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Imunosan

Ke konci minulého roku jsme Vás informovali o připravovaném produktu 
Imunosan – cílený produkt pro posílení obranyschopnosti organismu 
a zlepšení psychické a fyzické kondice. Tento produkt je unikátní 
kombinací nejúčinnějších přírodních látek – beta-glukanů z tzv. „královské 
houby“ (reishi) lesklokorky lesklé (Ganoderma lucidum), „zlatého“ (hime 
matsutake) nebo také mandlového žampionu (Agaricus blazei Murrill), 
extraktu ze zeleného čaje či skupiny vysoce účinných bylin čínské 
medicíny Fu Zhen. Bude to první produkt balený v blistrech.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2–3x denně
Obsah 1 balení: 90 kapslí (9 plat po 10 kapslích)
Celková hmotnost 1 kapsle: 1400 mg
EAN číslo (čárový kód): 8594069933185 
Předpokládaný termín dodání: květen 2008

Nové produkty
New products
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Imunosan

> At the end of the last year we have informed you about planned 
product Imunosan – the product aimed at boosting immunity of a human 
organism and improving physical and mental condition of a man. This 
product is a unique combination of the most effective natural substances - 
beta-glucans from reshi mushroom (Ganoderma lucidum), gold or almond 
mushroom (Hime-matsutake, Agaricus blazei Murrill), green tea extract 
or a group of the highly effective plants of Chinese medicine Fu Zhen. 
This product is the fi rst one packed in blister packs. 

Recommended daily dose: 1 capsule 2–3 times a day
Content of 1 packaging: 90 capsules 
(9 blister packs containing 10 capsules each)
Weight of one capsule: 1400 mg
EAN # (bar code): 8594069933185
Expected time of delivery: May 2008

Nové produkty
New products
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Produkty Energy pro veterinární použití
Energy products in veterinarian practice

Velmi často se jak naši obchodní partneři, tak i zákazníci dotazují 
na možnost aplikace přípravků Energy i ve veterinární praxi. Tato 
možnost zde opravdu je, což dokazuje dlouhodobá spolupráce EG se 
ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, kde se přípravky Energy uplatnily 
např. v chovném programu nosorožců či žiraf. Dokazují to i zkušenosti 
našich zákazníků s jejich domácími miláčky, kterým přípravky Energy 
nejednou pomohly zbavit se nepříjemných neduhů. Výše uvedené 
skutečnosti nás vedly k tomu, že jsme přistoupili k systematickému 
testování přípravků Energy ve veterinární praxi s výhledem na vytvoření 
speciální řady veterinárních produktů, které by v budoucnu měly zaplnit 
mezeru v nabídce trhu.

> Very often our business partners and consumers ask about a possibility 
to use Energy products also in veterinarian practice. This possibility 
really exists and it has been proved by our long-term cooperation with 
the ZOO in Dvur Kralove nad Labem where Energy products were 
successfully used in the rhinoceros or giraffe breeding program. It has 
been proved also by the consumers that used Energy products in the 
treatment of their pets with very promising results. Because of all this 
we have started the systematic testing of Energy products in veterinary 
practice with an outlook for the future creation of a special veterinary 
products range that should fi ll the void in the veterinary market.
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Tématické prospekty

Na obalech a příbalových letácích zákazníci najdou veškeré informace 
k produktu, avšak již méně informací k jednotlivým zdravotním 
problémům, pro jejichž řešení je příslušný produkt vhodný. Proto jsme 
se rozhodli vytvořit řadu tématických prospektů, které se zabývají 
nejčastěji se vyskytujícími zdravotními obtížemi, a to jak z hlediska 
klinické, tak i z hlediska alternativní medicíny. Každý leták je věnován 
jednomu zdravotnímu problému, který je zde stručně popsán a vysvětlen 
a doplněn o současné možnosti léčby alopatické i alternativní. 
Poslední část tvoří doporučení pro doplňkové produkty Energy, včetně 
odpovídajícího dávkování. Autory i garanty těchto prospektů jsou členové 
odborné rady a další spolupracující odborníci. 

V současnosti jsou dostupné prospekty na téma alergií a na téma 
hypertenze.
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Themed leaflets

> On the packaging and in the leafl ets customers can fi nd full information 
about the product itself but less information about the single health 
disorders, for the treatment of which the product is most suitable. 
Therefore we have decided to create a group of themed leafl ets dealing 
with the most often repeating health disorders from the point of view 
of the clinical medicine and from the point of view of the alternative 
medicine. Each leafl et is devoted to one health disorder that is briefl y 
described and explained here; further follows a description of the current 
treatment methods from the fi eld of both, allopathic and alternative 
medicine. The last part covers recommendations for the use of the 
Energy supplementing products, including corresponding dosage. These 
leafl ets are written and guaranteed by the members of the Energy Board 
of Experts and other cooperating professionals.

Currently are available the themed leafl ets on allergies and 
hypertension. 
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Webové stránky
Webpage

S potěšením Vám oznamujeme, že česká, anglická, slovenská 
a maďarská část fi remních webových stránek je již přístupná v novém 
designu. V průběhu několika týdnů budou do nového designu převedeny 
i zbývající části.

> We are delighted to inform you that the Czech, English, Slovak 
and Hungarian parts of the corporate website are available in 
a new design. Within next few weeks will be redesigned also the 
remaining parts.


