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Během podzimu letošního roku se v naší nabídce objeví dva nové 
produkty – Chlorella a Barley, které zahájí nový segment – Zelené 
potraviny. Tento segment budou tvořit rychloobrátkové produkty 
specifi cké i svými účinky. Oba výše zmíněné produkty budou baleny 
v ručních skleněných dózách s korkovými zátkami a krabičce. 
Tyto materiály jsme zvolili proto, že suroviny použité v obou produktech 
jsou citlivé na skladování a žádné jiné materiály, zvláště ne umělé, 
nezaručují standardní kvalitu produktu po celou dobu životnosti. 
Souvztažnost obou produktů je zvýrazněna nejen podobným designem, 
ale i podpůrnými materiály pro oba produkty a stejnou či velmi podobnou 
cenou. 
Oba produkty se na trhu objeví na přelomu měsíce září a října 2007. 
Předběžné objednávky je možné zasílat od července 2007.

> This fall you will fi nd two new products in our range – Chlorella 
and Barley. These two products shall open a new product line – Green 
Foodstuffs, which shall consist of fast-moving products with specifi c 
effects. Both aforementioned products will be packed in hand-made 
glass jars with a cork stopper and in a paper box. We have chosen these 
materials because the raw materials used in both products are sensitive 
to storage conditions, and no other materials, especially of artifi cial origin, 
are able to guarantee the standard quality of the product through its 
whole shelf-life. Correlativity of both products is further underlined with 
similar design, supporting materials and the same or similar price.
Both products will be available from the end of September or beginning of 
October 2007. You can start to send preliminary orders in July 2007.

Nové produkty
New products
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Chlorella
Chlorella je bioinformační přípravek vyrobený a balený za nejpřísnějších 
ekologických podmínek, díky čemuž si uchovává přirozeně vysokou 
nutriční hodnotu. Lisované tablety obsahují Vám již známou sladkovodní 
řasu Chlorella pyrenoidosa, která je bohatým zdrojem celé řady 
biologicky vázaných vitaminů, minerálních látek, aminokyselin, vlákniny 
a chlorofylu. Stimuluje imunitní systém, zlepšuje funkci střev, chrání 
buňky před účinky volných radikálů a podporuje detoxikaci organismu. 
Působí na regeneraci buněk a hojení ran, zlepšuje odolnost vůči stresu 
a snižuje tělesné pachy. Chlorella je vhodným každodenním doplňkem 
stravy pro zdravý životní styl.
Obsah balení – 200 lisovaných tablet. 
Výrobek není určen osobám přecitlivělým na chlorofyl.

> Chlorella is a bio-information product produced and packed under the 
strict ecological conditions, ensuring thus high natural nutrition values. 
Pressed pills contain freshwater algae Chlorella pyrenoidosa – a rich 
source of a number of biologically-bound vitamins, minerals, amino acids, 
fi ber and chlorophyll. It boosts the immune system, improves the function 
of intestines, protects cells from the effects of free radicals, and facilitates 
the overall detoxication of a human body. It infl uences regeneration 
of cells and healing of wounds; improves stress resistance and lowers 
body odors. Chlorella is a suitable everyday food supplement for your 
healthy lifestyle.
Content: 200 pressed pills. 
This product is not recommended to people hypersensitive to chlorophyll.

Nové produkty
New products
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Nové produkty
New products

Barley
Barley je bioinformační přípravek vyrobený a balený podle zásad 
ekologického zemědělství. Neobsahuje žádné příměsi, vyrábí se pouze 
z šetrně zpracovávaných malých rostlinek ječmene obecného Hordeum 
vulgare, sklízeného v období ranného růstu ve výšce 18–20 cm nad 
zemí, tedy v době kdy rostlina čerpá z půdy a vzduchu nejvíce účinných 
látek. Mladý ječmen je bohatým přírodním zdrojem potřebných živin, 
minerálů a vitaminů, ale výjimečný je především vysokým obsahem více 
než 20 živých enzymů, vlákniny, aminokyselin a rostlinných bílkovin, které 
jsou snadno využitelné pro zdravý růst organismu. Je ideální pro prevenci 
patologických stavů. 
Obsah balení – 100 g v práškové formě. Výrobek není určen osobám 
přecitlivělým na chlorofyl a ječmen.

> Barley is a bio-information product produced and packed in compliance 
with the rules of ecological agriculture. It contains no impurities and is 
produced only from carefully processed small plants of barley, Hordeum 
vulgare, harvested in the early period of growth about 18–20 cm above 
the ground, i.e. when the plant draws the most of active substances 
from the soil and air. Young barley is a rich natural source of nutrients, 
minerals and vitamins. Primarily it contains high volume of more 
than 20 live enzymes, fi ber, amino acids, and plant proteins, which 
human body can easily use for its growth. It is ideal for prophylaxis 
of pathological conditions.
Content – 100 g of powder. This product is not recommended to people 
hypersensitive to chlorophyll and barley.
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Latinský název: Hippophae rhamnoides L.
Český název: Rakytník řešetlákový (úzkolistý)
Anglický název: Sea buckthorn, seaberry,  
  Siberian pineapple
Čeleď: hlošinovité (Eleagnaceae)

Přítomné biologicky významné látky:
Vitaminy – C, A, E, beta-karoten, B1, B2, B6, K, 
cholin, 
Minerály – Fe, Mn, S, B, Al, Ti, Si
Ostatní – bioflavonoidy (quercetin, kamferol, rutin), 
katechiny, aminokyseliny, nenasycené mastné 
kyseliny (olejová, alfa-linolenová), kyselina jablečná 
a vinná, třísloviny, pektin, superoxiddismutáza 
(enzym), serotonin

Rakytník řešetlákový je odolná, na pěstování 
nenáročná dvoudomá rostlina původně rozšířená 
po celé Evropě a Asii. K léčebným či kosmetickým 
účelům lze využít všechny její části. 

Imunita, stres, únava
Rakytník je považován za významnou 
polyvitaminózní rostlinu, která má celkově 
biostimulační a tonizující účinky, zpomaluje stárnutí 
a výrazně podporuje imunitní systém. Zvyšuje 
odolnost organismu proti infekci, zvyšuje počet 

červených krvinek (působí léčebně při anemii), 
urychluje regenerační procesy, hojení a je velmi 
vhodný při rekonvalescenci a celkové slabosti. Kromě 
toho, že stimuluje tělo, má dobrý vliv i na psychickou 
výkonnost a zvyšuje odolnost vůči stresu a působí 
proti únavě. 

Rakovina
Rakytník vykazuje silné antioxidační vlastnosti 
a dokáže zbavovat tělo toxických látek a volných 
radikálů. V poslední době přitahují pozornost 
protinádorové a radioprotektivní účinky rakytníku. 
Uplatňuje se například při léčbě rakoviny děložního 
čípku a jako preventivní prostředek při radioterapii. 

Trávení
Významné je zjištění, že výtažek z rakytníku má 
podstatné baktericidní účinky, především proti 
stafylokokům způsobujícím zažívací a střevní potíže. 
Má stimulující vliv na trávení. Podporuje činnost jater 
a slinivky, tvorbu trávicích enzymů a žluči. Uplatňuje 
se při léčbě žaludečních a dvanáctníkových vředů 
a reflexní choroby jícnu. Má hojivý a uklidňující vliv 
na sliznice celého trávicího traktu. Pomáhá také 
při onemocnění jater infekční hepatitidou, chrání 
jaterní buňky před odumíráním. Léčebně pomáhá 
také při nadměrné činnosti štítné žlázy (Basedowova 
choroba).

Srdce a cévy
Zlepšuje krevní oběh, působí proti shlukování 

krevních sraženin a tvorbě aterosklerotických plátů, 
čímž se podílí na prevenci a léčbě aterosklerózy. 
Normalizuje krevní tlak, chrání srdce a cévy 
a zlepšuje jejich pružnost. Předchází onemocnění 
srdce a cév od infarktu přes anginu pectoris 
až po hemoroidy. 

Plíce
Působí léčebně při onemocnění plic a průdušek, 
astmatu, hojí sliznice a rozpouští hleny. 

Pojivové tkáně
Díky vysokému obsahu vitaminu C podporuje 
tvorbu kolagenních struktur, zlepšuje stav kloubních 
chrupavek, působí proti artritidě, revmatismu a dně. 
Významné je zjištění, že rakytník pomáhá při tlumení 
bolesti.

Kůže
Rakytník užívaný vnitřně a zároveň rakytníkový olej 
při vnějším používání nachází široké uplatnění při 
léčbě kožních onemocnění. Hojí rány, popáleniny, 
omrzliny, akné, ekzémy, vyrážky, suchou kůži, špatně 
se hojící rány, bércové vředy a prakticky všechny 
kožní problémy. Působí proti zánětlivým procesům, 
podporuje obnovu kůže, zvyšuje její pružnost, 
omezuje tvorbu vrásek a při drobnějším poranění ji 
zaceluje bez jizev. Také působí proti předčasnému 
vypadávání vlasů. Díky vysokému obsahu vitaminu A 
zlepšuje zrak. 

Nepřetržité užívání rakytníku nepředstavuje žádné 
zdravotní riziko ani pro děti, těhotné a kojící ženy.
 
 

 
Latinský název:  Aloe vera, Aloe arborescens,  
 Aloe barbadensis, Aloe variegata
Český název: aloe pravé, aloe západoindické
Anglický název: Aloe Vera
Čeleď: liliovité (Liliaceae)

Přítomné biologicky významné látky:
Vitaminy – A, C, B1, B12, cholin, kyselina listová
Minerály – Ca, Cu, Cr, Fe, Zn, Mg, Mn, Na, K
Ostatní – antrachinon aloin, lipidy, steroly, enzymy, 
aminokyseliny, mukopolysacharidy, kyselina 
salicylová, lektiny, emodin

Aloe pochází původem z jižní Afriky, planě 
se rozšířilo v oblasti Středozemního moře, 
v jihovýchodní Asii a jinde. Dnes je velmi rozšířenou 
pokojovou květinou, nenáročnou na pěstování. 
Spokojí se s propustnou kamenitou půdou a ochranou 
před mrazem.

Kůže
Ponechme stranou vnější užívání aloe, které je 
opravdu široké. Aloe má velmi dobrý vliv na kůži, 

Inovace
Innovations
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Produktové dokumentace

Stejně jako u většiny tiskových materiálů Energy Group, a. s., došlo 
i v případě produktových dokumentací ke změně grafi cké podoby 
v souladu se zásadami nové fi remní identity. První produktovou 
dokumentací v nové podobě je dokumentace k přípravku 
B!OMULTIvitamin, kterou obdržíte v elektronické podobě, zatím však 
pouze v českém jazyce. Najdete zde podrobné informace k jednotlivým 
složkám, k obsahu vitaminů a specifi kaci užití. Produktové dokumentace 
ke starším produktům budou postupně dopracovávány a budou 
k dispozici v českém a po dohotovení překladů i v anglickém jazyce. 
Produktové dokumentace budete dostávat vždy v elektronické podobě.

Product documentations

> As was the case of most of Energy Group, a. s., graphic materials, 
the graphic layout of product documentation has been changed to be 
in compliance with the rules of the new corporate identity. The fi rst 
product documentation in the new layout will be B!OMULTIvitamin. 
You shall receive it via email, however, meanwhile only in Czech 
language. Here you will fi nd detailed information about single 
components, volume of vitamins and instructions for use. We will 
rewrite also product documentations for older products, which shall be 
available in Czech and later, after fi nishing of translations, also in English. 
Product documentations will be sent always via email.
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Důležitá informace
Important information

Změna v barvách Pentagramu©

Po několika letech výměny názorů jsme se rozhodli provést opravu 
v záměně barev v Pentagramu© tak, aby souhlasily s tradiční čínskou 
medicínou. Tato oprava se týká prvků kov a oheň, tedy přípravků Vironal 
a Korolen, kde barva neodpovídá čínské typologii prvku. Pro Vironal 
se bude používat barva fi alová a pro Korolen barva červená. První 
změny byly provedeny v tiskových materiálech – plakát Pentagramu© 
a plakát Orgánové hodiny. Stejná změna byla provedena i v těchto 
ilustracích v reprezentativním katalogu. Největší změna, která se však 
přímo dotkne všech zákazníků, je naplánována na rok 2009, kdy dojde ke 
změně barev na etiketách a obalech příslušných produktů.

Change in the colors of Pentagram©

> After several years of discussions we have decided to correct the 
substitution in colors of Pentagram©, so they will be corresponding to 
the traditional Chinese medicine. This correction covers the elements 
of metal and fi re, i.e. Vironal and Korolen, colors of which do not 
correspond to the Chinese typology of elements. For Vironal shall be 
used violet color, and for Korolen red color. You will notice these 
changes in some print materials – poster Pentagram© and poster Organ 
clock. The same changes underwent also the corresponding illustrations 
in the new representative catalog. The biggest change, directly affecting 
all customers, is planned for the year 2009, when the colors will be 
changed also on product labels and boxes.
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Tiskové materiály
Print materials

Již dříve jsme Vás informovali, že je rozpracovaný reprezentativní 
katalog produktů Energy Group, a. s. S potěšením Vám mohu 
oznámit, že katalog je již vytištěn a v nejbližších dnech naleznete ve své 
poště jednu kopii v českém jazyce. Tento katalog bude přeložen i do 
anglického jazyka. Ostatní národní verze si trhy zajistí samy v součinnosti 
s divizí zahraničního obchodu, ovšem za podmínky dodržení grafi cké 
podoby katalogu.
> Some time ago we informed you that we were working on 
a representative catalog of Energy Group, a. s., products. It is my 
pleasure to inform you that the catalog is printed out and in the close future 
you will fi nd in your mail one copy in Czech language. This catalog will be 
translated into English, too. Other national versions shall be done by the 
markets themselves in cooperation with international sales department. 
However, they have to keep the current graphic layout of the catalog.

V nové grafi cké podobě jsou již dostupné i prezentační desky. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s pravidly nové fi remní identity 
obsahuje titulní strana i slogan „Vzkaz v lahvi – příroda uzdravuje“ 
v českém jazyce, je na Vašem zvážení, zda použijete tuto verzi, či se 
dohodnete s divizí zahraničního obchodu na tvorbě vlastní národní verze.
> The graphic layout of a corporate folder has been changed, too. 
Regarding the fact that in compliance with the new corporate identity 
the cover page contains also a headline „Message in a bottle – Healing 
nature“ in Czech language, it is upon your decision whether you will use 
this version or reach an agreement with int’l sales dept. about creating 
your own national version. 
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Propagační materiály
Promotional materials

Tento měsíc byly představeny první tři rolovací bannerové stojany, 
které je možné využít jak při propagaci fi rmy na výstavách a veletrzích, 
tak i při různých formách vzdělávání. První banner zobrazuje grafi cký 
motiv „Vzkaz v lahvi“, druhý koncentráty Pentagramu© jako Pět stupňů 
ke zdraví a na třetím naleznete růžici Regenerace v Pentagramu© 
a Orgánové hodiny, vše zatím pouze v českém jazyce. Národní verze se 
budou tvořit až podle zájmu z jednotlivých trhů.
> This month we have presented the fi rst three roller banner stands 
that can be used either for promotion of the company at exhibitions and 
trade fairs, or for educational purposes. The fi rst banner consists of the 
graphic motif „Message in a bottle“, the second shows concentrates of 
Pentagram© as Five Steps to Health, and in the third you will fi nd the 
Regeneration in Pentagram© rosette and the Organ Clock. Right now they 
are all in Czech language. The national versions will be created based 
on the interest from single markets.
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Propagační materiály
Promotional materials

Jako propagační či dárkové předměty můžete využít nabídky nových 
propisovacích tužek ve dvou barevných variantách – modré a bílé, 
vždy s inverzním logem, a hrníčku z frostovaného skla s průhledným 
logem Energy. Na vyžádání Vám bude sdělena kalkulace v závislosti 
na požadovaném počtu kusů.
> For promotion you can also use an offer of new pens in two color 
versions – blue and white with reverse logotype, and a cup from frosted 
glass with transparent Energy logotype. Upon your request we will send 
you a calculation based on the quantity.

Na českém trhu byl v květnu představen nový design vývěsního 
štítu pro poradenská a prodejní místa Energy. Tento typ štítu je určen 
k připevnění na zeď budovy, kde se poradenské či prodejní místo 
nachází, tak aby vystupoval do ulice a jasně tak označoval místo, kde 
zákazník najde produkty a služby Energy. V případě, že v dané lokalitě 
legislativa neumožní upevnění štítu vystupujícího do ulice, je možné 
tento štít upevnit i plošně na budovu. V případě Vašeho zájmu prosím 
kontaktujte divizi zahraničního obchodu.
> In May we presented a new design of a signboard for the Energy 
points of sale and consulting centers in the Czech Republic. This type 
of the signboard is meant for mounting perpendicular to the wall of the 
building, in which the POS or consulting center is located, so it will visibly 
show to the customers the place where Energy products and services are 
provided. If legislation does not allow the mounting perpendicular to the 
wall, it is possible to mount it directly on a building façade. In case of your 
interest in this sign please contact the int’l sales dept. 


