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

Pes (prvok Kov) 24. 9.– 22. 10. 2008
Rok Hlinenej Krysy sa zišiel s Rokom trigramu KAN, Rokom Vody, 
prirodzenosťou Krysy a všetky vlastnosti Krysy sa v nej zalesknú 
ako diamanty v priezračných vlnkách horského potôčika. Plynutie, 
cesta, kariéra – tak znejú kľúčové slová Krysy vo Vode. Len pozor 
na nebezpečné investície, schopná rýchla Krysa neoplýva finančnou 
a ekonomickou prozreteľnosťou. Bohužiaľ, ani taktom. 
Ako sa s tým vyrovná spoľahlivý, lojálny a výkonný Pes? Urputnosť 
Psa v jeho úsilí ho v roku plynutia Krysy a navyše v období cesty 
KAN bude viesť k prekonávaniu samého seba. Inventúra, ktorú Pes 
každoročne vyžaduje, môže odhaliť celkom netušené rezervy a umožní 
projekty, ktoré sa zatiaľ javili ako nápady z ríše snov. Ochraňujúcu 
pozíciu Psa však môže v tomto roku napadnúť Vietor hmoty; Pes bude 
musieť vynakladať veľa síl na dosiahnutie toho, čo obyčajne zvláda ľavou 
zadnou. Ak sa mu však podarí nakladať so silami rozumne, môže sa 
tohtoročný október stať najúspešnejším mesiacom roka.
A čo tým chce povedať nám? Pes bude chcieť strhnúť všetku prácu, 
ktorá sa nahromadila, aj tú, ku ktorej sa dostane mimochodom. Ak sa 
aspoň trochu neuvoľní, hrozí mu nielen prepracovanie, ale aj zásadné 
zdravotné problémy. Slovo „odpočinok“ by sme mali zaradiť nielen do 
slovníka, ale aj do praxe – inak sa môžu objaviť nielen bežné jesenné 
virózy, ale aj zložitejšie zápaly a neobvyklé infekcie. A nesmieme 
zabudnúť na uvoľnenie a zábavu – budú brániť psychickým prepadom.  
     Eva Joachimová
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Produkty mesiaca október

V októbri pokračujú všetky energetické záťaže, ktoré sme vnímali 
za vlády Kohúta – záťaž na psychiku, žalúdok a obličky; teraz sa 
k nim pripojí aj záťaž na hrubé črevo. Medziobdobie Zeme si veľmi 
dobre rozumie s Gynexom a Cytosanom, obidva tieto prípravky patria 
k prvku Zem. Pri problémoch so zažívaním alebo črevných ťažkostiach 
sa s dôverou obraciame na Probiosan. Dokáže zvládnuť diskomfort 
a naozajstnú črevnú revolúciu. Ak k našim zdravotným problémom 
prispieva nevyrovnaná psychika, môžeme skombinovať Probiosan 
s Gynexom. Zabijeme tak dve muchy jednou ranou. Gynexom sa 
postaráme o usadenie, väčšiu stabilitu našej psychiky a návrat k stredu, 
k nášmu pôvodnému Ja, a zároveň Probiosanom oživíme všetko, 
čo je pre budúcnosť potrebné. A ak sme v minulom roku mali problémy 
s imunitou, tak v októbri, v období vlády ochrancu Psa, by sme sa mali 
venovať preventívnemu užívaniu Imunosanu. Keby sa nám napriek 
všetkému úsiliu o prevenciu naše zdravie predsa len trochu vymklo z rúk, 
budú sa o nás starať Vironal a Grepofit, naši verní spojenci.  

Eva Joachimová

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1135
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1141
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1147
http://www.energy.sk/sk/menu_x4028x.asp
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1132
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1148
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Päť inovácií Pentagramu©

Vironal, Regalen, Renol, Gynex a Korolen – päť koncentrátov 
Pentagramu© - boli nielen prvé produkty firmy Energy, ale do 
dnešného dňa zostali základným stavebným kameňom jej ponuky. 
Nezaobíde sa bez nich takmer žiadne odporúčanie a pri viac než 
tretine nákupov figuruje v nákupnom košíku jeden z nich. Aj z týchto 
dôvodov je kvalita výrobkov Pentagramu© vždy na prvom mieste, 
a keď príde čas na zmenu a vylepšenie, všetky úpravy sa citlivo 
overujú, testujú a venuje sa im maximálna starostlivosť. V priebehu 
novembra sa v Kluboch Energy objaví nová, inovovaná verzia 
všetkých piatich koncentrátov Pentagramu©.

V čom spočíva inovácia a čo nové prinese  
našim zákazníkom?

1. Vylepšená konzistencia, väčšia vizuálna stabilita výrobku
Kombinácia nosných látok je teraz lepšie vyladená, a preto sa farba 
a hustota koncentrátov nebude výraznejšie meniť. Obľúbený Vironal bude 
mať rovnakú konzistenciu na jar aj v jeseni, skrátka vždy.

2. Lepšie a stabilnejšie chuťové vlastnosti
Výrazne sa zlepšili aj chuťové vlastnosti. Nebudú sa meniť v závislosti na 
jednotlivých šaržiach a budú chuťovo prijateľnejšie.
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3. Znížený podiel nosných látok
Dokázali sme znížiť podiel nosných látok pri zachovaní všetkých 
vlastností koncentrátov.

4. Vyšší podiel účinných látok
Zníženie podielu nosných látok je vykompenzované zvýšením podielu 
látok účinných, a to približne o 10%. Toto navýšenie prispeje k vyššej 
účinnosti prípravkov, a pritom neznamená zmenu dávkovania, na ktoré 
sú klienti zvyknutí z odporúčania na obale, v letáku alebo od svojho 
terapeuta či lekára. 

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

(ts)
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Telo potrebuje byt v pohybe

Kostné tkanivo sa neustále obnovuje, odbúrava a znova tvorí, ale 
v rovnováhe sú tieto dva deje iba krátku časť nášho života. Zatiaľ čo 
kosti sa v detstve a ranej dospelosti viac tvoria a menej odbúravajú, 
v dospelosti je to skôr naopak. S chrupavkami je to ešte obtiažnejšie.
Kosti a kĺby sú pripravené slúžiť nám iba vtedy, ak ich používame. Inak 
zakrpatejú, prestanú sa obnovovať, prípadne rovno atrofujú. Rada na 
zachovanie pohyblivosti znie: hýbať sa. To však zďaleka nie je všetko, 
čo môžeme pre dobrý stav kostí a kĺbov urobiť. Mimoriadne dobrú službu 
vykoná prípravok Skeletin, ktorý obsahuje všetky potrebné stavebné 
látky ako na obnovu kostí, tak chrupaviek. Deťom zabezpečí správny rast 
a vývoj, a nám ostatným aspoň spomalí rýchlosť odbúravania kostného 
tkaniva a podporí regeneráciu chrupaviek. Ak kosti a kĺby bolia, je vhodné 
doplniť užívanie Skeletinu kúpeľmi a obkladmi. K tomu sa skvele hodí 
Biotermal a Balneol, ktoré pôsobia hojivo a protizápalovo. Ideálne je 
kombinovať tieto dva prípravky. Buď tak, že ich obidva použijete do 
kúpeľa, alebo tak, že si najprv doprajete zábal a potom kúpeľ. Balneol sa 
dá použiť ako bahenný zábal na odstránenie bolesti a stuhnutosti kĺbov 
a podporu ich hojenia. Výborne pôsobí na vytknuté členky, boľavé kolená 
a presilený chrbát. Stačí naniesť trochu roztoku na buničitú vatu, obložiť 
boľavé miesto, prekryť mikroténovou fóliou, zabaliť do teplého uteráka 
a nechať pôsobiť aspoň pol hodiny. Potom je ideálne vliezť rovno do vane 
naplnenej vodou s troma vrchovatými lyžicami Biotermalu a nechať zo 
svojho tela odplaviť posledné zvyšky napätia, únavy a bolesti. 

Mgr. Tereza VIKTOROVÁ (red.skr.)

http://www.energy.sk/sk/menu_x1149x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x1160x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x1159x.asp
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Energy na výstave „Zem živiteľka“

S koncom leta je neodmysliteľne spojené všetko, čo súvisí so žatvou 
darov Zeme. Nie náhodou sa preto práve v auguste koná známy 
poľnohospodársky veľtrh s výstižným názvom Zeme živiteľka, ktorý má 
už každý spojený s Českými Budějovicami. Na tunajšom výstavisku našla 
svoj priestor táto z roka na rok sa rozširujúca medzinárodná výstava 
už po 35. krát. Jubilejný ročník bol pre Energy po vlaňajšej premiére 
druhou príležitosťou na prezentáciu bioinformačných produktov, ktoré 
rozhodne patria medzi dary prírody. Expozícia sa opäť podarila. Výstavná 
plocha s heslom „Odkaz vo fľaši“ ponúkala celý produktový rad Energy, 
doplnený o poradňu a energetickú diagnostiku prístrojom Supertronic. 
Vedúca Klubu Energy v Táboře, Radka Sekyrová, so svojim tímom po 
celú dobu výstavy vykonala množstvo odborných konzultácií, a tak všetko 
prebiehalo naozaj na úrovni. Meranie Supertronicom absolvovali  takmer 
dve stovky klientov z celej Českej republiky. Množstvo ľudí prejavilo 
záujem o členskú registráciu. „Je potešujúce, keď prišiel poďakovať 
zákazník, ktorý si vlani na tejto výstave kúpil Vironal a konštatoval, 
že po jeho užívaní časté virózy ustúpili“, podelila sa Radka Sekyrová 
o jeden z príjemných okamihov výstavy. Sprievodné súťažné ankety sa 
stretli s veľkým ohlasom, priťahovali pozornosť celého pavilónu a stánok 
Energy bol pri nich doslova v stave obležania. 
Na medzinárodnej výstave Zem živiteľka sa od 21. do 26. augusta 2008 
prezentovalo viac ako 500 tuzemských a zahraničných vystavovateľov 
a celkový počet návštevníkov prekročil hranicu 100 000. Do tretice teda 
všetko dobré v roku 2009!     (kno)
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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/default.asp
http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1091
http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1092

