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Cytosan v novém balení
Cytosan in a new packaging

Na počátku příštího roku se na všech trzích objeví stávající produkt 
Cytosan v novém balení. Podobně jako Cytosan Inovum bude balen 
v blistrech, které budou ještě zabaleny v papírové krabičce, jejíž design 
vychází z designu ostatních humátových produktů. 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: tento Cytosan se bude prodávat pouze ve 
verzi o obsahu 90 kapslí. Aby zahraniční trhy mohly i nadále prodávat 
na svých trzích dvojitou verzi, tedy 2 balení Cytosanu za výhodnější 
cenu, přistoupili jsme k jeho zlevnění. Nové ceníky obdrží každý trh 
emailem. Od příštího roku tedy budete od EG objednávat již pouze verzi 
o obsahu 90 kapslí. Zda budete i na Vašem trhu prodávat pouze tuto 
verzi či budete pokračovat i v nabídce dvou balení za výhodnější cenu, 
necháváme na Vašem rozhodnutí.
> At the beginning of the next year all markets will receive the current 
product Cytosan in the new packaging. Similar to Cytosan Inovum it 
will be packed in blisters, further packed in a paper box. Design of this 
packaging follows the design of other humate products.
IMPORTANT INFORMATION: This Cytosan will be sold only in a version 
containing 90 capsules. To give foreign markets a chance to sell also 
double version, i.e. 2 packagings of Cytosan for more favorable price, on 
their markets, we have decided to lower its price. All markets will receive 
the new pricelist via email. Starting next year you will order from EG only 
the version containing 90 capsules. Whether you will sell only this version 
or you will go on with the sales of 2 packagins for more favorable price 
depends on your decision.

Inovace
Innovations
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Flavocel v novém balení
Flavocel in a new packaging

V stejné době jako Cytosan se objeví i produkt Flavocel v novém balení. 
Vzhledem k popularitě blistrového balení jsme se rozhodli přejít na 
tento typ obalu i v případě Flavocelu. Obsah balení zůstane stejný, tedy 
150 tablet a nebude se měnit ani cena. Kromě přechodu na blistry se 
změní i design krabičky, která se přiblíží designu obalů kapslové řady. 
Byli jsme nuceni přistoupit i k drobným změnám ve složení, které se 
však netýkají aktivních látek. Ty zůstávají stejné. Prohlášení výrobce 
o specifi kaci produktu obdržíte emailem.

> At the same time as Cytosan will show up also the product Flavocel in 
the new packaging. Given the popularity of blister packaging we decided 
to switch to this type of packaging also in Flavocel. Content of the 
packaging will remain the same, i.e. 150 pills, and the same will remain 
also the price. Together with blister packaging will be changed also 
design of a paper box. The new design is similar to the one of capsule 
products. We were compelled to make slight changes in the composition; 
however, these do not affect active substances which remain the same. 
You will receive a new Producer’s Declaration on Product Specifi cation 
via email.  

Inovace
Innovations
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Ruticelit Profi

Na základě požadavku zákazníků jsme se rozhodli od příštího roku 
Vám nabídnout další krém v Profi  balení, tentokrát Ruticelit. Opět bude 
v balení 250 ml se stejným designem jako menší 50 ml balení a se zcela 
stejným složením. Cena bude stejná jako je nyní cena Artrinu Profi .

> Based on the customers’ requests we have taken a decision to offer 
you another cream in a Profi  version starting next year; this time it is 
Ruticelit. Again it will be in the 250 ml packaging with the same design 
as the one of smaller 50 ml packaging and with the same composition. 
The price will be the same as the current price of Artrin Profi .

Inovace
Innovations



05

Energy News 03/2009

4
Produktové dokumentace
Product documentations

S potěšením Vám oznamujeme, že byla dokončena společná produktová 
dokumentace pro humátové produkty – Cytosan, Cytosan Inovum, 
Cytosan Fomentum a Balneol, a to jak v českém, tak i v anglickém 
jazyce. Nyní jsou tedy k dispozici následující produktové dokumentace – 
v českém jazyce: Audiron, B!OMULTIvitamin, Barley, Celitin, Drags 
imun, Flavocel, Fytomineral, Geriatrim, Grepofi t, Humátové produkty, 
Chlorella, Imunosan, Peralgin Probiosan, Skeletin, Spirulina Barley, 
Vitamarin; a v anglickém jazyce: B!OMULTIvitamin, Drags imun, 
Fytomineral, Geriatrim, Grepofi t, Humátové produkty, Imunosan, 
Probiosan, Spirulina Barley, Vitamarin.

> It is our pleasure to inform you that the common product documentation 
for all humate products – Cytosan, Cytosan Inovum, Cytosan Fomentum 
and Balneol, has been fi nalized and is available in both, Czech and 
English. Currently are available following product documentations. 
In Czech: Audiron, B!OMULTIvitamin, Barley, Celitin, Drags imun, 
Flavocel, Fytomineral, Geriatrim, Grepofi t, Humate products, Chlorella, 
Imunosan, Peralgin, Probiosan, Skeletin, Spirulina Barley, Vitamarin. 
In English: B!OMULTIvitamin, Drags imun, Fytomineral, Geriatrim, 
Grepofi t, Humate products, Imunosan, Probiosan, Spirulina Barley, 
Vitamarin.
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Aktualizovaná verze katalogu produktů
Updated version of the product catalog

Na konci října byla vydána nová, aktualizovaná verze katalogu produktů 
EG (v českém jazyce), která obsahuje všechny nyní dostupné produkty. 
Knižní podobu obdržíte poštou a elektronická verze je ke stažení na 
webových stránkách EG. 

> At the end of October we have published a new, updated version of the 
product catalog (in Czech) that contains all currently offered products. 
You will receive a printed version via regular mail. The electronic version 
is available for download on EG website.
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Supertronic – inovovaný a zcela nový přístroj

Vzhledem k probíhajícím inovacím a zcela novým diagnostickým 
přístrojům pro rok 2010 dojde koncem tohoto roku k zastavení dodávek 
stávajícího přístroje SUPERTRONIC.
Nová skupina přístrojů bude do budoucna označována jako EEAV 
(Energy Electroacupuncture Voll). Jedním ze nejdůležitějších přístrojů 
bude inovovaný SUPERTRONIC, ke kterému přibude též zcela nový 
přístroj vyšší úrovně MEDITRONIC.
Uvedení na trh předpokládáme v březnu 2010.

INOVOVANÝ SUPERTRONIC
• nový, zcela přepracovaný design
• LCD displej
• nový rychlejší procesor
• výkonnější akumulátor
• duální zobrazení výsledků měření (numerické a graf)

MEDITRONIC
• větší a komfortnější přístroj pro profi  použití
• databáze klientů a paměť pro naměřené hodnoty
• HD barevný displej
• Linux OS
• snadno rozšiřitelný o další aplikace
• update SW přes internet
• frekvenční generátor v základní výbavě
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Supertronic – innovated and brand new devices

> On account of the ongoing innovations of the current SUPERTRONIC 
and brand new diagnostic device planned for the year 2010 all deliveries of 
the current version of Supertronic will be terminated by the end of this year. 
In the future this new group of devices will be called EEAV (Energy 
Electroacupuncture Voll). One of the most important devices will be the 
innovated SUPERTRONIC, followed by the more sophisticated high-
tech device MEDITRONIC. First deliveries of both devices are expected 
in March 2010.

INNOVATED SUPERTRONIC
• Completely redesigned
• LCD display
• New faster processor
• Stronger battery/accumulator
• Dual display of the measurement results (numeric and diagram)

MEDITRONIC
• Larger and well-appointed device designed for professional use
• Clients database and measured values memory
• HD full-color display
• Linux OS
• Easily expandable with other applications
• SW update through Internet
• Frequency generator in standard version


