FLAVON USA _ Letter from Truth in Advertising.
Hernyák Csilla <
To: lsmith@truthinadvertising.org
Cc:

>

Mon, Jan 29, 2018 at 9:49 AM

Dear Ms. Smith,

I am writing to you on behalf of Flavon USA, LLC.
We have received the attached notification letter from you, representing Truth in Advertising, Inc.

Our company is committed to comply with all applicable laws, regulations and recommendations regarding its activities,
both on a federal and state level.
We are also committed to uphold the DSA Code of Ethics.

Please note that part of the claims you listed does not belong to our company’s marketing materials, they were not posted
or published by Flavon, so we cannot take responsibility for those. In all cases we notify our business partners about the
advertising regulations and their legal consequences. This is the most we can do

We will review the rest of the claims and take the necessary action in accordance with our legal advisors’ guidance.

Please feel free to contact me directly in the future in any matter you would like to bring our attention to.

Üdvözlettel / Kind regards:
HERNYÁK Csilla / Csilla HERNYÁK
Nemzetközi Kereskedelmi Ügyintéző / International Commercial Executive
Flavon Cégcsoport / Flavon Company Group
Mobile:
Web: www.flavonmax.com
Facebook: www.facebook.com/flavonmaxklub

Kérjük gondoljon a környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt az emailt!
Please consider the environment before printing this email.
Ez az üzenet személyes/bizalmas információt tartalmazhat, és kizárólag a címzett(ek)nek szól. Amennyiben
tévedésből jutott Önhöz, kérjük, értesítse a feladót, és az üzenetet törölje rendszeréből. Amennyiben nem Ön ennek

az üzenetnek a szándékolt címzettje (vagy ilyen személyhez való eljuttatásának felelőse), ezt az üzenetet nem
másolhatja vagy juttathatja el más számára. Kérjük azonnali értesítését, amennyiben Ön vagy munkaadója nem járul
hozzá ilyen jellegű üzenetek fogadásához. A jelen üzenet küldőjének elektronikus levélcímére való üzenetküldéssel
Ön hozzájárul ahhoz, hogy a levél tartalmát a Flavon Group Kft. címzetten kívüli kijelölt munkatársa megismerje. A
Flavon Group Kft. nem vállal felelősséget jelen elektronikus levél vagy csatolmányai hibás vagy hiányos
továbbításából vagy engedély nélküli felhasználásából eredő esetleges károkért.
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