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Kdo jsme
ENERGY GROUP, a. s. je výhradně česká společnost
založená v polovině devadesátých let. Prostřednictvím
vlastních produktů jsme již od svého vzniku průkopníky
alternativní medicíny nejen v Česku, ale i jinde ve světě,
kde jsme již získali pevné místo na trhu a podporu zákazníků
i odborné veřejnosti.

Naše filozofie
Filozofie firmy Energy je založená na celostním přístupu
k člověku a chápe tělo i mysl jako propojené součásti
jednoho energetického systému. Optimální spolupráce
obojího je pak základním předpokladem zdraví celého
organismu. Důraz klademe tedy nejen na prevenci
jednotlivých zdravotních problémů, ale snažíme se zaměřit
pozornost každého klienta do jeho vlastního středu.

Čím se zabýváme
Sortiment společnosti Energy tvoří ucelená nabídka
přírodních bioinformačních produktů, které vycházejí
z principů tradiční čínské medicíny s využitím nejnovějších
poznatků fytoterapie, krystaloterapie, homeopatie
a moderních bioinformačních metod.
Bioinformační přípravky působí na lidský organismus ve dvou
úrovních – přírodní účinné látky ovlivňují přímo tělesné
orgány a bioinformace působí díky principu biorezonance
na řídící podkorová centra v mozku. Dochází tak k zesílení
léčebného účinku přítomných přírodních látek a k celkové
harmonizaci organismu člověka.
Základem produktové nabídky je pět hloubkově působících
bylinných koncentrátů a pět bylinných krémů, které tvoří
ucelený systém Regenerace v Pentagramu ®.

Tyto přípravky korespondují s energiemi pěti základních
přírodních prvků, jejichž vzájemná součinnost je podle
tradiční čínské medicíny klíčem ke zdraví. Tento systém
přispívá k detoxikaci a regeneraci celého organismu nebo
působí cíleně podle povahy konkrétního zdravotního
problému. Produkty Pentagramu ® lze kombinovat s ostatními
našimi výrobky, jejichž sortiment se neustále rozšiřuje.

Kde získat výrobky a informace
Našim klientům nabízíme nejen produkty, ale i rozmanitou
paletu služeb v podobě odborné poradenské činnosti,
přednášek i osobního růstu. Možnost sebevzdělávání
završuje Univerzita Energy, která nabízí uchazečům
ucelenou nabídku seminářů z oboru alternativní medicíny,
obchodních dovedností, práce s EAV a emoční inteligence.
Svým členům nabízíme nejen zvýhodněné ceny, ale také
individuální přístup a možnost diagnostiky pomocí přístroje
Supertronic založeného na principu EAV. Jak prodej
výrobků, tak nabídka služeb probíhá v síti více než dvaceti
firemních prodejen nazývaných Kluby Energy a více
než stovce Konzultačních center Energy po celé České
republice. Všichni naši klienti mají také možnost objednávat
výrobky prostřednictvím zásilkové služby, a to pomocí
pošty, e–mailu, telefonu nebo SMS.

Více informací
Internetové stránky www.energy.cz a klubový magazín
Vitae nabízejí nepřeberné množství informací o produktech,
zdravém životním stylu, seznamují s názory odborníků
a zkušenostmi našich zákazníků.

ENERGY GROUP, a.s., Trojská 201/39, 171 00 Praha 7,
tel./fax: +420 283 853 853/854, e-mail: info@energy.cz

Podstata bioinformační terapie
Detoxikační a regenerační terapie pomocí produktů Energy
je založena na principu rezonance a působení bioinformací
na lidský organismus. Biorezonance je základem
účinnosti homeopatie, bioterapie i systému Regenerace
v Pentagramu ® a také přístrojů pracujících na principu EAV
(elektroakupunktura podle Volla), které se úspěšně používají
u nás i v zahraničí při léčbě řady civilizačních chorob.
Bioinformace jsou elektromagnetické frekvence, jež
ovlivňují biochemické reakce a napodobují řídící kmitočty
podkorových center mozku, regulujících vegetativní
nervovou soustavu a práci vnitřních orgánů. Frekvenční
vzor bioinformací je ovšem jen podobný, a proto se musí
podávat opakovaně v pravidelných intervalech. Působí pak
na principu rezonance.
V každém organismu je možné dříve či později podle určitých
pravidel vyvolat regenerační proces. Stačí, aby se použitá
informace alespoň zčásti podobala té, kterou potřebujeme
ovlivnit. Kombinace používaných frekvencí urychlují,
zpomalují nebo úplně zastavují některé biochemické reakce.
Tím umožňují lépe využít obsahové látky v jednotlivých
preparátech, případně mohou odstranit jejich nežádoucí
vedlejší účinky.
Výsledkem ošetření produktů bioinformací je o 40 až 80 %
vyšší účinnost preparátů oproti přípravkům bez bioinformace.
Opakovaným použitím správné informace lze v těle
postupně vyrušit nebo utlumit původní negativní informaci.
Tento proces pak může stačit k vyvolání regeneračního
pochodu a současně dojde k úpravě energetických poměrů
v meridiánech a k návratu ztracených sil.
Každý z nás je sice jiný, ale všichni máme stejné orgány,
stejné energetické dráhy, a právě v tomto směru pak můžeme
přípravky Energy charakterizovat jako univerzální sérii klíčů,
jež na principu podobnosti aktivizují a harmonizují

důležité životní pochody v těle. Jejich nedílnou součástí jsou
zmiňované bioinformace, vyvolávající biorezonanci. Z těchto
důvodů je přítomnost bioinformací v produktech důležitá a je
třeba zdůraznit, že ve srovnání s jinými výrobky obdobného
charakteru vykazují produkty Energy několikanásobně vyšší
účinek.
Bioinformační přípravky lze užívat podle schématu
orgánových hodin, intuitivně podle momentální potřeby
nebo jako regenerační kúru, kdy se po 3 týdnech užívání
doporučuje 1 týden pauza, aby měl organismus čas
přizpůsobit své řídící frekvence podle povahy bioinformace,
obsažené v preparátu.

Reverzní regenerační reakce
Regenerační postup může vyvolat i dočasné zhoršení
stavu, kdy dojde k tzv. reverzní reakci. Ta se může projevit
např. vyrážkou nebo jejím případným zhoršením, mohou se
objevit i náznaky problémů dávno minulých. Tyto „odléčovací
reakce“ jsou dobrou známkou rychlé a kvalitní regenerace.
Pokud se nám zdají reverzní příznaky příliš silné, měli
bychom snížit dávkování preparátu nebo prodloužit intervaly
užívání. Když reverze odezní, dávky opět postupně zvýšíme.
Při chronických stavech užíváme koncentráty také v nižších
dávkách (třeba jen 1 až 3 kapky denně), postupně pak
množství zvyšujeme.
Velmi důležité je dodržování pitného režimu! Člověk by
měl denně vypít minimálně dva litry tekutin, nejlépe čisté
nesycené vody, a pokud proděláváme regenerační kúru,
je třeba pít ještě více. Nedostatečný přísun tekutin může být
totiž příčinou zhoršení stavu uživatele.
Nebojte se reverze, avšak nejste-li si jisti, zda nejde
skutečně o zhoršení vaší nemoci, pak raději navštivte lékaře,
případně zkušeného terapeuta.

Pentagram®
bylinné koncentráty
Základním pilířem produktové nabídky firmy Energy je pět
přírodních bylinných koncentrátů tvořících ucelený systém
Regenerace v Pentagramu ®. Tento systém je založen na
principu bioinformační terapie a na holistickém přístupu
k člověku, který bere v úvahu, že tělo a mysl jsou navzájem
propojeny. Bioinformační přípravky účinkují v lidském
organismu ve dvou hlavních úrovních – přírodní substance
ovlivňují přímo tělesné orgány a bioinformace působí díky
principu biorezonance na řídící podkorová centra v mozku.
Prostřednictvím bioinformací dochází k zesílení léčebného
účinku a k harmonizaci celého energetického systému
člověka. Pět bylinných koncentrátů je navrženo tak, aby
korespondovaly s energií pěti základních prvků, jejichž
vzájemná součinnost je podle tradiční čínské medicíny (TČM)
klíčem ke zdraví.
Vironal – kov, Regalen – dřevo, Renol – voda, Gynex –
země, Korolen – oheň; tento systém přípravků pokrývá
svými účinky všech dvanáct základních energetických drah –
meridiánů, skrze něž působí na harmonizaci, detoxikaci
a regeneraci celého organismu.
Tyto přípravky je možné užívat postupně jako celkovou
detoxikační kúru pro preventivní posílení zdraví, a aktivovat
tak celý energetický systém organismu, nebo cíleně
jednotlivě podle povahy konkrétního zdravotního problému.

Regalen

Klíčová slova
játra, žlučník, střeva, alergie, krev

Použití Regalenu
• vykazuje silné detoxikační a antioxidační účinky díky vysokému
obsahu hořčin; ovlivňuje metabolismus a zažívání, odstraňuje
z těla jedy, parazity, plísně a odpadní látky
• upravuje zažívací procesy, trávení a správné vstřebávání živin,
vitaminů a minerálů, pomáhá při nechutenství, pálení žáhy,
pocitech plnosti, nadýmání, dráždivém tračníku, při žaludeční
nevolnosti a zápachu z úst
• regeneruje játra po žloutence, infekční mononukleóze,
při poškození alkoholem, toxiny nebo léky; je vhodný u jaterní
steatózy – ztukovění jater
• stimuluje činnost žlučníku a tvorbu žluče; slouží jako prevence
zánětů žlučníku a tvorby žlučových kamenů
• pomáhá při kožních problémech – ekzémy, kožní vyrážky, akné,
lupénka
• působí příznivě při alergiích – prachových, pylových a při astmatu
• zlepšuje činnost srdce a krevního oběhu, čistí krev
• snižuje hladinu cholesterolu a upravuje jeho metabolismus
• osvědčuje se při únavovém syndromu, psychickém a fyzickém
vyčerpání, při nespavosti a hyperaktivitě, při bolestech hlavy
v oblasti čela, spánků a vlasových kořínků
• zmírňuje příznaky premenstruačního syndromu
• podporuje obnovu a výživu chrupavek a vaziva (šlachy a vazy)
• podporuje imunitu a působí preventivně proti nádorovým
onemocněním

Energetické dráhy
Regalen harmonizuje především energetické dráhy jater,
žlučníku a tří zářičů.

Pozitivní mantra „Uvolním se, jsem svobodný.“
Využití Regalenu z hlediska psychiky
Problémy s játry a žlučníkem se projevují v oblasti psychiky výbuchy zuřivosti a vzteku, impulzivním
jednáním, pocity vnitřní nespravedlnosti nebo křivdy, zvýšenou podrážděností, přecitlivělostí na hluk,
nevyrovnaným chováním, přílišným plánováním, zvýšenou pozorností vůči detailům, chronickou
nespokojeností, netrpělivostí, bázlivostí a plačtivostí.
Uvedené nálady a stavy ovlivňují negativně játra a žlučník a Regalen lze ve všech těchto případech
využít jako harmonizační přípravek.

Složení Regalenu
Bylinný extrakt
řepík lékařský, vlaštovičník
větší, svízel syřišťový, hořec
žlutý, bedrník obecný, jitrocel
kopinatý, mochna nátržník,
pampeliška lékařská, rozrazil
lékařský, lomikámen zrnatý,
jablečník obecný, pelyněk
brotan, fagara

Éterické silice
mátová, afrikánová,
kardamomová, levandulová,
nardová, majoránková,
vetiverová, skořicová
a geraniová silice

Ostatní látky
voda, mléčnan draselný,
mikrokrystalická celulóza,
neohesperidin, extrakt
z grapefruitových semen,
xantanová guma, silymarin,
sorban draselný

Dávkování
1–9 kapek 1–3x denně, regenerační postup a přesné dávkování konzultujte se svým terapeutem.

Pentagram ® bylinné koncentráty – Regalen

8–9

Korolen

Klíčová slova
srdce, cévy, krev, imunita, psychické problémy

Použití Korolenu
• podporuje detoxikaci těla, má antioxidační a regenerační účinky,
odstraňuje plísně a těžké kovy z organismu
• předchází vzniku kardiovaskulárních chorob, je prevencí
aterosklerózy, srdečního infarktu a cévní mozkové příhody,
upravuje krevní tlak
• zlepšuje prokrvení končetin, stav křečových žil a hemoroidů;
zvyšuje elasticitu cév a kapilár
• harmonizuje hormonální systém (hlavně hypofýzu, epifýzu
a brzlík), minimalizuje problémy související s pubertou
a přechodem, příznivě působí na hladinu hormonů důležitých
pro otěhotnění
• podporuje imunitu a tvorbu krevních buněk v kostní dřeni,
je vhodný při chudokrevnosti
• snižuje hladinu cholesterolu v krvi
• zlepšuje zásobení mozku kyslíkem, zlepšuje paměť a koncentraci,
je vhodný při Alzheimerově chorobě, stařecké senilitě, epilepsii,
autismu a roztroušené skleróze
• pomáhá proti stresu, přepracování, únavě, proti neurotickým
poruchám, nespavosti, depresi a úzkosti
• pro diabetické pacienty se doporučuje jako prevence cévních
komplikací cukrovky (diabetická noha, postižení očí, ledvin)
• komplexně posiluje a tonizuje organismus a zpomaluje stárnutí
• uplatňuje se při prevenci a doplňkové léčbě nádorových
onemocnění (především leukémie)

Energetické dráhy
Korolen harmonizuje především energetické dráhy srdce,
tenkého střeva, tří zářičů a dráhu řídící.

Pozitivní mantra „Jsem zdrojem lásky a štěstí.“
Použití Korolenu z hlediska psychiky
Problémy se srdcem a tenkým střevem se v oblasti psychiky mohou projevovat hysterií, duševním
neklidem, nadměrnými citovými reakcemi, citovou labilitou, neschopností navázat přátelské vztahy,
překotnou mluvou nebo naopak neschopností komunikace, poruchami paměti, zapomnětlivostí,
poruchami spánku, depresemi a averzí k horku.
Uvedené nálady a stavy ovlivňují negativně srdce a tenké střevo a Korolen lze ve všech těchto
případech využít jako harmonizační přípravek.

Složení Korolenu
Bylinný extrakt
jinan dvoulaločný, lapacho,
třezalka tečkovaná, jírovec
maďal, bělotrn kulatohlavý,
vachta trojlistá, krvavec toten,
levandule lékařská, vojtěška
setá, brusinka obecná, dub
letní, kmín kořenný, kopr
vonný, zázvor lékařský, violka
trojbarevná, chrpa polní,
česnek setý

Éterické silice
nardová, litseová,
grapefruitová, jasmínová,
kardamomová, mátová,
routová, koprová,
levandulová, kmínová,
palmorůžová, rozmarýnová
a ylangová silice

Ostatní látky
voda, mléčnan draselný,
mikrokrystalická celulóza,
neohesperidin, extrakt
z grapefruitových semen,
xantanová guma, sorban
draselný

Dávkování
1–9 kapek 1–3x denně, regenerační postup a přesné dávkování konzultujte se svým terapeutem.

Pentagram ® bylinné koncentráty – Korolen
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Gynex

Klíčová slova
hormonální systém, adaptace, stabilizace psychiky, gynekologie

Použití Gynexu
• podporuje detoxikaci těla, má antioxidační a regenerační účinky
• harmonizuje hormonální systém (štítnou žlázu, slezinu, slinivku,
nadledviny a vaječníky), a působí tak na posilování imunity
• je vhodný při ženské neplodnosti
• upravuje menstruační cyklus, předchází bolestivé menstruaci
a premenstruačnímu syndromu; pomáhá při gynekologických
zánětech, kvasinkových výtocích, vaječníkových cystách
a onemocněních prsů, preventivně působí proti rakovině prsu
a dělohy
• v období menopauzy stabilizuje psychiku, působí proti nervozitě,
snižuje návaly horka a pocení
• je prevencí rozvoje osteoporózy a zubního kazu
• normalizuje činnost štítné žlázy a působí proti vypadávání vlasů
• je perspektivní jako doplněk léčby roztroušené sklerózy
• zlepšuje zdravotní stav diabetických pacientů
• stabilizuje psychiku, eliminuje negativní účinky stresu a zlepšuje
energetický stav organismu; posiluje při fyzickém a duševním
vyčerpání, při neurózách, depresích a problémech s adaptací
na nové podmínky
• zlepšuje stav kůže, sliznic a plic a má ochranný vliv
na cévní systém

Energetické dráhy
Gynex harmonizuje především energetické dráhy početí,
sleziny, žaludku a tří zářičů.

Pozitivní mantra „Přijímám a miluji své tělo.“
Použití Gynexu z hlediska psychiky
Problémy se slezinou a slinivkou se v oblasti psychiky projevují obtížnou adaptací na prostředí,
leností, emoční labilitou, trémou, slabou vůlí, sebelítostí, přílišnou starostlivostí, pomalým myšlením,
poruchami paměti a smutkem.
Uvedené nálady a stavy ovlivňují negativně slezinu, slinivku a žaludek a Gynex lze ve všech těchto
případech využít jako harmonizační přípravek.

Složení Gynexu
Bylinný extrakt
trnovník akát, mochna
husí, všedobr horní,
kakost smrdutý, jestřabina
lékařská, fenykl obecný,
svízel syřišťový, chaluha
bublinatá, lékořice lysá,
měsíček lékařský, jetel luční,
hluchavka bílá, kontryhel
obecný, brusnice borůvka,
krvavec toten

Éterické silice
anýzová, grapefruitová,
nardová, kardamomová,
mátová, fenyklová,
majoránková a řebříčková
silice

Ostatní látky
voda, mléčnan draselný,
mikrokrystalická celulóza,
neohesperidin, extrakt
z grapefruitových semen,
xantanová guma, sorban
draselný

Dávkování
1–9 kapek 1–3x denně, regenerační postup a přesné dávkování konzultujte se svým terapeutem.

Pentagram ® bylinné koncentráty – Gynex
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Vironal

Klíčová slova
plíce, střeva, infekce

Použití Vironalu
• podporuje detoxikaci těla, má antioxidační a regenerační účinky
• působí preventivně proti přenosu infekcí na veřejných místech
(škola, MHD…)
• stimuluje činnost plic, tlustého střeva a sleziny
• pomáhá při prevenci a léčbě jak virových, tak bakteriálních
onemocnění (nemoc z nachlazení, rýma, viróza, chřipka,
horečnaté stavy, dýchací potíže, kašel, záněty průdušek,
bolesti v krku, záněty nosohltanu, angína, zánět dutin, zápal plic
a žaludečně-střevní potíže)
• vyvolává pocení a je možné jej kombinovat s antibiotiky
• hodí se jako doplněk léčby a rekonvalescence dětských chorob
(spalničky, spála, plané neštovice, zarděnky)
• posiluje imunitní a lymfatický systém a činnost kostní dřeně
• je vhodný při poruchách trávení, pocitech plnosti, nadýmání,
žaludečních a dvanáctníkových vředech způsobených bakterií
Helicobacter pylori, při chronickém zánětu střev, průjmech,
Crohnově chorobě a ulcerózní kolitidě
• zlepšuje vzhled a elasticitu kůže, je vhodný při suché pokožce

Energetické dráhy
Vironal harmonizuje především energetické dráhy plic, tlustého
střeva, sleziny a tří zářičů.

Pozitivní mantra „Mohu se zhluboka nadechnout.“
Použití Vironalu z hlediska psychiky
Problémy s plícemi a tlustým střevem se projeví v oblasti psychiky smutkem a žalem, úzkostí
a sevřeností, emoční otupělostí, melancholií, sebepodceňováním, potřebou pevného řádu,
striktním vyžadováním pořádku a nepřirozené autority, mluvením ze spánku, nespavostí či fobiemi.
Uvedené nálady a stavy ovlivňují negativně plíce a tlusté střevo a Vironal lze ve všech těchto
případech využít jako harmonizační přípravek.

Složení Vironalu
Bylinný extrakt
krvavec toten, lípa srdčitá,
mateřídouška obecná,
lékořice lysá, benedikt
lékařský, bukvice lékařská,
křen selský, oman pravý,
potočnice lékařská, chinovník
lékařský, lichořeřišnice
větší, divizna velkokvětá,
sadec konopáč, myrhovník,
grapefruit, guinejský pepř

Éterické silice
myrhová, eukalyptová,
kardamomová, fenyklová,
vetiverová, skořicová,
anýzová, grapefruitová,
niaouli, guajaková, yzopová,
kajeputová a kafrová silice

Ostatní látky
voda, mléčnan draselný,
mikrokrystalická celulóza,
neohesperidin, extrakt
z grapefruitových semen,
xantanová guma, sorban
draselný

Dávkování
1–9 kapek 1–3x denně, regenerační postup a přesné dávkování konzultujte se svým terapeutem.

Pentagram ® bylinné koncentráty – Vironal
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Renol

Klíčová slova
ledviny, močový měchýř, lymfatický systém, pohybový aparát

Použití Renolu
• podporuje detoxikaci těla, má antioxidační a regenerační účinky
• je určen k regeneraci ledvin, nadledvin, močového měchýře,
prostaty a lymfatického systému
• působí preventivně a léčebně při zánětech močového měchýře
a močových cest, při potížích s močením, onemocnění ledvin,
při tvorbě ledvinových kamenů a některých chronických
gynekologických onemocněních
• v dětství působí mimo jiné proti nočnímu pomočování
• pomáhá řešit problémy s prostatou, potíže s močením v důsledku
jejího zbytnění a mužskou neplodnost, celkově prospívá dobrému
stavu mužských pohlavních orgánů
• harmonizuje funkci nadledvin a pomáhá regulovat krevní tlak
• je účinný při onemocnění pohybového aparátu – bolesti kloubů
a páteře, artróza, artritida, revmatismus, dna a Bechtěrevova
choroba
• působí proti migrénám a jiným bolestem hlavy (spánek a čelo)
a proti poruchám sluchu
• stimuluje činnost lymfatického a imunitního systému, zbavuje tělo
těžkých kovů, eliminuje otoky dolních končetin a očních víček
• je vhodný pro alergiky a astmatiky
• pomáhá při kožních potížích – ekzémy, akné
• zlepšuje kvalitu zubů, nehtů a vlasů a zabraňuje jejich
předčasnému šedivění
• prospívá při nedostatku energie a chronické únavě

Energetické dráhy
Renol harmonizuje především energetickou dráhu ledvin
a močového měchýře, sleziny a tří zářičů.

Pozitivní mantra „Jsem v bezpečí.“
Použití Renolu z hlediska psychiky
Problémy s ledvinami a močovým měchýřem se projeví v oblasti psychiky neschopností uvolnit se,
nesmělostí, váhavostí, nerozhodností, stydlivostí, neklidem, vztahovačností, netrpělivostí, cynismem,
pocity beznaděje, nedbalostí, bezohledností a averzí k zimě.
Uvedené nálady a stavy ovlivňují negativně ledviny a močový měchýř a Renol lze ve všech těchto
případech využít jako harmonizační přípravek.

Složení Renolu
Bylinný extrakt
jehlice trnitá, vřes obecný,
pelyněk kozalec, bez černý,
lopuch větší, lichořeřišnice
větší, meruzalka černá, kakost
smrdutý, dvouzubec trojdílný,
truskavec ptačí, zlatobýl
obecný, turan kanadský,
tužebník jilmový, sporýš
lékařský, vrbovka malokvětá

Éterické silice
kardamomová, citronová,
anýzová, kafrová, zázvorová,
grapefruitová, sporýšová,
guajaková, jalovcová, litseová
a mandarinková silice

Ostatní látky
voda, mléčnan draselný,
mikrokrystalická celulóza,
neohesperidin, extrakt
z grapefruitových semen,
xantanová guma, sorban
draselný

Dávkování
1–9 kapek 1–3x denně, regenerační postup a přesné dávkování konzultujte se svým terapeutem.

Pentagram ® bylinné koncentráty – Renol
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Pentagram®
bylinné krémy
Systém Regenerace v Pentagramu ® je doplněn o pět
bioinformačních krémů, které rovněž korespondují s pěti
elementy Pentagramu ®: Protektin – dřevo, Ruticelit –
oheň, Cytovital – země, Droserin – kov, Artrin – voda.
Tyto krémy obsahují 50 % bylinného extraktu a vysoce
energeticky nabitou minerální vodu z třetihorního vřídla
Podhájska (Slovensko). Je možné používat je jak v kombinaci
s bylinnými koncentráty, tak samostatně na místa, kde
procházejí příslušné energetické dráhy, na oblasti reflexních
zón nebo nad místa uložení orgánů, které příslušné dráhy
ovlivňují. Pomocí bioinformačních krémů Pentagramu ® je
možné harmonizovat nejen tělo, ale i nálady, emoce a způsob
chování. Ideální je střídat jednotlivé krémy a vybírat si
intuitivně. Vzhledem k tomu, že všechny krémy Pentagramu ®
mají čisticí, vyživující a UV ochranné vlastnosti, je možné
používat je místo běžných i luxusních krémů denní potřeby.
Kůže je v pohotovosti každý den a každý den stárne.
Je vystavena devastujícímu vlivu slunečních paprsků,
chemických látek, povětrnostních změn a našich prohřešků
vůči zdravému životu. Proto je velmi důležité ošetřovat
pokožku pravidelně krémy s obsahem látek s antioxidačními
schopnostmi. Právě takové substance najdete
v bioinformačních krémech Pentagramu ®.
Podrobnější informace o bioinformačních krémech
Pentagramu ® naleznete v brožuře Krémová regenerace
v Pentagramu ®.

Protektin

Klíčová slova
vyrážky, ekzémy, bradavice, plísně, UV záření, akné

Použití Protektinu
• pomáhá při ekzémech, nejrůznějších svědivých a hnisavých
kožních onemocněních, vyrážkách, lupénce, lišejích, akné
a nečisté pleti
• působí proti rozvoji plísní
• pomáhá při léčbě zanícených a špatně se hojících ran
• je vhodným doplňkem při léčbě vitiliga (ztráta kožního pigmentu)
• zklidňuje alergické vyrážky (kopřivka, reakce na bodnutí hmyzem)
a zarudlé a pigmentové kožní skvrny
• uplatňuje se při léčbě bradavic a kuřích ok
• při poruchách trávení či podráždění žlučníku se aplikuje
na pravou stranu pod žebry
• chrání před účinky škodlivého záření (UV, radioterapie…),
je vhodný k potírání mateřských znamének
• zmírňuje bolesti hlavy (aplikace v oblasti spánků),
psychické napětí a stres
• zlepšuje kvalitu nehtů a vlasů
• pomáhá uvolnění vajíčka z folikulu (ovulace)
• napomáhá funkci štítné žlázy
• zlepšuje funkci hlasivek při vyčerpání z mluvení – lze použít
preventivně (přednášející, soudci)

Energetické dráhy
Protektin ovlivňuje a harmonizuje především energetickou dráhu
jater, žlučníku, žaludku, sleziny a slinivky.

Pozitivní mantra „Naslouchám hlasu své duše, vím, co mě trápí,
a přijímám mír.“
Působení Protektinu na psychiku
Podporuje kreativitu, tvořivost a originální myšlení. Je vhodný zejména pro studenty a ostatní,
kteří namáhají svoje oči. Zmírňuje pocity vzteku, impulzivnost, zuřivost, podrážděnost. Je vhodný
pro problematické osobnosti, při psychické nevyrovnanosti a v těžkých životních situacích.
Spouští ozdravné a ochranné procesy a zaměřuje se vždy na to nejslabší místo.

Složení Protektinu
Bylinný extrakt (cca 48 %)
lnice květel, vlaštovičník větší,
úročník bolhoj, přeslička
rolní, svízel syřišťový, violka
trojbarevná, kostival lékařský,
lopuch větší, puškvorec
obecný, vilín virginský, kakost
smrdutý, zemědým lékařský,
jerlín japonský, šišák
bajkalský, jestřabina lékařská,
sedmikráska obecná, lékořice
lysá, vřes obecný, arálie
mandžuská, dračí krev

Éterické silice
fenyklová, tea tree, ambra,
afrikánová, vetiverová,
kardamomová, levandulová,
gerániová, anýzová,
kafrová, badyánová, thujová
a zázvorová silice

Ostatní látky
minerální voda z vřídla
Podhájska, lněný, sójový,
pupalkový, ricinový
a podzemnicový olej,
peruánský balzám,
humát draselný, extrakt
z kaviárového hlemýždě
a kalifornských dešťovek,
retinol, betaglukany, lecitin
a kombinace extraktů z myrhy,
kadidlovníku a dracény

Zóny pro aplikaci Protektinu
Špičky prstů, oblast mezi obočím, hluboké kruhy pod očima, vlasová linie čela, spánky,
oblast za ušima a nad nimi, oblast nad špičáky, střední oddíl hrudní páteře a oblast žlučníku.

Pentagram ® bylinné krémy – Protektin
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Ruticelit

Klíčová slova
cévy, srdce, prokrvení, imunita, UV, stres

Použití Ruticelitu
• zlepšuje pružnost a pevnost cév a cévních kapilár, pomáhá při
křečových žílách, hemoroidech a povrchových popraskaných
žilkách, ochraňuje cévní systém diabetiků, zabraňuje vzniku
krevních sraženin a urychluje vstřebání krevních podlitin
• podporuje prokrvování, zásobení tkání kyslíkem a odvod
metabolických zplodin (např. kyselina mléčná), působí
preventivně proti celulitidě
• působí proti svalovým křečím, bolestem svalů a šlach,
regeneruje namožené svaly
• pomáhá při bolestivé menstruaci, při nepravidelném krvácení,
v menopauze, při krvácení z děložních myomů a endometrióze
• pomáhá při chronickém zánětu průdušek a astmatu,
zlepšuje funkci hlasivek
• je vhodný při léčbě popálenin, opařenin, proleženin, opruzenin
apod. a na všechny nedostatečně prokrvené špatně se hojící rány
• regeneruje pokožku, působí proti vzniku vrásek a předčasnému
stárnutí kůže, ochraňuje proti UV záření a sluneční alergii
• osvědčuje se při bolestech hlavy, psychickém napětí,
stresu a nervozitě
• pomáhá při doléčování zánětlivých stavů nervů
• zlepšuje funkce srdce (bušení srdce, arytmie, prevence infarktu,
nedomykavost chlopní), sleziny a brzlíku (podpora imunity)
a slinivky (diabetes, správné trávení)

Energetické dráhy
Ruticelit ovlivňuje a harmonizuje především energetickou dráhu
srdce, sleziny, slinivky, tenkého střeva, jater a ledvin.

Pozitivní mantra „Jsem ohněm, který ve mně plane.“
Působení Ruticelitu na psychiku
Aplikace na oblasti spánku, čela a mezi obočí projasňuje zrak, usnadňuje učení zvýšením touhy
a zvídavosti, snižuje smutek, zvyšuje schopnost orientace, zlepšuje celkovou orientovanost starých
lidí. Při aplikaci do vlasů na GV20 (nejvyšší bod hlavy, střed spojnice obou vrcholů uší) zvyšuje
napojení na Univerzum, při aplikaci do vlasů na GV23 (střed cca 2–2,5 cm za vlasovou hranicí
nad čelem) zvyšuje schopnost uvědomování si a propojení jednotlivostí.

Složení Ruticelitu
Bylinný extrakt (cca 52 %)
jerlín japonský, meruzalka
černá, krvavec toten, routa
vonná, pohanka obecná, jinan
dvoulaločný, přeslička rolní,
vilín virginský, arnika horská,
jírovec maďal, třezalka
tečkovaná, kostival lékařský,
komonice lékařská, měsíček
lékařský, úročník bolhoj

Éterické silice
levandulová, smrková,
mandarinková, tea tree
a řebříčková silice

Ostatní látky
minerální voda z vřídla
Podhájska, lněný, sójový,
sezamový a ricinový olej,
peruánský balzám, humát
draselný, retinol, lipozomy,
lecitin, extrakt z kalifornských
dešťovek a kombinace
extraktů z myrhy, kadidlovníku
a dracény

Zóny pro aplikaci Ruticelitu
Nos, nejvyšší bod na hlavě ve vlasech (GV20, GV23), 7. krční obratel, střední část hrudní páteře –
podpora růstu, čelo, oblast pod nosem, sakrální oblast páteře, cévy, podbřišek, pod nosem a na čele –
při kolapsových stavech.

Pentagram ® bylinné krémy – Ruticelit
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Cytovital

Klíčová slova
pokožka, jizvy, celulitida, početí, UV, rakovina

Použití Cytovitalu
• regeneruje, hydratuje a omlazuje buňky pokožky, působí proti
vzniku vrásek, je vhodný i k ošetření pigmentových skvrn, strií,
vitiliga, akné, oparů, zánětu ústních koutků a drobných oděrek
• ochraňuje proti účinku UV záření a volných radikálů
• pomáhá odstraňovat nejrůznější kožní výrůstky, podkožní cysty
a lipomy
• působí proti vzniku celulitidy
• je vhodný k ošetření všech hojících se ran (strupy, odřeniny…),
omezuje vznik jizev
• harmonizuje činnost štítné žlázy
• harmonizuje systém žláz s vnitřní sekrecí, pomáhá upravovat
nepravidelnou bolestivou menstruaci
• osvědčuje se při cystách vaječníků, štítné žlázy a v prsou,
při děložních myomech a také při léčbě kvasinkových poševních
infekcí, atrofi ckého zánětu poševního vchodu
• zvyšuje pravděpodobnost početí, zlepšuje stav reprodukčních
orgánů
• má výrazné protirakovinné účinky, aplikací na ozařovaná místa
výrazně chrání kůži proti poškození při radioterapii

Energetické dráhy
Cytovital ovlivňuje a harmonizuje především energetickou dráhu
početí, plic, srdce, žaludku, sleziny a slinivky, močového
měchýře a dráhu tří zářičů.

Pozitivní mantra „Něžná je má duše, něžné je mé tělo,
pečuji o sebe s láskou.“
Působení Cytovitalu na psychiku
Aplikace na oblasti spánku, nad očima a mezi obočím podporuje výdrž u práce (studium a tvořivé
procesy), zvyšuje reálnost odhadu (matematika, ekonomie), pomáhá zvyšovat jistotu ve složitých
životních situacích. Zvyšuje jasnozřivost, něžnost a empatii, schopnost vcítit se a pomáhat.
Posiluje ženskou energii.

Složení Cytovitalu
Bylinný extrakt (cca 52 %)
vanilkovník plocholistý,
levandule lékařská, kokořík
mnohokvětý, lékořice lysá,
fenykl obecný, pupečník
asijský, sečuánský pepř,
zázvor lékařský, bedrník
obecný, voňatec vejčitý,
parcha světlicová, lnice
květel, šišák bajkalský

Éterické silice
levandulová, pačuli, ambra,
kardamomová, litseová,
muškátovníková, thujová,
zázvorová, mandarinková,
gerániová, afrikánová,
eukalyptová, anýzová
a boldovníková silcie

Ostatní látky
minerální voda z vřídla
Podhájska, lněný, sezamový,
ricinový, podzemnicový,
konopný a makový olej,
retinol, lecitin, betaglukany,
humát draselný, extrakt
z kaviárového hlemýždě
a kalifornských dešťovek
a kombinace extraktů z myrhy,
kadidlovníku a dracény

Zóny pro aplikaci Cytovitalu
Horní ret, spodní část hrudní páteře, vnitřní oblast pod obočím, brada, týl, ohryzek (oblast štítné
žlázy), oblast dekoltu.

Pentagram ® bylinné krémy – Cytovital
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Droserin

Klíčová slova
nachlazení, imunita, alergie, vyrážky, dětské nemoci

Použití Droserinu
• působí při nemocech z nachlazení, pomáhá při kašli,
chrapotu, škrábání v krku, rýmě, zánětech horních cest
dýchacích a středouší, zlepšuje funkci hlasivek, usnadňuje
dýchání a průchodnost obličejových dutin; nejlépe působí
hned na počátku infekce
• posiluje imunitu
• regeneruje plíce poškozené cigaretovým kouřem
• je účinný při léčbě oparů
• zklidňuje zanícenou zčervenalou pokožku a mírní projevy
lupénky, ekzémů a akné (v zánětlivé fázi)
• je vhodný jako univerzální podkladový krém a krém na ruce,
pro suchou pokožku, při zanášení kožních pórů
• zmírňuje a zkracuje průběh dětských virových onemocnění
(neštovice, zarděnky, příušnice…), snižuje horečku
• osvědčuje se při kožních alergických projevech a astmatu
• působí proti plynatosti, při střevních problémech a bolestech dolní
části břicha
• má ochranný vliv na srdce a cévní systém
• uplatňuje se při léčbě hnisavých vyrážek a mokvavých ekzémů,
působí také účinně proti plísním a pigmentovým skvrnám
• při masáži velmi dobře relaxuje šíjové svalstvo

Energetické dráhy
Droserin ovlivňuje a harmonizuje především energetickou dráhu
plic, tlustého a tenkého střeva, srdce, jater a žaludku.

Pozitivní mantra „Krása má je uvnitř i navenek. Líbím se světu
i sám sobě.“
Působení Droserinu na psychiku
Harmonizuje srdeční čakru a je vhodný při psychických stavech doprovázených smutkem,
neklidem, pláčem a úzkostí. Zvyšuje psychickou pevnost, zlepšuje schopnost vyjádření se
(asertivita) a posiluje sebevědomí. Podněcuje chuť do života a být sám sebou. Zvyšuje sebedůvěru
a samostatnost. Neaplikovat ve velké ploše, jinak zesiluje pocity osamělosti a izolace.

Složení Droserinu
Bylinný extrakt (cca 49 %)
plicník lékařský, dobromysl
obecná, jitrocel kopinatý,
divizna velkokvětá, lékořice
lysá, jerlín japonský, podběl
lékařský, lichořeřišnice
větší, kurkuma dlouhá, yzop
lékařský, chinovník lékařský,
pukléřka islandská, tymián
obecný, konopice bledožlutá,
růže stolistá, arálie
mandžuská, zázvor lékařský,
přeslička rolní, proskurník
lékařský

Éterické silice
kafrová, fenyklová,
palmorůžová, guajaková,
styraxová, tea tree,
borovicová, mateřídoušková,
myrhová, eukalyptová,
jalovcová, zázvorová,
gerániová a tymiánová silice

Ostatní látky
minerální voda z vřídla
Podhájska, lněný, sezamový,
ricinový, podzemnicový
a konopný olej, humát
draselný, retinol a kombinace
extraktů z myrhy, kadidlovníku
a dracény

Zóny pro aplikaci Droserinu
Okolí nosu, tváře, oblast hlavy nad ušima, krk, první čtyři krční obratle, čelo, spánky, spodní ret,
poslední bederní obratle, hrudní kost (uložení brzlíku), dlaně.
Pentagram ® bylinné krémy – Droserin
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Artrin

Klíčová slova
záněty, bolest, pohybový aparát, lymfatický systém

Použití Artrinu
• zmírňuje bolest a regeneruje poškozené tkáně, je ideální
k ošetření celého pohybového aparátu, působí při artróze,
artritidě, revmatismu, zmírňuje růstové bolesti, regeneruje tkáně
po úrazech a operacích (klouby, svaly, šlachy, kosti)
• působí proti bolestem hlavy a psychickému napětí,
únavě a vyčerpání, pomáhá při závratích a ušních potížích
(nedoslýchavost, šumění a pískání v uších)
• pomáhá při léčbě bakteriálních zánětů horních cest dýchacích,
při kašli a rýmě, snižuje horečku
• je vhodný k ošetření špatně se hojících ran, zastavuje krvácení
a tlumí poúrazový šok, vhodný je i při otřesu mozku
• působí při léčbě akutních zánětů (žlučníku, slinivky, svalů, šlach,
žil, plic, ledvin, středního ucha, střev – doprovázeného průjmem,
štítné žlázy, dutin a zubů) a zánětů vzniklých v důsledku úrazu
či operativního zákroku
• má příznivý vliv na chronické záněty ledvin, močového měchýře,
vaječníků, vejcovodů, dělohy a prostaty, působí proti tvorbě
močových kamenů
• má ochranný vliv na ledviny a podporuje jejich činnost
• podporuje vývoj spermií ve varlatech a udržuje jejich kvalitu
• příznivě ovlivňuje lymfatický systém, napomáhá proudění lymfy
a působí proti zadržování vody v organismu; je vhodný jako
doplněk při léčbě celulitidy; čistí pleť, působí proti akné

Energetické dráhy
Artrin ovlivňuje a harmonizuje především energetickou dráhu
sleziny, žaludku, jater, močového měchýře, ledvin, dráhu tří
zářičů a dráhu početí.

Pozitivní mantra „Mé tělo má křídla.“
Působení Artrinu na psychiku
Uvolňuje psychické napětí, napomáhá k přijetí okolností. Aktivizuje duševní svěžest, pocit svobody
a pomáhá nastolit harmonii mezi duší, tělem a myslí. Je velmi vhodný ke každodennímu používání.

Složení Artrinu
Bylinný extrakt (cca 50 %)
kostival lékařský, puškvorec
obecný, turan kanadský,
trnovník akát, tužebník
jilmový, arnika horská, kopr
vonný, jírovec maďal, lnice
květel, lékořice lysá, celík
zlatobýl, vavřín vznešený,
pískavice řecké seno,
komonice lékařská, zázvor
lékařský, lichořeřišnice větší

Éterické silice
rozmarýnová, eukalyptová,
kafrová, myrhová, styraxová,
levandulová, barvínková,
thujová, tymiánová, skořicová
a pimentová silice

Ostatní látky
minerální voda z vřídla
Podhájska, lněný, ricinový
a podzemnicový olej, humát
draselný, lecitin, liposomy
a kombinace extraktů z myrhy,
kadidlovníku a dracény

Zóny pro aplikaci Artrinu
Kruhy pod očima, obličejové dutiny, vzdálenější oblast okolo uší, lymfatické uzliny na hlavě a krku,
vlasové kouty, střední část hrudní páteře, horní část bederní páteře, kostrč, plosky nohou.

Pentagram ® bylinné krémy – Artrin
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Další
bylinné koncentráty
Dvojice dalších bylinných koncentrátů Stimaral a King Kong
je typická svými adaptogenními účinky díky obsahu bylin
s adaptogenním potenciálem (parcha, rozchodnice, arálie,
smilax, šišák, schizandra, ženšen a další). Jedná se o účinné
biostimulátory, které podporují především nespecifické
obranné mechanismy, látkovou výměnu a odolnost
organismu. Zvyšují schopnost odolávat psychické i fyzické
zátěži a rychleji se přizpůsobit změně vnějších i vnitřních
podmínek. Zlepšují celkovou kondici, stav nervové soustavy,
kvalitu spánku, zpomalují stárnutí a mají celou řadu dalších
prospěšných účinků.
Dnešní svět klade stále vyšší nároky na náš fyzický,
ale především psychický výkon. Mnoho lidí v naší moderní
společnosti žije v permanentním stresu a přetížení.
Současné působení znečištěného prostředí a častých
klimatických výkyvů vyčerpává poslední zásoby energie.
Účinky bylinných biostimulátorů a harmonizátorů mají
schopnost tyto nepříznivé důsledky naší doby podstatným
způsobem zmírnit. Jejich nespornou výhodou je, že ani
při dlouhodobém užívání se jejich účinnost nesnižuje a i přes
intenzivní stimulační účinek nejsou návykové.

Stimaral

Klíčová slova
stres, adaptace, psychické problémy, výkonnost

Použití Stimaralu
• podporuje imunitu a má celkové antioxidační a detoxikační účinky
• zlepšuje adaptaci organismu na nové prostředí nebo životní
podmínky a zmírňuje účinky stresu na organismus
• podporuje organismus při zvýšené fyzické nebo psychické
námaze, zvyšuje výkonnost
• zlepšuje činnost mozku, podporuje soustředění, paměť,
vnímavost, matematické schopnosti, dobře působí na autistické děti
• zmírňuje stavy vyčerpanosti, pomáhá při únavovém syndromu
• je vhodných při neurózách, podrážděnosti, úzkosti, neurastenii,
depresích a nespavosti
• vhodný přípravek pro staré lidi jako prevence stařecké senility,
pro podporu smyslů a duševních funkcí, doplněk při léčbě
Parkinsonovy choroby a roztroušené sklerózy
• uplatňuje se při onemocnění jater a sleziny, nadledvin,
štítné žlázy
• podporuje srdce a krevní oběh, normalizuje nízký krevní tlak
• působí jako lehké afrodiziakum u obou pohlaví
• vhodný prostředek pro řešení některých gynekologických
a sexuálních problémů

Energetické dráhy
Stimaral harmonizuje především energetickou dráhu řídící,
jater, žlučníku, sleziny, tří zářičů, srdce a plic.

Pozitivní mantra „Jsem tady a teď.“
Působení Stimaralu na psychiku
Napomáhá růstu osobnosti a hledání souznění s řádem Vesmíru. Povzbuzuje náladu a celkovou
úroveň energie v těle, přináší pohodu, radost, euforii a inspiraci, ale pouze tehdy, pokud jsme
ochotni naslouchat hlasu naší duše. Pomáhá odpoutat se od minulosti či od strachu z budoucnosti,
naopak podněcuje k tomu vzít svůj život do vlastních rukou.

Složení Stimaralu
Bylinný extrakt
šišák bajkalský, skořicovník
cejlonský, rozchodnice
růžová, puškvorec lékařský,
pelyněk pontský, maral,
klanopraška čínská, jinan
dvoulaločný, fenykl obecný,
dobromysl obecná, arálie
mandžuská

Éterické silice
mátová, litseová, kmínová,
kardamomová, grapefruitová
silice

Ostatní látky
voda, mléčnan draselný,
mikrokrystalická celulóza,
neohesperidin, extrakt
z grapefruitových semen,
xantanová guma, sorban
draselný

Dávkování
1–9 kapek 1–3x denně, regenerační postup a přesné dávkování konzultujte se svým terapeutem.

Další bylinné koncentráty – Stimaral
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King Kong

Klíčová slova
kosti, svaly, klouby, vylučovací ústrojí, sexuální oblast, aktivita

Použití King Kongu
• zlepšuje stav kostí, chrupavek a kůže
• uplatňuje se při prevenci osteoporózy, urychluje hojení zlomenin,
pomáhá při poúrazových stavech, svalové atrofii, kloubních
obtížích (artróza, artritida, dna) a bolestech páteře
• přírodní anabolický účinek podporuje tvorbu svalové hmoty
a zvyšuje výkonnost
• celkově posiluje imunitní systém
• pomáhá při zánětlivých stavech prostaty, močového měchýře,
ledvin a střev
• harmonizuje činnost hormonálního systému,
posiluje zejména funkci nadledvin
• pomáhá při léčbě impotence, podněcuje sexuální aktivitu
• prospívá při celkové únavě a psychické zátěži
• osvědčuje se při léčbě lupénky, ekzémů a akné
• chrání před účinky nadměrného působení slunečních paprsků
• podporuje spalování tuků při fyzické zátěži
• působí příznivě proti úzkostným stavům,
strachům a fobiím a posiluje vůli

Energetické dráhy
King Kong harmonizuje především energetickou dráhu řídící,
plic, srdce, ledvin, močového měchýře, žlučníku, tlustého
střeva, sleziny a tří zářičů.

Pozitivní mantra „Jsem sám sebou, mám odvahu a sílu.“
Působení King Kongu na psychiku
Stabilizuje psychiku, pomáhá zvládat problémy s adaptací. Posiluje odvahu být sám sebou, a jako
takový se prosadit. Podněcuje k nejlepšímu výkonu a přináší energii, vůli, rozhodnost a pocit,
že „na to mám“. Pomáhá odstraňovat pocity méněcennosti a nedostatečnosti.

Složení King Kongu
Bylinný extrakt
ženšen, vojtěška setá, vachta
trojlistá, smilax, rakytník
řešetlákový, ostropestřec
mariánský, muira puama,
máčka ladní, konopice,
klanopraška čínská, ibišek
súdánský, hloh, sečuánský
pepř, dang-šen, benedikt
lékařský

Éterické silice
nardová, murayová,
majoránková, kardamomová,
grapefruitová silice

Ostatní látky
voda, mléčnan draselný,
mikrokrystalická celulóza,
neohesperidin, extrakt
z grapefruitových semen,
xantanová guma, sorban
draselný

Dávkování
1–9 kapek 1–3x denně, regenerační postup a přesné dávkování konzultujte se svým terapeutem.

Další bylinné koncentráty – King Kong

34–35

Unikátní
přírodní zdroje
Mezi produkty pocházející z unikátních přírodních zdrojů
patří tři preparáty s univerzálním využitím, které se osvědčily
jak k užívání vnitřnímu, tak k aplikaci zevně. Fytomineral je
tekutý přípravek s obsahem více než 60 minerálních prvků
v lehce vstřebatelné koloidní formě, těžený v centrálním
Utahu. Protože nedostatek minerálních látek doprovází
valnou většinu chronických zdravotních obtíží, je právě
Fytomineral jejich cenným zdrojem. Přípravek Drags Imun
je surová pryskyřice, získávaná z jihoamerického stromu
rostoucího v oblasti Amazonie, kde je již po staletí nedílnou
součástí lidového léčitelství domorodých obyvatel. Produkt
Cytosan je výjimečný obsahem humátu, získávaného
z ruského Primorsku. Má široké využití díky hlubokým
detoxikačním účinkům.
Tip na unikátní regenerační masku
Smíchejte obsah jedné kapsle Cytosanu s několika mililitry
Fytomineralu, přidejte cca 3 kapky Drags Imunu a vše
pečlivě promíchejte. Získáte směs pastovité konzistence,
kterou můžete nanést na jakoukoli část těla, pro regeneraci
pohybového aparátu (artróza, artritida, otoky končetin,
poúrazové stavy), úlevu od bolesti (kloubů, zubů, hlavy)
a čištění a vyživení pleti.

Cytosan

Klíčová slova
detoxikace, střeva, játra, pohybový aparát, rakovina, energie

Použití Cytosanu
• pomáhá při mikrobiální, bakteriální a virové infekci (herpes virus,
cytomegalovirus, Helicobacter pylori atd.), má imunostimulační
a protizánětlivý účinek, detoxikuje organismus a čistí krev
• lze jej použít na zánětlivé stavy sliznic dutiny ústní, hltanu,
žaludku, tenkého a tlustého střeva (Crohnova choroba, ulcerózní
kolitida), žaludeční a dvanáctníkové vředy
• zmírňuje bolesti páteře, revmatoidní kloubní potíže, artrózy,
artritidy apod.
• uplatňuje se při léčbě lupénky, ekzémů, vyrážek, akné
• je vhodný pro prevenci kardiovaskulárních chorob
• pomáhá při hormonálních poruchách, nepravidelné menstruaci,
klimakterických potížích
• uplatňuje se v prevenci vzniku osteoporózy
• příznivě působí u chronického únavového syndromu
a při nedostatku energie
• regeneruje játra po infekčních jaterních onemocněních (žloutenka,
mononukleóza, …) a po poškození jaterními jedy (cirhóza, …)
• účinný doplněk léčby onkologických onemocnění, radioterapie
(prevence recidivy)
• přispívá ke zmírnění zdravotních obtíží u cukrovky
• vhodný při parodontóze a zvýšené kazivosti zubů
• podporuje detoxikaci od plísní, kvasinek (např. Candida albicans)
• vytváří ochranu proti volným radikálům, těžkým kovům, jedům
a toxickým látkám z životního prostředí a působí proti stárnutí
buněk

Energetické dráhy
Cytosan harmonizuje především dráhy tlustého a tenkého
střeva, žaludku, jater, žlučníku, sleziny a dráhu řídící.

Další použití Cytosanu
Intenzivní pleťová maska: Rozpusťte obsah kapsle v malém množství vody a získáte intenzivní
regenerační pleťovou masku, kterou naneste na obličej a dekolt. Po úplném oschnutí masku smyjte.
Účinky masky můžete modifikovat tak, že přidáte malé množství jednoho bioinformačního krému.
Hustou kaši z Cytosanu je možné použít všude tam, kde došlo k intenzivnímu poškození kůže
(popáleniny, odřeniny, zasažení dráždivou látkou).
Výživa pro rostliny: Rozpustíme-li kapsli Cytosanu v několika litrech vody, můžeme blahodárné
účinky humátů dopřát i rostlinám. Pravidelným zaléváním lze zvýšit nejen výnos, ale i kvalitu
pěstovaných plodin a jejich odolnost vůči plísním. Z jedné kapsle Cytosanu lze připravit hodnotné
hnojivo pro všechny pokojové rostliny.
Pro zvířata: Cytosan je přípravek, který můžete bez obav podávat svému domácímu mazlíčkovi.
Lze jej použít i jako přírodní alternativu prevence chorob a zvyšování vitality chovných zvířat.
Pozor!
Pro zlepšení průběhu detoxikace pomocí Cytosanu je nutné zvýšit příjem tekutin.
Kontraindikace: při současném užívání cytostatik (chemoterapie) se Cytosan nedoporučuje!

Složení Cytosanu
Aktivní látky
humát draselný
silymarin
kyselina jantarová

Ostatní látky
želatina

Dávkování
Dospělí a děti od 12 let – 1–2 kapsle denně, pro rychlou aktivaci možno až 3 kapsle denně
Děti od 6 do 12 let – 1 kapsle denně
Děti od 3 do 6 let – ½ kapsle denně v teplém čaji slazeném medem

Unikátní přírodní zdroje – Cytosan
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Cytosan
Inovum

Klíčová slova:
detoxikace, střeva, zánětlivé procesy, toxiny, onkologie, regenerace

Použití Cytosanu Inovum
• hloubkově detoxikuje organismus, pomáhá při únavě
• potlačuje bakteriální, virové infekce a plísně (herpes virus,
cytomegalovirus, Helicobacter pylori, Candida albicans atd.)
• lze jej použít na zánětlivé stavy sliznic dutiny ústní, hltanu,
žaludku, tenkého a tlustého střeva (Crohnova choroba, ulcerózní
kolitida a průjmová onemocnění)
• pomáhá při žaludečních a dvanáctníkových vředech
• zmírňuje kyselost žaludečního obsahu
• pomáhá při akutních otravách jídlem i chronickém vystavení
toxické zátěži
• chrání buňky před působením těžkých kovů, jedů a toxických
látek (chemické látky, smog, prach a kouř z životního prostředí
a při dlouhodobém užívání léků a hormonů)
• celkově stabilizuje organismus, zpomaluje jeho stárnutí
• regeneruje játra po prodělaném či probíhajícím infekčním jaterním
onemocnění (žloutenka, mononukleóza, …) a chrání jaterní buňky
před poškozením
• pomáhá při revmatoidních kloubních potížích, artrózách,
artritidách a bolestech páteře
• zlepšuje stav kožních onemocnění (lupénka, ekzémy, vyrážky,
akné a svědivé kožní infekce)
• preventivně působí proti vzniku osteoporózy
• účinný doplněk léčby onkologických onemocnění, radioterapie
(prevence recidivy)
• vhodný při parodontóze a zvýšené kazivosti zubů

Energetické dráhy
Cytosan inovum harmonizuje především dráhu tlustého
a tenkého střeva, žaludku, jater, žlučníku, sleziny a dráhu řídicí.

Detoxikace střev je nutná
Odpadní látky z potravy a metabolické zplodiny vzniklé při jejím zpracování mohou v těle napáchat
nemalé škody, nejsou-li z něj vyloučeny, a také v případě, zůstávají-li v něm příliš dlouho. Zahubení
těla vlastními toxiny by bylo bez práce vylučovacích orgánů (jater, ledvin a v prvé řadě střev) naprosto
jisté. Autointoxikace je průvodním jevem snad všech zdravotních problémů, které zdánlivě nemají
s kvalitou střev nic společného od únavy až po nádorové onemocnění. K zátěži organismu je zapotřebí
přičíst ještě vliv toxických látek přijímaných z okolního prostředí (voda a vzduch), potravinová aditiva
a konzervanty, léky a všechny zbytečné chemické látky, které jsou součástí řady potravinových
doplňků i léků. Pokud se odpadní látky z těla nevyloučí, pak se v něm kumulují, a způsobují tak další
zdravotní potíže od akné, přes celulitidu až po revmatická onemocnění, kornatění tepen, žlučové
a ledvinové kameny, šedý zákal a nádorová onemocnění. Toxické látky se také ve velké míře ukládají
i v mozku a mohou být příčinou změn nálad a chování.
Je nade vší pochybnost, že pravidelné čištění trávicího traktu a potažmo celého těla je absolutní
nezbytností úplně pro každého, i pro ty, kteří se snaží žít opravdu zdravě.

Složení Cytosanu Inovum
Aktivní látky
lignohumát
humát draselný
zelený jíl
silymarin
kyselina jantarová

Ostatní látky
želatina

Dávkování
Dospělí a děti od 12 let – 1–2 kapsle denně (maximálně 3)
Děti od 6 do 12 let – 1 kapsle denně (maximálně 2)
Děti od 3 do 6 let – ½ kapsle denně
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Cytosan
Fomentum

Klíčová slova:
zánětlivé procesy, bolest, pohybový aparát, kůže

Použití Cytosanu Fomentum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

působí na bakteriální i virové infekce a plísně
působí analgeticky
podílí se na detoxikaci organismu
pomáhá léčit zánětlivé stavy vnitřních orgánů přímým
působením přes kůži
prokrvuje tkáně a pomáhá odstraňovat únavu a namožení svalů
zlepšuje stav pohybového aparátu, pomáhá při kloubních
potížích, zánětech a bolestech, i při bolesti páteře
chrání proti UV, volným radikálům a zpomaluje stárnutí buněk
zlepšuje stav kůže a léčí kožní onemocnění (lupénka, ekzémy,
vyrážky, akné a svědivé kožní infekce)
pomáhá při nadměrné a nepravidelné menstruaci
vhodný doplněk při léčbě onkologických onemocnění
a radioterapii
celkově stabilizuje organismus
působí proti stresu a zlepšuje psychický stav

Energetické dráhy
Cytosan Fomentum ovlivňuje všechny energetické dráhy
stimulací všech reflexních oblastí umístěných na kůži.

Kůže jako detoxikační orgán a zrcadlo
Kůže je regulérní tělesný orgán pokrývající plochu 2 metrů čtverečních, který je silně prokrven a značně
inervován. Kromě zprostředkování smyslových vjemů slouží kůže také k výměně látek s vnějším
prostředím. Některé látky mohou přes kožní bariéru snadno proniknout do krevního řečiště a působit
neutrálně, pozitivně i negativně – podle svojí povahy. Naopak mnohé odpadní látky vylučujeme z těla
právě kůží spolu s potem, mazem a sekrety, které kůže a sliznice produkuje. Zanesení vnitřního
prostředí je tedy možné snadno pozorovat na čistotě kůže a odhadovat podle tělesného zápachu.
Pokud ostatní detoxikační orgány nedostatečně fungují nebo jsou příliš zaměstnány, projeví se to
zhoršeným stavem kůže a sliznic a zvýšeným vylučováním odpadních látek z těla právě přes kůži.
Vředy, akné, zapáchající pot či zkažený dech zrcadlí, v jakém stavu se nachází zbytek našeho těla,
na který není vidět. Jak venku, tak uvnitř... Kůže je zrcadlem vnitřního zdravotního stavu.

Složení Cytosanu Fomentum
Aktivní látky
lignohumát
humát draselný
silymarin
kyselina jantarová

Dávkování
1 čajovou lžičku suché směsi Cytosanu Fomentum rozpustíme v potřebném množství vody tak, aby
vznikla hustá kaše. Tuto pak nanášíme na postižená místa a necháme působit. Po ukončení aplikace
vše důkladně omyjeme vodou. Cytosan Fomentum je možné použít i pro sedací či celkovou koupel
v teplé vodě do 38 °C.
Není určeno pro vnitřní užití!

Unikátní přírodní zdroje – Cytosan Fomentum
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Drags Imun

Klíčová slova
krev, kostní dřeň, imunita, slezina, onkologie

Použití Drags Imunu
• má silné a vědecky prokázané antibakteriální, antivirové
a antioxidační účinky
• pomáhá při respiračních onemocněních způsobených viry chřipky
A, B, adenoviry, retroviry a viry parainfluenzy, snižuje horečku
• příznivě působí při hepatitidě A i B, při infekční mononukleóze,
na hojení oparů způsobených herpetickými viry
• zastavuje krvácení a je vhodný k ošetření všech povrchových ran,
má stahující účinky, působí úlevu při hemoroidech
• vhodný při parodontóze, krvácení dásní, zvýšené kazivosti zubů
a po extrakci zubu
• vykazuje epitelizační účinky a urychluje hojení ran, tkání, kůže,
aftů a zmírňuje následky tvorby jizev
• vhodně doplňuje léčbu žaludečních vředů a zažívacích problémů
• detoxikuje střeva a je vhodný při průjmových onemocněních
(E. coli, Enterobacter, Salmonella), nadýmání a zánětlivých
stavech (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida)
• podporuje činnost sleziny, slinivky a štítné žlázy a zvyšuje
obranyschopnost organismu
• čistí krev, aktivuje kostní dřeň a příznivě ovlivňuje regeneraci
krevních buněk při anémii a leukémii, má cytostatické účinky
• má ochranný vliv na CNS, působí příznivě při roztroušené
skleróze a Parkinsonově chorobě
• má výrazné protistresové, afrodiziakální a tonizační účinky,
doplňuje energii při únavě a stavech vyčerpání

Energetické dráhy
Drags Imun ovlivňuje především energetické dráhy sleziny,
žaludku, tří zářičů, tenkého a tlustého střeva.

Pryskyřice z Jižní Ameriky
Domovem stromů druhu Croton spp. jsou deštné pralesy Střední a Jižní Ameriky. Rubínově zbarvená
míza těchto rostlin je již po staletí využívána domorodými obyvateli pro medicinální účely. Pryskyřice
je rozpustná ve vodě a obsahuje značné množství sekundárních metabolitů (více než 90 % sušiny).
Mezi nejdůležitější patří taspin, proanthokyanidiny, dimethylcedrusin a katechiny. Přírodní saponiny
způsobují její pěnivost. Hojivé účinky tak zvané „dračí krve“ lze využít u celé řady zdravotních obtíží,
je vhodná pro vnitřní i zevní užití. Drags Imun by měl mít každý člověk vždy po ruce jako alternativní
„první pomoc“.

Složení Drags Imunu
100% přírodní pryskyřice z byliny Croton lechleri. Bez konzervačních látek.

Dávkování
K vnitřnímu užití
Maximálně 10 kapek 1–3x denně ve sklenici vody po jídle.
Akutní potíže – 7 kapek 3x denně.
Chronické potíže – 3 kapky 3x denně.
Pro podporu detoxikace těla je nutné zvýšit příjem tekutin!
K vnějšímu užití
Ředěný jako kloktadlo – 3–5 kapek do sklenice vody.
Při parodontitidě doporučujeme aplikovat přímo na zubní kartáček, při vnějším poranění lze použít
přímo na kůži.
Pozor!
Drags Imun není vhodné užívat spolu s léky snižujícími imunitní odpověď (imunosupresiva).
Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
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Fytomineral

Klíčová slova
rovnováha, metabolismus, detoxikace, imunitní systém, únava

Použití Fytomineralu
• zásobuje tělo širokým spektrem důležitých prvků s vysokou
využitelností v těle, zvyšuje využitelnost vitaminů, dalších
minerálů
• přispívá k udržování stálého vnitřního prostředí (homeostázy)
a bioenergetické rovnováhy, působí proti volným radikálům
a předčasnému stárnutí buněk
• podporuje detoxikaci (vytěsňuje zejména těžké kovy)
a zlepšuje imunitu
• zlepšuje regulaci endokrinního systému (hormonální
nerovnováha, premenstruační syndrom, menopauza, …)
• podporuje činnost enzymů
• zmírňuje zdravotní problémy spojené s cukrovkou a poruchou
činnosti štítné žlázy
• pomáhá při nedostatku energie, únavovém syndromu a stavech
vyčerpanosti či potřebě rekonvalescence (po úrazech, operacích,
životních zvratech, …)
• mírní stres a poruchy CNS (zlepšuje mozkové funkce)
• uplatňuje se jako doplněk léčby při poruchách slinivky, jater,
střevních a ledvinových problémech
• zlepšuje kvalitu kůže, eliminuje ekzémy a kožní vyrážky,
regeneruje kosti, zuby, vlasy, nehty
• působí jako účinná prevence osteoporózy
• podporuje krvetvorbu
• vhodný doplněk při onkologických onemocněních

Energetické dráhy
Fytomineral ovlivňuje především energetickou dráhu tří zářičů,
sleziny, žaludku, jater, žlučníku, močového měchýře a dráhu
početí a řídící.

Co jsou to koloidní minerály
Mikroorganismy v půdě přeměňují anorganické částice minerálů do formy použitelné pro rostliny.
Rostliny absorbují tyto minerály svým kořenovým systémem a procesem fotosyntézy je přetvářejí
na organickou koloidní formu, tvořenou ultramalými částicemi. Využitelnost minerálů v koloidní formě
je až 98%. Získávají se procesem vyluhování ze zkamenělých rostlinných sedimentů.

Složení Fytomineralu
Minerály (řazeno sestupně podle množství)
hořčík Mg, hliník Al, draslík K, vápník Ca, železo Fe, síra S, sodík Na, křemík Si, chlór Cl, fosfor P,
mangan Mn, lithium Li, prazeodym Pr, neodym Nd, zinek Zn, tellur Te, wolfram W, thorium Th, cer
Ce, stroncium Sr, měď Cu, rubidium Rb, nikl Ni, galium Ga, molybden Mo, hafnium Hf, europium Eu,
terbium Tb, kobalt Co, niob Nb, iridium Ir, dysprozium Dy, skandium Sc, zirkonium Zr, samarium Sm,
erbium Er, chróm Cr, bór B, bismut Bi, palladium Pl, rhodium Rh, lanthan La, germanium Ge, vanad V,
cesium Cs, platina Pt, ruthenium Ru, gadolinium Gd, thalium Tl, indium In, baryum Ba, osmium Os,
rhenium Re, holmium Ho, yterbium Yb, antimon Sb, zlato Au, selen Se, ytrium Y, stříbro Ag,
lutecium Lu, beryllium Be, titan Ti.

Tipy na použití Fytomineralu
• minerální voda či iontový nápoj – 40 kapek do litru neperlivé vody
• výživa rostlin – 4 kapky do litru vody (podpora zdravého růstu)
• regenerace vlasů a vlasové pokožky, nehtů a pleti – po umytí vetřít do vlasů, nehtů a kůže
(zlepšuje kvalitu, pružnost a výživu)
• péče pro domácí zvířata – 2 kapky do misky k pití s čerstvou vodou

Dávkování
Dospělí – 1x denně až 4 ml (cca 20 kapek) do sklenice vody
Děti od 3 do 12 let – 1x denně až 2 ml (cca 10 kapek) do sklenice vody
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Další
stravní doplňky
Nabídka doplňků stravy firmy Energy je velmi pestrá a stále
se rozšiřuje na základě požadavků našich zákazníků.
Tyto preparáty se vyznačují unikátními kombinacemi
účinných přírodních látek, které se na trhu jinak nevyskytují.
S výjimkou preparátu Flavocel, který se nechává volně
rozpustit v ústech, jsou plněny výhradně do želatinových
kapslí, což má pozitivní vliv na jejich poživatelnost.
Svými účinky pokrývají hlavní zdravotní oblasti (imunita,
zažívání, kardiovaskulární systém, mozek, klouby a alergie)
a uplatní se při řešení jak akutních zdravotních problémů
(Grepofit, Probiosan, Peralgin, Flavocel), tak civilizačních
onemocnění chronického rázu (Vitamarin, Probiosan,
Skeletin, B!omultivitamin). Mnohé z nich zlepšují mozkové
funkce (Vitamarin, Celitin) a jiné se podílejí na dlouhodobé
podpoře imunitního systému (Grepofit, Probiosan,
Vitamarin, Flavocel, Peralgin, B!omultivitamin).

Vitamarin

Klíčová slova
srdce, cévy, záněty, imunita, prevence rakoviny, těhotenství,
psychika

Použití Vitamarinu
• vhodný při prevenci a léčbě kardiovaskulárních chorob – snižuje
riziko infarktu a mozkové příhody, pomáhá při léčbě arytmie,
aterosklerózy a upravuje krevní tlak
• uplatňuje se při léčbě zánětlivých a autoimunitních onemocnění
(revmatoidní artritida, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida,
astma a lupénka), celkově posiluje imunitní systém
• ovlivňuje metabolismus tuků a je vhodným doplňkem při snižování
hladiny cholesterolu a triglyceridů v krvi
• pozitivně ovlivňuje fungování mozku, zlepšuje paměť
a soustředění
• pomáhá při úzkostných a depresivních stavech, schizofrenii,
bipolární poruše, hraniční poruše osobnosti, ADHD,
Parkinsonově chorobě a senilitě
• podporuje správnou činnost sítnice oka
• příznivě ovlivňuje kvalitu kostí, zubů, nehtů a vlasů
• pomáhá při prevenci a léčbě rakoviny prsu, tlustého střeva,
prostaty a plic
• je velmi vhodný pro přípravu těla na plánované těhotenství
• pozitivně ovlivňuje vývoj plodu a pomáhá udržet těhotenství
při riziku předčasného porodu
• zlepšuje celkový stav diabetických pacientů
• podporuje prokrvování, chrání a zlepšuje pleť
• zmírňuje menstruační křeče a příznaky premenstruačního syndromu
• velmi vhodný doplněk pro děti v růstovém období a pro staré lidi

Energetické dráhy
Vitamarin ovlivňuje především energetické dráhy jater, sleziny,
tlustého střeva a močového měchýře.

EPA a DHA – více nenasycené mastné kyseliny – nezbytná
součást jídelníčku
Rybí olej je důležitým přírodním zdrojem především omega-3 nenasycených mastných kyselin,
jódu a vitaminů A a D. Více nenasycené mastné kyseliny, mezi které patří i EPA a DHA, jsou přítomné
pouze v rybím oleji a hrají významnou úlohu v celé řadě životně důležitých pochodů. Při jejich
enzymatickém zpracování vznikají prostaglandiny řady E1 a E3 s prokazatelně protizánětlivými,
protitrombotickými a protirakovinnými účinky. V ideálním případě jsou kyseliny EPA a DHA
syntetizovány v lidském těle z kyseliny alfa-linolenové, která se nachází v listové zelenině,
lněném semínku a vlašských ořeších, nebo jsou přijímány rovnou v podobě ryb a mořských plodů.
V naší stravě se ale většinou nevyskytuje dostatek těchto surovin ani dostatek rybích výrobků,
a proto se nám těchto kyselin většinou nedostává.

Složení Vitamarinu
Množství v jedné kapsli
rybí olej z mořské ryby Engraulis japonicus
DHA (dokosahexaenová kyselina)
EPA (eikosapentaenová kyselina)
OA (olejová kyselina)
vitamin A (retinol)
vitamin D3 (cholekalciferol)
jód
vitamin E (tokoferol)
želatina, glycerin, voda

500 mg
18,9 %
11,2 %
11,6 %
0,5 μg
0,4 μg
5 μg
2,5 mg

Dávkování
Dospělí – 2–6 kapslí nejlépe ráno a večer po jídle
Děti od 3 let – 1–3 kapsle nejlépe ráno a večer po jídle
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Celitin

Klíčová slova
mozek, nervy, krevní oběh, cholesterol, stres

Použití Celitinu
• zlepšuje průtok krve mozkem, okysličení mozkových buněk
a mozkové funkce – paměť, plánování, soustředění,
pozornost a učení
• chrání a vyživuje pouzdra nervových vláken
• pomáhá předcházet únavě a vyčerpání, zvyšuje odolnost vůči
stresu a pomáhá při úzkostných a depresivních stavech
• vhodný doplněk léčby Parkinsonovy choroby,
Alzheimerovy choroby, senility, demence a poruch paměti
• pomáhá při migrenózních bolestech hlavy
• zlepšuje kvalitu spánku
• podporuje prokrvování, příznivě působí na srdce a krevní oběh
• brání vzniku krevních sraženin, preventivně působí proti
ateroskleróze, trombóze, mrtvici a infarktu, reguluje krevní tlak
• reguluje hladinu cholesterolu v krvi,
příznivě ovlivňuje metabolismus tuků
• příznivě působí na kvalitu nehtů a vlasů,
působí proti vypadávání vlasů a lupům
• zlepšuje kvalitu kůže a sliznic
• působí při poruchách sluchu, rovnováhy a zraku
• působí při odbourávání žlučových kamenů a nemocech jater
(včetně ztukovění jater)
• pomáhá při léčbě astmatu
• vhodný doplněk při léčbě kloubních potíží

Energetické dráhy
Celitin ovlivňuje především energetickou dráhu srdce,
osrdečníku, tří zářičů, jater a tlustého střeva.

Mozek potřebuje kyslík

Nejdůležitější orgán lidského těla, mozek, představuje pouhá 2 % tělesné váhy. Přibližně deset miliard
mozkových buněk přijímá, zpracovává a vysílá informace nepřetržitě dnem i nocí jak na vědomé,
tak nevědomé úrovni. Pro výkon všech svých funkcí potřebuje mozek stálý a nepřetržitý přísun
okysličené krve přímo z aorty. Bez přísunu živin a kyslíku nervové buňky velmi rychle odumírají
a již nikdy se neobnoví. K přerušení dodávky krve do mozku může dojít buď v důsledku zástavy
srdce či dechu, často však spíše v důsledku ucpání jemných mozkových cév krevní sraženinou
nebo aterosklerotickým plátem či kombinací obou.

Složení Celitinu
Množství v jedné kapsli
lecitin
Ginkgo biloba (extrakt)
sójový a hydrogenovaný olej, včelí vosk

1000 mg
40 mg

Dávkování
1 kapsle denně nejlépe po jídle

Další stravní doplňky – Celitin
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Probiosan

Klíčová slova
imunita, střeva, kůže

Použití Probiosanu
• celkově detoxikuje organismus a podporuje imunitu
• zásobuje organismus širokým spektrem aminokyselin, vitaminů
a minerálů, je vhodný zvláště při dietách, v období růstu,
při zvýšené fyzické nebo psychické zátěži a jako doplněk
při vegetariánské stravě, snižuje hladinu cholesterolu
• normalizuje pH vnitřního prostředí, a zamezuje tak růstu
nežádoucích mikroorganismů
• regeneruje střevní mikrofl óru (po léčbě antibiotiky, kortikoidy
nebo při užívání hormonální antikoncepce)
• zlepšuje peristaltiku střev a podporuje pravidelné vyprazdňování
• pomáhá při střevních potížích (průjem, zácpa, nadýmání, …)
po dietních chybách, při cestování či v důsledku radioterapie
nebo chemoterapie, odstraňuje zápach z úst
• vhodný při léčbě závažnějších zánětlivých střevních onemocnění
(Crohnova choroba, ulcerózní kolitida)
• preventivně působí proti rakovině střev, konečníku, prostaty
a močového měchýře
• pomáhá udržovat přirozenou poševní mikrofl óru, preventivně
působí proti výtokům
• má léčebný efekt u osob s nesnášenlivostí laktózy a jiných
potravinových alergií
• zlepšuje stav kůže, pomáhá při alergických vyrážkách,
ekzémech a akné
• podporuje normální průběh těhotenství a vývoj plodu

Energetické dráhy
Probiosan ovlivňuje především energetickou dráhu tlustého
a tenkého střeva, močového měchýře, jater a žlučníku.

Co je střevní dysbióza

Většina lidské populace má více či méně poškozenou střevní mikroflóru, ať již vlivem znečištěného
životního prostředí, nebo syntetickou léčbou (antibiotika, chemoterapie, steroidy, kortikoidy,
hormonální antikoncepce atd.), stresem, vyčerpáním, ale také nezdravým způsobem života (alkohol,
kouření, nedostatek odpočinku a příliš mnoho cukru a živočišných bílkovin v potravě). Patogenní
mikroorganismy (nejčastěji nejrůznější plísně a Escherichia coli), které pak nahrazují přirozenou
střevní mikroflóru, produkují hnilobnými procesy ve střevě široké spektrum nebezpečných toxických
látek. Tento stav bývá označován jako střevní dysbiosa.

Složení Probiosanu
Množství v jedné kapsli
Chlorella pyrenoidosa
250 mg
inulin
40 mg
probiotický komplex
10 mg
(Lactobacillus acidophilus a Enterococcus faecium v poměru 1:1)

Dávkování
1–3 kapsle denně před jídlem

Další stravní doplňky – Probiosan
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Grepofit

Klíčová slova
infekce, imunita, bakterie, viry, plísně, střeva, cévy

Použití Grepofitu
• posiluje celkovou odolnost a detoxikuje organismus
• působí proti širokému spektru virů, bakterií a plísní a je zvláště
vhodný v akutní fázi infekce, aktivuje imunitu a zkracuje průběh
onemocnění
• pomáhá při léčbě chorob dýchací soustavy – rýma, katar horních
cest dýchacích, chřipka, viróza, angína, záněty nosohltanu, kašel,
chrapot, záněty dutin, mandlí a středouší
• působí proti tvorbě aftů, oparů a rozpraskání koutků
• snižuje krvácivost dásní, mírní zápach z úst a pálení žáhy
• pomáhá při žaludečních či dvanáctníkových vředech a zánětech
žaludeční sliznice způsobených Helicobacterem pylori
• je vhodný při střevních infekcích (Crohnova choroba, ulcerózní
kolitida), průjmech a plynatosti
• působí proti střevním parazitům, likviduje i chlamydie a borelie
• účinkuje velmi dobře při urologických infekcích (močový měchýř,
močové cesty, prostata) a gynekologických infekcích
(záněty, výtoky, kvasinkové infekce)
• zlepšuje stav špatně se hojících ran a vředů
• potlačuje rozvoj plísní uvnitř i na povrchu těla
• působí ochranně na cévní systém a uplatňuje se jako doplněk
při léčbě zánětů žil, hemoroidů, křečových žil a bércových vředů
• zlepšuje kvalitu cévních stěn a zabraňuje lomivosti drobných
kapilár

Energetické dráhy
Grepofit ovlivňuje především energetické dráhy plic, jater,
sleziny, tlustého střeva, osrdečníku a tří zářičů.

Výjimečná síla grapefruitu

Na základě laboratorních výzkumů bylo zjištěno, že grapefruitové semínko a bílá grapefruitová dužina
jsou bohatým zdrojem vitaminu C, mimořádně důležité kyseliny listové (vitamin B 9), draslíku (K),
železa (Fe), vápníku (Ca) a také velkého množství významných bioflavonoidů (quercetin, hesperidin,
rutin, apigenin, campherol a naringenin). Tento komplex účinných látek má velmi silné antimikrobiální
vlastnosti. Zamezuje růstu jak celé řady bakterií, virů, tak i plísní a působí i proti nežádoucím
cizopasným parazitům od prvoků až po mnohobuněčné organismy.

Složení Grepofitu
Množství v jedné kapsli
grapefruit (extrakt ze semen)
Echinacea purpurea
ibišek súdánský
šalvěj lékařská
lecitin, sójový olej, včelí vosk

250
30
20
6

mg
mg
mg
mg

Dávkování
2–6 kapslí denně po jídle. Nejvhodnější je užívat Grepofit nárazově ve vyšších dávkách.

Další stravní doplňky – Grepofit
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Skeletin

Klíčová slova
kosti, klouby, nehty, vlasy, kůže

Použití Skeletinu
• podporuje stavbu a regeneraci pojivových tkání
(vazivo, chrupavka, kost)
• pomáhá při léčbě kloubních onemocnění
(artróza, artritida, revmatismus a dna)
• podporuje stavbu a obnovu kostní tkáně a její dostatečnou
mineralizaci
• přispívá ke správnému vývoji kostry u dětí a dospívajících
• zmírňuje růstové bolesti v dětském věku
• má protizánětlivé účinky
• preventivně působí proti vzniku osteoporózy, pomáhá při její
léčbě a zmírňuje problémy v období menopauzy
• působí proti tvorbě zubního kazu
• zlepšuje kvalitu vlasů, nehtů
• zvyšuje elasticitu pokožky a preventivně působí
proti vzniku vrásek
• podporuje činnost ledvin a působí mírně diureticky
• vhodný doplněk pro všechny, kteří přetěžují klouby a páteř kvůli
sportovním či pracovním výkonům

Energetické dráhy
Skeletin ovlivňuje především energetickou dráhu ledvin
a močového měchýře, žaludku, slinivky a plic, dále pak
energetickou dráhu srdce a tří zářičů.

Kosti se neustále obnovují

Pro udržení zdravých kostí a kloubů je především důležitá dostatečná, avšak přiměřená tělesná
aktivita. Dále je nutné dodávat tělu dostatečné množství látek potřebných pro stavbu a obnovu těchto
tkání a zabránit jejich poškozování toxickými látkami (jedovaté látky z životního prostředí a odpadní
produkty metabolismu). V kostech dochází k neustálým změnám, probíhá zde kostní novotvorba
a zároveň dochází k odbourávání kostní hmoty. Tomuto procesu se souhrnně říká kostní obrat neboli
remodelace kostní tkáně. Kostní obrat je do věku 25–30 let posunut výrazně ve prospěch kostní
novotvorby – kostní hmota tedy narůstá. Po 30. roce věku dochází u všech lidí k postupnému ubývání
kostní hmoty z důvodu obrácení kostního obratu a je možné ovlivnit pouze rychlost jejího ubývání.
Proces ubývání kostní hmoty je výrazně urychlen především u žen v období po menopauze.

Složení Skeletinu
Množství v jedné kapsli
sépiová kost
hydrolyzovaný kolagen
rybí olej
kopřiva dvoudomá
růže šípková
mangan
sójový olej a včelí vosk

200
105
70
30
20
6

mg
mg
mg
mg
mg
mg

Dávkování
1–3 kapsle denně, nejlépe po jídle, vhodné užívat dlouhodobě

Další stravní doplňky – Skeletin
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Geriatrim

Klíčová slova:
antioxidanty, kůže, nervy, psychika, energie

Použití Geriatrimu
• detoxikuje organismus a snižuje negativní účinky volných radikálů
přítomných ve znečištěném životním prostředí
• díky vysokému obsahu antioxidantů zpomaluje proces stárnutí
a podporuje regeneraci tkání a sliznic
• chrání před negativními vlivy UV záření, zlepšuje stav kůže
a pomáhá předcházet vráskám
• má pozitivní vliv na kvalitu zraku
• zlepšuje trávení a podporuje činnost jater, žaludku a slinivky,
optimalizuje pH vnitřního prostředí
• zlepšuje kvalitu cévního systému a předchází vzniku
kardiovaskulárních onemocnění
• posiluje hormonální rovnováhu a činnost žláz s vnitřní sekrecí
• zvyšuje odolnost organismu
• zlepšuje funkci nervové soustavy
• harmonizuje psychiku a zlepšuje náladu
• zkvalitňuje spánek a usnadňuje usínání
• posiluje vitalitu, dodává energii a životní motivaci

Energetické dráhy
Geriatrim nejvíce působí na meridián řídící, tří ohřívačů,
meridián žaludku, osrdečníku, sleziny, slinivky, jater
a na meridián nervového systému (dle Volla). Spolupůsobí
na meridián kůže (dle Volla), tenkého střeva, na vazivo
a meridián močového měchýře a ledvin.

Antioxidanty působí proti stárnutí
Naše okolí je díky znečištění, stresu a chemickým látkám ve vodě a potravě zdrojem široké škály
volných radikálů, reaktivních molekul, které způsobují poškozování tkání, genetické výbavy buněk
a jsou příčinou vzniku řady onemocnění a předčasného stárnutí organismu. Zvýšený výskyt radikálů
v těle je možné eliminovat pomocí látek s antioxidačním potenciálem (vitamin C, E, A, selen,
zinek, beta-karoten a další bioflavonoidy), které mají schopnost snížit úroveň oxidativního stresu.
Antioxidační terapie musí ovšem obsahovat směs více typů antioxidantů, aby pokryla celou škálu
různých volných radikálů. Jednoznačně účinnější jsou antioxidanty, které se přirozeně vyskytují
v rostlinách a plodech, než ty, které jsou vyrobené uměle. Antioxidanty jsou právem považovány
za efektní terapii proti stárnutí a opotřebení organismu.

Složení Geriatrimu
Množství v jedné kapsli
kustovnice čínská
kudzu
rakytník řešetlákový
měsíček lékařský
olej z dýňových semen
chlorella pyrenoidosa
ženšen pravý
jinan dvoulaločný
vitamin C
vitamin B 6
vitamin B 9
vitamin B12

80
50
25
13,5
10
10
10
8
3
1
0,2
0,1

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Dávkování
1 kapsle 2–3x denně nejlépe po jídle

Další stravní doplňky – Geriatrim
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Imunosan

Klíčová slova:
imunita, detoxikace, rakovina, regenerace, stres

Použití Imunosanu
• podporuje specifi ckou imunitu organismu (tvorbu T-lymfocytů)
• velmi vhodný při opakovaných infekcích a vleklých onemocněních
• urychluje hojení, regeneraci a rekonvalescenci po nemoci nebo
chirurgické léčbě
• působí proti vzniku a šíření nádorového onemocnění a snižuje
nežádoucí vedlejší účinky chemoterapie a ozařování
• má dobrý vliv na léčbu respiračních onemocnění
• působí proti alergii, zvláště u těžkých stavů astmatu a kožních
projevů
• podporuje přirozenou mikrofl óru tlustého střeva, působí příznivě
na peristaltiku a proti zánětům střev a nadýmání (vhodný při
opakovaném užívání antibiotik)
• posiluje činnost jater a regeneraci jaterních buněk, detoxikuje
organismus vystavený účinkům chemických látek a záření
(dlouhodobé užívání léků, alkohol, žloutenka, mononukleóza, ...)
• snižuje hladinu cukru, tuků a cholesterolu v krvi, normalizuje
krevní tlak a snižuje riziko kardiovaskulárních chorob
(ateroskleróza, infarkt myokardu, mozková mrtvice) a je vhodný
pro zlepšení stavu diabetiků
• zlepšuje kondici, občerstvuje a dodává energii při celkové
slabosti, fyzické či psychické vyčerpanosti, stresu a zátěži
• pomáhá při léčbě impotence

Energetické dráhy
Imunosan harmonizuje především energetickou dráhu sleziny,
tlustého střeva, plic, ledvin, močového měchýře, jater,
žlučníku, osrdečníku a tří zářičů.

Betaglukany jsou přírodní imunostimulátory
Blahodárný vliv přírodních výtažků z hub na lidský organismus je znám již po několik desetiletí
a upínají se k němu světové kapacity jako k prostředku nového tisíciletí. Betaglukany jsou
polysacharidy, které stimulují buňky imunitního systému (makrofágy, mikrofágy, leukocyty,
lymfocyty) k maximální aktivitě a pomáhají naladit a posílit obranu těla od samého počátku napadení
mikroorganismy. Dostatečná hladina glukanů v organismu urychluje přirozenou regeneraci buněk,
zkracuje dobu potřebnou pro vyléčení a zpomaluje proces stárnutí. Vlivem glukanů dochází ke
zvýšenému odstraňování nežádoucích látek z těla (toxinů, alergenů, cholesterolu, zbytků chemikálií
ze stravy a léčiv). Glukany urychlují jakoukoliv léčbu (i klasickou) a násobí účinky jednotlivých
léčebných metod. Glukany také v neposlední řadě dodávají tělu energii a pomáhají odstraňovat únavu,
jejich účinky tedy ocení každý, kdo je pod neustálým fyzickým nebo emocionálním stresem.

Složení Imunosanu
Množství v jedné kapsli
kozinec blanitý
lesklokorka lesklá
atraktylis velkoúborný
eleuterokok ostnitý
ptačí zob obecný
jetel luční
zelený čaj
žampion mandlový
pazvonek chloupkatý

70
60
60
50
40
40
30
30
20

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Dávkování
1 kapsle 2–3x denně nejlépe po jídle

Další stravní doplňky – Imunosan
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Peralgin

Klíčová slova
alergie, plíce, bolest, nervy, hormonální systém, vitalita

Použití Peralginu
• má silné antioxidační účinky
• posiluje a harmonizuje imunitní systém, má protibakteriální
a protivirové účinky
• vhodný prostředek při nemoci z nachlazení, chřipce, kašli,
zánětu průdušek a nosohltanu
• má protialergické účinky (působí proti projevům potravinové,
pylové a prachové alergie – kýchání, svědění, zarudnutí,
kožní projevy – kopřivka, ekzém)
• harmonizuje hormonální systém, pomáhá při nepravidelné
a bolestivé menstruaci, při návalech horka, pocení, nervozitě
a výkyvech nálad v období menopauzy
• pomáhá při bolestech hlavy
• zklidňuje nervovou soustavu při vyčerpání, stresu, rozrušení,
nervozitě a úzkosti
• mírní srdeční a žaludeční neurózu
• působí proti svalovým křečím
• celkově tonizuje a zvyšuje energii organismu,
vhodný při únavovém syndromu

Energetické dráhy
Peralgin ovlivňuje především energetickou dráhu plic, tlustého
střeva, močového měchýře, sleziny, slinivky a tří ohřívačů.

Alergie – civilizační problém

Na příčinách rozvoje alergií se podílí genetické vlivy a civilizační faktory. Přibývání alergií souvisí
se stále vzrůstajícím znečištěním ovzduší, vod a našeho bezprostředního životního prostoru velkým
množstvím chemických látek (potravinářská aditiva, syntetické textilie, nábytek, …), ale do jisté
míry také s globálním oteplováním, díky němuž dochází k rozšiřování některých alergenních rostlin.
Z látek znečišťujících ovzduší se na rozvoji alergií nejvíce podílejí oxidy dusíku (NOx) a prachové
částice. Zejména lidé s astmatem a sezónní pylovou alergií zaznamenávají ve dnech vysokého
znečištění výrazné zhoršení zdravotního stavu. Výskyt alergických onemocnění ve světě se
podle WHO (Světové zdravotnické organizace) pohybuje kolem 20 % dospělé i dětské populace.
V České republice žije asi 2 miliony alergiků!

Složení Peralginu
Množství v jedné kapsli
Perilla frutescens (olej za semen)
Perilla frutescens (extrakt z listů)
uhličitan hořečnatý
Cordyceps sinensis
brutnák lékařský (olej ze semen)
réva vinná
kozlík lékařský
lecitin, sójový olej a včelí vosk

90
90
68
25
25
25
15

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Dávkování
Dospělí – 1–4 kapsle denně
Děti od 12 let – 1–2 kapsle denně

Další stravní doplňky – Peralgin
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B!omulti
vitamin

Klíčová slova
odolnost, infekce, stres, únava, stárnutí, hojení, trávení, srdce
a cévy, prevence civilizačních chorob

Použití B!omultivitaminu
• vyvážený zdroj vitaminů a biologicky aktivních látek čistě
přírodního původu
• podporuje imunitní systém a odolnost proti akutním i chronickým
infekcím
• vyrovnává negativní vlivy způsobené znečištěním životního
prostředí nebo/a zatěžujícím životním stylem (přemíra alkoholu,
kouření, kávy)
• harmonizuje činnost nervové soustavy, zvyšuje odolnost proti
stresu a zlepšuje celkovou psychickou kondici
• předchází únavě a vyčerpání při nemoci, psychické či
fyzické zátěži
• výrazně podporuje hojení a zpomaluje proces stárnutí organismu
• zlepšuje stav kůže, sliznic a pojivových tkání (šlachy, svaly,
kosti, klouby)
• zlepšuje funkci a stav trávicí soustavy (snižuje kyselost,
podporuje trávení a regeneruje sliznice žaludku a střev)
• podporuje tvorbu červených krvinek, doplněk při léčbě
chudokrevnosti
• má ochranný vliv na srdce a cévní systém, prevence
kardiovaskulárních chorob
• preventivně působí proti civilizačním chorobám a rozvoji
rakovinového bujení

Energetické dráhy
B!omultivitamin ovlivňuje především energetické dráhy srdce,
osrdečníku, plic, tenkého a tlustého střeva, dále pak dráhu
žaludku, sleziny a slinivky, močového měchýře, jater,
žlučníku a tří zářičů.

Výhody vitaminů z přírody
Čistě přírodní extrakty z rostlin a plodů jako plnohodnotné zdroje nezbytných vitaminů mají oproti
směsím uměle vyráběných vitaminů či minerálů (běžně dostupné multivitaminové preparáty)
nesporné výhody. Přírodní extrakty předně nezatěžují metabolismus a sliznice trávicího traktu
přemírou doprovodných chemických látek, které jsou v syntetických preparátech nezbytné pro
stabilizaci finálního produktu. Vitaminy přítomné v rostlinných extraktech není třeba nikterak uměle
stabilizovat (např. proti oxidaci), jsou totiž přirozeně stabilní díky přítomnosti ostatních přírodních
látek, které se spolu s vitaminy extrahují v biologickém komplexu. Jedná se především o rostlinná
barviva – bioflavonoidy s antioxidačním působením, organické kyseliny, třísloviny a alkaloidy. Tyto
substance navíc zlepšují využitelnost a vstřebatelnost přítomných vitaminů a rozšiřují pozitivní účinky
přírodních preparátů.

Složení B!omultivitaminu
Množství v jedné kapsli
rakytník řešetlákový
aloe pravé
granátovník obecný
včelí mateří kašička
schizandra čínská
kdoulovec japonský
sójový olej, želatina, glycerin

200
60
50
30
20
20

mg
mg
mg
mg
mg
mg

Dávkování
1 kapsle 1–3x denně

Další stravní doplňky – B!omultivitamin
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Flavocel

Klíčová slova
imunita, nemoci z nachlazení, pojivové tkáně, vylučovací ústrojí,
křeče, cévy

Použití Flavocelu
• podporuje imunitu, celkově osvěžuje organismus, má antioxidační
účinky, zpomaluje stárnutí a preventivně chrání proti infekci
• antivirový a antibakteriální prostředek při nemocech z nachlazení,
chřipce, angíně, zánětu nosohltanu, průdušek a plic, škrábání
v krku, při kašli a snížené imunitě
• má protialergické účinky
• zlepšuje kvalitu všech pojivových tkání (svaly, vazivo, chrupavka,
kosti, zuby), podporuje syntézu kolagenu, zlepšuje pružnost
cévních stěn, působí proti krvácivosti dásní, krvácení z nosu,
zvýšené tvorbě modřin a nadměrnému menstruačnímu krvácení
• preventivně působí proti ateroskleróze, snižuje riziko infarktu
a mozkové mrtvice
• zvyšuje vstřebávání železa, je vhodný při chudokrevnosti
• tlumí křeče (žaludku, střev, plic, dělohy)
• dezinfikuje ledviny a močové cesty, působí diureticky, napomáhá
odbourávání ledvinových a močových kamenů, působí příznivě
při zánětech prostaty a vylučovacího ústrojí
• dezinfikuje střeva, působí proti střevním parazitům, nežádoucím
mikroorganismům a zánětům střev
• vhodný při únavě a vyčerpání
• vhodný doplněk pro kuřáky, u nichž je potřeba vitaminu C vyšší

Energetické dráhy
Flavocel ovlivňuje především energetickou dráhu ledvin,
močového měchýře, tří zářičů, plic, srdce a sleziny.

Metabolismus vitaminu C

Vitamin C je pro člověka látkou esenciální neboli nezbytnou, tedy takovou, kterou si lidské tělo samo
vyrobit neumí, a musí být tudíž přijímána potravou. Vitamin C se vstřebává v tenkém střevu a vylučuje
se ledvinami (je to ve vodě rozpustný vitamin). Vitamin C se v organismu nekumuluje, ale bylo vědecky
prokázáno, že při jeho dlouhodobém vysokém příjmu (více než 300 mg za den) se jeho absorpce
výrazně snižuje. Velmi snadno tak může dojít k paradoxu spočívajícím v nedostatku vitaminu C
v buňkách v důsledku jeho nadměrného příjmu. Výhoda kombinace vitaminu C s přírodními flavonoidy
spočívá ve vzájemném zesílení účinků obou složek, zvýšení využitelnosti vitaminu C a v jeho ochraně
před tepelnou a světelnou degradací.

Složení Flavocelu
Účinné látky
vitamin C (200 mg)
ibišek súdánský (135 mg)

Éterické silice
eukalyptová, grapefruitová,
guajaková, kardamomová
a kopaivová silice

Ostatní látky
mikrokrystalická celulóza,
stearan hořečnatý, talek,
neohesperidin

Dávkování
Dospělí – 1–3 tablety denně, případně obden
Děti – 1 tableta denně, případně obden

Další stravní doplňky – Flavocel
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Zelené
potraviny
Nabídkou zelených potravin vychází firma Energy vstříc
všem, kteří vyznávají filozofii návratu k přirozenému
životnímu stylu a chtějí konzumovat přirozenou
plnohodnotnou stravu vysoké biologické hodnoty.
Samozřejmě není možné konzumovat pouze řasy
a výhonky, ale zařazením právě takových zelených
potravin do každodenního jídelníčku lze výrazně zvýšit
kvalitu přijímané potravy, získat lepší stravovací návyky
a preventivně působit proti civilizačním chorobám.
Zelené potraviny obsahují všechny základní nutriční látky
(aminokyseliny, enzymy, minerály, vitaminy) nutné pro
zdravé fungování organismu v přirozené, dobře vstřebatelné
formě, a navíc velké množství zeleného rostlinného
barviva – chlorofylu, který podporuje regeneraci tkání,
tvorbu krevních buněk a chrání tělo před nežádoucími
účinky všudypřítomných chemických látek a ionizujícího
záření. Zelené potraviny obecně zpomalují buněčné stárnutí
a celkově zlepšují fyzickou i psychickou kondici.

Chlorella

Klíčová slova:
detoxikace, střeva, krev, snižování kyselosti, regenerace, tvorba
energetických zásob, stárnutí organismu

Použití Chlorelly
• je zdrojem vitaminů, minerálních látek a aminokyselin
• pročišťuje trávicí trakt a pomáhá detoxikovat tělo od jedů, těžkých
kovů a chemikálií
• podporuje přirozenou obranyschopnost organismu
• napomáhá rozvoji užitečné střevní mikrofl óry, zlepšuje funkci
střev a jejich peristaltiku, působí proti chronické zácpě
• působí příznivě při léčbě zánětů střev (Crohnova choroba tenkého
střeva, ulcerózní kolitida tlustého střeva) a vředovém onemocnění
žaludku
• příznivě ovlivňuje kvalitu krve, tvorbu a aktivitu červených i bílých
krvinek
• snižuje hladinu cholesterolu a stabilizuje hladinu krevního cukru
• zlepšuje kvalitu astav pokožky, pomáhá při léčbě akné, vyrážek,
zánětů, ekzémů, ale i při ošetřování špatně se hojících ran
a popálenin
• snižuje kyselost vnitřního prostředí
• neutralizuje volné radikály a výrazně zpomaluje stárnutí
organismu
• podporuje regeneraci a rekonvalescenci organismu zlepšuje
psychickou kondici
• podporuje vytváření energetických rezerv v játrech

Energetické dráhy
Chlorella ovlivňuje především energetické dráhy žaludku,
sleziny, tlustého střeva, jater, žlučníku, osrdečníku
a meridián tří zářičů.

Opatření pro zachování biologické kvality zelených potravin
Zelené potraviny je nutné uchovávat za takových podmínek, aby jejich biologická kvalita byla co
nejdéle zachována. Při vystavení světlu, teplu či elektromagnetickému záření dojde dříve nebo později
k oxidaci a degradaci řady přítomných látek, a tudíž ke snížení biologické kvality zelených potravin.
Na základě nezávislých měření bylo zjištěno, že biologická aktivita zelených potravin značně klesá,
pokud jsou uchovávány v nevhodných obalech z chemicky vyráběných materiálů – bělený papír, umělá
hmota. Za nejvhodnější obalové materiály je proto považována keramika a sklo. Zelené potraviny
je vhodné uchovávat v původním skleněném obalu uloženém v papírové krabičce na temném místě
daleko od jakéhokoli tepelného či elektromagnetického zdroje.

Složení Chlorelly
Aktivní látka
lisovaná sladkovodní řasa
Chlorella pyrenoidosa
(455 mg)

Pomocné látky nutné pro
tvorbu tablety
oxid křemičitý, stearan
hořečnatý, předželatinovaný
škrob (celkem 5 mg)

Dávkování
Preventivní dávka: 1–3 gramy Chlorelly denně (2–6 tablet)
Regenerační dávka: 4–8 gramů Chlorelly denně (8–16 tablet)
(1 g Chlorelly = 2 tablety)
Tablety je možné přímo zapít, rozkousat a spolknout nebo jimi ozdobit jakýkoli pokrm, rozmělnit
do pomazánky nebo vhodit do hotové polévky.

Zelené potraviny – Chlorella
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Barley

Klíčová slova:
detoxikace, střeva, nadváha, kůže a sliznice, krev, snižování
kyselosti, psychika

Použití Barleye
• příznivě působí na jemnou detoxikaci organismu
• podporuje metabolismus, trávení, střevní peristaltiku a působí
proti zácpě
• pomáhá v boji proti nadváze
• snižuje riziko rakoviny i jiných civilizačních chorob
• urychluje hojení ran, podporuje regeneraci kůže a sliznic
• chrání pokožku před škodlivými druhy záření
• uplatňuje se při léčbě řady kožních onemocnění (akné, alergické
vyrážky, skvrny) a poranění (popáleniny)
• působí proti chronickým zánětům i akutním infekcím
• snižuje tělesné pachy, osvěžuje dech
• snižuje kyselost vnitřního prostředí
• zpomaluje stárnutí buněk
• vylepšuje kvalitu krve a krevní obraz, podporuje tvorbu krevních
buněk a zlepšuje zásobení tkání kyslíkem
• normalizuje hladinu cukru v krvi (vhodný pro diabetiky)
• působí příznivě na hormonální systém, vhodný v klimakteriu i pro
přípravu těla na těhotenství
• dlouhodobě zlepšuje psychiku a rychlost reakcí
• povzbuzuje a osvěžuje organismus, celkově zlepšuje kondici
• je vhodný pro těhotné a kojící ženy (zlepšuje kvalitu
mateřského mléka)

Energetické dráhy
Barley ovlivňuje především energetické dráhy žaludku, slinivky
a sleziny, tenkého a tlustého střeva, jater, žlučníku, srdce,
osrdečníku a tří zářičů.

Ječmen místo kávy
Nápoj z mladého ječmene působí jako svěží energetická infuze. Je to pohotový přírodní zdroj všech
látek potřebných pro okamžitou i dlouhodobou aktivaci biologických funkcí organismu. Pomáhá tělu
„nastartovat“, dostat se do optimální kondice, velmi efektivně a rychle odstraňuje únavu a přináší
dobrou náladu. Osvěžuje, občerstvuje a dodává energii pro tělo i mysl. Pokud člověk pije kávu nikoli
kvůli její chuti, ale pro dosažení vnitřního klidu a povzbuzení organismu, udělá rozhodně lépe, pokud
svůj ranní šálek kávy nahradí sklenicí ječmenného nápoje, který na rozdíl od kávy tělo nedehydratuje
a má zaručeně ochranný vliv na srdce a cévy.

Složení Barleye
100% extrakt z mladého ječmene v práškovém stavu bez konzervačních látek a příměsí

Dávkování
Preventivní dávka: 1 gram Barleye 2x denně
Regenerační dávka: 2 gramy Barleye 2x denně
(1 g Barleye = dvě rovné dřevěné odměrky)
Prášek zamíchejte ve sklenici studené nebo vlažné vody (Pozor, teplota vyšší než 45 °C ničí enzymy!).
Nápoj je chutný v kombinaci se zeleninovými šťávami. Nápoj se užívá nalačno alespoň 20 minut před
jídlem. Barley je také možné přidat do salátu, pomazánky nebo jím posypat jakékoli studené jídlo.
Přípravek je určen k dlouhodobému užívání. Regenerační kúra trvá nejméně 3 měsíce.

Zelené potraviny – Barley
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Spirulina
Barley

Klíčová slova:
detoxikace, imunita, střeva, krev, kůže a sliznice, cukrovka,
energie

Použití Spiruliny Barley
• příznivě působí na jemnou detoxikaci organismua obnovuje
rovnováhu vnitřního prostředí
• je bohatým zdrojem lehce využitelných vitaminů, minerálů,
enzymů, aminokyselin, bílkovin a nenasycených mastných kyselin
• chrání tělo před účinky znečištěného životního prostředí
a škodlivého záření, zpomaluje stárnutí organismu
• podporuje střevní peristaltiku a působí proti zácpě
• zlepšuje obranyschopnost proti akutním i chronickým zánětům
• snižuje hladinu cholesterolu a tuků v krvi, zabraňuje tvorbě
krevních sraženin (prevence trombózy, infarktu a mrtvice)
• zlepšuje funkce oběhového systému a snižuje vysoký krevní tlak
• normalizuje hladinu cukru v krvi (vhodný doplněk při léčbě cukrovky)
• vylepšuje krevní obraz, podporuje tvorbu červených i bílých
krvinek a zlepšuje zásobení tkání kyslíkem, vhodná při anémii
a ztrátách krve
• regeneruje poškozené buňky kůže a sliznice, podporuje hojení ran
• snižuje alergické projevy a alergické kožní vyrážky
• snižuje riziko rakoviny
• pomáhá v boji proti nadváze
• povzbuzuje při únavě, dodává energii, vitalitu a celkově zlepšuje
kondici
• vhodná k doplnění sil vyčerpaných osob, duševně či fyzicky
pracujících, v dospívání a ve stáří

Energetické dráhy
Spirulina Barley ovlivňuje především energetické dráhy
žaludku, slinivky a sleziny, tenkého a tlustého střeva, jater,
žlučníku, srdce, osrdečníku a tří zářičů.

Kyselina gama-linolenová
Smaragdově zelená mnohobuněčná sladkovodní řasa spirulina obsahuje významné množství
nenasycené mastné kyseliny gama-linolenové (GLA). Tato kyselina se v organismu „vyrábí“
z esenciální kyseliny alfa-linolenové. Schopnost této přeměny ovšem rapidně klesá při
nemoci, zátěži, v dětství a ve stáří. Přímé dodávání kyseliny gama-linolenové šetří organismus
a zabezpečuje dostatečnou tvorbu prostaglandinů PGE1, látek hormonální povahy, které jsou pro
tělo nepostradatelné – snižují krevní tlak, zmírňují riziko tvorby krevních sraženin, snižují hladinu
krevního cholesterolu, stimulují činnost imunitního systému a regulují mozkové funkce. Kyselina gamalinolenová působí dále léčebně na atopické ekzémy, všechna autoimunitní onemocnění, harmonizuje
hormonální a nervový systém.

Složení Spiruliny Barley
Aktivní látka
lisovaná sladkovodní řasa
spirulina – Arthrospira
platensis (246 mg), mladý
ječmen – Hordeum vulgare
(246 mg)

Pomocné látky nutné pro
tvorbu tablety
oxid křemičitý, stearan
hořečnatý (celkem 8 mg)

Dávkování
Preventivní dávka: 1–4 tablety Spiruliny Barley denně
Regenerační dávka: 5–8 tablet Spiruliny Barley denně
Tablety je možné přímo rozkousat a spolknout nebo zapít dostatečným množstvím tekutiny.
Přípravek je určen k dlouhodobému užívání. Regenerační kúra trvá nejméně 3 měsíce.

Zelené potraviny – Spirulina Barley
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Koupele
Koupele patří mezi osvědčené metody harmonizace,
regenerace a odpočinku již odnepaměti. Rozkvět lázeňství je
spjat s vývojem každé vyspělejší civilizace. Při koupeli nejde
pouze o očistu těla od prachu a potu, ale také o regeneraci
fyzických a psychických sil.
Desatero pro regenerační koupel
1. příjemné prostředí v koupelně
2. krátká sprcha před samotnou koupelí
3. použijte Balneol nebo Biotermal nebo oba dohromady
4. voda by měla mít ideálně teplotu těla (36–38 °C),
při srdečních a cévních problémech volte teplotu nižší,
jinak se řiďte podle své intuice
5. během koupele si dopřejte masáž
6. dýchejte pomalu a zhluboka
7. koupejte se maximálně 20 minut
8. nepoužívejte žádné mycí prostředky
9. vlažná sprcha po koupeli
10. odpočívat alespoň 20 minut v teple

Biotermal

Klíčová slova
pohybový aparát, kůže, dýchací cesty, odpočinek

Použití Biotermalu
• podporuje detoxikaci a regeneraci těla díky přítomnosti velkého
množství přírodních minerálních látek (Na, K, Mg, Ca, B, Br, Sr,
Li, I a další)
• pomáhá při onemocněních horních cest dýchacích, zprůchodňuje
dutiny, působí příznivě při rýmě, kašli, bronchitidě a astmatu
• zmírňuje bolestivé stavy a přináší úlevu při chronických bolestech
páteře a kloubů
• pomáhá při léčbě dny, revmatismu a artrózy a stabilizuje stav lidí
s osteoporózou
• podporuje doléčování zlomenin a regeneraci poúrazových stavů
• uvolňuje a prokrvuje namožené svaly a urychluje hojení ran
• má blahodárný vliv na kůži, zvyšuje její pružnost a působí proti
projevům stárnutí, přítomné minerály zanechávají na pokožce
ochranný film, který zabraňuje jejímu vysoušení
• pomáhá při léčbě kožních problémů (plísně, akné, lupénka,
atopický ekzém a jiné svědivé kožní vyrážky a ekzémy)
• vhodný při onemocnění zažívacího traktu, zvláště slinivky
a sleziny
• stimuluje činnost štítné žlázy
• uplatňuje se při léčbě gynekologických problémů
• zlepšuje stav nervového a oběhového systému
• pomáhá při odstraňování celulitidy
• uklidňuje mysl a pomáhá efektivně odpočívat

Energetické dráhy
Biotermal harmonizuje celý energetický systém organismu.

Princip detoxikace slanou koupelí
Princip detoxikace těla kůží spočívá v procesu zvaném osmóza, k níž dochází během koupele
ve slané vodě samovolně, díky tomu, že koncentrace iontů v koupeli je vyšší než jejich koncentrace
v kožních buňkách. Tento koncentrační spád odplavuje toxické látky z těla a transportuje tekutiny
z hlubokých vnitřních vrstev kůže. Tekutiny se vzhledem k tomuto tlaku dostávají do vnějších vrstev
a ty jsou tak mnohem lépe hydratovány. Proto je slaná koupel vhodná i pro lidi se suchou pokožkou.
Čím je koncentrace minerálů v koupeli vyšší, tím je osmotický tlak silnější a intenzita očistného
účinku výraznější. Teplá slaná voda také podporuje prokrvení kůže, čímž se proces detoxikace
podstatně zrychluje.

Složení Biotermalu
termální voda z vřídla Podhájska, NaCl

Způsob použití Biotermalu
Koupel – 2 polévkové lžíce na vanu
Kloktadlo či nosní sprcha – při bolestech v krku, rýmě a zahlenění použijte zředěný roztok
Biotermalu – špetka do sklenice vody
Inhalace – do 1 litru vařící vody 1 rovná kávová lžička Biotermalu, inhalovat 15 minut

Koupele – Biotermal
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Balneol

Klíčová slova
pohybový aparát, krevní oběh, kůže, lymfa, gynekologie,
imunita, psychika

Použití Balneolu
• podporuje celkovou detoxikaci a regeneraci těla díky vysokému
obsahu humátu draselného z rašeliny a řady minerálních látek
a éterických silic, působí antioxidačně a podporuje imunitu
• příznivě působí na regeneraci kloubů, při špatné pohyblivosti,
bolestech páteře, revmatismu, artróze, artritidě a dně
• regeneruje pohmožděniny, natažené svaly a zlomeniny
• uvolňuje křeče svalů a šlach
• přítomné éterické oleje působí baktericidně a protivirově,
usnadňují dýchání a působí proti bronchitidě, astmatu, kašli
a při nemocech z nachlazení; přes plíce se snadno dostávají
do krevního oběhu, zklidňují psychiku
• působí blahodárně při lupénce,
ekzematické zánětlivé pokožce a akné
• podporuje prokrvení pokožky a hlubších vrstev kůže, zlepšuje
hydrataci pokožky
• působí proti kožním plísním
• pomáhá vstřebávání podlitin, modřin a hematomů
• preventivně působí proti tvorbě srůstů a jizev
• podporuje proudění lymfy a odvod toxických a odpadních látek
z těla, likviduje volné radikály a přispívá k okysličování buněk,
dobře působí při otocích dolních končetin
• vhodný doplněk při léčbě gynekologických a urologických
onemocnění
• podporuje srdce a krevní oběh, vhodný při onemocnění žil
a hemoroidech

Energetické dráhy
Balneol harmonizuje především dráhy močového měchýře,
ledvin, sleziny, tří zářičů, tlustého a tenkého střeva.

Působení rašelinových koupelí
Rašeliny a slatiny neboli přírodní léčivé zeminy, odborně nazývané peloidy, vděčí za svůj široký
léčebný potenciál vysokému obsahu organických látek (huminové kyseliny a jejich soli – humáty),
které vznikly postupnou dlouhodobou biologickou degradací rostlinných těl, tedy procesem humifikace,
za přispění četných mikroorganismů. Velkou výhodou terapeutického používání peloidů jsou vedle
vysokého obsahu účinných látek i pozoruhodné fyzikální vlastnosti. Mají totiž schopnost udržovat
teplotu na konstantním bodě po dlouhou dobu.

Složení Balneolu
Aktivní látky
humát draselný

Éterické silice
vavřínová, thujová,
litseová, kafrová, jalovcová,
grapefruitová, benzoová silice

Ostatní látky
xantanová guma,
propylenglykol,
hydrogenizovaný ricinový olej,
EDTA, fenonip

Způsob použití Balneolu
Koupel je nepěnivá a vysoce koncentrovaná, postačí ½ uzávěru do vany.

Koupele – Balneol
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Specifické
antiseptické produkty
Nabídka dvou specifických antiseptických produktů se
skládá z bylinného přípravku Audiron, který je primárně
určen k ošetření uší, a Spironu, jenž se vyrábí ve sprejové
formě a slouží k osvěžování ovzduší a také k dezinfekci
nejrůznějších předmětů. Tyto přípravky jsou určeny pouze
pro vnější užití.

Audiron

Klíčová slova
uši, opary, záněty

Použití Audironu
• má protizánětlivé, protivirové a regenerační účinky
• vhodný jako doplněk při léčbě zánětu zvukovodu a středního
ucha, zvláště v dětském věku
• pomáhá při bolestech uší u horečnatých dětských onemocnění
• příznivě působí na některé poruchy sluchu
a hučení či pískání v uších
• při bolestech hlavy se doporučuje potírat čelní dutiny a krční páteř
• působí při léčbě oparů
(oblast rtu i pohlavních orgánů, pásový opar)
• lze jej využít k potírání tváří a dásní při bolestech zubů
a parodontitidě
• pomáhá při otocích a bolestech kloubů
• vhodný k potírání bradavic
• při infekčním onemocnění a bolestech v krku se doporučuje
potírat oblast hrdla a za ušima, při rýmě vytírat nos a aplikovat
na obličejové dutiny
• působí proti plísňovým a alergickým kožním onemocněním
• vhodný k ošetření gynekologických onemocnění
mykotického původu
• účinný při počínajícím zánětu prsu u kojících žen
• pomáhá při léčbě akné
• vhodný prostředek pro ošetření hemoroidů

Energetické dráhy
Audiron harmonizuje především dráhu tří zářičů a tlustého
střeva.

Herpetické viry
Jde o specifickou skupinu virů, které způsobují řadu onemocnění a mají mimořádnou schopnost
dlouhodobě přetrvávat v organismu. Proto mají onemocnění způsobená těmito viry tendenci neustále
recidivovat. Herpetické viry jsou všudypřítomné a během života s nimi přijde do kontaktu většina lidí.
Onemocnění se ale rozvine především u jedinců s oslabenou imunitou. Herpetické viry způsobují
opary v oblasti úst a pohlavních orgánů (HSV), pásové opary, plané neštovice (VZV) a infekční
mononukleózu (EBV). Ve všech těchto případech je vhodné používání Audironu spolu s koncentráty
a krémy Pentagramu ®.

Složení Audironu
Bylinný extrakt
kakost smrdutý, jitrocel
kopinatý, kostival lékařský,
sadec konopáč, lichořeřišnice
větší, jírovec maďal,
krvavec toten

Éterické silice
a další účinné látky
myrhová a grapefruitová
silice, myrhový extrakt,
jablečný ocet, vitamin E

Ostatní látky
hydrogenizovaný ricinový olej

Dávkování
Audiron se aplikuje přímo na postižená místa pomocí vatového tamponku několikrát denně,
případně je možné zředit jej borovou vodou (30 kapek Audironu do 100 ml borové vody).
Při zánětech ucha nakapat max. 3 kapky přímo do ucha a vsunout do zvukovodu smotek buničité vaty
nasáklý Audironem.

Specifické antiseptické produkty – Audiron
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Spiron

Klíčová slova
imunita, nervy, dýchání, spánek, ochrana

Použití Spironu
• zklidňuje činnost nervové soustavy, tonizuje organismus
a osvědčuje se při psychických problémech
• pomáhá při bolestech hlavy
• vhodný k navození klidného a přátelského prostředí
(jednání, návštěvy, …)
• navozuje dobrou atmosféru před usnutím, zlepšuje usínání
a kvalitu spánku
• vhodný prostředek pro akutní použití v případech žaludeční
či srdeční neurózy, nervozity, trémy, rozrušení, vyčerpání a mdlob
• dezinfikuje účinně prostředí a brání rozšiřování kapénkové infekce
• usnadňuje dýchání a posiluje imunitu při infekčních
onemocněních horních cest dýchacích, mírní kašel a projevy
bronchitidy a astmatu
• osvěžuje vzduch (vhodný zvláště v zakouřených prostorách)
• je možné použít jej k dezinfekci rukou nebo jakýchkoli předmětů
(např. dětské hračky)
• dezinfikuje drobná povrchová poranění kůže
• celkově stimuluje organismus
a posiluje energetickou ochranu těla

Energetické dráhy
Spiron ovlivňuje zejména energetickou dráhu plic, srdce,
tlustého střeva a žaludku.

Čich patří k vývojově nejstarším smyslům
Čichové buňky vyrůstající z čichové sliznice jsou vlastně přímými výběžky našeho mozku.
Vlákna těchto buněk prostupují do hlubokých a vývojově starých struktur mozku (thalamus,
hypothalamus, hypofýza, hipokampus, amygdala), které jsou spojené především s emočním
a sexuálním chováním. Na rozdíl od ostatních smyslů má čich zdaleka nejpřímější a nejrozsáhlejší
přístup k mozku. Čichové vjemy jsou pro nás tedy důležitější, než si možná uvědomujeme, jelikož
ovlivňují přímo naše podvědomí. Naše preference v oblasti vůní se mimochodem mění zcela závisle
na vývoji mozku a přirozených potřebách, které z něj vyplývají.

Složení Spironu
Éterické silice
myrtová, santalová,
levandulová, mátová,
eukalyptová, meduňková,
kafrová, kadidlovníková,
thujová, smrková
a lemongrasová silice

Ostatní látky
etanol
1, 1, 1, 2 - tetrafluoretan

Dávkování
Doporučujeme Spiron před použitím protřepat a krátkým střikem rozprášit malé množství do ovzduší
nebo nastříkat na čistý kapesník a inhalovat. Je možné aplikovat jej také přímo na ložní prádlo či
oblečení, vždy však jen v malém množství. Velmi dobře se hodí k prevenci přenosu kapénkové infekce
v uzavřených prostorách s velkým počtem lidí – MHD, obchody, školy, schůze, …

Specifické antiseptické produkty – Spiron
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Kosmetika
Kůže je kupodivu opravdu největším „orgánem“ lidského
těla, průměrně zaujímá něco kolem dvou čtverečních metrů.
Každodenně je v přímém kontaktu s vnějším prostředím.
Není to ovšem žádné brnění ani nepropustná bariéra,
je to orgán v pravém slova smyslu. Roste, obnovuje se,
zprostředkovává smyslové impulzy a reaguje na ně. Vylučuje
odpadní látky a také je schopná různé látky absorbovat,
čehož je možné léčebně velmi dobře využít. Kůže celého těla
je neustále vystavena řadě škodlivých vlivů. Viry, bakterie,
UV záření, jedovaté látky v ovzduší i syntetická barviva
přítomná v oblečení, to všechno způsobuje, že kůže stárne
mnohem rychleji, než bychom si sami přáli. Kůže je podle
čínské medicíny oknem do tlustého střeva a plic. Projeví se
na ní i dysfunkce ledvin a jater, tedy orgánů, které se rovněž
účastní vylučování odpadních a toxických látek z těla.

Caralotion

Klíčová slova
ekzémy, vyrážky, hydratace pokožky

Použití Caralotion
•
•
•
•
•
•
•

hydratuje, regeneruje, vyživuje a chrání pleť
výborně se vstřebává a nezanechává pleť mastnou
je zaměřen speciálně na citlivou pokožku a je hypoalergenní
zpevňuje a vypíná pokožku celého těla
má silné antioxidační a protizánětlivé účinky
obnovuje přirozenou čisticí schopnost kůže
působí proti svědivým vyrážkám, atopickým ekzémům,
lupénce a akné
• zklidňuje podrážděnou pokožku, je ideální k ošetření hrubé
šupinaté praskající kůže
• chrání pokožku před negativními vlivy vnějšího prostředí

Energetické dráhy
Caralotion ovlivňuje především energetickou dráhu jater,
žlučníku, žaludku, sleziny a slinivky.

Citlivá kůže potřebuje citlivou péči
Sklon k citlivé suché pokožce je stále častějším jevem. Na vině je znečištění životního prostředí,
přemíra UV záření, povětrnostní vlivy, výživa a také neustálé působení chemických látek. Pro citlivou
pokožku je nanejvýš vhodné, aby zbytečně nepřicházela do styku s umělými a chemickými látkami.

Složení Caralotion
Bylinný extrakt
lnice květel, vlaštovičník větší,
úročník bolhoj, přeslička
rolní, svízel syřišťový, violka
trojbarevná, kostival lékařský,
lopuch větší, puškvorec
obecný, vilín virginský,
kakost smrdutý, zemědým
lékařský, jerlín japonský, šišák
bajkalský, jestřabina lékařská,
sedmikráska obecná, lékořice
lysá, vřes obecný, arálie
mandžuská, dračí krev

Éterické silice
benzoinová, citronová,
fenyklová, kardamomová,
levandulová, boldovníková,
puškvorcová a řebříčková
silice

Ostatní látky
minerální voda, parafín, bílá
vazelína, glycerin,
cyclomethicon, alkyl benzoát,
cetearyl alkohol, urea, konopný,
sójový, lněný a makový olej,
panthenol, ethylether, benzyl
alkohol, polyacrylamid,
xantanová guma, tokoferyl
acetát, ascorbyl palmitát,
izoparafin, vinný ocet, hořečnatá
sůl, lauterh 4, alaptid, retinol,
kyselina dehydrooctová, BHT,
methionin, octan zinečnatý,
kyselina azelaová a jantarová,
extrakt z kaviárového hlemýždě
a kalifornských dešťovek,
betaglukany

Dávkování
Aplikovat na pokožku celého těla, nejlépe po koupeli.

Kosmetika – Caralotion
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Cytovital
renove

Klíčová slova
hydratace, vrásky, zpomalení stárnutí

Použití Cytovitalu renove
•
•
•
•
•
•

hydratuje, regeneruje a vyživuje pleť
je speciálně zaměřen proti vzniku a rozvoji vrásek
výborně se vstřebává a nezanechává pleť mastnou
zpomaluje stárnutí pokožky
zvyšuje elasticitu, pevnost a prokrvení pokožky
chrání pleť před negativními vlivy záření,
znečištěného prostředí a povětrnostních podmínek
• optimalizuje pH pokožky

Energetické dráhy
Cytovital renove ovlivňuje především energetickou dráhu
tří zářičů, jater, žlučníku, močového měchýře a ledvin.

Obličej je zrcadlem vnitřních orgánů
Péče o pokožku obličeje je zvláště důležitá zejména proto, že jí prochází většina energetických drah
a je zde velké množství nervových receptorů. Na konkrétních místech na obličeji se manifestuje
zdravotní stav všech tělesných orgánů, těmto místům se říká reflexní zóny. Stimulace reflexních zón
obecně obnovuje přirozený tok energie v těle, péčí o obličej je tedy možné ovlivnit a harmonizovat celý
energetický a nervový systém organismu.

Složení Cytovitalu renove
Bylinný extrakt (1 %)
zázvor lékařský, vanilovník
plocholistý, šišák bajkalský,
pupečník asijský, voňatec
vejčitý, parcha světlicová,
lnice květel, levandule
lékařská, lékořice lysá,
kokořík mnohokvětý, fenykl
obecný, fagara, bedrník
obecný

Éterické silice
levandulová, pačuli, ambrová,
kardamomová, litseová,
muškátovníková, thujová,
zázvorová, mandarinková,
gerániová, afrikánová,
eukalyptová, anýzová
a boldovníková silice

Ostatní látky
minerální voda, cetylstearil
alkohol, benzylalkohol,
hořečnatá sůl, butyrospermum
parkii, fruktóza, hydroxid sodný,
bílá vazelína, cyclometicon,
alkyl benzoát, vinný ocet,
konopný, lněný, sójový, makový
a ricinový olej, carbomer,
ascorbyl palmitát, retinol,
BHT, kyselina dehydrooctová,
kyselina azelaová a jantarová,
alaptid, octan zinečnatý,
extrakt z kaviárového hlemýždě
a kalifornských dešťovek,
betaglukany

Dávkování
Sérum má značný a rychlý kosmetický efekt. Proto se používá v prvním týdnu 2x denně (ráno a večer),
dále pak stačí aplikace 1x denně.

Kosmetika – Cytovital renove
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Cytovital
Klíčová slova

cleansing milk
a lotion

čištění, výživa, tonizace, hydratace, regenerace,
zpomalení stárnutí pleti

Použití
Čisticí pleťové mléko
• šetrně a jemně odstraňuje nečistoty, pot, zbytky líčidel a krémů
• podporuje prokrvení pokožky a respektuje její přirozené pH
• dodává kůži potřebné minerální látky k optimální výživě
a regeneraci
• tonizuje a osvěžuje
• zpomaluje stárnutí pokožky

•
•
•
•
•
•

Hydratační pleťová voda
podporuje prokrvení kůže
vyživuje a hydratuje kůži
podporuje regeneraci kůže díky množství minerálních látek
optimalizuje pH pokožky a vyrovnává její sekreční vlastnosti
vytváří na povrchu pleti film, který chrání před nepřízní počasí
zjemňuje a vyhlazuje pokožku

Energetické dráhy
Čisticí pleťové mléko a hydratační pleťová voda působí
především na energetické dráhy tří zářičů, jater, žlučníku,
ledvin a močového měchýře.

Zázračná voda z vřídla Podhájská
Cytovital čisticí mléko a hydratační voda jsou výjimečné svým obsahem termální vody ze slovenského
vřídla Podhájská. Tento zdroj léčivé vody je světovým unikátem s blahodárným působením na celý
organismus a svým složením i účinky se velmi podobá vodě z Mrtvého moře. Léčivé účinky silně
mineralizované vody se projevují zejména u pacientů s problémy pohybového ústrojí, nemocemi
dýchacích cest, a především s nejrůznějšími nemocemi kůže. Bohatá koncentrace síranů, kyseliny
křemičité a borité výrazně napomáhá při léčbě ekzémů, vyrážek, akné, lupénky a jiných kožních
onemocnění. Obsahuje velké množství přírodních minerálních látek (Na, K, Mg, Ca, B, Br, Sr, Li, I
a další), které pronikají do pokožky, vyživují ji a zanechávají na jejím povrchu ochranný film, díky
čemuž nedochází k jejímu vysoušení. Kožní buňky se při denním ošetření mlékem a vodou viditelně
regenerují a pokožka je mnohem jemnější a vláčnější. Díky absorpční schopnosti kůže pronikají
minerály do krevního oběhu a regenerují celý organismus.

Složení Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion
Bylinný extrakt (1 %)
zázvor lékařský, vanilovník
plocholistý, šišák bajkalský,
pupečník asijský, voňatec
vejčitý, parcha světlicová,
lnice květel, levandule
lékařská, lékořice lysá,
kokořík mnohokvětý, fenykl
obecný, fagara, bedrník
obecný

Ostatní společné látky
glycerin, propylen glykol,
poloxamer 188, dimethicon,
močovina, polysorbat 20,
benzyl alkohol, dehydrooctová
kyselina, parfém, alapeptid,
kyselina jantarová, metionin,
extrakt z kalifornských
dešťovek a kaviárových
hlemýžďů

Látky obsažené pouze
v čisticím mléku
parafín, xantanová guma

Látky obsažené pouze
v hydratační vodě
mléčnan sodný, panthenol,
kyselina mléčná, hydroxid
sodný

Dávkování
Čisticí mléko se používá ráno a večer na vatovém tamponu. Voda se používá po použití čisticího mléka
ráno a večer na vatovém tamponu. Kombinace obou přípravků zvyšuje jejich účinnost.
Používejte na obličej, krk i dekolt. Vhodné pro všechny typy pleti.
Kosmetika – Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion
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Zubní pasty
Základem zubních past Bílý Diamant, Silix a Balsamio
je minerální voda z třetihorního slovenského vřídla
Podhájska a komplex bylinných extraktů, silic a bioinformací.
Tyto bioinformační zubní pasty mají jemnou nedráždivou
chuť, jsou středně pěnivé, s velmi dobrým čisticím efektem
a zanechávají v ústech příjemný pocit na dlouhou dobu.
Při čištění zubů a jazyka ovlivňují přes místní reflexní zóny
příslušné vnitřní orgány těla a vzájemně se svými účinky
doplňují. Z důvodu optimální prevence je vhodné všechny
tři pasty po třech týdnech užívání střídat, aby docházelo
ke stimulaci všech energetických drah.
Bioinformační pasty jsou ideálním doplňkem celostní léčby.

Balsamio
Silix
Diamant

Desatero pro zdravé čištění zubů
1. měkký hustý zubní kartáček bez výčnělků měňte po 3 měsících
2. začněte s pastou Bílý Diamant, bioinformační pasty střídejte
3. používejte malé množství bioinformační pasty
4. na kartáček netlačte, používejte techniku stíravého pohybu
5. při čištění používejte vlažnou vodu
6. vydržte si zuby čistit alespoň 2, ideálně však 3 minuty
7. čistěte si zuby po každém jídle nebo minimálně 2x denně
8. nezapomínejte na jazyk, můžete přes něj ovlivnit energetiku těla
9. ve stravě se vyhněte veškerému cukru
10. každého půl roku zajděte na prohlídku k zubnímu lékaři

Balsamio
Klíčová slova
dásně, krčky, krvácení

Energetické dráhy
Balsamio ovlivňuje především energetickou dráhu řídící, tenkého střeva, sleziny, jater a tří zářičů.

Použití Balsamia
•
•
•
•

působí proti vzniku zubního kazu, osvěžuje dech
má protizánětlivé účinky, je vhodná při aftech, oparech a zánětech dutiny ústní
pomáhá při krvácivosti dásní a parodontitidě
doplněk léčby odhalených zubních krčků

Složení Balsamia
Bylinný extrakt (14 %)
levandule lékařská, lapacho,
uncaria tomentosa, kostival
lékařský, krvavec toten,
rdesno hadí kořen, arálie
mandžuská, voňatec vejčitý,
mochna nátržník

Éterické silice
niaouli, mátová, kopaivová,
fenyklová, badyánová
a rozmarýnová silice

Ostatní látky
uhličitan vápenatý, minerální
voda, glycerin, macrogol 300,
aerosil, laurylsíran sodný,
HEC, lněný olej, betain HS,
lecitin, směs pryskyřic,
benzoan sodný, tokoferol,
tokoferyl, sacharin

Dávkování
K čištění zubů 2x denně stačí malé množství pasty.

Zubní pasty – Balsamio
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Silix
Klíčová slova
sklovina, pevnost

Energetické dráhy
Silix ovlivňuje především energetickou dráhu řídící, srdce, tlustého střeva, ledvin,
jater a močového měchýře.

Použití Silixu
• působí proti vzniku zubního kazu, osvěžuje dech a má protizánětlivé účinky
• regeneruje a posiluje zubní sklovinu, zvyšuje pevnost zubů a dásní
• obsahuje zvýšené množství přírodního křemíku

Složení Silixu
Bylinný extrakt (15 %)
jerlín japonský, komonice
lékařská, arnika horská,
lékořice lysá, krvavec toten,
šalvěj lékařská, přeslička
rolní, vilín virginský, kosatec
německý

Éterické silice
benzoinová, mátová,
citronová, kardamomová
a kopaivová silice

Dávkování
K čištění zubů 2x denně stačí malé množství pasty.

Zubní pasty – Silix

Ostatní látky
uhličitan vápenatý, minerální
voda, glycerin, macrogol 300,
aerosil, laurylsíran sodný,
HEC, lněný olej, betain HS,
lecitin, směs pryskyřic,
benzoan sodný, tokoferol,
tokoferyl, sacharin

Bílý Diamant
Klíčová slova
zubní kaz, dásně

Energetické dráhy
Bílý Diamant ovlivňuje především energetickou dráhu ledvin, jater, tenkého a tlustého střeva,
žaludku a tří zářičů.

Použití Bílého Diamantu
• působí proti vzniku zubního kazu, osvěžuje dech a má protizánětlivé účinky
• zmírňuje krvácivost dásní
• má jemné bělicí účinky

Složení Bílého Diamantu
Bylinný extrakt (15 %)
vojtěška setá, sedmikráska
obecná, fenykl obecný,
lékořice lysá, pukléřka
islandská, zázvor lékařský,
jerlín japonský, jidášovo
ucho, lopuch větší, puškvorec
lékařský, kostival lékařský

Éterické silice
myrhová, benzoinová,
rozmarýnová, hřebíčková,
eukalyptová, sporýšová
a skořicová silice

Ostatní látky
uhličitan vápenatý, minerální
voda, glycerin, macrogol 300,
aerosil, laurylsíran sodný,
HEC, lněný olej, betain HS,
lecitin, směs pryskyřic,
benzoan sodný, tokoferol,
tokoferyl, sacharin

Dávkování
K čištění zubů 2x denně stačí malé množství pasty.

Zubní pasty – Bílý Diamant
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Tabulka užití přípravků ENERGY
ZDRAVOTNÍ PROBLÉM

HLAVNÍ PRODUKTY

DALŠÍ DOPORUČENÍ

ALZHEIMEROVA CHOROBA

GYNEX, KOROLEN, GERIATRIM

VITAMARIN, CELITIN, FYTOMINERAL

ABSCESY (PO CHIR. LÉČBĚ)

RENOL, ARTRIN, GREPOFIT

CYTOS, CYTOSAN FOMENTUM

AFTY

VIRONAL, GREPOFIT

AUDIRON, DRAGS IMUN, CHLORELLA

AKNÉ

REGALEN, RENOL, PROTEKTIN, DROSERIN

PROBIOSAN, BALNEOL

ALERGIE JARNÍ

CYTOSAN, REGALEN, PERALGIN

PROTEKTIN, BALNEOL, CHLORELLA

ANGÍNA

RENOL, ARTRIN

DRAGS IMUN, GREPOFIT, KING KONG

ANGINA PECTORIS

KOROLEN, VITAMARIN, RUTICELIT

CELITIN, FLAVOCEL

ANOREXIE, BULIMIE

GYNEX, KOROLEN

FYTOMINERAL, SPIRULINA, KING KONG

ARTRITIDA

CYTOSAN, RENOL, ARTRIN

VITAMARIN, KING KONG, CYTOSAN FOMENTUM

ARTRÓZA

CYTOSAN, RENOL, ARTRIN

SKELETIN, KING KONG, VITAMARIN,

ARYTMIE

KOROLEN, RENOL, VITAMARIN

RUTICELIT, CELITIN

ASTMA

VIRONAL, DROSERIN, PERALGIN

RENOL, PROBIOSAN, SPIRON

CYTOSAN FOMENTUM

ATEROSKLERÓZA

KOROLEN, REGALEN, VITAMARIN

CELITIN, FLAVOCEL, CYTOSAN

ATROFIE SVALŮ

KING KONG

FYTOMINERAL, SPIRULINA

AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ

KOROLEN, IMUNOSAN, VIRONAL

VITAMARIN, PERALGIN

BAKTERIÁLNÍ ZÁNĚT

DRAGS IMUN, GREPOFIT, IMUNOSAN

CYTOSAN, CHLORELLA, PROTEKTIN
SKELETIN, KING KONG, BALNEOL, BIOTERMAL

BECHTĚREVOVA CHOROBA

RENOL, ARTRIN, CYTOSAN

BÉRCOVÉ VŘEDY

KOROLEN, DRAGS IMUN, CYTOSAN FOMENTUM

RUTICELIT, FYTOMINERAL

BOLESTI HLAVY, MIGRÉNA

REGALEN, RENOL, ARTRIN

FYTOMINERAL, PERALGIN, SPIRON

BOLESTI ZAD

RENOL, ARTRIN

BIOTERMAL, BALNEOL, KING KONG

BOLESTI ZUBŮ

DRAGS IMUN, ARTRIN, CYTOSAN FOMENTUM

AUDIRON, PERALGIN

BORRELIÓZA

DRAGS IMUN, IMUNOSAN, VIRONAL

GREPOFIT, CYTOSAN

BRADAVICE

AUDIRON, DRAGS IMUN

PROTEKTIN, CYTOSAN FOMENTUM

CANDIDOZA

CYTOSAN, DRAGS IMUN, GREPOFIT, GYNEX

PROBIOSAN, GYNEX, CHLORELLA

CELIAKIE

REGALEN, GYNEX, KOROLEN

PROBIOSAN, CYTOSAN

CELULITIDA

GYNEX, RENOL, CYTOVITAL

BIOTERMAL, BALNEOL

CHEMOTERAPIE

KOROLEN, CYTOVITAL

FYTOMINERAL, CYTOSAN, PROBIOSAN

CHŘIPKA

VIRONAL, DRAGS IMUN, IMUNOSAN

GREPOFIT, FLAVOCEL, DROSERIN

CHUDOKREVNOST

KOROLEN, DRAGS IMUN, SPIRULINA BARLEY

FYTOMINERAL, FLAVOCEL, B!OMULTIVITAMIN

CIRHÓZA JATER

REGALEN, STIMARAL, PROTEKTIN

CELITIN, CYTOSAN, PROBIOSAN

CROHNOVA CHOROBA

CYTOSAN, KOROLEN, IMUNOSAN

DRAGS IMUN, PROBIOSAN, KING KONG

CYSTY V PRSU A NA VAJEČNÍCÍCH

GYNEX, CYTOVITAL

RENOL, CYTOSAN, CYTOSAN FOMENTUM

DEPRESE

KOROLEN, GYNEX, RENOL

STIMARAL, GERIATRIM

DERMATITIDA

REGALEN, PROTEKTIN

CYTOSAN, BALNEOL, BIOTERMAL

Uvedená doporučení jsou pouze orientační, pro přesné určení příčiny zdravotního problému je vhodné vyhledat zkušeného terapeuta, případně se nechat přeměřit přístrojem Supertronic.

ZDRAVOTNÍ PROBLÉM

HLAVNÍ PRODUKTY

DALŠÍ DOPORUČENÍ

DIABETES (CUKROVKA)

GYNEX, CYTOVITAL, FYTOMINERAL

SPIRULINA BARLEY, B!OMULTIVITAMIN

DNA

RENOL, KING KONG, ARTRIN

CYTOSAN, CYTOSAN FOMENTUM

DRÁŽDIVÝ TRAČNÍK

REGALEN, VIRONAL, DROSERIN

CYTOSAN, PROBIOSAN, CHLORELLA

EKZÉMY

REGALEN, RENOL, PROTEKTIN

CYTOSAN, BALNEOL, BIOTERMAL

EPILEPSIE

KOROLEN, GYNEX

VITAMARIN, CELITIN

FRIGIDITA

GYNEX, BARLEY, STIMARAL

KING KONG, GERIATRIM

GASTRITIDA

CYTOSAN, CYTOSAN INOVUM, DRAGS IMUN

GYNEX, CHLORELLA

GYNEKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ

GYNEX, RENOL, CYTOVITAL

GREPOFIT, CYTOSAN, PROBIOSAN, PERALGIN

HEMOROIDY

KOROLEN, RUTICELIT, ARTIRIN

CYTOSAN INOVUM, PROBIOSAN

HORMONÁLNÍ NEROVNOVÁHA

GYNEX, KOROLEN, REGALEN, GERIATRIM

PERALGIN, KING KONG

HYPERAKTIVITA

REGALEN, KOROLEN, RENOL

STIMARAL, SPIRON

HYPOGLYKEMIE (SNÍŽ. HLADINA CUKRU)

REGALEN, GYNEX, CYTOVITAL

FYTOMINERAL

IMPOTENCE

KING KONG, STIMARAL, BARLEY

FYTOMINERAL, GERIATRIM

IMUNITA

VIRONAL, IMUNOSAN, DRAGS IMUN

GREPOFIT, PROBIOSAN, CYTOSAN

JIZVY

CYTOVITAL, ARTRIN, RUTICELIT

FLAVOCEL, CYTOSAN FOMENTUM, DRAGS IMUN

KAŠEL

VIRONAL, DROSERIN, SPIRON

FLAVOCEL, GREPOFIT

KINETÓZA

KOROLEN, ARTRIN

PERALGIN, SPIRON

KŘEČE

KOROLEN, RUTICELIT, REGALEN

PERALGIN, FYTOMINERAL
VIRONAL, DROSERIN

KŘEČOVÉ ŽÍLY

KOROLEN, RUTICELIT, FLAVOCEL

KREV (ČIŠTĚNÍ)

KOROLEN, REGALEN, RENOL

DRAGS IMUN, CYTOSAN, CHLORELLA

KRVÁCENÍ

DRAGS IMUN

RUTICELIT, ARTRIN

LEDVINOVÉ A MOČOVÉ KAMENY

RENOL, KING KONG, ARTRIN

BALNEOL, BIOTERMAL

LEDVINY (ONEMOCNĚNÍ)

RENOL, ARTRIN

KING KONG, BIOTERMAL, BALNEOL

LEUKEMIE

KOROLEN, RUTICELIT

IMUNOSAN, CYTOSAN, DRAGS IMUN

LUPENKA

REGALEN, KING KONG, PROTEKTIN

CYTOSAN, BALNEOL, CYTOSAN FOMENTUM

LYMFATICKÝ SYSTÉM

RENOL, KING KONG, ARTRIN

BIOTERMAL, CYTOSAN, BALNEOL

MANDLE (ANGÍNY)

RENOL, KING KONG, ARTRIN

GREPOFIT, DRAGS IMUN, IMUNOSAN

MENOPAUZA

GYNEX, KOROLEN, CYTOVITAL

PERALGIN, SKELETIN, VITAMARIN, SPIRULINA

MENSTRUAČNÍ POTÍŽE, PMS

GYNEX, RENOL, CYTOVITAL

PERALGIN, VITAMARIN

METABOLICKÝ SYNDROM

REGALEN, GYNEX

KING KONG, CYTOSAN

MOČOVÝ MĚCHÝŘ (ZÁNĚT)

RENOL, ARTRIN

KING KONG, GREPOFIT, BALNEOL, BIOTERMAL

MONONUKLEÓZA

REGALEN, IMUNOSAN, VIRONAL

DRAGS IMUN, CYTOSAN, GREPOFIT

MRTVICE (V REKONVALESCENCI)

KOROLEN, VITAMARIN, STIMARAL

CELITIN, BARLEY, FLAVOCEL

NADÝMÁNÍ

REGALEN, GYNEX, DROSERIN

PROBIOSAN, CHLORELLA, CYTOSAN

NECHUTENSTVÍ

REGALEN, GYNEX

DRAGS IMUN, SPIRULINA BARLEY

Tabulka užití přípravků ENERGY
ZDRAVOTNÍ PROBLÉM

HLAVNÍ PRODUKTY

DALŠÍ DOPORUČENÍ

NEHTY (LÁMAVOST)

RENOL, GYNEX

SKELETIN, FYTOMINERAL

NEPLODNOST

GYNEX, RENOL, KOROLEN, CYTOVITAL

CYTOSAN, VITAMARIN, FYTOMINERAL,

NESPAVOST

KOROLEN, RENOL, GERIATRIM

SPIRON, PERALGIN

NEŠTOVICE

VIRONAL, DROSERIN, B!OMULTIVITAMIN

FLAVOCEL, BALNEOL, BIOTERMAL

NEURÓZA

KOROLEN, GYNEX, STIMARAL

GERIATRIM, VITAMARIN, FYTOMINERAL

NÍZKÝ KREVNÍ TLAK

KOROLEN, STIMARAL, GERIATRIM

CELITIN, BARLEY

OBEZITA

GYNEX, REGALEN

CELITIN, VITAMARIN, KING KONG

KING KONG

OČNÍ PROBLÉMY

KOROLEN, REGALEN

VITAMARIN, CYTOSAN, STIMARAL

OPAŘENINY

RUTICELIT

DRAGS IMUN

OPARY

DRAGS IMUN, VIRONAL, GREPOFIT

AUDIRON, IMUNOSAN

OSTEOPORÓZA

RENOL, ARTRIN, FYTOMINERAL

SKELETIN, BIOTERMAL, BALNEOL

OTOKY (ZADRŽOVÁNÍ VODY)

ARTRIN, RENOL, KOROLEN, RUTICELIT

KING KONG, BALNEOL

OTRAVA (TĚŽKÝMI KOVY)

REGALEN, RENOL

CYTOSAN, PROBIOSAN, FYTOMINERAL

PÁLENÍ ŽÁHY (REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU)

GYNEX, CYTOSAN, GERIATRIM

CHLORELLA, PROBIOSAN

PAMĚŤ

GYNEX, KOROLEN, GERIATRIM

STIMARAL, VITAMARIN, CELITIN

PARADONTÓZA

DRAGS IMUN, GREPOFIT, REGALEN

BALSAMIO, AUDIRON

PARAZITÉ (ROUPI, ŠKRKAVKY, TASEMNICE)

DRAGS IMUN, CYTOSAN

CHLORELLA, PROBIOSAN

PARKINSONOVA NEMOC

KOROLEN, GERIATRIM,STIMARAL

CELITIN, VITAMARIN

PÁSOVÝ OPAR

DRAGS IMUN, VIRONAL, IMUNOSAN

DROSERIN, FLAVOCEL, CYTOSAM FOMENTUM

PLÍCE, PRŮDUŠKY

VIRONAL, DROSERIN, IMUNOSAN, RENOL

PERALGIN, GREPOFIT, SPIRON

PLÍSNĚ

DRAGS IMUN, CYTOSAN, PROBIOSAN

PROTEKTIN, GREPOFIT

POCENÍ

RENOL,KOROLEN, ARTRIN

PERALGIN, BALNEOL, BIOTERMAL

POPÁLENINY, OMRZLINY

KOROLEN, RUTICELIT, ARTRIN

BALNEOL

PORUCHA KONCENTRACE

KOROLEN, STIMARAL,GERIATRIM

CELITIN, FYTOMINERAL,

PROLEŽENINY

KOROLEN, RUTICELIT

DRAGS IMUN, CYTOSAN FOMENTUM

PROSTATA

RENOL, KING KONG, ARTRIN

GERIATRIM, FYTOMINERAL

PRŮJEM

DRAGS IMUN, PROBIOSAN, CYTOSAN

CHLORELLA, DROSERIN

RADIOTERAPIE

KOROLEN, CYTOSAN, CYTOVITAL

GERIATRIM, CHLORELLA,

RÁNY ŠPATNĚ SE HOJÍCÍ

CYTOSAN FOMENT.RUTICELIT, CHLORELLA

KOROLEN, FYTOMINERAL

REVMATISMUS

CYTOSAN, RENOL

ARTRIN, CYTOSAN FOMENTUM, BALNEOL

ŘÍHÁNÍ

REGALEN, GYNEX, CYTOSAN

CHLORELLA, ARTRIN

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

GYNEX, KOROLEN, GERIATRIM

FYTOMINERAL, CELITIN

RŮŽE

DRAGS IMUN, GREPOFIT, VIRONAL

PROTEKTIN

Uvedená doporučení jsou pouze orientační, pro přesné určení příčiny zdravotního problému je vhodné vyhledat zkušeného terapeuta, případně se nechat přeměřit přístrojem Supertronic.

ZDRAVOTNÍ PROBLÉM

HLAVNÍ PRODUKTY

DALŠÍ DOPORUČENÍ

RÝMA

VIRONAL, DROSERIN, SPIRON

GREPOFIT, IMUNOSAN, FLAVOCEL

SCHIZOFRENIE

KOROLEN, GYNEX

VITAMARIN, GERIATRIM

SENILITA

KOROLEN, GERIATRIM, STIMARAL

VITAMARIN, CELITIN

SLEZINA

GYNEX, VIRONAL

DRAGS IMUN,

SLINIVKA (ONEMOCNĚNÍ)

GYNEX, CYTOVITAL

FYTOMINERAL,SPIRULINA

SPALNIČKY

VIRONAL, DROSERIN

FLAVOCEL

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

GYNEX, CYTOVITAL

PERALGIN, FYTOMINERAL

STRES

STIMARAL, KOROLEN, GYNEX

GERIATRIM, CELITIN, SPIRON

TĚHOTENSTVÍ (PODPORA V PRŮBĚHU)

VITAMARIN, PROBIOSAN, CYTOVITAL

FYTOMINERAL, FLAVOCEL

TOXOPLAZMÓZA

KOROLEN, VIRONAL

DRAGS IMUN, CYTOSAN

TROMBÓZA

KOROLEN, RUTICELIT

VITAMARIN

ULCERÓZNÍ KOLITIDA

CYTOSAN, VIRONAL, PROBIOSAN

CHLORELLA, DRAGS IMUN

ÚNAVOVÝ SYNDROM CHRONICKÝ

STIMARAL,KOROLEN, IMUNOSAN

GERIATRIM, BARLEY, CELITIN

ÚPLAVICE

DRAGS IMUN, CYTOSAN, CHLORELLA

PROBIOSAN, FYTOMINERAL

UŠNÍ POTÍŽE

RENOL, ARTRIN

AUDIRON, DRAGS IMUN

ÚZKOST

RENOL, KOROLEN, GERIATRIM

VITAMARIN, CELITIN

VITILIGO

PROTEKTIN, RUTICELIT, CYTOVITAL, REGALEN

CYTOSAN FOMENTUM

VLASY

RENOL, GYNEX, FYTOMINERAL

SKELETIN, BALNEOL

VRÁSKY A PRUŽNOST POKOŽKY

ARTRIN, CYTOVITAL, RENOL, VIRONAL

SKELETIN, FLAVOCEL, CYTOVITAL RENOVE

VŘEDY ŽALUDEČNÍ A DVANÁCTER.

CYTOSAN, DRAGS IMUN

GYNEX, CHLORELLA

VYSOKÁ HLADINA CHOLESTEROLU

REGALEN, KOROLEN, VITAMARIN

CELITIN, PROBIOSAN, FLAVOCEL, CHLORELLA

VYSOKÁ HLADINA HOMOCYSTEINU

REGALEN, B!OMULTIVITAMIN

CYTOSAN

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

KOROLEN, RENOL, REGALEN

VITAMARIN, CELITIN, FYTOMINERAL

ZÁCPA

VIRONAL, KING KONG

PROBIOSAN, CHLORELLA, CYTOSAN

ŽALUDEČNÍ POTÍŽE

GYNEX, REGALEN, ARTRIN

GREPOFIT, CYTOSAN

ZÁNĚT NERVŮ

KOROLEN, GYNEX, ARTRIN

CELITIN, VITAMARIN, CYTOSAN

ZÁNĚT ŠLACH

RENOL, KING KONG, ARTRIN,

CYTOSAN, CYTOSAN FOMENTUM

ZÁNĚT ŽIL

KOROLEN, ARTRIN, RUTICELIT

FLAVOCEL, (GREPOFIT), VITAMARIN

ZÁPAL PLIC

VIRONAL, DRAGS IMUN, GREPOFIT

IMUNOSAN, DROSERIN, FLAVOCEL

ZARDĚNKY

VIRONAL, DROSERIN

FLAVOCEL

ZÁŘENÍ (OCHRANA PROTI UV)

KOROLEN, CYTOVITAL, GERIATRIM

CYTOSAN

ZLOMENINY

RENOL, KING KONG

FYTOMINERAL, SKELETIN

ŽLOUTENKA

REGALEN, GERIATRIM, PROTEKTIN

CYTOSAN, CELITIN, FYTOMINERAL

ŽLUČNÍKOVÉ POTÍŽE A KAMENY

RENOL, REGALEN, ARTRIN

CYTOSAN, CELITIN

Pentagram přípravků Energy
podle prvků TČM

V lidském těle musí stejně jako v přírodě panovat rovnováha. Jejím základem je bazální energie, která
závisí na aktivitě vody v organismu. Jednotlivé orgány jsou na sobě vzájemně závislé a jejich činnost
je propojena, špatná funkce jednoho orgánu se okamžitě projeví na celkovém zdraví a pohodě člověka.
Pokud se bazální energii nepodaří dosáhnout harmonie, pomocí metod TČM se snažíme iniciovat
ozdravný proces organismu prostřednictvím vyrovnání poměrů jednotlivých prvků v těle člověka.
Velmi významným pomocníkem nám v této snaze bude pentagram přípravků firmy
ENERGY GROUP, a.s., které jsou přímo odvozeny od pentagramu prvků. Ucelená řada přírodních
koncentrátů vychází z moudrosti čínské medicíny, přípravky jsou koncipovány tak, že je lze využít
k harmonizaci prvků nejen v TČM, ale například při problémech s prostorem (průvan na pracovišti –
Regalen, tmavé prostory – Korolen…). Zároveň jsou obohaceny o nové vědecké poznatky z oblasti
farmacie. Pomocí přípravků Energy tak můžeme směrovat energii těla do míst, kde je zapotřebí její
terapeutické působení.

Pentagram ®

Doplněk

Dřevo

Regalen, Protektin

Probiosan

Oheň

Korolen, Ruticelit

Celitin, Peralgin

Země

Gynex, Cytovital

Vitamarin, Stimaral, King Kong, Cytosan Balneol

Kov

Vironal, Droserin

Grepofit

Audiron, Spiron

Voda

Renol, Artrin

Fytomineral, Skeletin

Biotermal

Ostatní

Orgánové hodiny
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VODA

DŘEVO

OHEŇ

ZEMĚ

KOV

chlad
strach
sluch
slaná
sever

vítr
hněv
zrak
kyselá
východ

teplo
radost
řeč
hořká
jih

vlhko
přemýšlení
chuť
sladká
střed

sucho
smutek
čich
pikantní
západ

žlučník
(23.00–1.00)
játra
(1.00–3.00)

srdce
(11.00–13.00)
tenké střevo
(13.00–15.00)

žaludek
(7.00–9.00)
slezina, slinivka
(9.00–11.00)

plíce
(3.00–5.00)
tlusté střevo
(5.00–7.00)

močový měchýř
(15.00–17.00)
ledviny
(17.00–19.00)

osrdečník
(19.00–21.00)
tři ohniště
(21.00–23.00)

