
KOROLEN
Eredeti ár: 6500 Ft

AKCIÓS ÁR:

6100 Ft

ANNONA 
MURICATA FORTE
Eredeti ár: 5900 Ft

AKCIÓS ÁR:  

4900 Ft

RELAXIN
Eredeti ár: 3900 Ft

AKCIÓS ÁR:  

2900 Ft

GREPOFIT 
DROPS

Eredeti ár: 3500 Ft

AKCIÓS ÁR:  

2900 Ft

37
pont

30
pont

18
pont

18
pont

HAWAII 
SPIRULINA TABS

Eredeti ár: 3900 Ft

AKCIÓS ÁR:  

2900 Ft

SACHA INCHI
Eredeti ár: 2500 Ft

AKCIÓS ÁR:  

1900 Ft

CHANCA 
PIEDRA

Eredeti ár: 1900 Ft

AKCIÓS ÁR:  

1500 Ft

18
pont

12
pont 9

pont

NOVEMBERI AKCIÓ
AKCIÓ

!

Az akció érvényes 2017. november 2–30. között (webshopban feladott rendelés

esetén novembver 29-éig), és csak a készlet erejéig tart! 

Az akciót kizárólag regisztrált Energy tagjaink vehetik igénybe!

www.energyklub.hu

Novemben az alábbi ENERGY termékek vásárolhatók meg akciós áron:

2017. november 2–30. között, ha az Ön vásárlása során  
a számla végösszege (árengedménnyel csökkentve) eléri 
a 20 000 Ft-ot, akkor megajándékozzuk Önt egy Energy 
emblémával ellátott határidőnaplóval!
(A vásárlásnak egy számlán kell szerepelnie.)



KOROLEN

Bioinformációs gyógynövény-koncentrá-
tum. Segít megelőzni az érbetegségek, az 
agyvérzés, az infarktus, az érelmeszesedés, 
az elégtelen perifériás vérellátás és a ma-
gas koleszterinszint kialakulását. Hatékony 
lehet a legtöbb pszichés betegség kezelés-
ében (depresszió, bipoláris zavar, autizmus 
stb.).

ANNONA MURICATA FORTE

Bioinformációs gyógynövény-koncentrá-
tum. Hatóanyaga képes szelektíven, kizá-
rólag a daganatos sejtekre hatni. Vírusölő, 
antimikrobiális és parazitaellenes hatásai is 
vannak. Csökkenti a vérnyomást, előnyös 
hatású a cukorbetegségre. Használata dep-
resszió, stressz és idegi problémák esetén 
is javasolt.

RELAXIN

Bioinformációs gyógynövény-koncentrá-
tum, a liliomfa (magnólia) kérgének és a 
kudzu gyökerének kivonatát tartalmazza. 
Testünket megnyugtatja, eközben készen-
létben tartja az éles elmét. Segít leküzdeni 
a stresszt, hatékony segítséget nyújt szo-
rongás és nyugtalanság esetén. Enyhíti a 
függőséget és javítja a kognitív funkciókat.

GREPOFIT DROPS

Grépfrút, Echinacea purpura, szudáni hi-
biszkusz és orvosi zsálya kivonatot tartal-
mazó, bioinformációs készítmény, vírusok-
kal, baktériumokkal és gombákkal szem-
ben hatékony. Segítségünkre van légúti 
betegségek kezelésében. Nagy előnye, 

hogy rendkívül gyorsan felszívódik, és ha-
tása azonnal érzékelhető.

HAWAII SPIRULINA TABS

Édesvízi Spirulina algát tartalmazó készít-
mény. A Hawaii-szigetek érintetlen termé-
szeti környezetében hullámzó, színtiszta 
tengervízből nyerjük a világ legjobb minő-
ségű Spirulináját. Majdnem kétszer annyi 
biológiai hatóanyagot tartalmaz, mint bár-
melyik másik Spirulina a Földön, és megkö-
zelítőleg 30 olyan tápanyag található meg 
benne, ami a többi Spirulinában egyáltalán 
nincs jelen.

SACHA INCHI

Inka mogyoró (Plukenetia volubilis) mag-
jaiból sajtolt olajat tartalmazó készítmény. 
Telítetlenzsírsav-tartalma akár a 90%-ot is 
elérheti. Az ómega-3 zsírsav aránya ebben 
az olajban legalább 48%, ami 13-szor ma-
gasabb (!), mint pl. a lazacban. Ezenkívül 
nagy mennyiségben tartalmaz fehérjéket, 
jódot, A- és E-vitamint.

CHANCA PIEDRA

Kőtörőfű (Chanca piedra) szárából szárma-
zó gyógytea. Nagy mennyiségben tartal-
maz a simaizmokat ellazító alkaloidokat, ily 
módon segít az epe- és a veseköveknek a 
szervezetből történő természetes eltávolí-
tásában. Vizelethajtó hatású, kiválóan alkal-
mazható húgyhólyag-gyulladás, prosztata- 
és vesegyulladás esetén. Ugyancsak hasz-
nos emésztési panaszok esetén, továbbá 
gyomor- és bélfertőzésekben.

Az akció érvényes 2017. november 2–30. között (webshopban feladott rendelés

esetén novembver 29-éig), és csak a készlet erejéig tart! 

Az akciót kizárólag regisztrált Energy tagjaink vehetik igénybe!

www.energyklub.hu


