten sposób aby zawarte w 
nich substancje biologicznie czynne były jak 
najbardziej odpowiednie dla rozwijającego się 
organizmu. Wybierając surowce również i do 
preparatu Flavon kids, dobieramy je tak by 
zawierały jak najwięcej aktywnych składników i 
pochodziły z najczystszych ekologicznie 
rejonów. Na nasz produkt składają się 
wyłącznie naturalne surowce.

Dlaczego polecamy Flavon kids?  
 bo zawiera substancje niezbędne dla 

rozwijającego się organizmu,
 bo nie zawiera konserwantów,
 bo dzięki unikalnej technologii produkcji 

surowce, nawet po przeróbce, zachowują 
całą bogatą zawartość naturalnych 
aktywnych czynników.

Wykorzystane w produkcie owoce zawierają 
substancje czynne, które mogą być 
potrzebne dla rozwijającego się organizmu.

Składniki: koncentraty soków z: czarnej 
porzeczki, wiśni, jeżyny, buraka ćwikłowego, 
czarnej jagody, miąższ rokitnika pospolitego, 
zmielony miąższ, pestki i skórki owoców. 
Dodana została witamina C, B3, B5, B6, B2, B1, 
B12, H oraz kwas foliowy, pektyna jabłkowa i 
fruktoza.

Numer zezwolenia Krajowego Instytutu 
Bezpieczeństwa Żywności i Nauk o Żywieniu 
(OÉTI): 143/É



Flavon max Plus+ to najmłodszy członek rodziny. Wyprodukowaliśmy go z myślą o tych najbardziej 
zagrożonych dorosłych osobach, które narażone są na stały wysiłek lub niebezpieczeństwa, a dla 
których - właśnie ze względu na prowadzony tryb życia - pielęgnacja zdrowia jest niezwykle istotna.

Dlaczego potrzebujemy Flavon max Plus+?

Na podstawie przeprowadzonych w ostatnim czasie analiz porównawczych śmiało można powiedzieć, 
że w ciągu ostatnich dziesięcioleci zawartość substancji biologicznie czynnych w warzywach i owocach 
spada, niekiedy wręcz radykalnie. W dodatku spożycie warzyw i owoców w naszym kraju jest 
niewystarczające – niestety, tylko niewielki procent obywateli spożywa świeże warzywa i owoce 
zgodnie z zaleceniami 3-5 razy dziennie. Do tego dochodzi negatywny wpływ otoczenia, 
promieniowanie, stres dnia codziennego, nieodpowiednie odżywianie, nadmiar różnego rodzaju 
dodatków syntetycznych w pożywieniu (środki spulchniające, emulgatory, barwniki, polepszacze 
smaku i konsystencji), a w konsekwencji: patologiczny wzrost ilości wolnych rodników w naszym 
organizmie.

®

Plus
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Koncentrat barwników roślinnych
 Suplement diety o wysokiej zawartości przeciwutleniaczy

KONKURS FOTOGRAFICZNY 2008 KATEGORIA: GRUPOWA

I. MIEJSCE: KRISTÓF, LUCA I CSENGE JOÓB
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Plus
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Spowodowane przez wolne rodniki uszkodzenia 
komórek, tkanek i poszczególnych narządów 
mogą być przyczyną wielu groźnych chorób. 
Dostarczanie organizmowi przeciwutleniaczy w 
odpowiedniej ilości ma więc wyjątkowe 
znaczenie. Ważną rolę odgrywa tu sposób 
odżywiania się oraz odpowiednia ilość i jakość 
minerałów czy substancji czynnych. 

W przypadku stresu oksydatywnego oraz 
podczas wysokiego obciążenia, kiedy wydziela 
się duża ilość wolnych rodników, spożywanie 
antyutleniaczy jest szczególnie wskazane. 
Odnosi się to zarówno do menedżerów, jak i 
sportowców, którzy - ze względu na 
prowadzony tryb życia - wciąż narażeni są na 
stresy oksydatywne. W przypadku sportowców 
antyutleniacze spożyte przed treningiem lub 
zawodami - czyli przed wzmożonym wysiłkiem 
fizycznym - przyczyniają się nie tylko do 
osiągnięcia lepszych wyników ale chronią też 
organizm przed zmasowanym atakiem wolnych 
rodników.

Nasz ekskluzywny produkt zawiera troskliwie 
dobrane składniki, które mają niezwykle silne 
właściwości przeciwutleniające.

Do sprawdzonych składników, które zawiera już 
Flavon max, dodaliśmy jeszcze dwa wyśmienite 
i zasługujące na swą dobrą sławę gatunki 
owoców: owoc granatu, który ze względu na 
swoje właściwości przeciwutleniające 
wykorzystywany jest do celów leczniczych od 
wielu stuleci oraz acerolę, której wyjątkowa 
wartość polega na wysokiej zawartości 
witaminy C.

Dzięki tym dwum nowym składnikom, produkt 
ten zawiera o 50% więcej witaminy C i 
barwników roślinnych niż Flavon max.

Składniki: koncentraty soków z owocu granatu, 
czarnego bzu, ciemnego winogrona, czarnej 
porzeczki, czarnej jagody, buraka ćwikłowego, 
aceroli, miąższ rokitnika pospolitego, zmielony 
miąższ, pestki i skórki owoców, zmielony korzeń 
żeń-szenia. Dodana została witamina C i E –
naturalnego pochodzenia - oraz pektyna 
jabłkowa i fruktoza. 

Numer zezwolenia Krajowego Instytutu 
Bezpieczeństwa Żywności i Nauk o Żywieniu 
(OÉTI) 148/É



Koncentrat warzywno-owocowy
Suplement diety

Nasz najnowszy produkt to Flavon Green, który w nowy, rewolucyjny sposób umożliwia 
kompleksowe wykorzystanie pozytywnego wpływu poszczególnych warzyw na fizjologię człowieka. 

Wszyscy wiemy, że systematyczne spożywanie 
warzyw i owoców ma pozytywny wpływ na 
ogólny stan organizmu, dostarczając mu tak 
podstawowych, jak i specjalnych substancji 
odżywczych, błonnika roślinnego i witamin. 
Mimo to bardzo niewiele osób spożywa 
codziennie zalecaną, minimalną ilość warzyw. 
Spędzamy cały dzień w pogoni za czasem, 
łapiemy w biegu coś na ząb – nie starcza nam 
już czasu na jedzenie owoców i warzyw, 
choćbyśmy chcieli zdrowo się odżywiać. 

Organizm współczesnego człowieka narażony 
jest na szkodliwe działanie wielu czynników, z 
którym sam nie może sobie poradzić. Dlatego 
rola jaką odgrywają suplementy diety w 
żywieniu człowieka, rośnie z dnia na dzień. 
Suplementy diety to preparaty, za pomocą 
których możemy zapobiec ewentualnym 
negatywnym skutkom nieodpowiedniego 
odżywiania. Flavon Green to prawdziwa 
nowość na rynku splementów diety. 

Codziennie dostarcza naszemu organizmowi 
potrzebnej porcji warzyw a w dodatku 
doskonale pasuje do jadłospisu świadomego 
konsumenta.

Flavon Green stwarza całkiem nowy, 
rewolucyjny wręcz sposób spożywania warzyw, 
który może gruntownie zmienić nasze 
przyzwyczajenia. Jedną jedyną łyżeczką żelu 
jesteśmy w stanie zaspokoić znaczną część 
zalecanej dziennej porcji warzyw. A wszystko to 
za sprawą takiego suplementu, który został 
wyprodukowany ze specjalnie dobranych 
surowców o gwarantowanej jakości, dzięki 
czemu dysponuje bogatą zawartością 
składników mineralnych, barwników i witamin.

Najnowszy produkt z rodziny Flavon składa się 
głównie z warzyw. Stwarza to możliwość 
zaspokajania tymi produktami już nie tylko 
części dziennego zapotrzebowania na owoce 
(Flavon max, Flavon kids lub Flavon max Plus+) 
ale również i na warzywa.

Dlaczego potrzebujemy Flavon Green?
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Spożywanie Flavon Green polecamy każdemu,
  kto nie jest w stanie zapewnić sobie 
      niezbędnej ilości warzyw podczas 
      codziennych posiłków,
  dla kogo jest ważne, żeby dostarczać 
      swemu organizmowi witaminy i składniki 
      mineralne z czystego źródła,
 kto jest świadomym konsumentem,
 kto chciałby spożywać warzywa w takiej 
      nowatorskiej formie, jak nigdy dotąd.

Nasz najnowszy produkt, Flavon Green – prosty 
do spożycia koncentrat o konsystencji żelu – 
umożliwia korzystanie z zalet takich warzyw jak 
brokuły, seler, marchew czy szpinak. Aby 
skuteczność produktu była jeszcze bardziej 
kompleksowa i bliższa ideału w skład produktu 
zostały wkomponowane: zielone pędy pszenicy, 
które słusznie cieszą się coraz większą 
popularnością; wszechstronna alga spirulina; 
zielona herbata, znana z doskonałego 

antyoksydacyjnego działania; jak również 
uznany już od wielu stuleci czosnek.

Dzięki swym niezliczonym pozytywnym 
wpływom w produkcie znalazł się również 
rokitnik pospolity, korzeń pietruszki oraz 
grapefruit.

Składniki: koncentrat soku z grapefruit, 
fruktoza, mix warzyw (brokuły, zielone pędy 
pszenicy, szpinak, seler, pietruszka, marchew, 
czosnek), miąższ rokitnika pospolitego, 
Arthrospira platensis (alga spirulina), wyciąg z 
herbaty zielonej, witamina C (kwas 
askorbinowy).

Nie zawiera konserwantów!

Numer ewidencyjny OÉTI: 3848/2008



Zielone pędy pszenicy: Zawierają prawie 
wszystkie rodzaje witaminy B, dużą ilość 
witaminy C, ponad sto różnych składników 
mineralnych, mikroelementów i enzymów. 
Jednym z głównych aktywnych składników 
pędów pszenicy jest chlorofil.

Korzeń pietrzuszki: Pietruszka jest 
bogata w olejki eteryczne (apiol, mirystycyna, 
pinen) i flawonoidy. Według obserwacji 
ludowych wspomaga funkcje żołądka i całego 
przewodu pokarmowego a wywar z korzenia 
należało pić przy zapaleniu pęchęrza 
moczowego. Korzeń pietruszki polecany jest 
także jako środek zapobiegawczy przeciw 
kamieniom nerkowym i piaskowi w nerkach.

Marchew: Ważnym składnikiem aktywnym 
w marchwi jest β-karoten, poza tym zawiera 
ona liczne inne karoteny.  Jest bogata we 
flawonoidy i olejki eteryczne. Marchew jest 
wszechstronnym warzywem: dzięki swoim 
aktywnym składnikom utrudnia działanie 
wolnych rodników.

Komponenty Flavon Green:

Brokuły: Najważniejsze spośród zawartych w 
nich pierwiastków to potas, wapń, magnez, 
sód, żelazo, cynk i fosfor. Bogate są również we 
flawonoidy roślinne, indole i  izotiocyjaniany. 
Badania naukowe dowodzą, że brokuły  
odgrywają znaczną rolę w dietach 
terapeutycznych.

Rokitnik pospolity: Charakteryzuje go 
szeroki wachlarz związków flawonoidowych, 
które wywierają pozytywny wpływ na organizm 
człowieka. Zawiera znaczną ilość β-karotenu 
oraz wyjątkowo dużo potasu, magnezu, fosforu, 
żelaza i przeciwutleniaczy.  
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Alga spirulina: Zawiera 55-67% białek, 10-
19% węglowodanów, 7-15% tłuszczów, jak 
również 5-9% składników mineralnych i 
pierwiastków śladowych. Dostarcza nam różnych 
witamin, pierwiastków mineralnych i chlorofilu.

Grapefruit: Charakteryzuje go wysoka 
zawartość witaminy C i pektyn. Jest owocem 
bogatym w wapń, fosfor i magnez. Ma 
niewielką wartość kaloryczną: zaledwie 30 
kcal/100 mg. Posiada właściwości chłodzące i 
orzeźwiające oraz bogaty skład witaminowo-
mineralny.

Szpinak: Jest jednym z warzyw, które 
zawierają największą ilość witaminy K. W 
szpinaku znajduje się poza tym dużo luteiny i 
naturalnych karotynoidów. Jest bogaty we 
flawonoidy, chlorofil, i kwas foliowy. Szpinak to 
doskonały bioaktywny antyoksydant.

Seler: Jest bogaty w wapń, fosfor, magnez, 
żelazo i elementy śladowe. To doskonałe źródło 
olejków eterycznych i flawonoidów. Medycyna 
ludowa poleca to warzywo jako afrodyzjak, jak 
również środek pobudzający pracę nerek oraz 
w przypadku schorzeń układu trawiennego lub 
braku apetytu.

Czosnek: Zawiera enzymy o nazwie alliina i 
alliinaza. W czosnku znajdują się znaczne ilości 
witaminy A, B1, B2 oraz C. W jego skład wchodzi 
również  dużo flawonoidów oraz różnego rodzaju 
pierwiastków mineralnych. Działa 
przeciwmiażdżycowo: regularnie stosowany 
obniża poziom „złego” cholesterolu LDL we krwi. 
Uznawany jest za naturalny antybiotyk.

Zielona herbata: Jest bogata w barwniki 
roślinne, działa pobudzająco, poprawia 
trawienie tłuszczów. Medycyna chińska uznaje 
zieloną herbatę za doskonały antyoksydant.
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Podane tu informacje na temat pozytywnych właściwości poszczególnych komponentów 
odnoszą się do samych składników roślinnych, których nie należy mylić z naszymi produktami



34

Badania naukowe

Przedmiot badania
Badaniom poddano trzy produkty firmy 

Flavon max group stanowiące suplementy 
diety:

• Flavon max
• Flavon max Plus+
• Flavon kids

Wszystkie te produkty zawierają bioflawonoidy. 
Produkty te zostały dopuszczone do dystrybucji 
i posiadają zezwolenie Instytutu 
Bezpieczeństwa Żywności na Węgrzech (zgodne 
z wymogami Unii Europejskiej).

Teza: na podstawie dotychczasowych badań 
wysunięto przypuszczenie, że komponenty 
polifenoli  mogą mieć pozytywny wpływ  w:
(1) terapii  przewlekłej obturacyjnej choroby 
płuc (POCHP),
(2) uzyskaniu poprawy stanu chorych z chorobą 
wieńcową, poddanych powtórnym operacjom 
rewaskularyzacji mięśnia sercowego
(3) w eksperymentalnej astmie oskrzelowej: 
komponenty zawarte w preparatach mogą 
znaleźć zastosowanie w terapii adiuwantowej u 
pacjentów cierpiących na astmę oskrzelową.

Cel badania: celem badania była 
kompleksowa ocena:
• standaryzacji i składu wyciągów roślinnych
• badania wybranych parametrów krążeniowo 
– oddechowych u chorych z grupy 
podwyższonego ryzyka, po reoperacjach 
rewaskularyzacji mięśnia sercowego
• skuteczności działania preparatów 
flawonowych w eksperymentalnej astmie 
oskrzelowej. Ta część badań została 
przeprowadzona na doświadczalnym modelu 
zwierzęcym.

BADANIA ANALITYCZNE (Instytut Rolniczy i 
Badań Molekularnych Wyższej Szkoły w 
Nyiregyhaza), kierownik zespołu badawczego: 
prof. dr Zoltan Dinya:

Zastosowano metody analityczne 
umożliwiające ocenę ilościową i jakościową 
poszczególnych ekstraktów roślinnych oraz 
gotowych produktów. Oprócz tego, 
wypracowano możliwość wprowadzenia 
flawonoidów w ilości ekwiwalentnej do żywego 
organizmu lub do izolowanych preparatów 

organicznych i przebadania ich działania 
zarówno pod względem klinicznym jaki 
farmakologicznym.

WYNIKI SPEKTROSKOPII UV-VIS (technika 
spektroskopii wykorzystująca promieniowanie 
elektromagnetyczne leżące w zakresie światła 
widzialnego, bliskiego ultrafioletu i bliskiej 
podczerwieni)

Próbki charakteryzują się intensywną 
absorbcją przy długości fali ok. 240 nm, co jest 
charakterystycznym pasmem przejść 
elektronowych (ET) dla wszystkich związków 
aromatycznych. Odnotowano absorbcję 
pomiędzy 270-290 nm, a także około 310 nm. 
Najbadziej charakterystyczna jest absorbcja 
przy około 500-550 nm. Intensywność tego 
pasma wskazuje na zawartość antocyjanów w 
próbkach. Widoczna jest także absorbcja przy 
około 400-600 nm w przypadku każdego z 
trzech produktów. Stwierdzono, że największa 
zawartość antocyjanów jest w preparacie 
„Flavon max Plus+”.

WYNIKI HPLC (Wysokociśnieniowa 
Chromatografia Cieczowa)

Najlepszą metodą badawczą służącą 
ustaleniu wzorca wymagań jakościowych 
niezbędnych do właściwej identyfikacji próbek 
jest metoda HPLC. Wyniki badań zawiera 
szczegółowy raport.
Ogólne parametry składu badanych próbek

Przebadane próbki nie zawierają związków 
toksycznych (stężenia nie przekraczają 50% 
normy zgodnej z krajowymi i 
międzynarodowymi przepisami) ani 
mikroorganizmów patologicznych dla 
człowieka.

Główne spostrzeżenia dotyczące składu 
cząsteczkowego i mikroelementowego:

Skład cząsteczkowy/mikroelementowy 
produktów z rodziny Flvon ma pożądane 
proporcje. Stosunek ilościowy potas/sód (K+ /
Na + ) oscyluje w granicach 10, co jest  propor-
cją optymalną. Optymalna jest również zawar-
tość magnezu, cynku, żelaza i miedzi (Mg, Zn, 
Fe, Cu). Zawartość mikroelementów - selenu, 
boru, manganu (Se, B, Mn) jest również dobra.

Wyniki badań klinicznych i doświadczalnych nad niektórymi produktami z rodziny Flavon max
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Zawartość fosforu (P) bardzo dobra, co w 
połączeniu z wapniem (Ca) jest szczególnie 
ważne z punktu widzenia budowy kości oraz 
profilaktyki zrzeszotnienia kości (osteoporoza). 
(Punktem odniesienia dla oceny składu 
mikroelementowego w badanych próbkach są 
dzienne normy spożycia poszczególnych 
składników odżywczych wg RDA). 
Biodostępność obecnych w próbkach 
mikroelementów, które występują w 
połączeniu z substancjami fitochemicznymi o 
charakterze fenolowym jest wyjątkowo 
wysoka!

Zawartość węglowodanów w badanych 
próbkach

Ilość glukozy i sacharozy nie jest wysoka, w 
związku z tym spożycie produktów z rodziny 
Flavon max nawet przez chorych na cukrzycę 
nie powoduje znaczącego wzrostu poziomu 
glukozy we krwi. Glukoza w większości obecna 
jest w formie związanej. Optymalna jest także 
zawartość fruktozy, która w zdecydowanej 
większości występuje w formie niezwiązanej.

Spostrzeżenia dotyczące związków 
węglowodanów:

Wyniki analizy składu węglowodanowego 
przyniosły wyniki niemal identyczne z danymi z 
literatury fachowej. Zdecydowana większość z 
komponentów znajdujących się w próbkach to 
monosacharydy. Wśród węglowodanów 
najczęściej występuje ryboza, soforoza, 
sambubioza, glukoza i galaktoza oraz ich formy 
acylowane różnymi kwasami fenolowymi. 
Wśród związków opartych na  heterocyklicznym 
szkielecie flawonu występuje kwercetyna, 
kempferol, myricetyna, luteolina, 
izorhamnetyna, apigenina i kryzyna. Wśród 
związków z grupy antocyjanidów w pierwszym 
rzędzie występuje cyjanidyna, delfinidyna, 
malwidyna, petunidyna i peonidyna. Zarówno 
w próbkach jak i w produktach gotowych 
stwierdza się  obecność pochodnych 
resweratrolu.Obecność tych związków jest 
niezmiernie ważna, gdyż kliniczne badania in 
vivo potwierdzają działanie antynowotworowe 
resweratrolu.

 

Zawartość kwasów roślinnych w badanych 
próbkach:

Zawartość kwasu oksalowego jest bardzo 
niska, co stanowi zaletę z punktu widzenia 
profilaktyki kamicy nerkowej. Unikalną zaletą 
próbek jest wyjątkowo wysoka zawartość 
chlorogenu, kwasu neochlorogenowego oraz 
pochodnych fenolowych kwasu 
cynamonowego. Rola tych składników jest 
porównywalna do funkcji jakie spełniają związki 
flawonoidowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
ich działania przeciwzapalnego. Niezmiernie 
istotna jest obecność w produktach Flavon max 
- należącego do rodziny tanin hydrolizujących - 
kwasu elagowego o działaniu 
przeciwzapalnym. Kwas elagowy, w świetle  
najnowszych badań, posiada silne działanie 
antynowotworowe.

Zawartość witamin w badanych próbkach:
Produkty rodziny Flavon max charakteryzuje 

optymalny skład witaminowy. Obecność 
witamin  w formie zapewniającej największą 
przyswajalność pozwala na pokrycie dziennego 
zapotrzebowania na te związki. Bardzo ważna 
jest obecność witaminy E, która jest  
najważniejszym przeciwutleniaczem 
działającym w pierwszej linii obrony przed 
atakiem wolnych rodników – w błonie 
komórkowej. Witamina E odgrywa także ważną 
rolę w profilaktyce nowotworu piersi i prostaty.

Najbardziej charakterystyczne i najważniejsze 
parametry badanych próbek

Rodzina produktów Flavon max to 
zawierające przeciwutleniacze suplementy 
diety  przeznaczone do celów 
chemoprewencyjnych i  dysponujące 
wyjątkowo wysoką zawartością polifenoli, 
flawonów i antocyjanów. Wyniki naszych 
badań jednoznacznie potwierdzają znaczącą 
aktywność produktów z rodziny Flavon max w 
procesie neutralizowania wolnych rodników. 
Zdolność absorbcji wolnych rodników oceniana 
jest liczbowo wartościami w skali TEAC (Trolox 
Equivalent Antioxidant Capacity) i ORAC 
(Oxygen Radical Absorption Capacity). Wartości 
te w przypadku produktów z rodziny Flavon 
max są wyjątkowo wysokie i potwierdzają ich 
duże właściwości antyutleniające w warunkach 
in vitro.
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Badania chemiczne potwierdziły (patrz 
raport prof. dr Zoltan Dinya) niezwykle wysoką  
zdolność absorbcji wolnych rodników 
tlenowych (mierzoną w skali ORAC (Oxygen 
Radical Absorption Capacity). Oceniając 
produkty z rodziny Flavon max pod kątem ich 
składu, skuteczności przeciwrodnikowej i 
przeciwutleniającej in vitro zalicza się je do linii 
chemoprewencyjnych suplementów diety o 
działaniu antyutleniającym opartych na bazie 
owocowej. Pod względem zawartości 
procentowej związków flawonoidowych 
preparaty Flavon max znajdują się na 
pierwszym miejscu wśród znanych 
suplementów diety.

BADANIE KLINICZNE U PACJENTÓW 
KARDIOLOGICZNYCH (Centrum Kardiochirurgii 
Instytutu Kardiologii DEOEC, III Klinika Interny 
DEOEC, Debreczyn), kier. zespołu badawczego: 
prof. dr Zoltan Galajda, PhD). (Poniższy tekst 
jest skrótem publikacji, która ukazała się w 
naukowym periodyku „Chirurgia Węgierska”)

Redaktorzy artykułu są lekarzami, którzy 
przeprowadzili badania kliniczne nad wpływem  
jednego z suplementów żywieniowych, 
preparatu o nazwie Flavon max (GéSz Kft, 
Debrecen) na choroby serca i układu 
krwionośnego. Randomizowane badanie 
przeprowadzono na pacjentach z ciężką 
chorobą wieńcową, przy użyciu 
kontrolowanego placebo. Zastosowane zostały: 
kardiograf impedancyjny, TensioMed 
arteriograf, pomiary sztywności i grubości 
ścianek tętnic, oraz badanie laboratoryjne 
wartości białka C reaktywnego (CRP). 

Na skutek skurczu serca (systole) następuje 
wyrzucenie krwi do aorty (tzw. wczesne 
ciśnienie pulsacyjne), która na odcinku zatoki 
czwartej zostaje odbita, powodując dobrze 
wyczuwalną drugą falę (tzw. późne ciśnienie 
pulsacyjne). Jednak w przypadku nadmiernej 
sztywności tętnic i zwiększonej szybkości fali 
tętna (PWV), fala powracająca z nadmierną 
szybkością może spotkać się z falą nadchodzącą 
i spowodować wzrost skurczowego ciśnienia 
wywieranego na tętnice centralne. Stopień, w 
jakim powrót fali odbitej przyczynia się do 
wzrostu ciśnienia centralnego, oceniany jest na 
podstawie tzw. wskaźnika wzmocnienia

(ang. augmentation index, AIx), czyli różnicy 
pomiędzy ciśnieniem wywieranym przez falę 
zsumowaną i falę nadchodzącą. Wartość 
indeksu augmentacji daje pewien obraz ogólny 
tzw. sztywności naczyń obwodowych. 

Niniejsza publikacja jest wynikiem 
nowatorskich badań teoretyczno-klinicznych, 
które mogą położyć naukowe podwaliny nowej 
terapii uzupełniającej. Zalety takiej terapii 
mogłyby być wykorzystywane nawet do 
poprawy jakości życia ciężko chorych 
pancjentów kardiologicznych.

Pacjenci wzięli udział w badaniach po 
uprzedniej wyczerpującej informacji i 
podpisaniu deklaracji o zgodzie na badania. 
Były to osoby, które z powodu miażdżycy 
przeszły już dwukrotnie operacje tętnic 
wieńcowych. Randomizowane badanie z 
zastosowaniem podwójnie ślepej próby, przy 
użyciu kontrolowanego placebo zostało 
przeprowadzone za zgodą Regionalnego 
Komitetu d/s Etyki Badawczej przy Centrum 
Medycznym Uniwersytetu w Debreczynie.

Pacjenci zostali podzieleni na 2 grupy (po 15 
osób każda): jedna z nich otrzymywała 
substancję obojętną (placebo), druga zaś 
preparat Flavon max. 

Podsumowując i analizując wyniki badań, 
pod wpływem działania Flavon max 
stwierdzono znaczną (p<0.05) poprawę dwóch 
czynników: wskaźnika augmentacji, jak również 
wartości białka C reaktywnego (CRP), 
mierzonego w warunkach laboratoryjnych.

Reasumując: podawanie pacjentom 
preparatu Flavon max okazało się pożyteczną 
terapią uzupełniającą w okresie po operacji 
tętnic wieńcowych.

BADANIE KLINICZNE U CHORYCH NA POCHP 
(Klinika Pulmonologii DEOEC), kierownik 
zespołu badawczego: Doc. dr Maria Szilasi

Badanie wykonano u chorych palących, 
cierpiących na przewlekłą, obturacyjną chorobę 
płuc (POChP). Badania randomizowane, 
wykonane metodą podwójnie ślepej próby z 
użyciem placebo, w celu uzyskania 
maksymalnie wiarygodnych i obiektywnych 
wyników. W świetle dostępnej wiedzy 
medycznej u chorych z  POChP można 
spowolnić progresję choroby,
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stosując farmakoterapię oraz eliminując palenie 
tytoniu, nie można jednak zupełnie zatrzymać 
jej postępu. Mimo stosowanej terapii dochodzi 
do licznych zaostrzeń choroby  i  następuje 
konieczność kolejnych hospitalizacji pacjentów. 
Dlatego tak ważne jest wykorzystanie każdej 
metody, dzięki której możemy spowolnić 
progresję POChP.
Ocena pozytywnego wpływu Flavon max na 
hamowanie progresji zmian chorobowych w  
POChP, przeprowadzona przy zastosowaniu 
randomizowanego badania metodą podwójnie 
ślepej próby z użyciem placebo dała 
następujące rezultaty:
U większości pacjentów nie uzyskano znaczącej 
zmiany parametrów mierzonych podczas 
badania, ale zastosowanie Flavon max wpłynęło 
pozytywnie na przebieg choroby. Progresja 
choroby uległa zahamowaniu – co w tej grupie 
pacjentów jest znaczącym osiągnięciem; 
parametry oddechowe nie uległy pogorszeniu, 
pacjenci nie wymagali częstszej hospitalizacji. 
Farmakoterapia nie wymagała kolejnych 
modyfikacji, co potwierdza skuteczność 
skojarzonej terapii wykorzystującej 
synergistyczny wpływ leków chemicznych i 
preparatu Flavon max.  Kondycja fizyczna 
pacjentów uległa subiektywnej poprawie.
Komfort życia został utrzymany na wysokim 
poziomie; codzienna aktywność pacjentów nie 
uległa pogorszeniu, co jest objawem niezwykle 
pozytywnym gdyż POChP w swoim typowym 
przebiegu stopniowo i w znacznym stopniu 
pogarsza wydolność oddechową oraz stan 
ogólny pacjenta.
Większość pacjentów oceniła pozytywnie 
działanie suplementu Flawon Max  jako  
uzupełnienie konwencjonalnej farmakoterapii. 
Pacjenci cierpiący dodatkowo na schorzenia 
narządu ruchu podkreślali znaczącą poprawę w 
codziennym funkcjonowaniu. Wszyscy 
zauważyli poprawę samopoczucia.
Na podstawie wyników badań, stwierdzamy, że 
stosowanie Flavon max jako adiuwanta w 
terapii POChP wpływa korzystnie na stan 
zdrowia pacjentów.

BADANIA NA ZWIERZĘTACH W 
DOŚWIADCZALNEJ ASTMIE OSKRZELOWEJ 
(Instytut Farmakologii i Farmakoterapii DEODC), 
kier. zesp. badawczego: dr József Szentmiklósi.

Zespół Badawczy Krążenia i Farmakologii 
Oddychania Instytutu Farmakologii i 
Farmakoterapii DEODEC) przeprowadził analizę 
farmakologiczną poszczególnych komponentów 
produktu (kierownik zespołu badawczego: dr 
József Andras Szentmiklósi). Badania 
koncentrowały się w pierwszym rzędzie na 
ocenie przeciwastmatycznego działania Flavon 
max i na ocenie przeciwastmatycznego 
działania komponentów Flavon max in vitro.

Systematyczna terapia z zastosowaniem 
Flavon max (0,1ml/zwierzę/31 dni) przyniosła 
osłabienie reakcji antygen-przeciwciało o 33%. 
Oceniano odruchy mechaniczne na preparaty 
dotchawicze na bazie owoalbuminy 
sensybilizowanej od świnek morskich Hartleya. 
Nasz system badań został tak zoptymalizowany, 
że odruchy mechaniczne w odpowiedzi na 
owoalbuminę in vitro reprezentowały wpływ 
działania leukotrienów uwalnianych podczas 
reakcji antygen-przeciwciało. Dlatego z dużym 
prawdopodobieństwem można stwierdzić, że 
większość komponentów Flavon max  ma 
działanie podobne do działania koncentratów 
owocowych zawierających związki 
antyleukotrienowe. Cztery spośród 
koncentratów sokowych ma działanie hamujące 
rzędu 72-92%. 

Wyniki tych badań są nowatorskie. Otwierają 
drogę do stworzenia nowego rodzaju 
produktów przeciwastmatycznych – opartych 
na bazie polifenoli.

Kolejnym efektem długoterminowej terapii z 
zastosowaniem Flavon max był znaczący 
stopień  zahamowania aktywności związku 
(oznaczonym nr 48/80) uwalniającego 
endogenną histaminę z tkanek. Można więc 
stwierdzić, że koncentraty owocowe Flavon 
max zawierają związki chemiczne, które hamują 
uwalnianie histaminy z komórek lub stanowią 
inhibitory receptorów histaminowych w 
oskrzelach. W eksperymentalnej astmie 
oskrzelowej wywołanej u zwierząt 
potwierdzono przeciwastmatyczne działanie 
preparatu Flavon max. Na podstawie analizy 
farmakologicznej komponentów preparatu 
Flavon max rekomendujemy stosowanie go w 
astmie oskrzelowej. Proponujemy także dalsze 
modyfikacje i optymalizację jego składu, by stał 
się w tej konkretnej chorobie, szczególnie 
skuteczny.
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O rodzinie produktów Flavon max

„Właściwości biologiczne flawonoidów 
zostały odkryte w latach 1933-1936 przez 
węgierskiego lekarza – Alberta Szent-Gyorgyi 
- i jego współpracowników. Właściwości 
flawonoidów stały się przedmiotem badań 
naukowców na całym świecie, jednak ze 
względu na spektakularne odkrycia w tej 
dziedzinie węgierskich chemików i fizjologów, 
to właśnie Węgry stały się wiodącym ośrodkiem 
badań nad tymi niezwykłymi związkami. 
Obecnie znanych jest w przyrodzie ok. siedem 
tysięcy związków flawonowych. Flawonoidy 
to jedna z grup fitozwiązków, występujących 
wyłącznie w świecie roślin. Medycyna ludowa 
od wielu pokoleń wykorzystuje lecznicze 
właściwości roślin bogatych w związki 
flawonoidowe. Medycyna konwencjonalna 
także korzysta z ich dobroczynnego wpływu na 
organizm człowieka, dlatego możemy odnaleźć 
je w wielu lekach m in. Rutinoscorbin, Legalon.

Flawonoidy są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania naszego organizmu i stanowią 
podstawę profilaktyki wielu schorzeń 
cywilizacyjnych. Mają zdolność neutralizowania 
wolnych rodników, działają przeciwbakteryjnie, 
przeciwwirusowo i łagodzą stany zapalne. 
Najlepiej poznany został pozytywny wpływ 
flawonoidów na układ krążenia – zarówno 
na serce jak i naczynia krwionośne - 
żylne i tętnicze. Flawonoidy wywierają 
pozytywny wpływ na organizm, z punktu 
widzenia zapobiegania niektórym chorobom 
naczyń krwionośnych (np. miażdżycy) oraz 
dobroczynnego oddziaływania na stan 
chorobowych. 

Znaczenie koncentratów roślinnych, 
zawierających flawonoidy, stale rośnie. 
Nie są to leki, lecz suplementy diety, które 
zawdzięczają swoje działanie połączeniu 
właściwości ponad stu aktywnych składników 
preparatu.

Węgierskie produkty z rodziny Flavon 
max są właśnie takimi suplementami diety. 
Flavon max, Flavon max Plus, Flavon kids i 
Flavon Green poprzez swój skład, stabilność, 
stałą kontrolę jakości, oryginalną formę 
żelu i ekologiczną czystość użytych do ich 
produkcji surowców, należą do światowej 
czołówki preparatów bogatych we flawonoidy 
i mogą uzupełnić – choć nie zastąpić - 
konwencjonalną terapię wielu chorób.
Komponenty tych produktów zostały 
dobrane naukowo. Ich składniki uzupełniają 
się i wzmacniają nawzajem swoje działanie. 
Produkty z rodziny Flavon max należą do tych 
nielicznych na rynku suplementów diety, 
których skład chemiczny jest doskonale 
znany, a cały szereg analiz i badań naukowych 
potwierdza przypisywane im właściwości. 
Z czystym sumieniem mogę oświadczyć, że 
spośród dostępnych na rynku suplementów 
– a znam się nieco na tej dziedzinie - Flavon 
max, Flavon kids, Flavon max Plus+ i Flavon 
Green posiadają największą ilość substancji 
biologicznie czynnych i najbardziej optymalny 
skład. Nie wykazaliśmy żadnych skutków 
uboczych ich zażywania. Suplementy diety z 
rodziny Flavon max polecam każdemu”.

Prof. Dr. Zoltán Dinya, członek 

Węgierskiej Akademii Nauk. Od 

lat prowadzi badania nad 

flawonoidami, na temat których 

opublikował już ponad sto 

pięćdziesiąt artykułów 

naukowych.
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FlavAnimal: zdrowe zwierzęta – szczęśliwi hodowcy
Na naszych stołach coraz rzadziej goszczą 

potrawy z prawdziwego, wiejskiego kurczaka. 
W dzisiejszych czasach w działach mięsnych 
i masarniach niepodzielnie panuje (niestety) 
mięso drobiu, wyhodowanego bez światła 
słonecznego, na antybiotykach i sztucznej 
paszy. Zgodnie z naszą dotychczasową dewizą 
(priorytetem naszej firmy jest świadomy 
wybór zdrowego stylu życia, a w szczególności 
racjonalnego odżywiania) podjęliśmy decyzję 
o wprowadzeniu nowego produktu. Grupie 
biegłych w tym temacie naukowców zleciliśmy 
opracowanie takiego preparatu, który w 
przyszłości służyłby zapewnieniu zwierzątom 
dobrego samopoczucia i świetnego zdrowia.

Na początek stworzyliśmy taki produkt, 
który umożliwi hodowlę drobiu bez użycia 
antybiotyków a w efekcie poprawi jakość mięsa. 
Naturalnie skuteczność preparatu może być 
najlepiej sprawdzona dzięki doświadczeniom 
na żywych zwierzętach. Podczas próby 
przeprowadzonej u pewnego prywatnego 
rolnika szukaliśmy odpowiedzi na następujące 
pytania:

 Czy stosowanie preparatu powoduje różnicę 
     w jakości produkcji w przypadku intesywnej 
     hodowli przydomowej?
 Czy stosowanie suplementu diety powoduje 
     zmianę w zużyciu paszy?
 Czy systematyczne stosowanie preparatu ma 
     wpływ na stan zdrowia zwierząt?

Realizacja
W próbie wzięło udział 200 kurczaków: 

100 sztuk otrzymywało FlavAnimalt a 100 
stanowiło grupę kontrolną. Doświadczenie 
przeprowadzone zostało w sposób przyjęty 
na farmach hodowlanych i trwało przez cały 
okres hodowlany, czyli 42 dni. Karmione były 
w tym czasie paszą dla zwierząt (hodowanych 
przydomowo) Hódmix. Kurczaki przez pierwsze 
3 dni otrzymywały w wodzie pitnej Lactiferm 
– preparat uzupełniający ilość bakterii w celu 
szybszego zaistnienia odpowiedniej flory 
jelitowej. Od czwartego dnia grupa kontrolna 
otrzymywała do picia czystą wodę, a grupa 
doświadczalna wodę z domieszką FlavAnimal, 
w ilości 40 g /100 kg żywej wagi.

Wyniki
Spośród tych dwóch grup grupa „flavonowa” 

w tym samym czasie przybrała na wadze o 
111,58 gramów więcej niż grupa kontrolna. 
Oznacza to, że „flavonowe” kurczaki przybrały 
więcej żywej masy, przy zużyciu prawie tej 
samej ilości paszy: grupa ta zużyła bowiem 
2,028 kg paszy / kg żywej wagi w porównaniu 
z grupą kontrolną, która zużyła  2,176 kg/kg. 
Czyli  grupa otrzymująca preparat zużyła o 
0,148 kg mniej paszy do produkcji 1 kg mięsa. 
Już w przypadku grupy kontrolnej odsetek strat 
hodowlanych, sięgający 3%, nie można nazwać 
wysokim; natomiast osiągnięty w drugiej grupie 
0%, mówi sam za siebie. W ostatnim tygodniu 
hodowli ptactwo zaatakowała mikoplazmoza, w 
wyniku której w grupie kontrolnej zachorowało 
25 sztuk, natomiast w grupie „flavonowej” 
tylko jedna.

Po to aby bezsprzecznie udowodnić 
efektywność swego produktu, nasza firma 
wspólnie z Instytutem Techniki i Metodyki 
Pasz Wydziału Rolniczego na Uniwersytecie 
Segedyńskim (SZTE MGK) rozpoczęła we 
wrześniu 2008 r eksperymenty naukowe w 
tamtejszym Szkoleniowym Gospodarstwie 
Rolnym. Do mecenatu nad projektem udało 
się nam przekonać krajową sławę w tej 
branży, dr. Judit Péter Szűcsné. Za rzetelność 
eksperymentu i prawidłowe, jednoznaczne 
opracowanie wyników odpowiada kierownik 
projektu, Rácz András.

Ważniejsze parametry eksperymentu
Podczas obecnego doświadczenia, które 

obejmuje większą ilość sztuk drobiu, niż 
pierwsza próba, zbadany będzie wpływ 
suplementu paszy FlavAnimal w różnych 
koncentracjach na przyrost wagi, wykorzystanie 
paszy, wskaźniki zdrowotne oraz jakość mięsa. 
Spodziewamy się wyniku, który wykaże 
mniejsze zużycie paszy przy jednoczesnym 
zmniejszeniu zachorowań i padnięć, a 
przede wszystkim lepszą jakość mięsa. 
Jeżeli eksperyment zostanie zakończony 
pozytywnym wynikiem, w najbliższym czasie 
rozpoczniemy wprowadzanie produktu na 
rynek.
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Co to jest sprzedaż sieciowa (MLM)?
Na dzień dzisiejszy dominacja handlu 

tradycyjnego (sklepowego) wydaje się być już 
mocno zachwiana: nowoczesne formy 
sprzedaży zajmują coraz mocniejszą pozycję. 
Wśród nich najbardziej skuteczną jest multi-
level marketing, czyli sprzedaż sieciowa. Co 
różni te formy? Według tradycyjnego sposobu 
myślenia, produkt trafia do konsumenta w ten 
sposób, że idzie on do sklepu i dokonuje 
zakupu. Dlatego też zanim produkt trafi od 
producenta do konsumenta, poprzez 
importera, hurtownika, sprzedawcę 
detalicznego, jego cena wielokrotnie wzrasta, 
ponieważ każde ogniwo tradycyjnego łańcucha 
handlowego pragnie sfinansować swoją 
działalność gospodarczą i odłożyć swój zysk z 
marży tego samego produktu. Ogólnie o 
tradycyjnej formie sprzedaży można 
powiedzieć, że przestał istnieć kontakt osobisty 
pomiędzy sprzedawcą a kupującym. Nikt nikogo 
nie przekonuje o swoich doświadczeniach, nie 
daje dobrych rad. Dlaczego dany produkt jest 
najlepszy dla klienta, próbuje się ludziom 
wytłumaczyć na drodze dobrze zaplanowanej, 
zazwyczaj niezwykle drogiej kampanii 
reklamowej.

W przeciwieństwie do tego, koncepcja 
sprzedaży sieciowej opiera się na tezie, iż to, co 
ludzie sami chętnie kupują, nabierając dobrego 
doświadczenia, chętnie też polecają innym 
osobom ze swojego otoczenia. Dzięki tej 
metodzie droga pomiędzy producentem a 
konsumentem zostaje skrócona i w miejsce 
ogromnych kosztów reklamy do głosu dochodzi 
ustna rekomendacja. Dzięki temu producent 
może więcej pieniędzy przeznaczyć na 
podnoszenie jakości swoich produktów, zaś 
sumę - przeznaczoną wcześniej na kampanię 
reklamową - dzieli pomiędzy członków sieci, 
proporcjonalnie do ich wyników sprzedaży.

Multi-level marketing (MLM), czyli sprzedaż 
wielopoziomowa lub sieciowa, jest więc jedną z 
nowoczesnych form sprzedaży produktów lub 
usług. Firmy MLM sprzedają swoje produkty 
członkom sieci składającej się z konsumentów. 
Konsumenci są równocześnie sprzedawcami 
produktu i sami budują sieć z kolejnych 
konsumentów w taki sposób, iż polecają 
produkt lub samą możliwość handlową MLM 
swoim znajomym.

Fałszywy obraz
Niektórzy odnoszą się z niechęcią do tej 
nowoczesnej formy handlu. W większości 
przypadków przyczyną niechęci jest 
niedoinformowanie, które rodzi fałszywy obraz.  

W wielu osobach żyją jeszcze złe 
wspomnienia pionierskiego „dzikiego okresu” 
początku lat 90, kiedy to kodeks etyczny był 
jeszcze firmom MLM obcy. Szkody, wyrządzone 
przez ówczesne, „agresywne i nieetyczne” 
metody handlu, są odczuwalne do dziś. Minęło 
jednak już ponad piętnaście lat. Obecnie 
rozbudowa sieci MLM stała się na Węgrzech 
osobnym zawodem. W firmach, które wybrały 
tę formę sprzedaży, rozwój obrotów rynkowych 
jest niezwykle dynamiczny i wciąż nie osiągnął 
granic. Inni z kolei identyfikują network 
marketing z zabronioną piramidą finansową – 
całkowicie niesłusznie! Budowanie piramidy lub 
podobnej sieci finansowej jest na Węgrzech 
nielegalne.

Istnieje kilka kryteriów, które odróżniają od 
siebie sieć piramidową i sieć dystrybucyjną:

 w piramidzie finansowej nikt nie podpisuje 
umowy pomiędzy firmą a członkiem,

 piramidy stawiają wysokie wymagania co do 
terminu rekrutacji nowych członków,

 nakład pracy i pobory za pracę odbywają się 
według zasady z góry do dołu,

 warunkiem przystąpienia do piramidy jest 
wpłacenie pewnej – zazwyczaj wysokiej – 
sumy, w zamian za którą nowy członek 
otrzymuje towar dużo niższej wartości, albo 
wręcz nie otrzymuje nic,

 najczęściej brak jest towaru, brak handlu, 
czyli właściwej czynności gospodarczej,

 celem piramidy nie jest sprzedaż towaru, a 
co za tym idzie, indukowanie obrotów; 
prawdziwym celem jest rekrutowanie 
nowych członków, bo to ich „wstępne” jest 
źródłem utrzymania firmy,

 nazwanie network marketingu piramidą 
finansową jest wręcz obraźliwe!
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Kiedy radzimy rozpocząć działalność w Klubie Konsumentów?
Znamy wielu ludzi, którzy wiecznie skarżą się na 
swój los. Wyniki jednej z ankiet wskazują, że na 
Węgrzech na dziesięć osób aż osiem jest 
niezadowolonych ze swojej pracy. Jako 
przyczyny najczęściej podawane są: niskie 
pobory, niedostateczne lub zupełnie żadne 
uznanie ze strony przełożonego, brak pochwał 
pomimo sumiennej pracy, znikome możliwości 
awansu, zła atmosfera w pracy. Skoro jednak aż 
tyle osób jest niezadowolonych z wykonywanej 
pracy, dlaczego nie szukają alternatywy? 
Niewielu ludzi ma odwagę, aby zrobić coś dla 
siebie. Ty jesteś wśród nich, ponieważ czytasz 
tę broszurkę. Należysz do tej grupy osób, która 
ma dość czekania, aby sprawy obróciły się na 
lepsze.

Najprawdopodobniej:

 masz marzenia, plany i cele – szukasz źródeł 
finansowych, aby je zrealizować,

 chcesz spędzać czas na tym, co sprawia
 Ci przyjemność,
 masz dość tego, że ktoś inny zbiera owoce 

Twojej ciężkiej pracy – chcesz wreszcie 
pracować na własny rachunek,

 nie chcesz wiecznie drżeć przed utratą pracy,
 nie masz ochoty się zastanawiać, który z 

rachunków masz zapłacić w pierwszej 
kolejności,

 szukasz takiej pracy, w której Twoja 
podwyżka nie zależy od dobrego humoru 
szefa,

 nie chcesz się wciąż uskarżać, użalać nad 
własym losem, zwalać odpowiedzialności na 
innych; przeciwnie - czujesz w sobie siłę, aby 
wziąć los w swoje ręce i uwierzyć w swój 
sukces,

 nie zamierzasz zazdrościć innym bogactwa, 
bo masz odwagę wierzyć, że jest taka praca, 
dzięki której Ty też możesz to wszystko 
osiągnąć.

Klub Konsumentów Flavon max jest szansą 
dla tych wszystkich, którzy chcieliby stać się 
ważnymi członkami naszego zespołu! 
Zapraszamy każdego, kto chce wyruszyć 
szlakiem, wiodącym ku zdrowszemu, pełnemu 
sukcesów życiu, dzieląc się po drodze 
doświadczeniem o naszych znakomitych 
produktach oraz wiedzą o naszej unikalnej 
koncepcji ekonomicznej z innymi. 
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Jeśli jesteś ambitny...
Do kogo kierujemy naszą ofertę?
Do każdego, kto chciałby poprawić swoją 
obecną sytuację. Oferujemy szansę każdemu, 
kto potrzebuje znakomitego produktu. 
Każdemu, kto chciałby dorobić do pensji. Ale 
także i temu, kto chciałby pracować we własnej 
firmie, na własny rachunek.

Na co mogą liczyć członkowie Klubu Flavon?
Na wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju 
produkt, który pomoże zachować zdrowie na 
długie lata. Na możliwie najprostszy system 
motywacyjny, w którym zminimalizowaliśmy 
wymagania i zmaksymalizowaliśmy prowizję. 
Na towarzyszące im już od samego początku 
poczucie satysfakcji ze słusznego wyboru, 
wyczuwalne w kieszeni. Na dużo wyższe 
zarobki, niż u któregokolwiek z naszych 
konkurentów. Na uczestnictwo w bardzo 
dynamicznym rozwoju sieci dystrybucyjnej 
MLM.

Klub Flavon – franczyza, skrojona na miarę
Klub Konsumentów Flavon max to dla każdego 
legalna szansa na niezależność materialną. 
Gotowa koncepcja, zgodnie z którą już od 
zakupu pierwszego kartonu każdy może 

pracować na identycznych warunkach. Klub 
Flavon oferuje uczestnictwo w dynamicznym 
rozwoju; członkowie Klubu są od początku 
współuczestnikami sukcesów, jakie firma 
odnosi, podbijając kolejne rynki. Szansa 
udanego biznesu łączy się z wypełniającą lukę 
rynkową rodziną produktów - suplementów 
diety o wysokiej zawartości przeciwutleniaczy. 
Jedynym zadaniem członków Klubu jest 
spożywanie produktów i rozwój Klubu, a Flavon 
Group zapewnia potrzebne produkty, plan 
marketingowy, zaplecze logistyczne, 
merytoryczne wsparcie i system szkoleń.

Klub Flavon jest siecią MLM czwartego 
pokolenia 
Jedną z jej głównych zalet jest to, że nie zmusza 
członków do gromadzenia wielkich zapasów 
towaru. Jej celem jest zapewnienie członkom 
Klubu i ich bliskim znakomitych produktów oraz 
możliwość ciągłego rozwoju sieci. Sposoby 
budowania sieci są bardzo proste: dzieląc się 
własnymi pozytywnymi doświadczeniami, 
zaopatrując w produkty Flavon max jak 
największą liczbę osób oraz – wierząc w sukces 
i plan biznesowy - rozbudowanie sieci w nadziei 
na jak największy jej rozwój.

5% 1. poziom
5% 2. poziom
5% 3. poziom
5% 4. poziom
5% 5. poziom
5% 6. poziom
5% 7. poziom
5% 8. poziom
5% 9. poziom
5% 10. poziom
5% 11. poziom
5% 12. poziom

20% 1. poziom

20% 2. poziom

20% 3. poziom
Szybki start

Dynamiczna kompresja

Dynamiczna kompresja

Dochód pasywny

+5% bonusu dla poziomów kierowniczych  
oprócz prowizji

Obrót osobisty

750 punktów 1000 punktów

+2%  
Bonus dyferencyjny  

na 12 poziomach

+3%  
Bonus dyferencyjny 

na 12 poziomach

+4%  
Bonus dyferencyjny  

na 12 poziomach

Elite plus
Diamond elite

President

2500 punktów100 punktów

Millionaire

250 punktów

+1%  
Bonus dyferencyjny  

na 12 poziomach

Millionaire plus

500 punktów

+2%  
Bonus dyferencyjny 

na 12 poziomach

Elite

1750 punktów

+3%  
Bonus dyferencyjny 

na 12 poziomach

Diamond elite plus
+4% 

Bonus dyferencyjny 

na 20 poziomach

+1%
ekstra bonus

od całych obrotów firmy na

rynkach miedzynarodowych,

dzielony proporcjonalnie

President plus

2500 i 1000 punktów

20% prowizji za kazdy produkt nabyty 
ponad karton aktywnosci

60% zwrotu podstawowego



Koncepcja biznesowa Klubu Flavon max 
Przejrzysty system prowizji
Członkowie Klubu Konsumentów Flavon max w 
zamian za swą pracę otrzymują możliwie 
najwyższe zarobki. System prowizji zawsze 
przynosi dochody i w wyjątkowy sposób 
nagradza tych wszystkich, którzy promują nasze 
produkty oraz rozpowszechniają informację o 
naszej koncepcji biznesowej, jednym słowem: 
tych, którzy rozbudowują sieć.

65% zwrotu całkowitego: 
60% zwrotu podstawowego 

+ 
5 % bonusu dyferencyjnego

W Klubie Flavon max łącznie 65% ceny bazowej 
produktu zostaje zwrócone i podzielone pomiędzy 

członków według systemu wypłaty prowizji.

60%-owy zwrot podstawowy: 
żeby prowizje naliczane od zaraz, od samego początku

Członkowie Klubu mogą korzystać z 
wyjątkowych zalet naszego systemu 
marketingowego już od zakupu pierwszego 
kartonu. Oznacza to, że już w momencie 
rozpoczęcia biznesu mają prawo do 60% zwrotu 
podstawowego. Dzięki temu uzyskują 
błyskawiczne dochody, czyli natychmiast widzą 
pozytywne efekty pracy własnej oraz pracy 
swoich współpracowników. Flavon Group w 
zwrocie podstawowym oddaje 60% ceny 
bazowej produktów. Tak więc za każdy karton 
produktu, pomiędzy członków Klubu zostaje 
podzielone - według linii sponsorów – 300 PLN. 
My nagradzamy Waszą pracę konkretnymi 
pieniędzmi, a nie obietnicami! Aby otrzymać tę 
prowizję, nie trzeba osiągać żadnych poziomów 
ani kwalifikacji.

60%-owy zwrot podstawowy dzielimy według 
poniższego systemu prowizji:

Obrót osobisty:  
Jeśli w danym miesiącu zakupicie Państwo kilka 
kartonów produktu, to za każdy dodatkowy 
karton ponad karton aktywności otrzymacie 
20% (brutto 100 PLN) prowizji.

Szybki start:  
Trzy aktywne poziomy, znajdujące się w linii 
sponsorowania nad nowym członkiem Klubu, 
za obrót własny nowego Klubowicza, w 
miesiącu jego przyłączenia się i w następnym 
miesiącu, otrzymują po 20%. Oferowana przez 
system wypłata prowizji 60% za szybki start, 
wypłacana jest po zamknięciu danego miesiąca. 
Dzięki temu stworzona została możliwość, by 
osoba, która chce pracować według tej 
koncepcji, mogła szybko otrzymać pieniądze za 
swoją pracę. W ten sposób już w pierwszych 
miesiącach swojego startu odczuwa jej 
pozytywne – materialne – efekty.
Dochód pasywny:  
Na dwunastu aktywnych poziomach dzielimy 
po 5-5-5% osobistego obrotu 
współpracowników, którzy mają już za sobą 
szybki start. Jest to ta część planu 
marketingowego Flavon Group, która w 
niespotykany sposób stwarza realną możliwość 
uzyskania dochodu pasywnego, mogącego 
przynieść majątek. Dzięki niemu można 
osiągnąć trwałe źródło dochodu, które będzie 
w stanie zapewnić przyszłość Państwa 
dzieciom, a nawet wnukom. W przypadku, jeśli 
zasponsorowany przez Państwa członek Klubu 
osiąga znacznie większy obrót w swej 
strukturze niż Państwo, to Waszą nagrodą za to 
będzie nie tylko „poklepanie po ramieniu”, lecz 
- korzystając z zalet dochodu pasywnego - 
będziecie uprawnieni do otrzymywania prowizji 
z jedenastu poziomów, znajdujących się pod tą 
osobą.
Jedynym warunkiem wypłaty prowizji 
podstawowej jest zakup jednego kartonu 
produktu Flavon Group miesięcznie (tzw. karton 
aktywności). Nie ma żadnych innych ukrytych 
wymogów ani warunków!

Podstawa wypłaty prowizji: ilość punktów, 
osiagnięta poza kartonem aktywności w 
miesiącu rozliczeniowym, w danej linii 
sponsorowania, przy czym:

każdy karton rejestracyjny lub karton 
aktywności zakupiony w linii sponsorowania 
oraz każdy karton, dokonany jako zakup własny 
ponad karton rejestracyjny/aktywności liczy 3 
WBP (Wartość Bazowa Punktów)
każdy karton zakupiony na linii sponsorowania 
ponad karton rejestracyjny/aktywności liczy 2 
WBP





Lepiej gorzej rozbudowywać sieć, 
niż nie robić tego wcale
         (Gaál László)     



 Program kartonów promocyjnych:
Jest to dodatkowa część marketingu. 
Nagradzamy tych Klubowiczów, którzy zaprosili 
do Klubu najwięcej nowych członków. Członek 
Klubu, który w danym miesiącu rozliczeniowym 
na swoich trzech aktywnych poziomach 
osiągnął za „szybkie starty”:
- 40 punktów, jest uprawniony do jednego 
   kartonu produktu Flavon Group gratis; 
- 80 punktów, jest uprawniony do dwóch
   kartonów produktu Flavon Group gratis;
- 120 punktów, jest uprawniony do trzech
   kartonów produktu Flavon Group gratis.

4% + 1% bonusu dyferencyjnego

System motywacyjny nagradza dodatkowym, 5 
%-owym bonusem dyferencyjnym tych liderów, 
którzy aktywnie biorą udział w budowie 
struktury (sieci). W Klubie Konsumentów Flavon 
max wyróżniamy osiem poziomów kierujących: 

1. Millionaire to lider, którego sieć na sześciu 
poziomach osiąga 100 punktów obrotu w danym 
miesiącu. Nagrodą jest: odznaka Flavon Group 
Millionaire + pobyt na szkoleniu 
weekendowym w Polsce wraz z osobą 
towarzyszącą.

2. Millionaire plus to lider, którego sieć na 
sześciu poziomach osiąga 250 punktów obrotu 
w danym miesiącu, z tego przynajmniej 40 
punktów za szybki start na 3 poziomach.  
Nagrodą jest:  1% bonusu dyferencyjnego od 
obrotu na dwunastu poziomach.

3. Elit klubtag to lider, którego sieć na sześciu 
poziomach osiąga 500 punktów obrotu w danym 
miesiącu, z tego przynajmniej 40 punktów za 
szybki start na 3 poziomach. 
Nagrodą jest: 2% bonusu dyferencyjnego od 
obrotu na dwunastu poziomach + złota 
odznaka Flavon Group Elite + pobyt na 
weekendowym szkoleniu na Węgrzech, w 
luksusowych warunkach wraz z osobą 
towarzyszącą.

4. Elite plus to lider, którego sieć na sześciu 
poziomach osiąga 750 punktów obrotu w danym 
miesiącu, z tego przynajmniej 40 punktów za 
szybki start na 3 poziomach.

Nagrodą jest: 2% bonusu dyferencyjnego od 
obrotu na dwunastu poziomach.

5. Diamond Elite to lider, którego sieć na sześciu 
poziomach osiąga 1000 punktów obrotu w 
danym miesiącu, z tego przynajmniej 40 
punktów za szybki start na 3 poziomach. 
Nagrodą jest: 3% bonusu dyferencyjnego od 
obrotu na dwunastu poziomach + złota 
odznaka Flavon Group Diamond Elite z jednym 
brylantem + pobyt na szkoleniu zagranicznym 
w luksusowych warunkach wraz z osobą 
towarzyszącą.

6. Diamond Elite plus to lider, którego sieć na 
sześciu poziomach osiąga 1750 punktów obrotu 
w danym miesiącu, z tego przynajmniej 40 
punktów za szybki start na 3 poziomach. 
Nagrodą jest: 3% bonusu dyferencyjnego od 
obrotu na dwunastu poziomach.

7. President to lider, którego sieć na sześciu 
poziomach osiąga 2500 punktów obrotu w 
danym miesiącu, z tego przynajmniej 40 
punktów za szybki start na 3 poziomach.
Nagrodą jest: 4% bonusu dyferencyjnego od 
obrotu na dwudziestu poziomach + złota 
odznaka Flavon Group President Klub z dwoma 
brylantami + pobyt na szkoleniu zagranicznym 
w luksusowych warunkach wraz z osobą 
towarzyszącą.

8. President plus to lider, który sam spełnia 
warunki kwalifikujące go na poziom President 
oraz ma pod sobą w swojej sześciopoziomowej 
sieci przynajmniej jednego lidera na poziomie 
President (w każdej grupie liczy się ten na 
najbliższym poziomie). Poza tą grupą osiąga 
dodatkowo na sześciu poziomach przynajmniej 
1000 punktów obrotu w danym miesiącu, z tego 
przynajmniej 40 punktów za szybki start na 3 
poziomach.
Nagrodą jest: 4% bonusu dyferencyjnego od 
obrotu na dwudziestu poziomach + 1% ekstra 
bonusu od całych obrotów firmy na rynkach 
międzynarodowych, dzielony proporcjonalnie.

Szczegółowy system prowizji (plan 
marketingowy), zawierający wyjaśnienia i 
przykłady, znajdziecie Państwo w Regulaminie 
Klubu Flavon max, który jest dostępny w naszych 
biurach oraz w naszym serwisie internetowym.
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Informacje ogólne
Jak można zostać członkiem naszego Klubu?
To bardzo proste! Otóż w naszym Klubie nie 
obowiązuje opłata wpisowa lub rejestracyjna. 
Każdy konsument, który zakupi przynajmniej 
jeden karton produktu z rodziny Flavon max, 
(tzw. karton rejestracyjny) i podpisze „Umowę 
członkowską Klubu Flavon”, staje się członkiem 
Klubu, uprawnionym do wszystkich korzyści jakie 
zapewnia nasz Klub. Podpisana przez nowego 
członka Umowa trafia do naszej firmy. Po 
zaakceptowaniu i zarejestrowaniu jej w centrali 
firmy każdy nowy Klubowicz otrzymuje pocztą 
legitymację członkowską, zawierającą numer 
identyfikacyjny nowego Członka Klubu. Wszelkie 
informacje o działalności Klubu zawarte są w 
„Regulaminie Klubu Flavon”, który znajduje się w 
naszych biurach oraz na naszej stronie 
internetowej.

Zamawianie produktów
odbywać się może na różne sposoby:
 osobiście: każdy Członek Klubu może 

dokonać zakupu produktów osobiście w 
punktach dystrybucji Flavon Group w 
godzinach otwarcia biura. Za każdym razem 
należy wypełnić formularz zamówieniowy.

 inna forma: zamówienie można złożyć 
telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną. 
Warunkiem realizacji zamówienia jest 
wpłata za produkt wraz z kosztami 
transportu przez dokonanie wpłaty lub 
przelewu bankowego na konto Flavon Group 
(numer konta bankowego jest dostępny na 
stronie internetowej). Zamówione produkty 

firma Flavon Group dostarcza na podany 
adres przesyłką kurierską.

Przesyłki kurierskie, transport do domu
Każdy członek naszego Klubu ma prawo 
skorzystać z naszych usług kurierskich. Warunki 
i taryfy tej usługi są następujące: 
Zamówienie musi dotyczyć co najmniej jednego 
kartonu. Towar zostanie wysłany w następny 
dzień roboczy po zaksięgowaniu równowartości 
ceny i kosztów transportu na rachunku 
bankowym Flavon Group. Na dokonywanych 
przelewem wpłatach prosimy wyraźnie 
zaznaczyć nazwisko wpłacającego (czyli tej 
osoby, dla której mamy wystawić fakturę), jak 
również cel wpłaty (paczka). Na adres krajowy 
przesyłka dochodzi w ciągu 1-2 dni. Jeśli adres 
docelowy przesyłki i zarejestrowany we Flavon 
Group adres zamawiajacego różnią się od 
siebie, należy to zgłosić jednocześnie z 
zamówieniem. O warunkach przesyłania 
produktu do innych krajów Unii Europejskiej 
prosimy zasięgnąć informacji w naszej centrali 
(+36-52-520-520, +36-70-455-9000).

Ceny przesyłki z biur węgierskich
(ceny brutto, zawierają VAT)

Wysyłkami zagranicznymi zajmuje się
biuro w Debreczynie.

Biura w Krakowie i we Wrocławiu zajmują się 
wysyłką tylko na terenie Polski. 

Koszt wysyłki krajowej w Polsce wynosi
18 PLN do 30 kg

Kraj HUF EUR GBP

Węgry (HU) 1000 4 3

Austria (AT), Słowakia (SK), Słowenia (SLO), 
Czechy (CZ), Rumunia (RO)

3000 12 8

Niemcy (DE), Belgia (BE), Holandia (NL), 
Luksemburg (LU), Włochy (IT), Dania (DK), 
Francia (FR), 4000 16

11

Wielka Brytania (UK) 12

Szwecja (SE)  5000 20 13,5

Finlandia (FI), Grecja (GR), Portugalia (PT) 
Estonia (EE), Łotwa (LV), Litwa (LT), Hiszpania (ES)

10000 40 27
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Marża detaliczna
Priorytetowym celem Klubu Konsumentów Flavon max 
jest dostarczanie produkowanych przez siebie 
suplementów członkom swego Klubu. Członkowie Klubu 
zaopatrują w te produkty głównie swoje rodziny i 
przyjaciół oraz prowadzą rekrutację nowych członków 
Klubu. Dystrybucja odbywa się za pośrednictwem Klubu 
Konstumentów Flavon max, który jako jedyny 
uprawniony jest do wystawiania faktur, 
potwierdzających zakup produktów Flavon. Klubowicze 
mają prawo do zakupu produktów bezpośrednio od 
firmy w cenie klubowej (535 PLN/karton). 
Rozprowadzanie produktów w placówkach handlu 
tradycyjnego oraz sprzedaż na aukcjach internetowych 
jest wzbroniona. Produkty Flavon max mogą być 
dystrybuowane w drodze sprzedaży bezpośredniej.

Rabat
Każdy aktywny członek Klubu może otrzymać od Flavon 
Group rabat na zakupy do wysokości brutto 300 PLN, na 
konto swojej prowizji. Suma ta występuje jako pozycja 
„rabat” w miesięcznym rozliczeniu prowizji, które nasza 
firma wysyła każdemu członkowi Klubu do 15-go 
każdego miesiąca. Każdy Klubowicz może dowolnie 
zdecydować, czy wykorzysta ów rabat na zakupy, czy też 
zażąda wypłacenia tej sumy w formie prowizji – na 
podstawie wystawionej przez siebie lub swoją firmę 
faktury lub rachunku. Rabat może być wykorzystany w 
ciągu sześciu miesięcy od daty rozliczenia, wyłącznie 
przy zakupie na użytek własny klubowicza i odnosi się 
do każdego produktu rodziny Flavon. Przy zakupie 
jednego kartonu można skorzystać jedynie z jednego 
rabatu.

Punkt koordynacyjny (CP)
Każdy członek naszego Klubu może założyć punkt 
koordynacyjny (CP), czyli zakupić 12 kartonów produktu 
z przeznaczeniem do późniejszej sprzedaży i wejść - 
dzięki temu - w posiadanie takiego podręcznego 
magazynu, który może obsłużyć kandydatów na 
Klubowiczów, własnych klientów, współpracowników 
swej sieci. Ma to ogromne znaczenie, wszak w 
dzisiejszym kapitalistycznym świecie sprzedać można 
tylko to, co jest pod ręką, na zawołanie. W sprawie 
punktów koordynacyjnych wszelkimi informacjami służą 
nasi pracownicy w biurach centrali: numery telefonów: 
+36-52-520-520, +36-70-455-. lub w biurach w Polsce: 
numery telefonów: +48-12-655-01-71,
     +48-71-347-64-10

Kontakt

Flavon Group Kft.

Centrala w Debreczynie
4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.
Tel: +36-52-520-526 Fax: +36-52-520-521
E-mail: info@flavongroup.com
Biuro czynne od poniedziałku
do piątku w godz.: 8.00 – 20.00

Biura obsługi klienta:
30-683 Kraków, ul. Nowosądecka 68 
Telefon: +48-12-655-01-71 Fax: +48-12-655-01-72
E-mail: biuro@flavongroup.pl
Biuro czynne od poniedziałku
do piątku w godz.: 8.00 – 18.00

51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1 
Telefon: +48-71-347-64-10 Fax: +48-71-347-64-11
E-mail: wroclaw@flavongroup.pl
Biuro czynne od poniedziałku
do piątku w godz.: 8.00 – 18.00

www.flavonmax.com

Obcojęzyczna obsługa klienta:
- Angielski: +36-52-520-522
- Czeski i słowacki: +36-52-520-525
- Polski: +36-52-520-526
- Niemiecki: +36-52-520-523
- Włoski: +36-52-520-527
- Rumuński: +36-52-520-524

Konta bankowe dla odpowiednich walut: 
PLN: Flavon Group Polska Sp. z o.o.

nr konta BPH S.A.:
65 1060 0076 0000 3200 0126 8198

HUF: Flavon Group Kft. Raiffeisen
12052705-00219673-00100003
IBAN: HU81 12052705-00219673-00100003
SWIFT: UBRTHUHB

EUR: Flavon Group Kft. Raiffeisen
12052705-00219673-00200000
IBAN: HU60 12052705-00219673-00200000
SWIFT: UBRTHUHB


