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Cytosan v novém balení
Cytosan in a new packaging

V tomto a následujícím měsíci se na Vašich trzích začnete setkávat 
s produktem Cytosan v již ohlášeném novém balení v blistrech 
a papírové krabičce. Design krabičky zapadá do řady ostatních 
humátových produktů. 
Na počátku roku jste všichni obdrželi nové ceníky se sníženou cenou 
Cytosanu a Cytosanu Inovum, abyste měli nadále možnost prodávat 
na Vašich trzích dvojité balení za výhodnější cenu.
ZNOVU PŘIPOMÍNÁME: tento nově balený Cytosan se exportuje pouze 
ve verzi 90 kapslí, tudíž objednávejte od EG jenom tuto verzi. Výroba 
varianty Dual (180 kapslí) byla ukončena a také skladové zásoby Dualu 
jsou již vyprodány.

> In the following months you will start to encounter the current product 
Cytosan in the announced new packaging in blister packs and a paper 
box on your markets, too. Design of this packaging follows the design of 
other humate products.
At the beginning of this year you received new pricelists with lowered 
price of Cytosan and Cytosan Inovum to give you a chance to further sell 
also double version for more favorable price on your markets. 
REMINDING: This Cytosan in the new packaging is exported only 
in a version containing 90 capsules, therefore be so kind and order only 
this version from EG. Production of Dual version (180 capsules) has been 
terminated and all stock has been sold out already.
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Flavocel v novém balení
Flavocel in a new packaging

Současně s Cytosanem se na Vašich trzích objeví i nové balení produktu 
Flavocel. I u tohoto přípravku jsme zavedli blistrové balení, opět balené 
v papírové krabičce. Design tohoto obalu vychází z koncepce řady 
kapslových produktů. Obsah (150 tablet) a cena se u Flavocelu nemění, 
pouze došlo ke drobné úpravě tvaru tablet s ohledem na použité balení.

> Together with Cytosan you will encounter also Flavocel in the new 
packaging. This product is also packed in blister packs, again packed in 
a paper box. Design of this packaging follows the main design idea of the 
capsule products line. Content (150 tablets) and price remain the same. 
In view of the used packaging a slight change in the tablet shape had to 
be made.    

Inovace
Innovations



04

Energy News 01/2010

3
Revitalizace vody používané při výrobě 
některých produktů EG

K opakujícím se prosbám o vysvětlení technologie úpravy vody 
používané při výrobě produktů uvádíme: 
Technologie pro revitalizaci vody se používá při výrobě 
následujících preparátů: Pentagramy koncentrátů a krémů, Stimaral, 
King Kong a Audiron.

Co je revitalizace vody a jak funguje?
Díky geometrii řízeného proudění v kombinaci s gravitačním 
a elektromagnetickým polem kmitajících molekul vody přechází kinetická 
energie vody ve vnitřní energii soustavy vodních molekul. Z hlediska 
molekulové fyziky se jedná o nárůst střední kinetické energie molekul, 
které následně zvětšují své rozkmity a zvětšují se i střední vzdálenosti 
mezi nimi.

Výsledkem úpravy je snížení intenzity mezi-molekulových interakcí, což 
mimo jiné prokazují snížené hodnoty povrchového napětí vody. Zvyšuje 
se rozpouštěcí schopnost vody jakožto polárního rozpouštědla. Slabé 
elektrolyty jsou v roztoku více disociovány, na což upozorňuje jejich 
zvýšená molární vodivost. Zvyšuje se tak i aktivita a efektivita jejich iontů, 
zejména při biochemických reakcích v organismu. 

Zvyšuje se solvatační (hydratační) schopnost molekul vody a v tomto 
důsledku i hydratační čísla iontů, na což poukazuje mimo jiné i snížená 
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měrná vodivost roztoků silných elektrolytů v upravené vodě. To má vliv na 
stabilizaci buněčných membránových potenciálů.

Jaký je tedy význam revitalizované vody v produktech Energy?
1.  Revitalizovaná voda vstupuje do výroby produktů Energy v její 

počáteční a zároveň nejdůležitější fázi – při výrobě extraktů. Výrobek 
tím získává vyšší energetický i biologický potenciál.

2.  Díky revitalizované vodě přípravek dokáže lépe nést a distribuovat 
účinné látky v organismu.

3.  Přípravek má lepší trvanlivost a kvalitu.
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Revitalization of water used in the 
manufacturing of some EG products

> In response to repeated questions regarding the water processing 
technology used in the manufacturing of the products we present the 
following explanation:
Currently water revitalization technology is used in the 
manufacturing of the following products: Pentagrams of 
concentrates and creams, Stimaral, King Kong and Audiron.

What is water revitalization and how does it work?
Thanks to geometry of the controlled streaming combined with 
gravitational and electromagnetic fi eld of the oscillating water molecules, 
the kinetic energy of water passes into internal energy of the network of 
water molecules. From the point of view of molecular physics it is a case 
of increase in mean kinetic energy of molecules, which subsequently 
extend their amplitudes and mean distances among each other. 

This water processing leads to decrease in intensity of intermolecular 
interactions, which, among others, is proven by the lowered values of 
surface tension of water. On the other hand, dissolving capacity of water 
as a polar solvent is increased. Weak electrolytes in solution are more 
dissociated; this is shown by their increased molar conductivity. Thus is 
increased also activity and effi ciency of their ions, mainly in biochemical 
reactions in the body.
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Solvation (hydration) ability of water molecules is increased; owing to this 
increase are increased also hydration numbers of ions. This is proven 
also by decreased conductivity of solutions of strong electrolytes in 
processed water, and it infl uences stabilization of the cellular membrane 
potentials.

What are the benefi ts of this revitalized water for the EG products?
1.  Revitalized water is used at the initial and most important stage of the 

manufacturing process of EG products – manufacturing of extracts. 
Thus the fi nal product gains higher energy and biological potential.

2.  Thanks to this revitalized water the fi nal product is better able to carry 
and distribute active substances in the body.

3.  The fi nal product is more stable and of higher quality. 
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Produktové dokumentace
Product documentations

V anglické části fi remních webových stránek nyní naleznete téměř 
všechny produktové dokumentace v anglickém jazyce, kromě Barley 
(zde můžete využít produktovou dokumentaci Spirulina Barley, část 
věnovanou ječmeni) a Chlorella. Obě tyto dokumentace budou doplněny 
v příštích dvou měsících.

> In the English part of the EG corporate website you will fi nd almost all 
products documentations in English, except for Barley (here you can use 
product documentation of Spirulina Barley, part devoted to barley) and 
Chlorella. Both these missing documentations will be added in the next 
two months. 


