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Zaujíma vás, čo má vplyv na váš život?  
Spýtajte sa vládcov. Čo ty na to, Zajac?

Zajac (prvok Drevo) 19. 2.–19. 3. 2010
Rok Kovového Tigra vládne spoločne s trigramom GEN. Trigram GEN je 
HORA, jangová stabilizujúca Zem, predstavuje jaskyňu, kontempláciu, 
zomknutie. GEN je spojený so severovýchodom, ten nám dokáže v mnohých 
prípadoch ponúknuť v roku Tigra (2010) pozitívne riešenia. Energia GEN 
nám umožňuje premeniť informáciu na skúsenosť, na niečo, čo pre nás 
bude nabudúce použiteľné. Fakt, že pec sála, neznamená, že sa o ňu 
nepopálime. Opatrnými sa staneme až vo chvíli, keď si rozpálenú platničku 
spojíme s bolesťou. Pre Tigra to nebude jednoduché spoločenstvo, stabilita 
je to posledné, čo Tiger vyhľadáva. Tigrova potreba skúmať, riskovať, 
získavať bude narážať na steny jaskyne GEN. Pri riešení každého problému 
sa môže cítiť ako tiger v klietke.
Ako sa s tým vyrovná ľakavý Zajačik? Ak dokáže využiť pohostinnosť 
jaskyne GEN, má vyhraté, Zajac v nej bude cítiť zázemie. Aj keď jeho 
mysľou občas prekmitne splašenosť Tigra, aj keď sa občas objaví trochu 
Tigrovho niekedy až tvrdohlavého egoizmu, Zajačik, spokojný vo svojej 
jamke, sa bude snažiť, aby nebol sám.
A čo tým chce povedať nám? Zaklínadlom tohto mesiaca by malo byť 
práve opatrovanie nášho zázemia. Unáhlený Tiger bude mať tendenciu 
často vyletieť a “dávať do laty” – a niekedy “latuje” všetko naokolo, živé 
aj neživé. Tiger však bude driemať v každom z nás, a tak by rodinný 
typ Zajac mohol plakať nad výsledkom. Pokúsme sa maximálne 
komunikovať, hovoriť si svoje zámery. Tak najlepšie predídeme 
problémom a Zajačik nezostane vo svojej jamke sám. 
 Eva Joachimová
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Produkty mesiaca marec

Jarné mesiace so sebou pravidelne prinášajú silné vetry, a tie sa dokážu 
veľmi nepríjemne prejaviť na našom zdravotnom stave. K obvyklým 
virózam sa môžu pripojiť bolesti hlavy a očí. Určite by sme ešte stále 
nemali zabúdať na prevenciu viróz a zaskočiť si pre Imunosan. Veľkú 
službu nám v tejto oblasti preukazuje aj Flavocel. Do značnej miery na 
nás môže doľahnúť aj jarná únava a celkové vyčerpanie zo zimných 
mesiacov, ktoré tento krát zimou a snehom naozaj nešetrili. Pre tých, ktorí 
v tomto období nekonzumovali dostatok čerstvej zeleniny a ovocia, môže 
byť vhodným riešením B!omultivitamin, ktorý pravidelným doplňovaním 
vitamínov dokáže rozumne pohnúť s jarnou únavou. Vietor vie aj značne 
poškodiť hlasivky. Rozhodne by sme si vo vetre mali chrániť krk aj 
v teplejších dňoch, aspoň ľahkou šálkou alebo šatkou. Ak sa ťažkosti 
s hlasivkami opakujú, je dobré vtierať pravidelne do kože prednej časti 
krku na obnovu ich činnosti Protektin. V niektorých prípadoch sa spájajú 
s pocitmi chladu, či dokonca nachladnutia, tam potom bude výhodnejšie 
použiť Ruticelit. 

Eva Joachimová

http://www.energy.sk/sk/menu_x4028x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x1145x.asp
http://www.energy.sk/cz/menu_x326x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x1155x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x1158x.asp
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Energia na jarné upratovanie a pohodu

Jar sa síce prebúdza naozaj už vo februári, ale fakticky ju začíname 
vnímať v marci. To sa v nás zrazu prebudí neodolateľná túžba a potreba 
pustiť sa do niečoho. Na doplnenie energie a dosiahnutie lepšieho 
vnútorného sústredenia využite kombináciu produktov Chlorella 
a Peralgin. Chlorella je zelená energetická konzerva, ktorá nám 
pomôže doplniť všetky dôležité vitamíny a stopové prvky, ale aj látky 
s protizápalovým pôsobením a energiou do pečene. Pečeň je centrom 
akčnej energie, ktorú používa naše telo nielen na denné činnosti, 
ale aj na regeneráciu a samoliečenie. Samoliečenie prebieha v noci, 
v čase aktivity pečene medzi 1. a 3. hodinou rannou. Preto je nanajvýš 
dôležité v tejto dobe spať. Ponocovanie vedie k neefektívnej regenerácii 
a plytvaniu energetickými rezervami. 2–3 tablety Chlorelly denne zlepšia 
vašu kondíciu, prečistia telo a občerstvia myseľ. 
V kombinácii s Peralginom bude mať Chlorella vplyv aj na celkové 
upokojenie mysle. Pomôže všetkým, ktorí s príchodom prvých 
peľových zrniek pravidelne kýchajú, smrkajú a červenajú. Prepuknutie 
alergickej reakcie závisí nielen na umiernenosti imunitného systému, 
ale aj na kvalite energie v pečeni – a v tom je práve sila tejto geniálnej 
kombinácie. Chlorella buduje energiu v pečeni a Peralgin optimalizuje 
imunitné reakcie. Peralgin je navyše aj veľmi dobrým pomocníkom proti 
akútnej únave, psychickým výkyvom nálad a menštruačným bolestiam. 
Preventívne chráni deti aj dospelých pred chorobami a alergickými 
reakciami, upokojuje emocionálne prejavy a zlepšuje spánok. Deťom 
stačí denne 1 kapsula, dospelým odporúčam užívať 2–3 kapsuly.

Mgr. Tereza Viktorová

http://www.energy.sk/sk/menu_x1143x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x1151x.asp
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Flavocel na zimné obdobie

Flavocel je prípravok obsahujúci jedinečnú kombináciu extraktu ibišteka 
sudánskeho, vitamínu C a zmesi éterických olejov, ktorý nám môže 
pomôcť v období chrípkových epidémií, pri rekonvalescencii organizmu 
a proti pôsobeniu oxidačného stresu v živote každého z nás. Prídavok 
špeciálnych éterických olejov zvyšuje účinky aktívnych látok Flavocelu 
a navyše pôsobí pozitívne na sliznice, predovšetkým pľúc a priedušiek. 
Od tohto roka má Flavocel nový obal. Vzhľadom na popularitu 
blistrového balenia sme sa rozhodli prejsť na tento typ obalu aj v prípade 
Flavocelu. Obsah balenia je rovnaký, teda 150 tabliet a nezmenila sa 
ani cena. Okrem prechodu na blistre sa zmenil aj dizajn škatuľky, ktorá 
korešponduje s dizajnom obalov ostatných „kapsulových“ produktov.

http://www.energy.sk/sk/menu_x1145x.asp
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Cytosan Inovum obsahuje „zelený íl“

Vďaka látke nazývanej zelený íl je Cytosan Inovum predurčený na 
veľmi účinnú detoxikáciu tráviaceho systému. Íl sa v zažívacom trakte 
nevstrebáva a prirodzene sa vylučuje z organizmu. Jeho účinok je teda 
izolovaný na oblasť celej tráviacej trubice od úst, cez žalúdok a črevá 
až po konečník. Má priaznivé účinky pri prekyslení žalúdka, plynatosti, 
zápche, hnačke, viaže toxické látky a škodlivé mikroorganizmy v črevách 
a pri dlhodobom užívaní sa celkovo detoxikuje organizmus, dôkladne 
sa prečisťujú črevá a tráviaci trakt, chránia sa sliznice a postupne sa 
dopĺňajú stopové prvky, čo má vplyv na následné prečistenie pokožky. 
Dôkladne, ale zároveň šetrne prečisťuje tráviaci trakt od toxínov, baktérií, 
plynov a všetkého, čo narúša sliznice tráviaceho traktu. Pomáha pri 
únave, strese, vysilení, nervových slabostiach, počas regeneračného 
procesu organizmu.

Na základe experimentov sa dokázalo, že zelený íl má schopnosť 
absorbovať rádioaktívne žiarenie. Vďaka aplikovaniu zeleného ílu po 
rádioterapii je celý proces tejto liečby znesiteľnejší a prípadné radiačné 
poškodenie kože sa hojí rýchlejšie. 

Viac podrobnejších informácií získate v produktovej dokumentácii 
Humáty.

 Mgr. Tereza VIKTOROVÁ (výňatok z PD Humátov)

http://www.energy.sk/sk/menu_x4550x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x1098x.asp


MOTIVAČNÁ AKCIA NA MAREC 2010

Pri nákupe Peralginu a B!omultivitaminu  

získavate ako darček na podporu jarnej detoxikácie 

Probiosan zadarmo!
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Dôležité kontakty

Energy, spol. s r.o
ul. Mládeže 43
945 01 Komárno
T/F +421 35 7731041, 045
info.sk@energy.sk
www.energy.sk

Kluby Energy Slovenskej republiky
www.energy.sk

Zásielková služba
Orange 0905 499 395
T-mobile 0911 499 395
Email: dobierka@energy.sk
www.energy.sk

http://www.energy.sk/sk/menu_x1059x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x1091x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x1092x.asp

