
Lecitint és páfrányfenyőt (ginkgót) tartalmazó,
bioinformációs elemekkel gazdagított,

egyedülálló étrend-kiegészítő készítmény.

Celitin 100x210.indd   1 2012.04.18.   14:58



A Celitin lecitint (1000 mg) és páfrányfenyőt, vagyis Ginkgo bi-
lobát tartalmazó (40 mg), bioinformációs elemekkel gazdagított, 
egyedülálló kombináció.

Felhasználása:
A Celitin összetevői elsősorban az agy azon területére hatnak előnyösen, amely a 
hosszú távú tervezésért, a koncentrációért és a figyelemért felelős. A készít-
mény alkalmazásával javítható a memória, legyőzhető a stressz, és megelőzhető 
a fáradtság, illetve alvászavarok és szorongások kezelésére is alkalmas. A készít-
ményben található bioinformációk harmonizálnak a hatóanyagokkal, valamint a 
szervezet információs mezejének finom energiáival. 

A készítmény alkalmazása kiegészítő szerként az alábbi esetekben segíthet: 
 • javíthatja a zsíranyagcserét;
 • mérsékelheti a vér koleszterinszintjét;
 • segíthet megelőzni az érelmeszesedés kialakulását;
 • csökkentheti a hajhullást és a korpásodást;
 • jótékonyan befolyásolhatja a haj és a körmök állapotát.
Lecitin
Az emberi test minden olyan sejtje, amelyben létfontosságú folyamatok zajlanak, 
tartalmaz lecitint. Fő funkciója a máj védelme, mert megakadályozza a felesleges 
zsírok lerakódását a májban, és segíti a koleszterin-anyagcserét. Ezáltal előnyösen 
befolyásolja a koleszterinszintet, segít megelőzni az érelmeszesedés, valamint a 
szívinfarktus kialakulását. Kutatások bebizonyították, hogy lecitin használata követ-
keztében javul a memória és a koncentrációs képesség. A lecitin természetes anyag, 
növényi eredetű élelmiszerekben, például szójában fordul elő. 

Páfrányfenyő (Ginkgo biloba)
A Ginkgo biloba növeli az agy vérellátását, ezzel lehetővé teszi, hogy az idegsejtek 
minél több oxigént vegyenek fel. A kapilláris érhálózat regenerálója. Védi és rugal-
masabbá teszi az ereket, segít az alsó végtagok keringési zavarainak javításában, 
valamint gátolja a vérrögképződést a vénákban. Klinikai alkalmazása során ered-
ményesnek bizonyult szenilitás, siketség, a diabétesszel összefüggő érbetegségek és 
egyes szemproblémák kiegészítő kezelésében, javítva az adott területek vérellátását.

Bioinformációk
A bioinformációk olyan rezgések, amelyek rendkívül hasonlatosak a vegetatív ideg-
rendszert, valamint a belső szervek működését szabályozó, agykéreg alatti központok 
irányító frekvenciáihoz. A bioinformációk működésbe lépése megzavarja a negatív 
információk hatását, és elindul a visszaható regeneráló folyamat.
A bioinformációk jelenléte az Energy készítményeiben rendkívül jelentős – ezzel 
magyarázható, hogy a fogyasztók visszajelzései szerint más, hasonló jellegű ké-
szítményekkel összehasonlítva az Energy termékei nagyobb hatékonyságról tettek 
tanúbizonyságot.

Javasolt adagolás: 1 kapszula naponta, étkezés után.
A készítmény használata 3 éves kor alatt nem ajánlott!
Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet!
Véralvadásgátló gyógyszert szedők konzultáljanak kezelőorvosukkal!
A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
A termék használata méhészeti termékekre túlérzékeny személyek esetében nem 
ajánlott!

Hungary Energy Kft., 
1149 Budapest, Róna u.47/A

www.energy.sk

Az Ön Tanácsadója:
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