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A természet iránti tisztelet
és a tiszta, jó szándék tette
lehetővé számunkra, hogy
megalkossunk egy olyan
kivételesen hatékony és időálló
koncepciót, amely támogatja
a test regenerálódását,
valamint a lélek és a szellem
kiegyensúlyozott működését.
Az emberi szervezetre egységes
egészként tekintünk. Nem
létezik benne sem egészség, sem
betegség, csakis harmónia vagy
diszharmónia. Az egyensúlyi
állapotból való kibillenés okát
keressük, és gyengéd, kíméletes
hatással adjuk vissza a test
természetes erejét és vitalitását.

Valamennyi készítményünket mélységes
felelősségtudattal, valamint a fitoterápia, az
aromaterápia, a homeopátia legújabb ismereteinek
felhasználásával és a hagyományos kínai orvoslás
alapelvei iránti tisztelettel állítjuk elő.
Kínálatunk gerincét a rendkívül hatékony Pentagram®
regeneráció módszere alapján kifejlesztett és összeállított
készítmények alkotják. Öt termék, amely az öt fő természeti
elemet képviseli: a Fát, a Tüzet, a Földet, a Fémet és a Vizet.
Bár az egyes készítmények az emberi szervezet egy-egy
területére koncentrálnak leginkább, hatásaik kölcsönösen
kiegészítik, kiegyensúlyozzák egymást, és közösen,
egységben alkotnak olyan rendszert, amely hatékonyan
regenerálja az emberi testet.
Meggyőződésünk: készítményeink olyannyira kivételesek,
hogy a fogyasztókhoz vezető útjuknak is kivételesnek,
egyedülállónak kell lennie. Az Energy Klubokban olyan
környezetet teremtünk, amely lehetővé teszi a készítmények
potenciáljának tökéletes kihasználását, segít továbbá
klubtagjaink szükségleteinek maradéktalan megértésében,
valamint a klubok elegendő időt és megfelelő helyet
kínálnak a kölcsönös megértés kialakulásához.
Az okokat keressük, hogy hosszú távú, hatékony
megoldásokat javasolhassunk. Nagy hangsúlyt fektetünk az
okok minőségi feltárására, tanácsot adunk az egészségügyi
szakemberek által előírt terápia kiegészítéséhez.

Pentagram®
gyógynövény-koncentrátumok
A Pentagram® gyógynövény-koncentrátumok
alkotják kínálatunk alappillérét.
A koncentrátumok hatásmechanizmusa
holisztikus látásmódon alapul, azaz
a koncentrátumok előállításakor szem előtt
tartjuk, hogy a test, a lélek és a szellem
kölcsönösen összefonódik. Összetételüket
tekintve a jin és a jang, valamint az 5 elem ősi
elméletéből indulunk ki, és a készítményeket
gyártásuk során a modern tudomány
ismereteivel gazdagítjuk.
A készítmények két szinten hatnak
az emberi szervezetre. Hatóanyagaik
a fitoterápiás alkotóelemek segítségével
közvetlenül befolyásolják az egyes szerveket,
a bioinformációs összetevők pedig az
agykéreg alatti irányító központokra hatnak,
így befolyásolják a betegség közvetlen okát.

A készítmények megfelelnek az öt természeti alapelem
energiáinak: Vironal – Fém, Regalen – Fa, Renol – Víz,
Gynex – Föld, Korolen – Tűz, és segítenek abban, hogy az
életfolyamatokat egyensúlyi állapotban tartsuk.
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Alkalmazása: Az alábbi problémák
esetén segíthet: ekcéma,
allergia, emésztési nehézségek,
étvágytalanság, elégtelen epehólyagműködés (epepangás), epekő,
pikkelysömör, asztma és a felsorolt
betegségek krónikus állapotai.
Támogatja a fertőző májgyulladás,
sárgaság vagy mononucleosis, esetleg
alkohol, különböző gyógyszerek
és toxikus anyagok által károsított
máj regenerálódását emelkedett
értékeket mutató májteszt
vagy teljes kimerültség esetén.
Biztosítja a porcok megújulását
és tápanyagellátását, javítja az
inak minőségét és működését.
Felhasználhatjuk a szervezetben
felhalmozódott salak- és
méreganyagok eltávolítására, a sejtek
regenerálására, az immunrendszer
megerősítésére, a daganatos
megbetegedésekben alkalmazott
orvosi terápia kiegészítésére,
valamint hozzájárul a szervezet teljes
regenerálásához, megfiatalításához.

Alkalmazása: Segít megelőzni az
érbetegségek, az agyvérzés, az
infarktus, az érelmeszesedés, az
elégtelen perifériás vérellátás és
a magas koleszterinszint kialakulását.
Támogatja a vérképzést, és segítséget
nyújt olyan vérbetegségekben,
mint a vörös- és fehérvérsejthiány, a leukémia, továbbá idegi
problémák és epilepszia. Sikeresen
alkalmazható energiahiány és
a szervezet teljes kimerültsége
esetén. Hatékony lehet a legtöbb
pszichés betegség kezelésében
(depresszió, bipoláris zavar,
autizmus stb.). Antioxidáns hatású,
elpusztítja a szabad gyököket, segíti
a hormon- és az immunrendszer,
a csontvelő, a központi idegrendszer
és az agy működését. Befolyásolja
az agy tápanyagellátását és mérsékli
az időskori szenilitás tüneteit.
A gombákkal is felveszi a harcot.
Összetevői jótékonyan hatnak
a regenerációs folyamatokra
daganatos megbetegedésekben, és
támogatják az immunrendszert.

Alkalmazása: Segítséget nyújthat
cikluszavarokat, erős vérzést és
fájdalmas menstruációt, menzesz
előtti és utáni pecsételő vérzést,
premenstruációs szindrómát,
hangulatingadozást és változókori
panaszokat okozó hormonális
zavarokban. Előnyös lehet
petefészek-ciszták esetén, gátolja
kiújulásukat. Csillapítja a mellfeszülést
és a ciklikus változásokkal összefüggő
emlőfájdalmat, alkalmazásával
megelőzhető a mellekben tapintható
csomók kialakulása. Hasznos lehet
a nemi szervek ismétlődő gombás
megbetegedéseiben. Hozzájárulhat
a mell- és a méhnyak-daganatok
megelőzéséhez. Hasznos lehet
a pajzsmirigy alulműködéséből
eredő hajhullás esetén és
fogyókúrában. Segítséget nyújthat
gyomorgyulladásban, lassítja
az öregedés folyamatát, javítja
a szervezet energetikai egyensúlyát.
Kiegészítő szerként alkalmazható
sclerosis multiplexben (SM), valamint
a gyenge immunitás megerősítésére.

Alkalmazása: Betegségmegelőzésre
is hasznos, emellett főleg olyan
tünetek fellépésekor használható,
amelyek a tüdő energetikai pályájával
vannak kapcsolatban: légzési
nehézségek, köhögés, légszomj,
torokfájás stb. Növeli a szervezet
ellenálló-képességét, kivételesen
hatékony lehet vírusfertőzések
kezdeti szakaszában. Kiválóan
alkalmazható a szaglás elvesztésekor.
Előnyös lehet gyomor- és
nyombélfekély, az emésztőrendszer
különféle gyulladásai, fekélyes
vastagbélgyulladás, valamint
Crohn-betegség esetén. Támogatja
a lép működését, harmonizálja az
immunrendszer és a nyirokrendszer
működését, segíti a verejtékezést.
Vírus- és baktériumölő hatású,
antibiotikumokkal együtt is
alkalmazható, sőt hatásuk szinergikus.
Remek kiegészítő készítmény lehet
gyermekbetegségek (kanyaró, skarlát
stb.) gyógyításában vagy a belőlük
való lábadozás során.

Alkalmazása: Segítséget nyújthat
urológiai panaszok, húgyúti
gyulladások, vesekő, vizelési
és prosztataproblémák, az alsó
végtagok és a szemkörnyék
duzzanatainak kezelésében. Hasznos
lehet magas vérnyomás, ekcéma,
kiütések, akne esetén is. Nehézfémterhelésben segíti a szervezet
méregtelenítését, továbbá
előnyösen hat korai őszülés és a férfi
terméketlenség egyes típusai esetén.
Jótékony hatású nehéz mozgással
kísért ízületi elváltozások, reuma,
köszvény, ízületi gyulladás (arthritis),
gerincfájdalom, a gerinc oldalirányú
elferdülése (scoliosis) és Bechterewkór ellen. Mivel támogatja a vese és
a nyirokrendszer működését, növeli
a szervezet immunitását is.

Regeneráló
Pentagram® krémek
A Pentagram® regeneráció rendszerét
5 bioinformációs Pentagram® krém
egészíti ki, amelyek szintén megfelelnek az
5 elemnek: Droserin – Fém, Protektin – Fa,
Artrin – Víz, Cytovital – Föld, Ruticelit – Tűz.
A krémek gondosan összeválogatott
kompozíciója 50%-ban tartalmaz
gyógynövénykivonatokat és nagy
mennyiségű tápláló, valamint bőrvédő
összetevőket. Fontos alkotóelemük
a harmadkori termálvíz, a jelentős
gyulladáscsökkentő hatású humátok és az
értékes gyantakivonatok (mirha, tömjén,
Croton lechleri), amelyek biztosítják
a krémek maximális regeneráló hatását.

A Pentagram® krémek nemcsak összetételüknek, hanem
széleskörű felhasználhatóságuknak köszönhetően is
kivételesnek mondhatók. Könnyedén beszívódnak a bőr
mélyebb rétegeibe, onnan eljutnak a szövetekbe. Így nem
csupán a bőrre gyakorolnak jótékony hatást, hanem az
energetikai pályákon keresztül a mélyebben fekvő szervekre is.
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Alkalmazása: Máj-, epehólyag-,
gyomor-, lép- és hasnyálmirigyproblémák esetén használatos. Erős
fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő,
valamint tisztító hatású, és
serkenti a vérkeringést. Kiválóan
alkalmazható ekcémás, érzékeny,
kiütésekre hajlamos bőr, akne,
herpesz, pikkelysömör, övsömör,
allergiás kiütések, bőrgyulladás,
nehezen gyógyuló sebek kezelésére.
Nyugtatja a viszkető bőrt, elősegíti
a gombásodás megelőzését.
Kiegészítő szerként festékhiányos
bőr (vitiligo) esetén is jótékony
hatású. A benne levő tőzegkivonat
növeli a bőr ellenálló képességét
a különböző sugárhatásokkal,
például napégéssel, túlzott
szoláriumozással vagy a daganatos
betegeknél alkalmazott sugárterápia
káros hatásaival szemben.
Segítséget nyújt ínfájdalomban,
az inak megerőltetésében vagy
sérüléseiben. Javítja a hangszálak
működését.

Alkalmazása: Különböző
érbetegségek, érgyulladás,
aranyér, visszér, trombózis,
elégtelen perifériás vérellátás,
hajszálérgyengeség az arcon vagy
a testen, vérömleny, lábszárfekély,
felfekvés, zúzódás, csonttörés
esetén használatos. Kiegészítő
szerként használható a bőr
daganatos megbetegedéseiben,
csillapítja a sugárterápia kellemetlen
következményeit. Enyhíti a napégés
okozta fájdalmat, és gyorsítja a bőr
regenerálódását. Jótékony hatású
továbbá bőr- és ideggyulladás,
duzzanatok, nehezen gyógyuló
sebek és fekélyek, akne, az allergia
egyes fajtái és migrén, valamint lelki
feszültség esetén. Használata javasolt
még elégtelen vérkeringésben,
elnehezült, fáradt lábakra. A növényi
anyagok előnyösen hatnak bizonyos
gombás megbetegedésekre.
A vastagbél, a máj, a vese,
a csontvelő, az anyagcsere és
az immunrendszer energetikai
területeire hat. Használata
sportoláshoz is javasolt.

Alkalmazása: Kiválóan alkalmazható
a bőr sejtjeinek táplálására és
regenerálására. Vírusellenes (herpesz
vírus és cytomegalo vírusok),
fertőtlenítő, gombaellenes és
rákellenes hatású. Fiatalítja a bőrt,
regenerál és méregtelenít. Jótékonyan
hat különböző bőrsérüléseknél (műtéti
hegek gyógyulása, sebek, terhességi
csíkok, horzsolások, narancsbőr,
sugárzások okozta károsodások,
égések, gyulladások és herpesz).
Alkalmazása segíthet melldaganatok,
a hormonrendszer működési
zavarai és változókori tünetek
esetében. Kiegészítő terápiaként
használható festékhiányos bőr
(vitiligo), scleroderma, cukorbetegség
esetén, daganatos betegségekben
szenvedőknél támogatja
a sugárterápia miatt károsodott
szövetek regenerálódását. Segíti
a petefészkek működését, jótékonyan
hat meddőségben, támogatja
a megfelelő pajzsmirigyműködést.
Használhatjuk cisztákra és
bőrviszketésre is.

Alkalmazása: Harmonizálja
az energetikai pályákat nátha,
influenza, torokgyulladás, megfázás,
arcüreggyulladás, homloküreggyulladás, köhögés, szívtájéki
fájdalom, egyes mikrobák és gombák
okozta bőrbetegségek, lábszárfekély
esetén. Előnyös hatású lehet továbbá
a máj, a gyomor, a vékonybél és
a vastagbél gyulladásaiban, az
immunrendszer csökkent működése
esetén, továbbá nehézlégzés, asztma,
tüdő- és hörgőbetegségek, a szaglás
elvesztése és középfülgyulladás
során. Csillapíthatja a nyaki és a háti
gerinc, a váll, valamint a kulcscsont
tájékán fellépő fájdalmat is.

Alkalmazása: Összetevői
segítséget nyújtanak ízületi
gyulladás, izom- és íngyulladás,
reuma, gerincfájdalom, nyaktájéki
izomfájdalom, nyirokrendszeri
problémák, fáradtság, a végtagok
elégtelen vérellátása és további
mozgásszervi problémák esetén.
Előnyös lehet még köszvény, migrén,
derékfájás, fogfájás esetében és
ideiglenes izombénulás után.
Kiválóan alkalmazható utazási
betegség (kinetosis) és felfúvódás,
gyomorfájdalom, hasmenés,
lép- és hasnyálmirigypanaszok,
valamint emésztési problémák
kezelésében. Jótékonyan hat
a törött csontok regenerációjára,
hozzájárul a zúzódások,
izom-, ín- és ideggyulladások
gyógyulásához. Segíthet
továbbá veseelégtelenségben,
húgyhólyaggyulladásban és más
gyulladásos betegségekben,
prosztatabántalmaknál is.
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Alkalmazása: A dél-amerikai
őslakosok által használt Annona
muricata növényből nyert,
koncentrált kivonatot tartalmaz.
A növény minden részében
megtalálható legfőbb hatóanyag
az ún. annona acetogenin. Ez
a hatóanyag képes szelektíven,
kizárólag a daganatos sejtekre
hatni, ezért kiegészítő terápiaként
és másodlagos prevencióként
kiválóan alkalmazható onkológiai
betegségeknél (az onkológiai kezelés
után segít megvédeni a szervezetet
a betegség kiújulásától). Vírusölő,
antimikrobiális és parazitaellenes
hatásai is vannak. Csökkenti
a vérnyomást, előnyös hatású
a cukorbetegségre. Használata
depresszió, stressz és idegi
problémák esetén is javasolt.

Alkalmazása: A Cistus incanus
rózsa (bodorrózsa) leveleiből
származó, koncentrált növényi
kivonatot és a Cistus ladanifer
(balzsamos szuhar) tiszta esszenciáját
tartalmazza. Elsősorban vírusok
okozta fertőzésekkel szemben
hatékony, emellett felveszi a harcot
a gombákkal és a Chlamydiával is.
Kiválóan alkalmazható bármilyen
típusú felső légúti gyulladás
kezelésére. Segítséget nyújt
elhúzódó, szövődményekkel
vagy gyakori visszaesésekkel járó,
illetve a gyógykezelésre rezisztens
fertőzésekben. Növeli a szervezet
ellenálló-képességét. Fertőzés
esetén természetes antioxidánsként
(semlegesíti a szabad gyököket) védi
a szöveteket a gyulladások és toxinok
által okozott károsodásoktól.

Alkalmazása: Ez a tonizáló és
adaptogén hatású készítmény
élénkíti, harmonizálja és kíméli
a testet. Nyugtató hatású,
javítja az összpontosítást és az
agyműködést. Enyhíti az öregedéssel
kapcsolatos problémákat,
mérsékli a vele járó tüneteket,
mint a neurózis, a szorongás,
a neuraszténia, a depresszió
vagy az álmatlanság. Segítséget
nyújt kimerültség, krónikus
fáradtság tünetegyüttes (CFS),
megnövekedett szellemi és fizikai
igénybevétel esetén. Támogatja
a szervezet alkalmazkodóképességét
(adaptációját) a megváltozott
életkörülményekhez és
feltételekhez, enyhíti a stresszt.
Enyhe vágyserkentő lelki eredetű
potenciazavar esetén. Kiválóan
alkalmazható energiahiányban vagy
akkor, ha késő éjszakáig fittnek kell
maradnunk.

Alkalmazása: Regeneráló,
teljesítménynövelő készítmény.
Növényi összetevői hozzájárulnak
a csontok, a porckorongok, a bőr, az
ínak és az ízületi tokok állapotának
javításához. Jótékony hatású műtét,
baleset utáni gyengeségben.
Elősegíti az izomtömeg és az
izomerő növelését, valamint
edzéssel kombinálva a zsírbontást.
Prosztatapanaszok és gyakori
éjszakai vizeletürítés, továbbá
húgyhólyag- és vesegyulladás esetén
ugyancsak használatos. Harmonizálja
a hormonrendszert, erősíti
a mellékvese működését. Fokozza
a szexuális aktivitást, alkalmazása
potenciazavar és meddőség esetén
is javasolt. Segítséget nyújt szellemi
és lelki kimerültség, egyes ekcémák,
izomgyengeség és bélbetegségek
esetén, helyi alkalmazása
mérsékli a pikkelysömör tüneteit.
A gyógynövények és bioinformációk
együttese méregtelenítő hatású,
tisztítja a sejteket és a vért.

Alkalmazása: A Relaxin két rendkívül
hatékony természetes növényi
kivonat egyedülálló kombinációja.
A liliomfa (magnólia) kérgének
és a kudzu gyökerének kivonatát
tartalmazza. Mindkét hatóanyagot
kivételes módszerrel nyerik ki,
a hagyományos vízbázisú extrakciót
ötvözve az alkoholos extrahálással.
Testünket megnyugtatja, eközben
készenlétben tartja az éles elmét.
Segít leküzdeni a stresszt, hatékony
segítséget nyújt szorongás
és nyugtalanság esetén. Enyhíti
a függőséget és javítja a kognitív
funkciókat. Kiválóan használható
a szájüregi diszkomfort érzés
megelőzésére is.

Egyéb
gyógynövény-koncentrátumok

Szoliter
gyógynövény-koncentrátumok

ANNONA
MURICATA FORTE

Fertőzésekkel
szembeni védelem
Mára bebizonyosodott,
hogy a természet bizonyos
esetekben ellenáll az
antibiotikumoknak,
sőt a mikrobák lassan
kezdenek felülkerekedni
rajtuk. A legtöbb légúti
betegség vírusos
eredetű, mégis gyakran
antibiotikumokkal
kezeljük őket. Ennek
következtében nő az
allergia előfordulása és
a mikrobák gyógyszerekkel
szembeni rezisztenciája.
Az antibiotikumok
használatát alaposan meg
kell fontolni, és itt az ideje
az új utak keresésének. Az
egyik ilyen utat az Energy
készítményei jelentik.

GREPOFIT

GREPOFIT
DROPS

GREPOFIT
SPRAY

GREPOFIT
NOSOL AQUA

DRAGS
IMUN

DRAGS IMUN
SZAPPAN

Jellemzése:
grépfrút, Echinacea purpura,
szudáni hibiszkusz és orvosi
zsálya kivonatot tartalmazó,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 135 kapszula

Jellemzése:
grépfrút, Echinacea purpura,
szudáni hibiszkusz és orvosi
zsálya kivonatot tartalmazó,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 30 ml

Jellemzése:
grépfrútmag, kasvirág, fokhagyma
és propolisz kivonatot tartalmazó,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 14 ml

Jellemzése:
grépfrút, orvosi zsálya és bajkáli
csukóka kivonatát tartalmazó,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 20 ml

Jellemzése:
bőrkondícionáló, antioxidáns
Tartalom: 30 ml

Jellemzése:
amazóniai kaucsuktejet tartalmazó,
természetes glicerin szappan
Tartalom: 100 g

Alkalmazása: Segítséget nyújt
heveny vírusos vagy bakteriális
eredetű fertőzésekben, serkenti
az immunrendszer működését és
lerövidíti a betegségek lefolyását.
Légzőszervi betegségek,
megfázás, köhögés kezelésére
és lázcsillapításra használatos.
Jótékonyan hat nőgyógyászati és
urológiai gyulladásokra, valamint
gyomor- és bélgyulladásokra.
Felveszi a harcot a gombákkal. Javítja
az érfalak állapotát, jótékonyan hat
a visszerekre, az érgyulladásra és
az aranyérre. Csillapítja a vérzést.
Kiegészítő készítményként
kiválóan alkalmazható allergia,
asztma és ekcéma kezelésében.
Segít megelőzni az afták és
a herpesz kialakulását, valamint
a szájzug berepedését, előnyös
sebgyógyuláskor és fekélyeknél.
A hagyományos antibiotikumoktól
eltérően nincs mellékhatása.

Alkalmazása: A vírusok,
baktériumok és gombák széles
palettájával szemben hatékony
készítmény. Segítségünkre van
légúti betegségek kezelésében:
nátha, felső légúti hurut, influenza,
vírusos fertőzések, torokgyulladás,
orrgarat-gyulladás, köhögés,
rekedtség, orrüreg- és szájüreggyulladás, mandulagyulladás és
középfülgyulladás. Egyik hatalmas
előnye, hogy rendkívül gyorsan
felszívódik, és hatása azonnal
érzékelhető. Már a szájüreg és a torok
nyálkahártyájával való első érintkezés
után kifejti hatását. A szintetikus
antibiotikumokkal végzett kezeléssel
szemben nem zavarja meg az
egészség számára fontos, jótékony
baktériumflórát. Összességében
megerősíti a szervezet ellenállóképességét és méregteleníti a testet.

Alkalmazása: A természetes
hatóanyagok kombinációja
segítséget nyújt akut vírusos
vagy bakteriális eredetű szájüregi
fertőzésekben, és lerövidíti
a betegségek lefolyását.
Antimikrobiális és gyulladásellenes
hatásai remekül alkalmazhatók
orrgarat-gyulladás, torokgyulladás
vagy akár fertőző mononucleosis
kezelésében, továbbá ínyvérzés és
afta ellen. A spray rendkívül hatékony
összetevői nem ingerlik és nem is
„égetik” a gyulladt nyálkahártyát.
Felgyorsítja a sebek gyógyulását.
Kellemes, enyhén mentolos ízű.

Alkalmazása: Jótékonyan
hat a nátha és tünetei ellen.
Megkönnyíti a légzést és csökkenti
a betegségből adódó diszkomfort
érzetet. Segít megakadályozni
a betegség újbóli kialakulását.
Rendszeres, betegségmegelőző célú
használatával az orr nyálkahártyáját
kíméletesen megtisztíthatjuk,
illetve tisztán tarthatjuk, egyben
mérsékeljük a felső légúti fertőzések
kialakulásának kockázatát. Ez
a higiéniai jellegű alkalmazás azok
számára is kiváló, akik nap mint
nap klimatizált helyiségekben
tartózkodnak. Az orrnyálkahártya
regenerálódik, ismét hidratálttá
válik, ami segít megelőzni
a légkondicionálás negatív
következményeit.

Alkalmazása: A Croton lechleri
növényből származó, tiszta
kaucsuktejet tartalmaz (ismertebb
nevén Sangre de drago,
„sárkányvér”). Baktérium-, vírusés gombaellenes, antioxidáns és
a homeosztázist helyreállító hatású,
felgyorsítja a sebek, a szövetek, a bőr,
az afták, a fekélyek, a különböző
gyulladások gyógyulását.
Ajakherpesz esetén a Drags
Imunt (esetleg Grepofit sprayvel
váltogatva) helyileg alkalmazzuk,
kiegészítve a Grepofit kapszula
szedésével. Segíthet továbbá
gyulladt pattanások, esetében,
a rovarcsípés vagy harapás helyét
(darázs, kullancs stb.) a kullancs
eltávolítása után kenjék be Drags
Imunnal. Jótékonyan hat minden
vírusos eredetű bőrelváltozásra vagy
betegségre, beleértve az apróbb
szemölcsöket, illetve szemölcs
jellegű bőrkinövéseket is.

Alkalmazása: A Croton lechleri
gyantája (Sangre de drago,
„sárkányvér”) nagy mennyiségű
antioxidánst, taspin alkaloidot,
tannint és további olyan
anyagokat tartalmaz, amelyek
egyedülálló gyulladásellenes
és sebgyógyító hatásúak. Segíti
a bőr regenerálódását, felgyorsítja
a sebgyógyulás folyamatát, és
megújítja a bőrt. Fertőtlenítő hatású
egyes gombás bőrbetegségek,
valamint vírusos eredetű
bőrproblémák esetén, és kiválóan
alkalmazható szemölcsökre. Enyhíti
a bőrgyulladásokat, ekcéma vagy
akne kezelésére szintén kiváló.
Jótékonyan hat első fokú égési
sérülésekre, csillapítja a bőr allergiás
reakcióit, valamint a rovarcsípés
okozta kellemetlen tüneteket.

Humát
készítmények
A külső és belső használatra
szolgáló humát készítmények
tőzegkivonatokat, ún.
humátokat tartalmaznak,
amelyek jelentős mértékben
képesek megtisztítani
a szervezetet. Elbánnak
a legkülönfélébb
mutagénekkel: sugárzások,
dohányzás, vegyi anyagok,
gyógyszerek, veszélyes
vírusok (ún. onkovírusok).

A humátok magukhoz kötik a nehéz fémeket,
a toxinokat, a szerves vagy akár szervetlen
eredetű anyagokat, és ezt követően
mindenféle kockázat nélkül kiválasztják őket
a szervezetből. Elsősorban a bélrendszert
védik, és megakadályozzák, hogy a káros
anyagok bekerüljenek a vérkeringésbe.
Antioxidáns hatásúak, „rábírják” a szabad
gyököket, hogy „kiégjenek”. A humin
anyagok a legerősebb immunomodulátorok
közé tartoznak, és több területen is képesek
megóvni a szervezet működését.

CYTOSAN

CYTOSAN
INOVUM

CYTOSAN
FOMENTUM GEL

CYTOSAN
SAMPON

CYTOSAN
SZAPPAN

BALNEOL

Jellemzése:
Humátokat, borostyánkősavat
és szilimarint tartalmazó,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 90 kapszula

Jellemzése:
humin anyagokat, borostyánkősavat,
szilimarint és zöld agyagot tartalmazó,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 90 kapszula

Jellemzése:
bioinformációs humátpakolás
Tartalom: 100 ml

Jellemzése:
humin anyagokat tartalmazó sampon
Tartalom: 200 ml

Jellemzése:
kálium-humát tartalmú,
természetes glicerin szappan
Tartalom: 100 g

Jellemzése:
bioinformációs humátfürdő
Tartalom: 110 ml

Alkalmazása: A máriatövis
terméséből nyert szilimarint és
borostyánkősavat is tartalmazó
kálium-humát (tőzeg) koncentrátum
kivételes méregtelenítő képességével
a legerősebb immunstimuláns
készítmények sorába tartozik.
A tőzeg védi a sejteket, javítja
oxigénellátásukat, képes elpusztítani
többféle gombát és vírust (főleg
a herpesz vírust). A Cytosan segít
megelőzni az infarktust és az
agyvérzést, óvja a bélrendszer és
a máj működését. Előnyösen hat
mozgásszervi megbetegedésekben,
a csontok és az ízületek elváltozásai
esetén. Intenzív és mélyreható
méregtelenítő képességének
köszönhetően segít megelőzni
egyes daganatok kialakulását, főleg
a vastagbélben és a végbélben.

Alkalmazása: Hatékonyan
méregteleníti az egész
szervezetet, azon belül is főleg
az emésztőrendszert. Kiváló
abszorpciós és méregtelenítő
tulajdonságú zöld agyagot tartalmaz,
amely a szervezetben nem szívódik
fel. Az emésztőrendszer gyulladásai
és autoimmun betegségei, gyomorés nyombélfekély, továbbá emésztési
panaszok (székrekedés, hasmenés)
esetén használatos. Segítséget nyújt
bakteriális és vírusos fertőzésekben,
továbbá csökkent immunitásban
is. Gyakran alkalmazzák
az emésztőrendszer, főleg
a vastagbél és a végbél daganatos
megbetegedéseinek kezelésében.
Védi a májat a méreganyagoktól,
segíti regenerálódását.

Alkalmazása: Lignohumátot,
kálium-humátot, szilimarint és
borostyánkősavat tartalmazó,
kizárólag külsőleg alkalmazható,
bioinformációs készítmény.
Elsősorban borogatásként,
arcpakolásként, fürdőadalékként
és a sérült területek mosógéleként
javasolt a használata. A bőrön
át segít megszüntetni a belső
szervek gyulladásait, méregteleníti
a szervezetet, felgyorsítja
a sebgyógyulást. Kozmetikai
célokra (bőrtisztítás és bőrfiatalítás),
valamint bőrproblémák kezelésére
(gyulladások, kiütések, herpesz,
sérülés, akne) egyaránt használható.
Kiegészítő kezelésként mozgásszervi
panaszokra és ízületi problémákra
(porckopás, ízületi gyulladás,
köszvény, gerincfájdalom) is ajánlott.
Segítséget nyújt nőgyógyászati
problémákban és a belső szervek
krónikus gyulladásaiban.

Alkalmazása: A humátok, amelyek
a szerves anyagok fokozatos
lebomlásával keletkeznek, igen
bonyolult szerkezetűek. A humin
anyagoknak köszönhetően a káros
lerakódások távoznak a bőrből, és
ezzel megújulhat annak természetes
funkciója. A humin anyagok
nyugtatják az irritált és viszkető
bőrt, és erősítik a védő savköpenyt.
A Cytosan sampon használata
elsősorban fejbőrproblémák esetén
(korpa, ekcéma, pikkelysömör
vagy egyéb bőrprobléma) ajánlott.
A készítmény mélyrehatóan tisztítja
és méregteleníti a fejbőrt, illetve
a hajat. Zsírosodásra hajlamos és
vékonyszálú hajra ajánlott, mert
alaposan tisztít és megerősíti
a hajszálak szerkezetét. Tusfürdőként
szintén alkalmazható (például
pikkelysömör esetén).

Alkalmazása: A humátok olyan
magas kémiai reaktivitású, bioaktív
anyagok, amelyek kivételes
hatást gyakorolnak a szervezetre
és energetikai rendszerére.
A Cytosan szappan támogatja
a méregtelenítést, a regenerációt
és a bőr fiatalítását. Hatását a bőr
mélyebb rétegeiben is kifejti, és
segíti a felszín alatti hámréteg
gyógyulását. Kiválóan alkalmazható
meggyengült, belső betegségek
által terhelt bőrnél. Jótékonyan hat
minden bőrfertőzésre, a gombás
fertőzéseket is beleértve. Ekcéma,
akne, pikkelysömör esetén ajánlott.

Alkalmazása: Nagy mennyiségű
humin anyagot és válogatott
illóolajokat tartalmazó,
bioinformációs aromafürdő.
Összetevői jótékonyan hatnak
a bőr felszíni rétegeire és a tüdőn
át bejutnak a vérbe. Harmonizálják
a szervek működését, és elősegítik
a szervezet teljes regenerálódását.
A készítmény előnyösen
alkalmazható krónikus vagy
megerőltetés következtében kialakult
ízületi-, izom- és gerincfájdalomnál.
Az illóolajok támogatják a bőr és
az ízületek jobb vérellátását, ennek
köszönhetően felgyorsul a sérült
szövetek regenerálódása. A fürdőolaj
méregtelenít, serkenti a keringést,
ösztönzi az immunrendszer
működését, és antioxidánsként segíti
a sejtek oxigénellátását. Az illólajok
közvetlenül hatnak az anyagcserére
és a központi idegrendszerre.

További természetes készítmények

SKELETIN

IMUNOSAN

REVITAE

VITAMARIN

PERALGIN

CELITIN

FLAVOCEL

Jellemzése:
szépiacsontot, tengerihal-olajat,
mangánt, növényi kivonatokat
és kollagént tartalmazó,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 135 kapszula

Jellemzése:
egyedülálló immunmoduláló
természetes hatóanyagokat
tartalmazó, bioinformációs
készítmény
Tartalom: 90 kapszula

Jellemzése:
növények és terméseik
kivonatát tartalmazó,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 90 kapszula

Jellemzése:
halolajat tartalmazó
bioinformációs készítmény
Tartalom: 90 kapszula

Jellemzése:
gyógynövény- és
gombakivonatokat tartalmazó,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 120 kapszula

Jellemzése:
Lecitin, páfrányfenyő (Ginko Biloba),
és ázsiai gázló (Gotu kola) kivonatát
tartalmazó bioinformációs
készítmény
Tartalom: 90 kapszula

Jellemzése:
flavonoidokat és
C-vitamint tartalmazó,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 150 tabletta

Alkalmazása: Segít megóvni és
regenerálni az ízületi porcokat,
gyulladáscsökkentő hatású, enyhíti
az ízületi fájdalmat. Az ízületek
gyulladásos és degeneratív
betegségeiben (ízületi gyulladás,
reuma, köszvény, porckopás)
használatos. Egyedülálló
összetételének köszönhetően
támogatja a csontok növekedését
és megfelelő ásványianyagellátásukat. Jótékonyan befolyásolja
a csontanyag képződését
a növekedési szakaszban, lassítja
a csontanyag ritkulását idősebb
korban (kiváltképp a változókor
után). Előnyösen hat valamennyi
kötőszövetre, nem csak a porcokra
és a csontokra. Javítja pl. az izmok,
az inak és a bőr rugalmasságát,
ellenállóbbá teszi a körmöket,
a fogakat, és fiatalítja a bőrt. Segíti
a csonttörések gyógyulását.

Alkalmazása: A leghatékonyabb
természetes anyagok egyedülálló
kombinációját tartalmazza,
megerősíti a szervezet nem
specifikus és specifikus ellenállóképességét. Segít megelőzni
a fertőző betegségek kialakulását,
támogatja gyógyulásukat,
felgyorsítja a betegségek utáni
lábadozást, és gátolja a fertőzés
kiújulását. Antibiotikumokkal együtt
is szedhető. Betegségmegelőző és
gyógyító hatásait számos civilizációs
betegség esetén kihasználhatjuk,
pl. érelmeszesedés, magas
koleszterin-, illetve vércukorszint
vagy stressz. Segítséget nyújthat
a daganatok elleni küzdelemben.
Támogatja a vérképzést, óvja a bőrt
a sugárzásoktól, semlegesíti a vegyi
anyagok hatásait. Összetevői
hozzájárulnak testi és lelki
egészségünk megőrzéséhez, erősítik
a szervezet stresszel szembeni
ellenálló képességét.

Alkalmazása: Növényi adaptogén:
lelki, szellemi és fizikai síkon is
ösztönzi a szervezet működését.
Segít enyhíteni a stressz okozta
negatív tüneteket, harmonizálja az
idegrendszer és az immunrendszer
működését. A készítmény magas
flavonoid tartalma a páfrányfenyő
(ginkgo) kivonattal együtt
megszabadítja a szervezetet
a szabad gyököktől, és jótékonyan
hat az érrendszerre, valamint
a nyálkahártyákra. A kudzu gyökér
javítja a melatonin és a szerotonin
képződését, a kedélyállapotot és
megkönnyíti az elalvást, illetve
jobb minőségűvé teszi az alvást.
A hatóanyagok – beleértve
a tökmagolajban található
cinket – támogatják a szövetek
regenerálódását, életerővel
és optimizmussal töltenek fel.
Előnyösen hat a készítmény
a gyomor működésére, a gyomorsav
kiválasztására. Élesíti a látást.

Alkalmazása: A halolaj az ómega-3
telítetlen zsírsavak, valamint a jód,
az A-vitamin és a D-vitaminok
legfontosabb természeti forrása.
Erősíti az immunrendszert.
Használata kiváltképp javasolt
szív- és érrendszeri betegségekben,
allergiában, daganatos
betegségekben szenvedő
embereknek. Szabályozza
a zsíranyagcserét. Cukorbetegek is
fogyaszthatják. Jótékonyan hat az
agy működésére, javítja a szellemi
és lelki kondíciót, tanulási és
viselkedési zavarokban ugyancsak
használatos. Segítséget nyújt ízületi
és gerincfájdalom, valamint reumás
megbetegedések kezelésében.
Támogatja többek között a csontok,
a haj, a bőr, az íny egészségét,
és előnyös hatású a látásra.
Gyermekvállalás tervezésekor
is ajánlott, hozzájárul a magzat
egészséges fejlődéséhez.

Alkalmazása: Bármilyen allergiás
reakció esetén segítségünkre lehet.
Szénanátha, allergiás kötőhártyagyulladás, viszketés, bőrpír, duzzadt
nyálkahártyák, allergiás kiütések
(csalánkiütés és atipusos ekcéma)
jelentkezésekor, továbbá élelmiszerallergia és asztma esetén egyaránt
alkalmazható. Segítséget nyújt
légúti betegségekben, megfázás,
influenza, köhögés, hörghurut,
orrgarat-gyulladás, „eldugult”
orr esetén. Jó szolgálatot tehet
migrénes fejfájáskor is. Harmonizálja
a hormonrendszer működését,
jótékonyan hat premenstruációs
tünetegyüttesben, rendszertelen
vagy fájdalmas menstruációban,
valamint a változókorral összefüggő
panaszokban. Javítja a vérkeringést.
Kiválóan alkalmazható kimerültség,
stressz, idegeskedés, depresszió,
izgatottság és szorongás esetében.

Alkalmazása: Elsősorban az agy azon
területeire fejti ki jótékony hatását,
amelyek a hosszú távú tervezésért,
összpontosításért és figyelemért
felelnek. Táplálja az idegrostokat
körülvevő mielinhüvelyeket. Javítja
a memóriát, stresszellenes hatású,
segít megelőzni a fáradtságot és
a kimerültséget. Parkinson-kór,
Alzheimer-kór, szenilitás és demencia
esetében is ajánlott a használata.
Serkenti a vérellátást (agy és hideg
végtagok), hozzájárul az infarktus
és az agyvérzés megelőzéséhez.
Támogatja továbbá a zsíranyagcserét,
szabályozza a koleszterinszintet.
Halláskárosodás, egyensúlyzavar
és látási zavarok kezelésében
szintén használatos. Erősíti a bőrt
és a nyálkahártyákat, segít megőrizni
a haj egészségét, csökkenti
a hajhullást, és gátolja a korpásodást.

Alkalmazása: A koncentrált
hibiszkuszkivonatot tartalmazó,
C-vitaminnal és speciális illóolajkeverékkel gazdagított készítmény
hatékonyan óvja a sejteket. Több
olyan enzim működését is támogatja,
amelyek részt vesznek a különböző
antioxidáns folyamatokban. A benne
lévő illóolajok baktérium- és
vírusellenes hatásúak. Kiegészítő
készítményként segítségünkre
lehet influenza, torokgyulladás,
orrgarat-gyulladás, hörghurut
és tüdőgyulladás kezelésében.
Jótékonyan hat különböző fertőzéses
betegségekben, vese- vagy
húgykövekben. Javítja a kötőszövetek
állapotát (izmok, szalagok, porcok,
fogak, csontok). Vérszegénységre
és különböző eredetű vérzésekre
kifejezetten ajánlott. Csökkenti az
érelmeszesedés, az infarktus és az
agyvérzés kialakulásának kockázatát.
Gyorsan pótolja az energiákat.
Cukorbetegek is használhatják.

Probiotikumok

Természetes
ásványi anyagok
és vitaminok
A növényekből és
termésükből kivont, tisztán
természetes eredetű,
a szervezet számára
létfontosságú, teljes értékű
vitaminok használata
előnyösebb, mint
a mesterségesen előállított
vitamin- vagy ásványi
anyag készítmények
alkalmazása. Ezek az
elemek a természetben
mindig más anyagokkal
létrehozott, harmonikus
kötésekben vannak
jelen, és ez a tény
a természetes eredetű
étrend-kiegészítőkben
pótolhatatlan szerepet tölt
be. Elsősorban a szinergikus
hatásuk fontos.

FYTOMINERAL

VITAFLORIN

Jellemzése:
ásványi anyagokat kolloid formában
tartalmazó készítmény
Tartalom: 100 ml

Jellemzése:
növények és termésük
kivonatát tartalmazó
bioinformációs készítmény
Tartalom: 90 kapszula

Alkalmazása: A készítmény
a Mengyelejev-féle periódusos
rendszer több mint 60 elemét
tartalmazza koncentrált kolloid oldat
formájában. A benne levő ásványi
anyagok felszívódásának mértéke
eléri a 98%-ot. Ezek az elemek
segítenek fenntartani a szervezet
optimális bioenergetikai egyensúlyát,
támogatják a vitaminok hatásának
érvényesülését a szervezetben,
hozzájárulnak a hormontermeléshez.
A Fytomineral több összetevője is
antioxidánsként hat a szabd gyökökkel
szemben. Az ásványi anyagok
kolloid formája méregtelenítő
hatású. Segíti a test, a bőr, a haj és
a körmök regenerálódását. Kiválóan
alkalmazható stressz, fáradtság,
kimerültség és lábadozás esetén.
Cukorbetegeknek kifejezetten
ajánlott, serkenti a hormonrendszer
működését. Javítja az agyműködést,
támogatja a vérképzést. Sportoláshoz
és túrázáshoz remek ionos ital
készíthető belőle.

Alkalmazása: A természetes
vitaminok, ásványi anyagok
és biológiailag aktív anyagok
kombinációja növeli a szervezet
stresszel, fertőző betegségekkel
szembeni ellenálló-képességét,
és ellensúlyozza a szennyezett
környezet negatív hatásait.
Javítja a szellemi kondíciót és
a kedélyállapotot, segít megelőzni
a fáradtságot és a kimerültséget,
támogatja továbbá az idegrendszer
megfelelő működését. Magas
antioxidáns tartalmának
köszönhetően lassítja az öregedést.
Támogatja az emésztést, óvja az
emésztőrendszer nyálkahártyáit.
Helytelen táplálkozás, megváltozott
táplálkozási szokások és vegán
étrend esetén kifejezetten javasolt
az alkalmazása. Védi a szívet és az
ereket, segít megelőzni a keringési,
valamint egyéb civilizációs
betegségek kialakulását.

A probiotikus
baktériumkultúrák
segítenek fenntartani az
egészséges bélmikroflórát,
így fontos szerepet
játszanak az emésztés
és az immunrendszer
működésében.
A probiotikumok
megakadályozzák
a kórokozó
mikroorganizmusok,
baktériumok és
gombák szaporodását.
Emellett fontos szerepet
töltenek be a daganatos
megbetegedések
és az ételallergia
elleni küzdelemben.
Kiválóan kiegészítik az
antibiotikum-kezeléseket,
a kúra alatt és után is
javasolt a szedésük.

PROBIOSAN

PROBIOSAN
INOVUM

Jellemzése:
Chlorellát és probiotikus kultúrát,
valamint inulint tartalmazó,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 90 kapszula

Jellemzése:
probiotikus kultúrák elegyét,
béta-glükánokat, kolosztrumot
és inulint tartalmazó,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 60 kapszula

Alkalmazása: Az édesvízi alga,
az inulin és a probiotikumok
páratlan kombinációja elsősorban
az emésztésre, valamint a bél
mikroflórájának regenerálódására
gyakorol rendkívüli hatást
antibiotikum-kezelés vagy
hormontartalmú fogamzásgátló
szedése után is. Korlátozza
a bélgyulladást, székrekedést
vagy hasmenést okozó patogén
baktériumok szaporodását.
Támogatja a bélmozgást. Segít
megelőzni a rákos sejtburjánzást
a belekben. Erős antioxidáns hatású,
javítja az immunrendszer működését.
Használata allergia és fáradtság
esetén is javasolt. Fogyókúra alatt,
serdülőkorban, megnövekedett
fizikai terhelés esetén kifejezetten
ajánlott a használata.

Alkalmazása: A Probiosan
Inovum segíti az emésztést és
a bélműködést, továbbá előnyösen
hat a bélmikroflórára. Alkalmazása
elsősorban hasmenés, székrekedés
és bélgyulladások esetén javasolt.
Antibiotikumokkal együtt is
szedhető. és az antibiotikum-kúra
után is javasolt az adagolása.
Hozzájárul a vastagbél-daganatok
kialakulásának megelőzéséhez.
Hatékonyan erősíti az
immunrendszert. Segítséget
nyújt mind légúti, mind bőr- vagy
élelmiszer-allergiában, jótékonyan
hat húgyhólyaggyulladás és
nőgyógyászati fertőzések
kezelésében. Csökkenti
a koleszterinszintet.

Zöld élelmiszerek
Az olykor szuper élelmiszereknek is
nevezett zöld élelmiszerek kizárólag
természetes, minimális mértékben kezelt
forrásokból származnak, és jelentőségük
hatalmas tápanyagtartalmukban rejlik.
Nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi
anyagok, enzimek, antioxidánsok,
aminosavak és a szervezetünk számára
létfontosságú anyagok gazdag forrásai.
A szinergia, azaz az anyagok kölcsönös
együtthatásának elve szerint működnek,
így hatásuk megsokszorozódik.

Az Energy küldetésének tekinti, hogy felkutatassa bolygónknak
a civilizációtól távoli szegleteiben, a még teljesen tiszta természet kis
szigetein található legjobb kvintesszenciákat. Kiváló minőségű biológiai
forrásainkat kizárólag ezekről a helyekről, az érintetlen természet öléről
szerezzük be, majd kíméletesen feldolgozzuk, alaposan ellenőrizzük és
még friss állapotban csomagoljuk őket.

ORGANIC
CHLORELLA
TABS / POWDER

HAWAII
SPIRULINA
TABS / POWDER

BARLEY
JUICE
TABS

ORGANIC
BARLEY JUICE
POWDER

SPIRULINA
BARLEY
TABS

Jellemzése:
édesvízi Chlorella algát
tartalmazó készítmény
Tartalom: 200 tabletta / 100 g

Jellemzése:
édesvízi Spirulina algát
tartalmazó készítmény
Tartalom: 200 tabletta / 100 g

Jellemzése:
zöldárpából nyert, szárított
árpalevet tartalmazó készítmény
Tartalom: 200 tabletta

Jellemzése:
zöldárpából nyert, szárított árpalevet
tartalmazó készítmény
Tartalom: 100 g

Jellemzése:
édesvízi Spirulina algát és zöldárpakivonatot tartalmazó készítmény
Tartalom: 200 tabletta

Alkalmazása: A csendes-óceáni
Tajvan szigete kínálja a Föld legjobb
minőségű Chlorella algáját. Forrásvíz
által táplált, egyedülálló élőhelye
adja a Chlorella mérhetetlen
tisztaságát és hatékonyságát. Fontos
vitaminok és ásványi anyagok forrása.
Klorofillban és CGF növekedési
faktorban gazdag.
Garantáljuk a legmagasabb
minőséget, a legtisztább beszerzési
forrásoknak és a BIO tanusításának
köszönhetően.

Alkalmazása: A Hawaii-szigetek
érintetlen természeti környezetében
hullámzó, színtiszta tengervízből
nyerjük a világ legjobb minőségű
Spirulináját. A napsugarak ölelte,
egyedülálló környezetben lassan
növekvő és erősödő Spirulina alga
hihetetlen mennyiségű energiával
töltődik fel, hogy segítségünkre
legyen egészségünk megőrzésében.
A növény vitaminok, ásványi
anyagok és tápanyagok figyelemre
méltó skáláját kínálja. A Hawaiiról származó Spirulina majdnem
kétszer annyi biológiai hatóanyagot
tartalmaz, mint bármelyik másik
Spirulina a Földön, és megközelítőleg
30 olyan tápanyag található meg
benne, ami a többi Spirulinában
egyáltalán nincs jelen. A jól
felszívódó, növényi eredetű fehérjék
legjobb forrása (akár 70%-os
fehérjetartalom, 80%-os felszívódási
képesség mellett).

Alkalmazása: A Tibeti-fennsík,
a jeges vizek, a sebes patakok és
a tiszta hegyi levegő vidéke az
a hely, ahol a zöldárpából, a növény
növekedésének legkorábbi
szakaszában állítjuk elő az Energy
egyik legértékesebb növényi
kivonatát. A szervezet által könnyen
felhasználható, természetes
vitaminok széles skáláját, több
mint 20 élő enzimet és számtalan
ásványi anyagot tartalmaz. A tabletta
formájában elérhető készítmény
egyszerűen alkalmazható, ezért
elsősorban azoknak ajánljuk, akik
gyors és kényelmes megoldásokat
keresnek.

Alkalmazása: Dél-Kalifornia
ámulatba ejtő tájai között található
az a hely, ahol a zöldárpából
a növény növekedésének legkorábbi
szakaszában állítjuk elő az Energy
egyik legértékesebb növényi
kivonatát. A szervezet által könnyen
felhasználható természetes
vitaminok széles skáláját, több
mint 20 élő enzimet és számtalan
ásványi anyagot tartalmaz. A por
formájában elérhető készítmény
hatékony energiaitalok elkészítésére
szolgál. Hatását már az ajkakkal való
érintkezéskor elkezdi kifejteni, és az
emésztőrendszeren végighaladva,
folyamatosan érezteti.

Alkalmazása: Két különböző világ
összefonódása – egyetlen kivételes
készítményben. Nyugat: Az általunk
rendkívül kíméletesen feldolgozott,
páratlanul tiszta és értékes Spirulina
az Andok magas vonulatai között,
erős napfény sütötte hegyi tavakból
származik. Kelet: A Tibeti-fennsík,
a jeges vizek, a sebes patakok és
a tiszta hegyi levegő országa az
a hely, ahol a zöldárpából a növény
növekedésének legkorábbi
szakaszában állítjuk elő az Energy
egyik legértékesebb növényi
kivonatát.

ORGANIC
MACA
POWDER

ORGANIC
ACAI
POWDER

ORGANIC
SEA BERRY
POWDER

ORGANIC
GOJI
POWDER

ORGANIC
MATCHA
POWDER

RAW
AMBROSIA
PIECES

RAW
AGUAJE
POWDER

ORGANIC
BETA
POWDER

Jellemzése:
a Lepidium meyenii gumójából nyert,
gélesített port tartalmazó készítmény
Tartalom: 100 g

Jellemzése:
Euterpe oleracea terméséből nyert,
szárított levet tartalmazó készítmény
Tartalom: 100 g

Jellemzése:
homoktövis (Hippophae rhamnoides)
terméséből származó kivonatot
tartalmazó készítmény
Tartalom: 100 g

Jellemzése:
kínai ördögcérna (Lycium chinense)
terméséből származó kivonatot
tartalmazó készítmény
Tartalom: 100 g

Jellemzése:
őrölt Matcha zöld teát
tartalmazó készítmény
Tartalom: 50 g

Jellemzése:
fermentált virágport, azaz
méhkenyeret (pergát)
tartalmazó készítmény
Tartalom: 100 g

Jellemzése:
aguaje, azaz buritipálma (Mauritia
flexuosa) őrölt termését tartalmazó
készítmény
Tartalom: 100 g

Jellemzése:
céklagumó (Beta vulgaris) kivonatát
tartalmazó készítmény
Tartalom: 100 g

Alkalmazása: A Maca a perui Andok
legendás növénye, évszázadok óta
alkalmazzák a népi gyógyászatban.
A kiterjedt fennsíkokat ásványi
anyagok által gazdagított, magas
mészkő- és dolomithegységek övezik.
A szél és az eső feloldja bennük
a kincseket, hogy a lejjebb fekvő
területeket táplálhassa velük. Ezeket
a földeket négy évig pihentetik, hogy
erősödjenek az újabb aratás előtt.
A Maca ezeket az értékes anyagokat
képes teljes mértékig magába szívni,
és tiszta, természetes formában
megőrzi őket. Rengeteg nyomelemet
(vasat, kalciumot, rezet, cinket,
magnéziumot, káliumot, nátriumot és
jódot), vitamint (A, B1- , B2-, B6-,
B12-, C- és E-vitamin), aminosavat,
glükozidot, szterolokat,
cserzőanyagokat, szaponinokat,
terpenoidokat és egyéb fontos
anyagokat tartalmaz.

Alkalmazása: A karcsú Euterpe
oleracea pálma otthona a brazíliai
dzsungelek mélyén található.
Formájában és színében a fekete
áfonyára emlékeztető termése nagy
mennyiségben tartalmaz a szervezet
számára nélkülözhetetlen,
biológiailag értékes anyagokat.
B1-, B2-, B3-, A-, C- és E-vitamin,
ásványi anyagok, nyomelemek,
telítetlen zsírsavak, aminosavak,
flavonoidok, fehérjék, rostanyagok
és főleg antioxidánsok találhatók
benne. Az ORAC szabványrendszer
szerint a Föld összes gyümölcse
közül az Acainak a legmagasabb
az antioxidáns szintje. Klinikai
tanulmányok az antioxidáns
mechanizmusok háromszor erősebb
aktivitásáról számolnak be, már
egyszeri alkalmazást követően is.

Alkalmazása: A nálunk
homoktövisként ismert Organic
Sea Berry az egyik legrégebbi
gyógynövény. Egy görög legenda
szerint a mesebeli Pegazus
táplálékaként halhatatlanságot adott
és erőt a repüléshez. A homoktövis
termései megerősítik a meggyengült
szervezetet, hasznosak
lábadozásban, csökkent ellenállóképesség és különféle terhelések
esetén. A növény biológiailag
aktív anyagai közül elsősorban
a vitaminokat, a kumarinokat,
a bioflavonoidokat, az alkaloidokat,
az olajokat, a cserzőanyagokat
és az ásványi anyagokat érdemes
kiemelnünk.

Alkalmazása: A goji, amit kínai
ördögcérna néven is ismerünk,
a hagyományos kínai orvoslás
ékkövei közé tartozott, ma is gyakran
alkalmazzák. A hosszú életkor és
az emberi erő gyógynövényeként
tisztelik. Erősíti az immunrendszert,
támogatja a veseműködést,
javítja a látást és a vérkeringést,
óvja a májat, és felgyorsítja az
anyagcserét. Nagy számban
tartalmaz az emberi szervezet
számára fontos, gyógyhatású
anyagokat. Kutatások igazolták
a növényi összetevők antioxidáns,
immunszabályozó, daganatellenes,
idegvédő, káros sugárzás,
csontritkulás és cukorbetegség elleni,
májvédő és vérzsírcsökkentő hatását.

Alkalmazása: Kizárólag a Japán
kivételes termőterületeiről
származó, eredeti Matchát hívhatjuk
a teák ékkövének. Az árnyékolási
technikával termesztett japán
zöld teák egyik legrégebbi fajtája,
már több mint 800 éve használják
a zen buddhista szertartásoknál.
Termesztése és feldolgozása
rendkívül igényes. Ez a telt ízű és
aromájú ital igen jótékony hatással
van a testre és lélekre egyaránt.
Egyetlen csészényi Matcha tea
jótéteményei 10 csésze általánosan
ismert zöld teáéval egyenértékűek.

Alkalmazása: Az ambrózia
különleges baktériumok és enzimek
által biológiailag megerjesztett
kaptárméz. Rendkívül jótékonyan
ható, természetes anyagokban
gazdag, csúcsminőségű apiterápiás
termék. Fontos fehérjéket
(esszenciális aminosavakat),
ásványi anyagokat, nyomelemeket,
fitohormonokat, B-vitaminokat
tartalmaz. Ezen anyagok biológiailag
megfelelő egyensúlyban vannak
jelen, és támogatják, erősítik egymás
hatását. A Raw Ambrosia használata
megnövekedett szellemi, lelki vagy
fizikai terhelés, lábadozás idején
és műtétek után, étvágytalanság,
gyors súlyvesztés és fejlődési (akár
testi, akár szellemi) zavarok esetén
ajánlott. Jótékonyan hat a gyermekek
fejlődésére.

Alkalmazása: Az amazóniai
esőerdőkben, az Amazonas és az
Orinoco folyók folyamvidékén
él a Föld egyik leggyönyörűbb
növénye, a buritipálma. A perui
indiánok a pálma termését
régóta a nőiesség és a szépség
tökéletes eszenciájának tartják.
Elsősorban fitoösztrogéneket, a női
hormonokhoz hasonló szerkezetű
növényi anyagokat tartalmaz.
Ezek segítenek visszaállítani
a természetes hormonszintet,
kiválóan hatnak változókorban,
növelik a nők libidóját, segítik
a keblek növekedését és a fenék
megfelelő formálódását. Hajhullás
elleni és hajfényesítő hatásuk is
van. Mindemellett segíthetnek
a nőknek migrén, bőrproblémák és
csontritkulás esetén.

Alkalmazása: Bölcs és tapasztalt
őseink már az ókorban nagyra
értékelték a cékla rendkívüli
hatásait. Nagy mennyiségben
tartalmaz betalainokat és
polifenolokat. Az előbbiek védik
a sejteket az oxidációs stressz
hatásaitól, gyulladáscsökkentő
és daganatellenes hatásuk van,
csökkentik a homocisztein
szintet, és fokozzák a vérerek
rugalmasságát. A cékla számtalan
fontos ásványi anyag – kálium, vas,
mangán, magnézium és foszfor
– figyelemreméltó kincstára,
természetes eredetű szilícium is van
benne.

ORGANIC
SACHA INCHI
OIL

HIMALAYAN
APRICOT
OIL

ORGANIC
SEA BERRY
OIL

LAPACHO

LYCIUM
CHINENSE

MAYTENUS
ILICIFOLIA

Jellemzése:
feketekömény (Nigella sativa) olajat
tartalmazó készítmény
Tartalom: 100 ml

Jellemzése:
inka mogyoró (Plukenetia volubilis)
magjaiból sajtolt olajat tartalmazó
készítmény
Tartalom: 100 ml

Jellemzése:
sárgabarackmag (Prunus armeniaca)
olajat tartalmazó készítmény
Tartalom: 100 ml

Jellemzése:
tibeti homoktövis (Hippophae
rhamnoides) magjaiból nyert olajat
tartalmazó készítmény
Tartalom: 100 ml

Jellemzése:
gyógytea – ipéfa belső kérge
Tartalom: 105 g

Jellemzése:
gyógytea – ördögcérna termésével
Tartalom: 105 g

Jellemzése:
gyógytea – a Maytenus ilicifolia
növény leveleiből
Tartalom: 105 g

Alkalmazása: Az ókori egyiptomi
fáraók legendás olaja. Kleopátra és
Nefertiti a bőrszépítő tulajdonságait,
Hippokratész és Avicenna
a gyógyító hatásait értékelte
nagyra. Több mint 100 különböző
hatóanyagot tartalmaz, többek
között a hatékony antioxidáns,
daganatellenes és genetikai
károsodást gátló (antimutagén)
hatásáról ismert thymokinont.
Napjainkban az emésztés javítására,
a gyomor, a máj és a bélrendszer
egészségének megőrzésére
használják. Enyhíti a felfújódást,
megszünteti a hasmenést,
és segíthet a bélparaziták
leküzdésében. Kiválóan alkalmazható
légúti megbetegedések
– asztma, hörghurut, megfázás
– gyógyításában. A benne található
nigellin keserűanyag csillapítja
a hörgőgörcsöt és támogatja
a letapadt váladék eltávolítását.

Alkalmazása: Dél-Amerika perui
területeiről származó terápiás olaj.
Telítetlen zsírsav tartalma akár
a 90%-ot is elérheti. A zsírsavak
ideális arányban vannak jelen benne,
szervezetünk pedig akár 96%-ban
is képes hasznosítani őket. Az
ómega-3 zsírsav aránya ebben az
olajban legalább 48%, ami 13-szor
magasabb (!), mint pl. a lazacban.
Az inka mogyoróból származó olaj
az említett zsírsavakon kívül nagy
mennyiségben tartalmaz fehérjéket,
jódot, A- és E-vitamint. Bármilyen
életkorban alkalmazható. Jótékony
hatásait az állapotos nők is nagyra
értékelik.

Alkalmazása: A kézi feldolgozású,
olaj a himalájai hegycsúcsok
alatt elnyúló, Kasmír-völgyben
termő sárgabarackok magjaiból
származik. Gazdag C-vitamin,
A-provitamin és B-vitamin forrás,
folsavat, telítetlen zsírsavakat és
egyedüli olajként értékes B15- és
B17-vitamint is tartalmaz. Megtaláljuk
benne a vasat, a magnéziumot,
a kalciumot, a káliumot, a rezet,
a foszfort és a szilíciumot. Erősíti az
immunrendszert, óvja a sejteket és
támogatja azok fejlődését, segíti
a vérképzést és az idegrendszer
működését, javítja a kedélyállapotot,
segítséget nyújt fáradtságban,
dekoncentráltságban és
alvászavarokban, tisztítja a veséket,
valamint a húgyutakat. Élesíti a látást
és jótékonyan hat az ekcémára,
valamint az aknéra.

Alkalmazása: Tibet völgyeiben
élő homoktövis kézzel gyűjtött
terméseinek magjaiból származó,
értékes olaj, amely előállítása során
megőrzi a növény valamennyi
egyedülálló hatóanyagát.
A, B1, B2, B6, D, E, F, K, rutin
vitaminokat, továbbá karotinoidokat,
flavonoidokat, folsavat, esszenciális
zsírsavakat (omega-3, 6, 9) tartalmaz.
A természetben ritkán fellelhető
omega-7 forrás is egyben. Támogatja
a szervezet védekezőképességét,
antidepresszáns és stressz ellenes
hatású, segítséget nyújt szív- és
érrendszeri, valamint agyérrendszeri
megbetegedésekben, gyógyítja
a bőrproblémákat, az égési és
fagyási sérüléseket, illetve támogatja
az emésztőrendszer működését.
Hozzájárul a szem és a szájüreg
nyálkahártyáinak megfelelő
működéséhez.

Alkalmazása: Az indiánok különböző
belső és külső gyulladások esetén
fogyasztották előszeretettel
a lapachót. Antibiotikum jellegű
hatásainak köszönhetően felveszi
a harcot a baktériumokkal és
a gombákkal. Több szakértő
véleménye szerint a lapacho
jótékonyan hat daganatos
megbetegedések esetén,
beleértve a leukémiát is. Előnyös az
alkalmazása kemoterápia után és
pszichofarmatikumok hosszan tartó
szedése esetén. Segítséget nyújt az
idegrendszer megbetegedéseiben.
Gyomorgyulladás, májbetegség,
leküzdött borreliosis vagy
mononucleosis után és
cukorbetegség esetén szintén
ajánlott. Külsőleg bőrbetegségek és
nőgyógyászati panaszok kezelésére
is használatos.

Alkalmazása: A kínai ördögcérna
aminosavakat, vitaminokat, ásványi
anyagokat tartalmaz, és a bétakarotin egyik leggazdagabb forrása.
Jótékonyan hat a máj és a vese
működésére, nedvesíti a tüdőt,
aminek köszönhetően előnyösen
befolyásolja az asztmát és bizonyos
allergiás megbetegedéseket. Javítja
és élesíti a látást, nyugtatja az irritált
szemet. Táplálja a vért, és segít
csökkenteni a vérnyomást. Beállítja
a szervezet hormonális egyensúlyát,
erősíti az immunrendszert,
lassítja az öregedés folyamatát, és
javítja a memóriát. Óvja a májat,
méregtelenít és támogatja az
emésztést.

Alkalmazása: Brazília, Paraguay,
Uruguay és Argentína erdeiben,
valamint füves területein nő.
Elsőként a guarani indiánok főleg
emésztési zavarokra, gyomorfekélyre
használták, emellett alkalmazták
sebek gyógyítására, kiütések és
bőrbetegségek kezelésére. Levelei
fitoösztrogéneket tartalmaznak,
amelyek jótékonyan hatnak
a hormonrendszerre, harmonizálják
a menstruációs ciklust, és enyhítik
a változókor hőhullámait.
Csökkentik a csontritkulás
kialakulásának veszélyét, és
lassítják az öregedést. Kalciumban
és magnéziumban gazdagok,
ezért jótékonyan befolyásolják
a csontok keménységét, a porcok
rugalmasságát, és enyhítik az alsó
végtagok ödémásodását. A Maytenus
nyugtat, javítja a memóriát és
a koncentrációt.

Gyógyteák

ORGANIC
NIGELLA SATIVA
OIL

TRIBULUS
TERRESTRIS

UNCARIA
TOMENTOSA

CHANCA
PIEDRA

Jellemzése:
gyógytea – szárcsagyökérből
Tartalom: 105 g

Jellemzése:
gyógytea – királydinnye szárából
Tartalom: 105 g

Jellemzése:
gyógytea – macskakarom
(vilcacora) kérgéből
Tartalom: 55 g

Jellemzése:
gyógytea – kőtörőfű
(Chanca piedra) szárából
Tartalom: 105 g

Alkalmazása: A szárcsagyökér
(Smilax officinalis) segíti az
immunrendszer működését,
gyulladáscsökkentő, tonizáló,
anabolikus és antioxidáns hatású.
Pozitívan hat a vese és a húgyhólyag
meridiánjára. Segíti a felesleges
só eltávolítását a szervezetből,
jótékonyan hat pikkelysömör,
reuma, porckopás, ízületi gyulladás,
valamint a húgyutak és a nemi
szervek gyulladásai esetén.
Enyhíti az allergiát és az ekcémát,
segít megszüntetni az aknét,
és tisztítja a bőrt. Harmonizálja
a hormonrendszer működését.

Alkalmazása: A királydinnye
természetes szteroid (fitoszterolok)
tartalmának köszönhetően serkenti
a szervezet tesztoszteron és
ösztrogén termelését. Meddőség
és a nemi szervek betegségei
esetén használatos, ösztönzi
a szexuális teljesítőképességet.
Megnagyobbodott prosztata
és a változókorral kapcsolatos
problémák kezelésében is segítséget
nyújt. Rendszerint vesebetegségek
és húgyhólyagproblémák esetén
alkalmazzák. Vizelethajtó hatású.
Javítja az emésztést, növeli az epe
és a gyomornedvek kiválasztását.
Hozzájárul a szív- és érrendszeri
betegségek megelőzéséhez,
mérsékli a vér koleszterinszintjét,
hatással van a tápanyagok
anyagcseréjére és gátolja a víz
felhalmozódását a testben. Javítja
a szervezet regenerálódó képességét
betegségek után vagy kimerültség
esetén.

Alkalmazása: Számos alkaloidot,
szterolt, aminoglikozidot,
terpént, tannint, flavonoidot
és további fontos anyagokat
tartalmaz. Nagymértékben segíti
az immunrendszer megfelelő
működését, és jótékonyan hat
daganatos betegségek esetében.
Kiválóan használható vírusfertőzések,
bakteriális- és gombás fertőzések,
allergia, asztma, valamint
szív- és érrendszeri betegségek
esetén. Hatékony lehet még
emésztőrendszeri betegségek,
főleg gyomorfekély és bélgyulladás
kezelésében. Segítséget nyújt
reumában, ízületi gyulladásban és
menstruációs zavarokban.

Alkalmazása: Nagy mennyiségben
tartalmaz a simaizmokat ellazító
alkaloidokat, ily módon segít az epeés a veseköveknek a szervezetből
történő természetes eltávolításában.
Vizelethajtó hatású, kiválóan
alkalmazható húgyhólyag-gyulladás,
prosztata- és vesegyulladás esetén.
Ugyancsak hasznos emésztési
panaszok, hasmenés, székrekedés
vagy felfújódás esetén, továbbá
gyomor- és bélfertőzésekben. Javítja
a májműködést (akut és krónikus
gyulladásban). Használata megfázás,
influenza és láz esetén is ajánlott.
Csökkenti a vérnyomást, valamint
a vér koleszterinszintjét.

Fürdők és fertőtlenítő készítmények

SMILAX
OFFICINALIS

BIOTERMAL

SPIRON

AUDIRON

Jellemzése:
bioinformációs fürdősó
Tartalom: 350 g

Jellemzése:
illóolajokat tartalmazó,
bioinformációs spray
Tartalom: 50 ml

Jellemzése:
külső használatra szolgáló,
gyógynövény tartalmú,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 30 ml

Alkalmazása: A podhájskai
hőforrásból származó sót tartalmazó
készítmény alkalmas felső légúti
betegségekre, megfázásra, asztmára,
hörghurutra. Segíti a törések
utókezelését, csillapítja a krónikus
vagy megerőltetés okozta ízületi
fájdalmat, továbbá az izom- és
gerincfájdalmat. A rendszeres
Biotermal-fürdő stabilizálja továbbá
a reumában, érbetegségben,
csontritkulásban, ízületi kopásban
és ízületi gyulladásban szenvedők
állapotát. Hatékony segítséget
nyújt az ekcéma, a különböző
kiütések és egyéb bőrbetegségek
kiegészítő kezelésében. Harmonizálja
a szervezet teljes energetikai
rendszerét.

Alkalmazása: A legtisztább illóolajok
és bioinformációk harmonikus
kombinációját tartalmazza.
Belélegzésével az illóanyagok
rövid idő alatt bekerülnek
a véráramba, ezért figyelemreméltó
gyorsasággal hatnak a különböző
testi funkciókra. Elsősorban a tüdő,
a szív, a vastagbél, a gyomor és
további szervek energetikai pályáját
harmonizálja. Használata köhögés,
fejfájás, depresszió, idegeskedés
(neuraszténia), idegkimerültség,
fertőzés okozta tüdőbetegség és
influenza esetén javasolt. Járványos
időszakban (influenzajárvány)
hatékonyan fertőtleníti a környező
levegőt még túlzsúfolt helyeken
is. Helyileg alkalmazható herpesz
kezelésére. Utazások idején
különböző tárgyak fertőtlenítésére is
használhatjuk.

Alkalmazása: Hétféle
növény kivonatát, E-vitamint,
bioinformációkat és illóolajokat
tartalmaz. Gyulladáscsökkentő,
baktériumölő és vírusellenes hatású.
Elsősorban középfülgyulladás,
fülzúgás, fülcsengés, füldugulás és
hallásproblémák esetén használatos.
Felgyorsítja a herpesz vírus okozta
betegségek gyógyulását. Külsőleg
bizonyos típusú szemölcsök, kisebb
fekélyek, gombás bőrbetegségek
(főleg a lábon), bőrgyulladások és
egyéb vérbetegségek kezelésére
is használható. Segítséget nyújt
fogfájáskor és foggyulladásban,
szájüregi gyulladásban, afták, nátha,
duzzadt nyálkahártyák, aranyér,
hüvelyi folyások gyógyításában.
Külsőleg hatékony segítséget
nyújt a nyakra, a tarkóra, az
alsó állkapocs alatt és a nyakon
megjelenő duzzanatokra, továbbá
fájó vállizmokra vagy a felső karokra
kenve.

Természetes
Pentagram® szappanok
A nyugati civilizációk egyre gyakrabban
fordulnak az ősi tanítások felé, hogy
megtalálják bennük a korábbi képességek
újbóli elsajátíthatóságának kulcsát.
Legértékesebb állapotunk az, amikor
a középpontban vagyunk, amikor belső
súlypontunkat középen tudjuk tartani.
Az élet szülte különböző helyzetek
azonban gyakran kibillentenek minket
egyensúlyi állapotunkból, és nem
mindig olyan egyszerű visszatérnünk
a középpontunkhoz, azaz eredeti
önmagunkhoz.

Az egyensúlyhoz vezető, legegyszerűbb út az apró napi szertartásokon
keresztül vezet. A Pentagram® szappanok – Droserin, Protektin, Artrin,
Cytovital és Ruticelit –, valamint a Pentagram® samponok csakúgy, mint
a bioinformációs krémek növényi kivonatokat, tisztán természetes
illóolajokat és harmadkori termálvizet tartalmaznak. Jótékony hatást
gyakorolnak a bőrre és a hajra, illetve az akupunktúrás pontokon
és reflexzónákon keresztül szervezetünk egészségi állapotát és
érzelmeink feldolgozását is előnyösen befolyásolják. Hatásuk kíméletes,
összetételük pedig a lehetséges legnagyobb mértékben természetes.

PROTEKTIN
SZAPPAN

RUTICELIT
SZAPPAN

CYTOVITAL
SZAPPAN

DROSERIN
SZAPPAN

ARTRIN
SZAPPAN

Jellemzése:
gyógynövénykivonatokat,
illóolajokat és termálvizet tartalmazó,
természetes glicerin szappan
Tartalom: 100 g

Jellemzése:
gyógynövénykivonatokat,
illóolajokat és termálvizet tartalmazó,
természetes glicerin szappan
Tartalom: 100 g

Jellemzése:
gyógynövénykivonatokat,
illóolajokat és termálvizet tartalmazó,
természetes glicerin szappan
Tartalom: 100 g

Jellemzése:
gyógynövénykivonatokat,
illóolajokat és termálvizet tartalmazó,
természetes glicerin szappan
Tartalom: 100 g

Jellemzése:
gyógynövénykivonatokat,
illóolajokat és termálvizet tartalmazó,
természetes glicerin szappan
Tartalom: 100 g

Alkalmazása: Növeli a bőr ellenállóképességét a gombás fertőzésekkel
szemben. Kiválóan alkalmazható
lábápolásra. Jótékonyan hat
kiütésekre vagy enyhén vérző
sérülésekre. Előnyös hatással van
az apró felszíni erek gyulladására.
Segítséget nyújt a száraz ekcéma és
vegyi anyagok által ingerelt bőrnek.
Elsősorban nedves vagy zsíros bőrre
ajánljuk.

Alkalmazása: A Pentagram®
szappanok közül ez
a leguniverzálisabb. Bármilyen
eredetű bőrpír és bevérzés,
vagy épp fordítva, bőrsápadtság
esetén kiválóan használható.
Megakadályozza a pigmenthiányos
bőr (vitiligo) továbbterjedését.
Harmonizálja a bőr működését.
Minden bőrtípusra ajánlott.

Alkalmazása: Használata
után a bőr puhává és selymes
tapintásúvá válik. Növeli a bőr
rugalmasságát és hidratáltságát.
Segíti a faggyúmirigyek kiürülését,
biztosítja a bőr egyenletes
zsírosodását, és megakadályozza
a faggyúcsomók és az akne
kialakulását. Csillapítja a viszketést.

Alkalmazása: Fokozza a bőr ellenállóképességét a különböző bakteriális és
vírusos eredetű kiütésekkel szemben.
Gátat szab a gombás fertőzéseknek.
Rugalmassá varázsolja a bőrt,
támogatja a bőrsejtek megérését,
jótékonyan hat szarusodásukra.
Alkalmazásával a bőr selymessé és
ellenállóvá válik.

Alkalmazása: Növeli a bőr
ellenálló-képességét a bakteriális
fertőzésekkel szemben.
Kiválóan használható nedvedző
ekcéma kezelésére. Serkenti
a verejtékmirigyek termelését,
ezért jótékonyan hat száraz bőrre.
Felgyorsítja a metabolitok (sók)
bőrön át történő távozását. Felborult
pH értékű (túl savas) bőr, köszvény
és egyéb anyagcserezavarok esetén
kifejezetten ajánlott. Használata
kellemetlen szagú izzadásnál is
javasolt.

Hajápoló
kozmetikumok
Nemcsak a szappanok,
hanem a samponok
használatával is
felerősíthetjük
a Pentagram®
koncentrátumok és krémek
hatásait. Az említett
kombináció felgyorsítja
a szervezet megújhodását,
kölcsönhatásuk beteljesíti
a hagyományos kínai
orvoslás tanításait:
támogatja az együttes belső
és külső megtisztulást.

Stabilizáljuk ezáltal a harmóniát, és az
elégedett és értelmes élet bevált receptjéhez
nyúlunk. A Pentagram® szappanok és
samponok mindegyike az 5 elem hatását
támogatja, tehát bátran elindulhatunk ezen
az úton – a nélkül, hogy félnünk kellene
a kisiklástól. És ehhez csak egyetlen dolgot kell
tennünk. Válasszunk egyet közülük.

PROTEKTIN
SAMPON

RUTICELIT
SAMPON

CYTOVITAL
SAMPON

DROSERIN
SAMPON

ARTRIN
SAMPON

NUTRITIVE
BALSAM

Jellemzése:
gyógynövénykivonatokat,
illóolajokat és termálvizet tartalmazó,
természetes sampon
Tartalom: 200 ml

Jellemzése:
gyógynövénykivonatokat,
illóolajokat és termálvizet tartalmazó,
természetes sampon
Tartalom: 200 ml

Jellemzése:
gyógynövénykivonatokat,
illóolajokat és termálvizet tartalmazó,
természetes sampon
Tartalom: 200 ml

Jellemzése:
gyógynövénykivonatokat,
illóolajokat és termálvizet tartalmazó,
természetes sampon
Tartalom: 200 ml

Jellemzése:
gyógynövénykivonatokat,
illóolajokat és termálvizet tartalmazó,
természetes sampon
Tartalom: 200 ml

Jellemzése:
hajbalzsam
Tartalom: 200 ml

Alkalmazása: Gyorsan zsírosodó,
festett, szőkített hajra ajánlott,
előnyösen hat hajhullás esetén.
Javítja a szennyezett környezet és az
ipar károsanyag-kibocsátása miatt
roncsolt haj minőségét. Ápolja a hajat
és a fejbőrt, sőt ezen túlmenően
a reflexzónák és az akupunktúrás
pontok energetikai rendszerén
keresztül jelentős hatással van az
ember egészségi állapotára, valamint
az érzelmek lelki feldolgozására.

Alkalmazása: Elsősorban
sötétebb hajra javasolt. Csökkenti
a korpa termelődését, megerősíti
a hajszálakat, és a fejbőr
vérellátásának javításával támogatja
a haj megújulását az egész fejen.
Ápolja a hajat és a fejbőrt, sőt ezen
túlmenően a reflexzónák és az
akupunktúrás pontok energetikai
rendszerén keresztül jelentős
hatással van az ember egészségi
állapotára, valamint az érzelmek lelki
feldolgozására.

Alkalmazása: Minden natúr
(festetlen) hajra kiválóan
alkalmazható, ám leginkább világos
hajra javasolt. Regenerálja a töredező,
könnyen szálasodó hajat. Nyugtatja
a fejbőrt, megszünteti a viszketést.
Ápolja a hajat és a fejbőrt, sőt ezen
túlmenően a reflexzónák és az
akupunktúrás pontok energetikai
rendszerén keresztül jelentős
hatással van az ember egészségi
állapotára, valamint az érzelmek lelki
feldolgozására.

Alkalmazása: Normál, egészséges
és inkább világosabb hajra javasolt.
Fokozza a haj rugalmasságát, és
használata után a haj bársonyos
fényt kap. Korlátozza a hajhullást.
Ápolja a hajat és a fejbőrt, sőt ezen
túlmenően a reflexzónák és az
akupunktúrás pontok energetikai
rendszerén keresztül jelentős
hatással van az ember egészségi
állapotára, valamint az érzelmek lelki
feldolgozására.

Alkalmazása: Minden natúr
(festetlen) hajra használható, de
inkább sötétebb hajra ajánlott.
Használata száraz haj esetén
javasolt, korlátozza az ősz hajszálak
megjelenését, segíti az új hajszálak
növekedését, főleg férfiaknál.
Ápolja a hajat és a fejbőrt, sőt ezen
túlmenően a reflexzónák és az
akupunktúrás pontok energetikai
rendszerén keresztül jelentős
hatással van az ember egészségi
állapotára, valamint az érzelmek lelki
feldolgozására.

Alkalmazása: Serkenti a fejbőr
vérellátását, valamint a hajhagymák
tápanyagellátását, ezáltal
a haj egészséges növekedését.
Fényesebbé, ellenállóbbá és
egyenletesen hidratálttá varázsolja
a hajat, aminek köszönhetően
könnyen kifésülhető lesz, és nem
töredezik. A balzsam óvja a hajat
a környezet káros hatásaitól, és
csökkenti a korpásodást.

Fogkrémek
A bioinformációs fogkrémek
gyógynövényeket, jótékony hatású
ásványi komplexeket és természetes
illóolajokat tartalmaznak, újdonságként
Q10-koenzimmel dúsítva. Fogmosás
során a természetes hatóanyagok és
a bioinformációk egyszerre hatnak a fogakra,
valamint az azokkal összeköttetésben
álló szervekre. Használatuk segíti a teljes
szervezet regenerációs folyamatait.

Ápoló kozmetikumok
A kellemes, egészséges megjelenés részeként
ma már elképzelhetetlen bőrünk ápolása.
Bőrünk a fém elemhez tartozik, ezért
nagyon fontos tisztító, légző és tápláló
szerv. Kiütközik rajta továbbá a vese és
a máj, azaz a felesleges, illetve toxikus
anyagokat kiválasztó szervek diszfunkcioja
is. Természetes termékeink tisztítják,
regenerálják, táplálják bőrünket, megelőzik
a korai öregedést holisztikus megközelítés
szerint hatnak az emberi egészségre.

SILIX, DIAMOND,
BALSAMIO

CARALOTION

ARTRIN BALM

DERMATON OIL

DERMATON GEL

Jellemzésük:
bioinformációs fogkrémek
Tartalom: 100 ml

Jellemzésük:
testápoló tej
Tartalom: 200 ml

Jellemzésük:
természetes regeneráló krém
Tartalom: 50 ml

Jellemzésük:
regeneráló testápoló olaj
Tartalom: 100 ml

Jellemzésük:
Regeneráló testápoló gél
Tartalom: 100 ml

Alkalmazása: A fogkrémek egyik
alapösszetevője a podhájskai
termálforrás harmadkori
tengervizéből származó gyógyvíz.
Mind a három fogkrém összetételét
gyógynövények speciális keveréke,
továbbá baktériumellenes,
vírusellenes és gombaellenes hatású
válogatott illóolajok gazdagítják.
Gátolják a fogszuvasodást, frissítik
a leheletet és gyulladáscsökkentő
hatásúak. Kiválóan alkalmazhatók
afta, herpesz, valamint szájüregi
gyulladások esetén. Segítséget
nyújtanak ínyvérzés, fogágybetegség
(parodontitis), valamint szabadon
hagyott fognyak gyógyításában.
Homeopátiás kezelés mellett is
alkalmazhatók.

Alkalmazása: A testápoló tej
bioinformációs hidratáló készítmény.
Intenzíven regenerálja a bőrt a test
teljes felületén. Könnyen adagolható,
és kenhető. Erős antioxidáns.
A benne található anyagok hatásai
kölcsönösen kiegészítik egymást, és
gátolják a bőr idő előtti öregedését.
A testápoló tej a podhájskai
hőforrás harmadkori tengervizéből
származó, természetes ásványi
anyagok sokaságát tartalmazza,
bőrtápláló, melegítő és védő
hatású. Alkalmazása napozás után
kifejezetten ajánlott.

Alkalmazása: Borotválkozás, epilálás
és depilálás után használatos,
természetes készítmény – uraknak
és hölgyeknek egyaránt ajánlott.
Gyógynövénykivonatokat,
a Podhájska termálforrás vizét,
esszenciális olajokat, teacserjét és
Aloe verát tartalmaz. Sebgyógyító,
gyulladáscsökkentő és bőrnyugtató
hatású. Rugalmassá teszi és hidratálja
a bőrt. Kiválóan alkalmazható
napsütés által irritált bőrre,
valamint zsírosodásra hajlamos bőr
hidratálására. Gyakran alkalmazzák
nyirokmasszázsnál is. Hosszú ideig
hűsíti a bőrt. Kellemes állagának
köszönhetően jól kenhető, frissítő
hatású, természetes illatú.

Alkalmazása: Mindennapos
regenerációt biztosít a száraz
és a normál bőrnek egyaránt.
Rizscsíra-, homoktövis-, valamint
jojobaolajat, továbbá lecitint
és illóolajokat tartalmaz. Az
utóbbiak közül a legfontosabb
a levendulaolaj, illetve a kakukkfű
illóolaja. A készítmény nyugtatja
a bőrt, és enyhíti a külső környezet
vagy a napsugárzás kellemetlen
hatásait. Felgyorsítja a bőr mélyebb
rétegeinek regenerálódását, és védi
a túlzott kiszáradástól.

Alkalmazása: Elsősorban napozás
utáni bőrápolásra szolgál, emellett
kiválóan alkalmazható a napsugárzás
következtében vagy egyéb oknál
fogva sérült, esetleg túlérzékeny bőr
kezelésére. Lassítja a bőr öregedését,
és gátolja a ráncok kialakulását.
Optimalizálja a zsírsejtek egyenletes
lebomlását, és hatékonyan
alkalmazható narancsbőr ellen. Az
Aloe verából származó természetes
anyagok, a gránátalma, az Echinacea,
a sztévia, a zöld tea és a barbadosi
cseresznye kivonatai hidratáló,
hűsítő, gyulladásellenes és nyugtató
hatásúak. A shea vaj és a jojobaolaj
puhává, selymessé és rugalmassá
varázsolják a bőrt.

Beauty Energy
Az igazi titok nemcsak minden Renove
kozmetikumban rejlik, hanem saját
magunkban is – mélyen, legbelül. Külsőnk
a test és a lélek tükre, azaz a belső
szépségünk tükröződése. Ezért nemcsak
a bőrünk szépségével kell törődnünk
– az igazi cél egész szervezetünk belső
harmóniájának visszaállítása.

A természetes revitalizáló szérummal kiegészített Pentagram®
bőrápoló krémek segítségével egyedülálló lehetőségünk
nyílik egyrészt bőrünk ápolására, hogy az egészséges és
gyönyörű legyen, másrészt arra, hogy kapcsolatba léphessünk
önmagunkkal. Segítségükkel ráhangolódhatunk önmagunkra,
dolgozhatunk az érzéseinkkel, feltárhatjuk a lényegünket és
segíthetünk saját magunknak.

CYTOVITAL
RENOVE

RUTICELIT
RENOVE

ARTRIN
RENOVE

DROSERIN
RENOVE

PROTEKTIN
RENOVE

Jellemzése:
természetes arcápoló krém
Tartalom: 50 ml

Jellemzése:
természetes arcápoló krém
Tartalom: 50 ml

Jellemzése:
természetes arcápoló krém
Tartalom: 50 ml

Jellemzése:
természetes arcápoló krém
Tartalom: 50 ml

Jellemzése:
természetes arcápoló krém
Tartalom: 50 ml

Alkalmazása: Táplálja a ráncosodásra
hajlamos, érett bőrt. Segít
megújítani a bőrsejteket, javítja a bőr
rugalmasságát, hozzájárul a fiatalos
megjelenéshez. Nappali és éjszakai
krémként egyaránt alkalmazható.
Nagy mennyiségben tartalmaz
hatóanyagokat, harmadkori
termálvizet és kiváló minőségű
növényi olajokat. Természetes
illatanyaga értékes, aromaterápiás
esszenciákból tevődik össze.

Alkalmazása: Könnyű, revitalizáló
összetételével minden bőrtípusra
ajánlott. Ha nem túl zsíros a bőre, de
nem érzi úgy, hogy száraz volna, nem
húzódik – akkor Önnek a Ruticelit
renove a legjobb választás. Nappali
és éjszakai krémként egyaránt
alkalmazható. Elsősorban olyan
arcbőr kezelésére ajánljuk, amelyen
kitágult hajszálerek (kuperózis)
láthatók. Megerősíti és növeli az
erek rugalmasságát, támogatja
a mikrokeringést, csillapítja
a viszketést.
Nagy mennyiségben tartalmaz
hatóanyagokat, harmadkori
termálvizet és kiváló minőségű
növényi olajokat. Természetes
illatanyaga értékes, aromaterápiás
esszenciákból tevődik össze.

Alkalmazása: Fáradt, száraz,
érzékeny és természetes színét
vesztett bőrre ajánlott. Megfelelően
táplálja, védi, hidratálja a bőrt,
továbbá megakadályozza
a kiszáradását. Gyógyítja az apró
hegeket, és kisimítja a kezdődő
ráncokat, segít eltüntetni a szem
alatti sötét karikákat. Nappali
és éjszakai krémként egyaránt
alkalmazható.
Nagy mennyiségben tartalmaz
hatóanyagokat, harmadkori
termálvizet és kiváló minőségű
növényi olajokat. Természetes
illatanyaga értékes, aromaterápiás
esszenciákból tevődik össze.

Alkalmazása: Megújítja a száraz,
elvékonyodott bőrt, amely már nem
képes megfelelően ellátni védelmi
feladatát. Ez a Renove termékcsalád
legzsírosabb krémje, ezért az extra
száraz bőrűek is alkalmazhatják.
Nappali és éjszakai krémként
egyaránt alkalmazható.
Nagy mennyiségben tartalmaz
hatóanyagokat, harmadkori
termálvizet és kiváló minőségű
növényi olajokat. Természetes
illatanyaga értékes, aromaterápiás
esszenciákból tevődik össze.

Alkalmazása: Kombinált és zsíros
bőrre vagy kiütésekre, bőrgyulladásra
(dermatitisre) és aknéra hajlamos,
problémás bőrre ajánlott.
Hatékonyan gyógyítja a gyulladt vagy
ekcémás területeket, miközben nem
szárítja, sőt puhává teszi a bőrt, és
összehúzza a pórusokat. Vitaminok
és ásványi anyagok, főleg kalcium
és magnézium gazdag forrása.
Előnyösen hat a pigmentfoltokra.
Természetes úton semlegesíti
a toxinokat, ezért kiválóan
alkalmazható ödémára.
Nagy mennyiségben tartalmaz
hatóanyagokat, harmadkori
termálvizet és kiváló minőségű
növényi olajokat. Természetes
illatanyaga értékes, aromaterápiás
esszenciákból tevődik össze.

Kozmetikai olajok

VISAGE SERUM

VISAGE OIL

VISAGE WATER

VISAGE REJUVE

Jellemzése:
természetes revitalizáló,
enzim–protein komplex
Tartalom: 15 ml

Jellemzése
természetes arctisztító olaj
Tartalom: 100 ml

Jellemzése:
élénkítő és fiatalító arctonik
Tartalom: 150 ml

Jellemzése:
természetes revitalizáló arcmaszk
Tartalom: 50 ml

Alkalmazása: Intenzív tápláló és
regeneráló hatású. Tápanyagokkal
látja el, fiatalossá varázsolja,
fényesíti a bőrt, és visszaadja
rugalmasságát. Csökkenti a ráncokat
és hidratálja a bőrt. Jótékonyan
hat a pigmentációra, egyben
gyulladáscsökkentő. Használható
önmagában vagy alapozó bázisként
bármelyik krém alá.
Két szabadalmaztatott hatóanyagot,
Vermesint® és Helixint® tartalmaz,
továbbá argánolajjal, Aloe verával és
természetes, illóolajos parfümmel
dúsított.

Alkalmazása: A természetes
Visage Oil arctisztító gyengéden
és kíméletesen tisztítja az
arcbőrt. Hatékonyan távolítja el
a bőr felületéről és pórusaiból
a baktériumokat, a faggyút
és a kizárólag zsírban oldódó
szennyeződéseket. Tökéletesen
megtisztítja és védi a bőrt. Kizárólag
természetes olajokat, értékes
eszenciákat és a Protektin krém
egyedülálló gyógynövénykivonatait
tartalmazza. Alkalmazása rendkívül
egyszerű. A vízálló szempillaspirált,
illetve egyéb sminket is hatékonyan
eltávolítja. Használatát a tonizáló
és regeneráló hatású Visage
water arctisztítóval és a Renove
arckrémekkel együtt ajánljuk.

Alkalmazása: Kivételesen hatékony
damaszkuszi rózsa hidrolátumot és
harmadkori termálvizet tartalmaz.
Tisztítja, tonizálja és hatékonyan
regenerálja a bőrt, hosszú időn át
megőrzi üdeségét és életerejét.
Kizárólag geránium és rózsaszirom
eszenciából származó illatanyagot
tartalmaz. Használatát a Visage
oil arctisztítóval és a Renove
arckrémekkel együtt ajánljuk.

Alkalmazása: Természetes
revitalizáló arcmaszk minden
bőrtípusra. Rózsaszín és lila francia
agyagot, menta és citromfű
hidrolátumot, valamint értékes
fekete kömény-, ricinus-, továbbá
argánolajat tartalmaz. Összetételét
görögszéna kivonat gazdagítja.
Feszessé teszi és kisimítja a bőrt,
feltölti a ráncokat és eltávolítja az
elhalt hámsejteket. Megfiatalítja,
fényessé teszi és regenerálja a bőrt.
Kizárólag természetes eszenciákból
származó illatanyagokat tartalmaz.

Az értékes, természetes
olajok emberemlékezet óta
fontos helyet foglalnak
el a bőrápolásban.
A marokkói Atlaszhegység háborítatlan
természeti tájairól
származó alapanyagok,
valamint az összetevők
kézi begyűjtése és
feldolgozása garantálja
a termékek egyedülálló
minőségét, biztosítja
lenyűgöző illatukat
és kiváló beszívódó
képességüket.

Az olajok bármelyik Renove arckrémmel
vagy arcmaszkkal kiválóan kombinálhatók.
Az olajok segítségével mi magunk
határozhatjuk meg az arcápoló krémek és
pakolások zsírosságának mértékét, mindig
a saját igényeink szerint.

ARGAN OIL

ALMOND OIL

Jellemzése:
bőrtisztító argánolaj
Tartalom: 100 ml

Jellemzése:
bőrtisztító mandulaolaj
Tartalom: 100 ml

Alkalmazása: Az argánolaj a világ
egyik legértékesebb és egyben
legdrágább olaja. Elérhetősége
korlátozott. Nehéz feldolgozása és
magas hatóanyagtartalma miatt
sokszor „marokkói aranynak” nevezik.
Kivételes lifting hatású, felgyorsítja
a sebek gyógyulását, és minden
bőrtípusra kiválóan használható.
Kizárólag a tiszta és természetes,
bio minőségű argánolaj képes
teljes mértékben kifejteni hatásait
az arcbőrön. Használatát a Renove
arckrémekkel együtt ajánljuk.

Alkalmazása: A mandulaolaj
a világ egyik legértékesebb és
leggyengédebb hatású növényi olaja.
Sajtolással nyerik ki a mandulafa
magjaiból. Nagy mennyiségben
tartalmaz bioaktív anyagokat.
Puhítja az arcbőrt, nem tömíti el
a pórusokat, és hatékonyan nyugtatja
az irritált bőrt. Száraz, rendkívül
érzékeny bőrön és gyermekek bőrén
is remekül alkalmazható. Kizárólag
a tiszta és természetes, bio minőségű
mandulaolaj képes teljes mértékben
kifejteni hatásait az arcbőrön.
Használatát a Renove arckrémekkel
együtt ajánljuk.

www.energyklub.hu

