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Zaujíma vás, čo má vplyv na váš život?  
Spýtajte sa vládcov. Čo ty na to, Had?

Had (prvok Oheň) 20. 4.-19. 5. 2009
Rok Hlineného Byvola sa zišiel s rokom LI. Ohnivé LI predstavuje priestor 
vnútorného osvietenia, uznaného renomé, ale aj hlasnej slávy. Dodá nám 
silu prekonať samých seba, prekročiť svoj tieň alebo zotrvať pri sláve alebo 
pozemských statkoch, ktoré nás zväzujú do uzlíčka denného lopotenia, 
starostí, problémov, ničotnosti. Byvol so svojím pomalým a realistickým 
prístupom a hlbokým vnútorným svetom bude mať všetky predpoklady pre 
triumfálne víťazstvo. Ak však podľahne túžbe po sláve a bohatstve alebo 
nezvládne sám seba, čaká ho rok plný sklamania, prepadov a depresií.
Ako sa s tým vyrovná inteligentný introvertný Had? Ohnivé LI ešte 
podporí nutkanie Hada tvoriť, riešiť, stíhať to, čo doposiaľ nezvládol. 
Ponáhľanie a stres, ktorý usilovné snaženie prináša, však môže rozhodiť 
nielen Hada, ale aj Byvola. Had sa môže zmietať v pocite nepochopenia. 
Bude hľadať chyby tam, kde nie sú, bude sa brániť, aj keď ho nikto nebude 
napádať, a stratí tak cenný čas aj silu. Byvola môže unáhlené konanie 
rozkolísať a ohroziť jeho stabilitu. 
A čo tým chce povedať nám? Komenský nás síce uisťuje, že všelijaké 
to „kvaltování toliko pro hovado dobré jest“, ale aj to hovädo potrebuje 
svoj čas. Kŕčovité snaženie môže mať dohru v únave a jej dosah nebude 
závideniahodný. U Hada sa prejavuje predovšetkým v depresiách 
a nedôvere vo vlastné schopnosti, problémy Byvola sa prepadajú 
do fyzickej časti tela a výsledkom môžu byť zdravotné problémy. 

Eva Joachimová
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Produkty mesiaca máj

V máji nie je veľa záťaží na náš organizmus, zato sú výdatné. Stále 
bojujeme so záťažou na pečeň. Ak sme na jar siahli po očistnom 
Regalene, môžeme teraz pokračovať Probiosanom. V súvislosti 
s energiami roka bude však neporovnateľne závažnejšia záťaž na 
slezinu. Jedným z jej zásadných úloh je udržiavať krv v riečisku, cievach. 
Časté hematómy, modriny, sú dôkazom, že naša slezina nie je veľmi 
spokojná. Ale v takejto zložitej dobe sa môže stať niečo výrazne horšie 
a nebezpečnejšie, hrozia cievne mozgové príhody. Gynex nielenže 
podporí slezinu, ale pomôže nám aj zvládnuť psychiku v neľahkých 
obdobiach.
Aj ďalšia záťaž môže totiž dosť súvisieť s psychikou. Od pľúc väčšinou 
čakáme kvalitné dýchanie, ale vari nehovorí staré príslovie: „musíš 
to rozdýchať“? Nepríjemné stavy našej psychiky nás zbavujú energie 
a chute do života. Mohli by sme skúsiť netradične a v nie zrovna 
seniorskom veku siahnuť po Geriatrime. Neboli by sme prví, na 
omladzovanie pomocou vhodných bylinných formúl mysleli starí čínski 
cisári ďaleko pred vekom kmeťov. Nepríjemným problémom môžu byť 
zápaly a v spojení so záťažou na kosti by sme sa mohli začať obávať 
zápalu v ústnej dutine a parodontózy. Zubná pasta, vybraná podľa 
konkrétnej situácie, a Drags Imun spoja svoje sily s našou snahou 
ozdraviť chrup, a my budeme môcť za peniaze ušetrené za zubára odísť 
na dovolenku.

Eva Joachimová

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1133
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1147
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1135
http://www.energy.sk/SK/NewsDet.asp?id=4193
http://www2.energy.sk/sk/vyrobky/Zoznam2.asp?druh=7
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1139
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Korolen a Stimaral zvýšia našu chuť myslieť

Koľkokrát sa vám len stalo, že by ste sa veľmi radi do niečoho pustili, ale 
chýbala vám energia, nešlo vám začať, rozbehnúť sa, postúpiť dopredu? 
Určite neraz. Človeku sa jednoducho niekedy nechce využívať ani svaly, 
ani mozog. 
Iste nie je od veci využiť prírodné bylinné prostriedky, ktoré podporia 
prirodzené funkcie nášho mozgu a dovolia nám využiť jeho schopnosti 
v najširšej možnej miere. Mimoriadne vhodnou kombináciou pre myseľ 
a dušu je dvojica koncentrátov, ktoré sú práve v máji vo zvýhodnenej 
akcii – Korolen a Stimaral. Oba tieto prípravky, a najmä ich vzájomná 
kombinácia, majú veľmi dobrý vplyv na správne prekrvenie mozgu, 
podporujú srdce a zlepšujú krvný obeh. 
Ich užívanie má vplyv na zlepšenie mozgovej činnosti, podporuje zmysly 
a všetky duševné funkcie ako napríklad sústredenie, vnímavosť a pamäť. 
Spoločne majú stabilizačný vplyv na psychiku, ktorá je tak odolnejšia 
voči všadeprítomnému stresu a celkovo zvyšujú psychickú výkonnosť. 
Korolen a Stimaral sa osvedčujú pri všetkých neurotických poruchách, 
stavoch úzkosti a depresiách, ale aj v prípade letargie, nechuti do činnosti 
a „blbej“ nálady nejasného pôvodu, ktorá sa pre nedostatok vhodných 
diagnostických škatuliek označuje ako únavový syndróm. 
Korolen a Stimaral budú preto vhodné nielen pre študentov a všetkých, 
ktorí sa potrebujú dlhodobo sústrediť, ale aj pre tých, ktorí sú nútení 
podávať duševné výkony – pre manažérov, učiteľov, vynálezcov, atď. 

Mgr. Tereza Viktorová

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1136
http://www.energy.sk/sk/menu_x1137x.asp
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Nová generácia prípravkov Pentagramu®

Ako sme už informovali našich čitateľov vo Vitae 2008/11, zloženie 
bylinných koncentrátov Pentagramu® sa upravilo. V čom spočíva 
inovácia a čo prináša našim zákazníkom?

1. Vylepšená konzistencia, lepšia vizuálna stabilita výrobku
Kombinácia nosných látok je lepšie vyladená, tak, aby sa u koncentrátov 
výraznejšie nemenila farba ani hustota. Obľúbený Vironal bude mať 
rovnakú konzistenciu na jar aj v jeseni, skrátka vždy. 

2. Lepšie a stabilnejšie chuťové vlastnosti
Rovnako sa výrazne upravili chuťové vlastnosti, ktoré sa teraz nielenže 
nebudú meniť v závislosti na jednotlivých šaržiach, ale dokonca budú 
prijateľnejšie. Nová chuť nesie so sebou aj ďalšie pozitíva. Môže zaistiť 
zvýšenú toleranciu u niektorých zákazníkov, predovšetkým u detí. 

3. Znížený podiel nosných látok
Dokázali sme znížiť podiel nosných látok pri zachovaní všetkých 
vlastností koncentrátov. 
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4. Vyšší podiel účinných látok
Zníženie podielu nosných látok sa kompenzuje zvýšením podielu 
látok účinných, a to približne o 10 %. Toto navýšenie prispeje k vyššej 
účinnosti prípravkov, zlepšené výsledky sa opakovane preukázali aj 
prostredníctvom mnohých lekárov a terapeutov. Absolútne zásadným 
prínosom je, že nové produkty oveľa lepšie prijímajú, uchovávajú 
a odovzdávajú bioinformáciu!

5. Aktívna, energeticky upravená voda
Pri výrobe extraktov sa teraz používa aktívna, energeticky upravená 
voda, ktorá prispieva k lepšiemu výsledku macerácie bylín a zároveň 
vyššiemu energetickému potenciálu konečných výrobkov.

UPOZORNENIE
Vďaka zmenenému povrchovému napätiu koncentrátov a inému 
tvaru pipety (nariadenie platné v rámci EU) sa pri dávkovaní vytvárajú 
väčšie kvapky. V žiadnom prípade tým užívatelia produktov Energy 
nezískajú menej, práve naopak. Totiž, vo fľaštičke s rovnakým objemom 
(30 ml) je teraz 10% extraktu navyše. Produkt sa spotrebuje rýchlejšie 
a regenerácia by mala byť rýchlejšia a hlbšia.
 

(ts)
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Energy vo veterinárnej praxi

Využitie regeneračných prípravkov Energy pre zvieratá je veľmi efektívne 
a dá sa povedať, že aj jednoduchšie než u ľudí. Zvieratá reagujú 
na regeneráciu oveľa lepšie. Prípravky Energy výrazne posilňujú ich 
organizmus počas preventívneho podávania, a to najmä u starších 
zvierat. Veľmi účinne môžu zvládať začiatky ochorení ako prípravky prvej 
voľby. Pri chronických ochoreniach sú to jediné prípravky, ktoré môžu 
zlepšiť stav bez vedľajších účinkov a doživotného podávania. Nespornou 
výhodou je možnosť kombinovať regeneráciu s liečbou, ktorú naordinuje 
veterinár. Mechanizmus účinku je totiž celkom odlišný a regenerácia 
väčšinou zosilňuje správne naordinovanú liečbu. 

Vďaka týmto prednostiam sa dlhoročné vynikajúce skúsenosti poradcov 
a klientov Energy s podávaním bioinformačných produktov zvieratám 
stali základom pre vydanie letáku „Prehľad produktov na veterinárne 
použitie“, ktorý bude onedlho k dispozícii vo všetkých Kluboch 
a Konzultačných centrách Energy. Prospekt bude užitočný nielen pre 
všetkých profesionálov, ktorí sa zaoberajú veterinárnou problematikou, 
ale aj pre majiteľov domácich miláčikov na bežné užívanie. Zoznam 
regeneračných prípravkov Energy, ktoré sa najviac využívajú, zahŕňa aj 
ich najčastejšie indikácie a dopĺňa ho prehľad dávkovania a spôsobov 
podávania zvieratám.

(lch)
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Motivačné akcie na máj 2009

1/ Zelené potraviny od Energy
AKCIA! 1+1 v ľubovoľnej kombinácii – akcia trvá do vypredania zásob

2/ Kto si kúpi dve ľubovoľné pasty, získa tretiu
zubnú pastu podľa vlastného výberu zadarmo!

3/ Silix
zubná pasta so zvýšeným obsahom koloidného kremíka 
s vplyvom na pevnosť tkanív
v máji len za 4.60 € / 138.58 SK / 5,5 b.

6

http://www.energy.sk/sk/NewsDet_x4320x.asp
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Dôležité kontakty

Energy, spol. s r.o
ul. Mládeže 43
945 01 Komárno
T/F +421 35 7731041, 045
info.sk@energy.sk
www.energy.sk

Kluby Energy Slovenskej republiky
www.energy.sk

Zásielková služba
Telefonicky/sms O2 0949 409 203
  Orange 0905 499 395
  T-mobile 0911 499 395
Email: dobierka@energy.sk
www.energy.sk

http://www.energy.sk/sk/menu_x1059x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x1091x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x1092x.asp

