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Az ENERGY készítményei elsősorban a szervezet energetikai és információs rendszerére hatnak. 
Kiegyensúlyozzák, harmonizálják az évezredek óta eredményesen alkalmazott hagyományos kínai orvoslásból 
(HKO) ismert meridiánokban áramló energiát, ezáltal a testre és a lélekre egyaránt kifejtik jótékony hatásukat.

A gyógynövényeket, vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és bioinformációkat tartalmazó ENERGY 
termékeket a Magyarországon érvényes jogszabály az étrend-kiegészítő kategóriába sorolja. E szabályozásnak 
megfelelően a készítmények szedése nem helyettesíti az egyes betegségek esetén előírt orvosi kezelést. 
Konkrét betegségek kezelése és a megfelelő terápia megállapítása céljából forduljon orvoshoz vagy tapasztalt 
természetgyógyászhoz!
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Kik vagyunk?
Az ENERGY cég 1995-ben jött létre. Cseh alapítók által létrehozott, 
napjainkban már számos országban, elsősorban Európában jelen lévő, 
nemzetközi társaság, amely hatékonyan működő, egységes rendszerbe 
foglalta saját kutatómunkáját, termékeinek fejlesztését, gyártását és 
forgalmazását. Az egész világon egyedülállónak számító készítményeinek 
alapanyagait és a bennük foglalt bioinformációkat a legtisztább természetes 
forrásokból nyeri.

Minőségi termékeinek köszönhetően már születésének pillanatától az 
alternatív egészségmegőrzés úttörőjének számít. A gyártási folyamat és 
a termékek minőség-ellenőrzése az ISO 9001:2000 minőségbiztosítási 
rendszer legszigorúbb követelményei szerint történik.

Cégünk filozófiája
Az ENERGY filozófiája szerint az ember teste, lelke és szelleme egyetlen 
energetikai rendszerben fonódik össze, ezért a szervezet egészséges 
működésének alapfeltétele az említett három sík optimális együttműködése. 
Ebből kiindulva nemcsak a betegségek kialakulásának megelőzését tartjuk 
fontosnak, hanem igyekszünk felhívni klubtagjaink és vásárlóink figyelmét az 
egészségmegőrzés komplex voltára.

mivel foglalkozunk?
Az ENERGY társaság étrend-kiegészítők közé sorolt, bioinformációs, 
komplex készítményei több szinten, egy időben hatnak az emberi 
szervezetre. A legkiválóbb minőségű gyógynövényekből és más természetes 
forrásokból származó hatóanyagok közvetlenül, anyagi szinten befolyásolják 
a testünkben zajló folyamatokat, illetve szerveink működését, miközben 
az információs összetevők – finomabb rezgéseikkel – a betegségek okaira 
hatnak az információs mezőben.

Az ENERGY által kifejlesztett és széleskörűen alkalmazott Pentagram® 
regeneráció alapelve világújdonság az egészségvédelem és  
a betegségmegelőzés területén. A komplex gyógynövény-koncentrátumokból 
álló 5 alapkészítmény, valamint az alkalmazásukat előnyösen kiegészítő 5 
komplex gyógynövénykrém az egészséghez vezető út 5 lépcsőfokát jelenti. 



A készítmények a hagyományos kínai orvoslás (HKO) több ezer éves 
tudására építve, mind a 14 alapvető – meghatározott akupunktúrás pontokkal 
rendelkező – energiavezetékre (meridiánra) kifejtik hatásukat. Segítségükkel 
hatékonyan befolyásolhatjuk a szervezet méregtelenítő és regeneráló 
folyamatait.

A Pentagram® módszere az 5 elem (5 fázis) tanának a HKO-ból ismert 
alapelveire épül, egyszersmind alkalmazza a fitoterápia, az aromaterápia,  
a homeopátia, a kristályterápia, valamint a biorezonancia legújabb ismereteit 
is. A készítményekbe foglalt bioinformációkat – a tökéletes egészség 
üzeneteként – többféle összetevőből álló gyógynövénykivonat hordozza, 
amely a testre és a lélekre egyaránt hat, segít egyensúlyba hozni és 
optimális szinten tartani az élettani folyamatokat.

Szolgáltatásaink
Vásárlóinknak nem csupán a készítményeket kínáljuk, hanem széleskörű 
szolgáltatásainkat is – kezdve a szaktanácsadástól, az előadásokon 
keresztül, egészen a személyes fejlődésig. Az önképzés legkomplexebb 
lehetőségét az ENERGY által szervezett továbbképzések adják. A klubtagok 
nem csak árengedményt kapnak; emellett garantáljuk a személyre szabott 
kiszolgálást, törődést, valamint a Voll-féle elektroakupunktúra (EAV) 
alapelvei szerint működő Supertronic készülék segítségével történő tesztelés 
lehetőségét is. A készítmények értékesítése, valamint a szolgáltatások 
kínálata 19 ENERGY Klubban érhető el a nagyvárosokban és további több 
mint 70 konzultációs központban. Klubtagjaink csomagküldő szolgálat 
igénybevételével, posta, e-mail, telefon vagy sms segítségével  
is megrendelhetik készítményeinket.

További információ
A www.energy.sk/hu internetes oldal, valamint a Vitae klubmagazin 
megszámlálhatatlan mennyiségű információt tartalmaz a készítményekről, 
az egészséges életmódról, de ugyanitt rengeteg szakértői véleményt, orvosi 
cikkeket, valamint fogyasztói tapasztalatot is olvashatnak. 

Címünk: Hungary Energy Kft., 1149 Budapest, Róna u. 47/A.

Tel./fax: (1) 354-0910, (1) 354-0911, info@energyklub.hu, www.energyklub.hu
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a bioinformációs terápia alapja

Az ENERGY készítmények segítségével történő méregtelenítő és  
regeneráló terápia a biorezonanciának, valamint a bioinformációk emberi 
szervezetre kifejtett hatásának az alapelvén nyugszik. A homeopátiát,  
a bioterápiát, a Pentagram® regeneráció rendszerét, valamint az EAV (Voll-
féle elektroakupunktúra) alapelvén működő készülékeket számos országban 
nagy sikerrel alkalmazzák a civilizációs betegségek kiegészítő kezelésében.

A bioinformációk olyan elektromágneses rezgések, amelyek befolyásolják  
a biokémiai reakciókat, és rendkívül hasonlatosak a vegetatív idegrendszert, 
valamint a belső szervek működését szabályozó, agykéreg alatti központok 
irányító frekvenciáihoz. A bioinformációk rezgésmintái azonban csak 
hasonlítanak az irányító frekvenciákhoz, ezért ismételten, rendszeres 
időközönként kell a szervezetbe juttatni őket. Ha így teszünk,  
a bioinformációk a rezonancia alapelve szerint hatnak.

A regenerációs folyamat – bizonyos szabályoknak megfelelően – minden 
szervezetben előbb-utóbb megindítható. Elegendő, ha a felhasznált 
információ legalább részben hasonlít arra az információra, amelyet 
befolyásolni szeretnénk. A felhasznált frekvenciák kombinációi felgyorsítják, 
lelassítják vagy éppen megállítják a biokémiai reakciókat. Ezzel lehetővé 
teszik az egyes készítmények összetevőinek jobb kihasználását, vagy 
esetleg közömbösíthetik azok nem kívánt mellékhatásait.

A bioinformációkat tartalmazó készítmények hatékonysága a fogyasztók 
visszajelzései alapján magasabb, mint a bioinformációkat nem tartalmazóké. 
A megfelelő információ ismételt használatával folyamatosan megzavarható 
vagy elnyomható az eredeti negatív információ. Ez a folyamat elegendő  
a regeneráció megindításához, egyúttal hozzájárul a meridiánokban keringő 
energia eloszlásának megfelelő visszaállításához, illetve az elvesztett 
életerő visszaszerzéséhez.

Bár mindannyian különbözők vagyunk, mindegyikünkben ugyanazok  
a szervek és energetikai pályák működnek, ezért az ENERGY készítményeit 
olyan kulcsok univerzális szériájaként jellemezhetjük, amely a hasonlóság 
alapelve szerint képes aktivizálni és harmonizálni a test létfontosságú 
folyamatait. A készítmények elválaszthatatlan részei a már említett 
bioinformációk, amelyek biorezonanciát idéznek elő. Emiatt olyan fontos  
a bioinformációk jelenléte a készítményekben, és ezzel függ össze, hogy az 
ENERGY termékei – más hasonló jellegű készítményekkel összehasonlítva  
– sokkal nagyobb hatékonyságról tettek tanúbizonyságot.



A bioinformációs készítmények használhatók a kínai szervóra rendszere 
szerint (l. a függelékben), a pillanatnyi szükségletnek megfelelően, illetve 
regeneráló kúraként. Ez utóbbi, egyébként a leggyakrabban előforduló 
esetben 3 hét alkalmazás után 1 hét szünet javasolt, hogy a szervezetnek 
legyen elegendő ideje hozzáigazítani saját irányító frekvenciáit  
a készítményben levő bioinformációk jellegéhez.

a regeneráció reverz reakciója

A regeneráló folyamat ideiglenes állapotromlást is előidézhet, amit reverz 
reakciónak nevezünk. Ez megnyilvánulhat például kiütések megjelenésében 
vagy a meglévő panaszok súlyosbodásában, illetve átmenetileg felléphetnek 
korábbi egészségi problémák tünetei. Mindezek a jelenségek a gyors és 
minőségi regeneráció biztos jelei. Ha a reverz tüneteket túlságosan erősnek 
ítéljük, csökkentsük a készítmény adagolását vagy hosszabbítsuk meg  
a használat időtartalmát. Amint a reverz reakció elmúlik, ismét növelhetjük 
az adagokat.

Krónikus állapot esetén a koncentrátumok alkalmazását kisebb adagokkal 
(naponta 1–3 cseppel) kezdjük, majd folyamatosan növeljük az adagokat.

Rendkívül fontos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel! Az embernek 
naponta 2–2,5 liter tiszta, szénsavmentes vizet kellene innia, amikor pedig 
regeneráló kúrát végez, akkor még ennél is többet. Ha ilyenkor nem viszünk 
be a szervezetünkbe elegendő folyadékot, ez is előidézhet állapotromlást.

Ne féljen a reverz reakciótól, ha azonban nem biztos benne, hogy 
nem a betegsége súlyosbodott-e, inkább keresse fel orvosát vagy 
természetgyógyászát.

Egyéb tudnivalók
A készítmények nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet. 
A termékek kisgyermekek elől elzárva tartandók! Az ajánlott napi fogyasztási 
mennyiséget ne lépje túl! A készítmények száraz, 10-25 °C hőmérsékletű 
helyen tartandók. Óvja őket a fagytól!

4–5





Az ENERGY termékkínálatának alappillérét a Pentagram® 
regeneráció rendszerének 5 természetes gyógynövény-
koncentrátuma alkotja. Az említett rendszer, amely figyelembe veszi 
az emberi test, lélek és szellem hármas egységét, a bioinformációs 
terápia elveire és az emberhez való holisztikus hozzáállásra épül. 
A bioinformációs készítmények egyidejűleg két fő szinten hatnak 
az emberi szervezetre. A gyógynövények hatóanyagai közvetlenül 
befolyásolják az egyes szerveket, az információs összetevők pedig 
a biorezonancia révén az agykéreg alatti irányító központokra 
hatnak. A bioinformációk segítségével fokozódik a készítményekben 
jelen levő természetes anyagok gyógyhatása, és harmonizálható 
az emberi szervezet energetikai rendszere. A készítmények 
megfelelnek az 5 természetes alapelem – Fa, Tűz, Föld, Fém és 
Víz – energiáinak, amelyek együtthatása a hagyományos kínai 
orvoslás (HKO) szerint az egészség kulcsát jelenti.

Regalen – Fa, Korolen – Tűz, Gynex – Föld, Vironal – Fém,  
Renol – Víz: e készítmények rendszere lefedi mind a 14 – 
meghatározott akupunktúrás pontokkal rendelkező – 
energiavezetéket (meridiánt), amelyeken keresztül támogathatjuk 
a méregtelenítés és a regeneráció folyamatát, elősegíthetjük 
a szervezet működésének harmonizálását.

Pentagram®

Gyógynövény- 
koncentrátumok



regalen Kiemelt hatásterületek
Máj, epehólyag, belek, allergia, vér

alkalmazása

• magas hatóanyag-tartalmának köszönhetően erős méregtelenítő és 
antioxidáns hatású; előnyösen befolyásolja az anyagcserét és az 
emésztést, eltávolítja a testből a salak- és méreganyagokat, segít  
a paraziták és gombák elleni védekezésben;

• rendbe hozza az emésztést, elősegíti a tápanyagok, vitaminok és 
ásványi anyagok megfelelő felszívódását, jótékonyan hat étvágytalanság, 
gyomorégés, telítettségérzés, felfúvódás, irritábilis vastagbél, rosszullét 
és kellemetlen szájszag esetén;

• regenerálja a sárgaságon, fertőző mononucleosison átesett, valamint 
az alkohol, mérgek és gyógyszerek által roncsolt májat; kiválóan 
alkalmazható a máj kóros elzsírosodása esetén;

• ösztönzi az epehólyag működését és az epetermelést; használatával 
megelőzhető az epehólyag-gyulladás, valamint az epekő kialakulása;

• jótékony hatású bőrproblémáknál, segíthet ekcéma, bőrkiütések, akne, 
herpesz esetén;

• előnyösen hat allergiában, így por- és virágpor-allergiánál, asztmánál;
• erősíti a szív működését és a vérkeringést, mérsékelheti a magas 

vérnyomást, tisztítja a vért;
• csökkenti a koleszterinszintet és javítja a koleszterin-anyagcserét;
• bizonyítottan jótékony hatású krónikus fáradtság szindróma (CFS), testi 

és lelki kimerültség, álmatlanság és hiperaktivitás, valamint a homlok,  
a halánték és a hajgyökerek környékén jelentkező fejfájás esetén;

• enyhíti a premenstruációs szindróma (PMS) tüneteit;
• támogatja a porcok és a kötőszövetek (ínak és kötőszalagok) 

megújulását, táplálását;
• ösztönzi az immunrendszer működését, és hozzájárul a daganatos 

megbetegedések megelőzéséhez, illetve kiegészítő kezeléséhez.

Energetikai pályák
A Regalen elsősorban a máj, az epehólyag és a hármas melegítő 
energetikai pályáját harmonizálja.



Naponta 1–3x1–9 csepp, a regenerációs eljárást és a pontos adagolást beszélje meg tanácsadójával.

adagolása

Figyelem!
Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet. A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Száraz, 10-25 °C hőmérsékletű helyen tartandó. Óvja a fagytól!

Pozitív mantra: „Ellazulok, szabad vagyok.”

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

A máj és az epehólyag működési problémái a lélek és az érzelmek területén a következő módon jelentkezhetnek: 
dühkitörések és harag, impulzív viselkedés, igazságtalanság vagy sérelem érzése, nagymértékű ingerlékenység, 
túlérzékenység lármára, kiegyensúlyozatlan viselkedés, túlzott tervezgetés, kiemelt figyelem a részletek iránt 
(szőrszálhasogatás), krónikus elégedetlenség, türelmetlenség, állandó indulatosság, gyávaság és siránkozás.
A felsorolt hangulatok és állapotok negatívan befolyásolják a máj és az epehólyag működését, a Regalen pedig 
minden ilyen esetben alkalmazható harmonizációs készítményként.

Gyógynövénykivonatok
apróbojtorján, vérehulló fecskefű, 
tejoltó galaj, sárga tárnics, 
földitömjén, lándzsás útifű, 
vérontó fű, máriatövis magjából 
kivont szilimarin, gyermekláncfű, 
orvosi veronika, kőtörőfű, orvosi 
pemetefű, istenfa, japánbors

Illóolajok 
menta, nagyvirágú bársonyvirág, 
kardamom, levendula, indiai 
nárdus, majoránna, vetiver, fahéj, 
rózsaillatú muskátli

Egyéb anyagok 
víz, tejsavas kálium, 
mikrokristályos cellulóz, 
neoheszperidin, grépfrútmag-
kivonat, xantán-gumi, kálium-
szorbát

Pentagram® gyógynövény koncentrátumok – Regalen
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Energetikai pályák
A Korolen elsősorban a kormányzó vezeték, a szív, a vékonybél és  
a hármas melegítő energetikai pályáját harmonizálja.

Korolen

alkalmazása

• támogatja a szervezet méregtelenítését, antioxidáns és regeneráló 
hatású, segít eltávolítani a szervezetből a gombákat és a nehézfémeket;

• segít megelőzni a szív- és érrendszeri betegségek, az érelmeszesedés,  
a szívinfarktus és az agyér-betegségek kialakulását, hozzájárul  
a vérnyomás normalizálódásához;

• javítja a végtagok vérellátását, segíti a visszértágulatok és az aranyér 
gyógyulását; növeli az erek és a hajszálerek rugalmasságát;

• harmonizálja a hormonrendszer működését (elsősorban az agyalapi 
mirigyre, a tobozmirigyre és a csecsemőmirigyre hat), előnyösen 
befolyásolja a teherbe esés szempontjából fontos hormonszinteket, 
mérsékli a serdülőkorral és a klimaxszal kapcsolatos problémákat;

• támogatja az immunrendszert, valamint a vérképzést a csontvelőben, 
kiválóan alkalmazható vérszegénység esetén;

• csökkenti a vér koleszterinszintjét;
• javítja az agy oxigénellátását, fokozza az emlékező- és  

a koncentrálóképességet, jól alkalmazható Alzheimer-kór, öregkori 
szenilitás, epilepszia, autizmus és sclerosis multiplex esetén; 

• jótékonyan hat a stresszre, túlterheltségre, fáradtságra, idegességre, 
alvászavarokra, szorongásra és depresszióra;

• cukorbetegeknél segít megelőzni a diabétesz által okozott érproblémák 
(lábszárfekély, károsodott szem, vese) kialakulását;

• erősíti és tonizálja a szervezetet, illetve lassítja az öregedés folyamatát;
• kiegészítő szerként kiválóan alkalmazható daganatos megbetegedések 

megelőzésében vagy kiegészítő kezelésében.

Kiemelt hatásterületek
Szív, erek, vér, immunrendszer, lelki problémák
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Pentagram® gyógynövény koncentrátumok – Korolen

Naponta 1–3x1–9 csepp, a regenerációs eljárást és a pontos adagolást beszélje meg tanácsadójával.

adagolása

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

A szív és a vékonybél problémái a lélek és az érzelmek területén a következő módon jelentkezhetnek: hisztéria, 
lelki nyugtalanság, túlzott érzelmi reakciók, érzelmi labilitás, barátkozási nehézségek, állandó fékezhetetlen beszéd 
vagy képtelenség a kommunikációra, emlékezetzavarok, feledékenység, alvászavar, depresszió, a melegtől való 
idegenkedés.
A felsorolt hangulatok és állapotok negatívan befolyásolják a szív és a vékonybél működését, a Korolen pedig 
minden ilyen esetben alkalmazható harmonizációs készítményként.

Gyógynövénykivonatok 
páfrányfenyő (ginkgo), Pau 
d’ Arco (lapacho), orbáncfű, 
vadgesztenye, szamárkenyér, 
vidrafű, vérfű, levendula, lucerna, 
vörös áfonya, tölgyfa, kömény, 
kapor, gyömbér, vadárvácska, 
búzavirág, fokhagyma 

Illóolajok 
indiai nárdus, kubebabors, 
grépfrút, jázmin, kardamom, 
menta, ruta, kapor, levendula, 
kömény, pálmarózsa, rozmaring, 
ilang-ilang

Egyéb anyagok
víz, tejsavas kálium, 
mikrokristályos cellulóz, 
neoheszperidin, grépfrútmag-
kivonat, xantán-gumi, kálium-
szorbát

Pozitív mantra: „Én vagyok a szeretet és a boldogság forrása.”

Figyelem!
Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet. A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Száraz, 10-25 °C hőmérsékletű helyen tartandó. Óvja a fagytól!



Gynex

alkalmazása

• támogatja a szervezet méregtelenítését, antioxidáns és regeneráló 
hatású;

• harmonizálja a hormonrendszert (a pajzsmirigyet, a hasnyálmirigyet,  
a mellékvesét és a petefészket), valamint a lépet, ezzel hozzájárul  
az immunrendszer erősítéséhez;

• kiválóan alkalmazható női terméketlenség esetén;
• rendbe hozza a menstruációs ciklust, megelőzi a menstruációs fájdalmak 

és a premenstruációs szindróma (PMS) kialakulását; jótékonyan hat 
nőgyógyászati gyulladások, gombás folyások, petefészekciszták és 
mellbetegségek esetén, valamint hozzájárul a mellrák és a méhnyakrák 
megelőzéséhez és kiegészítő kezeléséhez;

• változókorban stabilizáló hatású, csillapítja az idegességet, 
ingerlékenységet, a hőhullámokat és az izzadást;

• gátolja a csontritkulást és a fogszuvasodást;
• normalizálja az alulműködő pajzsmirigy hormontermelését;
• jótékonyan hat hajhullás esetén;
• kiegészítő szerként jól alkalmazható a sclerosis multiplex (SM) 

kezelésében;
• javítja a cukorbetegek állapotát;
• stabilizálja a pszichikumot, semlegesíti a stressz negatív hatásait,  

és előnyösen befolyásolja a szervezet energetikai állapotát; erősíti  
a szervezetet testi és lelki kimerültség, neurózis, depresszió, valamint  
az új körülményekhez való alkalmazkodás esetén;

• javítja a bőr, a nyálkahártyák és a tüdő állapotát, védi az érrendszert.

Energetikai pályák
A Gynex elsősorban a befogadó meridián, a lép-hasnyálmirigy,  
a gyomor és a hármas melegítő energetikai pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Hormonrendszer, alkalmazkodás a körülményekhez, pszichikum 
stabilizálása, nőgyógyászati problémák
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Gyógynövénykivonatok 
fehér akác, libapimpó, 
mestergyökér, gólyaorrfű, 
kecskeruta, kömény, tejoltó galaj, 
hólyagmoszat, igazi édesgyökér, 
körömvirág, lóhere, fehér 
árvacsalán, közönséges palástfű, 
fekete áfonya, vérfű

Illóolajok
ánizs, grépfrút, indiai nárdus, 
kardamom, menta, kömény, 
majoránna, cickafark

Egyéb anyagok
víz, tejsavas kálium, 
mikrokristályos cellulóz, 
neoheszperidin, grépfrútmag-
kivonat, xantán-gumi, kálium-
szorbát

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

A gyomorral, a léppel és a hasnyálmiriggyel kapcsolatos problémák a lélek és az érzelmek területén a következő 
módon jelentkezhetnek: a környezet nehézkes felfogása, lustaság, érzelmi ingatagság, lámpaláz, idegesség, 
akaratgyengeség, önsajnálat, túlzott aggódás, lassú gondolkodás, az emlékezőképesség károsodása, 
szomorúság.
A felsorolt hangulatok és állapotok negatívan befolyásolják a lép, a hasnyálmirigy és a gyomor működését, a Gynex 
pedig minden ilyen esetben használható harmonizációs készítményként.

Pozitív mantra: „Elfogadom és szeretem a testem.”

Pentagram® gyógynövény koncentrátumok – Gynex

adagolása

Naponta 1–3x1–9 csepp, a regenerációs eljárást és a pontos adagolást beszélje meg tanácsadójával.
Figyelem!
Jódra érzékeny, illetve pajzsmirigygyulladásban (thyreoiditis) vagy pajzsmirigy-túlműködésben (hyperthyreosis), 
valamint magas vérnyomásban szenvedő személyek a készítmény szedését beszéljék meg a kezelőorvosukkal!
Terhesség és szoptatás esetén csak az orvossal való konzultáció után alkalmazzon regenerációs készítményt.
Cukorbetegek is fogyaszthatják.



Vironal

Energetikai pályák
A Vironal elsősorban a tüdő, a vastagbél, a lép-hasnyálmirigy és  
a hármas melegítő energetikai pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Tüdő, vastagbél, fertőzés

alkalmazása

• támogatja a szervezet méregtelenítését, antioxidáns és regeneráló 
hatású, elősegíti az izzadást;

• megelőzi a fertőzés terjedését nyilvános helyeken (iskola, közlekedés 
stb.);

• ösztönzi a tüdő, a vastagbél és a lép működését;
• segít a vírusok és baktériumok okozta megbetegedések megelőzésében, 

valamint kiegészítő kezelésében (megfázás, nátha, vírusbetegségek, 
influenza, lázas állapotok, légzési nehézségek, köhögés, hörghurut, 
torokfájás, orrgarat-gyulladás, torokgyulladás, arcüreg- és orrmelléküreg-
gyulladás, tüdőgyulladás, valamint gyomor- és bélpanaszok);

• antibiotikumokkal egy időben is szedhető;
• kiegészítő szerként kiválóan alkalmazható gyermekbetegségek (skarlát, 

bárányhimlő) kezelésében, illetve az azokból való lábadozás idején;
• erősíti az immunrendszert és a nyirokrendszert, valamint a csontvelő-

képződést;
• jól alkalmazható emésztési panaszok, teltség, felfúvódás, a Helicobacter 

pylori baktérium okozta gyomor- és nyombélfekély, krónikus bélgyulladás, 
hasmenés esetén;

• jótékonyan hat a bőr küllemére, rugalmasságára, száraz bőrre.
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A tüdővel és a vastagbéllel kapcsolatos problémák a lélek és az érzelmek területén a következő módon 
jelentkezhetnek: szomorúság, rosszkedv, szorongás, bezártság érzése, érzelmi fásultság, melankólia, önmagunk 
alábecsülése, vágy a szilárd rend, fegyelem és tisztaság elérésére, álmatlanság, fóbia, alvás közbeni beszéd.
A felsorolt hangulatok és állapotok negatívan befolyásolják a tüdő, a vastagbél és a lép működését, a Vironal pedig 
minden ilyen esetben használható harmonizációs készítményként.

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából 

Összetétele

Pozitív mantra: „Nyugodtan lélegezhetem mélyen.”

Gyógynövénykivonatok 
vérfű, hársfavirág, északi 
kakukkfű, igazi édesgyökér, 
benedekfű, orvosi tisztesfű, kerti 
torma, örvénygyökér, vízi torma, 
kínakéreg, nagy sarkantyúka, 
keskenylevelű ökörfarkkóró, 
sédkender, mirha, édenmag, 
grépfrút

Illóolajok 
mirha, eukaliptusz, kardamom, 
kömény, vetiver, fahéj, ánizs, 
grépfrút, niauli, guajakfa, kerti 
izsóp, kajeput, kámfor 

Egyéb anyagok
víz, tejsavas kálium, 
mikrokristályos cellulóz, 
neoheszperidin, grépfrútmag-
kivonat, xantán-gumi, kálium-
szorbát

Pentagram® gyógynövény koncentrátumok – Vironal

adagolása

Naponta 1–3x1–9 csepp, a regenerációs eljárást és a pontos adagolást beszélje meg tanácsadójával.
Figyelem!
Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet. A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Száraz, 10-25 °C hőmérsékletű helyen tartandó. Óvja a fagytól!



renol Kiemelt hatásterületek
Vese, húgyhólyag, nyirokrendszer, mozgásszervek

Energetikai pályák
A Renol elsősorban a vese, a húgyhólyag, a lép-hasnyálmirigy és  
a hármas melegítő energetikai pályáját harmonizálja.

• támogatja a szervezet méregtelenítését, antioxidáns és regeneráló 
hatású;

• regenerálja a vesét, a mellékvesét, a húgyhólyagot, a prosztatát és  
a nyirokrendszert;

• betegségmegelőző és gyógyító hatású a húgyhólyag és a húgyutak 
gyulladása, vizeletürítési problémák, vesebetegségek, valamint vesekő  
és néhány krónikus nőgyógyászati megbetegedés esetében;

• gyermekkorban kiválóan alkalmazható többek között éjszakai 
vizelettartási problémáknál;

• előnyösen hat prosztataproblémák, vizeletpangás következtében kialakult 
vizeletürítési problémák, férfi terméketlenség esetén; összességében 
jótékony hatást gyakorol a férfi nemi szervek működésére;

• harmonizálja a mellékvese-működést, és segít normalizálni a vérnyomást;
• hatékony a különböző mozgásszervi megbetegedések kiegészítő 

kezelésében (ízületi és gerincfájdalom, ízületi gyulladás – arthritis, 
kopásos ízületi betegség – arthrosis, reuma, köszvény és Bechterew-kór);

• jótékonyan hat fejfájásra, valamint hallászavarokra;
• ösztönzi a nyirokrendszer és az immunrendszer működését, segít 

eltávolítani a testből a nehézfémeket, megszünteti az alsó végtagok, 
valamint a szemhéj duzzadását;

• allergiások és asztmások számára ugyancsak ajánlott;
• segít meggyógyítani a különböző bőrbetegségeket, így az ekcémát, 

aknét;
• javítja a fogak, a körmök és a haj állapotát, illetve megakadályozza a haj 

idő előtti őszülését;
• kiválóan alkalmazható energiahiány és krónikus fáradtság esetén.

alkalmazása
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Pozitív mantra: „Biztonságban vagyok.”

A vesével és a húgyhólyaggal kapcsolatos problémák a lélek és az érzelmek területén a következő módon 
jelentkezhetnek: képtelenség az ellazulásra, félénkség, bátortalanság, kétkedés, döntésképtelenség, 
szégyenlősség, nyugtalanság, érzékenység, türelmetlenség, cinizmus, reménytelenség érzése, nemtörődömség, 
könnyelműség, a hidegtől való undor.
A felsorolt hangulatok és állapotok negatívan befolyásolják a vese és a húgyhólyag tevékenységét, a Renol pedig 
minden ilyen esetben alkalmazható harmonizációs készítményként.

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

Gyógynövénykivonatok 
tövises iglice, csarab, 
tárkonyüröm, fekete bodza, nagy 
bojtorján, nagy sarkantyúka, 
fekete ribizli, gólyaorrfű, subás 
farkasfog, porcsinfű, közönséges 
aranyvessző, betyárkóró, 
bajnóca, orvosi vasfű, kisvirágú 
füzike

Illóolajok
kardamom, citrom, ánizs, 
kámfor, gyömbér, grépfrút, vasfű, 
guajakfa, boróka, kubebabors, 
mandarin 

Egyéb anyagok
víz, tejsavas kálium, 
mikrokristályos cellulóz, 
neoheszperidin, grépfrútmag-
kivonat, xantán-gumi, kálium-
szorbát

Pentagram® gyógynövény koncentrátumok – Renol

Naponta 1–3x1–9 csepp, a regenerációs eljárást és a pontos adagolást beszélje meg tanácsadójával.

adagolása

Figyelem!
Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet. A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Száraz, 10-25 °C hőmérsékletű helyen tartandó. Óvja a fagytól!





Pentagram®

Gyógynövénytartalmú 
krémek
A Pentagram® regeneráció rendszerét 5 bioinformációs krém 
egészíti ki, amelyek szintén megfelelnek a Pentagram® 5 elemének: 
Protektin – Fa, Ruticelit – Tűz, Cytovital – Föld, Droserin – Fém, 
Artrin – Víz.

A krémek 50%-ban tartalmaznak gyógynövénykivonatokat és 
energetikailag gazdag ásványvizet a harmadkori Podhájska 
(Szlovákia) forrásból. A krémeket a gyógynövény-koncentrátumokkal 
együtt, de akár önmagukban is lehet használni. Ilyenkor  
a reflexzónákra, vagyis azokra a helyekre kell őket kenni, ahol 
az adott energetikai pályák áthaladnak, vagy azon szervek fölé, 
amelyeket az adott meridiánok befolyásolnak. A Pentagram® 
bioinformációs krémek segítségével nemcsak a testet 
harmonizálhatjuk, hanem áthangolhatjuk a kedélyállapotot,  
az érzelmeket és a viselkedést is. A legjobb, ha a krémeket 
váltakozva alkalmazzuk, és intuitív módon választjuk ki őket. Mivel 
a Pentagram® valamennyi krémje tisztító és tápláló hatású, illetve 
véd az ultraibolya (UV) sugárzással szemben, kiválóan használhatók 
mindennap az általánosan ismert, de akár a luxus kategóriájú 
krémek helyett is.

A bőr mindennap készenlétben áll, és mindennap öregszik. Nap mint 
nap ki van téve a napsugárzás, a vegyi anyagok, a klímaváltozás, 
valamint az egészség ellen elkövetett bűneink romboló hatásainak. 
Ezért rendkívül fontos, hogy bőrünket antioxidánsként működő 
készítményekkel ápoljuk. Éppen ilyen antioxidáns hatású 
összetevőket tartalmaznak a Pentagram® krémek.

További hasznos információkat talál a Pentagram® krémekről  
A Pentagram® krémes regeneráció című kiadványban.



Protektin

Energetikai pályák
A Protektin elsősorban a máj, az epehólyag, a gyomor és  
a lép-hasnyálmirigy energetikai pályáját harmonizálja.

• jelentős segítséget nyújt ekcéma, a legkülönbözőbb viszkető és gennyes 
bőrbetegségek, kiütések, herpesz, akne és szennyezett bőr esetén;

• hatékonyan gátolja a gombás fertőzés terjedését;
• támogatja a gyulladt és nehezen gyógyuló sebek kezelését;
• kiváló kiegészítő készítmény a vitiligo (a bőr körülírt helyein mutatkozó 

festékhiány) kezelésekor;
• mérsékli az allergiás bőrpanaszokat (csalánkiütés, rovarcsípés), valamint 

nyugtatja a bevörösödött és pigmentes bőrfoltokat;
• jól kezelhető vele a szemölcs és a tyúkszem, anyajegyekre is 

alkalmazható;
• emésztési probléma vagy elégtelen epeműködés esetén az epehólyag 

tájékára, vagyis a jobb bordaív alá kell kenni;
• védi a testet a káros sugárzásokkal szemben (UV, elektromágneses 

sugárzás stb.);
• csillapítja a fejfájást, a lelki-érzelmi feszültséget és a stresszt  

(a halántékra kenve);
• remek segítséget nyújt nemcsak diákoknak, hanem mindenkinek,  

aki a munkája során megerőlteti a szemét;
• javítja a körmök és a haj minőségét.

alkalmazása

Kiemelt hatásterületek
Kiütés, ekcéma, szemölcs, gomba, UV sugárzás, akne
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Támogatja a kreativitást, az alkotókészséget és az eredeti gondolkodást. Csillapítja a harag, az impulzivitás, a düh 
és az ingerültség érzését. Segítséget nyújt ellentmondásos személyiség, lelki kiegyensúlyozatlanság és nehéz 
élethelyzetek esetén. Beindítja a gyógyító, valamint a védelmi folyamatokat, és hatása mindig a leggyengébb 
pontra összpontosul.

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

Pozitív mantra: „Hallgatok a lelkemre, tudom, mi bánt,  
és befogadom a békét.”

Gyógynövénykivonatok (kb. 48%)
közönséges gyujtoványfű, 
vérehulló fecskefű, nyúlszapuka, 
mezei zsurló, tejoltó galaj, 
háromszínű árvácska, fekete 
nadálytő, nagy bojtorján, kálmos, 
gólyaorrfű, füstike, japánakác, 
csukóka, kecskeruta, igazi 
édesgyökér, csarab, arália, 
sárkányvérpálma

Illóolajok
édeskömény, tealevél, ámbra, 
nagyvirágú bársonyvirág, vetiver, 
kardamom, levendula, rózsaillatú 
muskátli, ánizs, kámfor, 
csillagánizs, tuja és gyömbér

Egyéb anyagok
podhájskai termálvíz, len-, szója-, 
ligetszépe-, ricinus- és amerikai 
mogyoróolaj, perui balzsam, 
kálium-humát, Helix pomatia és 
Eisenia foetida kivonata, retinol, 
béta-glükánok, lecitin, valamint 
mirha, százszorszép, tömjén 
és sárkánycserje kivonatok 
kombinációja

Pentagram® gyógynövénytartalmú krémek – Protektin



ruticelit Kiemelt hatásterületek
Erek, szív, vérellátás, immunrendszer, UV sugárzás, stressz

Energetikai pályák
A Ruticelit elsősorban a szív, a lép-hasnyálmirigy, a vékonybél, a máj 
és a vese energetikai pályáját harmonizálja.

• javítja az erek és a hajszálerek rugalmasságát, segítséget nyújt 
visszértágulat, aranyér és felületi töredezett hajszálerek esetében, 
óvja a cukorbetegek érrendszerét, valamint felgyorsítja a véraláfutások 
felszívódását;

• serkenti a vérellátást, segíti a szövetek oxigénellátását és az anyagcsere-
 termékek (pl. tejsav) eltávolítását; használatával megelőzhető  

a narancsbőr kialakulása;
• csillapítja az izomgörcsöt, az izom- és ínfájdalmat, regenerálja  

a megerőltetett izmokat;
• jelentős segítséget nyújt fájdalmas menstruáció, rendszertelen vérzés 

esetén, a klimax időszakában, méhmióma- és méhnyálkahártya-
vérzéskor;

• jól alkalmazható krónikus hörghurut és asztma esetén; támogatja  
a hangképzést;

• kiválóan használható égési sérülés, forrázási seb, felfekvés, kipállás stb. 
esetén, valamint minden gyenge vérellátású, nehezen gyógyuló sebre;

• regenerálja a bőrt, megelőzhető vele a ráncosodás és a bőr idő előtti 
öregedése, véd az UV sugárzástól és a napallergiától;

• hasznos fejfájás, lelki-érzelmi feszültség, stressz és idegesség esetén;
• meggyorsítja a gyulladt idegek gyógyulását;
• segíti a szív munkáját (szívdobogásérzés, aritmia, infarktus megelőzése), 

a lép, a csecsemőmirigy és az immunrendszer működését, továbbá 
támogatja a hasnyálmirigyet (cukorbetegség, megfelelő emésztés).

• A halántékra, a homlokra és a két szemöldök közé kenve élesíti a látást;

alkalmazása
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A tudás utáni vágy, illetve a kíváncsiság fokozásával megkönnyíti a tanulást, csillapítja a szomorúság érzését, növeli 
a koncentrálóképességet, és javítja az idős emberek tájékozódását.

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

Pozitív mantra: „Én vagyok a tűz, ami lobog bennem.”

Gyógynövénykivonatok (kb. 52%)
japánakác, fekete ribiszke, vérfű, 
kerti ruta, hajdina, páfrányfenyő 
(ginkgo), mezei zsurló, virginiai 
varázsmogyoró, hegyi árnika, 
vadgesztenye, orbáncfű, fekete 
nadálytő, somkóró, körömvirág, 
nyúlszapuka

Illóolajok
levendula, fenyő, mandarin, teafa, 
cickafark

Egyéb anyagok
podhájskai termálvíz, len-, 
szója-, szezám- és ricinusolaj, 
perui balzsam, kálium-humát, 
retinol, liposzómák, lecitin, 
Eisenia foetida kivonata, valamint 
mirha, tömjén és sárkánycserje 
kivonatok kombinációja

Pentagram® gyógynövénytartalmú krémek – Ruticelit



Cytovital Kiemelt hatásterületek
Hámréteg, hegek, narancsbőr, fogamzás, UV sugárzás, daganatok

alkalmazása

• regenerálja, hidratálja és fiatalítja a hámsejteket, használatával 
megelőzhető a ráncok kialakulása, alkalmazható pigmentfoltok, csíkok 
(striák), vitiligo (a bőr körülírt helyein mutatkozó festékhiány), akne, 
herpesz kezelésére, valamint szájzug-gyulladás és kisebb horzsolások 
esetén;

• véd az UV sugárzás és a szabad gyökök káros hatásaitól;
• megelőzhető vele a narancsbőr, a bőrkinövések, lipómák kialakulása;
• kiválóan alkalmazható mindenfajta seb kezelésekor (var, horzsolás stb.), 

gátolja a hegesedést;
• harmonizálja a pajzsmirigy működését;
• összehangolja a belső elválasztású mirigyek működését, segít rendbe 

hozni a rendszertelen és fájdalmas menstruációs ciklust;
• jótékony hatású petefészek-, pajzsmirigy- és mellciszta esetén, méh 

mióma, valamint gombás eredetű hüvelyfertőzés és a hüvelybemenet 
sorvadással járó (atrófiás) gyulladása esetén;

• növeli a fogamzás valószínűségét, javítja a nemi szervek állapotát;
• daganatellenes hatású, ha a sugárkezelt bőrfelületre kenjük, kiválóan védi 

a radioterápia során sérült bőrfelületet.

Energetikai pályák
A Cytovital elsősorban a befogadó, a tüdő, a szív, a gyomor,  
a lép-hasnyálmirigy, valamint a húgyhólyag és a hármas melegítő 
energetikai pályáját harmonizálja.
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Pozitív mantra: „Gyengéd a lelkem, gyengéd a testem,  
szeretettel gondoskodom magamról.”

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

Segíti a munkabírást (a tanulást és az alkotó tevékenységet), fokozza az értékelés, a becslés realitását 
(matematika, közgazdaságtan), bonyolult élethelyzetekben erősíti a bizonyosság érzését. Javítja az éleslátást, 
fokozza a gyengédséget, az empátiát (beleérző képességet), valamint a segítségnyújtás képességét. Erősíti  
a női energiákat is.

Gyógynövénykivonatok (kb. 52%)
vanília, levendula, 
salamonpecsét, igazi édesgyökér, 
édeskömény, gotu kola, 
szecsuáni bors, gyömbér, 
földitömjén, békakonty, szeklice 
imola, közönséges gyujtoványfű, 
csukóka

Illóolajok
levendula, pacsuli, ámbra, 
kardamom, szerecsendió, 
gyömbér, mandarin, geránium, 
nagyvirágú bársonyvirág, 
eukaliptusz, ánizs, boldo

Egyéb anyagok
podhájskai termálvíz, len-, szója-, 
szezám- és ricinusolaj, amerikai 
mogyoró, kender és mákolaj, 
retinol, lecitin, béta-glükánok, 
Helix pomatia és Eisenia foetida 
kivonata, valamint mirha, 
tömjén és sárkánycserje kivonat 
kombinációja

Pentagram® gyógynövénytartalmú krémek – Cytovital



Droserin Kiemelt hatásterületek
Megfázás, immunrendszer, allergia, kiütések

alkalmazása

• előnyös hatású légúti betegségek, köhögés, torokfájás, nátha, felső légúti 
és középfülgyulladás, asztma esetén, leginkább a fertőzés kezdetén 
képes kifejteni hatását; 

• segíti a hangszálak megfelelő működését, a légzést, valamint az 
arcüregek átjárhatóságát; mérsékelheti a horkolást;

• erősíti az immunrendszert;
• regenerálja a cigarettafüst által károsodott tüdőt;
• hatékony a herpesz kezelésében;
• nyugtatja a gyulladt, bepirosodott bőrt, az allergiás bőrkiütéseket, 

csillapítja a pikkelysömör, az ekcéma és az akne tüneteit;
• jól alkalmazható általános alapozókrémként, száraz bőr kezelésére 

kézkrémként, illetve a bőr pórusainak eltömődésekor, továbbá 
pigmentfoltokra;

• segíthet felfúvódás, bélproblémák és alhasi fájdalom esetén;
• védi a szív és az érrendszer működését;
• hasznos gennyes kiütésekre, nedvedző ekcémára, hathatós segítséget 

nyújt gombás fertőzéseknél;
• a bőrbe belemasszírozva hatékonyan ellazítja a nyakizmot.

Energetikai pályák
A Droserin elsősorban a tüdő, a vastagbél, a vékonybél, a szív, a máj 
és a gyomor energetikai pályáját harmonizálja.
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Pozitív mantra: „a szépség belülről és kívülről is látszik. 
Tetszem a világnak és saját magamnak is.”

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

Harmonizálja a szívcsakra működését, és kiválóan alkalmazható olyan lelkiállapotokban, amelyeket szomorúság, 
nyugtalanság, sírás vagy szorongás kísér. Erősíti a lelket, javítja az önkifejezés és önérvényesítés (asszertivitás) 
képességét, erősíti az egót. Fokozza az életkedvet, segíti az önmegvalósítást, növeli az önbizalmat  
és az önállóságot.

Gyógynövénykivonatok (kb. 49%)
pettyegetett tüdőfű, szurokfű, 
útifű, ökörfarkkóró, édesgyökér, 
japánakác, martilapu, nagy 
sarkantyúka, kurkuma, izsóp, 
kínakéreg, izlandi zuzmó, kerti 
kakukkfű, kenderkefű, százlevelű 
rózsa, arália, gyömbér, mezei 
zsurló, fehér mályva

Illóolajok
kámfor, édeskömény, 
pálmarózsa, guajakfa, sztórax-
fa, teafa, fenyő, kakukkfű, mirha, 
eukaliptusz, boróka, gyömbér, 
geránium, cédrus

Egyéb anyagok
podhájskai termálvíz, 
len-, szezám-, ricinus-, 
amerikaimogyoró- és kenderolaj, 
kálium-humát, retinol, valamint 
mirha-, tömjén és sárkánycserje 
kivonatok kombinációja

Pentagram® gyógynövénytartalmú krémek – Droserin



artrin

alkalmazása

• csillapítja a fájdalmat, regenerálja a sérült szöveteket, kiválóan 
alkalmazható a mozgásszervek ápolására, jótékonyan hat ízületi 
panaszok (arthrosis, arthritis), reuma esetén, csillapítja a növekedési 
fájdalmat, regenerálja a sérülések vagy műtét miatt károsodott szöveteket 
(ízületek, izmok, inak, csontok);

• hatékony fejfájás, lelki-érzelmi feszültség, fáradtság, kimerültség esetén, 
segíthet hányingernél, valamint fülproblémánál (halláscsökkenés, 
fülzúgás, fülcsengés);

• használata előnyös felső légúti fertőzéskor (köhögés, nátha), csillapítja  
a lázat,

• segíti a nehezen gyógyuló sebek gyógyulását, elállítja a vérzést;
• előnyösen hat akut gyulladás (epehólyag, hasnyálmirigy, izmok, ínak, 

vénák, tüdő, vese, középfül, belek – hasmenéssel kísérve –, pajzsmirigy, 
testüregek, fogak) kiegészítő kezelésekor, illetve baleset vagy műtéti 
beavatkozás következtében kialakult gyulladás kezelésekor;

• jótékonyan befolyásolja a vese, a húgyhólyag, a petefészek, 
a petevezeték, a méh és a prosztata krónikus gyulladásos 
megbetegedéseit, segítségével megelőzhető a húgykő képződése;

• óvja a vesét, segíti működését;
• támogatja a spermatermelődést a herében;
• segíti a nyirokrendszer működését, a nyirokáramlást, gátolja a víz 

felhalmozódását a szervezetben;
• kiváló kiegészítő készítmény a narancsbőr és az akne kezelésében, 

tisztítja a bőrt.

Energetikai pályák
Az Artrin elsősorban a lép-hasnyálmirigy, a gyomor, a máj,  
a húgyhólyag, a vese, a hármas melegítő energetikai pályáját és  
a befogadó meridiánt harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Gyulladás, fájdalom, mozgásszervek, nyirokrendszer



28–29
Pentagram® gyógynövénytartalmú krémek – Artrin

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

Gyógynövénykivonatok (kb. 50%)
fekete nadálytő, kálmos, 
betyárkóró, fehér akác, 
legyezőfű, hegyi árnika, kapor, 
vadgesztenye, közönséges 
gyujtoványfű, édesgyökér, 
aranyvessző, babér, görögszéna, 
orvosi somkóró, gyömbér, nagy 
sarkantyúka

Illóolajok
rozmaring, eukaliptusz, kámfor, 
mirha, sztórax-fa, levendula, 
télizöld meténg, tuja, gyömbér, 
fahéj és szegfűbors

Egyéb anyagok
podhájskai termálvíz, len-, 
ricinus- és amerikaimogyoró-
olaj, kálium-humát, lecitin, 
liposzómák, valamint mirha, 
tömjén és sárkánycserje kivonat 
kombinációja

Csillapítja a lelki-érzelmi feszültséget, segít a körülmények elfogadásában. Aktivizálja a lelki frissesség,  
a szabadság érzését, és segít harmóniát teremteni a test, a lélek és a szellem között. Mindennapos használatra 
alkalmas.

Pozitív mantra: „ a testemnek szárnyai vannak.”





További  
gyógynövény-
koncentrátumok
Az ENERGY kínálatában megtalálható további két gyógynövény-
koncentrátum, a Stimaral és a King Kong. Ezek jellegzetesen 
adaptogén hatású készítmények, vagyis segítik a szervezetet  
a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásban, az ezzel 
kapcsolatban jelentkező stressz oldásában. Energiát adnak, ha hiány 
van belőle, emellett nyugtató, szorongásoldó hatásúak. Többek 
között megtalálhatók bennük a következő adaptogén gyógynövények: 
leuzea, „aranygyökér” – Rhodiola rosea, arália, smilax, csukóka, 
schizandra, ginszeng. Olyan hatékony biostimulánsokról van 
szó, amelyek elsősorban a szervezet nem specifikus védelmi 
rendszerét, az anyagcserét és az ellenálló-képességet támogatják. 
Segítenek megbirkózni a testi és lelki terheléssel, illetve elősegítik 
az alkalmazkodást a megváltozott külső és belső körülményekhez. 
Javítják a kondíciót, az idegrendszer állapotát, az alvás minőségét, 
lassítják az öregedés folyamatát, és számos más előnyös 
tulajdonságuk van.

A mai világ egyre nagyobb követelményeket támaszt szervezetünk 
fizikai, de főleg pszichikai teljesítményével szemben. Modern 
társadalmunkban rengeteg ember él állandó stressznek, 
túlterhelésnek, gyakori klímaváltozásoknak kitéve, szennyezett 
környezetben. Mindez nagymértékben kimeríti szervezetünk 
energiatartalékait. A biostimuláns és harmonizáló hatású 
gyógynövények hatékonyan csillapítják és ellensúlyozzák e negatív 
tényezők hatását. Előnyük, hogy hosszan tartó alkalmazás után sem 
veszítenek hatékonyságukból, és intenzív stimuláló hatásuk ellenére 
sem okoznak semmiféle függőséget.



Stimaral Kiemelt hatásterületek
Stressz, alkalmazkodás, lelki problémák, teljesítőképesség

alkalmazása

• támogatja az immunrendszert, antioxidáns és méregtelenítő hatású;
• elősegíti a szervezet alkalmazkodóképességét (adaptációját)  

a megváltozott életkörülményekhez és -feltételekhez, csillapítja a stressz 
hatását;

• támogatja a szervezetet fokozott testi vagy lelki terhelés esetén, növeli  
a teljesítőképességet;

• javítja az agytevékenységet, támogatja a koncentráló-, emlékező- és 
felfogóképességet, a matematikai képességeket, előnyösen hat tanulási 
nehézségekkel küzdő gyermekek állapotára;

• jótékony hatású kimerültség esetén, hathatós segítséget nyújt a krónikus 
fáradtság szindrómával (CFS) küzdőknek;

• kiválóan alkalmazható idegbetegség, ingerlékenység, szorongás, 
neuraszténia és álmatlanság esetén;

• megelőzhető, illetve enyhíthető vele az időskori szenilitás és elbutulás 
(dementia); kiegészítő szerként kiválóan alkalmazható Parkinson-kórban 
és sclerosis multiplexben (SM) szenvedő betegeknél;

• előnyösen hat máj- és lépbetegség, mellékvese-, valamint 
pajzsmirigyprobléma esetén;

• támogatja a szívműködést és a vérkeringést, normalizálja az alacsony 
vérnyomást;

• enyhe vágyserkentőként (afrodiziákumként) hat mindkét nemnél;
• néhány nőgyógyászati és szexuális probléma kiegészítő kezelésére  

is alkalmas.

Energetikai pályák 
A Stimaral elsősorban a kormányzó vezeték, a máj, az epehólyag,  
a lép-hasnyálmirigy, a hármas melegítő, a szív és a tüdő energetikai 
pályáját harmonizálja.
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Összetétele

További gyógynövény-koncentrátumok – Stimaral

Gyógynövénykivonatok
csukóka, fahéjfa, Rhodiola rosea, 
kálmos, bárányüröm, leuzea, 
kínai citrommagnóba, Ginkgo 
biloba, édeskömény, szurokfű, 
arália

Illóolajok
menta, kubebabors, kömény, 
kardamom, grépfrút

Egyéb anyagok
víz, kálium-laktát, mikrokristályos 
cellulóz, neoheszperidin, 
grépfrútmag-kivonat, xantán-
gumi,  kálium-szorbát

adagolása

Naponta 1–3x1–9 csepp, a regenerációs eljárást és a pontos adagolást beszélje meg tanácsadójával.

Pozitív mantra: „Jelen vagyok itt és most.”

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Segít a személyiségfejlődésben és abban, hogy összhangba kerüljünk a világegyetem törvényeivel. Jó kedvre 
derít, mozgósítja a szervezet energiáit, nyugalmat, örömöt, eufóriát és inspirációt hoz – de csak akkor, ha 
hajlandóak vagyunk elfogadni belső iránytűnk útmutatását. Segít a múlttól való elszakadásban és a jövő miatt 
érzett félelem leküzdésében, abban, hogy saját kezünkbe vegyük sorsunkat.

Figyelem!
Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet. A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Száraz, 10-25 °C hőmérsékletű helyen tartandó. Óvja a fagytól!



King Kong

Energetikai pályák
A King Kong elsősorban a kormányzó vezeték, a tüdő, a szív, a vese, 
a húgyhólyag, az epehólyag, a vastagbél, a lép-hasnyálmirigy és  
a hármas melegítő energetikai pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Csontok, izmok, ízületek, kiválasztó szervek, szexuálitás, aktivitás

alkalmazása

• javítja a csontok, a porcok és a bőr állapotát;
• hozzájárul a csontritkulás megelőzéséhez, folyamatának lassításához, 

felgyorsítja a törések és a sérülések gyógyulását, előnyösen hat 
izomsorvadás, ízületi bántalmak (arthrosis, arthritis, köszvény), valamint 
gerincfájdalom esetén;

• természetes anabolikus hatása révén elősegíti az izomépítést, növeli  
a teljesítőképességet;

• erősíti az immunrendszert;
• jól alkalmazható prosztata-, húgyhólyag-, vese- és bélgyulladásban;
• harmonizálja a hormonrendszer, elsősorban a mellékvese működését;
• hatékony a potenciazavarok (impotencia) kiegészítő kezelésében, 

támogatja a szexuális aktivitást;
• előnyös fáradtság és pszichikai terhelés esetén;
• használható herpesz, ekcéma és akne kezelésekor;
• véd a túlzott napsugárzás káros hatásaitól;
• fizikai terhelés idején támogatja a zsírégetést,
• jótékonyan hat szorongással, félelemmel és fóbiával küzdőknél, erősíti  

az akaratot.
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Összetétele

Stabilizálja a pszichikumot, hozzájárul a megváltozott körülmények elfogadásához. Ösztönzi, hogy magunkra 
találjunk, és így boldoguljunk. A legjobbat hozza ki belőlünk, képessé tesz a jobb teljesítményre, energiát, 
akaratot, határozottságot kölcsönöz. Szedése révén úgy érezzük: „igen, meg tudom tenni”. Segít leküzdeni az 
alsóbbrendűség és a kishitűség érzését.

Gyógynövénykivonatok
ginszeng, lucerna, vidrafű, smilax, 
homoktövis, máriatövis, Muira 
puama, mezei iringó, kenderkefű, 
kínai citrommagnóba, szudáni 
hibiszkusz, galagonya, szecsuáni 
bors, dang-sen, benedekfű

Illóolajok
nárdusz, curry levél, majoránna, 
kardamom, grépfrút

Egyéb anyagok
víz, kálium-laktát, mikrokristályos 
cellulóz, neoheszperidin, 
grépfrútmag-kivonat, xantán-
gumi,  kálium-szorbát

adagolása

Naponta 1–3x1–9 csepp, a regenerációs eljárást és a pontos adagolást beszélje meg tanácsadójával.
Figyelem!
Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet. A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Száraz, 10-25 °C hőmérsékletű helyen tartandó. Óvja a fagytól!

További gyógynövény-koncentrátumok – King Kong

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Pozitív mantra: „Önmagam vagyok, bátor és erős.”





Az egyedülálló természeti forrásokból készült készítmények közé 
három – belsőleg és külsőleg egyaránt alkalmazható – termék 
tartozik.

A Fytomineral az USA-beli Utah államból származó, több mint 
60-féle ásványi anyagot és nyomelemet könnyen felszívódó 
formában tartalmazó, folyékony készítmény. Mivel a legtöbb 
krónikus egészségügyi probléma együtt jár az ásványi anyagok 
és nyomelemek hiányával, a Fytomineral e tekintetben az egyik 
legértékesebb forrás.

A Drags Imun alapanyaga a dél-amerikai Amazónia területén 
élő, gyógyító erejű fa nyers gyantája, amely a helyi őslakosság 
évszázados népi gyógyászatának elválaszthatatlan része.

A Cytosan egyedülállósága az oroszországi Primorszkból 
(szentpétervári körzet) származó alapanyag magas 
humáttartalmában rejlik. Mélyreható méregtelenítő hatásának 
köszönhetően széles körben felhasználható.

Egyedülálló 
természeti források



Fytomineral Kiemelt hatásterületek
Egyensúly, anyagcsere, méregtelenítés, immunrendszer, fáradtság

alkalmazása

• könnyen felszívódó, létfontosságú ásványi anyagokkal és nyomelemekkel 
látja el a szervezetet, növeli a vitaminok és ásványi anyagok 
hasznosulását;

• hozzájárul az állandó belső környezet (homeosztázis) és a bioenergetikai 
egyensúly fenntartásához; gátolja a sejtkárosító hatású szabad gyökök 
működését, valamint a sejtek idő előtti öregedését;

• támogatja a szervezetben zajló méregtelenítő folyamatokat (elsősorban  
a nehézfémeket távolítja el), valamint erősíti az immunrendszert;

• hozzájárul a hormonrendszer szabályozó tevékenységéhez (hormonzavar, 
premenstruációs szindróma – PMS, változókor);

• támogatja az enzimek képződését és működését;
• enyhíti a cukorbetegséggel és az elégtelen pajzsmirigyműködéssel
 együtt járó panaszokat;
• előnyös az alkalmazása energiahiány, krónikus fáradtság szindróma 

(CFS), kimerültség, esetleg lábadozás (sérülés, műtét, életfordulatok 
után) esetén;

• kiegészítő készítményként kiválóan alkalmazható hasnyálmirigy-, máj-, 
bél- és veseproblémáknál;

• jótékonyan hat a bőrre (ekcéma, bőrkiütések), regenerálja a csontokat,  
a fogakat, a hajat és a körmöket;

• használatával megelőzhető a csontritkulás, illetve lassítja a folyamat 
előrehaladását;

• támogatja a vérképzést;
• szoptatás időszakában segít kielégíteni a megnövekedett ásványi anyag 

szükségletet;
• kiegészítő szerként hatékony lehet daganatos betegségek kezelésekor.

Energetikai pályák
A Fytomineral elsősorban a hármas melegítő, a lép-hasnyálmirigy,  
a gyomor, az epehólyag, a húgyhólyag, valamint a befogadó és  
a kormányzó vezeték energetikai pályáját harmonizálja.
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mik azok a kolloid ásványok?

A talajban levő mikroorganizmusok az ásványi anyagok szervetlen alkotóelemeit a növények számára 
felhasználható formájúvá alakítják át. Gyökérrendszerük segítségével a növények felszívják ezeket az ásványi 
anyagokat és nyomelemeket, majd a fotoszintézis során szerves kolloid forma keletkezik belőlük. A kolloid ásványi 
anyagokat a növény ultra-kicsiny részecskéi hozzák létre. Az emberi szervezet az így létrejött ásványi anyagok és 
mikroelemek 98%-át képes hasznosítani. A kolloid ásványokat a megkövesedett növényi szedimentumból nyerik ki.

Összetétele

Ásványi anyagok és nyomelemek (mennyiségük szerint csökkenő sorrendben)
Magnézium Mg, alumínium Al, kálium K, kalcium Ca, vas Fe, kén S, nátrium Na, szilícium Si, klór Cl, foszfor P, 
mangán Mn, lítium Li, prazeodímium Pr, neodímium Nd, cink Zn, tellúr Te, wolfram W, tórium Th, cérium Ce, 
stroncium Sr, réz Cu, rubidium Rb, nikkel Ni, gallium Ga, molibdén Mo, hafnium Hf, európium Eu, terbium Tb, kobalt 
Co, nióbium Nb, irídium Ir, diszprózium Dy, szkandium Sc, cirkónium Zr, szamárium Sm, erbium Er, króm Cr,  
bór B, bizmut Bi, palládium Pl, ródium Rh, lantán La, germánium Ge, vanádium V, cézium Cs, platina Pt, ruténium 
Ru, gadolínium Gd, tallium Tl, indium In, bárium Ba, ozmium Os, rénium Re, holmium Ho, itterbium Yb, antimon Sb, 
arany Au, szelén Se, ittrium Y, ezüst Ag, lutécium Lu, berillium Be, titán Ti.

Javaslat a Fytomineral felhasználására

• Ásványvíz vagy más néven ionos ital: 40 csepp Fytomineral 1 liter szénsavmentes vízbe csepegtetve.
• Növények táplálása: 4 csepp Fytomineral 1 liter vízbe (az egészséges növekedés elősegítésére).
• A haj, a fejbőr, a körmök és a bőr regenerálása: mosás után bele kell dörzsölni a hajba, a körömbe, a bőrbe 

(javítja a minőséget, rugalmasságot és táplál).
• Háziállatok gondozása: 2 csepp az állat friss ivóvizébe.

Felnőtteknek: napi 1 alkalommal legfeljebb 6 ml (kb. 30 csepp), egy pohár vízben.
Gyermekeknek 3–12 éves kor között: naponta 1 alkalommal max. 3 ml (kb. 15 csepp), egy pohár vízben.
Hároméves kor alatt alkalmazása nem ajánlott!

adagolása

Egyedülálló természeti források – Fytomineral



Drags Imun

Energetikai pályák
A Drags Imun elsősorban a lép-hasnyálmirigy, a gyomor,  
a hármas melegítő, a vékonybél és a vastagbél energetikai pályáját 
harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Vér, csontvelő, immunrendszer, lép, daganatos megbetegedések

alkalmazása

• bizonyítottan erős baktérium- és vírusellenes, valamint antioxidáns hatása 
van;

• hatékony segítséget nyújt az influenza A és B vírusa, az endovírusok, 
a retrovírusok és a parainfluenza vírusai által okozott légúti 
megbetegedések kiegészítő kezelésében, csillapítja a lázat;

• előnyös hatású májgyulladásban (hepatitis A és B), fertőző 
mononucleosisban, valamint herpesz vírusok ellen;

• vérzéscsillapító, összehúzó hatású, alkalmas mindenfajta felületi seb 
kezelésére, és enyhülést hoz az aranyeres panaszokra;

• kiválóan használható a fogágy elfajulása (paradontosis), ínyvérzés, 
erőteljes fogszuvasodás (káriesz) esetén, továbbá foghúzás után;

• ösztönzi a hámképződést, felgyorsítja a sebek, szövetek, afták és a bőr 
gyógyulását, gátolja a hegesedést;

• kiegészítő készítményként alkalmazható gyomorfekély és más 
emésztőrendszeri betegségek kezelésében;

• tisztítja a beleket, hasznos a hasmenéssel járó betegségekben 
(E. coli, Enterobacter, szalmonella fertőzés), mérsékli a puffadást, 
csillapítja a gyulladásos megbetegedésekkel (Crohn-betegség, fekélyes 
vastagbélgyulladás) járó panaszokat;

• támogatja a lép, a hasnyálmirigy és a pajzsmirigy működését, fokozza  
a szervezet ellenálló-képességét;

• tisztítja a vért, valamint előnyösen befolyásolja a vérsejtek képződését  
és regenerálódását vérszegénységben és leukémiában;

• védi a központi idegrendszert, segíthet sclerosis multiplexben (SM)  
és Parkinson-kórban szenvedő betegeknek;

• stresszellenes, erősítő (tonizáló) hatású, pótolja a szervezet energiáit 
fáradtság és kimerültség esetén, fokozza a nemi vágyat (afrodiziákum).
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Összetétele

A Drags Imun belsőleg és külsőleg egyaránt alkalmazható.

Belső alkalmazása:
Naponta 1–3 alkalommal legfeljebb 10 csepp, egy pohár vízben feloldva, étkezés után.
Akut problémáknál: napi 3x7 csepp.
Krónikus problémák esetén: naponta 3x3 csepp.
A test méregtelenítésének elősegítésére növelni szükséges a bevitt folyadékmennyiséget!

Külső alkalmazása:
Öblögető szerként: 3–5 csepp egy pohár vízben.
Fogágybetegség esetén adagolja a fogkefére.
Külső sérülés kezelésére csepegtesse közvetlenül a bőrére.

Használat előtt enyhén felrázandó, az esetleg észlelt lerakódások nem károsak és nem csökkentik a készítmény 
hatékonyságát.

Figyelem!
A Drags Imun használata ellenjavallt immunválasz-csökkentő (immunszuppresszív) gyógyszerek szedése idején.
Terhes és szoptató kismamák számára nem ajánlott.

adagolása

Egyedülálló természeti források – Drags Imun

Gyógyító erejű gyanta amazóniából

A dél-amerikai Croton lechleri fából származó, 100%-ban természetes gyanta, tartósítószer nélkül.

A Croton spp. Közép- és Dél-Amerika esőerdeiben honos fafajta. Az őshonos lakosság a fa rubinszínű nedvét már 
évszázadok óta hasznosítja a gyógyászatban. A fa gyantája vízben oldódik, és jelentős mennyiségű szekunder 
metabolitot tartalmaz (több mint 90% szárazanyag). A legfontosabbak közé a taspin, a proantocianidinek, a dimetil-
cedrusin és a katechinek tartoznak. Habosodása a természetes szaponinok jelenlétének következménye.
Az úgynevezett „sárkányvér” sebgyógyító hatásait számos egészségi probléma esetén kiaknázhatjuk. A Drags 
Imunnak – elsősegélynyújtásra alkalmas szerként – mindenki számára azonnal elérhetőnek kellene lennie.



Cytosan

Energetikai pályák
A Cytosan elsősorban a vastagbél, a vékonybél, a gyomor, a máj, az 
epehólyag, a lép-hasnyálmirigy és a kormányzó vezeték energetikai 
pályáját harmonizálja.

alkalmazása

• jótékony hatású baktérium- és vírusfertőzés esetén (herpesz vírus, 
Cytomegalo vírus, Helicobacter pylori baktérium stb.), ösztönzi az 
immunrendszer működését, gyulladásellenes, méregtelenítő, vértisztító 
hatású;

• kiválóan alkalmazható a szájüreg, a garat, a gyomor, a vékony- és  
a vastagbél nyálkahártyáinak gyulladásakor (Crohn-betegség, fekélyes 
vastagbélgyulladás), valamint gyomor- és nyombélfekélyben;

• csillapítja a hátfájást, a reumás panaszokat, valamint az ízületek 
megbetegedése (arthrosis, arthritis) okozta fájdalmat;

• hatékony a herpesz, az ekcéma, az akne és más kiütések kezelésében;
• hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez;
• előnyös hatású hormonproblémák, rendszertelen menstruáció és klimax 

esetén;
• alkalmazásával megelőzhető a csontritkulás, illetve mérsékli a folyamat 

előrehaladását;
• jótékonyan hat krónikus fáradtság szindrómában (CFS), energiával tölt fel;
• regenerálja a fertőző májbetegségek (májgyulladás, mononucleosis)  

és méreganyagok (májzsugorodás) miatt károsodott májat;
• hasznos kiegészítője az onkológiai betegségek orvosi kezelésének  

és a radioterápiának, hozzájárul a visszaesés megelőzéséhez;
• enyhíti a cukorbetegséggel együtt járó egészségi problémákat;
• jól használható fogágygyulladás (parodontitis) és fogszuvasodás (káriesz) 

megelőzésére és kiegészítő kezelésére;
• segít eltávolítani a szervezetből a gombákat (pl. Candida albicans);
• védelmet nyújt a szabad gyökökkel, a nehéz fémekkel,  

a méreganyagokkal és a környezetünkből származó más toxinokkal 
szemben, és lassítja a sejtek öregedését.

Kiemelt hatásterületek
Méregtelenítés, belek, máj, mozgásszervek, daganatok, energia
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Összetétele

adagolása

Felnőtteknek és 12 évesnél idősebb gyermekeknek: napi 1–2 kapszula; a gyors aktiválás érdekében napi  
3 kapszula is szedhető.
Gyermekeknek 6–12 éves kor között: naponta 1 kapszula.
Gyermekek 3–6 éves kor között: napi ½ kapszula, meleg, mézes teában feloldva.
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott.

Aktív anyagok 
kálium-humát
szilimarin
borostyánkősav

Egyéb anyagok
zselatin

Egyedülálló természeti források – Cytosan

a Cytosan további alkalmazhatósági területei:

Intenzív bőrmaszk: kis mennyiségű vízben oldja fel egy kapszula tartalmát, ily módon intenzív regeneráló 
bőrpakolást készíthet, amelyet arcára és dekoltázsára kenhet. Miután a maszk teljesen megszáradt, mossa  
le vízzel. A pakolás hatásfokát azzal is növelheti, hogy kevés bioinformációs krémet is ad hozzá. A Cytosanból 
készített sűrű masszát minden olyan területen felhasználhatja, ahol valamilyen bőrkárosodás lépett fel (égési 
sérülés, horzsolás, káros anyaggal való érintkezés). Megjegyzés: a fent említett felhasználási módra a Cytosan 
fomentum is alkalmas.

Növények tápszere: amennyiben egy kapszula Cytosant feloldunk néhány liter vízben, növényeink is élvezhetik 
a humátok jótékony hatását. Rendszeres Cytosanos locsolással nem csak az általunk termesztett növények 
terméshozamát növelhetjük, hanem a termés minőségét is javíthatjuk, és erősíthetjük növényeink ellenálló-
képességét a gombákkal szemben. 

Állatoknak: a Cytosan olyan készítmény, amelyet nyugodtan adhat házi kedvencének is. Használatával 
természetes módon előzhetjük meg a tenyésztett állatok betegségeit, növelhetjük vitalitásukat.

Egyedülálló regeneráló pakolás: Egy Cytosan kapszula tartalmát keverje össze néhány ml Fytominerallal, és 
tegyen hozzá kb. 3 csepp Drags imunt. Így sűrű krémet kap, amelyet teste bármelyik részére felkenhet  
a mozgásszervek regenerálása (arthrosis, arthritis, végtagduzzanatok, sérülések esetén), fájdalomcsillapítás 
(ízületek, fogak, fej), illetve bőrtisztítás és -táplálás céljából.

Ellenjavallat: citosztatikus szerek (kemoterápia) alkalmazásával egy időben ne szedjünk Cytosant!



Energetikai pályák
A Cytosan Inovum elsősorban a vastagbél, a vékonybél, a gyomor, 
a máj, az epehólyag, a lép-hasnyálmirigy és a hármas melegítő 
energetikai pályáját harmonizálja.

• mélyrehatóan méregteleníti a szervezetet, tisztítja a vért és az 
emésztőrendszert;

• visszaszorítja a vírusos, bakteriális és gombás fertőzéseket (herpesz és 
cytomegalo vírus, Helicobacter pylori, Candida albicans stb.);

• kiválóan használható a szájüreg, a garat, a gyomor, valamint a vékony- és 
a vastagbél nyálkahártyáinak gyulladásos problémái esetén (Crohn-
betegség, colitis ulcerosa, valamint hasmenéssel járó betegségek);

• segítséget nyújt gyomor- és nyombélfekélyben;
• csillapítja a gyomorégést, és csökkenti a gyomor savtartalmát;
• jótékonyan hat akut mérgezések, valamint krónikus toxinterhelés esetén;
• védi a sejteket a nehézfémek és a méreganyagok (toxinok) hatásaival 

szemben (vegyi anyagok, szmog, por, füst, hosszan tartó gyógyszer- és 
hormonszedés), és segít a regenerációban, megóvja az úszósportot űzők 
szervezetét a klór káros hatásaitól;

• hozzájárul a máj regenerációjához már leküzdött vagy éppen zajló 
fertőzésben (májgyulladás, mononucleosis), és védi a májsejteket 
a méreganyagoktól;

• segít eltávolítani az ízületekben lerakódott salakanyagokat, ezért egyaránt 
jótékony hatású kopásos és gyulladásos ízületi betegségekben (arthrosis, 
arthritis), valamint gerincfájdalomra;

• előnyösen hat a bőrre, segíthet bőrbetegségekben (herpesz, ekcéma, 
kiütések, akne, viszkető bőrfertőzések);

• hozzájárul a csontritkulás megelőzéséhez;
• kiváló kiegészítő készítmény lehet daganatos betegségek kezelésében, 

valamint sugárterápia alkalmazásakor (a visszaesés megelőzésére);
• jótékony hatású fogágy-betegségben és fogszuvasodásra;
• elősegíti a fáradtság és az energiahiány leküzdését.

alkalmazása

Kiemelt hatásterületek
Méregtelenítés, belek, gyulladások, daganatok, regeneráció

Cytosan
Inovum
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Egyedülálló természeti források – Cytosan Inovum

adagolása

Felnőtteknek és 12 évnél idősebb gyermekeknek: naponta 1–2 kapszula (maximum 3).
6–12 év közötti gyermekeknek: naponta 1 kapszula (maximum 2).
3–6 év közötti gyermekeknek: naponta 1/2 kapszula.
Figyelem!
Bármilyen gyógyszer vagy egyéb étrend-kiegészítő szedése esetén ügyeljünk rá, hogy azokat ne a Cytosan 
Inovummal egy időben vegyük be. Gyógyszerek vagy más táplálékkiegészítők, illetve a Cytosan Inovum bevétele 
között legalább egy órának kell eltelnie.
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott.

Aktív anyagok
ligno-humát
kálium-humát
zöld tea
szilimarin
borostyánkősav

Egyéb anyagok
zselatin

Összetétele

A táplálékból származó salakanyagok, valamint a táplálék feldolgozása során keletkezett anyagcsere-
végtermékek nem kis károkat okozhatnak a szervezetben, ha nem választódnak ki, vagy ha túlságosan sokáig 
maradnak a testben. A kiválasztó szervek (a máj, a vese) és elsősorban a belek megfelelő működése nélkül az 
emberi szervezetet valósággal elárasztják a toxinok. Az autointoxikáció rendszerint minden olyan betegséget 
kísérő tünet, amelynek első ránézésre semmi köze a belek állapotához – a fáradtságtól egészen a rákos 
betegségekig. A szervezet működését terhelik még a külső környezetből (víz és levegő) származó méreganyagok, 
az élelmiszerekben található adalékanyagok, tartósítószerek, a gyógyszerek, valamint az étrend-kiegészítőkben 
és gyógyszerekben fellelhető további felesleges vegyi anyagok. Ha ezek a salakanyagok nem kerülnek 
ki a szervezetből, felhalmozódnak benne, és egészségi problémákat okoznak. Ilyenek lehetnek többek között: 
akne, narancsbőr, reumás panaszok, érelmeszesedés, epekő, vesekő, szürke hályog, daganatos megbetegedések. 
A toxinok az agyban is lerakódhatnak, ami hangulat- és viselkedésváltozáshoz vezethet.

Vitathatatlan, hogy az emésztőrendszer és így az egész test rendszeres tisztítása és méregtelenítése mindenki 
számára több mint szükséges – még azoknál is, akik igyekeznek valóban egészségesen élni.

a belek méregtelenítése igen fontos



Cytosan
Fomentum

Energetikai pályák 
A Cytosan Fomentum a bőrön található valamennyi reflexzónát 
stimulálja, ezért jótékonyan hat minden energetikai pályára.

• jótékonyan hat bakteriális, vírusos, valamint gombás fertőzések esetén;
• fájdalomcsillapító hatású;
• méregteleníti a szervezetet;
• a bőrön át segít megszüntetni a belső szervek gyulladásait;
• segíti a szövetek vérellátását, megszünteti a fáradtságot, 

és megkönnyebbülést hoz a túlerőltetett izmoknak;
• jótékonyan hat a mozgásszervek állapotára, segít ízületi problémák, 

gyulladások, fájdalom és gerincfájdalom esetén;
• véd az UV sugárzás és a szabad gyökök ellen, lassítja a sejtek 

öregedésének folyamatát;
• jótékonyan hat a bőrre, és jól alkalmazható bőrbetegségek (herpesz, 

ekcéma, kiütések, akne, viszkető bőrfertőzések) kezelésében;
• segíthet túl erős és rendszertelen menstruáció esetén;
• alkalmazható daganatos megbetegedések kiegészítő kezelésére, 

valamint a sugárterápia alkalmazásakor fellépő mellékhatások 
enyhítésére;

• stabilizálja a szervezet egészének működését;
• előnyösen hat a stresszel szemben, és hozzájárul a lelki-érzelmi 

egyensúly helyreállításához.

alkalmazása

Kiemelt hatásterületek
Gyulladás, fájdalom, mozgásszervek, bőr
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adagolása

Aktív anyagok
ligno-humát
kálium-humát
szilimarin
borostyánkősav

Összetétele

Oldjunk fel 1 teáskanálnyi Cytosan fomentumot megfelelő mennyiségű vízben úgy, hogy sűrű masszát kapjunk. 
Ezt kenjük fel a sérült területre, és hagyjuk hatni. Végül vízzel alaposan mossuk le. Ülőfürdőhöz is használhatjuk, 
ilyenkor 38 Celsius-fokos meleg vízbe tegyük a készítményt.
Figyelem! Belsőleg nem alkalmazható!

A bőr kb. 2 négyzetméternyi kiterjedésű, szabályos testrész, amelyben rengeteg vér áramlik, és számos 
idegvégződés található rajta. Az érzékelés mellett a bőr második legfontosabb feladata az anyagcsere. Bizonyos 
anyagok a bőrön keresztül könnyedén bejutnak a keringésbe, és ott természetük szerint semleges, pozitív vagy 
negatív hatást fejtenek ki. Másfelől testünk sok salakanyagot a bőrön keresztül választ ki, a bőr és a nyálkahártyák 
által termelt verejtékkel, faggyúval és váladékokkal együtt. A belső környezet „elszennyeződését” ezért könnyedén 
megítélhetjük a bőr állapota, valamint a testszag alapján. Ha a test többi méregtelenítő szerve elégtelenül működik, 
vagy túl nagy terhelésnek van kitéve, akkor romlik a bőr és a nyálkahártyák állapota, a salakanyagok ugyanis 
ilyenkor a bőrön át kezdenek nagymértékben kiválasztódni. A fekélyek, az akne, a kellemetlen szagú izzadtság 
vagy akár a rossz lehelet azt tükrözik, milyen állapotban lehetnek testünk egyéb szervei, amelyeket kívülről nem 
látunk. Amilyen a külsőnk, olyan a belsőnk... A bőr visszatükrözi a szervezet egészségügyi állapotát.

a bőr mint méregtelenítő szerv és tükör

Egyedülálló természeti források – Cytosan Fomentum





Az ENERGY étrend-kiegészítőinek kínálati palettája rendkívül 
sokszínű, és a klubtagok igényei alapján folyamatosan bővül.  
Ezek a készítmények a hatékony természetes anyagok egyedülálló 
kombinációjának köszönhetően tűnnek ki a piac hasonló  
termékei közül. A folyadék formájú gyógynövény-koncentrátumok  
és a Flavocel kivételével, amelynek tablettáját el is lehet szopogatni, 
a legtöbb termék zselatin kapszula formájában kapható, ami 
megkönnyíti fogyasztásukat.

A készítmények hatásai lefedik az egészségmegőrzés legfontosabb 
területeit (emésztőrendszer, szív, érrendszer, agy, ízületek, allergia), 
és felhasználhatók regenerációra mind heveny megbetegedésekben 
(Grepofit, Probiosan, Peralgin, Flavocel, Imunosan), mind 
pedig a krónikus jellegű, úgynevezett civilizációs betegségekben 
(Vitamarin, Probiosan, Skeletin, B!Omultivitamin, Geriatrim). 
Több készítmény is javítja az agyműködést (Vitamarin, Celitin), 
mások pedig kiveszik a részüket az immunrendszer hosszan 
tartó támogatásából (Grepofit, Probiosan, Vitamarin, Flavocel, 
Peralgin, B!Omultivitamin, Imunosan).

További  
étrend-kiegészítők



Vitamarin

Energetikai pályák
A Vitamarin elsősorban a máj, a lép-hasnyálmirigy, a vastagbél és  
a húgyhólyag energetikai pályáját harmonizálja.

• jól alkalmazható a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében 
és kiegészítő kezelésében (infarktus, szélütés – sztrók, ritmuszavar, 
érelmeszesedés), hozzájárul a vérnyomás normalizálásához;

• segít gyulladásos és autoimmun betegségek tüneteinek enyhítésében 
(reumatoid arthritis, Crohn-betegség, fekélyes vastagbélgyulladás, 
asztma, herpesz); támogatja az immunrendszert,

• előnyösen hat a zsíranyagcserére, alkalmas a vér koleszterin- és 
trigliceridszintjének csökkentésére;

• jótékonyan befolyásolja az agytevékenységet, javítja az emlékező- és  
a koncentrálóképességet;

• segíthet szorongásban és depresszióban, skizofrénia, bipoláris 
betegségek, személyiségzavar, hiperaktivitás (ADHD), Parkinson-kór és 
szenilitás esetén;

• támogatja a szem ideghártyájának (retina) működését;
• előnyös a csontok, a fogak, a körmök és a haj minősége szempontjából;
• segíthet a mellrák, a vastagbélrák, a prosztatarák és a tüdőrák 

megelőzésében, illetve kiegészítő kezelésében;
• tervezett terhesség esetében különösen előnyös a használata, mert 

felkészíti a szervezetet a másállapotra;
• jótékonyan hat a magzat fejlődésére, a koraszülés veszélye esetén segíti 

a terhesség zavartalan lefolyását;
• javítja a cukorbetegek szervezetének állapotát;
• javítja a vérellátást, óvja és szépíti a bőrt;
• csillapítja a menstruációs görcsöket, valamint a premenstruációs 

szindrómával (PMS) járó panaszokat;
• növekedésben lévő gyermekeknek és idős embereknek kiváltképpen 

javasolt a használata.

alkalmazása

Kiemelt hatásterületek
Szív, érrendszer, gyulladások, immunrendszer, daganatmegelőzés, 
terhesség, lelki problémák
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Mennyiség egy kapszulában
Halolaj az Engraulis japonicus tengeri halból 500 mg
DHA (dokoza-hexaénsav) 18,9%
EPA (eikoza-pentaénsav) 11,2%
OA (olajsav) 11,6%
A-vitamin (retinol) 0,5 g
D3-vitamin (kolekalciferol) 0,4 mcg
Jód 5 mcg
E-vitamin (tokoferol) 2,5 mg
Zselatin, glicerin, víz

A halolaj elsősorban az ómega-3 telítetlen zsírsavak, a jód, valamint az A- és a D-vitamin fontos természetes 
forrása. Egyes telítetlen zsírsavak, mint pl. az EPA és a DHA, kizárólag a halolajban vannak jelen, és rendkívül 
fontos szerepet játszanak a szervezet létfontosságú folyamataiban. Enzimes átalakításuk során jönnek létre az E1 
és E3 csoportba tartozó prosztaglandinok, amelyek bizonyítottan gyulladásgátló, trombózis- és daganatellenes 
hatásúak. A EPA és a DHA zsírsavakat ideális esetben az emberi szervezet maga állítja elő alfa-linolénsavból, 
amely megtalálható a leveles zöldségekben, a lenmagban és a dióban, de közvetlenül a halakból vagy a tenger 
más gyümölcseiből is bekerülhet az emberi testbe. Étrendünkben azonban rendszerint a szükségesnél kevesebb 
ilyenfajta táplálék szerepel, nem fogyasztunk elegendő halkészítményt, ezért az említett zsírsavakból szervezetünk 
általában hiányt szenved.

További étrend-kiegészítők – Vitamarin

Napi 1–3x1 kapszula.

EPa és DHa – még több telítetlen zsírsav – étrendünk 
nélkülözhetetlen elemei

Összetétele

adagolása



Celitin

Energetikai pályák
A Celitin elsősorban a szív, a szívburok, a hármas melegítő, a máj  
és a vastagbél energetikai pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Agy, idegek, vérkeringés, koleszterin, stressz

alkalmazása

• javítja az agy vér- és oxigénellátását, ezáltal az agy működését – az 
emlékező- és a koncentrálóképességet, a figyelem és a tanulás 
képességét;

• óvja és táplálja az idegrostok hüvelyét;
• segít megelőzni a fáradtságot és a kimerültséget, fokozza a szervezet 

stresszel szembeni ellenálló-képességét, valamint jótékonyan hat 
szorongásban és depresszíóban;

• hasznos készítmény a Parkinson-kór, az Alzheimer-kór, a szenilitás, 
az időskori elbutulás (dementia) és az emlékezetzavar kiegészítő 
kezelésekor;

• hatékony migrénes fejfájásnál;
• javítja az alvás minőségét;
• segíti a vérellátást, jótékonyan hat a szívre és a vérkeringésre;
• gátolja a véralvadást, segítségével megelőzhető az érelmeszesedés,  

a trombózis, az infarktus és a szélütés (sztrók), szabályozza  
a vérnyomást;

• szabályozza a vér koleszterinszintjét, pozitívan befolyásolja  
a zsíranyagcserét;

• jótékonyan befolyásolja a körmök és a haj állapotát, gátolja a hajhullást  
és a korpásodást;

• javítja a bőr és a nyálkahártyák állapotát;
• előnyös a szedése hallás- és látászavarban, valamint egyensúlyzavarban;
• jól alkalmazható epekő kialakulásának megelőzésére és kezelésére, 

valamint májbetegségek kiegészítő kezelésére (beleértve a máj 
elzsírosodását is);

• segíthet asztma esetén; 
• remek kiegészítő készítmény ízületi problémáknál.
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az agynak oxigénre van szüksége

Az emberi szervezet irányító szerve, az agy testünk összsúlyának mindössze 2%-a. Megközelítőleg 10 milliárd 
agysejt fogadja, dolgozza fel és küldi tovább az információkat. Szüntelenül, éjjel-nappal, tudatosan és a tudatosság 
alatti szinten. Valamennyi funkciójának ellátásához az agynak folyamatosan oxigéndús vérre van szüksége. 
Tápanyagok és oxigén nélkül az idegsejtek gyorsan elhalnak. A vérnek az agyba való áramlása vagy szívmegállás, 
vagy légzésleállás következtében szakadhat meg, de előfordulhat az is, hogy érelmeszesedés vagy a túl sűrű vér 
miatt eltömődnek az agyi kis erek.

Összetétele

Mennyiség egy kapszulában
lecitin 1000 mg
Ginkgo biloba (kivonat) 40 mg
szója és hidrogénezett olaj, méhviasz

adagolása

Naponta 1 kapszula, inkább reggel, étkezés után.

További étrend-kiegészítők – Celitin



Energetikai pályák
A Probiosan elsősorban a vastagbél, a vékonybél, a húgyhólyag,  
a máj és az epehólyag energetikai pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Immunrendszer, belek, bőr

• méregteleníti a szervezetet, támogatja az immunrendszert, csökkenti  
a koleszterinszintet;

• aminosavakkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel látja 
el a szervezetet, kiválóan alkalmazható diétához, vegetáriánus étrend 
mellett, a növekedés ideje alatt, fokozott testi és lelki terheléskor;

• normalizálja a belső környezet pH-ját, így megakadályozza a nem kívánt 
mikroorganizmusok növekedését;

• regenerálja a bél mikroflóráját (antibiotikummal vagy szteroiddal való 
kezelés után, gyomor-bélrendszeri fertőzések, hasmenéses állapotok 
esetén, valamint fogamzásgátló használatakor);

• javítja a bélmozgást (perisztaltikát), elősegíti a rendszeres ürítést;
• segítséget nyújt fogyókúra, utazás, radioterápia vagy kemoterápia 

következtében fellépő bélproblémák esetében (hasmenés, szorulás, 
felfúvódás), megszünteti a kellemetlen szájszagot;

• kiválóan alkalmazható súlyos gyulladásos bélbetegségek kiegészítő 
kezelésekor;

• szedése hozzájárul a bélrák, a végbélrák, a prosztatarák és  
a húgyhólyagrák megelőzéséhez;

• segít fenntartani a hüvely természetes mikroflóráját, így megelőzheti  
a folyást;

• előnyös hatású élelmiszer-allergiában szenvedőknél;
• szépíti a bőrt, segítséget nyújt allergiás kiütések, ekcéma és akne esetén;
• támogatja a terhesség normális lefolyását, valamint a magzat fejlődését.

Probiosan

alkalmazása
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mi a bél-diszbiózis?

Az emberek többségénél többé-kevésbé károsodott a bél mikroflórája – akár a szennyezett környezet vagy egyes 
gyógyszerek (antibiotikumok, kemoterápia, kortikoszteroidok, hormonális fogamzásgátlók stb.) szedése miatt, akár 
a stressz, a hajszoltság, az egészségtelen életmód (alkohol, dohányzás, kevés pihenés, valamint túl sok cukor  
és állati fehérje fogyasztása) következtében. Ilyen körülmények között a bél természetes mikroflórájában meglévő 
vagy káros hatású, patogén mikroorganizmusok (leggyakrabban az Escherichia coli és különböző gombák) 
elváltozásokat okozhatnak, valamint méreganyagokat termelhetnek a belekben. Ezt az állapotot nevezzük  
bél-diszbiózisnak.

Összetétele

Mennyiség egy kapszulában
Chlorella pyreniodosa 250 mg
inulin 40 mg
probiotikus komplexum 10 mg
(Lactobacillus acidophilus és Enterococcus faecium 1:1 arányban)
zselatin

adagolása

Naponta 1–3x1 kapszula.

További étrend-kiegészítők – Probiosan



Grepofit

Energetikai pályák
A Grepofit elsősorban a tüdő, a máj, a lép-hasnyálmirigy,  
a vastagbél, a szívburok és a hármas melegítő energetikai pályáját 
harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Fertőzés, immunrendszer, baktériumok, vírusok, gombák, belek, erek

alkalmazása

• erősíti a szervezet ellenálló-képességét, és méregteleníti a testet;
• több vírus, baktérium és gomba ellen is hatékony, leginkább a fertőzés 

akut fázisában tudja kifejteni hatását, aktiválja az immunrendszert,  
és lerövidíti a betegség lefolyását;

• hathatós segítséget nyújt légúti megbetegedések esetében – nátha, 
felső légúti hurut, influenza, torokgyulladás, orrgarat-gyulladás, 
köhögés, horkolás, arcüreg- és homloküreg-gyulladás, mandula- és 
középfülgyulladás;

• hatékony az aftával, a herpesszel és a szájzug kirepedezésével szemben;
• csillapítja az ínyvérzést, enyhíti a kellemetlen szájszagot és  

a gyomorégést;
• jelentős segítséget nyújt gyomornyálkahártya-gyulladás, gyomor- és 

nyombélfekély esetén, pusztítja a Helicobacter pylori baktériumot;
• kiválóan alkalmazható bélfertőzések, hasmenés és felfújódás esetén;
• felveszi a harcot a bélparazitákkal;
• rendkívül hatékony urológiai fertőzésekben (húgyhólyag, húgyutak, 

prosztata) és nőgyógyászati fertőzésekben (gyulladás, folyás, gombás 
fertőzés);

• jótékonyan befolyásolja a nehezen gyógyuló sebek és fekélyek állapotát;
• gátolja a gombák szaporodását a test belsejében és a bőrön egyaránt;
• óvja az érrendszert, kiegészítő készítményként jól használható 

érgyulladás, aranyér, visszértágulat és lábszárfekély esetén;
• javítja az érfal minőségét, megakadályozza a kisebb erek töredezését.
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a grépfrút kivételes ereje

Laboratóriumi kísérletek bebizonyították, hogy a grépfrútmag és a grépfrút fehér gyümölcshúsa rendkívül 
gazdag C-vitaminban, inozitolban (B9-vitamin), káliumban, vasban, kalciumban, és megtalálható benne sok 
fontos bioflavonoid is (kvercetin, heszperidin, rutin, apigenin, kamferol és naringenin). A hatékony anyagok ezen 
együttesének rendkívül erős mikrobaellenes tulajdonsága van. Meggátolja számos baktérium, vírus és gomba 
növekedését, valamint parazitaellenes hatású egysejtűeknél és többsejtű organizmusoknál egyaránt.

Összetétele

Mennyiség egy kapszulában
grépfrút (magkivonat) 250 mg
Echinacea purpurea 30 mg
szudáni hibiszkusz 20 mg
orvosi zsálya  6 mg
lecitin, szójaolaj, méhviasz 

adagolása

Naponta 1–3 kapszula, étkezés után. A Grepofitot akut fertőzés esetén nagyobb adagokban is érdemes szedni. 
Ilyenkor akár óránként (de egy nap alatt legfeljebb 6 kapszula) is bevehető.
Figyelem!
Állapotos és szoptató nők alkalmazását beszéljék meg az orvosukkal. A terhesség első harmadában (az első 
trimeszterben) szedése nem ajánlott!

További étrend-kiegészítők – Grepofit



Skeletin Kiemelt hatásterületek
Csontok, ízületek, körmök, haj, bőr

alkalmazása

Energetikai pályák
A Skeletin elsősorban a vese, a húgyhólyag, a gyomor,  
a lép-hasnyálmirigy, a tüdő, a szív és a hármas melegítő energetikai 
pályáját harmonizálja.

• segíti a kötőszövetek táplálását és regenerációját (izmok, porcok, 
csontok, fogak);

• segít az ízületi betegségek kiegészítő kezelésében (arthrosis, arthritis, 
reuma, köszvény);

• támogatja a csontszövet megújulását, valamint ásványianyag-ellátását;
• gyermekeknél és serdülőknél hozzájárul a csontozat megfelelő 

fejlődéséhez;
• csillapítja a gyermekek növekedési fájdalmát;
• gyulladásellenes hatású;
• segítségével megelőzhető a csontritkulás, hozzájárul a betegség 

kiegészítő kezeléséhez, valamint enyhíti a változókorral együtt járó 
problémákat;

• szedésével megelőzhető a fogszuvasodás;
• javítja a haj és a körmök minőségét;
• fokozza a bőr rugalmasságát, segít megelőzni a ráncok kialakulását;
• támogatja a veseműködést, enyhe vizelethajtó hatású;
• ajánlott mindazoknak, akik sportolás vagy munka miatt túlterhelik 

ízületeiket és gerincüket.
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a csontok szüntelenül megújulnak

Összetétele

Mennyiség egy kapszulában
tintahal (szépia) csontja 200 mg
hidralizált kollagén 105 mg
halolaj 70 mg
nagy csalán 30 mg
csipkerózsa 20 mg
szójaolaj és méhviasz 6 mg

A csontok és az ízületek egészségének megőrzése szempontjából az elegendő mozgás a leglényegesebb. Fontos, 
hogy a mozgás állapotunknak és korunknak megfelelő legyen. Emellett megfelelő mennyiségben kell bejuttatnunk 
testünkbe a csontok és az ízületek építéséhez és megújításához szükséges anyagokat, illetve meg kell 
akadályoznunk a toxinok okozta károsítást (a környezetből származó méreganyagokról, valamint az anyagcsere 
során létrejött salakanyagokról van szó).

A csontokban egy időben zajlik két párhuzamos folyamat: a csontok megújulása és a meglévő csontanyag 
lebontása. Ezt a csontszövet remodellációjának nevezzük. A csontok remodellációjában 25–30 éves korig  
a csontszövet megújulása játszik vezető szerepet – a csontanyag tehát növekszik és erősödik. Ekkortájt azonban 
a remodelláció megfordul, és a csontanyag mennyisége folyamatosan csökkenni kezd. Mi csupán a csontlebontás 
gyorsaságát tudjuk fékezni. A csontanyag fogyásának folyamata a hormonháztartás átalakulása miatt főleg  
a változókorban levő nőknél gyorsul fel.

További étrend-kiegészítők – Skeletin

adagolása

Felnőtteknek: napi 1–3 kapszula, étkezés után. A legkedvezőbb hatás eléréséhez hosszan tartó alkalmazása 
javasolt.



Kiemelt hatásterületek
Allergia, tüdő, fájdalom, idegek, hormonrendszer, vitalitás

Peralgin

Energetikai pályák
A Peralgin elsősorban a tüdő, a vastagbél, a húgyhólyag,  
a lép-hasnyálmirigy és a hármas melegítő energetikai pályáját 
harmonizálja.

alkalmazása

• erős antioxidáns, baktérium- és vírusellenes hatású;
• erősíti és harmonizálja az immunrendszert;
• kiválóan alkalmazható megfázás, influenza, köhögés, hörghurut és 

orrgarat-gyulladás esetén;
• allergiaellenes hatású, egyaránt mérsékli az élelmiszer-, a virágpor- és  

a porallergia tüneteit – akár tüsszögésről, viszketésről, bőrpírról vagy más 
bőrbántalmakról, például csalánkiütésről, ekcémáról van szó;

• harmonizálja a hormonrendszer működését, jelentős segítséget nyújt 
rendszertelen és fájdalmas menstruáció, valamint a klimax idején 
jelentkező hőhullámok, izzadás, idegesség és kedélyállapot-változás 
esetén;

• csillapítja a fejfájást;
• nyugtatja az idegrendszert (kimerültség, stressz, izgalom, idegeskedés  

és szorongás);
• enyhíti a neurotikus jellegű szív- és gyomorpanaszokat, az idegi eredetű 

görcsöt;
• tonizálja a testet, növeli a szervezet energiakészleteit, jól alkalmazható 

krónikus fáradtság szindrómában (CFS).
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allergia – civilizációs probléma

Az allergiás megbetegedéseket genetikai és civilizációs tényezők okozzák. Az allergiás betegek számának 
növekedése összefügg azzal a ténnyel, hogy a légkör, a vizek és közvetlen környezetünk egyre szennyezettebbé 
válik, és mind több bennük a különböző vegyi anyag (élelmiszer-adalékok, szintetikus textíliák, bútor). Bizonyos 
mértékig szerepet játszik az allergia népbetegséggé válásában a globális felmelegedés is, mert hatására egyre 
több helyen bukkannak fel az allergén növények. A légkört szennyező anyagok közül elsősorban a kén-dioxid, 
a nitrogén-oxidok és a különböző porrészecskék járulnak hozzá az allergia terjedéséhez. Főleg az asztmában 
és a szezonális virágpor-allergiában szenvedők érezhetik állapotuk rosszabbodását a magasabb koncentrációjú 
szennyezettség miatt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a világ felnőtt és gyermek népességének 
mintegy 20%-a szenved valamilyen allergiás megbetegedésben. Magyarországon több mint egymillió allergiás 
beteg él!

Összetétele

Mennyiség egy kapszulában
feketecsalán (Perilla frutescens), magolaj 90 mg
feketecsalán (Perilla frutescens), levélkivonat 90 mg
magnezit (magnézium-karbonát) 68 mg
kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis) 25 mg
borágó, magolaj 25 mg
szőlőmag kivonat 25 mg
macskagyökér 25 mg
lecitin, szójaolaj 15 mg

Felnőtteknek: naponta 1–3x1 kapszula
12 évesnél fiatalabb gyermekeknek: naponta 1–2 kapszula

További étrend-kiegészítők – Peralgin

adagolása



Flavocel Kiemelt hatásterületek
Immunrendszer, megfázásos betegségek, kötőszövetek, kiválasztó 
szervek, görcsök, erek

alkalmazása

• támogatja az immunrendszer működését, felfrissíti a szervezetet, 
antioxidáns hatású, lassítja az öregedés folyamatát, véd a fertőzésektől;

• vírus- és baktériumellenes hatású, jól alkalmazható megfázás, influenza, 
torokgyulladás, orrgarat-gyulladás, hörghurut, tüdőgyulladás, torokfájás, 
köhögés és gyengébben működő immunrendszer esetén;

• mérsékli az allergiás panaszokat;
• javítja a kötőszövetek állapotát (izmok, porcok, csontok, fogak), támogatja 

a kollagén szintézisét, javítja az érfalak rugalmasságát, csillapítható vele 
az íny- és az orrvérzés, hatékony gyakori véraláfutások és nagymértékű 
menstruációs vérzés esetén;

• hozzájárul az érelmeszesedés, az infarktus és a szélütés megelőzéséhez;
• elősegíti a vas felszívódását, jól használható vashiányos 

vérszegénységben;
• csillapítja a görcsöket (gyomor, bél, tüdő, méh);
• fertőtleníti a vesét és a húgyutakat, vizelethajtó hatású, hozzájárul  

a vesekő és a húgykő megelőzéséhez és kezeléséhez, előnyösen hat  
a prosztata és a kiválasztó szervek gyulladásos megbetegedései esetén;

• hasznos fáradtság és kimerültség esetén;
• dohányosoknak különösen ajánlott, mert nekik nagyobb a C-vitamin-

szükségletük;

Energetikai pályák
A Flavocel elsősorban a vese, a húgyhólyag, a hármas melegítő,  
a tüdő, a szív és a lép-hasnyálmirigy energetikai pályáját harmonizálja.



62–63
További étrend-kiegészítők – Flavocel

a C-vitamin anyagcseréje a szervezetben

A C-vitamin elengedhetetlenül fontos az ember számára. Mivel szervezetünk ezt az anyagot előállítani nem képes, 
gondoskodnunk kell a rendszeres beviteléről. A C-vitamin a vékonybélben szívódik fel, és – vízben oldódó vitamin 
lévén – a vesén keresztül választódik ki.

Bár a C-vitamin nem halmozódik fel a szervezetben, tudományosan igazolt tény, hogy ha túl hosszú ideig és 
túl nagy adagokban (naponta több mint 300–500 mg) kerül be a szervezetbe, akkor felszívódásának mértéke 
jelentősen csökken. Akár még az a paradox állapot is bekövetkezhet, hogy a túlzott C-vitamin-fogyasztás miatt  
a sejtekben C-vitamin-hiány lép fel.

A C-vitamin és a természetes bioflavonoidok kombinációjának előnye a két alkotóelem külön-külön vett hatásának 
kölcsönös erősítésében, a C-vitamin felszívódási arányának növelésében, valamint a hőre és fényre érzékeny 
vitamin nagyobb stabilitásában rejlik.

Felnőtteknek: naponta, esetleg minden második napon 1–3 tabletta
Gyermekeknek: naponta, esetleg minden második napon 1 tabletta
Figyelem!
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott.

Hatóanyagok 
C-vitamin, 200 mg
szudáni hibiszkusz, 135 mg

Illóolajok
eukaliptusz, grépfrút, guajakfa, 
kardamom, kopaiva 

Egyéb anyagok
mikrokristályos cellulóz, 
magnézium-sztearát, talkum, 
neoheszperidin

adagolása

Összetétele



Energetikai pályák
A B!Omultivitamin elsősorban a szív, a szívburok, a tüdő,  
a vékonybél, a vastagbél, a gyomor, a lép-hasnyálmirigy, valamint  
a húgyhólyag, a máj, az epehólyag és a hármas melegítő energetikai 
pályáját harmonizálja.

• kizárólag természetes eredetű vitaminok és biológiailag aktív anyagok 
kiegyensúlyozott forrása;

• támogatja az immunrendszert, valamint az akut és a krónikus 
fertőzésekkel szembeni ellenálló-képességet;

• ellensúlyozza a szennyezett környezet vagy/és a megterhelő életmód 
(túlzott alkoholfogyasztás, dohányzás, túl sok kávé fogyasztása) okozta 
negatív hatásokat;

• harmonizálja az idegrendszer működését, növeli a stresszel szembeni 
ellenálló-képességet, és javítja a lelkiállapotot;

• megelőzi a betegségek, a testi vagy lelki terhelés során fellépő fáradtság 
és kimerültség kialakulását;

• felgyorsítja a sebgyógyulás folyamatát, valamint lelassítja a szervezet 
öregedését;

• jótékonyan befolyásolja a bőr, a nyálkahártyák és a kötőszövetek (ínak, 
izmok, csontok, ízületek) állapotát;

• javítja az emésztőrendszer működését és állapotát (csökkenti az 
elsavasodást, támogatja az emésztést, regenerálja a gyomor- és 
bélnyálkahártyát);

• támogatja a vörösvérsejt-képzést, kiegészítő szerként kiválóan 
alkalmazható vérszegénység kezelésekor;

• védi a szívet és az érrendszert, hozzájárul a keringési betegségek 
megelőzéséhez;

• hozzájárul a civilizációs és a daganatos betegségek megelőzéséhez

alkalmazása

Kiemelt hatásterületek
Ellenálló-képesség, fertőzés, stressz, fáradtság, öregedés, 
sebgyógyulás, emésztés, szív, érrendszer, civilizációs betegségek 
kialakulásának megelőzése

B!omulti
vitamin
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További étrend-kiegészítők – B!Omultivitamin

Napi 1–3x1 kapszula, étkezés után.

adagolása

Mennyiség egy kapszulában
Homoktövis 200 mg
Aloe Vera 60 mg
Gránátalma 50 mg
Méhpempő 30 mg
Kínai schizandra 20 mg
Japán birs 20 mg
Szójaolaj, zselatin, glicerin

Összetétele

A növényekből és termésükből kivont, tisztán természetes eredetű, a szervezet számára létfontosságú, 
teljes értékű vitaminok használata előnyösebb, mint a mesterségesen előállított vitamin- vagy ásványianyag-
készítmények (általánosan kapható multivitamin készítmények) alkalmazása. A természetes kivonatok nem terhelik 
az emésztőrendszer nyálkahártyáit és az anyagcserét, szemben a szintetikus készítményekkel, amelyeknél  
a végtermék stabilitása céljából adalékanyagokat kevernek az összetevők közé.

A növényi kivonatokban megtalálható vitaminokat semmilyen módon vagy eszközzel nem szükséges stabilizálni  
(pl. az oxidáció megelőzésére), mert eleve stabilak, a növényekből kivont többi természetes anyagnak 
köszönhetően (amelyek szintén benne vannak a készítményekben). Elsősorban a növényi színezékekről van szó, 
így antioxidáns hatású bioflavonoidokról, szerves savakról, cserzőanyagokról és alkaloidokról. Ezek ráadásul 
javítják a vitaminok felszívódását és hasznosulását, illetve lehetővé teszik a természetes készítmények jótékony 
hatásainak szélesebb körű felhasználását.

a természetes forrásokból származó vitaminok előnye



Energetikai pályák
Az Imunosan elsősorban a lép-hasnyálmirigy, a vastagbél, a tüdő,  
a húgyhólyag, a máj, az epehólyag, a szívburok és a hármas 
melegítő energetikai pályáját harmonizálja.

• támogatja a szervezet specifikus immunitásának működését (elősegíti  
a T-lymphocyták képződését); 

• jól alkalmazható ismétlődő fertőzések, valamint elhúzódó betegségek 
esetén;

• felgyorsítja a sebgyógyulás, a regeneráció, valamint a betegségek és 
műtétek utáni lábadozás folyamatát;

• előnyösen hat a daganatos betegségek kialakulásával, illetve az áttétek 
képződésével szemben, mérsékli a kemoterápia és a sugárkezelés 
nemkívánatos mellékhatásait; 

• jótékony hatású légúti megbetegedésekre;
• segíthet allergiában, valamint asztma és bőrproblémák esetén;
• támogatja a vastagbél természetes mikroflórájának fenntartását,  

a természetes bélmozgást (perisztaltikát), segít megelőzni  
a bélgyulladások kialakulását, valamint a felfújódást (kiválóan 
alkalmazható gyakori antibiotikum-kezelés esetén);

• hozzájárul a máj egészséges működéséhez, elősegíti a májsejtek 
regenerálódását, a méregtelenítéshez (vegyi anyagok, sugárzások, 
hosszan tartó gyógyszerszedés, alkoholfogyasztás, májgyulladás, 
mononucleosis stb.);

• mérsékelheti a cukor-, a vérzsír- és a koleszterinszintet, hozzájárul 
a vérnyomás normalizálásához, csökkenti a szív- és érrendszeri 
betegségek kialakulásának kockázatát (érelmeszesedés, infarktus, 
szélütés), hasznos lehet a cukorbetegek fizikai állapotának javításában;

• javítja a kondíciót, felfrissít, energiát ad általános gyengeség, testi vagy 
lelki kimerültség, stressz és terhelések esetén.

- segít a potenciazavar gyógyításában.

alkalmazása

Kiemelt hatásterületek
Immunrendszer, méregtelenítés, daganatok, regeneráció, stressz

Imunosan



További étrend-kiegészítők – Imunosan

Naponta 2–3x1 kapszula, lehetőleg étkezés után.
Figyelem!
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott.

adagolása

Mennyiség egy kapszulában
Astragalus (csűdfű) 70 mg
Ganoderma lucidum  60 mg
Atractylodes macrocephala 60 mg
Szibériai ginszeng (Eleutherococcus senticosus) 50 mg
Közönséges fagyal (Ligustrum vulgare) 40 mg
Réti lóhere (Trifolium pratense)  40 mg
Zöld tea (Camellia sinensis)  30 mg
Agaricus blazei Murrill  30 mg
Dangshen (Codonopsis pilosula)  20 mg

Összetétele

A természetes gombakivonatok jótékony hatása az emberi szervezetre már több évtizede ismert, és napjainkban 
számtalan világhírű tudós látja bennük az új évezred egyik leghatékonyabb egészségvédő eszközét. A béta-
glükánok olyan poliszacharidok, amelyek maximális aktivitásra sarkallják az immunrendszer sejtjeit (macrophágok, 
leucocyták, lymphocyták), vagyis képesek megerősíteni a test védekezőképességét a mikroorganizmusok által 
okozott betegségeknek már a kezdeti fázisában is. A szervezet megfelelő béta-glükán szintje felgyorsítja  
a sejtek természetes regenerálódásának folyamatát, lerövidíti a gyógyuláshoz szükséges időt, valamint lassítja  
az öregedés folyamatát. Hatására gyorsabban és nagyobb mennyiségben ürülnek ki a szervezetből 
a nemkívánatos anyagok (toxinok, allergének, az élelmiszerekből és gyógyszerekből származó vegyi anyagok). 
A béta-glükánok megsokszorozzák az alkalmazott gyógymód hatékonyságát (ez a hagyományos gyógymódok 
hatására is igaz). Végül, de nem utolsósorban energiával töltik fel a testet, segítenek megszüntetni a fáradtság 
érzését. Jótékony hatásukat ezért nagyra értékelheti mindenki, aki állandó fizikai vagy érzelmi stressznek van 
kitéve.

a béta-glükánok természetes immunstimuláns szerepe
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Energetikai pályák
A Geriatrim elsősorban a kormányzó, a hármas melegítő, a gyomor, 
a szívburok, a lép-hasnyálmirigy és a máj energetikai pályáját 
harmonizálja. Hatást fejt ki továbbá (a Voll-rendszer alapján) az 
idegrendszerre, a bőrre, a kötőszövetekre, a nyálkahártyákra, valamint  
a vékonybél, a húgyhólyag és a vese energetikai pályájára.

• méregteleníti a szervezetet, és mérsékli a szennyezett környezetből 
származó szabad gyökök negatív hatásait;

• magas antioxidáns tartalmának köszönhetően lassítja az öregedés 
folyamatát, valamint elősegíti a szövetek és a nyálkahártyák 
regenerálódását;

• óv az ultraibolya (UV) sugárzás káros hatásától, szebbé teszi a bőrt, 
és segít megelőzni a ráncosodást;

• javítja a látást;
• támogatja az emésztést, a máj, a gyomor és a hasnyálmirigy normális 

működését, optimalizálja a belső környezet pH-ját;
• jótékonyan hat az érrendszerre, hozzájárul a szív- és érrendszeri 

betegségek megelőzéséhez;
• segít fenntartani a hormonrendszer egyensúlyát, támogatja a belső 

elválasztású mirigyek működését;
• növeli a szervezet ellenálló-képességét;
• javítja az idegrendszer működését;
• javítja a kedélyállapotot, harmonizálja a pszichikumot;
• nyugodtabbá teszi az alvást, és megkönnyíti az elalvást;
• életerőt, energiát ad, és támogatja az élni akarás érzését.

alkalmazása

Kiemelt hatásterületek
Antioxidáns hatás, bőr, idegrendszer, lelki panaszok, energiaháztartás

Geriatrim



További étrend-kiegészítők – Geriatrim

Naponta 2–3x1 kapszula, lehetőleg étkezés után.

adagolása

Mennyiség egy kapszulában
Kínai ördögcérna (Lycium chinensis) 80 mg
Kudzu (Pueraria lobata) 50 mg
Homoktövis (Hyppophae rhamnoides) 25 mg
Körömvirág (Calendula officinalis) 13,5 mg
Tökmagolaj (Cucurbita pepo) 10 mg
Édesvízi alga (Chlorella pyrenoidosa) 10 mg
Ginszeng (Panax ginseng)  10 mg
Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) 8 mg
C-vitamin  3 mg
B6-vitamin  1 mg
B9-vitamin 0,2 mg
B12-vitamin  0,1 mg

Összetétele

A környezetszennyezés, a stressz, valamint a vízben és az élelmiszerekben található adalékanyagok miatt 
környezetünk a szabad gyökök, reaktív molekulák gazdag forrása. Ezek károsítják az emberi szöveteket,  
a sejtek genetikai állományát, továbbá számos betegséget okozhatnak, és hozzájárulnak a szervezet idő előtti 
öregedéséhez. A felhalmozódott szabad gyököket antioxidánsok segítségével lehet megkötni (C-, E-, A-vitamin, 
szelén, cink, béta-karotin és más karotinoidok). Az antioxidáns terápia során azonban ügyelnünk kell arra, hogy 
szervezetünkbe többfajta antioxidáns kerüljön, így lefedve a legkülönfélébb szabad gyökök hatásait.  
A mesterségesen előállított antioxidánsokhoz képest sokkal hatékonyabbak azok, amelyek természetes formában 
vannak jelen a növényekben, illetve termésükben. Az öregedéssel és a szervezet elhasználódásával szemben 
folytatott küzdelemben az antioxidánsok a leghatékonyabb fegyvernek számítanak.

az antioxidánsok jótékonyan hatnak az öregedéssel szemben
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Az ENERGY a zöld élelmiszerek kínálatával azon fogyasztók 
kedvében jár, akik teljes biológiai értékű, természetes ételeket 
szeretnének fogyasztani, visszatérve az egészséges életmódhoz. 
Természetesen nem ehetünk megszokott csak algákat és 
növényrügyeket, de ha megszokott étrendünket kiegészítjük ezekkel 
a zöld élelmiszerekkel, jelentős mértékben javíthatjuk a bevitt 
tápanyagok minőségét, és megelőzhetjük a civilizációs betegségek 
kialakulását.

A zöld élelmiszerekben megtalálható minden olyan alapvető 
tápanyag (aminosavak, enzimek, ásványi anyagok, nyomelemek és 
vitaminok), amely elengedhetetlenül fontos a szervezet egészséges 
működéséhez. Mindemellett ezek az összetevők könnyedén 
felszívódó, természetes formában vannak jelen. A zöld élelmiszerek 
nagy mennyiségben tartalmaznak klorofillt, azaz növényi 
színezőanyagot, amely támogatja a szövetek regenerálódását,  
a vérsejtképződést, és védi a szervezetet a szennyezett környezet, 
valamint az ionizáló sugárzás káros hatásaitól. A zöld élelmiszerek 
lassítják a sejtek öregedését, javítják az általános fizikai kondíciót és 
a lelkiállapotot.

Zöld
élelmiszerek



alkalmazása

Kiemelt hatásterületek
Méregtelenítés, belek, elsavasodás, regeneráció, energiatartalékok, 
öregedés

Energetikai pályák
A Chlorella elsősorban a gyomor, a lép-hasnyálmirigy, a vastagbél, 
a máj, az epehólyag, a szívburok és a hármas melegítő energetikai 
pályáit harmonizálja.

Chlorella

• megtalálható benne minden alapvetően fontos vitamin, ásványi anyag, 
nyomelem és aminosav;

• tisztítja az emésztőrendszert, segít megszabadítani a testet  
a méreganyagoktól, a nehézfémektől és a vegyi anyagoktól;

• erősíti a szervezet természetes védekezőképességét;
• segít fenntartani a belek hasznos mikroflóráját, javítja a bélműködést és  

a bélmozgást (perisztaltikát), hasznos krónikus székrekedés esetén;
• jótékony hatású bélgyulladásban és gyomorfekélyben;
• előnyösen befolyásolja a vér minőségét, a vörös- és a fehérvérsejt-

képzést;
• csökkenti a koleszterinszintet, hozzájárul a vércukorszint stabilizálásához;
• elősegíti a sejtek és a szövetek regenerálódását;
• hasznos a bőrnek (akne, kiütések, bőrgyulladás, ekcéma, nehezen 

gyógyuló sebek, égési sérülések);
• gátolja a szervezet elsavasodását;
• hozzájárul a szabad gyökök semlegesítéséhez, lassítja az öregedést;
• gátolja a vírusok, a baktériumok és a gombák szaporodását;
• támogatja a hosszan tartó stressznek vagy terhelésnek kitett szervezet 

regenerációját, a lábadozást; 
• javítja a lelkiállapotot.
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adagolása

Összetétele

A zöld élelmiszereket olyan körülmények között kell tárolni, hogy biológiai értékeik minél tovább megmaradjanak. 
Ha fénynek, hőnek vagy elektromágneses sugárzásnak teszik ki őket, összetevőik előbb-utóbb oxidálódnak, 
bomlásnak indulnak, vagyis csökken a biológiai minőségük.

Független vizsgálatok rámutattak arra a fontos tényre, hogy a zöld növények biológiai aktivitása abban az esetben 
is csökkenhet, ha nem megfelelő csomagolásban, például fehérített papírban vagy műanyagban tárolják őket.  
A legjobb csomagolóanyag éppen ezért a kerámia és az üveg.

A zöld élelmiszereket lehetőleg eredeti üvegcsomagolásukban, papírdobozukban, sötét helyen tartsuk, távol 
mindenféle hő- vagy elektromágneses sugárzástól.

a zöld élelmiszerek minőségmegőrzése: prémium csomagolás

Napi 1–3x2 tabletta (1–3 g).
(1 g Chlorella = 2 tabletta)

A tabletta kevés vízzel lenyelhető vagy szét is lehet rágni. Porítva össze lehet keverni pl. szendvicskrémmel,  
de beletehetjük akár egy tányér levesbe is.
A készítményt folyamatosan, hosszú ideig érdemes szedni. A regeneráló kúra időtartama legalább 3 hónap.
Figyelem!
Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet. A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Száraz, 10-25 °C hőmérsékletű helyen tartandó. Óvja a fagytól!

Zöld élelmiszerek – Chlorella

Chlorella pyrenoidosa (préselt édesvízi alga)  455 mg
segédanyagok (szilícium-dioxid, 
magnézium-sztearát, zselatin, keményítő összesen 5 mg



Energetikai pályák
A Barley elsősorban a gyomor, a lép-hasnyálmirigy, a vékonybél, 
a vastagbél, a máj, az epehólyag, a szív, a szívburok és a hármas 
melegítő energetikai pályáit harmonizálja.

• kíméletesen méregteleníti a szervezetet; 
• támogatja az anyagcserét, az emésztést, a bélperisztaltikát, jótékonyan 

hat szorulás esetén;
• hasznos fogyni vágyóknak;
• csökkenti a rák és más civilizációs betegségek kialakulásának veszélyét;
• felgyorsítja a sebgyógyulás folyamatát, támogatja a bőr és  

a nyálkahártyák regenerációját, védi a bőrt a káros sugárzásokkal 
szemben;

• elősegíti többféle bőrbetegség (akne, allergiás kiütések, foltok) és sérülés 
(égési sebek) kezelését;

• jótékonyan hat krónikus gyulladásban és akut fertőzésben;
• tompítja a testszagokat, frissíti a leheletet;
• csökkenti a szervezet elsavasodását, lassítja a sejtek öregedését;
• javítja a vér minőségét és a vérképet, támogatja a vérsejtképződést, 

valamint a szövetek oxigénellátását;
• hozzájárul a vércukorszint normalizálásához (ezért cukorbetegeknek 

különösen ajánlott);
• jótékonyan hat a hormonrendszerre (klimax, felkészülés a terhességre);
• hosszú távon alkalmazva javítja a lelki-érzelmi állapotot;
• élénkíti, frissíti a szervezetet, javítja az általános kondíciót, gyorsítja  

a reakciókat;
• állapotos és szoptató kismamáknak ajánlott (javítja az anyatej minőségét).

alkalmazása

Kiemelt hatásterületek
Méregtelenítés, belek, túlsúly, bőr, nyálkahártyák, vér, elsavasodás, lelki 
problémák

Barley
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Zöld élelmiszerek – Barley

Naponta 3 adagolókanállal (1,5 gramm).
(1 g Barley = 2 faadagoló, púpozatlanul)

A port keverje el egy pohárnyi (2 dl) hideg vagy langyos vízben. (Figyelem! A 45 °C feletti hőmérséklet tönkreteszi 
az enzimeket.) Zöldséglével együtt fogyasztva rendkívül ízletes ital. A Barley-t reggel, éhgyomorra, minimum  
20 perccel étkezés előtt érdemes bevenni. Belekeverhető ezenkívül salátákba, szendvicskrémekbe, vagy bármilyen 
hideg ételt megszórhatunk vele.
A készítményt folyamatosan, hosszú ideig érdemes szedni. A regeneráló kúra legalább 3 hónapig tart. 

adagolása

100%-os zöldárpa (fiatal árpa) kivonat, por formájában, konzerváló- és adalékanyagok nélkül.

Összetétele

A zöld- (fiatal) árpából készített ital olyan, mint egy frissítő energetikai infúzió. Tartalmaz minden szükséges 
természetes anyagot – ezek szinte azonnal és tartósan aktiválják a szervezet biológiai funkcióit. Segít a testnek 
„beindulni”, a legkedvezőbb állapotba jutni, hathatósan és gyorsan szünteti meg a fáradtság érzését. Jó kedvre 
derít, felfrissít, energiát ad a testnek és a léleknek egyaránt.

Ha valaki nem az íze miatt iszik kávét, hanem hogy felélénkítse magát, akkor jobban teszi, ha reggelente  
a megszokott csésze kávé helyett egy pohárnyi árpaitalt fogyaszt, amely a kávétól eltérően nem dehidrálja  
a szervezetet, és garantáltan védi a szívet és az érrendszert.

Árpa a kávé helyett



Energetikai pályák
A Spirulina Barley elsősorban a gyomor, a lép-hasnyálmirigy,  
a vékonybél, a vastagbél, a máj, az epehólyag, a szív, a szívburok és  
a hármas melegítő energetikai pályáját harmonizálja.

• segíti a szervezet kíméletes méregtelenítését, tisztítja a vért, a májat,  
a vesét, illetve megújítja a belső környezet egyensúlyát (homeosztázist);

• a szervezet számára könnyen felhasználható vitaminok, ásványi anyagok, 
nyomelemek, enzimek, aminosavak, fehérjék és telítetlen zsírsavak 
gazdag forrása;

• véd a szennyezett környezet és a káros sugárzások hatásaitól, lassítja  
az öregedés folyamatát;

• támogatja a bélmozgást (perisztaltikát), előnyös székrekedésben;
• növeli a test ellenálló-képességét akut gyulladás és krónikus fertőzés 

esetén;
• csökkenti a koleszterin- és a vérzsírszintet, gátolja a vérrögök 

képződését, hozzájárul a trombózis, az infarktus és a szélütés (sztrók) 
megelőzéséhez;

• javítja a keringést, vérnyomásproblémáknál kiegészítő szer lehet;
• jó kiegészítő készítmény a cukorbetegség gyógyításában, elősegíti  

a vércukorszint normalizálását;
• javítja a vérképet, támogatja a vörös- és a fehérvérsejt-termelést, 

a szövetek oxigénellátását; kiválóan alkalmazható vashiányos 
vérszegénység vagy vérveszteség esetén;

• ösztönzi a pajzsmirigy működését;
• szabályozza az immunválaszt, csillapítja az allergiás tüneteket (allergiás 

bőrkiütéseknél is), használata autoimmun betegségek kiegészítő 
kezelésében különösen előnyös;

• csökkenti a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát;
• segít a fogyásban;
• fáradtság esetén élénkíti a testet, energiát és életerőt ad, javítja  

a kondíciót;

alkalmazása

Kiemelt hatásterületek
Méregtelenítés, immunitás, belek, vér, bőr, nyálkahártyák, 
cukorbetegség, energiaháztartás

Spirulina
Barley
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Zöld élelmiszerek – Spirulina Barley

Napi 1–3x2 tabletta.

A tablettákat folyadékkal vagy a nélkül is bevehetjük, akár szét is rághatók.
A készítményt hosszabb ideig érdemes szedni. A regeneráló kúra időtartalma legalább 3 hónap.

adagolása

Összetétele:

A Spirulina, vagyis a smaragdzöld, többsejtű édesvízi alga jelentős mennyiségben tartalmaz gamma-linolénsavat 
(GLA). Ezt a telítetlen zsírsavat a szervezet az esszenciális alfa-linolénsavból állítja elő. A szervezet ezen 
képessége azonban nagymértékben csökken betegség vagy túlzott terhelés esetén, illetve gyermekkorban  
és időskorban.
A gamma-linolénsav közvetlen fogyasztása kíméli a szervezetet, és hozzájárul a PGE1 prosztaglandinok,  
vagyis a szervezet számára nélkülözhetetlen, hormonjellegű anyagok megfelelő mennyiségű termelődéséhez. 
Ezek csökkentik a vérnyomást, a vérrögök kialakulásának veszélyét, a koleszterinszintet, továbbá ösztönzik  
az immunrendszer és szabályozzák az agy működését. A gamma-linolénsav emellett jótékonyan hat az atópiás 
ekcémára, valamennyi autoimmun betegségre, valamint harmonizálja a hormonrendszert és az idegrendszert.

a gamma-linolénsav fontossága

Arthrospira platensis (préselt, édesvízi Spirulina alga)  246 mg
Hordeum vulgare (zöldárpa vagy fiatal árpa)  246 mg
segédanyagok (szilicium-oxid, magnézium-sztearát) összesen 8 mg





Fürdők

A fürdőzés emberemlékezet óta a harmonizáció, a regeneráció és  
a pihenés egyik legelismertebb módszere. A fürdőélet és  
a fürdővárosok felvirágzása minden civilizáció esetében a fejlődést 
tükrözi. A fürdőzés lényege nemcsak a test portól és izzadságtól való 
megtisztítása, hanem a test és a lélek erőinek regenerálása is.

A regeneráló fürdő tízparancsolata
1. kellemes környezet a fürdőszobában;
2. gyors zuhanyozás a fürdőzés előtt;
3. használja a Balneolt vagy a Biotermalt, vagy mindkettőt
 egyszerre;
4. a víz ideális esetben testhőmérsékletű (36–38 °C), ám szív- és
 érrendszeri problémákkal küzdőknél legyen hidegebb, egyébként
 tetszés szerint választhatja meg a hőfokot;
5. a fürdőzés alatt kényeztesse magát masszázzsal;
6. lélegezzen lassan és mélyeket;
7. legfeljebb 20 percig fürödjön;
8. ne használjon tusfürdőt vagy szappant;
9. a fürdő után vegyen langyos zuhanyt;
10. a fürdőzés befejeztével legalább 20 percig pihenjen meleg
 helyen.



Biotermal Kiemelt hatásterületek
Mozgásszervek, bőr, légutak, pihenés

Energetikai pályák
A Biotermal a szervezet teljes energetikai rendszerét harmonizálja.

• magas ásványianyag-tartalmának köszönhetően (Na, K, Mg, Ca, B, Br, Sr, 
Li, I stb.) méregteleníti és regenerálja a szervezetet;

• hathatós segítséget nyújt felső légúti betegségek kiegészítő kezelésében, 
átjárhatóvá teszi az orrüreget, előnyös nátha, köhögés, légcsőhurut és 
asztma esetén;

• csillapítja a fájdalmat, megkönnyebbülést hoz a krónikus hát- és ízületi 
fájdalomra;

• csillapítja a panaszokat köszvény, reuma, arthrosis esetén; stabilizálja  
a csontritkulásban szenvedők állapotát;

• támogatja a törésekből való felépülést, regenerálja a sérült testet;
• ellazítja a megterhelt izmokat, javítja vérellátásukat; felgyorsítja  

a sebgyógyulás folyamatát;
• jótékonyan hat a bőrre, növeli rugalmasságát, lassítja az öregedését; 

a benne található ásványi anyagok védőréteget hoznak létre, ami 
megakadályozza a hám kiszáradását;

• jótékonyan hat bőrproblémák esetében (gomba, akne, herpesz, atópiás 
és más eredetű ekcéma, viszketéssel járó egyéb bőrkiütések);

• kiválóan alkalmazható az emésztőszervek regenerálására, különösen 
hasnyálmirigy- és lépproblémáknál;

• ösztönzi a pajzsmirigy működését;
• jól alkalmazható nőgyógyászati panaszok kiegészítő kezelésében;
• javítja az idegrendszer működését, fokozza a keringést;
• segít a narancsbőr megszüntetésében;
• nyugtatja az elmét, hatékonyan segíti a pihenést.

alkalmazása
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Fürdők – Biotermal

a sós fürdős méregtelenítés alapelve

Testünk bőrön keresztüli méregtelenítésének alapelve az ozmózis. Bőrünk féligáteresztő fal vagy hártya 
módjára viselkedik, vagyis csak a kisebb méretű részecskék képesek átjutni rajta, a nagy átmérőjű, hidratált 
részecskék viszont nem. A sós fürdő és a bőrsejtek ionkoncentrációjának különbsége miatt testünkből valósággal 
„kimosódnak” a méreganyagok, miközben a folyadék a bőr mélyebb, belső rétegeiből a felszíni rétegekbe jut, és 
hidratálja a hámréteget. Ezért javasolt a sós fürdő száraz bőrű embereknek is.
Minél magasabb a fürdő ásványianyag-koncentrációja, annál erősebb az ozmózis nyomás, és annál jelentősebb  
a tisztító hatás. A meleg sós víz mindemellett javítja a bőr vérellátását, ezzel felgyorsítja a méregtelenítés 
folyamatát.

Összetétele

Podhájskai termálvíz, konyhasó

alkalmazása

Fürdőhöz: 2 evőkanálnyi fürdősó egy kád vízbe.
Toroköblögetőnek vagy orrspray-nek: torokfájás, nátha vagy köpet esetén használjon egy csipetnyi Biotermalt, 
egy pohár vízben feloldva.
Inhaláláshoz: 1 liter, forrásban levő vízbe tegyen 1 lapos teáskanálnyi Biotermalt, és 15 percig inhaláljon.



Energetikai pályák
A Balneol elsősorban a húgyhólyag, a vese, a lép-hasnyálmirigy,  
a hármas melegítő, a vékonybél és a vastagbél energetikai pályáját 
harmonizálja.

alkalmazása

• a tőzegből származó kálium-humát – ásványianyag- és illóolaj-
tartalmának köszönhetően – méregteleníti és regenerálja a testet, 
antioxidáns hatású, valamint támogatja az immunrendszer működését;

• előnyösen hat az ízületek regenerációjára, jótékony hatású nehéz 
mozgás, hátfájás, reuma, arthrosis, arthritis és köszvény esetén;

• regenerálja a zúzódásokat, az izomhúzódást és a töréseket;
• enyhíti az izom- és íngörcsöket;
• az illóolajok baktérium- és vírusellenes hatásúak, megkönnyítik a légzést, 

enyhítik a panaszokat légcsőhurut, asztma, köhögés és megfázás esetén; 
a tüdőn át a véráramba kerülve nyugtatják a lelket;

• jól alkalmazható pikkelysömörre, gyulladt, ekcémás bőrre és aknéra;
• segíti a hámréteg és a bőr mélyebb rétegeinek vérellátását, hidratálja  

a bőrt;
• hatékony a bőrgombákkal szemben;
• elősegíti a véraláfutások és a vérömlenyek felszívódását;
• gátolja a hegesedést;
• segíti a nyirokkeringést és a méreganyagok eltávolítását a testből, 

közömbösíti a szabad gyököket, hozzájárul a sejtek megfelelő 
oxigénellátásához; jótékonyan hat az alsó végtagok duzzanata esetén;

• kiváló kiegészítő készítmény nőgyógyászati és urológiai betegségek 
kezelésekor;

• támogatja a szívműködést és a vérkeringést, kiválóan alkalmazható 
kiegészítő készítmény érbetegségekben és aranyérre.

Balneol Kiemelt hatásterületek
Mozgásszervek, vérkeringés, nyirokkeringés, bőr, nőgyógyászati 
panaszok, immunrendszer, lelki problémák
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alkalmazása

Összetétele

Fürdők – Balneol

a tőzegfürdő hatása

A tőzeg és a tőzeges talaj, azaz a természetes gyógyító föld (tudományos nevén: peloid) magas szervesanyag-
tartalmának – a huminsavaknak és sóiknak, a humátoknak – köszönheti széleskörű jótékony hatását. A peloidban 
található szerves anyagok a növényi alkotók hosszan tartó biológiai degradációjával, azaz humifikációval 
keletkeztek, számos mikroorganizmus közreműködésével. A peloid nemcsak különleges összetételének 
köszönhetően, hanem figyelemreméltó fizikai tulajdonságai miatt is egyedülálló: képes hosszú ideig megtartani  
a hőmérsékletét.

Aktív anyagok 
kálium-humát

Illóolajok
babér, tuja, kubebabors, kámfor, 
boróka, grépfrút, benzoéfa

Egyéb anyagok
xantán gumi, propilénglikol, 
hidrogénezett ricinusolaj, EDTA, 
fenonip

A fürdőolaj nem habzik és magas koncentrációjú. Egy kád vízhez elegendő fél kupaknyi Balneol.





Különleges  
antiszeptikus 
készítmények
Cégünk kínálatában két különleges, antiszeptikus készítmény 
is szerepel. Az egyik az Audiron, amely elsősorban fül- és 
hallásproblémák kiegészítő kezelésére javasolt. A másik a Spiron, 
amely spray formájában kapható, és levegőfrissítésre, valamint 
különböző tárgyak fertőtlenítésére szolgál. Ezek a készítmények 
kizárólag külsőleg alkalmazhatók.



audiron

Energetikai pályák
Az Audiron elsősorban a hármas melegítő és a vastagbél energetikai 
pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Fül, herpesz, gyulladások

alkalmazása

• gyulladásellenes, vírusellenes és regeneráló hatású;
• kiváló kiegészítő készítmény a hallójárat-gyulladás és a középfülgyulladás 

kezelésében, főleg gyermekeknél;
• segít fülfájáskor a lázzal járó gyermekbetegségekben;
• némely esetekben előnyösen hat a halláskárosodásra, fülzúgásra  

és fülcsengésre;
• fejfájáskor kenje meg vele a homlokát és a nyaki gerinc területét;
• hatékony a herpesz kezelésében (száj, nemi szervek és övsömör);
• fogfájás és a fogágy elfajulása (paradontosis) esetén az arcra és az ínyre 

kell kenni;
• segít a szemölcs és az akne kezelésében;
• fertőzéses megbetegedések és torokfájás esetén kenegesse  

a készítménnyel a garat környékét és a fül mögötti területet; ha náthás, 
használhatja az orrüreg tisztítására, és érdemes megkenni vele az arcát;

• jól alkalmazható gombás és allergiás bőrbetegségeknél, valamint gombás 
eredetű nőgyógyászati problémáknál;

• szoptató kismamáknak hatékony segítséget nyújt kezdődő mellgyulladás 
esetén;

• eredményesen kezelhető vele a gyulladt aranyér.
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Herpeszvírusok

A vírusok speciális csoportjáról van szó. A herpeszvírusok többfajta betegséget is okozhatnak, és képesek 
hosszú időn át megmaradni az emberi szervezetben. Ezért az általuk okozott betegségek hajlamosak a többszöri 
kiújulásra.

A herpeszvírusok mindenhol jelen vannak, és élete során a legtöbb ember kapcsolatba kerül velük. Betegségek 
azonban csak a gyenge immunrendszerű embereknél fejlődnek ki. Herpeszvírusok okozzák a száj és a nemi 
szervek körüli herpeszt (Herpes simplex), az övsömört, a bárányhimlőt (Herpes zoster, Varicella zoster), valamint  
a fertőző mononucleosist (Epstein-Barr). A fent felsorolt esetek mindegyikében javasolt az Audiron használata,  
a Pentagram® koncentrátumok és krémek alkalmazásával együtt.

Összetétele

Gyógynövénykivonatok 
gólyaorrfű, útifű, fekete nadálytő, 
sédkender, nagy sarkantyúka, 
vadgesztenye, vérfű

Illóolajok és egyéb 
hatóanyagok
mirha és grépfrút olaj, 
mirhakivonat, almaecet, E-vitamin

Segédanyag
hidrogénezett ricinusolaj

Különleges antiszeptikus készítmények – Audiron

Az Audiront naponta többször, közvetlenül a sérült területen kell alkalmazni, vattapamacs segítségével. Esetleg 
bórvízzel hígítható (30 csepp Audiront tegyünk 100 ml bórvízbe).
Fülgyulladás esetén dugjunk a hallójáratba 3 csepp Audironnal átitatott vattapamacsot.

adagolása



Spiron

Energetikai pályák
A Spiron elsősorban a tüdő, a szív, a vastagbél és a gyomor 
energetikai pályáját harmonizálja.

alkalmazása

• nyugtatja az idegrendszer tevékenységét, erősíti (tonizálja) a szervezetet, 
jótékony hatású lelki problémák esetében;

• csillapítja a fejfájást;
• kellemes, barátságos környezetet kölcsönöz (tárgyalás, vendégség stb.);
• nyugodt hangulatot teremt elalvás előtt, kellemesebbé teszi az elalvást  

és jobbá az alvást;
• alkalmas akut használatra gyomor- vagy szívpanaszokkal járó idegesség, 

idegeskedés, lámpaláz, izgatottság, kimerültség és rosszullét esetén;
• fertőtleníti a környezetet, gátolja a cseppfertőzés terjedését;
• megkönnyíti a légzést, felső légúti fertőzéskor erősíti az immunrendszert, 

csillapítja a köhögést, enyhíti a hörghurut és az asztma tüneteit;
• felfrissíti a levegőt (főleg dohányfüstös helyiségben ajánlott);
• fertőtleníti a bőr apró felszíni sérüléseit;
• ösztönzi a szervezetet, és erősíti a test védelmi energiáit.

Kiemelt hatásterületek
Immunrendszer, idegek, légzés, alvás, védelem
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Összetétele

Fejlődéstörténet szempontjából  
a szaglás az egyik legrégebbi érzékünk

Az orrnyálkahártyából kinövő szaglósejtek tulajdonképpen agyunk közvetlen nyúlványai. Rostjaik az agy mélyebb 
részeivel állnak kapcsolatban (talamusz, hipotalamusz, hipofízis, hippocampus, amygdala), amelyek elsősorban  
az érzelmeinket és a szexuális viselkedésünket befolyásolják.

A többi érzékszervünkkel összehasonlítva a szaglásnak van a legközvetlenebb és a legnagyobb területre kiterjedő 
összeköttetése az aggyal. A szaglás ezért sokkal fontosabb számunkra, mint gondolnánk, hiszen közvetlenül  
a tudatalattinkat befolyásolja. Az illatokkal kapcsolatos értékrendünk és érzéseink egyébként az agy fejlődésének, 
valamint az abból következő természetes szükségleteinknek megfelelően változnak.

Használat előtt rázzuk fel, majd rövid ideig tartó nyomással fújjunk ki kis mennyiséget a levegőbe vagy 
zsebkendőbe, és lélegezzük be. Fújhatunk belőle közvetlenül a hálóruhára vagy a nappali öltözékünkre is,  
de mindig csak kis mennyiségben. Jól alkalmazható a cseppfertőzés terjedésének megakadályozására olyan  
zárt helyeken, ahol sok ember van (tömegközlekedés, üzletek, iskolák, megbeszélések stb.)

Illóolajok
mirtusz, szantál, levendula, 
menta, eukaliptusz, citromfű, 
kámfor és citronella olaj, tömjén, 
tuja, fenyő

Segédanyagok
etanol, 1,1,1,2-tetrafluor-etán

Különleges antiszeptikus készítmények – Spiron

adagolása





Kozmetika

A bőr meglepő módon valóban az emberi test legnagyobb „szerve”. 
Átlagosan kb. 2 négyzetméter kiterjedésű. Mindennap közvetlen 
kapcsolatba kerül a külső környezettel. A bőr azonban nem páncél 
vagy áthatolhatatlan gát, hanem igazi szerv. Nő, megújul, lélegzik, 
érzéki hatásokat közvetít, és reagál rájuk. Kiválasztja a felesleges 
salak- és méreganyagokat, valamint képes különböző anyagok 
felszívására is, amit jól ki lehet aknázni a gyógyításban és  
a kozmetikában egyaránt.

A bőr szüntelenül ki van téve környezetünk káros hatásainak. 
Vírusok, baktériumok, UV sugárzás, a légkörben levő 
méreganyagok, a ruházatban található szintetikus színezőanyagok 
mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy bőrünk a kívánatosnál 
gyorsabban öregszik. A hagyományos kínai orvoslás szerint a bőr  
a vastagbél és a tüdő ablaka a külvilágra. Látszik rajta más 
kiválasztó szervek, így a vese és a máj elégtelen működése is.



Caralotion

Energetikai pályák
A Caralotion elsősorban a máj, az epehólyag, a gyomor és a lép-
hasnyálmirigy energetikai pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Ekcéma, kiütések, a bőr hidratálása

alkalmazása

• hidratálja, regenerálja, táplálja és óvja a bőrt;
• kiválóan felszívódik, és a bőrfelület nem lesz síkos tőle;
• elsősorban érzékeny bőrre ajánlott; hipoallergén hatású;
• feszessé teszi és kisimítja a bőrt;
• erős antioxidáns és gyulladásellenes hatású;
• megújítja a bőr természetes öntisztító képességét;
• előnyösen a használata viszkető kiütésekre, atópiás ekcémára, herpeszre 

és aknéra;
• nyugtatja a bőrt, kiválóan alkalmazható durva, pikkelyes, töredezett bőrre;
• védi a bőrt a külső környezet hátrányos hatásaitól.
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Kozmetika – Caralotion

az érzékeny bőrnek gyengéd ápolásra van szüksége

Összetétele

Az érzékeny, száraz bőrre való hajlam egyre gyakrabban fordul elő. Ennek oka a környezetszennyezés, a túlzott 
UV sugárzás, az időjárás, a táplálkozás és a vegyi anyagok szüntelen hatása. Az érzékeny bőrűek számára az  
a legfontosabb, hogy bőrük minél kevesebb alkalommal és minél rövidebb ideig kerüljön kapcsolatba mesterséges 
és vegyi anyagokkal.

Gyógynövénykivonatok
közönséges gyujtoványfű, 
vérehulló fecskefű, nyúlszapuka, 
mezei zsurló, tejoltó galaj, 
háromszínű árvácska, fekete 
nadálytő, nagy bojtorján, 
kálmos, virgíniai varázsmogyoró, 
gólyaorrfű, füstike, japánakác, 
csukóka, kecskeruta, 
százszorszép, igazi édesgyökér, 
csarab, arália, sárkányvérpálma

Illóolajok
benzoéfa, citrom, édeskömény, 
kardamom, levendula, boldo, 
kálmosgyökér, cickafark

Egyéb anyagok
termálvíz, paraffin, fehér vazelin, 
glicerin, ciklometikon, alkil-
benzoát, cetil-sztearil-alkohol, 
karbamid, kender, szója, len- és 
mákolaj, pantenol, etil-éter, 
benzil-alkohol, poliakrilamid, 
xantán-gumi, tokoferil-acetát, 
aszkorbil-palmitát, izoparaffin, 
szőlőecet, magnézium-aszkorbil-
foszfát, laureth 4, alaptid, 
retinol, dehidroecet-sav, BHT, 
metionin, cink-acetát, azelainsav, 
borostyánkősav, valamint Helix 
pomatia és Eisenia foetida 
kivonata, béta-glükánok

A test minden részén alkalmazható, elsősorban fürdés után.

adagolása



Cytovital
renove

Energetikai pályák
A Cytovital renove elsősorban a hármas melegítő, a máj, az 
epehólyag, a húgyhólyag és a vese energetikai pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Hidratálás, ráncok, az öregedési folyamat lassítása

alkalmazása

• hidratálja, regenerálja és táplálja a bőrt;
• kifejezetten a ráncok képződése és terjedése ellen fejlesztették ki;
• kiválóan felszívódik, a bőrfelület nem lesz síkos tőle;
• lassítja a bőr öregedését;
• növeli a bőr rugalmasságát, feszességét, javítja vérellátását;
• védi a bőrt a sugárzás, a szennyezett környezet és az időjárás negatív 

hatásaitól;
• optimalizálja a bőr pH értékét.
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az arc a belső szervek tükre

Az arcbőr megfelelő ápolása elsősorban azért rendkívül fontos, mert a legtöbb energetikai pálya keresztülhalad 
rajta, és rengeteg idegvégződés van benne. Az arc konkrét helyein lehet hatni egyes szervek egészségi állapotára, 
ezeket a területeket reflexzónáknak hívják. A reflexzónák ösztönzésével megújítható az energia természetes 
áramlása a szervezetben, vagyis az arcbőr ápolásával előnyösen befolyásolhatjuk és harmonizálhatjuk egész 
energetikai és idegrendszerünket.

Összetétele

Gyógynövénykivonatok (1%)
gyömbér, vanília, csukóka, gotu 
kola, szeklice imola, közönséges 
gyujtoványfű, levendula, igazi 
édesgyökér, salamonpecsét, 
édeskömény, ánizsbors (fagara), 
földitömjén

Illóolajok
levendula, pacsuli, ámbra, 
kardamom, kubebabors, 
szerecsendió, tuja, gyömbér, 
mandarin, geránium, nagyvirágú 
bársonyvirág, eukaliptusz, ánizs, 
boldo

Egyéb anyagok
ásványvíz, cetil-sztearil-alkohol, 
benzilalkohol, magnézium-
aszkorbil-foszfát, Butyrospermum 
parkii, fruktóz, nátrium-hidroxid, 
fehér vazelin, ciklo-metikon, 
alkil-benzoát, szőlőecet, kender-, 
len-, szója-, mák- és ricinusolaj, 
carbomer, aszkorbil-palmitát, 
retinol, BHT, dehidro-ecetsav, 
azelainsav, borostyánkősav, 
alaptid, cink-acetát, Helix pomatia 
és Eisenia foetida kivonata, béta-
glükánok

adagolása

A készítménynek jelentős és gyors kozmetikai hatása van. Ezért az első héten naponta kétszer (reggel és este), 
utána pedig naponta egyszer alkalmazzuk.

Kozmetika – Cytovital renove



Cytovital
     arctisztító tej,
hidratáló arctonik

Energetikai pályák 
Az arctisztító tej és a hidratáló arctonik elsősorban a hármas melegítő, 
a máj, az epehólyag, a vese és a húgyhólyag energetikai pályáját 
harmonizálja.

 Arctisztító tej:
• kíméletesen és gyöngéden távolítja el a szennyeződéseket, az 

izzadtságot, valamint a sminket és a különböző krémmaradványokat;
• segíti a bőr megfelelő vérellátását, és segít fenntartani annak természetes 

pH értékét;
• biztosítja a bőr optimális táplálásához és regenerálódásához szükséges 

ásványi anyagokat;
• tonizálja és felfrissíti a bőrt;
• lassítja a bőr öregedésének folyamatát.

 Hidratáló arctonik:
• segíti a bőr vérellátását;
• táplálja és hidratálja a bőrt;
• magas ásványianyag-tartalmának köszönhetően elősegíti a bőr 

regenerációját;
• optimalizálja a bőr pH értékét, és kiegyenlíti annak szekréciós 

tulajdonságait;
• védőréteget hoz létre a bőr felszínén, amely véd az időjárás kedvezőtlen 

hatásaitól;
• lágyítja, kisimítja a bőrt.

alkalmazása

Kiemelt hatásterületek
Tisztítás, táplálás, tonizálás, hidratálás, regeneráció, a bőr 
öregedésének lassítása
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Az arctisztító tej használható reggel és este is, vatta segítségével vigye fel a bőrére.
A hidratáló arctonikot az arctisztító tej után használja reggel és este. Vatta segítségével vigye fel az arcára.
A két készítmény kombinált használata növeli hatékonyságukat.
Arcra, nyakra, dekoltázsra és minden bőrtípusra ajánlott.

adagolása

A Cytovital arctisztító tej, valamint a Cytovital hidratáló arctonik a szlovákiai Podhájska forrás termálvizét 
tartalmazó készítmények. Ez a gyógyvíz egyedülálló az egész világon, jótékonyan hat az emberi szervezet 
egészére. Összetételét és hatásait tekintve sokban hasonlít a Holt-tenger vizéhez. Az ásványi anyagokban 
rendkívül gazdag gyógyvíz elsősorban a mozgásszervi megbetegedésekben, a légúti betegségekben, valamint 
a legkülönbözőbb bőrbetegségekben szenvedők kezelésekor hatékony. A szulfátok, a kovasav és a bórsav 
hathatós segítséget nyújtanak az ekcéma, a kiütések, az akne, a herpesz és egyéb bőrbetegségek gyógyításakor. 
Mindkét készítmény nagy mennyiségben tartalmaz ásványi anyagokat (Na, K, Mg, Ca, B, Br, Sr, Li, I stb.). Ezek 
a bőrbe jutva táplálják a hámréteget, és egyfajta védőréteget hoznak létre a bőr felületén, így megakadályozzák 
annak kiszáradását. A bőr mindennapos ápolása az arctisztító tejjel és a hidratáló arctonikkal láthatóan regenerálja 
a bőrt, amely ennek következtében puhává és selymessé válik. A bőr abszorpciós képességének köszönhetően az 
ásványi anyagok bejutnak a keringésbe, és regenerálják az egész szervezetet.

a podhájskai forrásból származó, csodálatos víz

Kozmetika – Cytovital arctisztító tej és hidratáló arctonik

a Cytovital arctisztító tej és a Cytovital hidratáló arctonik 
összetétele

Gyógynövény-kivonatok
vanília, levendula, 
salamonpecsét, igazi 
édesgyökér, édeskömény, gotu 
kola, szecsuáni bors, orvosi 
gyömbér, földitömjén, békakonty, 
szekliceimola, közönséges 
gyújtoványfű, csukóka

Egyéb közös anyagok
glicerin, propilén-glikol, 
poloxamer 188, dimethikon, 
poliszorbát 20, benzil-alkohol, 
dehidro-ecetsav, parfüm, alaptid, 
borostyánkősav, metionin, Helix 
pomatia extract  és Eisenia 
foetida kivonata

Összetevők, amelyek csupán az 
arctisztító tejben vannak jelen
paraffin, xantán-gumi

Összetevők, amelyek csak 
a hidratáló arctonikban vannak 
jelen
nátrium-laktát, pantenol, tejsav, 
nátrium-hidroxid





Fogkrémek

A Diamant, a Silix és a Balsamio fogkrémek alap-összetevői:  
a szlovákiai Podhájska harmadkori forrás vize, gyógynövénykivonatok, 
illóolajok és bioinformációk. A bioinformációs fogkrémek kellemesen 
lágy ízűek, közepesen habosodnak, rendkívül jól tisztítanak, 
és hosszan tartó frissességet biztosítanak a szájnak. Fog- és 
nyelvmosás közben a helyi reflexzónákon keresztül befolyásolják  
a szervek működését, illetve jótékony hatásaikkal támogatják azokat. 
Az egészség megőrzése és a legkedvezőbb regeneráció céljából 
érdemes mind a három fogkrémet használni, 3 hetenként felváltva, 
hogy minden energetikai pálya működését ösztönözni tudjuk. 
Előnyük, hogy illóolajaik nem zavarják az Energy készítményeinek 
hatását, így fogmosás előtt vagy után közvetlenül is alkalmazhatjuk 
őket.

A bioinformációs fogkrémek kiválóan kiegészítik a holisztikus 
szemléletű egészségmegőrzésre és regenerációra szolgáló egyéb 
készítményeket.



az egészséges fog- és szájápolás 
tízparancsolata

1. lágy, sűrű sörtéjű, kiugró sörték nélküli fogkeféjét 3 havonta cserélje;
2. először a Diamant fogkrémet használja, a bioinformációs
 fogkrémeket váltogatva alkalmazza;
3. a bioinformációs fogkrémeket kis mennyiségben használja;
4. fogkeféjét ne nyomja a fogakra, sikáló technikát alkalmazzon;
5. fogmosáshoz használjon langyos vizet;
6. próbálja a fogait legalább 2, de inkább 3 percig mosni;
7. mosson fogat minden étkezés után, de legalább naponta kétszer;
8. ne feledkezzen meg a nyelvéről és az ínyéről sem, mert előnyösen
 befolyásolhatja vele egész teste energetikai állapotát;
9. kerülje a cukor fogyasztását;
10. félévente egyszer keresse fel a fogorvosát!

Silix
Balsamio

Diamant
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Fogkrémek – Balsamio

• jól használható fogszuvasodás megelőzésére, frissíti a leheletet;
• gyulladásellenes hatású, kiválóan alkalmazható afta, herpesz és szájüreggyulladás esetén;
• segítséget nyújt ínyvérzés és a fogágy elfajulása (paradontosis) esetén;
• jó kiegészítő szer a szabaddá tett fognyak kezelésében.

alkalmazása

Energetikai pályák
A Balsamio elsősorban a kormányzó vezeték, a vékonybél, a lép-hasnyálmirigy, a máj és a hármas melegítő 
energetikai pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Íny, fognyak, vérzés

Összetétele

Gyógynövénykivonatok (14%)
levendula, lapacho (Pau d’Arco), 
macskakarom, fekete nadálytő, 
őszi vérfű, kígyógyökerű 
keserűfű, arália, békakonty, 
vérontó fű

Illóolajok
niauli, menta, kopaiva, 
édeskömény, csillagánizs és 
rozmaring

Egyéb anyagok
kalcium-karbonát, ásványvíz, 
glicerin, makrogol 300, 
aerosil, nátrium-lauril-szulfát, 
HEC, lenolaj, HS betain, 
gyantakeverékek, nátrium-
benzoát, tokoferol, tokoferil, 
szaharin

Naponta kétszer, kevés krémmel mossunk fogat.

adagolása

Balsamio



• jól használható fogszuvasodás megelőzésére, frissíti a leheletet, és gyulladásellenes hatású;
• regenerálja és keményíti a fogzománcot, erősíti a fogakat és az ínyt;
• nagy mennyiségben tartalmaz természetes szilíciumot.

alkalmazása

Energetikai pályák
A Silix elsősorban a kormányzó vezeték, a szív, a vastagbél, a vese és a húgyhólyag energetikai pályáját 
harmonizálja. 

Kiemelt hatásterületek
Fogzománc, szilárdság

Összetétele

Gyógynövénykivonatok (15%)
japánakác, orvosi somkóró, 
hegyi árnika, igazi édesgyökér, 
őszi vérfű, zsálya, mezei zsurló, 
virginiai varázsmogyoró, kék 
nőszirom

Illóolajok
benzoéfa, menta, citrom, 
kardamom, kopaiva

Egyéb anyagok
kalcium-karbonát, ásványvíz, 
glicerin, makrogol 300, 
aerosil, nátrium-lauril-szulfát, 
HEC, lenolaj, HS betain, 
gyantakeverékek, szaharin

Naponta kétszer, kevés krémmel mossunk fogat.

adagolása

Silix

Fogkrémek – Silix
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• jól használható fogszuvasodás megelőzésére, frissíti a leheletet, és gyulladásellenes hatású;
• csillapítja a fogínyvérzést;
• enyhén fehérítő hatású.

alkalmazása

Energetikai pályák
A Diamant (fehér gyémánt) elsősorban a vese, a máj, a vastagbél, a vékonybél, a gyomor és a hármas 
melegítő energetikai pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Fogszuvasodás, íny

Összetétele

Gyógynövénykivonatok (15%)
lucerna, százszorszép, 
édeskömény, igazi édesgyökér, 
izlandi zuzmó, gyömbér, 
japánakác, júdásfülegomba, nagy 
bojtorján, kálmos, fekete nadálytő

Illóolajok
mirha, benzoéfa, rozmaring, 
szegfű, eukaliptusz, verbéna  
és fahéj olaj

Egyéb anyagok
kalcium-karbonát, ásványvíz, 
glicerin, makrogol 300, 
aerosil, nátrium-lauril-szulfát, 
HEC, lenolaj, HS betain, 
gyantakeverékek, szaharin

Naponta kétszer, kevés krémmel mossunk fogat.

adagolása

Diamant

Fogkrémek – Diamant



Afta Vironal, Drags Imun, Audiron
Allergia (légúti) Vironal, Gynex, Droserin, Probiosan, Peralgin, Imunosan, Balneol, Spiron
Allergia (bőr), ekcéma Vironal, Regalen, Gynex, King Kong, Cytovital, Droserin, Protektin
Allergia (étel) Vironal, Regalen, Gynex, King Kong, Probiosan
Alvászavar, felébredés Gynex, Korolen, Stimaral, Celitin, Imunosan, Geriatrim
Alvászavar, nehéz elalvás Gynex, Korolen, Stimaral, Celitin, Imunosan
Alzheimer-kór Korolen, King Kong, Fytomineral, Vitamarin, Celitin, Geriatrim
Anorexia (kóros fogyás lelki okokból) Gynex, Korolen, Fytomineral, Probiosan, Flavocel, B!Omultivitamin
Aranyér Vironal, Renol, Korolen, Ruticelit, Cytosan Fomentum
Arcüreggyulladás Vironal, Droserin, Drags Imun, Grepofit
Asztma Vironal, Droserin, Peralgin, Imunosan
Autizmus Korolen, Stimaral, Vitamarin, Celitin
Autoimmun betegségek Vironal, Regalen, Renol, Gynex, Korolen, King Kong, Vitamarin
Ásványi anyagok pótlása Fytomineral, B!Omultivitamin, Geriatrim, Chlorella, Barley, Spirulina Barley
Baktériumfertőzés Vironal, Renol, Gynex, Korolen, Cytosan, Drags Imun, Grepofit
Bechterew-kór Regalen, Renol, King Kong, Artrin, Skeletin
Bélproblémák (vastagbél) Vironal, Korolen, Cytosan, Drags Imun, Probiosan, Chlorella
Bélproblémák (vékonybél) Vironal, Gynex, Korolen, Cytosan, Drags Imun, Fytomineral, Probiosan
Bőrproblémák Cytovital, Protektin, Cytosan Fomentum, Chlorella, Barley
Bulimia (kényszeres evés hányással) Regalen, Korolen, Probiosan
Candida gomba Vironal, Regalen, Gynex, Korolen, Cytosan, Drags Imun, Fytomineral, Probiosan, Grepofit
Cellulitisz Vironal, Regalen, Renol, Gynex, Korolen, Cytovital, Cytosan Fomentum
Ciszta, herében Renol, Gynex, King Kong
Ciszta, petefészekben Gynex, Cytovital, Cytosan, Cytosan Fomentum
Ciszta, vesében Renol
Cukorbetegség Gynex, Korolen, Cytosan, Drags Imun, Fytomineral, Barley
Csontritkulás Renol, Gynex, King Kong, Cytosan, Fytomineral, B!Omultivitamin
Csonttörés Renol, King Kong, Artrin, Ruticelit, Drags Imun, Fytomineral, Skeletin
Dadogás, dyslexia Korolen, Stimaral, Vitamarin, CelitIn
Daganatok orvosi kezelésének kiegészítése Regalen, Renol, Korolen, King Kong, Cytovital, Cytosan, Drags Imun, Imunosan
Depresszió Vironal, Renol, Gynex, Korolen, Vitamarin, Geriatrim
Derékfájás Renol, Artrin, Vitamarin, Celitin, Skeletin
Ekcéma Vironal, Regalen, King Kong, Cytovital, Cytosan, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Fytomineral
Elhízás Regalen, Gynex, Korolen, King Kong, Cytosan, Spirulina Barley
Emésztési panaszok Regalen, Gynex, Cytosan, Probiosan, Geriatrim, Chlorella
Epepanaszok, epekő Regalen, Protektin, Cytosan, Celitin, Probiosan
Érelmeszesedés, más érproblémák Renol, Korolen, Stimaral, Ruticelit, Cytosan, Drags Imun, Fytomineral, Vitamarin
Étvágytalanság Vironal, Regalen, Gynex, Cytosan, Drags Imun, Probiosan, Chlorella

Tapasztalati táblázat az ENErGy termékek használatához

EGéSZSéGI PROBléMA AjÁNlOTT KéSZíTMéNYEK 



EGéSZSéGI PROBléMA AjÁNlOTT KéSZíTMéNYEK 

Fáradtság, fizikai Vironal, Regalen, Renol, King Kong, Stimaral, Cytosan, Fytomineral, Flavocel, B!Omultivitamin
Fáradtság, szellemi Renol, Korolen, Stimaral, Cytosan, Fytomineral, Vitamarin
Fejfájás Regalen, Renol, Gynex, Korolen, Artrin, Protektin, Ruticelit, Vitamarin, Geriatrim
Fekély (emésztőrendszeri) Vironal, Gynex, Korolen, King Kong, Cytovital, Drags Imun, Fytomineral, Probiosan, Grepofit
Felfekvés, bőrfekély Korolen, Cytovital, Ruticelit, Drags Imun, Barley
Felfúvódás Vironal, Regalen, Gynex, Droserin, Cytosan, Probiosan
Festékhiányos bőr (vitiligo) Vironal, Regalen, Renol, Droserin, Cytosan Fomentum, Fytomineral, Barley
Fogak gyengesége Renol, Gynex, Fytomineral, Vitamarin, Skeletin, Flavocel, B!Omultivitamin, Silix
Foghúzás Drags Imun, Fytomineral, Diamant
Fogínygyulladás Vironal, Renol, Drags Imun, Fytomineral, Grepofit, Flavocel, Balsamio
Fülpanaszok Vironal, Renol, Artrin, Drags Imun, Grepofit, Audiron
Fülzúgás Renol, Korolen, Stimaral, Vitamarin, Celitin, Audiron
Gerincpanaszok Renol, King Kong, Artrin, Fytomineral, Skeletin
Gombás fertőzés Vironal, Korolen, Cytosan, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Grepofit, Chlorella, Barley
Gyomorproblémák Regalen, Gynex, Cytovital, Cytosan, Drags Imun, Probiosan
Haj- és körömproblémák Regalen, Renol, Gynex, Korolen, Artrin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Fytomineral
Hajszálerek Korolen, Ruticelit, Drags Imun, Fytomineral, Vitamarin
Hallászavar Renol, Korolen, Stimaral, Vitamarin, Celitin, Audiron
Hasmenés Vironal, Regalen, Cytosan, Drags Imun, Fytomineral, Probiosan
Helicobacter pylori Vironal, Gynex, Cytosan, Drags Imun, Probiosan, Grepofit
Herpesz Vironal, Korolen, Cytosan, Droserin, Protektin, Cytosan Fomentum, Drags Imun
Hereproblémák Renol, Gynex, King Kong, Artrin, Cytovital, Cytosan
Hiperaktivitás Stimaral, Fytomineral, VitamarIn, B!Omultivitamin
Homloküreg-gyulladás Vironal, Droserin, Drags Imun, Grepofit
Hormonzavar Gynex, Korolen, Cytovital, Fytomineral, Peralgin
Hörghurut Vironal, Droserin, Grepofit, Imunosan
Húgyutak gyulladása Renol, King Kong, Artrin, Drags Imun, Grepofit, Flavocel
Hüvelygyulladás Renol, Gynex, Cytovital, Drags Imun, Grepofit, Imunosan
Idegkimerültség Gynex, Korolen, Stimaral, Cytosan, Fytomineral, Vitamarin, Imunosan
Immunrendszer erősítése Vironal, Renol, Gynex, Korolen, Stimaral, Vitamarin, Imunosan
Impotencia (potenciazavar) Renol, Gynex, Korolen, King Kong, Celitin, Imunosan, Geriatrim
Izomproblémák Renol, Gynex, King Kong, Artrin, Ruticelit, Cytosan Fomentum, Fytomineral
Ínysorvadás Renol, Artrin, Cytosan, Drags Imun, Flavocel, Silix
Ízületi problémák Renol, King Kong, Artrin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Balneol
Klimax (menopauza) Renol, Gynex, Cytovital, Fytomineral, Peralgin
Koleszterinszint, magas Regalen, Korolen, Protektin, Cytosan, Fytomineral
Koncentrálás zavara Korolen, Stimaral, Fytomineral, Vitamarin, Celitin, B!Omultivitamin, Geriatrim
Köhögés Vironal, Artrin, Droserin, Grepofit, Peralgin, Flavocel, Spiron

A TÁBLÁZATBÓL LÁTHATÓ, HOGY A MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI FELHASZNÁLÓK TAPASZTALATAI SZERINT MELY ÁLLAPOTOK ESETÉBEN MILYEN TERMÉKEK VÁLTAK BE.



EGéSZSéGI PROBléMA AjÁNlOTT KéSZíTMéNYEK 

Tapasztalati táblázat az ENErGy termékek használatához

Körömgomba Regalen, Artrin, Ruticelit, Cytosan Fomentum, Grepofit
Köszvény Regalen, Renol, King Kong, Artrin, Protektin, Cytosan, Vitamarin, Skeletin
Központi idegrendszer problémái Korolen, Stimaral, Fytomineral, Vitamarin, Celitin, B!Omultivitamin, Imunosan, Geriatrim
Lábizzadás Regalen, Protektin, Drags Imun, Chlorella, Balneol
Lábszag Regalen, Cytovital, Protektin, Drags Imun, Chlorella
Lábszárfekély Vironal, Korolen, Artrin, Droserin, Ruticelit, Drags Imun, Grepofit, Flavocel
Mandulagyulladás Vironal, Renol, Droserin, Drags Imun, Fytomineral, Grepofit, Flavocel
Máj méregtelenítése Regalen, Korolen, Protektin, Cytosan, Fytomineral, B!Omultivitamin, Imunosan, Geriatrim, Chlorella, Barley, 

Spirulina Barley
Megfázás Vironal, Droserin, Grepofit, Flavocel, B!Omultivitamin, Imunosan
Megkésett beszédfejlődés Korolen, Stimaral, Vitamarin, Celitin
Méhproblémák Renol, Gynex, King Kong, CYtovital, Cytosan
Mellben csomó Vironal, Gynex, Cytovital, Droserin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Imunosan
Melldaganat orvosi kezelésének kiegészítése Vironal, Regalen, Gynex, Korolen, Cytosan, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Imunosan
Memóriazavar Gynex, Korolen, Stimaral, Vitamarin, Celitin, B!Omultivitamin, Geriatrim
Menstruáció előtti panaszok (PMS) Gynex, Cytovital, Fytomineral, Vitamarin, B!Omultivitamin
Menstruáció zavara Renol, Gynex, Cytovital, Fytomineral, Vitamarin, Flavocel
Migrén Regalen, Gynex, Artrin, Protektin, Drags Imun, Fytomineral, Vitamarin, Celitin, Spiron
Mióma Regalen, Renol, Gynex, King Kong, Cytosan, Cytosan Fomentum, Imunosan
Napégés Korolen, Cytovital, Droserin, Protektin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Barley
Nehézfémek eltávolítása Vironal, Regalen, Renol, Cytosan, Drags Imun, Fytomineral, Probiosan, B!Omultivitamin, Imunosan, Chlorella
Nemi vágy fokozása, nőnél Gynex, Korolen, Geriatrim
Nemi vágy fokozása, férfinél Korolen, King Kong, Geriatrim
Nőgyógyászati panaszok Renol, Gynex, Artrin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Grepofit
Nyirokrendszer működési zavara Renol, King Kong, Artrin, Droserin, Cytosan, Fytomineral
Nyombélfekély Gynex, Korolen, King Kong, Cytosan, Probiosan, Grepofit, B!Omultivitamin
Orbánc Vironal, Regalen, Korolen, Droserin, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Balneol
Orrvérzés Korolen, Drags Imun, Flavocel, Balneol, Spiron
Ödéma Renol, Artrin, Ruticelit, Skeletin, Flavocel
Pajzsmirigy alulműködése Vironal, Renol, Gynex, Korolen, King Kong, Cytovital, Cytosan, Vitamarin, Spirulina BarLey
Pajzsmirigy túlműködése Regalen, Renol, Korolen, Cytovital
Parkinson-kór Korolen, King Kong, Stimaral, Cytosan, Vitamarin, Celitin, Geriatrim
Petefészek betegségei Gynex, Cytovital, Cytosan, Fytomineral
Pikkelysömör Vironal, Regalen, Renol, Droserin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Fytomineral
Porckopás Renol, King Kong, Artrin, Fytomineral, Skeletin, Balneol
Prosztataproblémák Renol, Korolen, King Kong, Artrin, Cytosan, Fytomineral, Geriatrim
Pszichés zavarok, szorongás Gynex, Korolen, Stimaral, Vitamarin, Celitin, Geriatrim



EGéSZSéGI PROBléMA AjÁNlOTT KéSZíTMéNYEK 

A TÁBLÁZATBÓL LÁTHATÓ, HOGY A MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI FELHASZNÁLÓK TAPASZTALATAI SZERINT MELY ÁLLAPOTOK ESETÉBEN MILYEN TERMÉKEK VÁLTAK BE.

Puffadás Vironal, Regalen, Droserin, Protektin, Cytosan, Probiosan, Grepofit, Chlorella, Barley
Reflux Regalen, Gynex, Korolen, Cytosan, Balneol
Reuma Renol, King Kong, Artrin, Cytosan, Skeletin, Balneol
Sclerosis multiplex (SM) Gynex, Korolen, King Kong, Stimaral, Fytomineral, Vitamarin, Celitin, Imunosan
Sebgyógyítás, sebhely Korolen, Cytovital, Ruticelit, Drags Imun, Fytomineral, Chlorella, Barley
Stressz Gynex, Korolen, Stimaral, Vitamarin, Celitin, Peralgin, Flavocel, B!OMultivitamin, Imunosan, Geriatrim, 

Spiron
Sugárkezelés Vironal, Renol, Gynex, Korolen, Cytovital, Protektin, Cytosan, Cytosan Fomentum
Szájszag Regalen, Gynex, Cytosan, Probiosan, Chlorella, Barley
Szemproblémák Regalen, Korolen, Stimaral, Cytosan, Vitamarin, Flavocel, B!Omultivitamin, Audiron
Szemölcs Vironal, Regalen, Droserin, Protektin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Imunosan, Audiron
Szenilitás Korolen, Stimaral, Vitamarin, Celitin, Geriatrim
Székrekedés Vironal, Regalen, Cytosan, Probiosan, Geriatrim, Chlorella
Szélütés (sztrók) Renol, Gynex, Korolen, King Kong, Stimaral, Ruticelit, Cytosan, Vitamarin, Celitin
Szívproblémák Regalen, Renol, Korolen, Drags Imun, Vitamarin, Flavocel
Szoptatás, tejelválasztás Gynex, Korolen, Cytovital, Fytomineral, Probiosan, Flavocel, Chlorella, Barley
Tályog Renol, Artrin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Grepofit, Imunosan
Tüdőproblémák Vironal, King Kong, Droserin, Cytosan, Drags Imun, Grepofit, Peralgin, Flavocel
Terhesség idején támogatás Cytovital, Fytomineral, Vitamarin, Probiosan, Chlorella, Barley
Terméketlenség, férfi Renol, Gynex, King Kong, Cytovital, Fytomineral, Geriatrim
Terméketlenség, női Gynex, Cytovital, Fytomineral, Geriatrim
Térdfájdalom Renol, Artrin, Vitamarin, Celitin, Skeletin, Balneol
Torokgyulladás Vironal, Renol, Artrin, Droserin, Drags Imun, Grepofit, Flavocel, Imunosan
Urológiai problémák Renol, King Kong, Artrin, Drags Imun, Grepofit, Flavocel, Balneol
Utazási betegség (kinetosis) Korolen, Artrin, Vitamarin, Peralgin, Spiron
VashIány Korolen, Drags Imun, Fytomineral, Flavocel, B!Omultivitamin, Chlorella, Barley, Spirulina Barley
Veseműködés zavara, vesekő Renol, King Kong, Artrin, Drags Imun, Grepofit, Flavocel, Imunosan, Balneol
Végtag duzzanata, ödéma Renol, Korolen, King Kong, Artrin, Cytosan Fomentum, Flavocel, Balneol
Vércukorszint ingadozása Regalen, Gynex, Cytosan, Fytomineral, Vitamarin, Imunosan, Barley, Spirulina Barley
Vérképzés Vironal, Renol, Gynex, Korolen, Drags Imun, Fytomineral, Flavocel, B!Omultivitamin, Chlorella, Barley, 

Spirulina Barley
Vérnyomás, alacsony Renol, Gynex, Korolen, Drags Imun
Vérnyomás, magas Regalen, Renol, Korolen, Stimaral, Ruticelit, Cytosan, Vitamarin, Celitin, Grepofit, Spiron
Vérszegénység Vironal, Gynex, Korolen, Fytomineral, Flavocel, B!Omultivitamin, Chlorella, Barley, Spirulina Barley
Viszketés Regalen, Korolen, Droserin, Protektin, Drags Imun
Vizelési panaszok Renol, Korolen, King Kong, Artrin, Balneol
Vírusfertőzés Vironal, Gynex, Droserin, Protektin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Grepofit



az ENErGy készítmények Pentagramja a hagyományos kínai 
orvostudomány (hko) 5 elemének (fázisainak) megfelelően

Az emberi testben – csakúgy, mint a természetben – egyensúlynak kell uralkodnia. Az egyes szervek 
kölcsönhatásban állnak egymással, működésük összefonódik. Bármelyik szervünk helytelen működése azonnal 
megmutatkozik az ember teljes egészségi állapotán. Ha az alap-anyagcserével együtt járó energiaáramlásnak 
nem sikerül visszaállítania az egészségre jellemző harmóniát, a hagyományos kínai orvostudomány (HKO) 
módszereinek alkalmazásával beindíthatjuk a szervezet öngyógyító folyamatait.

Jelentős segítséget nyújtanak mindebben az ENERGY Pentagram® készítményei, amelyek közvetlenül az 5 elem 
(fázis) kölcsönhatásaiból indulnak ki. A zárt egységet alkotó természetes koncentrátumok a HKO alapelveire 
épülnek. A készítmények – összetételüknek köszönhetően – az elemek harmonizálására alkalmazhatók. 
Kifejlesztésük során az ENERGY szakemberei a gyógyszerészet legújabb ismereteit is felhasználták. 
E készítmények segítségével tehát a szervezet energiáját oda irányíthatjuk, ahol az adott állapotban a legnagyobb 
szükség van rá.

Pentagram® Kiegészítő készítmény Egyéb

Fa Regalen, Protektin Probiosan

Tűz Korolen, Ruticelit Celitin, Peralgin

Föld Gynex, Cytovital Vitamarin, Stimaral, King Kong, Cytosan Balneol

Fém Vironal, Droserin Grepofit Audiron, Spiron

Víz Renol, Artrin Fytomineral, Skeletin Biotermal



Szervóra

Fa

Tüz (meleg)

Tüz (láng, izzás)

Föld

Fém

Víz



1.	 orrmelléküregek
2.	 fül
3.	 Eustach-kürt
4.	 szem
5.	 tüdő
6.	 máj
7.	 szív
8.	 gyomor
9.	 fej,	központi	idegrendszer

10.	agyalapi	mirigy
11.	 vese
12.	hasnyálmirigy
13.	lép
14.	pajzsmirigy
15.	vastagbél
16.	vékonybél
17.	 húgyhólyag
18.	ülőideg

v	–	váll
k	–	könyök
csk	–	csukló
csp	–	csípőízület
t	–	térd
b	–	boka

nycs	–	nyakcsigolyák
hg	–	háti	gerinc
ács	–	ágyéki	csigolyák,	keresztcsont
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a kéz reflexzónái
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jobb	láb bal	láb

1.	 orrmelléküregek
2.	 bal	szem
3.	 bal	fül
4.	 csuklyásizom
5.	 váll
6.	 máj
7.	 vese
8.	 felszálló	vastagbél
9.	 térdízület
10.	vakbél
11.	 homloküreg
12.	agy,	fej
13.	orr
14.	agyalapi	mirigy
15.	arc	és	trigeminus
16.	kisagy
17.	 tarkó
18.	pajzsmirigy,	mellékpajzsmirigy
19.	tüdő,	hörgők
20.	mellékvese
21.	napfonat
22.	gyomor
23.	nyombél
24.	hasnyálmirigy
25.	haránt	vastagbél
26.	húgyvezeték
27.	 vékonybél
28.	felszálló	vastagbél
29.	húgyhólyag
30.	végbél
31.	ülőideg
32.	ivarmirigyek
33.	aranyér
34.	jobb	szem
35.	jobb	fül
36.	szív
37.	 kardiostimulátor
38.	leszálló	vastagbél
39.	szigmabél
40.	epehólyag
41.	 lép

a láb reflexzónái
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