méketlenség, mellékvesék és a nyirokrendszer elégtelen működése, hajhullás, korai
őszülés, halláskárosodás, a szem és a láb duzzanatai, ekcéma, kiütések, akne, a
húgyhólyag és a vese elégtelen működésével összefüggő magas és alacsony vérnyomás, valamint energiahiány esetén.
Lelki és szellemi szinten:
A vese és a húgyhólyag állapotával összefüggő lelki problémák és betegségek a
következők: félénkség, bátortalanság, kétkedés, döntésképtelenség, félelem, fóbiák,
depresszió, szégyenlősség, nyugtalanság, túlérzékenység, türelmetlenség, cinizmus,
a reménytelenség érzése, nemtörődömség, könnyelműség, hiperaktivitás, a központi
idegrendszer betegségei (CNS), az ellazulás hiánya, a hidegtől való undor.
Ezek az érzések, az effajta viselkedés hátrányosan befolyásolja a vese és a húgyhólyag működését. A RENOL-t az említett lelki problémák és betegségtünetek mérséklésére és megszüntetésére is fel lehet használni.
Alkalmazása testi és lelki szinten egyaránt előnyösen kiegészíthető az ARTRIN 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.

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.
Felhasznált irodalom:
MSD Orvosi kézikönyv a családban, Melania Kiadó, Budapest, 2001
Prof. dr. Petri Gizella: Gyógynövények és készítményeik a terápiában, Galenus
Kiadó, Budapest, 2006
Rápóti–Romváry: Gyógyító növények, Medicina, Budapest, 1991
Dr. Nagy Géza: Betegségek gyógyítása gyógynövényekkel. Jegyzet a Természetgyógyászati Akadémia hallgatói részére, Budapest, 1996
Barbara és Peter Theiss: Erdők, mezők patikája, Mikrotrade Kft., Eger Varró Aladár
Béla: Gyógynövények gyógyhatásai, Pallas Antikvárium Kft., Gyöngyös Dr. Michael
Tierra: Gyógyfüveskönyv (eredeti kiadás: The way of Herbs, Simon & Schuster Inc.),
Hunga-Print nyomda és Kiadó, Budapest, 1991
Ingrid és Peter Schönfelder: Gyógynövényhatározó, Holló és Társa, Kaposvár, 2005
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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
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Bioinformációs, komplex
gyógynövény-koncentrátum
15-féle gyógynövényből
Kiemelt hatásterületei: vese, húgyhólyag,
prosztata, vérnyomás szabályozása,
nyirokrendszer, mozgásszervek.

30 ml

Bajnóca
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Orvosi vasfű

Kisvirágú fűzike

Energy Pentagram® koncentrátumok
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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 RENOL 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 RENOL az 5 elem közül a Víz elemhez kapcsolódik, így elősegíti
a Vízhez tartozó jin-jang szervpár, vagyis a vese, illetve a húgyhólyag energetikai
harmóniájának helyreállítását. (A vesét és a mellékvesét a HKO egységben szemléli
és gyógyítja.) A RENOL alkalmazása egyúttal támogatja – az 5 elem sorrendjében
a Víz után következő Fához tartozó – máj és epehólyag energetikai egyensúlyát.
A RENOL elsősorban a vese, a húgyhólyag, a lép és a hármas melegítő ínizomzat
energetikai pályáját, valamint a szívburok oldalágát harmonizálja. A készítményben
található gyógynövények, kristályenergiák és homeopátiás információk jótékony
hatása – külön-külön és egymást erősítve is – elsősorban a vese, a kismedencei és
a mozgásszervek, a nyirokrendszer regenerálására, valamint a vérnyomás szabályozására irányul.
A hagyományos kínai orvoslás (HKO) alapelveinek megfelelően a gyengébb
veseműködés lelki szinten is érezteti hatását, félelmekhez vezet. Különböző fóbiák
alakulhatnak ki: félhetünk a magasságtól, a zárt helyektől stb.
Súlyosabb esetben pánikjelenségek, depresszió is felléphet.
ÖSSZETÉTELE:
Tövises iglice (iglic) – Vese- és hólyagbajok, valamint reumás bántalmak ellen hatásos, vizelethajtó (Rápóti–Romváry). Fokozza a húgysav kiürülését (dr. Nagy Géza).
Anyagcserezavarokban, ödémában, húgykő, vesehomok és köszvény esetén is jó.
Seprővirág (csarab) – Vese- és hólyagbetegségekben vizelethajtó és vizeletfertőtlenítő, bélhurut ellen összehúzó, továbbá erősítő, nyugtató, vértisztító, izzasztó és
lázcsillapító hatású (Rápóti–Romváry). Vesekő és -homok, húgyhólyag-gyulladás,
prosztatanagyobbodás, reuma, ízületi fájdalom és ödéma esetén ugyancsak hasznos.
Tárkonyüröm – Vesetisztító, epehajtó és étvágyjavító (Rápóti–Romváry). Jódot
tartalmaz, javítja az anyagcserét. Jó még érzékeny bélre és erősítő szerként.
Fekete bodza – Rutint és C-vitamint tartalmaz, kedvezően hat az érfalakra, a húgyhólyag megbetegedéseire és ekcémára. Növeli a vizelet mennyiségét, vizelethajtó,
elősegíti a húgysav kiürülését (dr. Nagy Géza). Izzasztó, köhögéscsillapító, vértisztító
és enyhe hashajtó (Rápóti–Romváry).
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Nagy bojtorján – Vizelethajtó, izzasztó, epe- és vesekőoldó, epehajtó, vértisztító
(Rápóti–Romváry). Reuma, köszvény, húgykő, krónikus ekcéma és az emésztőrendszer
gyulladásai esetén ugyancsak alkalmazzák.
Nagy sarkantyúka – Hatóanyaga mustárolaj-glikozid, széles hatásspektrumú a
Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumokra, a Soor csoportbeli gombákra és különböző bőrgombákra (prof. dr. Petri Gizella). Természetes antibiotikumai többek
között 46-féle Staphylococcus baktériumtörzsre, valamint a Proteus vulgarisra, az
Escherichia colira, a szalmonellára hatnak.
Fekete ribizli – Támogatja az anyagcserét, magnéziumvegyületeket és B-vitaminokat
tartalmaz. Magas vérnyomás, vese- és hólyagbántalmak, reuma, ízületi panaszok,
légzőszervi megbetegedések ellen és izzasztónak is jó (Rápóti–Romváry). Húgyúti
fertőzésekben és húgyhólyaggyulladásban szintén hasznos.
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).
Húgykő, vesebetegségek, ideggyulladások, isiász fellépésekor ugyancsak hasznos.
Subás farkasfog – Antiallergén, antibakteriális, anyagcsere-segítő, penészölő.
Felgyorsítja az anyagcserét, máj- és vesebetegség, allergia esetén is használatos.
Ösztönzi a mellékvesék működését. Bőrbetegségekben (ekcéma, csalánkiütés,
pikkelysömör stb.) előnyösen alkalmazható.
Porcsinfű (madárkeserűfű) – Vese- és hólyagbántalmak, bélhurut, légcsőhurut
ellen használják (Rápóti–Romváry). Jó még köszvény, reuma, hasmenés, ekcéma
esetén. Kihajtja a vesehomokot és az apróbb veseköveket.
Közönséges aranyvessző (aranyvesszőfű) – Szaponinokat tartalmaz, növeli a
vizelet mennyiségét, vizelethajtó, elősegíti a húgysav kiürülését (dr. Nagy Géza).
Magas vérnyomás, vese-, hólyag-, epe- és májbántalmak, reumás és ízületi fájdalmak ellen hatásos (Rápóti–Romváry). Az egyik legjobb vese- és hólyagtisztító
gyógynövény (Theiss). Segít a férfi nemi szervek (prosztata, herék) regenerálásában.
Betyárkóró – Elsősorban hasmenésgátló és vizelethajtó, elősegíti a húgysav eltávolítását is. Sikeresen alkalmazzák reumás fájdalmak, sokízületi gyulladás (polyarthritis)
és ízületi kopás (arthrosis) esetén. Húgysav-eltávolító tulajdonságával megelőzheti a
köszvényes rohamot (Ingrid és Peter Schönfelder). Használják még húgyhólyag- és
vesegyulladásban, prosztataproblémáknál és ekcémára.
Bajnóca – Szalicilát tartalmánál fogva előnyösen alkalmazható reumás és köszvényes
panaszoknál, hólyag- és vesebántalmaknál, vizelethajtóként és lázas betegségben
(Varró Aladár Béla). Emellett segít ödéma, sokízületi gyulladás (polyarthritis) és
ekcéma esetén.
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Orvosi vasfű – Étvágyfokozó, erősítő, hörghurutot és szamárköhögést csillapító,
máj- és epebántalmakat megszüntető hatású (Rápóti–Romváry). Segít fájdalmas és
rendellenes menstruációban, heveny betegségek, nátha és influenza esetén is (dr.
Michael Tierra). Jó még veseerősítőnek, bőrbetegségekre, valamint a háromosztatú
(trigeminus) ideg neuralgiájára.
Kisvirágú fűzike – Speciálisan ható, hormonaktivitást hordozó gyógynövény (dr.
Nagy Géza). Flavonoidokat is tartalmaz (prof. dr. Petri Gizella). Fő hatóanyaga, a
béta-szitoszterin a prosztatanagyobbodás folyamatát fékezi vagy akár fel is tartóztatja.
Hasznos még krónikus hólyaggyengeségben, hólyag- és húgycsőgyulladásban (Theiss).
A fent részletezett gyógynövények mindegyike koncentrátum formájában
megtalálható az ENERGY cég RENOL termékében – a hatásukat erősítő, ásványi anyagokból és illóolajokból származó, valamint bioinformációkkal együtt.
A RENOL illóolajai – kardamom, citrom, ánizs, kámfor, gyömbér, grépfrút, vasfű,
guajakfa, boróka, kubebabors, mandarin – előnyösen egészítik ki a 15-féle gyógynövény harmonizáló és regeneráló hatását.
A RENOL-ban lévő, ásványi anyagokból származó információk sorában többek
között megtalálhatók a jáspis, a moldavit, a fluorit és az ezüst rezgései.
A jáspis erősíti a hólyagot, segítséget nyújt különböző vesebetegségekben.
Gyorsítja a szervek regenerációját, előnyösen használható klimaxos tünetek csillapítására vagy túl erős menstruáció esetén. Lelki szinten a jáspis növeli az aktivitást,
fokozza a kitartást.
A moldavit gyógyhatásai főleg influenza, asztma és hörghurut esetén érvényesülnek, emellett gyorsítja a sebgyógyulást. Alkalmas meditációhoz, spirituális, belső
utazáshoz, a „megoldhatatlan” problémák kezelésére.
A fuorit a csontokra, fogakra, ízületekre, valamint a májra, a tüdőre, gyulladásokra, vírusfertőzésre hat. A tisztánlátás kövének is nevezik, előnyösen alkalmazható
szorongás és szexuális problémák esetén.
Az ezüstöt – az arannyal ellentétben – a női oldalhoz rendelik. Előmozdítja a
szervezet tápanyagfelvételét. Növeli az alkalmazkodóképességet és reakcióink
gyorsaságát. Fertőtlenítő hatású, gyorsítja a sebek gyógyulását.
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 az ízületek
gyulladása és fájdalma, ízületi kopás (arthrosis), köszvény, reuma, gerincfájdalom,
a gerinc oldalirányú görbülése (scoliosis), urológiai problémák, húgyúti fertőzések,
vesegyulladás, vese- és húgykő, vizelési nehézségek, prosztatagyulladás, férfi ter-
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