Lelki és szellemi szinten:
A szív, a szívburok, a vékonybél és a hármas melegítő állapotával összefüggő
lelki problémák és betegségek a következők: hisztéria, fékezhetetlen nevetés (az
ember nem tudja, min nevet), lelki nyugtalanság, túlzott érzelmi reakciók, ingadozó
érzelmek (érzelmi labilitás), a beleélés képességének hiánya, beszédproblémák,
kommunikációképtelenség, emlékezetzavarok, feledékenység, alvás- és viselkedészavarok. Ezek az érzések, az effajta viselkedés hátrányosan befolyásolja a szív és
a vékonybél működését. A KOROLEN-t az említett lelki problémák és betegségtünetek mérséklésére és megszüntetésére is fel lehet használni. Alkalmazása testi és
lelki szinten egyaránt előnyösen kiegészíthető a RUTICELIT 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.
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.

FIGYELEM!
Terhesség esetén csak az orvossal való konzultáció után alkalmazzon regenerációs készítményt.
Cukorbetegek is fogyaszthatják.
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Bioinformációs, komplex
gyógynövény-koncentrátum
17-féle gyógynövényből
Kiemelt hatásterületei: szív, erek,
vér, immunrendszer, lelki problémák.
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 KOROLEN 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 és a hagyományos kínai orvoslásnak (HKO)
megfelelően a KOROLEN az 5 elem közül a Tűz elemhez kapcsolódik, így elősegíti
a Tűzhöz tartozó jin-jang szervpárok, vagyis a szív és a vékonybél, illetve a szívburok
és a hármas melegítő energetikai harmóniájának helyreállítását. A KOROLEN alkalmazása egyúttal támogatja – az 5 elem sorrendjében a Tűz után következő Földhöz
tartozó – lép, hasnyálmirigy és a gyomor energetikai egyensúlyát.
A KOROLEN főként a kormányzó meridián, valamint a szív, a vékonybél, a szívburok,
a hármas melegítő energiavezeték működését, a lép összekötőjét és mellékágát, a
vese és a máj energetikai pályáit harmonizálja.
A készítményben található gyógynövények, kristályenergiák és homeopátiás információk jótékony hatása – külön-külön és egymást erősítve is – elsősorban a szív,
a vékonybél, az agyi keringés, az érrendszer regenerálására, valamint az idegrendszer, a hormonrendszer, az immunrendszer szabályozására és lelki problémák
megoldására irányul.
ÖSSZETÉTELE:
Páfrányfenyő (ginkgo) – Jótékony hatású agyi, illetve perifériás érbetegségek,
valamint gyengült hallás, szédülés és fülzúgás esetén (prof. dr. Petri Gizella). Hasznos még memóriazavarok esetén.
Pau d’ Arco (lapacho, taheebo) – Immunstimuláló, gyulladásgátló, fájdalomcsillapító és antibiotikus hatású, fokozza a májsejtek méregtelenítő tevékenységét,
gátolja a daganatsejtek szaporodását (dr. Balaicza Erika).
Orbáncfű – Nyugtató, gyulladáscsökkentő, depresszióellenes (antidepresszáns)
hatású. Alkalmazzák még idegrendszeri eredetű fájdalmak és betegségek, így
neuralgia, farkcsonti fájdalmak, reumás és ízületi fájdalmak és idegsérülések kezelésére is (dr. Michael Tierra). Indokolt az alkalmazása gyomor- és bélfekélyben is
(dr. Oláh Andor).
Vadgesztenye – Az érfalat regeneráló, erősítő, tisztító és gyulladásgátló hatóanyagokat tartalmaz (dr. Nagy Géza). Erősíti a visszerek falát, csökkenti törékenységüket, megszünteti gyulladásukat és a kis erek körüli vérzéseket (dr. Oláh Andor).
Szamárkenyér – Szabályozza a paraszimpatikus idegrendszer működését, erősíti
az emlékezőképességet, javítja a látást és a hallást. Alkalmazzák bénulás, neuralgia,
gerincvelő-gyulladás és -károsodás esetén, valamint szíverősítőként.
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Vidrafű (vidraelecke) – Elsősorban gyomorerősítő, bélnyugtató hatású. Csökkenti
a lázat, segít emésztési zavar esetén (Varró Aladár Béla). Vérnyomás-szabályozó
hatású (Eisenreich–Handel–Zimmer).
Vérfű (őszi vérfű) – Hasmenés, gyomor- és bélvérzés, erős havi vérzés ellen
fogyasztják (Rápóti–Romváry). Antiszeptikus, antibakteriális, gyulladásgátló és
összehúzó hatású. Lázcsillapítóként, tüdő- és más légúti betegségek esetén ugyancsak alkalmazzák.
Levendula (francia levendula) – Idegnyugtató, görcsoldó, szélhajtó és étvágyjavító (Rápóti–Romváry). Emellett használható depresszió ellen. Miként más kék
vagy liláskék virágú növények, a levendula is hűtő, idegerősítő
hatású (dr. Michael Tierra).
Lucerna – Kiváló természetes ásványianyag- és vitaminforrás, igen gazdag klorofillban.
Vértisztításra, vízhajtásra, láz és vérzés csillapítására alkalmazzák, emellett hasznos
vérszegénység, fekélyek, ödéma és ízületi gyulladás esetén is (dr. Frawley–dr. Lad).
Támogatja a felépítő folyamatokat, regenerálja az életerőt (dr. Michael Tierra).
Vörös áfonya – A húgyutak fertőtlenítésére, valamint reuma, köszvény és köhögés
ellen használják (Rápóti–Romváry). Belső vérzés, vérhas, fehérfolyás kezelésére is
jó; hatóanyaga ugyanaz, mint a medveszőlőlevélé (Varró Aladár Béla).
Tölgyfa (kocsányos tölgy) – Javítja a vér összetételét, vizelethajtó hatású, húgyhólyag- és aranyeres bántalmak esetén gyakran használják (Varró Aladár Béla).
Hasmenés, gyomor- és bélvérzés ellen is jó (Rápóti–Romváry). Méregtelenítő és
antibiotikus hatása ugyancsak figyelemre méltó.
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). Fokozza az anyatej-termelést. Ösztrogénhez
hasonló hatású (dr. Nagy Géza).
Kapor – Emésztést serkentő, szélhajtó és bélféregűző teák alkotórésze. Illóolaja
vizelethajtó hatású (Rápóti–Romváry). Jó fertőtlenítésre, görcsoldásra, nyálkaoldásra,
a test melegítésére is (Michael Kraus). Javítja a szív vérellátását, használják szívtáji
szorító fájdalom, koszorúér-elégtelenség (angina pectoris) esetén, infarktus után.
Gyömbér – Serkentő, izzasztó, nyálkaoldó, szélhajtó, hányinger elleni és fájdalomcsillapító hatású. Alkalmazható szívbetegségek, fejfájás, aranyér, ízületi gyulladás,
görcsök, influenza esetén is (dr. Frawley–dr. Lad). Gyomorerősítő, étvágyjavító
(Rápóti–Romváry). Fertőtlenítő, testmelegítő, lázcsillapító, féregűző hatása ugyancsak figyelemre méltó (Michael Kraus).
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Vadárvácska (háromszínű árvácska) – Teája erősítő, vértisztító (pl. csalánkiütés), nyálkaoldó, vérnyomáscsökkentő hatású (Rápóti–Romváry). Vizelethajtó
teák alkotórésze, jó reumára, érelmeszesedésre, izzasztásra, száraz és nedvedző
bőrkiütések esetén (Varró Aladár Béla). Használják allergia, ér- és bőrbetegségek
esetén, javítja a perifériás vérellátást.
Búzavirág – Szívnyugtató, vérnyomáscsökkentő és vértisztító teákba keverik
(Varró Aladár Béla). Étvágyjavító, görcsoldó és erősítő teakeverékek alkotórésze
(Rápóti–Romváry). Vizelet- és epehajtó hatású, előnyösen
befolyásolja a nyirokrendszer működését és az anyagcserét.
Fokhagyma – Értágító, vérnyomáscsökkentő hatású, lassítja a szapora szívműködést,
oldja a szív koszorúereinek görcsét, javítja a szívizom vérellátását, fokozza a szív
teljesítőképességét (dr. Oláh Andor). Fertőtlenítésre, féregűzésre, lázcsillapításra is
jó (Michael Kraus). Természetes antibiotikum.
A fent részletezett gyógynövények mindegyike koncentrátum formájában
megtalálható az ENERGY cég KOROLEN termékében – a hatásukat erősítő,
ásványi anyagokból és illóolajokból származó, valamint bioinformációkkal
együtt.
A KOROLEN illóolajai – indiai nárdus, kubebabors, grépfrút, kardamom, menta,
ruta, kapor, levendula, kömény, pálmarózsa, rozmaring, ilang-ilang – előnyösen
egészítik ki a 17-féle gyógynövény harmonizáló és regeneráló hatását.
A KOROLEN-ben lévő, ásványi anyagokból származó információk sorában többek
között megtalálhatók a borostyán, az arany, a hegyikristály és az almandin rezgései.
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 érbetegségek, agyvérzés, szívinfarktus, érelmeszesedés (atherosclerosis), érszűkület, visszerek,
az agyi és a perifériás vérellátás zavarai, magas koleszterinszint esetén, a vérképzés
támogatására, a vér különféle betegségeiben – például a vörös- vagy fehérvérsejtek
elégtelen száma, leukémia –, továbbá a központi idegrendszer zavarai, betegségei
(CNS), epilepszia, toxoplasmosis, gombafertőzések és a daganatos megbetegedések
kiegészítő kezelésében. Előnyös a használatuk stressz, lelki problémák, általános
kimerültség, krónikus fáradtság szindróma (CFS) és utazási betegség (kinetosis) esetén, alvászavarokban és általános nyugtatóként. Mérsékelhetik az időskorral járó
panaszokat és az időskori szenilitás vagy elbutulás (dementia) tüneteit.
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