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Önt is várjuk
az Energy klubokban

Üdvözöljük közöttünk!
Mivel Ön a kezében tartja a Vitae Start
magazint, valószínűleg mostanában lépett
be az ENERGY klubrendszer tagjainak sorába. Üdvözlöm tehát Önt az egészséges élet
hívei, az alternatív orvoslás tisztelői és minden újdonság csodálói között.
Ezzel kapu nyílt Ön előtt abba a társaságba, amely már évtizedek óta tárja fel
a természet titkait az ember érdekében,
amely minőségi, természetes készítményeivel segíti az embereket egészségük
megőrzésében. Ezenfelül tudást is kínálunk, lehetőséget adva ahhoz, hogy a lehető legjobban éljünk, minél magasabb kort
megélve. Egyre többen vannak azok, akiknek az ENERGY termékek segítettek abban,
hogy megszabaduljanak a betegségtől, és

TARTALOM

olyanok is akadnak, akik erős akaratuk és
a termékeink segítségével kezdtek újból
emberhez méltó életet élni.
Természetesen nagyon tisztelem azokat is, akik nyitottak a betegségmegelőzés filozófiájára. Ígérem számukra munkatársaink, orvosaink, gyógyítóink és a
többi terapeutánk teljes támogatását –
mindazokét, akik a természetből származó segítséget tartják a legfontosabbnak.
Önnel együtt arra törekszünk, hogy hozzájáruljunk az élet minőségének javításához.
Tomáš Škopek,
az ENERGY Group vezérigazgatója
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Képzeljen el egy céget, amelyben Ön egyetlen aláírással elkezdhet dolgozni, minden előzetes kiválasztás nélkül. Minden tevékenysége egyetlen dolgon múlik: mit szeretne elérni, és ezért mit
hajlandó tenni?
A továbbiakban kedvezményekről szeretnénk beszélni, nem
pedig kötelező dolgokról. Az Energy termékekkel akkora kedvezményt érhet el, amekkorát szeretne, felépítheti saját üzleti vállalkozását teljesen kötelezettségmentesen!
Ha Ön bármelyik tanácsadónkat megkérdezné, miért választották az Energy által felkínált utat, a legtöbbször az lenne a válasz,
hogy döntésük meghozatalában a legnyomósabb érv saját pozitív
tapasztalatuk volt. Könnyű másoknak is ajánlani olyan termékeket,
melyeknek hatásfokáról és minőségéről önmagunk is meggyőződtünk, melyekre megvan a fogyasztói igény nemcsak saját országunkban, hanem külföldi piacokon is, miközben biztosak lehetünk
abban, hogy a termékskála és a piacok száma is bővülni fog.
Sokak számára öröm terjeszteni az Energy cég jó hírét, mert
ilyenkor saját pozitív tapasztalatukra, belső meggyőződésükre
támaszkodhatnak. Mindannyiunk küldetése, hogy konkrét tanácsokkal segítsünk barátainknak, és minél szélesebb körben terjes�szük az egészségmegőrzéssel kapcsolatos legújabb ismereteket.
Mindenki számára itt az alkalom, hogy kihasználja a felkínált
lehetőséget, és valóra válthassa kitőzött céljait.

Az egészség támogatói
TISZTELT KLUBTAGUNK!
Engedje meg, hogy az Energy Nemzetközi
Társaság valamennyi munkatársa és üzleti
partnere nevében szeretettel köszöntsem
az egészséges életmód támogatói között,
vagyis az Energy Klubban, amelynek Ön is
a tagjává vált!
Magyarországon is egyre inkább bővül
azoknak a száma, akik az egészséges életstílus kialakítását tartják a legfőbb célnak az életben. A Pentagram® regeneráció
elvét könnyű megérteni. A jelen kor civilizált emberének táplálkozása napról napra
változik. Nagyon lényeges, hogy a bevitt
táplálékok összhangban legyenek szervezetünk egyensúlyának megteremtésével.
A teljes egészség eléréséhez azonban ez
nem elegendő, hiszen a végleges gyógyulás folyamata a lélek szintjén valósul meg.
Ehhez segítenek hozzá az Energy különleges tulajdonságokkal felvértezett étrend-kiegészítői. Mi az Energy Magyarország Kft.
igazgatóságán arra törekszünk, hogy megteremtsük, illetve fenntartsuk a termékforgalmazás piaci feltételeit. Tanácsadóinknak
igyekszünk minden szükséges segítséget
megadni, ami a munkájukhoz szükséges.
A kezdőcsomag anyagai között található tagsági kártyával Ön igazolhatja,
hogy jogosulttá vált az árengedmények,

valamint társaságunk által kínált kedvezmények igénybevételére. Az árengedményekkel, illetve kedvezményekkel kapcsolatban szívesen tájékoztatják Önt munkatársaink bármelyik Energy Klubban, vagy
elolvashatja azokat a cégünk által kiadott
Vitae magazinban is, amelyet (összesen
évi 10 számot) Önnek díjmentesen – érvényes tagságának teljes ideje alatt, vagyis
12 naptári hónapon keresztül – elküldünk
a címére.
Társaságunk termékei iránt mutatott
érdeklődése arról tanúskodik, hogy Ön
elfogadta az egészséges életmód filozófiáját, és azt esetleg szeretné továbbadni
ismerősei körében is, amihez szívből gratulálunk! Ezúton szeretnénk biztosítani
Önt arról, hogy munkatársaink, konzulenseink és szakoktatóink mindent elkövetnek avégett, hogy az Ön legjobb vezetői
legyenek az egészség felé vezető úton.
Szeretettel meghívjuk regionális szakmai rendezvényeinkre, melyek helyszíneiről és időpontjairól magazinunkban vagy
internetes oldalainkról tájékozódhat.
Szeretettel üdvözöljük körünkben!
Marosi Zoltán
ügyvezető igazgató
Energy Magyarország Kft.

KÉTFÉLE TAGSÁG AZ ENERGY RENDSZERÉBEN
Az ENERGY kivételes lehetőségeket kínál
mindenkinek, ha taggá szeretne válni
abban a felhasználói klubban, amely a
betegségmegelőzés iránt érdeklődőket
tömöríti. Az ENERGY klubtagság jelentős
előnyökkel jár, s nem csupán a vásárlások
során érvényesíthető, garantált árengedmények miatt.
A klubtagsággal járó előnyök skálája rendkívül széles, és Ön két lehetőség közül választhat aszerint, hogy milyen módon szeretne
részt venni a társaság tevékenységében:
ENERGY KLUBTAG
Előnyök:
» vásárlás törzsvásárlói áron;
» ingyenes klubmagazin-előfizetés;
» ingyenes szaktanácsadás és részvétel a
szakmai előadásokon;
» klubtagság ajánlásának lehetősége más
érdeklődőknek;
» hűségpontok gyűjtése és beváltása a
vásárlások alkalmával.

ENERGY TANÁCSADÓ
Előnyök:
» vásárlás törzsvásárlói áron;
» ingyenes klubmagazin-előfizetés;
» ingyenes szaktanácsadás és részvétel a
szakmai előadásokon;
» klubtagság ajánlásának lehetősége más
érdeklődőknek;
» hűségpontok gyűjtése és beváltása a
vásárlások alkalmával.
» üzleti együttműködés lehetősége;
» teljes körő információs szolgáltatás
(e-mail, web);
» jutalékelszámolásra és kifizetésre való
jogosultság;
»é
 rtékesítési hálózat aktív kiépítésének
lehetősége;
» folyamatos továbbképzés lehetősége;
» különleges web-iroda szolgáltatás.
Feltétel:
» Energy tanácsadó csak számlaképes természetes vagy jogi személy lehet.
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– a Vitae magazin különszáma
Az ENERGY társaság kiadványa új tagoknak.
Felelős szerkesztő: Kürti Gábor,
kurti.gabor@energyklub.hu
Kiadja: Energy Magyarország Kft.
1011 Budapest, Corvin tér 10.
www.energy.sk
Tervezés, előkészítés: Digitaltosh Stúdió
Nyomdai kivitelezés: Fingerprint Reklámügynökség,
www.fingerprint.hu
A VITAE start belső terjesztésű,
utcai árusításban nem kapható.

Kik vagyunk,
mire törekszünk?
Csehországban alapított nemzetközi társaságunk magas színvonalú termékfejlesztéssel és gyártással büszkélkedhet, miközben termékeinknek a fogyasztókhoz vezető útja is kivételes.
Termékeink egészségvédő élelmiszerek és innovatív étrend-kiegészítők, gyógyító és ápoló kozmetikumok – minden egyes
készítményünk maximálisan természetes eredetű, kíméletesen
és rendkívül hatékonyan működik. Fejlesztésük során figyelembe vesszük a különböző gondolkodásmódokat, valamint a
szakmai nyilvánosságot, az orvosok és más terapeuták közötti
együttműködést. Tiszteletben tartjuk a modern tudomány legújabb kutatási eredményeit, de ezzel egy időben a hagyományos
orvos-filozófiai tanok ismeretanyagából és tapasztalataiból is
ihletet merítünk.
Kínálatunk gerincét a rendkívül hatékony Pentagram® regeneráció módszere alapján kifejlesztett és összeállított készítmények
alkotják. Öt termék, amely az 5 fő természeti elemet képviseli:
A Fát, a Tüzet, a Földet, a Fémet és a Vizet. Bár az egyes készítmények hatása leginkább az emberi szervezet egy-egy területére
összpontosul, eközben kölcsönösen kiegészítik, kiegyensúlyozzák
egymást, és közösen, egységben alkotnak olyan rendszert, amely
hatékonyan regenerálja az emberi szervezetet minden szinten.
Cégünk termékeire, valamint a fogyasztóink számára kínált
komplex egészségápoló kezeléseinkre egymástól elválaszthatatlan, egységes egészként tekintünk. A magas színvonalú és mélyreható állapotfelmérések, az előadások, saját klubmagazinunk és
szakmai továbbképzéseink csak egy-egy szeletét képezik annak
a széles kínálatnak, amelyet klubtagjaink rendszeresen igénybe
vehetnek, és amelyet szüntelenül bővítünk számukra.
Úgy véljük, sőt meggyőződésünk, hogy az emberi kapcsolatok
napjainkban pótolhatatlanok. Ezért igyekszünk töretlenül bővíteni klubjaink számát, hogy az általunk kifejlesztett készítmények
és szolgáltatások mind több emberhez jussanak el. Célunk, hogy
klubjainkban olyan nyugodt és harmonikus környezetet teremtsünk, amelyben cégünk szakértői, terapeutái és orvosai a lehető
legkellemesebb légkörben nyújtanak segítő kezet a hozzánk fordulóknak.
Az Energy klubtagsággal együtt jár, hogy minden ügyfelünk
postaládájába rendszeresen és ingyenesen megérkezik a VITAE
magazin, ez a nem mindennapi újság, amely kellemes és hasznos
olvasnivalót kínál a mindennapokra. A VITAE magazin – aktuális
információival, olvasmányos interjúival, hasznos tanácsaival, véleményeivel és inspirációival – már több mint 20 éve tájékoztatja és
szórakoztatja olvasóit.
Segítünk klubtagjainknak abban, hogy képesek legyenek jó
irányban megváltoztatni az életüket. Támogatjuk őket nemcsak a testi erejük megújításában, hanem abban is, hogy
rátaláljanak lelki egyensúlyukra, segíteni tudjanak másoknak és fejleszthessék meglévő képességeiket. Mivel Ön is
úgy döntött, hogy az Energy klubrendszer tagjává válik,
bizton mondhatjuk: megtette új életének első és egyben legfontosabb lépését.
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Az egészségért
tennünk kell
Bár a modern orvostudomány fantasztikus eredményeket ér
el a műtéti eljárások és az akut betegségek gyógyítása terén,
egészségünk megőrzésében továbbra is a holisztikus orvoslás
a legfontosabb. Az emberi test egységes egész – a test, a lélek
és a szellem, az érzelmekkel együtt – egyetlen rendszerbe
fonódik össze.

Az ember, aki több ezer éven át a természet közvetlen közelségében élt és annak törvényei szerint irányította mindennapjait,
az elmúlt évtizedekben fokozatosan és mindinkább olyan környezetbe került, amelyben szennyezett a levegő, rengeteg a
szintetikus vegyi anyag, ahol az élelmiszerek méreganyagokat
tartalmazhatnak, és ahol a stressz vette át az uralmat. Érthető,
hogy mindez aránytalanul nagy terhet ró az immunrendszerre,
miközben az emberi testben egyre jobban felhalmozódnak a
toxinok, szervezetünk pedig a legkülönfélébb kórokozók támadásának össztüzébe kerül.
Az egyre csak szaporodó szintetikus gyógyszerek csupán a
betegségek tüneteit enyhítik, de a probléma okát nem szüntetik
meg. Szakmai nyelven ez annyit jelent, hogy napjaink allopátiás
orvoslása inkább a tünetek kezelésére összpontosít, semmint a
háttérben meghúzódó okok felderítésére és megszüntetésére,
vagyis az oki terápiára. Mindez nem vezet jóra.
Örvendetes viszont, hogy napjaink embere egyre nyitottabbá
válik az alternatív gyógymódokra, amelyek a szervezetet regenerálják, miközben a testet energiával, életerővel töltik fel – és ezt a
tiszta, természetes összetevők használatával érik el.
Az egészség nem magától értetődő dolog, tennünk kell érte.
A tudósok és a kutatók is egyre többet foglalkoznak a természetes
eredetű hatóanyagokkal és a gyógyítás alternatív módszereivel,
amelyek megerősítik az emberi szervezet azon képességét, hogy
saját erejéből, vegyi anyagok használata nélkül nyerje vissza
egészségét. Mind többet tanulmányozzák a régi civilizációk által
alkalmazott módszereket, például azt, hogy a régi korok bölcsei
nemcsak természetes eredetű orvosságokat használtak, hanem
többek között a bolygók állását és az univerzum gyógyító energi-

SZAKTANÁCS
Az Energy Társaság kezdettől fogva orvosokkal, természetgyógyászokkal és más terapeutákkal együttműködve
végezte tevékenységét, és ez ma sincs másképp. A cégünkkel legszorosabban együttműködő szakemberek társaságunk Szaktanácsának tagjaivá váltak. Ők garantálják az
általunk kínált termékek és szolgáltatások kiváló minőségét,
valamint felelnek cégünk szakmai hírnevének megőrzéséért
és terjesztéséért.

áinak áramlását is figyelembe vették. Ne feledjük: a szintetikusan
előállított gyógyszerek gyökere is a természetből fakad. Mindenesetre ha mindezt végiggondoljuk, akkor érdekes következtetésekre jutunk.
Jóllehet otthonunk, irodánk, autónk tisztántartása abszolút természetes számunkra, a saját testünkről sokszor megfeledkezünk.
Életünk egy bizonyos szakaszában semmivel sem törődünk, egyszerűen imádunk élni, mértéktelenül sokat eszünk, iszunk, ünnepelünk, utazunk – vagyis minden cseppjét kiélvezzük mindannak,
amit a világ nyújt nekünk. Egy idő után azonban felismerjük,
hogy nem mindenfajta étel tesz jót nekünk, rádöbbenünk, hogy
a mozgáshiány következtében itt-ott fájdogál valami, és hogy a
rendszertelen életmód megbetegít minket.
E felismerések után – jobb esetben – foglalkozni kezdünk az
egészséges életmóddal és mindazzal, ami összefügg vele. A legtöbb ember azonban sajnos szeret kockáztatni, nem akarja feladni
az élvezeteket még akkor sem, ha már ráeszmélt, hogy a hosszú,
egészséges élet kulcsa a betegségek megelőzésében (a prevencióban) rejlik. Egészségünk megfelelő táplálkozással, sportolással,
pihenéssel, gyógynövények és étrend-kiegészítők használatával
is megerősíthető, és bár az előbb felsoroltak nem helyettesítik
a megelőzést célzó orvosi vizsgálatokat, azok fontos kiegészítői
lehetnek. Segítségükkel egészségben és boldogságban élhetjük
meg az élet különböző szakaszait.
Saját testünk természetes szükségleteinek és igényeinek figyelembevételével komoly sikereket könyvelhetünk el ezen a téren.
Az egészség nem magától értetődik, holott a boldog és sikeres
családi, munkahelyi és társasági élet alapfeltétele.
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A Pentagram® regeneráció rendszere

A szervezet megtisztításának
egyedülálló módja
A bioinformációs készítmények két
szinten hatnak az emberi szervezetre
– a természetes összetevők közvetlenül a
test szerveire hatnak, míg a bioinformációk a biorezonancia alapelve szerint az
agykéreg alatti irányító központokra fejtik ki hatásukat. A bioinformációk felerősítik a készítmények hatásait és harmonizálják az ember energetikai rendszerének
működését.
A gyógynövény-koncentrátumok megfelelnek az 5 természeti alapelem energiáinak:
VIRONAL – Fém, REGALEN – Fa, RENOL – Víz,
GYNEX – Föld, KOROLEN – Tűz. Ezek kölcsönös együtthatása adja a hagyományos kínai
orvoslás (hko) szerint az egészség kulcsát.
A készítmények rendszere mind a 12 alapvető, páros energetikai pályára (meridiánra)
hat, és rajtuk keresztül méregteleníti, valamint regenerálja a szervezetet.
A készítmények alkalmazhatók fokozatosan, meghatározott sorrendben végzett
méregtelenítő kúraként az egészség meg-
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erősítése és a szervezet energetikai rendszerének aktiválása céljából, vagy pedig önállóan, célzottan – a konkrét egészségügyi probléma jellege szerint. A készítmények megfelelő sorrendjének meghatározása vagy a
megfelelő koncentrátum célzott alkalmazása végett konzultáljon az ENERGY klubok
munkatársaival. Az ENERGY klubokban az
optimális készítmény akár ki is tesztelhető az
EAV Supertronic készülék segítségével.
Az 5 gyógynövény-koncentrátumból
álló Pentagram® regeneráció rendszerét
kiegészíti 5 bioinformációs Pentagram®
krém, amelyek szintén megfelelnek az
5 elemnek: DROSERIN – Fém, PROTEKTIN
– Fa, ARTRIN – Víz, CYTOVITAL – Föld, RUTICELIT – Tűz. A krémeket használhatjuk a
gyógynövény-koncentrátumokkal együtt
vagy akár önmagukban is. A krémeket az
adott energetikai pályák mentén vagy a
szóban forgó pályák működését befolyásoló szervek fölötti területeken alkalmazzuk.
(Részletes tájékoztatás az említett készítményekkel kapcsolatban az ENERGY Klubokban

beszerezhető Pentagram® regeneráció című
füzetben.)
A gyógynövény-koncentrátumok és
-krémek használhatók önmagukban vagy
akár más ENERGY készítménnyel kombinálva. A koncentrátumok belsőleg történő
alkalmazása a krémek külső használatával
együtt tovább bővíti a regeneráció lehetőségeit, legyen szó akár betegségmegelőzésről, akár gyógyulásról. A Pentagram®
rózsa ábráján (l. a túloldalon és nagyobb
méretben a hátsó borítón) könnyen megtalálhatjuk, hogy a test adott szervéhez mely
ENERGY készítmények tartoznak.
VIRONAL – DROSERIN
Elsősorban a tüdő, a vastagbél, a vékonybél,
valamint a lép energetikai pályáját harmonizálják. Mindkét készítmény alkalmazható betegségmegelőzésben vagy akár olyan
akut vírusos és bakteriális fertőzések kezelésében, mint pl. az influenza, torokgyulladás, felső légúti gyulladások, láz, de használhatók verejtékezés fokozására vagy akár az
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RENOL – ARTRIN
Elsősorban a vese és a húgyhólyag energetikai pályáján jelentkező problémák kezelésére javasolt készítmények. Hatékony
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REGALEN – PROTEKTIN
Elsősorban a máj, az epehólyag, a gyomor,
a lép és a kormányzó vezeték energetikai pályáját harmonizálják. A REGALEN és
a PROTEKTIN használata főleg emésztési
problémákban javasolt, illetve azokban az
esetekben, amikor a szervezetnek méregtelenítésre és regenerációra van szüksége
(epeproblémák, felfújódás, kimerültség,
asztma, allergia, ekcéma stb.) A REGALEN
kiválóan alkalmazható a tavaszi tisztítókúráknál, a PROTEKTIN pedig elbánik minden
viszkető kiütéssel.
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immunrendszer és a nyirokrendszer működésének javítására is. A VIRONAL antibiotikumokkal együtt is szedhető. A DROSERIN
hathatós segítséget nyújt az influenza kezdődő tüneteinek észlelésekor.
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segítséget nyújtanak ugyanis az említett kai pályáján kialakuló problémák megterületek regenerálásában. Mindkét készít- oldásában nyújt segítséget. A KOROLEN
mény remekül alkalmazható degenera- kiválóan alkalmazható szív- és érrendtív ízületi betegségekben, alsó végtagi szeri betegségek kialakulásának megelőEnergy Magyarország Kft., 1011 Budapest, Corvin tér 10.
és szemödémában. ATel/fax:
RENOL
mindemel- zésére, továbbá magas koleszterinszint,
+36-1-354-0910 / 11, Email: info@energyklub.hu, Web: www.energyklub.hu
lett erősíti az immunrendszert, az ARTRIN stressz, krónikus fáradtság szindróma
(CFS) esetén vagy akár a vér minőségépedig jótékonyan hat a mozgásszervekre.
nek javítása céljából. Mindemellett támogatja a központi idegrendszer működéGYNEX – CYTOVITAL
Főleg a befogadó és a hármas melegítő sét, segítséget nyújt álmatlanság, szenienergetikai pályáját harmonizálják. Fel- litás és számtalan pszichikai probléma
gyorsítják a nők és a férfiak szervezeté- esetében is. A RUTICELIT sikeresen hasznek regenerálódását. Mindkét készítmény nálható többek között az érfalak meg
gyulladáscsökkentő hatású. A GYNEX nem erősítésére.
csak a női betegségekre hat jótékonyan.
***
Fogyókúrák során segít csökkenteni az
étvágyat, stabilizálja a lelki állapotot, és
A Pentagram® koncentrátumok széles
kiválóan hat a bőrre. A CYTOVITAL segít
megakadályozni a ráncok kialakulását, és körben alkalmazhatók mind a betegségmegelőzésben, mind egészségügyi probhatékony a narancsbőr ellen.
lémák kiegészítő kezelésében, ráadásul a
modern (nyugati) orvostudomány keretei
KOROLEN – RUTICELIT
Mindkét készítmény a szív, a kormányzó között végzett terápiával párhuzamosan is
vezeték és a hármas melegítő energeti- folyamodhatunk hozzájuk.
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A fitoterápia modern formája

Rendkívül magas
hatóanyag-tartalom
A gyógynövények gyógyászati célokra történő felhasználása szinte egyidős
az emberiséggel. Az eredeti, már-már
alkimista eljárások az évszázadok során
sokat finomodtak: ma már a kisebb-nagyobb egészségügyi problémák kezelésének elismert, hatékony és kíméletes módjává váltak. A hatékony és
mélyreható jelleg elérésére az ENERGY
csúcstechnológiájú készítményeket,
úgynevezett szuperkoncentrátumokat
fejlesztett ki. Lássuk, miben rejlik az
egyedülállóságuk.
A gyógynövény-kivonatokat tartalmazó
készítmények gyártása a természetben
kezdődik. A Pentagram® koncentrátumok
készítménycsaládjához felhasznált növények a szabad természetből vagy speciális

gyógynövénykertészetekből származnak.
Betakarításuk és hasznos részeik
különválasztása kíméletes eljárásokkal
történik. A növények egy részét frissen
dolgozzuk fel, másik részüknek viszont
lassabb szárításra van szükségük, így
ezeket kellő ideig pihentetjük, majd
később hasznosítjuk. Az így előkészített
növények keveréke, amelyben a gyógynövények pontosan a végtermék receptúrájának megfelelő arányban vannak
jelen, készen áll az első és egyben legfontosabb technológiai lépésre, a hatóanyagok kivonására (extrakcióval).
Bár napjainkban számtalan módszer
kínálkozik a növényi hatóanyagok kivonására, a legjobb és leghatékonyabb
eljárás mindmáig a vízgőz-desztilláció.
Ezért gyógynövénykeverékeinket kb.

2 hétig tiszta alkoholban áztatjuk, hogy
a növények fokozatosan átadhassák a
bennük rejlő értékeket.
A gyártás második lépése technológiailag fejlettebb, és éppen ez az a fázis,
amelynek köszönhetően az ENERGY
készítményei különböznek a piacon fellelhető más, hasonló típusú termékektől.
A vákuumos vízgőz-desztilláció következtében a koncentrált növényi kivonatokat tartalmazó készítményekben gyakorlatilag már nincs mérhető mennyiségű alkohol.
Az ENERGY koncentrátumai az általánosan elérhető növényi kivonatokkal
szemben sokkal több hatóanyagot tartalmaznak. Ezek mennyisége a végtermékben akár a 90%-ot is elérheti.

Hogyan „indíthatjuk be”
leghatékonyabban a szervezetet?
A legtökéletesebb készítmény sem
pótolhatja az idegrendszer irányító
frekvenciáit. Ezek az egyes szervek igényei és szükségletei szerint változnak,
míg egy adott készítmény összetétele állandó. Ám a készítmények egyfajta indítómotornak tekinthetők, amely
működésbe hozza a szervezet regeneráló folyamatait.
Amint a regeneráció beindul, a folyamat
lezárását a test irányító központjaira kell
bízni, és a készítmény szedését egy meghatározott idő után abba kell hagyni. Ha
ezt nem tesszük meg, akkor szervezetünk
nem reagál többé az adott készítményre.
A termékeket ezért rendszeres szünetek
közbeiktatásával kell használni.
Kevésbé súlyos egészségügyi problémák esetén a készítményeket 3 hétig java-
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solt alkalmazni, közepesen súlyos működési zavaroknál 3 hét használat után tartsunk 1 hét szünetet, majd ismételjük meg
a kúrát. Súlyos állapotokban és idősebb
betegek esetében a készítményeket 3x3
hétig ajánlott alkalmazni, mindig egyhetes szünetek közbeiktatásával.
Fontos továbbá, hogy mindig hagyjunk
megfelelő időt az idegrendszer irányító
központjainak az adott szerv működésében jelentkező károk helyreállítására.
Ha pl. az egyik készítmény után egy hét
szünettel kezdjük el használni a következő
készítményt, akkor nem biztos, hogy ez
a szünet minden esetben elegendő lesz.
Különböző alapkészítmények egymás utáni
használata során ezért legalább kéthetes,
de inkább egy hónapos szünet javasolt,
hogy a regeneráció folyamata lezárulhasson.

Az irányító központokban ugyanis nem feltétlenül és nem mindig áll
„készenlétben” elegendő energia ahhoz,
hogy helyreállítsák a több szinten jelentkező károsodásokat. Mialatt igyekeznek
lezárni az első készítmény által beindított regenerációt, egy következő készítmény idő előtti alkalmazása átirányíthatja
a regenerációs folyamatokat a test egy
másik területére, ezzel semmissé téve az
első készítmény hatásait. A fiatal szervezet számára rövidebb szünet is elegendő,
ám a szünetek a kor előrehaladtával hos�szabbodnak.
A megfelelő készítmény kiválasztásában és optimális használatának meghatározásában – szervezetük energetikai állapotának Supertronicos mérése után – az
ENERGY klubokban dolgozó munkatársaink készséggel segítenek.

Krémek – kivételes
gyógynövényekkel
A Pentagram® krémekben levő gyógynövénykivonatok men�nyisége eléri a lenyűgöző, 50 százalékos arányt, míg a piacon
kapható hasonló készítmények átlagosan csupán 1-3 százalékban tartalmaznak növényi kivonatokat. A gondosan összeállított, kiegyensúlyozott kompozíciók mindemellett bioinformációkat is tartalmaznak, és ez utóbbiak még inkább felerősítik a
hatóanyagok hatásait.
A krémek zsíros állagát kizárólag természetes növényi olajok biztosítják. Az utóbbiak egyik vitathatatlan előnye, hogy természetes
formában tartalmaznak bőrápoló és bőrvédő hatóanyagokat,
valamint vitaminokat (ricinus-, lenmag-, szezám-, szója-, mák-,
esetleg kenderolaj). A krémek további fontos összetevői közé tartoznak például a liposzómák, az AHA-sav és a lecitin – ezek szintén
jelentős mértékben növelik a bioinformációs krémek minőségét.
A gyógynövény alapú krémek elválaszthatatlan része továbbá a
podhájskai (Szlovákia) hőforrás energiadús ásványvize, melynek
jótékony hatásai a Holt-tenger vizének hatásaihoz hasonlíthatók.
A krémek gyulladáscsökkentő hatású kálium-humátot és maximális regeneráló hatást szavatoló értékes gyantakivonatokat is
tartalmaznak (mirha, tömjén, Croton lechleri).
A Pentagram® krémek nemcsak összetételüknek, hanem széleskörű felhasználhatóságuknak köszönhetően is igazán kivételesnek mondhatók. Garantáltan természetesek, nem tartalmaznak stabilizátorokat vagy szintetikus illatanyagokat, így nem
váltanak ki nem kívánatos, kellemetlen bőrreakciókat. Mivel a
Pentagram® krémek hatóanyagai olajos bázisban vannak jelen a
készítményekben, könnyedén bejutnak a bőr különböző rétegeibe, ahonnan egyszerűen továbbvándorolnak a test szöveteibe.
A bioinformációs krémek így nem csupán a bőrre gyakorolnak
jótékony hatást, hanem az energetikai pályákon keresztül a
mélyebben fekvő szervekre vagy szervrendszerekre is.
A krémek célzott használata során érdemes segítségül hívnunk a reflexzóna-terápiát. A krémeket az egyes
szerveknek a kézen, illetve a talpon megtalálható reflexpontjaira vigyük fel. A krémek használatának hatékonyságát azzal is fokozhatjuk, ha a zónákra az adott
energetikai pálya (meridián) aktív időszakában fejtünk
ki hatást.
A Pentagram® rendszer olyan, rendkívül hasznos eszközt ad a kezünkbe, amely segít, hogy
könnyebben megértsük, illetve megragadjuk az
egészségügyi problémák okait. Fontos azonban,
hogy tisztában legyünk vele: panaszaink okát
nem feltétlenül csak a környező világban
kell keresnünk. Számtalan betegséget mi
magunk idézünk elő azzal, hogy nem
megfelelően táplálkozunk, sérüléseket hordozunk a lelkünkben, valamint
elnyomjuk az érzelmeinket.
A Pentagram® tehát nemcsak a
fizikai és lelki egyensúly megteremtésének eszköze, hanem egyben az önmagunk megismerését
segítő tanítómesterünk is.
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Az ENERGY más termékei
A Pentagram® regeneráció gondosan
összeállított, innovatív rendszerét kivételes összetételű, a rendszer hatékonyságát fokozó készítmények egészítik ki
avégett, hogy cégünk egyszerűen alkalmazható, könnyen átlátható, komplex
egészségápoló koncepciót kínálhasson
vásárlóinak.
EGYÉB GYÓGYNÖVÉNYKONCENTRÁTUMOK
Lényegében a Pentagram® készítményekhez hasonlóak, ám elsősorban szervezetünknek a stresszhez való alkalmazkodó
(adaptációs) képességeire hatnak, és ösztönzik testünk egészséges működését.
A STIMARAL támogat abban, hogy megbirkózzunk a megnövekedett szellemi és
lelki terheléssel, illetve segíti az alkalmazkodást a megváltozott körülményekhez.
A készítmény nyugtató hatású, javítja a
koncentrációt és serkenti az agyműködést.
A KING KONG kiváló étrend-kiegészítő a
sportolók, illetve azok számára, akiknek
megnövekedett fizikai, szellemi vagy lelki
terheléssel kell szembenézniük, továbbá
kifejezetten ajánlott időseknek, valamint
sérülésekből, esetleg műtétekből lábadozóknak.
SZOLITER GYÓGYNÖVÉNYKONCENTRÁTUMOK
Bizonyos gyógynövények hatásai önmagukban olyannyira erősek, hogy azokat
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egykomponensű készítményekkel lehet
a leghatékonyabban kihasználni. Az
ANNONA MURICATA alkalmazása daganatos betegségek kiegészítő kezelésében
javasolt. Az ismétlődő és a hagyományos, valamint az alternatív kezeléseknek
is ellenálló, bizonyos esetekben súlyos
egészségügyi szövődményeket okozó,
antibiotikumokra és vírusellenes gyógyszerekre egyaránt rezisztens fertőzésekben hatalmas segítséget nyújthat a kövirózsa kivonatából készült CISTUS INCANUS.
Elsősorban vírusok okozta betegségekben
hatékony, de kiválóan alkalmazható baktériumok, gombák vagy Chlamydia-fertőzés
által előidézett problémák kezelésében is.
VÉDELEM A FERTŐZÉSEKTŐL
A fertőzés fogalmát az orvosok és a laikusok
is gyakran használják. Mindenki tudni szeretné, hogyan lehet hatékonyan védekezni
a vírusokkal, baktériumokkal vagy éppen
gombákkal szemben. Mivel napjainkban
egyes gyógyszerek mindinkább veszítenek
hatékonyságukból, helyüket olyan természetes anyagok veszik át, amelyek képesek
a kórokozók megsemmisítésére, és eközben
nem terhelik meg a szervezet működését.
A kapszula, csepp, torokspray és orrspray
formájában elérhető GREPOFIT készítmények éppen ilyenek. A termékcsalád készítményei grépfrút- vagy grépfrútmag-kivonatokat, valamint természetes eredetű,
fertőzésellenes összetevőket tartalmaznak.

A bőrön jelentkező, fertőzés okozta tünetek
megszüntetésében hatékony segítséget
jelent a DRAGS IMUN szappan.
TOVÁBBI ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK
Az ENERGY további természetes készítményeinek kínálata rendkívül gazdag, és
fogyasztóink kívánságainak megfelelően
folyamatosan bővül. Tekintsük át röviden
a legkeresettebbeket. A FLAVOCEL szudáni hibiszkuszból származó C-vitamin,
illóolajok és flavonoidok hatékony kombinációját, az IMUNOSAN a hagyományos keleti orvoslás által eredményesen
alkalmazott gyógygombákat, a PERALGIN
pedig az allergiás tüneteknél elsősegélyt
nyújtó fekete csalán kivonatát tartalmazza. A mozgásszervek megfelelő működéséről a szépiacsont-kivonatot tartalmazó
SKELETIN gondoskodik, a természetes eredetű stresszellenes anyagokkal dúsított
REVITAE energiát biztosít a szervezetnek
megnövekedett fizikai, szellemi, esetleg
lelki terhelésben, míg a VITAMARIN pótolja
a test számára nélkülözhetetlen telítetlen
zsírsavakat.
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 ásvá-

nyi anyag készítmények alkalmazása. Ezek
az elemek a természetben mindig más
anyagokkal létrehozott, harmonikus kötésekben vannak jelen, és ez a körülmény a
természetes eredetű étrend-kiegészítőkben igen lényeges.
Bár a mai napig nem ismerjük működési
mechanizmusuk minden részletét, kétségtelen, hogy elsősorban a szinergikus hatás
miatt rendkívül fontosak, mert ennek révén
erősítik a természetes vitaminok hatásait,
segítik felszívódásukat és hasznosulásukat.
Míg a FYTOMINERAL kolloid formában biztosítja a szervezet számára szükséges, és a
szervezet által kiválóan hasznosítható ásványi anyagok és nyomelemek szinte teljes
spektrumát, addig a VITAFLORIN a legjobb
természetes vitaminforrásokat kombinálja a
leghatékonyabb összetételben és formában.
PROBIOTIKUMOK
A probiotikus baktériumkultúrák az
emésztőrendszerben segítenek fenntartani az egészséges mikroflórát, amely rendkívül fontos szerepet játszik az emésztés
és az immunrendszer megfelelő működésében. A probiotikumok megakadályozzák a kórokozó mikroorganizmusok,
elsősorban a baktériumok és a gombák
szaporodását a bélrendszerben, illetve az
egész szervezetben. Mindemellett fontos
szerepet töltenek be a daganatos megbetegedések, valamint az ételallergia elleni
küzdelemben is. Kiválóan kiegészítik az
antibiotikum-kezeléseket, a kúra alatt és
után is javasolt a szedésük. A PROBIOSAN
nem csak jótékony baktériumokat, hanem
édesvízi Chlorella algát is tartalmaz, amely
a szervezet méregtelenítését és megfelelő

táplálását támogató fontos tápanyagokat
is biztosít a test számára. A PROBIOSAN
INOVUM az immunrendszert erősítő
kolosztrummal és béta-glükánokkal gazdagított probiotikus készítmény.
FÜRDŐK
A BIOTERMAL harmadkori termálvízből származó, kivételes hatású fürdősó.
A koncentrált összetételű fürdőadalék formájában támogatott méregtelenítés és
bőrápolás az ENERGY termékkínálatának
elválaszthatatlan része. A Podhájska-forrás termálvizéből nyert, bioinformációs
BIOTERMAL fürdősó jelentős mértékben
regenerálja az emberi testet, és támogatja
a salak- és méreganyagok kiválasztását a
szervezetből. Nyugtató és relaxáló hatású,
csillapítja a fájdalmat, és jótékonyan hat a
mozgásszervek működésére.
FERTŐTLENÍTŐ KÉSZÍTMÉNYEK
Az AUDIRON gyógynövény-koncentrátum
kiválóan alkalmazható a fül egészségének ápolására, valamint a fül esetleges
panaszainak kezelésére. A készítmény herpesz vírus okozta problémákban is segít.
A legendás SPIRON spray azonnal harmonikus és nyugodt atmoszférát teremt, segít
az elme megtisztításában és javítja az alvás
minőségét. A levegőt nemcsak felfrissíti,
hanem fertőtleníti is, és ezt különböző
sebek és tárgyak esetében is megbízhatóan elvégzi. Válogatott és természetes
illóolajokat tartalmaz.
FOGKRÉMEK
A DIAMOND, SILIX és BALSAMIO fogkrémek legfontosabb összetevői: a harmad-

OPTIMÁLIS
FELTÉTELEK
A REGENERÁCIÓHOZ
A regeneráció alapja a test méregtelenítése, amelyhez megfelelő men�nyiségű folyadék, elsősorban tiszta
víz jelenléte szükséges, hogy a felszabaduló nem kívánatos anyagok
könnyen távozhassanak a szervezetből.
Ha megfelelően táplálkozunk,
mellőzzük a tartósított élelmiszerek,
a túl sok vörös hús, szalámi, konzerv,
kávé, cukor és más élvezeti cikkek
fogyasztását, továbbá ha kerüljük,
illetve megfelelően feldolgozzuk a
stresszt, valamint sokat mozgunk –
akkor a regeneráció eléréséért tett
erőfeszítéseink megsokszorozódnak.
Erre nem mindenki képes, de ha lehet,
próbáljunk meg a lehető legközelebb
kerülni ehhez az ideális állapothoz.

kori termálvíz, a gondosan válogatott
gyógynövények, valamint a Croton lechleri fa kivonata, amely természetes habzást
biztosít számukra. A fogkrémek amellett,
hogy megbízhatóan tisztítják a szájüreget, antimikrobiális hatásúak, és a nyelven
található reflexzónákon keresztül jótékonyan hatnak a test energetikai pályáira.
A természetes illóolajoknak köszönhetően
hosszan tartó, kellemes érzetet hagynak a
szájban, és óvják a szájüreget.
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A TERMÉSZET
KVINTESSZENCIÁI

A „kvintesszencia” szó Arisztotelész
természeti filozófiájából indul ki
és a latin „quinta essentia“, azaz ötödik elem
– a négy elem lényegének kivonata –
szókapcsolatból ered.
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Zöld élelmiszerek
Napjaink kvintesszenciái kétségtelenül 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. Míg a szintetikus készítményeket egymástól izolált
anyagok összességének tekinthetjük,
addig a zöld élelmiszerek hatóanyagai
bonyolult és pontosan meghatározott

kötésekben lépnek működésbe. A szinergia, azaz az anyagok kölcsönös együtthatásának elve szerint működnek, így
hatásuk megsokszorozódik. A zöld élelmiszerek hatóanyagai ráadásul ideális
arányban vannak jelen, ez biztosítja a
megfelelő felszívódásukat és optimális
hasznosulásukat.
Az Energy küldetésének tekinti, hogy
felkutassa bolygónknak a civilizációtól
távoli szegleteiben, a még teljesen tiszta
természet kis szigetein található legjobb
kvintesszenciáit. Kiváló minőségű biológiai forrásainkat kizárólag ezekről a helyek-

ről, az érintetlen természet öléről szerezzük be, majd kíméletesen feldolgozzuk,
alaposan ellenőrizzük és még friss állapotban csomagoljuk őket. E készítmények
valódi lényege, lelke az ő „anyakönyvi
kivonatuk”, azaz származási helyük, energiájuk és azon emberek érintése, akik részt
vállalnak abban, hogy ezek a csodálatos
esszenciák a természet valódi kvintesszenciái legyenek.
A zöld élelmiszerek az ENERGY révén
Önhöz is eljuthatnak. Fedezze fel széles
kínálatunkat, és ismerje meg a zöld élelmiszerek hatásait és ízvilágát.

START ~ MAGAZÍN ENERGY ~ 13

A humátok
széles körű hatása
Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelem irányul a tőzegkivonatok (humátok
és huminsavak) belsőleg történő felhasználására, hiszen a tőzeg jótékony
tulajdonságai jelentős mértékben befolyásolják az egész szervezet méregtelenítésének folyamatát. Az ún. huminanyagok megkötik a szerves eredetű,
toxikus és genetikai károsodást okozó
vegyületeket, valamint az idegen eredetű organizmusokat, és a szervezet
károsításának kockázata nélkül képesek
kiválasztani azokat a testből.
Az említett anyagok gyógyhatásainak listája rendkívül hosszú. Vírusellenes, baktériumellenes és gombaellenes tulajdonságaik mellett fájdalomcsillapító (analgetikus) hatásuk is egyértelmű.
Ám elsősorban gyulladásellenes hatásuk miatt tekintjük ezeket az anyagokat
rendkívüli jelentősnek. Kutatások bizonyítják, hogy a huminanyagok képesek egyes daganatos megbetegedések
továbbterjedésének lassítására. A huminanyagok megelőző és védelmi hatása

elsősorban a vastagbél- és végbélrák esetében kiemelkedő.
A huminanyagok hatékonyan növelik
a szervezet természetes, nem specifikus
védekezőképességét, mivel el tudják távolítani a toxikus anyagokat a vastagbélből,
ráadásul serkentik a fehérvérsejtek aktivitását, ezáltal erősítve az immunrendszer
működését. Ismert tény továbbá, hogy a
huminanyagok katalizálják az enzimreakciókat, így ösztönzik az anyagcsere-folyamatokat. Az érrendszerre gyakorolt jótékony hatásuknak köszönhetően javítják
a sejtek oxigénellátását. Mivel képesek
csökkenteni a szervezet toxikus terhelését, illetve antioxidáns hatásukat
a szövetekben és az ízületekben is kifejtik, előnyösen
hatnak a mozgás-

szervi megbetegedésekre, beleértve az
ízületi gyulladást, a porckopást, a gerinc,
valamint egyéb csontok és ízületek degeneratív megbetegedéseit.
A CYTOSAN segít a sejtek, a vér és a
szervek belső környezetének méregtelenítésében, kiválóan alkalmazható a szervezet rendszeres betegségmegelőző vagy
terápiás célú megtisztítására, valamint
a méregtelenítő folyamatok beindítására. A CYTOSAN külsőleg is alkalmazható:
egyrészt a felületi sérülések, kiütések,
valamint krónikus nyílt sebek tisztítása
során, továbbá arcpakolások formájában,
hatékony kozmetikumként. A CYTOSAN
FOMENTUM GÉL támogatja a bőr méregtelenítő képességeit, és gyulladásellenes
hatásait a bőr mélyebb rétegeiben is képes
kifejteni. A CYTOSAN FOMENTUM-ból
készített pakolás ezért kiválóan használható a belső szervek gyulladásos betegségei esetén is. A humátkészítmények
hatásait kiegészíti a CYTOSAN SAMPON,
amely méregteleníti a bőrt és jótékonyan
hat a reflexzónákra. A BALNEOL elsősorban fürdőadalék formájában használatos,
humátos illóolajok keveréke, de borogatás
is készíthető belőle.

Vitathatatlan tény, hogy szükség van
az emberi szervezet rendszeres salaktalanítására, méregtelenítésére, vagyis a toxinok kivezetésére. Testünk még a legfegyelmezettebb életvitel mellett is „elhasználódik”, felesleges és káros anyagokkal
terhelődik. Ez a toxikus terhelés okozza
az öregedést, a betegségekkel szembeni
fogékonyságot, és végül magát a halált
is. Ahogy otthonunkat is rendszeresen tisztítjuk, hogy
élni tudjunk benne, testünkben is rendet
kellene tartanunk.

Kényeztető
szertartás
A nyugati civilizációk egyre gyakrabban fordulnak
az ősi tanítások felé, hogy megtalálják bennük a
korábban birtokolt képességek újbóli elsajátításának kulcsát. Legértékesebb állapotunk az, amikor
a középpontunkban vagyunk, amikor a belső súlypontunkat középen tudjuk tartani.
Minden ember – attól a pillanattól kezdve, hogy
képes egyenes háttal felállni – különleges, egyszeri
és megismételhetetlen egyeddé válik, aki meghatározza az égtájak irányát. Tőle számítódik észak, dél,
kelet és nyugat.
Az életünk adta különböző helyzetek azonban
gyakran kibillentenek minket az egyensúlyi állapotunkból, és nem mindig olyan egyszerű visszatérnünk a középpontunkhoz, azaz eredeti önmagunkhoz.
Csakis ez a központi helyzet biztosíthatja számunkra természetes erőnk felhasználásának képességét. Az egyensúlyhoz vezető, legegyszerűbb út
viszont az apró napi szertartásokon keresztül vezet.
Mi megadjuk az eszközöket ehhez a mindennapi
rituáléhoz.
Az ENERGY Pentagram® szappanok és samponok – DROSERIN, PROTEKTIN, ARTRIN, CYTOVITAL és
RUTICELIT – a Pentagram® regeneráció egyedülálló
módszerét követik. A készítmények a bioinformációs krémekhez hasonlóan gyógynövénykivonatokat,
tiszta, természetes eredetű illóolajokat, valamint a
Podhájska-forrás termálvizét tartalmazzák. Jótékony
hatást gyakorolnak a bőrre és a hajra, illetve az
akupunktúrás pontokon és reflexzónákon keresztül
előnyösen befolyásolják szervezetünk egészségi állapotát és érzelmeink feldolgozását. Hatásuk gyengéd,
a készítmények vízzel könnyen lemoshatók, és nem
terhelik a szervezetet feleslegesen különböző vegyi
anyagokkal. A NUTRITIVE BALZSAM megkönnyíti a
haj kifésülését, miközben táplálja a hajszálakat.
A szappanok és a samponok használatával felerősíthetjük a Pentagram® koncentrátumok és krémek
hatásait.
Az említett kombinációval felgyorsítjuk a megújhodást. A készítmények kölcsönhatása beteljesíti a hagyományos kínai orvoslás tanításait, mert
együttes belső és külső hatást gyakorolunk velük a
szervezetre. Segítségükkel ráadásul – ezzel párhuzamosan – életünk részévé tehetjük a testi és szellemi
megtisztulás rendszeres rituáléját. Szertartásunkkal
stabilizáljuk a harmóniát, és az elégedett és értelmes
élet bevált receptjéhez nyúlunk. Az egészségről és
a kiegyensúlyozottságról való gondoskodásunk új,
váratlan méreteket ölt.
A Pentagram® szappanok és samponok mindegyike az 5 elem hatását támogatja, tehát bátran
elindulhatunk ezen az úton – anélkül, hogy félnünk
kellene a kisiklástól.
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Beauty kozmetikumok:
a bőrápolás titka

RENOVE KRÉMEK:
ÖT ELEM, ÉRTÉKES NÖVÉNYEK,
OLAJOK, ESZENCIÁK
Az igazi titok nemcsak minden RENOVE
kozmetikumban, hanem saját magunkban is ott rejlik – mélyen, legbelül. Külsőnk a test és a lélek tükre, azaz a belső
szépségünk tükröződése. Ezért nemcsak
bőrünk szépségével kell törődnünk, az
igazi cél egész szervezetünk belső harmóniájának visszaállítása. Ha gyönyörű
bőrre vágyunk, először önmagunkat kell
megértenünk!
A Pentagram® bőrápoló krémek segítségével egyedülálló lehetőségünk nyílik
egyrészt bőrünk ápolására, hogy egészséges és gyönyörű legyen, másrészt arra,
hogy kapcsolatba léphessünk önmagunkkal.
Segítségükkel
ráhangolódhatunk
önmagunkra, dolgozhatunk az érzéseinkkel, feltárhatjuk a lényegünket és segíthetünk saját magunknak. A RENOVE készítmények olyan élményt nyújthatnak, ame-
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lyet az általános bőrápoló kozmetikumoktól nem kaphatunk meg...
Alapelv
A RENOVE arcápoló kozmetikumok már a
hagyományos kínai orvoslás alapfilozófiájának köszönhetően is kivételesek: összetételük és hatásmechanizmusuk alapját
ugyanúgy a Pentagram, tehát az 5 elem
elve adja, mint a gyógynövény-koncentrátumok és az ENERGY Pentagram® krémei esetében. A RENOVE termékcsalád 5
készítménye: az ARTRIN, a DROSERIN, a
RUTICELIT, a PROTEKTIN és a CYTOVITAL
arckrém nemcsak egy konkrét bőrtípusra,
hanem egy adott szervcsoportra, kedélyállapotra vagy a szervezet belső egyensúlyvesztésére is célzottan hat. Az egyes
krémek kölcsönösen kiegészítik egymást,
és egymásra épülve alkotnak egy teljes
rendszert.
Fitoterápia
A kozmetikai készítmények tartalma a
lehető legnagyobb mértékben természe-

tes eredetű. Az arckrémek 16 százalékban
tartalmaznak – a Podhájska harmadkori
termálforrás vizében extrahált – gyógynövényeket, amelyek hatását a vízben
található ásványi anyagok és nyomelemek még inkább felerősítik. A Pentagram®
alapelve szerint összeállított és remekül
működő kompozíciók – a készítmények
típusától függően – 13-19 féle gyógynövényt tartalmaznak.
Szűzolajok
Az arcbőr megfelelő táplálása, üde megjelenése, vitamin- és ásványi anyag pótlása, a ráncok csökkentése, az egyenletes bőrszín és további olyan hatások
elérése céljából, amelyet minden nő
elvár egy minőségi kozmetikumtól, a
gyógynövények mellett hidegen sajtolt,
értékes növényi olajok is gazdagítják
a készítmények összetételét. Ezek az
észak-afrikai Marokkó és Tunisz berber
területein élő növényekből származnak.
A szabad természetben élő növények
ellenőrzött begyűjtésének és kézi fel-

dolgozásának kombinációja biztosítja a
források tökéletes tisztaságát és hatékonyságát. A kizárólag természetes forrásokból származó RENOVE arckrémek
kímélik az arcbőrt, tökéletesen beszívódnak, kellemes az alkalmazásuk, és
hosszan tartó a hatásuk.
Természetes parfüm
A szintén egzotikus Afrikából származó,
nem kevésbé értékes és minőségi eszenciák aromaterápiás mennyiségben vannak
jelen a krémekben, és minden egyes terméknek egyedi és jellegzetes illatot biztosítanak (pl. jázmin, rózsa vagy vanília). Az
eszenciákat úgy válogattuk össze, hogy
támogassák a pentagram adott elemét.
A RENOVE krémek olyan terápiás eszközök, amelyek a lélek legmélyebb rétegeire
hatnak, és harmonizálják bensőnket. Mivel
az eszenciák a növények lényegét hordozzák magukban, a növényvilág legerősebb hatású alapanyagainak számítanak,
és közülük több is a legdrágább források
közé tartozik.

Minden kémiától mentesen
Nagyon fontosnak tartjuk megemlíteni
továbbá azt is, hogy a krémek előállításakor teljesen kizárt a parabének, a szintetikus színezőanyagok és illatanyagok, az
ásványi olajok, bármiféle kőolajszármazék,
genetikailag módosított organizmusok,
kémiai UV-szűrők és SLS alkalmazása.
HAB A TORTÁN
A természetes eredetű Pentagram®
RENOVE arckrémek termékcsaládja
kiegészül a lehető legjobb minőségben előállított bőrápoló kozmetikumok
kínálatával: enzim–protein komplexszel
gazdagított VISAGE SERUM; természetes olajokat, eszenciákat és gyógynövényeket magában foglaló VISAGE OIL
arctisztító és a damaszkuszi rózsa hidrolátumát tartalmazó VISAGE WATER arclemosó. A kozmetikumok kiegészítő portfóliójának legkiemelkedőbb termékei az
ALMOND OIL és az ARGAN OIL arcápoló
olajok. Ennél jobb bőrápolás talán nem
is létezhet!

A tagság egyéb előnyei
Az ENERGY klubtagság előnyeiről már
olvashattak a Start magazin 3. oldalán.
Most ismerkedjenek meg további vonzó
lehetőségekkel.
KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS
Az Energy társaság integrált, több lépcsős oktató programokat szervez az
érdeklődő klubtagok és tanácsadók részére. Az első lépcsőt magától értetődő
módon az Energy Klubok kínálják, amelyek rendszeres találkozókat, beszélgetéseket, előadásokat szerveznek a náluk
regisztrált klubtagoknak. Ezen túlmenően az alternatív orvoslás és az egészséges
életstílus iránt mélyebben érdeklődők
elvégezhetik a tanácsadóképzést, vagyis
azt a színvonalas, több napos tanfolyamot, mely tovább bővíti konkrét szakmai
ismereteiket.
A fentiek mellett társaságunk rendszeresen – általában évente egy alkalommal – szakmai konferenciát, továbbképzést rendez, amelyen jeles hazai és
külföldi előadók, szakterületük elismert
tekintélyei ismertetik meg a résztvevőket
egy-egy szűkebb terület sajátosságaival,

az ENERGY termékeinek szakszerű alkalmazásával, miközben megosztják tapasztalataikat.
KLUBMAGAZINUNK
AZ ÖN POSTALÁDÁJÁBAN
Minden, az Energy klubrendszerben
regisztrált klubtag ingyenes előfizetést
kap a Vitae klubmagazinra. Ebben tes�szük közzé újdonságainkat, az aktualitásokat az egészséges életstílus területéről,
az alternatív és a hagyományos orvoslás fejlődésének érdekességeit, valamint
további információkat az egészség világából.
Színes és színvonalas magazinunkból
informálódhatnak olvasóink az akciókról és egyéb különleges kedvezményekről, továbbá klubjaink aktuális kínálatáról,
például a tanácsadásokról, előadásokról,
nyílt napokról és egyéb rendezvényekről.
A magazinban ugyancsak megtalálhatók
a terméktapasztalatok, tehát Önök első
kézből tájékozódhatnak a fogyasztók véleményéről, egyben praktikus tanácsokat
kapnak készítményeink leghatékonyabb
felhasználásához.

MINDENT MEGTALÁL A WEBEN
Az információszerzés lehetőségét bővíti
a www.energy.sk/hu weboldalunk. Honlapunk 2018-ban teljesen megújult: korszerű, vonzó dizájn, könnyen áttekinthető
tartalom, ugyanakkor teljesen mobilbarát
kivitel jellemzi.
A termékekre vonatkozó részletes
ismertetőkön kívül weboldalunkon az
egészséggel összefüggő sok egyéb témát
is megtalálnak, és itt olvashatják orvos és
természetgyógyász tanácsadóink válaszait
is a beérkezett kérdésekre.
Tanácsadóink számára – regisztrációs számuk és jelszavuk megadása után
– az ismeretek még szélesebb kínálata
válik elérhetővé a Tanácsadó irodájában.
Az érdeklődők itt követhetik nyomon
bónuszpontjaik alakulását, saját üzleti
fejlődésüket, az általuk beléptetett klubtagok vásárlásait, bónuszait és más részleteket.
Emellett olyan kiadványokat is elolvashatnak és letölthetnek, amelyek kizárólag a
klubtagok számára elérhetők.

Kiadványaink
Az Energy csehországi közpomtja, valamint a magyarországi leányvállalatként
működő Energy Magyarország Kft. számos kiadvánnyal támogatja a klubtagok
és a tanácsadók széleskörű tájékozódását, a minél tökéletesebb termékválasztást.
» Pentagram® regeneráció. Ez az útmutató
segít eligazodni a pentagram alapelveiben, az ENERGY bioinformációs termékei
között és a regenerációs rendszerben.
Elengedhetetlen az ENERGY termékek
alkalmazásához és a tanácsadáshoz.
» Termékkatalógus. Egyaránt hasznos a termékfogyasztók, a klubtagok és a tanácsadók számára.
» Egyéb katalógusok. Ezek a kiadványok jól
kiegészítik a Termékkatalógust: pl. külön
füzet jelent meg a Pentagram® krémek
használatáról, a humátokról és a zöld
élelmiszerekről.
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» Tanácsadói kalauz. Részletes információkat ad az ENERGY üzleti rendszeréről.
Eligazít a cég filozófiájával és az üzleti
feltételekkel kapcsolatban. Talál benne
tanácsokat is arra nézve, hogy miként
lehet sikeres kereskedő.
» Vitae klubmagazin. Évente 10-szer megjelenő színes magazin, amely postán jut
el a klubtagokhoz. Számos információt, érdekességet, terméktapasztalatot és
színes olvasnivalókat kínál.
» Plakátok. Az egészség pontjai, a Pentagram® rózsája, Reflexzónák, Szervóra.
»
Egyéb szakmai kiadványok, tematikus
füzetek. Ezek minden tanácsadót segítenek munkájában, emellett általában
is közelebb hozzák az alternatív gyógymódok kérdéskörét azokhoz a termékfogyasztókhoz, akik nem egészségügyi
szakemberek.

KLUBÉLET
LÁTOGASSON EL MINÉL GYAKRABBAN A SAJÁT
ENERGY KLUBJÁBA, MERT:
» Itt vásárolhatja meg az Energy egyedülálló
készítményeit.
» Itt juthat ingyenes és hasznos szakmai tanácsokhoz.
» Itt próbálhatja ki a Supertronic (vagy más biofizikai)
készülék segítségével történő energetikai
állapotfelmérés előnyeit.
» Itt kaphat információkat orvosi előadásokról,
továbbképzésekről, klubtalálkozókról, egyéb Energy
rendezvényekről és nyílt napokról.
» Itt szerezhet tudomást az aktuális akciókról,
árengedményekről, a társaság működésével
kapcsolatos legújabb információkról.
» Itt találkozhat az Energy szaktanácsadóival és más
egészségügyi szakemberekkel.
» Itt tudhat meg mindent az üzletvitellel és a
marketingmunkával kapcsolatos részletekről, valamint
még sok minden egyébről.

Készítményeink
minőségi jellemzői
Az ENERGY gyártástechnológiai és kutatás-fejlesztési osztályának valamennyi
munkatársa a legnagyobb szakértelemmel foglalkozik minden egyes termékkel. Minden egyes készítményünk
higiénés ellenőrzésen is átesik, hogy a
világ különböző pontjain élő felhasználók mindenütt olyan minőségben kapják
meg termékeinket, amelyért társaságunk garanciát vállal.

cég jó hírű, professzionális vállalat, amely
eleget tesz a legszigorúbb higiénés előírásoknak.
Zöld élelmiszereink a világ legtisztább,
a környezeti ártalmaktól legnagyobb mértékben mentes tájairól származnak, és termesztésük szigorúan ellenőrzött körülmények között történik. Mivel glutént nem
tartalmaznak, gluténérzékenyek is bátran
fogyaszthatják őket.

KIVÁLÓ NYERSANYAGOK
A készítmények kiváló minőségét és hatékonyságát az egyedülálló és hatékony nyersanyagok is garantálják. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy termékeink ebből a szempontból is a prémium kategóriába esnek. Szigorú
talajvizsgálat után a nyersanyagok ellenőrzése következik, amelynek során a biológiailag aktív összetevők tartalmát vizsgáljuk
meg. Biztosnak kell lennünk abban is, hogy
a nyersanyag nem tartalmaz mérgező vagy
egyéb módon ártalmas adalékanyagokat.
Az ENERGY társasággal együttműködő valamennyi feldolgozó, illetve gyártó

PRÉMIUM CSOMAGOLÁS,
ISO 9001:2000 TANÚSÍTVÁNY
Csomagolóanyagainkat igyekszünk olyan
újrahasznosítható nyersanyagokból előállítani, amelyek nem károsak a környezetre.
Társaságunknak többek között joga van
ahhoz is, hogy termékein feltüntesse a Zöld
Pont jelet, illetve az EKO-KOM társaság ügyfeleként részt vesz a csomagolóanyagokból
származó hulladék felhasználásában.
Az ISO 9001:2000 tanúsítvány az egységes ellenőrzési és gyártási folyamat alapján
garantálja a gyártási gyakorlat helyességét,
valamint a termékek gyártása és raktá-

rozása közben a minőséget. A tanúsítási
auditot az ENERGY társaságnál az egyik legnagyobb tanúsító szervezet, a BVQI eredményesen elvégezte.
EWG JELÖLÉSEK
Termékeinken 2018-tól megjelentek az
EWG jelölései is. Az EWG (Environmental Working Group) nonprofit szervezet,
melynek missziója, hogy a nyilvánosság
erejét használva védje a közegészséget és
a környezetet. E cél megvalósítása érdekében vizsgálják a mindennapi életben
használt vegyszerek biztonságát, illetve
azt, hogy egyes készítményeknél mennyire biztonságosak az összetevők. Az EWG
kockázat egy 0-10 közé eső szám, ami azt
mutatja, hogy az EWG szerint mennyire
biztonságos az összetevő (0 a legjobb,
10 a legrosszabb). Termékeink az EWG
kockázat szempontjából a legjobb minősítéseket kapták.
Az EWG adat pedig azt jelzi, hogy egyáltalán mennyi információ létezik az összetevőről. Ha sok, az persze jobb, mint ha kevés.
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Szervezetünknek – különösen akkor, ha
sportolunk – a hatékony működéshez
megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagra van szüksége. Ezt pusztán étkezéssel megoldani rendkívül nehézkes, sőt
– tekintve az általánosan elérhető ételek,
alapanyagok környezeti okokból egyre
silányabb minőségét – gyakorlatilag szinte lehetetlen.
Ezért célszerű a szükséges ásványi
anyagokat, vitaminokat, nyomelemeket és
egyéb éltető tápanyagokat koncentráltan,
táplálékkiegészítők formájában bevinni a
szervezetünkbe.
Mivel a szervezet jóval nagyobb arányban tudja hasznosítani a természetes,
mint a mesterségesen előállított anyagokat, mindenképpen hatékonyabb, ha

magas minőségű, természetes alapanyagokból készülő étrend-kiegészítőket
fogyasztunk. Ezzel nem csupán tápláljuk a
szervezetünket – nem is terheljük feleslegesen feldolgozhatatlan adalékanyagokkal. Ennek megfelelően az energiánkat a
kitűzött céljaink elérésére fordíthatjuk, és
nem fecsérljük el nehézkes emésztésre,
illetve méregtelenítésre.
Az Energy termékek mindezen
előnyökkel büszkélkedhetnek.
A hagyományos kínai orvoslás tanaiból kiindulva, a szervezetünk hatékony működését akadályozó energiablokkok
oldásával és energiaközpontjaink
harmonizálásával segítenek egészségünk helyreállításában, valamint

Üzleti lehetőségek
MIÉRT JÓ ÜZLET AZ ENERGY?
» Nem igényel befektetést, ezért mindenki
számára elérhető.
» A befektetett munka, energia a klubhálózat bővülésével növekvő ütemben
sokszorozódó jövedelmet hoz.
» Mindenki a saját üzletét építi, maga dönti
el, hogy mikor, mennyit, kikkel és hogyan
dolgozik.
» Kiválóan alkalmas családi üzlet kiépítésére.
Az ENERGY termékeit Magyarországon forgalmazó Energy Magyarország Kft. a klubtagoknak olyan üzleti lehetőségeket kínál,
melyek kiaknázásával számottevő jövedelemre tehetnek szert.
Az Energy Magyarország Kft. klubrendszerben értékesítő cég. Ennek oka egyrészt az, hogy termékeink értékesítésekor
alapvetően fontos az eladó (tanácsadó) és
a vevő személyes kapcsolata, másrészt az
értékesítés dinamikus, mindenki számára
jövedelmező fejlesztése.
Üzleti lehetőség az ENERGY tanácsadói számára részint a termékek közvetlen,
haszonnal történő értékesítésében, részint
a klubhálózat építésében, illetve az ezen
alapuló értékesítésben rejlik.
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MELYEK A SIKERES
ÜZLET FELTÉTELEI?
1. Legyen kiváló minőségű, egyedi termék
vagy termékcsalád, melyet a vevők folyamatosan, hónapról hónapra igényelnek.
Az ENERGY termékcsalád ezt a követelményt maximálisan kielégíti.
2. A cég a termékekkel saját jogon rendelkezzen, legyen növekedési szakaszban, valamint pénzügyileg stabil és
megbízható; az üzletpolitikája átlátható
legyen.
Az ENERGY csaknem két évtizede működik sikeresen Magyarországon, csehországi
anyavállalata pedig negyed százada van

piacon Európa 10 országában. A cég forgalma évről évre dinamikus növekedést mutat,
minden fizetési kötelezettségét pontosan teljesíti, üzletpolitikája minden tagja számára
világos.
3. A cég marketingterve főként az egyedi,
jó minőségű termékekre épüljön, ne csak
magára az üzleti lehetőségekre.
Az ENERGY-nél ez olyannyira megvalósul,
hogy inkább az üzleti lehetőségek erősítésére
kell törekednünk.
4. A jutalékfizetési rendszer áttekinthető,
érthető és ösztönző legyen.
Az ENERGY jutalékfizetési rendszere
mindenki számára – aki úgy dönt, hogy
kihasználja az ENERGY által kínált üzleti lehetőségeket – megismerhető és megérthető. A rendszer biztosítja a befektetett
munka és tudás megfelelő szintű díjazását.
A Tanácsadói kalauz című kiadványunk
részletesen ismerteti a cég jutalékfizetési
rendszerét.
Marosi László
kereskedelmi igazgató
Energy Magyarország Kft.

mentális és fizikai teljesítőképességünk
határainak kiterjesztésében. Érzelmi, lelki,
szellemi hatásuk is jelentős: magabiztosságot, kitartást adnak és támogatnak az
edzéseken, valamint a versenyeken is a
győzelemhez vezető úton.
A termékek kedvező áron elérhetők,
sőt ez Energy klubrendszerén keresztül
kedvezményekre és további előnyökre is szert tehetünk. Mint Marosi Zoltán,
az Energy Magyarország Kft. ügyvezető
igazgatója rámutatott, cégünk termékeit
fogyasztva „a sportolók káros hatásoktól
mentesen fejleszthetik erőnlétüket, javíthatják szervezetük ellenálló-képességét,
megőrizhetik egészségüket, és jobb eredményeket érhetnek el az egészséges verseny keretein belül”.

Ezen célokat szem előtt
tartva dolgoztuk ki Magyarországon az Energy
a sportban programot,
amely céltudatosan törekszik az ametőr és profi sportolókkal közös
célok megvalósítására. Az Energy készen
áll arra, hogy a közösen kiválasztott termékekkel segítse a sportolók felkészítését,
a versenyterhelések leküzdését, a sportolók szervezetének regenerálását.
A program eredményeit és további céljait folyamatosan nyomon követhetik az
http://www.energysport.hu oldalon. Itt
kiemelkedő versenyzők videókban számolnak be tapasztalataikról.

SALUS
HŰSÉGPROGRAM

A SALUS HŰSÉGPROGRAM AZOKAT
A KLUBTAGOKAT JUTALMAZZA, AKIK
ÁLLHATATOSAN KITARTANAK KÉSZÍTMÉNYEINK
MELLETT, ÉS HŰSÉGÜKET HAVI RENDSZERES
VÁSÁRLÁSSAL IS BIZONYÍTJÁK.
A Salus hűségprogramban kizárólag klubtagok és tanácsadók
vehetnek részt. (A salus latin szó, jelentése: jólét, egészség.)
Vásároljon Energy készítményeket 12 egymást követő hónapon át,
havi legalább 10 ezer Ft értékben. Nem fontos, hogy a programot
az év melyik havában kezdi el. 12 hónap elteltével – a fenti
feltétel teljesítése esetén – Ön jogosulttá válik a 15 ezer Ft értékű
hűségbónuszra.
A hűségbónusz megszerzéséről Önt a havi elszámolásban
értesítjük. A hűségbónusz érvényesítése az adott hónapban
kötelező, viszont megbontva is felhasználható a tárgyhónapon
belül, az alábbi feltételek szerint.
A hűségbónusz alapján érvényesített árengedmény nem
haladhatja meg egy konkrét vásárlás értékének 50%-át.
A hűségbónusz összege részekre is bontható, és ha az adott
hónapban érvényesített részösszeg meghaladja egy konkrét
vásárlás 50%-át, akkor ez szükséges is. Az árengedményt nem
lehet felhasználni regisztráció megújításának megvásárlására.
A bónusz felhasználása
A hűségbónusz érvényesítésének hónapjában automatikusan
teljesül az adott hónap minimum 10 ezer Ft-os vásárlása.
A hűségprogram feltételeinek be nem tartása esetén a program
elölről kezdődik. A hűségprogram aktuális állását cégünk
weboldalán, a Karrier menüpontban követheti nyomon.
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Kislexikon:

mit is jelent?

FITOTERÁPIA
A gyógyításhoz növényeket használ. Az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint háromszor-négyszer gyakrabban alkalmazzák, mint a modern nyugati
gyógymódokat. Sőt a hagyományos felfogású orvosok is gyakran támaszkodnak a
gyógynövényekből készült gyógyszerekre.
A fitoterapeuta olyan orvos vagy természetgyógyász, aki meg van győződve a
gyógynövények hatékonyságáról és biztonságosságáról.
HOMEOPÁTIA
A hasonló a hasonlót gyógyítja elven alapuló
gyógymód (1810-ből). A klasszikus orvostu-

dománytól eltérően, melyet a homeopátia
megalapítója, Samuel Hahnemann német
orvos „allopátiának” nevezett (a betegség
ellentéte – a tünetek elnyomása), a gyógyászatnak ezt a kíméletes módját homeopátiás anyagok kis adagjával biztonságosnak
és hatásosnak tartja. A homeopátiában a
gyógyító figyelmét a beteg egész személyiségére irányítja – testi, lelki, érzelmi és
szellemi szempontból.
BIOINFORMÁCIÓ
Megfelelő információk segítségével a
szervezetben fokozatosan megzavarhatók
vagy elnyomhatók a betegséget okozó
információk. Így helyreállnak az energia-

áramlás csatornáiban (vagyis a meridiánokban) az egészséges egyensúlyi folyamatok, és a szervezet visszanyeri elvesztett erejét.
HOMEOSZTÁZIS
A belső környezet állandóságát biztosító
élettani folyamatok összessége.
CSAKRÁK
A test fontos energiaközpontjai (azok a
helyek, ahol az energia belép a testbe).
Feladatuk az egyensúly szabályozása, az
úgynevezett teljes egészség (fizikai, energetikai, pszichikai, információs) elérése
céljából.

ANTIBIOTIKUMOK HELYETT
Miután Fleming felfedezte a penicillint, olyan idők következtek,
amikor azt hittük, kiirthatjuk a baktériumfertőzéseket.
Több mint fél évszázad elteltével mindinkább látható, hogy a
természet megállította ezt a folyamatot, sőt a mikrobák kezdenek
felülkerekedni a harcban. Az egyre drágább, mérgezőbb és „hatékonyabb” mesterséges antibiotikumok immár gyakran hatástalanok. Csodálkoznak? Hiszen bármilyen hőemelkedést, köhögést,
légcső- vagy orrgarathurutot, esetleg náthát ma antibiotikumok
segítségével „likvidálnak”. Ugyanakkor a megfázásos betegségek
többsége vírusos eredetű!
Ennek az „antibiotikus felelőtlenségnek” az eredménye az allergia szaporodása, a mikrobák gyógyszerekkel szemben megnövekedett ellenálló képessége. Világos, hogy az antibiotikumok
használatát szigorúan meg kell gondolni, ha ezt a hatékony gyógymódot nem akarjuk egészen elveszíteni. Úgyhogy ideje új utakat
keresni. Ezek közül az egyik lehet az ENERGY.
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KÉSZÍTMÉNYEINKET
ORVOSOK AJÁNLJÁK
Az ENERGY készítményei hagyományos gyógyszerekkel
együtt is alkalmazhatók, ám a gyógyszerek szedését vagy
éppen a gyógyszerek szedésének elhagyását minden esetben a kezelőorvosnak kell eldöntenie.
Az ENERGY készítményei betegségmegelőző és regeneráló hatásúak. A szervezet saját gyógyító erejét használják
ki, amelynek feladata, hogy a természet törvényeivel összhangban harmóniát teremtsen a test működésében. Ha a
beteg állapota súlyos vagy összetett, javasoljuk a kezelőorvos felkeresését. Az aktuális egészségügyi állapotnak megfelelő ENERGY készítmény meghatározásában, kitesztelésében a Supertronic készülék lesz segítségünkre.

Supertronic:
állapotfelmérés,
termékajánlás
Az egészség mértékének egyik meghatározó tényezője a test energetikai egyensúlya. Ennek az egyensúlynak a kibillenése előbb-utóbb olyan egészségügyi probléma kialakulásához vezet, amelynek létéről eleinte fogalmunk sincs. Ám a dr. Voll
módszere (EAV) szerint működő elektroakupunktúrás eszköz még a lappangó
betegségekre is fényt deríthet.
Az ENERGY számos tanácsadója Supertronic készülékkel méri fel a test energetikai
állapotát. Ez az eszköz pontosan meghatározott akupunktúrás pontokon a bőr elektromos ellenállásának mérésével határozza
meg egy-egy adott szerv energetikai pályájának (meridiánjának) az aktuális állapotát.
Közérthetőbben fogalmazva: azt figyeli,
hogy az agyban és a gerincvelőben található autonóm központok milyen módon irányítják az egyes szervek és szövetek működését. Mindezen túl lehetővé teszi a vizsgált
személy számára megfelelő bioinformációs
készítmény tesztelését.
A kézfejen és a lábfejen található akupunktúrás pontok mérésével, majd a
kapott értékek elemzésével viszonylag
pontosan meghatározhatjuk az esetleges
problémák forrását. A Supertronic képes
megtalálni a szervezetre negatívan ható
stressz forrását, továbbá azt, hogy melyik
enzimrendszer nem képes 100 százalékban teljesíteni, vagy hogy a vékonybél
elégtelen működése, esetleg fertőzés áll-e
a probléma hátterében.
Nem orvosi diagnózis felállításáról van
szó, hanem a szervezetben levő egyes
rendszerek energetikai állapotának feltárásáról. Az elemzés után teszteléssel meg
lehet találni a nem megfelelően működő
szerv megújulását, regenerálódását segítő
egy vagy több készítményt. Az energetikai
állapot felmérése nem invazív módszer,
amely időben képes rámutatni bizonyos
szerv vagy szervek működési zavaraira. Ez
az eljárás felbecsülhetetlen jelentőségű a
betegségmegelőzésben, hiszen a regeneráció a tünetek megjelenése előtt lehet a
leghatékonyabb, illetve ebben a stádiumban lehet a legmegbízhatóbban felszámolni az elégtelen működés okát.
Ha egy egészséges ember félévenként
felméreti az energetikai állapotát, kisebb
lesz az esélye a veszélyes krónikus megbetegedésekre. A Supertronic még a betegség tüneteinek megjelenése előtt rámutat

a működési zavarra, majd a tesztelés segítségével kiválasztott készítmény regeneráló hatása megakadályozza a probléma
további súlyosbodását, és segít visszaállítani az adott szerv megfelelő működését.
Ha a betegségnek már vannak tünetei, a
készülék képes a célzott regeneráció kiválasztására, azaz segítségével meg lehet
találni azt a készítményt, amely közvetlenül a probléma okára hat, így a szervezet
sokkal gyorsabban regenerálódik. Hat-kilenc hónapig tartó, célzott regenerációval
gyakran súlyos – néha gyógyíthatatlannak
minősített – betegségek esetében is elérhető legalább a részleges állapotjavulás.
Hogy mennyi ideig tart a regeneráció, az
a probléma mélységétől és fennállásának
időtartamától függ. Fiataloknál vagy csak
nemrégiben kialakult probléma esetében
a regenerációs folyamat akár 3 hét alatt is
végbemehet.
A regenerációt rendszerint kombinálni
lehet a napjainkban általános orvosi kezeléssel, mivel a regenerációs hatások teljesen
eltérnek a modern gyógyszerek hatásmechanizmusától. A Supertronic készülékkel
történő mérés célja a működésbeli problémák feltárása, vagyis nem orvosi diagnosztikáról van szó, amelynek során szervi zavarok és anatómiai elváltozások felderítése
a cél. Az orvosi diagnózis felállítását tehát
nem cserélhetjük fel az energetikai állapotfelméréssel, ám az utóbbi az orvosi diagnózisnak néha az alternatívája, még gyakrabban pedig a hasznos kiegészítője lehet.

JÓ TUDNI
» Jóllehet az ENERGY készítmények
széles körben fejtik ki hatásukat,
mindegyikük a test egy-egy
meghatározott területének
működését befolyásolja. Az
általunk használt készítmény
előkészíti a következő
szervrendszer regenerációját, így a
test fokozatosan meggyógyul.
» Egyszerre mindig csak egy
probléma megoldására
összpontosítunk. Ezért ne feledjük,
hogy a problémák fokozatos
elhárítása következtében a
regeneráció néha tovább tarthat.
» Krónikus betegségekben,
gyermekeknél és idős embereknél
mindig kisebb adagban kezdjük
használni a készítményeket: egy
cseppel kezdjük, majd fokozatosan
növeljük az adagot. Állapotos
kismamák és súlyos egészségügyi
problémában szenvedők
minden esetben beszéljék meg
a készítmények használatát
kezelőorvosukkal.
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