Lelki és szellemi szinten:
A lép, a hasnyálmirigy és a gyomor állapotával összefüggő lelki problémák a következők: siránkozó kedv, szomorúság, érzelmi ingatagság, lámpaláz, idegesség,
akaratgyengeség, önsajnálat, dekoncentráltság, túlzott aggódás, mások sértegetése,
nehézkes felfogás, lassabb gondolkodás, az emlékezőképesség romlása.
Ezek az érzések, az effajta viselkedés hátrányosan befolyásolja a lép, a hasnyálmirigy és a gyomor működését. A GYNEX-et az említett lelki problémák mérséklésére
és megszüntetésére is fel lehet használni. Alkalmazása testi és lelki szinten egyaránt
előnyösen kiegészíthető a CYTOVITAL krémmel.
ADAGOLÁS:
Bevétel előtt a készítményt minden alkalommal alaposan fel kell rázni (kb. 21-szer).
Ezzel dinamizáljuk az információs összetevőket, és növeljük a szer hatékonyságát.
Felrázás után nyomjuk ki a csepegtetőből az előző alkalommal benne maradt folyadékot, majd szívjuk fel bele az új adagot.
Regenerációs eljárás és adagolás:
Naponta 1-3x1-9 cseppet vegyünk be, fél órával étkezés előtt vagy után. Egy
pohár tiszta vízbe csepegtesse az adagját, és ha szükséges, (nem fémből készült)
kanállal elkeverheti. A jobb méregtelenítés céljából növelje a folyadékfogyasztást
a regenerációs időszak alatt.

FIGYELEM!
Jódra érzékeny, illetve pajzsmirigygyulladásban (thyreoiditis) vagy pajzsmirigy-túlműködésben (hyperthyreosis), valamint magas vérnyomásban szenvedő személyek
a készítmény szedését beszéljék meg a kezelőorvosukkal!
Terhesség esetén csak az orvossal való konzultáció után alkalmazzon regenerációs
készítményt.
Cukorbetegek is fogyaszthatják.
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Napi 1-3 csepp = megelőzésre szolgáló adag.
Napi 9-27 csepp = regenerációs adag.
Jegyezze fel a kezdés napját, és folyamatosan csak 3 hétig alkalmazza a készítményt, majd 3 hét használat után tartson 1 hetes szünetet. Szükség esetén ismételje
meg a 3 hetes kúrát, vagy folytassa a regenerációt egy másik komplex Pentagram®
készítménnyel.
Krónikus (idült) betegségek esetében először minimális adagot, akut (heveny) megbetegedések esetében kezdetben maximális adagot fogyasszon. Az általában
bevált adagolás krónikus betegségben az 1. héten 3x1-3, a 2. héten 3x2-4, a 3.
héten 3x3-5 csepp. Ha második kúrára is szükség van ugyanazzal a szerrel, akkor
a kezdő adag megegyezhet az előző kúra utolsó adagjával, majd ismét minden
héten 1-1 cseppel emelhető az adagolás. Ez így folytatható mindaddig, amíg el
nem érjük a maximális adagot (3x9 csepp).
Az általában bevált adagolás akut megbetegedésben az 1. héten 3x7-9, a 2. héten
3x6-8, a 3. héten 3x5-7 csepp.
Átmeneti állapotromlás esetén csökkentse az adagot mindaddig, amíg a kellemetlen tünetek meg nem szűnnek, majd térjen vissza az eredeti adagoláshoz. A szer
fogyasztását ne szakítsa félbe, mert ez a jelenség csupán pozitív regenerációs
reakció, jelzi a szervezet készségét és képességét a megújulásra. A korábbi betegségek tünetei csak átmenetileg jelentkezhetnek – csakúgy, mint más természetes
gyógymódok alkalmazása esetén.
Komolyabb egészségügyi problémák és krónikus megbetegedések esetében a
kúra megkezdése előtt és a helyes adagolás meghatározása céljából konzultáljon
orvosával vagy/és természetgyógyászával.

Az Ön Tanácsadója:

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

Bioinformációs, komplex
gyógynövény-koncentrátum
15-féle gyógynövényből
Kiemelt hatásterületei: hormonrendszer,
nőgyógyászati panaszok, lelki instabilitás,
alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez.
30 ml
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Az ENERGY cég bioinformációs komplex készítményei több szinten, egy
időben hatnak az emberi szervezetre. A gyógynövények közvetlenül, anyagi
szinten befolyásolják a testünkben zajló folyamatokat, illetőleg szerveink
működését, miközben az információs összetevők – finomabb rezgéseikkel
– a betegségek okaira hatnak az információs mezőben.
A GYNEX bioinformációs, széles spektrumú, regeneráló készítmény, amelyet a fitoterápia, az aromaterápia, a kristályterápia és a biorezonancia legújabb ismeretei
alapján fejlesztettek ki. Ezt a magas koncentrációjú terméket (30 ml koncentrátum
egyenértékű 400 ml klasszikus kivonattal) különleges technológiával állítják elő. Nem
tartalmaz alkoholt, cukrot – ezért cukorbetegek is élhetnek vele –, és nincs benne
semmilyen mesterséges adalékanyag vagy színezék.
A Pentagram® regeneráció elvének megfelelően a GYNEX az 5 elem közül a Föld
elemhez kapcsolódik, így elősegíti a Földhöz tartozó jin-jang szervpár, vagyis a
lép-hasnyálmirigy, illetve a gyomor energetikai harmóniájának helyreállítását. A
GYNEX alkalmazása egyúttal támogatja – az 5 elem sorrendjében a Föld után
következő Fémhez tartozó – tüdő és vastagbél energetikai egyensúlyát.
A GYNEX – alkotórészei révén – elsősorban a befogadó, a hármas melegítő, a tüdő
oldalága, a gyomor és a vastagbél (beleértve annak ín-izom oldalágát) energiavezetékek működését harmonizálja.
A készítményben található gyógynövények, kristályenergiák és homeopátiás információk jótékony hatása – külön-külön és egymást erősítve is – elsősorban a
hormonrendszer regenerálására irányul.
ÖSSZETÉTELE:
Fehér akác – Görcsoldó hatású, gyomor- és bélgörcs esetén használják. Megakadályozza a túlzott gyomorsavképződést, köhögéscsillapító, vizelethajtó (Rápóti–Romváry). Ösztönzi az emésztőenzimek kiválasztását. Javítja az emésztést,
anélkül, hogy fokozná az étvágyat.
Libapimpó – Gyomor- és bélvérzés, hasmenés, bélhurut, gyomor- és bélfekély ellen
használják (Rápóti–Romváry). Görcsoldó (fájdalmas menstruációnál is), gyulladásgátló, epehajtó. Lítiumot is tartalmaz.
Mestergyökér (császárgyökér) – Emésztést elősegítő, vizelethajtó növény (Rápóti–Romváry). Menstruációs problémák, méhdaganatok, máj- és vesebetegségek
esetén, a lép, a húgyutak és az idegrendszer megbetegedéseiben használják.
Keringésjavító és stresszellenes hatású.
Gólyaorrfű (nehézszagú gólyaorr) – Bélhurut, gyomor- és bélvérzés, aranyeres
bántalmak, pajzsmirigytúltengés, férfi és női terméketlenség esetén alkalmazzák (Rápóti–Romváry). Vérzéscsillapító, sebgyógyító, összehúzó hatású (dr. Frawley–dr. Lad).
Kecskeruta – Csökkenti a vércukorszintet, vizelethajtó, izzasztó hatású, szoptató
anyáknak tejszaporító szer (Rápóti–Romváry). Hatékonyan alkalmazható húgyúti
gyulladások és kiütésekkel, lázzal járó megbetegedések esetében.

Fehér akác

Gynex 297x210.indd 2

Libapimpó

Mestergyökér
(császárgyökér)

Gólyaorrfű
(nehézszagú gólyaorr)

Kömény (konyhakömény) – Féregűző (parazitaellenes), görcsoldó, élénkítő, vizelethajtó hatásáról ismert (Michael Kraus). Szélhajtó és emésztést javító teakeverékek
alkotórésze (Rápóti–Romváry). Erősíti a gyomrot, segít szívszorulásban és elégtelen
havivérzésben (Varró Aladár Béla). Kitűnő hurutoldó, megkönnyíti a felköhögést.
Fokozza az anyatej-termelést. Ösztrogénhez hasonló hatású (dr. Nagy Géza).
Tejoltó galaj – Vese-, epe-, máj- és légzőszervi megbetegedések ellen használják
(Rápóti–Romváry). Gyulladásgátló és görcsoldó hatású, előnyösen hat a nyirokrendszerre, valamint a pajzsmirigy és a lép működésére.
Hólyagmoszat – Japánban elterjedt étel, Európában élelmiszer-adalékként használják. Jódot és nagy mennyiségű ásványi anyagot tartalmaz. Serkenti a pajzsmirigy
működését, mérsékli a reumás fájdalmakat. Csökkenti a mellrák és a méhnyakrák
kialakulásának veszélyét.
Igazi édesgyökér – Gyulladáscsökkentő, görcsoldó, nyálkaoldó, nyugtató, fiatalító (a
női ivarszervekre), erősítő (dr. Frawley–dr. Lad). A mellékvese hormonjaihoz hasonló
anyagokat tartalmaz. Köhögés, reuma, húgykő, gyomorfekély ellen is használják.
Körömvirág – Sebgyógyító, görcsoldó, vértisztító (dr. Frawley–dr. Lad). Menstruációs
fájdalmak megszüntetésére is jó (Theiss). Nőgyógyászati megbetegedéseknél, gyulladásoknál, hasnyálmirigy- és májbetegségeknél igen hatékony, baktériumellenes hatású.
Lóhere – Máj-, epe-, cukorbetegség, ízületi és reumás bántalmak ellen fogyasztják (Rápóti–Romváry). Ekcéma, asztma, tüdő- és vesebetegség, vérszegénység,
nyirokrendszeri problémák, fájdalmas menstruáció és petefészek-gyulladás esetén
is alkalmazzák. Fitoösztrogéneket tartalmaz.
Fehér árvacsalán – Női bajok közül elsősorban a szabálytalan és fájdalmas
menstruáció, altesti gyulladások, illetve fehér folyás ellen ajánlják (Theiss). Légcsőhurutra, bélhurutra, hólyaghurutra, visszértágulatra, álmatlanság esetén ugyancsak
jó (Rápóti–Romváry). Nyugtató hatású.
Közönséges palástfű – Elsősorban heves alhasi görcsökkel járó menstruáció esetén
javasolt (prof. dr. Petri Gizella). A női nemi szerveket, mindenekelőtt a méhet erősíti,
így az anyaságra való felkészülésben is segít (Theiss). Cukorbetegségben, máj- és
vesebetegségben szintén alkalmazható.
Fekete áfonya – Hatásos vénás elégtelenségben, hasmenés ellen (prof. dr. Petri
Gizella). Szélhajtó, vizelethajtó, bélhurutot szüntető, gyulladásgátló, fertőtlenítő,
vese- és hólyagbántalmak, cukorbetegség elleni hatású (Rápóti–Romváry).
Vérfű (őszi vérfű) – Hasmenés, gyomor- és bélvérzés, erős havivérzés ellen
fogyasztják (Rápóti–Romváry). Antiszeptikus, antibakteriális, gyulladásgátló és
összehúzó hatású.
Az itt részletezett gyógynövények mindegyike koncentrátum formájában
megtalálható az ENERGY cég GYNEX termékében – a hatásukat erősítő,
ásványi anyagokból és illóolajokból származó, valamint bioinformációkkal
együtt.
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A GYNEX illóolajai – ánizs, grépfrút, indiai nárdus, kardamom, menta, kömény,
majoránna, cickafark – előnyösen egészítik ki a 15-féle gyógynövény harmonizáló és regeneráló hatását, jótékonyan befolyásolják a hormonrendszer működését.
A GYNEX-ben lévő, ásványi anyagokból származó információk sorában többek
között megtalálhatók a fluorit, a malachit, a damourit (muszkovit) és a pyrop rezgései. E gyógyító ásványok legjellemzőbb tulajdonságai közül érdemes kiemelni
a következőket:
A fluorit a csontokra, fogakra, ízületekre, valamint a májra, a tüdőre, gyulladásokra, vírusfertőzésre hat. A tisztánlátás kövének is nevezik, előnyösen alkalmazható
szorongás és szexuális problémák esetén.
A malachit erősíti a hasnyálmirigyet, segíti a szervezet méregtelenítését és savtalanítását, a gennyesedések és a gyulladások minden fajtája ellen használják. Az
átalakulás, a változás, a szellemi (spirituális) fejlődés köve.
A damourit (muszkovit) képes kiegyensúlyozni a hasnyálmirigy működését, mérsékelni a vércukorszint ingadozásait, hasznos álmatlanság és allergia esetén. Lelki
szinten elősegíti a problémamegoldást, az önbecsülést és az alkalmazkodást az
élet hozta nagy változásokhoz.
A pyrop pozitív gondolkodásra, állhatatosságra hangol. Ideális kő azok számára,
akik szeretnék erősíteni az önbizalmukat, akaraterejüket és bátorságukat.
A bioinformációk olyan rezgések, amelyek rendkívül hasonlatosak a vegetatív idegrendszert, 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.
ALKALMAZÁSA:
Fizikai, testi szinten:
Az erős méregtelenítő, antioxidáns és regeneráló hatású növényi összetevőket nem
csupán betegségmegelőzésre lehet felhasználni. Kiválóan alkalmazhatók gyulladásos
és hormonrendszeri eredetű nőgyógyászati panaszok, menstruáció előtti feszültség,
rendszertelen havivérzés, folyások, petefészek-gyulladás esetén, valamint a változás
korában a klimaxos panaszok (pl. hőhullámok) enyhítésére, csontritkulásban, mellciszták és -daganatok megelőzésére és kiegészítő kezelésére. Használata hozzájárul
a méhnyakrák megelőzéséhez. A benne lévő fitoösztrogének óvják a méhnyálkahártyát. Harmonizálhatja az egész hormonrendszer – az agyalapi mirigy (hipofízis),
a tobozmirigy (epifízis), a csecsemőmirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a
hasnyálmirigy, a mellékvese, a petefészek – működését, valamint előnyösen hat a
lépre, a vastagbélre és a fehérvérsejtképzésre. Hormonkezeléssel egy időben is
adagolható. Javíthatja továbbá a bőr és a tüdő állapotát. Előnyösen alkalmazható
csökkent immunitás, egyes vírusfertőzések, rossz fogak, ízületi gyulladás, gyomorgyulladás, prosztatagyulladás, férfi és női terméketlenség esetén, a tesztoszteron
receptorok számának növelése céljából. Ugyancsak hatékony hajhullásnál, ha a
folyamat hátterében a pajzsmirigy elégtelen működése húzódik meg. Egyéb terápiák
kiegészítéseként számításba jöhet sclerosis multiplex (SM) esetén.
Redukciós diéta esetében – a központi idegrendszerre hatva – hozzájárul az étvágy
csökkentéséhez, a lelkiállapot kiegyensúlyozásához.
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