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A természet
tiszta

ereje...
Kik vagyunk

Az ENERGY cég 1995-ben alakult meg. 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 for-
galmazását. Az egész világon egyedülállónak számító készítményeinek 
alapanyagait és a bennük foglalt bioinformációkat a legtisztább termé-
szetes forrásokból nyeri.

Filozófiánk
Az ENERGY cég filozófiája az emberhez való komplex hozzáálláson 

alapul. Az embert a test, a lélek és a szellem hármas egységeként fogja 
fel, egy egységes energetikai rendszer összekapcsolt részeinek tekinti. E 
rendszer alkotóinak optimális együttműködése az egész szervezet egész-
ségének alapvető feltétele. Ezt a szemléletet tükrözi az ENERGY által kifej-
lesztett és széleskörűen alkalmazott Pentagram® regeneráció, amely világ-
újdonságot jelent az egészségvédelem és a betegségmegelőzés területén.

A legkiválóbb minőségű gyógynövényekből és más természetes forrá-
sokból származó hatóanyagok közvetlenül, anyagi szinten befolyásolják 
a testünkben zajló folyamatokat, illetve szerveink működését, miközben 
az információs összetevők – finomabb rezgéseikkel – a betegségek oka-
ira hatnak az információs mezőben.

Mivel foglalkozunk
Minőségi termékeinek köszönhetően az ENERGY már születésének pil-

lanatától az alternatív egészségmegőrzés úttörőjének számít. A gyártási 
folyamat és a termékek minőség-ellenőrzése az ISO 9001:2000 minőség-
biztosítási rendszer legszigorúbb követelményei szerint történik.

Ezek az étrend-kiegészítők közé sorolt, bioinformációs, komplex készít-
mények több szinten, egy időben hatnak az emberi szervezetre. 

A Pentagram® regeneráció alapelvének megfelelő, komplex gyógynö-
vény-koncentrátumokból álló 5 alapkészítmény, valamint az alkalmazásukat 
előnyösen kiegészítő 5 komplex gyógynövénykrém az egészséghez veze-
tő út 5 lépcsőfokát jelenti. A készítmények a hagyományos kínai orvoslás 
(HKO) több ezer éves tudására építve, mind a 14 alapvető energiavezetékre 
(meridiánra) kifejtik hatásukat. Segítségükkel hatékonyan befolyásolhatjuk 
a szervezet méregtelenítő és regeneráló folyamatait.

A Pentagram® regeneráció 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 ismere-
teit is. A készítményekbe foglalt bioinformációkat – a tökéletes egészség 
üzeneteként – többféle összetevőből álló gyógynövénykivonat hordoz-
za, amely a testre és a lélekre egyaránt hat, segít egyensúlyba hozni és 
optimális szinten tartani az élettani folyamatokat. A bioinformációk olyan 
rezgések, amelyek rendkívül hasonlatosak a vegetatív idegrendszert, va-
lamint a belső szervek működését szabályozó, agykéreg alatti központok 
irányító frekvenciáihoz. A bioinformációk működésbe lépése megzavarja 
a negatív információk hatását, és elindul a visszaható regeneráló folyamat.

A Pentagram® készítmények kombinálhatók az ENERGY további ter-
mékeivel, amelyek választéka állandóan bővül.

Fejlesztés, garancia
Az ENERGY valamennyi készítménye szabadalmaztatott és védjeggyel 

védett. Az új készítmények fejlesztése a kutatás-fejlesztési osztály, illetve 
a technológiai osztály feladatai közé tartozik. A társaság csúcsminőségű 
készítményeket kínál kedvező áron. Az ENERGY elítéli az állatkísérleteket.

Az ENERGY megalakulásá óta szorosan együttműködő munkatársaink 
a társaság Szaktanácsának tagjaivá váltak, s garantálják a cég által kínált 
készítmények jó minőségét, illetve felelősséget vállalnak a cég szakmai 
hitelének növeléséért.

A Szaktanács felelősségi körébe tartoznak többek között az alábbiak:
	•	a	kutatói	és	oktatói	tevékenység	koordinálása;
	•	a	gyártási	folyamatok	és	a	készítmények	minőség-ellenőrzése;
	•	a	cég	által	kiadott	szakmai	anyagok	lektorálása;
	•	véleménynyilvánítás	a	készítmények	fejlesztésével	és	továbbfejlesz-

tésével kapcsolatban, beleértve a csomagolást is.

A tagoknak nyújtott
szolgáltatások

Klubtagjainknak nemcsak étrend-kiegészítőket kínálunk, hanem a szol-
gáltatások változatos palettáját is – szakmai tanácsadó tevékenység, elő-
adások és személyes oktatás formájában. Az önképzést segíti az ENERGY 
képzési rendszere, amely a jelentkezőkkel megismerteti az alternatív or-
voslás, az üzletépítés, a Voll-féle elektroakupunktúra (EAV) és az érzelmi 
intelligencia legfontosabb elemeit.

Tagjainknak nemcsak kedvezőbb árakat, hanem egyéni állapotfelmé-
rési lehetőséget is kínálunk az EAV elvén alapuló Supertronic készülék 
segítségével.

A termékek értékesítésével foglalkozik és különféle szolgáltatásokat kínál 
egész Magyarország területén a 18 képviseletből álló, ENERGY Klubnak 
nevezett hálózat, valamint további munkatársaink a több mint 80 konzul-
tációs központban. Valamennyi klubtagunk rendelhet termékeket postai 
úton, e-mailben, illetve faxon is.

További információk
A www.energy.sk/hu internetes oldal és a Vitae klubmagazin infor-

mációkat kínál a termékekről, az egészséges életmódról, megismertet a 
szakemberek véleményével és a klubtagok tapasztalataival. Honlapunkon 
a klubtagok igénybe vehetik az ingyenes internetes orvosi tanácsadást is.
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ÜDVÖZÖLJÜK 
KÖZÖTTÜNK

Ha Ön a kezében tartja a Vitae Start 
magazint, akkor valószínűleg éppen most 
lépett be az ENERGY Klub tagjainak so-
rába. Üdvözlöm tehát Önt az egészséges 
élet hívei, az alternatív orvoslás tisztelői és 
minden újdonság csodálói között.

Ezzel kapu nyílt Ön előtt abba a tár-
saságba, mely már évek óta tárja fel a 
természet titkait az ember érdekében, 
amely minőségi, természetes készítmé-
nyeivel segíti az embereket egészségük 
megőrzésében. Ezenfelül tudást is kíná-
lunk, lehetőséget adva ahhoz, hogy a 
lehető legjobban éljünk minél magasabb 
korunkig. Egyre többen vannak azok, 
akiknek az ENERGY termékek segítettek 
megszabadulni a betegségtől, és olya-
nok is akadnak, akik erős akaratuk és a 
termékeink segítségével kezdtek újból 
emberhez méltó életet élni.

Természetesen nagyon tisztelem azokat 
is, akik nyitottak a betegségmegelőzés fi-
lozófiájára. Ígérem számukra munkatársa-
ink, orvosaink, gyógyítóink és a többi tera-
peutánk teljes támogatását – mindazokét, 
akik a természetből származó segítséget 
tartják a legfontosabbnak. Önnel együtt 
arra törekszünk, hogy hozzájáruljunk az 
élet minőségének javításához.

Tomáš Škopek,
az Energy Group vezérigazgatója

Engedje meg, hogy 
az ENERGY nemzetkö-
zi társaság valamennyi 
munkatársa és üzleti 
partnere nevében sze-
retettel köszöntsem az 
egészséges életmód 
támogató i  közöt t , 
az Energy Klubban, 
amelynek Ön is a tag-
jává vált.

Magyarországon is egyre bővül azoknak a 
száma, akik az egészséges életstílus kialakí-
tását tartják életük egyik legfontosabb céljá-
nak. A Pentagram® regeneráció elvét könnyű 
megérteni. A jelen kor civilizált emberének 
táplálkozása napról napra változik. Nagyon 
lényeges, hogy a bevitt tápanyagok szolgálják 
szervezetünk egyensúlyának megteremtését. 
A teljes egészség eléréséhez azonban ez 
nem elegendő, mert a végleges gyógyulás 
folyamata a lélek szintjén valósul meg. Ehhez 
segítenek hozzá az ENERGY különleges hatású 
étrend-kiegészítői. Mi a Hungary Energy Kft. 
budapesti igazgatóságán arra törekszünk, 
hogy megteremtsük az ENERGY termékek 
forgalmazásának legkedvezőbb piaci feltéte-
leit, és megadjunk a tanácsadóinknak minden 
segítséget, ami a munkájukhoz szükséges.

Társaságunk termékei iránt mutatott érdek-
lődése arról tanúskodik, hogy Ön elfogadta az 

egészséges életmód filozófiáját, és azt esetleg 
szeretné továbbadni ismerősei körében is. 
Ehhez szívből gratulálunk! Ezúton szeretnénk 
biztosítani: munkatársaink, konzulenseink és 
szakoktatóink mindent megtesznek azért, hogy 
az Ön legjobb vezetői legyenek az egészség 
felé vezető úton.

A kezdőcsomag anyagai között található 
kártyával igazolhatja jogosultságát az áren-
gedmények, valamint a társaságunk által kínált 
kedvezmények igénybevételére. Az árenged-
ményekkel, illetve kedvezményekkel kapcsolat-
ban szívesen tájékoztatják Önt munkatársaink 
bármelyik ENERGY klubban, vagy olvashat 
róluk az évente kilencszer megjelenő Vitae 
klubmagazinunkban. A cégünk által kiadott 
klubmagazint érvényes tagságának teljes 
ideje alatt, vagyis 12 naptári hónapon keresztül 
díjmentesen postázzuk Önnek.

Szeretettel meghívjuk regionális szakmai 
rendezvényeinkre, melyek helyszínéről és 
időpontjáról magazinunkból vagy internetes 
oldalainkon tájékozódhat.

Bármilyen javaslata, kérdése, kérése adód-
na, forduljon hozzánk bizalommal!

Szeretettel üdvözöljük körünkben:

Marosi Zoltán,
ügyvezető igazgató

Hungary Energy Kft.

Az ENERGY készítményei egyedülálló 
kategóriát képviselnek az étrend-kiegészítők 
között. A cég kínálata olyan termékekből áll, 
amelyek segítenek az egészség megőrzés-
ében, a betegségek legyőzésében, és javít-
ják az emberi élet minőségét. Betegségek 
megelőzésére, enyhe, múló panaszok ke-
zelésére – pl. nátha, emésztési problémák 
– önállóan is használhatók a katalógusból 
történő kiválasztással.

Az ENERGY cég készítményei nem gyógy-
szerek, tehát nem helyettesítik az orvosi 
vizsgálatokat, gyógyszeres kezelést és az 
orvosi ellenőrzést. A termékek növényi 
hatóanyagok, táplálék eredetű anyagok, 
valamint információs elemek kombináci -
ójából állnak. Az ENERGY regenerációs 
készítményeket kínál, amelyek harmoni -
zálják a szervezet működését, támogatják 
az öngyógyító képességet, a tisztulást és 
a megújulást. Az energiaszint növelésével 
erőt adnak a gyógyuláshoz.

Javasoljuk, hogy naponta legalább más-
fél, de inkább két és fél liter vizet fogyasszon, 
hogy a méreganyagok eltávozhassanak 
a szervezetéből. A tiszta, szénsavmentes 
vizet nem helyettesíti az üdítőital, a szörp 
vagy a tea.

Az ENERGY kivételes lehetőségeket kínál 
mindenkinek, ha taggá szeretne válni abban a 
felhasználói klubban, amely a betegségmeg-
előzés iránt érdeklődőket tömöríti. Az ENERGY 
klubtagság jelentős előnyökkel jár, s nem 
csupán a vásárlások során érvényesíthető, 
garantált árengedmények miatt.

A klubtagsággal járó előnyök skálája rendkí-
vül széles, és Ön két lehetőség közül választhat 
aszerint, hogy milyen módon szeretne részt 
venni a társaság tevékenységében:

ENERGY KLUBTAG

Előnyök:
 ✒ vásárlás	nagykereskedelmi	áron;
 ✒ ingyenes	klubmagazin-előfizetés;
 ✒  ingyenes tanácsadás és részvétel a 

szakmai	előadásokon;
 ✒  a klubtagság ajánlásának lehetősége 

más érdeklődőknek.

Korlátozás:
 ✒  a klubtag nem jogosult készítményeink 

továbbértékesítésére;
 ✒  nem kaphat árengedményt, és nem 

jogosult bónuszelszámolásra.

ENERGY TANÁCSADÓ

Előnyök:
 ✒ vásárlás	nagykereskedelmi	áron;
 ✒ ingyenes	klubmagazin-előfizetés;
 ✒  ingyenes tanácsadás és részvétel a 

szakmai	előadásokon;

 ✒  árengedmény	igénybevétele;
 ✒  a klubtagság ajánlásának lehetősége 

más	érdeklődőnek;
 ✒  üzleti	együttműködés	lehetősége;
 ✒  teljes körű információs szolgáltatás

(e-mail,	web,	sms);
 ✒  bónuszelszámolásra és -kifizetésre való 

jogosultság;
 ✒  bónuszkifizetés, igény esetén árenged-

ményként;
 ✒  értékesítési hálózat aktív kiépítésének 

lehetősége;
 ✒ folyamatos	továbbképzés	lehetősége;
 ✒  különleges Internet-szolgáltatás: 

Tanácsadói iroda.

Feltételek:
✒  ENERGY tanácsadó csak számlaképes 

természetes	vagy	jogi	személy	lehet;
✒  az ENERGY tanácsadói cím megtartá-

sához 12 hónap alatt legalább összesen 
100 pontért szükséges vásárolni a cég 
termékei közül (vagyis kb. 4 terméket 
évente).

EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÉRT

KÜLÖNLEGES 
TERMÉKEK

KÉTFÉLE TAGSÁG AZ ENERGY-BEN

KAPCSOLAT

Hungary Energy Kft.
1149 Budapest, Róna u. 47/A.
Tel.: 06-1-354-0910
Fax: 06-1-354-0911
E-mail: hungary.energy@energy.sk 
Internet: www.energy.sk

A tagság elônyei 
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a szervezetet, visszaadják az embernek az 
energiát és az életerőt.

Az egészség nem magától értetődő – gon-
dot kell rá fordítani. A tudósok is egyre többet 
foglalkoznak a gyógyszerek természetes for-
rásaival és a gyógyítás alternatív módjaival, 
melyek erősítik az öngyógyító folyamatokat, 
vagyis fokozzák a szervezet azon képességét, 
hogy saját erejéből, vegyi anyagok használata 
nélkül gyógyuljon meg. Elgondolkodnak a régi 
civilizációk módszerein. Évezredekkel ezelőtt a 
gyógyítás elősegítésére nemcsak természetes 
orvosságokat használtak, hanem tekintetbe 
vették a bolygók állását és alkalmazták a vi-
lágűr gyógyító energiáit is. Ne feledjük: végtére 
is a szintetikus úton előállított gyógyszerek 
ősalapja a természetből ered.

Ne legyüNk hAzArdőrök!

Mindenképpen érdekes következtetésekre 
jutunk, ha önmagunkról gondolkodunk. Noha 
természetes számunkra, hogy otthonunkat, 
munkahelyünket tisztán tartjuk vagy gondo-
san törődünk az autónkkal, testünket gyak-
ran elhanyagoljuk. Egyes életszakaszokban 
azért vétkezünk, mert szeretjük a nagybetűs 

ÉLET-et, mértéktelenül eszünk-iszunk, ünnepe-
lünk, utazunk, és korlátlanul birtokba veszzük 
mindazokat az élvezeteket, amelyeket a világ 
kínál. Az idő múlásával aztán észrevesszük, 
hogy nem minden táplálék tesz jót nekünk, 
hogy a mozgás hiánya fájdalmakat okoz, a 
rendszertelen élet pedig betegségeket. Csak 
ezután kezdünk – jobb esetben – érdeklődni az 
egészséges életvitel és minden, ezzel össze-
függő dolog iránt. Az ember, sajnos, hazardőr, 
aki nem szívesen válik meg egyes élvezetektől, 
nem mindig ébred időben tudatára annak, 
hogy a hosszú és egészséges élet kulcsa a 
betegségek megelőzése, azaz a prevenció.

Az egészséget meg lehet szilárdítani a 
táplálkozás, a sport, a relaxáció, gyógynö-
vények és táplálékkiegészítők segítségével, 
és bár ezek alkalmazása nem helyettesíti az 
orvosi vizsgálatot és kezelést, hozzájárulhat-
nak ahhoz, hogy egészségesen, boldogan 
és energiával telten haladjunk végig az élet 
valamennyi szakaszán. Ha figyelembe vesszük 
saját testünk természetes szükségleteit, akkor 
eredményesek lehetünk. Az egészség nem 
magától értetődő, bár az elégedettség és 
siker alapfeltétele mind a munkahelyen, mind 
a családi és a társadalmi életben.

Szomorú tény, hogy az egészségügyi ellá-
tásra fordított, egyre emelkedő kiadások elle-
nére is növekszik a megbetegedések száma. 
Szervezetünket számos nemkívánatos hatás 
éri. Az ember, aki évezredeken át megszokta, 
hogy szoros kapcsolatban él a természettel, 
az utolsó évszázadban – földi létezésének 
töredék idejében – mesterséges vegyi anya-
gokkal teli környezetbe, szennyezett légkörbe 
került, élelmiszereiben mérgek találhatók, 
szennyezett vizet iszik, és eközben fokozott 
stresszel szembesül. Érthető, hogy mindez 
aránytalanul megterheli az immunrendszert, a 
testben felhalmozódnak a mérgező anyagok, 
így a szervezet könnyen alulmarad a betegsé-
gekkel szemben.

Az okok helyett csAk 
A tüNeteket kezelik

A szintetikus gyógyszerek, melyekből egyre 
több van, csak a betegségek tüneteit kezelik, 
de a baj okait nem szüntetik meg. Szaknyelven 
szólva: a mai allopátiás orvoslás a tünetek 
elnyomására irányul, de nem foglalkozik az 
okokkal, a kauzális gyógyítással. Szerencsére 
egyre nő azoknak a száma, akik a gyógyítás 
tiszta, természetes alapanyagokra épülő, al-
ternatív módszereit részesítik előnyben. Ezek 
az anyagok méregtelenítik és regenerálják 

Miután Fleming felfedezte a penicillint, olyan 
idők következtek, amikor azt hittük, kiirthatjuk 
a baktériumfertőzéseket. A kristályos penicillin 
néhány tízezer egysége legyőzte a fertőző 
agyhártyagyulladást, a torokgyulladást, a tü-
dőgyulladást.

Több mint fél évszázad elteltével mindin-
kább látható, hogy a természet megállította az 
antibiotikumos egyensúlyvesztést, sőt a mik-
robák kezdenek a harcban felülkerekedni. Az 
egyre drágább, mérgezőbb és „hatékonyabb” 
mesterséges antibiotikumok immár gyakran 
hatástalanok. Csodálkoznak? Hiszen bármilyen 
hőemelkedést, köhögést, légcső- vagy orrga-
rathurutot, esetleg náthát ma antibiotikumok 
segítségével „likvidálnak”. Ugyanakkor a meg-
fázásos betegségek többsége vírusos eredetű!

Ennek az „antibiotikus felelőtlenségnek” a 
következménye az allergia népbetegséggé 

válása, a mikrobák gyógyszerekkel szembeni 
ellenálló képessége. Világos, hogy az antibioti-
kumok használatát alaposan meg kell fontolni, 
ha ezt a hatékony gyógymódot nem akarjuk 
egészen elveszíteni. Úgyhogy ideje új utakat 
keresni. Ezek közül az egyik lehet az ENERGY.

AZ EGÉSZSÉGÉRT TENNÜNK KELL

ANTIBIOTIKUMOK HELYETT 

KISLEXIKON: MIT IS JELENT?

Fitoterápia
A gyógyításhoz növényeket használ. Az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) becs-
lése szerint háromszor-négyszer gyakrab-
ban veszik igénybe, mint a modern nyugati 
gyógymódokat. Sőt a hagyományos felfogású 
orvosok is gyakran támaszkodnak a gyógynö-
vényekből készült gyógyszerekre. A fitotera-
peuta olyan orvos vagy természetgyógyász, 
aki meg van győződve a gyógynövények 
hatékonyságáról és biztonságáról.

homeopátia
„A hasonló a hasonlót gyógyítja” elven ala-

puló gyógymód (1810-ből). A klasszikus orvos-

tudománytól eltérően, melyet a homeopátia 
megalapítója, Samuel Hahnemann német or-
vos „allopátiának” nevezett (a betegség ellen-
téte – a tünetek elnyomása), a gyógyászatnak 
ezt a kíméletes módját homeopátiás anyagok 
kis adagjával biztonságosnak és hatásosnak 
tartja. A homeopátiában a gyógyító figyelmét 
a beteg egész személyiségére irányítja – testi, 
lelki, érzelmi és szellemi szempontból.

Bioinformáció
Megfelelő információk segítségével a szer-

vezetben fokozatosan megzavarhatók vagy 
elnyomhatók a betegséget okozó információk. 
Így az egészséges egyensúlyi folyamatok 

helyreállnak az energiaáramlás csatornáiban 
(vagyis a meridiánokban), és a szervezet 
visszanyeri elvesztett erejét.

homeosztázis
A belső környezet állandóságát biztosító 

élettani folyamatok összessége.

csakrák
A test fontos energiaközpontjai (azok a he-

lyek, ahol az energia belép a testbe). Feladatuk 
az egyensúly szabályozása, az úgynevezett 
teljes egészség (fizikai, energetikai, pszichikai, 
információs) elérése céljából.

cégfilozófia 
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A Pentagram® regeneráció alapja a bioinfor-
mációs terápia és az emberhez való holisztikus 
hozzáállás, amely az egész személyiségre 
irányul (testi, lelki, érzelmi és szellemi szem-
pontból), figyelembe véve a test, a lélek és a 
szellem kölcsönös kapcsolatát, hármas egy-
ségét. Az ENERGY termékekben található nö-
vényi anyagok és bioinformációk segítségével 
sokszorosára gyorsul a mérgező anyagok 
kiválasztása a szervezetből. Az 5 termék az 
emberi szervezet számára 5 lépcsőfokot jelent 
az egészséghez. Hatásaival ez a rendszer mind 
a 14 alapvető energiapályát (meridiánt) lefedi.

A Pentagram® termékek mindegyike bio-
információs, széles spektrumú, regeneráló 
készítmény, amelyet a fitoterápia, az aroma-
terápia, a kristályterápia és a biorezonancia 
legújabb ismeretei alapján fejlesztettek ki. 
Ezeket a magas koncentrációjú termékeket 
(30 ml koncentrátum egyenértékű 400 ml 
klasszikus kivonattal) különleges technológi-
ával állítják elő. Nem tartalmaznak alkoholt, 
cukrot – ezért cukorbetegek is élhetnek velük 
–, és nincs bennük semmilyen mesterséges 
adalékanyag vagy színezék.

Ha nincsenek egészségi problémáink, ak-
kor a készítményeket – a regenerációnak a 
legtöbb embernél bevált, ajánlott sorrendje 
szerint – többnyire egyesével, a következő 
sorrendben szedjük: VIRONAL, REGALEN, 
RENOL, GYNEX, KOROLEN. A sorrend a biore-
zonancia elvén működő műszerek különböző 
tesztjeivel és pszichotronikai módszerekkel 
megváltoztatható és pontosítható. Ha vannak 
gondjaink az egészségünkkel, kezdjük annak 
a készítménynek az alkalmazásával, amely a 
legjobban hat az adott problémára. A javulástól 
függően, illetve a teljes gyógyulás céljából az 
egész regenerációs folyamaton áteshetünk.

lehetséges Az átmeNeti 
rosszABBodás

A regenerációs folyamat előidézheti az álla-
pot ideiglenes rosszabbodását is, ez az úgyne-
vezett visszaesés (reverzió), ami megnyilvánul-
hat pl. kiütések megjelenésében vagy a korábbi 
betegségek tüneteinek megismétlődésében. 
Ezek a reakciók a gyors regeneráció jelei. 
Ha a reverz tünetek túl erősek, intenzitásukat 
csökkenthetjük kisebb adagok bevitelével (pl. 
napi egy csepp, vízzel hígítva) vagy az adago-
lások közti időközök meghosszabbításával. 
Ha a tünetek megszűnnek, az adagokat ismét 
növelhetjük. Krónikus (idült) megbetegedések 
esetén a készítményeket kisebb adagokban 
(naponta néhány csepp) szedjük, majd foko-
zatosan növeljük az adagokat. Akut (heveny) 
betegségek esetén fordítva járunk el, nagyobb 
adaggal kezdünk, majd a javulástól függően 
mérsékeljük az adagot.

Nagyon fontos a megfelelő mértékű folya-
dékfogyasztás. Naponta legalább 2 liter fo-
lyadékot kellene meginni – a regerációs kúra 
alatt viszont még ennél is többet. Az elégtelen 
mértékű folyadékfogyasztás az állapot rosszab-
bodását okozhatja. Elsősorban az alacsony 

vérnyomásúaknak kellene több folyadékot 
bevinni szervezetükbe. Ne féljenek a visszatérő 
(reverz) tünetektől, ha viszont nem biztosak 
abban, hogy nem a folyamat rosszabbodásáról 
van szó, keressék fel orvosukat.

A regeNeráció 
optimális Feltételei

A regeneráció alapja a szervezet méregte-
lenítése (detoxikáció), ezért megfelelő meny-
nyiségű tiszta vizet kell biztosítanunk, hogy a 
kiválasztott, nemkívánatos anyagok távozzanak 
a szervezetből. Ha az étrendjük megfelelő, ha 
kerülik a vegyi anyagokkal tartósított élelmisze-
reket, a mértéktelen húsfogyasztást, a szalámi, 
konzerv, kávé, cukor és hasonló élelmiszerek 
fogyasztását, elkerülik a stresszhelyzeteket és 
egy kicsit többet mozognak, akkor sikereik a 
regenerációs folyamatban megsokszorozód-
nak. Nem mindenki képes megtartani bizonyos 
étkezési szabályokat, ám számukra is fontos, 
hogy minél jobban megközelítsék az ideális 
életmódot.

Az ENERGY termékek széleskörű hatása 
egyebek között a megelőzésben rejlik. Mindig 
előnyösebb kisebb összeget fordítani a meg-
előzésre, mint később nagyobbat a drága 
gyógykezelésre. Tanuljunk meg figyelni a tes-
tünkre! Ha meg akarjuk őrizni egészségünket, 
az ENERGY készítményei ehhez egyedülálló 
lehetőséget kínálnak.

Az eNergy termékek 
hAtásmechANizmusA

Az ENERGY cég 5 széles hatókörű készít-
ményt fejlesztett ki, ezek a Pentagram® család 
tagjai. Bár többféle hatást fejtenek ki, mindegyi-
kük a testnek csak egy bizonyos területét be-
folyásolja. Az általunk használt termék mindig 
további szerveket készít fel a regenerációra, 
így könnyedén elérhető az egész szervezet 
fokozott mértékű regenerációja. Mivel minden 
készítmény a testnek csak bizonyos területét 
befolyásolja, és nem hat egyszerre az egész 
szervezetre, maximálisan kifejti hatását az 
adott területen.

A homeopátiás és bioinformációs készítmé-
nyek a harmonizációs hatások széles skáláját 
kínálják. Hatásukat a legmagasabb szinten 
fejtik ki. Egy homeopátiás vagy bioinformációs 
termék képes 10 másik vitaminkészítményt 
egyszerre pótolni, emellett nem károsítja szer-
vezetünket, egészségünket.

A Pentagram® regeneráció elvét könnyű 
megérteni. Mindenki rövid idő alatt megta-
nulhat úgy dolgozni a Pentagrammal, hogy 
az egészsége hasznára váljék. Teljesen eltér 
az úgynevezett „mindent gyógyító szertől” 
(panacea), amelynek hírdetői az emberi hi-
székenységet használják ki.

A Pentagram® termékek egyidejűleg több 
szinten is kifejtik hatásukat. A készítményeket 
úgy állították össze, hogy az összetevők kölcsö-
nösen kiegészítsék egymást, s ezzel hatásuk 
megsokszorozódjék. Igen érdekes és hasznos 
a pszichotronika elveinek felhasználása a 
regenerációs készítmények gyártása során.

Tesztek segítségével állíthatjuk össze a 
regenerációs készítményeket, s egymás után 
kipróbálhatjuk, hogy a test mely energiapályáira 
(meridiánjaira) lesznek hatással, és mekkora 
lesz a hatásfokuk. Ez emlékeztet a számítógé-
pes szimulációra – abban a vonatkozásban, 
hogy az emberi agy is egyfajta biológiai számí-
tógép. Ha megfelelő a programunk és tudunk 
vele dolgozni, mindig kaphatunk hasznos infor-
mációkat bármilyen kérdéssel kapcsolatban.

A beteg embert olyan házhoz hasonlíthatjuk, 
amelyben kikapcsolták az áramot. Ott semmi 
sem működik, nincs értelme élesztgetni valamit, 
ha hiányzik az élet létezésének alapja – az 
energia. Nem érvényesülnek a különböző 
energiakiegyenlítések és -cserék. Az a legjobb 
megoldás, ha a házban újra bekapcsoljuk az 
áramot, és ekkor minden úgy kezd működni, 
ahogyan kell.

Hasonlóképpen zajlik le mindez a testünk-
ben is. Sok próbával bebizonyították, hogy az 
emberek és a növények szervezetébe homeo-
pátiásan vagy bioinformációval bevitt elemeket 
és vitaminokat teljes egészében helyettesítik 
azok a készítmények, amelyek ezeket az anya-
gokat és információkat koncentrált állapotban 
tartalmazzák.

A PENTAGRAM® RENDSZER
– vILÁGújDONSÁG A REGENERÁCIÓ TERÉN

cégfilozófia
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Az ENERGY készítményei páratlanul hatéko-
nyak. A készítmények harmonizálják a testet, 
támogatják a kiválasztó szerveket, a homeo-
sztázist helyreállító folyamatokat, és energiát 
adnak a tudatnak a problémák megoldásához.

eNergiAhiáNy 
VAgy eNergiAtöBBlet?

Az ENERGY az egészség fenntartására, a 
betegségek megelőzésére, az orvosi kezelés 
kiegészítésére ajánlja termékeit. Ha Ön be-
tegnek érzi magát, először mindig forduljon 
orvoshoz!

Mivel különbözők vagyunk, előfordulhat, 
hogy ugyanarra a problémára két embernek 
két különböző ENERGY készítmény fog be-
válni. Ezt már megszokhattuk a homeopátiás 
kezeléseknél is.

Az ENERGY által használt gyógynövények a 
gyógyulási folyamatot oki szinten támogatják. 
A kiválasztó szervek munkája révén tisztul a 
szervezet, erősödik az immunrendszer. A test 
öngyógyító erői aktívabbá válnak. Az energia-
szint emelkedése szervezetünk minden terü-
letén érvényesül. Ha az egyik terület állapota 
javul, akkor más helyen is javulás állhat be.

Energiahiány esetén először annak a csepp-
nek a fogyasztása ajánlott, amelyik az 5 elem 
(5 fázis) sorrendjében az adott elem előtt, táp-
láló ciklusban van, tehát erősíti azt. Krónikus 
hólyaggyulladásnál pl. érdemes a VIRONAL-lal 

kezdeni, és csak utána a RENOL-lal folytatni, 
majd szükség szerint a REGALEN-nel befejezni.

Energiatöbblet esetén először annak a ké-
szítménynek a fogyasztása ajánlott, amelyik 
az 5 elem (5 fázis) sorrendjében az adott elem-
hez képest fékező ciklusban van (pl. meszes 
szívkoszorúerek miatt erőlködő szív esetén 
a RENOL-lal lehet kezdeni, a REGALEN-nel 
folytatni, végül a KOROLEN-nel befejezni).

Pentagram® cseppekből egyszerre csak 
egy-, esetleg kétfélét szedjünk. Kivételt képez 
ez alól a REGALEN és a RENOL, melyeket nem 
szedhetünk együtt.

A peNtAgrAm® krémek 
Fürdéshez is Jók

Használjuk a koncentrátumok mellé a megfe-
lelő Pentagram® krémeket is. (Túlérzékenység 
esetén a kúrát a Pentagram® termékeknek 
megfelelő krémmel is kezdhetjük.) A krémek 
kíméletesen, de hatékonyan befolyásolják az 
adott területet. Általában a koncentrátumnak 
megfelelő krémet alkalmazzuk, de másikat is 
használhatunk. A krémekből fürdőt is készíthe-
tünk, ilyenkor borsónyi adagot teszünk a kádba. 
Egy 20 perces fürdés felér egy gyógyfürdővel.

Fontos! A kiegészítőként használt készítmé-
nyek szedését a kontroll laborvizsgálat előtt 3 
nappal hagyja abba, bármely cég bármelyik 
termékét használja. (Ebbe beleértendők a 
vitamin- és ásványianyag-készítmények is.)

Az ENERGY gyártástechnológiai és kutatás-
fejlesztési osztályának valamennyi munkatársa 
a legnagyobb szakértelemmel foglalkozik 
minden egyes termékkel. A készítmény több 
higiénés ellenőrzésen is átesik, hogy a világ 
különböző pontjain élő felhasználók mindenütt 
olyan minőségben kapják meg termékeinket, 
amelyért társaságunk garanciát vállal.

A készítmények kiváló minőségét és haté-
konyságát az egyedülálló és hatékony nyers-
anyagok is garantálják. Nyugodtan kijelent-
hetjük, hogy termékeink ebből a szempontból 
is a prémium kategóriába esnek. Szigorú 
talajvizsgálat után a nyersanyagok ellenőrzése 
következik, amelynek során a biológiailag aktív 
összetevők tartalmát vizsgáljuk meg. Biztosnak 
kell lennünk abban is, hogy a nyersanyag nem 
tartalmaz mérgező vagy egyéb módon ártalmas 
adalékanyagokat.

Az ENERGY társasággal együttműködő 
valamennyi feldolgozó, illetve gyártó cég jó 
hírű, professzionális vállalat, amely eleget 
tesz a legszigorúbb higiénés előírásoknak. 
Sikerült a gyártást úgy optimalizálni, hogy 
azon készítmények esetén, amelyeknek az 
alapanyagait, a hatóanyagait a cég 90%-ban a 
Távol-Keletről szerzi be, a gyártást is áthelyezte 
a Távol-Keletre, pontosabban Hongkongba.

prémium csomAgolás, 
iso 9001:2000 tANÚsÍtVáNy

Csomagolóanyagainkat igyekszünk olyan 
újrahasznosítható nyersanyagokból előál-
lítani, amelyek nem károsak a környezetre. 
Társaságunknak többek között joga van ahhoz 
is, hogy termékein feltüntesse a Zöld Pont jelet, 
illetve az EKO-KOM társaság ügyfeleként részt 
vesz a csomagolóanyagokból származó hulla-

dék felhasználásában. Az említett hongkongi 
bázis léte a gyártás és a csomagolóanyagok 
szempontjából egyaránt fontos.

Az ISO 9001:2000 tanúsítvány az egységes 
ellenőrzési és gyártási folyamat alapján garan-
tálja a gyártási gyakorlat helyességét, valamint 
a termékek gyártása és raktározása közben 
a minőséget. A tanúsítási auditot az ENERGY 
társaságnál az egyik legnagyobb tanúsító 
szervezet, a BVQI eredményesen elvégezte. 
A szabályozott 
e l j á r á s o k  é s 
kötelezettségek 
megtar tását a 
belső audit és a 
tanúsító szerve-
zet felügyelője 
rendszeresen 
ellenőrzi.

HASZNOS INFORMÁCIÓK 
TANÁCSADÓKNAK

KÉSZÍTMÉNYEINK MINôSÉGI jELLEMZôI

Noha az ENERGY termékek széles spekt-
rumúak, mindegyik mindig csak a szervezet 
bizonyos területére, szervrendszereire hat. 
Az általunk használt termék mindig újabb 
szervrendszereket készít fel a regenerációra, 
és ekként megy végbe az egész test fokozatos 
regenerációja. Tehát az egyik problémát a 
másik után oldjuk meg.

A regeneráció így néha tovább tarthat, hiszen 
egészségi gondjaink fokozatosan szűnnek 
meg. Krónikus állapotokban és a készítmények 
gyermekeknél való alkalmazásakor mindig 
jobb kisebb adagokkal kezdeni – egy csepptől 
fokozatosan jutva el az ajánlott adagolásig. 
Terhesség és összetett egészségi problémák 
esetén szükséges az orvossal való konzultáció.

A LEGKEDvEZôBB REGENERÁCIÓ

prémium termékek 



Egészségi probléma V
iro

na
l 

R
eg

al
en

R
en

ol

G
yn

ex

K
or

ol
en

K
in

g 
K

on
g

S
tim

ar
al

A
rt

rin

C
yt

ov
ita

l

D
ro

se
rin

P
ro

te
kt

in

R
ut

ic
el

it

C
yt

os
an

C
yt

os
an

 fo
m

en
tu

m

D
ra

gs
 Im

un

Fy
to

m
in

er
al

V
ita

m
ar

in

C
el

iti
n

P
ro

bi
os

an

G
re

po
fit

S
ke

le
tin

Pe
ra

lg
in

Fl
av

oc
el

B
!o

m
ul

tiv
ita

m
in

Im
un

os
an

G
er

ia
tr

im

C
hl

or
el

la

B
ar

le
y

S
pi

ru
lin

a 
B

ar
le

y

B
io

te
rm

al

B
al

ne
ol

A
ud

iro
n

D
ia

m
an

t

S
ili

x

B
al

sa
m

io

S
pi

ro
n

Afta

Agyműködési zavar

Akne

Alkoholizmus 

Allergia (légúti)

Allergia (bőr), ekcéma  

Allergia (étel)

Alvászavar, felébredés 

Alvászavar, nehéz elalvás

Alzheimer-kór

Anorexia (kóros fogyás 
lelki okokból)

Aranyér

Arcüreggyulladás

Asztma

Autizmus

Autoimmun betegségek

Ájulás

Ásványi anyagok pótlása

Baktériumfertőzés

Bechterew-kór

Bepisilés (éjszakai)

Bélproblémák (vastagbél)

Bélproblémák (vékonybél)

Böfögés

Bőrproblémák

Bulimia (kényszeres evés 
hányással)

Candida gomba

Cellulitisz

Ciszta, herében

Ciszta, petefészekben

Ciszta, vesében

Cukorbetegség

Csontritkulás

Csonttörés 

Dadogás, dyslexia

Daganatok orvosi
kezelésének kiegészítése

Depresszió

Derékfájás

Dohányzás

A táblázatból látható, hogy a magyar és külföldi felhasználók tapasztalatai szerint mely állapotok esetében melyik termék 
vált be. Az elsősorban bevált, a termékfogyasztók által leginkább ajánlott készítményeket dupla  szimbólummal jelöltük.

TAPASZTALATI TÁBLÁZAT 
 AZ ENERGY TERMÉKEK HASZNÁLATÁHOZ
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Ekcéma

Elhízás

Emésztési panaszok

Epepanaszok, epekő

Égési vagy fagyási seb

Érelmeszesedés,
más érproblémák

Értelmi fogyatékosság

Étvágytalanság 

Fáradtság, fizikai

Fáradtság, szellemi

Fejfájás

Fekély (emésztőrendszeri)

Felfekvés, bőrfekély

Felfúvódás

Festékhiányos bőr (vitiligo)

Fogak gyengesége

Fogfájás

Foghúzás

Fogínygyulladás

Fogváltás

Fülpanaszok

Fülzúgás

Fülzsír

Gerincpanaszok

Gombás fertőzés

Gyomorproblémák

Haj- és körömproblémák

Hajszálerek

Hallászavar

Hasmenés

Helicobacter pylori

Herpesz

Hereproblémák

Hiperaktivitás

Homloküreg-gyulladás

Hormonzavar

Hörghurut 

Húgyutak gyulladása

Hüvelygyulladás

Ideggyulladás

Idegkimerültség

Immunrendszer erősítése

Impotencia (potenciazavar)

Izomproblémák

Ínysorvadás

Ízületi problémák

Klimax (menopauza)
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Koleszterinszint, magas

Koncentráció zavara

Köhögés

Körömgomba

Kötőszövet erősítése

Köszvény
Központi idegrendszer 
problémái
Lábizzadás

Lábszag

Lábszárfekély

Lépproblémák

Mandulagyulladás

Magas vérnyomás

Máj méregtelenítése

Májfolt

Megfázás

Megkésett beszédfejlődés

Méhproblémák

Mellben csomó

Melldaganat orvosi
kezelésének kiegészítése

Memóriazavar

Menstruáció előtti
panaszok (PMS)

Menstruáció zavara

Migrén

Mióma 

Napégés 

Nehézfémek eltávolítása

Nemi vágy fokozása, nő

Nemi vágy fokozása, férfi

Nőgyógyászati panaszok

Nyirokrendszer
működési zavara

Nyombélfekély

Orbánc

Orrdugulás 

Orrvérzés

Ödéma 

Övsömör

Pajzsmirigy alulműködése

Pajzsmirigy túlműködése

Parkinson-kór

Pattanások

Petefészek betegségei

Pikkelysömör

Porckopás

Prolaktin szint, magas
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Prosztataproblémák

Pszichés zavarok,
szorongás

Puffadás

Reflux

Rekedtség

Reuma

Rovarcsípés

Sárgaság 

Sclerosis multiplex (SM)

Sebgyógyítás, sebhely

Stressz

Sugárkezelés

Szájszag

Szem alatti duzzanat

Szemproblémák

Szemölcs

Szenilitás

Székrekedés

Szélütés (sztrók)

Szívproblémák

Szoptatás, tejelválasztás

Tályog

Tápanyag-felszívódási 
zavar

Tüdőproblémák 

Terhesség idején
támogatás

Terhességi csíkok

Terméketlenség, férfi

Terméketlenség, női

Térdfájdalom

Torokgyulladás

Trombózis

Urológiai problémák

Utazási betegség
(kinetosis)

Vashiány

Veseműködés zavara, 
vesekő

Végtag duzzanata, ödéma

Vércukorszint ingadozása

Vérképzés

Vérnyomás, alacsony

Vérnyomás, magas

Vérszegénység

Viszketés 

Vizelési panaszok

Vírusfertőzés
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Az ENERGY cég termékajánlatának alappil-
lére 5 természetes gyógynövény-koncentrátum. 
Ezek alkotják az úgynevezett Pentagram® rege-
nerációs rendszert. A bioinformációs kezelésre 
és az ember holisztikus megközelítésének 
alapelvére épülő rendszer figyelembe veszi, 
hogy a test, a lélek és a szellem kölcsönös 
kapcsolatban állnak, és az ember egész szemé-
lyiségét egységben tekinti (testi, lelki, érzelmi 
és szellemi szempontból).

A bioinformációs készítmények az emberi 
szervezetben két fő szinten hatnak: a termé-
szetes gyógynövénykivonatok közvetlenül a 
szerveinkre fejtik ki hatásukat, a bioinformációk 
pedig – a biorezonancia elvének köszönhető-
en – az agykéreg alatti irányító központokat 
befolyásolják. Az 5 gyógynövény-koncentrá-
tumot az ENERGY fejlesztő szakemberei úgy 
állították össze, hogy azok megfeleljenek az 
5 természetes alapelem energiáinak, amelyek 
kölcsönös kapcsolata a hagyományos kínai 
orvoslás (HKO) szerint az egészség kulcsa. A 
regeneráció többnyire bevált, ajánlott sorrendje 
szerint ezek a következők: VIRONAL – Fém, 
REGALEN – Fa , RENOL – Víz , GYNEX – Föld, 
KOROLEN – Tűz.

A készítményeknek ez a rendszere lefe-
di mind a 14 energetikai pályát (meridiánt), 
amelyeken keresztül hat az egész szervezet 
méregtelenítésére és regenerációjára. A készít-
mények használhatók egyenként, általában a 
megjelölt sorrendben – méregtelenítő kúraként 
az egészség megelőző megerősítésére, illetve 
a szervezet egész energetikai rendszerének 
mozgósítására –, vagy célirányosan, tehát 
egyenként, a konkrét egészségi probléma 
jellegétől függően.

A Pentagram® gyógynövény-koncentrátumo-
kat és krémeket önmagukban is használhatják, 
vagy az egyéni panaszoknak megfelelően 
kombinálhatják további ENERGY készítmé-
nyekkel. Ha egyidejűleg alkalmazzák belsőleg 
a koncentrátumokat, külsőleg pedig a kré-
meket, azzal további lehetőségekhez jutnak 
a betegségek megelőzése vagy  gyógyítása 
szempontjából. Magazinunk hátsó borítóján 
a Pentagram® rózsájából láthatják, hogy mely 
elemekhez mely szervek, illetve milyen készít-
mények kapcsolódnak.

ViroNAl

A VIRONAL az 5 
elem közül a Fém 
elemhez kapcsoló -
dik, így elősegíti a 
Fémhez tartozó jin-
jang szervpár, vagyis 
a tüdő, illetve a vas-
tagbél energetikai 
harmóniájának hely-
reállítását. A VIRONAL 
alkalmazása egyúttal 
támogatja – az 5 elem 
sorrendjében a Fém 
után következő Vízhez 

tartozó – vese és húgyhólyag energetikai 
egyensúlyát.

A VIRONAL főként a tüdő, a vastagbél, a 
lép és a hármas melegítő energetikai pályáját, 
valamint a vékonybél összekötőjét harmonizál-
ja. A gyógynövények, kristályenergiák és ho-
meopátiás információk egészségvédő hatása 
elsősorban a légzőrendszer és a kiválasztó 
szervek regenerálására irányul.

regAleN

A REGALEN az 5 
elem közül a Fa elem-
hez kapcsolódik, így 
elősegíti a Fához tar-
tozó jin-jang szervpár, 
vagyis a máj, illetve az 
epehólyag energetikai 
harmóniájának helyre-
állítását. A REGALEN 
alkalmazása egyúttal 
támogatja – az 5 elem 
sorrendjében a Fa 
után következő Tűzhöz 
tartozó – szervpárok, 
a szív és a vékonybél, 
illetve a szívburok és a hármas melegítő ener-
getikai egyensúlyát.

A REGALEN elsősorban a máj, az epehólyag 
és a hármas melegítő energetikai pályáját 
harmonizálja, emellett kiegyensúlyozza a húgy-
hólyag-meridián összekötőjét és mellékágát, 
a vastagbél-meridián ín–izomzat pályáját, a 
vékonybél-energiavezeték oldalágát, a gyo-
mormeridián összekötőjét, valamint hat a 
kötőszövetekre.

A gyógynövények, kristályenergiák és ho-
meopátiás információk elsősorban a máj, az 
epehólyag, a belek és az immunrendszer 
regenerálását, valamint a vérnyomás szabá-
lyozását segítik elő.

reNol

A RENOL az 5 
elem közül a Víz elem-
hez kapcsolódik, így 
elősegíti a Vízhez tar-
tozó jin-jang szervpár, 
vagyis a vese, illetve 
a húgyhólyag energe-
tikai harmóniájának 
helyreállítását. (A ve-
sét és a mellékvesét 
a HKO egységben 
szemléli és gyógyítja.) 
A RENOL alkalmazá-
sa egyúttal támogatja 
– az 5 elem sorrend-
jében a Víz után következő Fához tartozó – máj 
és epehólyag energetikai egyensúlyát.

A RENOL elsősorban a vese, a húgyhólyag, 
a lép és a hármas melegítő ín–izomzat ener-
getikai pályáját, valamint a szívburok-meridián 
oldalágát harmonizálja. A gyógynövények, 

kristályenergiák és homeopátiás információk 
jótékony hatása elsősorban a vese, a kisme-
dencei és a mozgásszervek, a nyirokrendszer 
regenerálására, valamint a vérnyomás szabá-
lyozására és a félelmek eloszlatására irányul.

gyNeX

A GYNEX az 5 elem 
közül a Föld elemhez 
kapcsolódik, így elő-
segíti a Földhöz tarto-
zó jin-jang szervpár, 
vagyis a lép -has -
nyálmirigy, illetve a 
gyomor energetikai 
harmóniájának hely-
reállítását. A GYNEX 
alkalmazása egyút-
tal támogatja – az 5 
elem sorrendjében a 
Föld után következő 
Fémhez tartozó – tü-
dő és vastagbél energetikai egyensúlyát.

A GYNEX – alkotórészei révén – elsősor-
ban a befogadó, a hármas melegítő, a tüdő 
oldalága, a gyomor és a vastagbél (beleértve 
annak ín–izomzat oldalágát) energiavezetékek 
működését harmonizálja.

A gyógynövények, kristályenergiák és ho-
meopátiás információk egészségvédő hatása 
elsősorban a hormonrendszer regenerálásá-
ban érvényesül.

koroleN

A KOROLEN az 5 
elem közül a Tűz elem-
hez kapcsolódik, így 
elősegíti a Tűzhöz 
tartozó jin-jang szerv-
párok, vagyis a szív és 
a vékonybél, illetve a 
szívburok és a hármas 
melegítő energetikai 
harmóniájának helyre-
állítását. A KOROLEN 
alkalmazása egyúttal 
támogatja – az 5 
elem sorrendjében 
a Tűz után követke-
ző Földhöz tartozó – lép-hasnyálmirigy és a 
gyomor energetikai egyensúlyát.

A KOROLEN főként a kormányzó meridián, 
valamint a szív, a vékonybél, a szívburok, a 
hármas melegítő energiavezetékek működését, 
a lép összekötőjét és mellékágát, a vese és a 
máj energetikai pályáit harmonizálja.

A gyógynövények, kristályenergiák és ho-
meopátiás információk jótékony hatása első-
sorban a szív, a vékonybél, az agyi keringés, 
az érrendszer regenerálására, valamint az 
idegrendszer, a hormonrendszer, az immun-
rendszer szabályozására és lelki problémák 
megoldására irányul.

PENTAGRAM®: EGYEDI ÖSSZETÉTELû 
GYÓGYNÖvÉNY-KONCENTRÁTUMOK

prémium termékek
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Az ENERGY mind az 5 bioinformációs krémje 
egyedülálló módon kezelt, természetes forrásokat 
tartalmaz: humát (tőzegkivonat), illóolajok, almaecet, 
sárkányfa nedve, a Podhájska-forrás vize, gyógynö-
vénykivonatok. Egyik készítményben sincs kenőanyag 
vagy zsír, aminek köszönhetően a krémek vízben 
kiválóan oldódnak. Mivel a bőr nemcsak önmaga, ha-
nem a test minden belső szerve számára is befogadja 
a tápanyagokat és kiválasztja a salakanyagokat, a 
gyógynövény-pakolások küldetése az, hogy a bőrön 
át bejutva segítsék a szervezet teljes regenerációját, 
táplálását és védelmét.

Általánosan ismert és tudományosan bizonyított 
tény, hogy a bőr a felvitt anyagok 80%-át képes 
hasznosítani. Az ENERGY krémek előállításának 
egyedülálló módja garantálja, hogy a krémek a bő-
rön keresztül eljutnak az emberi test legmélyebb 
rétegeibe, és a hatóanyagok közvetlenül a sejtek 
közötti területekre és a hajszálerek közé kerülnek. Ott 
pedig segíthetnek a táplálásban, a védekezésben, 
illetve abban, hogy a salakanyagok kiürüljenek a 
szervezetből.

A gyógynövénypakolások további óriási előnye 
csakúgy, mint a gyógynövény-koncentrátumoké, hogy 
magukban foglalják a keleti filozófia felbecsülhetetlen 
tapasztalatait, amelyek az ENERGY Pentagram® 
készítményeinek mindegyikében megtalálhatók. 
Minden Pentagram® termékben jelen vannak azok 
a legerősebb gyógynövények, amelyek a szervezet 
bizonyos rendszereire célzottan hatnak, valamint azok 
a „segéd-gyógynövények”, amelyek támogatják a 
többi terület működését. A készítmények tartalmának 
összeállítása több ezer éves tapasztalaton alapul, és 
abból a tudományos tényből indul ki, hogy minden 
egyes szerv befolyásolja a többi szerv működését, 
és ugyanolyan mértékben vesz részt a szervezet 
harmóniájának megteremtésében és működésének 
fenntartásában, mint a többi szerv.

segÍtség A tüdőNek, 
A VAstAgBélNek és A BőrNek

A DROSERIN bioinformációs krém a tüdő, a vastag-
bél és a bőr megfelelő működéséhez szükséges anya-
gokat és információkat tartalmazza. Befogadásukért 
és a felesleges anyagok eltávolításáért a vastagbél 
felel. A bőr ebben a folyamatban is részt vesz – és a 
szerepe itt sem elhanyagolható. A fürdésnek is az a 
célja, hogy elősegítsük a salakanyagok távozását. A 
DROSERIN éppen ezért mindennapos használatra is 
alkalmas, például tusfürdő vagy fürdőhab helyett. Az 
említett két módszer főleg a száraz – rosszul táplált, 
oxigénhiányos – bőrűeknek előnyös. A DROSERIN 
használatával, főként ha a vastagbél és a tüdő fölötti 
területre kenjük, megerősítjük az említett két szerv 
működését, így azok képesek lesznek megvédeni 
a szervezetet, ha az a kórokozókkal közvetlen kap-
csolatba kerül.

A Vese, A hÚgyhólyAg és 
A NyirokreNdszer táplálásA

A tápanyagokkal és a salakanyagokkal való gaz-
dálkodásáért a vese és a húgyhólyag, valamint a 
nyirokrendszer felel – ez utóbbi segítőtárs a táplá-

lásban, a tisztításban és a védelemben. Az említett 
rendszereknek az ARTRIN képes a legtöbb ható-
anyagot nyújtani. Az ARTRIN tehát elsősorban akkor 
segít, ha a szóban forgó gazdálkodás elégtelen, így 
a salakanyagok felhalmozódnak az ízületekben és 
tönkreteszik őket.

A krémet egyrészt a károsodott terület, azaz az 
ízületek fölé, másrészt a vese és a húgyhólyag fölé 
kell kenni. Ugyancsak előnyös, ha az ARTRIN-t für-
dőhöz vagy tusfürdő helyett használjuk. Javasoljuk 
az ARTRIN-nal való teljes testmasszázst is, amely 
leginkább a nyirokrendszer működésében segít

támogAssuk A máJAt 
és Az epehólyAgot

Ha szeretnénk elérni, hogy a szükséges anyagok 
megfelelően beépüljenek sejtjeinkbe és szöveteinkbe, 
a májnak és az epehólyagnak feltétlenül szüksé-
ges jól működnie. Az említett szerveknek elegendő 
olyan anyagot kell termelniük, amely részt vesz az 
emésztésben. Emellett elegendő olyan májsejtnek is 
rendelkezésre kell állnia, amely kiválasztja a testből 
az élettel összeegyeztethetetlen, mérgező anyagokat, 
a toxinokat.

Ilyen célra készült a PROTEKTIN, amely nemcsak 
pótolja a sejtek és az enzimek képződéséhez szük-
séges hiányzó anyagokat, hanem semlegesíti is a 
toxinok egy részét, ezzel időt adva a májnak az új 
májsejtek előállításához.

célterület: A szÍV, 
A VékoNyBél és Az erek

Ahhoz, hogy a tápanyagok, illetve az élethez szük-
séges egyéb anyagok megfelelőképpen keringjenek 
a testben, eljussanak minden szövethez, majd a célál-
lomásukhoz, jól kell működniük az ereknek, valamint 
a biológiai pumpának, azaz a szívnek, és a szívvel 
párban álló másik szervünknek, a vékonybélnek. A 
harmonikus állapot megteremtéséhez használjuk a 
RUTICELIT-et.

A krém feladata, hogy támogassa a vérkeringést, 
„kijavítsa” az érfalakat, és megtisztítsa őket a lera-
kódásoktól. A legvékonyabb ereknek is el kell juttat-
niuk a tápanyagokat a test minden részén fellelhető 
idegekhez. Ha az erekben lerakódások vannak, az 
idegek táplálása csorbát szenved. A RUTICELIT 
alkalmazásával segítjük az erek működését, így 
tápláljuk az idegeket is.

hormoNreNdszer, 
idegreNdszer

Minden életműködésünket a központi idegrendszer 
vezérli, igénybe véve küldönceinek, a hormonoknak 
a segítségét. A hormonrendszer működőképességét 
és védelmét a CYTOVITAL biztosítja. Ezt a krémet a 
belső elválasztású mirigyek fölötti területre kell kenni.

Természetesen a bőrnek is megvan a maga hor-
monális „igazgatója”, és a CYTOVITAL segítségével 
neki is visszaadhatjuk a megújhodás képességét 
– csakúgy, mint a bőr festékanyagainak, a pigmen-
teknek, hatékonyabban védve bőrünket az ultraibolya 
(UV) sugárzástól.

AZ ENERGY KRÉMEK 
KÜLÖNLEGES HATÁSAI

prémium termékek
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FOLYAMATOSAN BôvÜLô KÍNÁLAT
A Pentagram® koncent-

rátumok és krémek mellett 
az ENERGY kínálatában to-
vábbi két széles spektrumú 
gyógynövény-koncentrátumot 
találunk – a STIMARAL-t és a 
KING KONG-ot. Mindkét ter-
mék a szervezetre gyakorolt, 
kifejezett élénkítő hatásával 

tűnik ki, miközben egyik sem okoz függőséget.
A további étrend-kiegészítők széles válasz-

téka vevőink kívánságára 
állandóan bővül. Mindegyik 
készítményre jellemző a ha-
tékony természetes anyagok 
egyedülálló kombinációja, 
amivel más cégek nem büsz-
kélkedhetnek. A FLAVOCEL 
kivételével, amelyet szaba-
don engedünk a szánkban 
feloldódni, az összes többi 
készítményt kizárólag zse-
latinkapszulákba töltik, ami előnyös a bevé-
telük szempontjából. Termékeink kínálata 

lefedi az egészség fő terü-
leteit (immunitás, emésztés, 
szív és érrendszer, agy, 
ízületek, allergia) és a he-
veny megbetegedésekben 
(GREPOFIT, PROBIOSAN, 
PERALGIN, FLAVOCEL, 
IMUNOSAN, GERIATRIM*), 
valamint krónikus jellegű 
civilizációs betegségeknél 
(VITAMARIN, PROBIOSAN, 

SKELETIN, B!OMULTIVITAMIN, GERIATRIM*) 
egyaránt alkalmazhatók. Egyes készítmé-
nyek javítják az agyműkö-
dést (VITAMARIN, CELITIN, 
GERIATRIM*), mások az im-
munrendszer támogatásában 
vesznek részt (GREPOFIT, 
PROBIOSAN, VITAMARIN, 
FL AVOCEL, PERALGIN, 
B ! O M U L T I V I T A M I N , 
IMUNOSAN). Mindegyiket 
szabadon lehet kombinálni 
egymással és a Pentagram® 
alapkészítményeivel is.

külöNleges természeti 
Források, zöld 
élelmiszerek

Az egyedülálló természeti forrásokból szár-
mazó termékek közé tartozik három készít-
mény, melyek mind belsőleg, mind külsőleg 
beváltak. A folyékony FYTOMINERAL a szer-

vezet számára szükséges ásványi anyagokat 
és nyomelemeket tartalmazza kolloid formá-
ban. Mivel az egészségi problémák jelentős 
részében közrejátszik az ásványi anyagok 
hiánya, a FYTOMINERAL értékes segítség 
lehet. A DRAGS IMUN-t az Amazonas kör-
nyékén honos dél-amerikai növényből nyerik, 
amely évszázadok óta a bennszülött lakosság 
népi gyógyászatának elválaszthatatlan része. 
A CYTOSAN és a CYTOSAN FOMENTUM* az 
oroszországi Primorszkból származó kálium-
humát-tartalmuk miatt különleges készítmé-
nyek. Méregtelenítő hatásuknak köszönhetően 
széleskörűen alkalmazhatók.

Az emésztőrendszer – főként a belek – 
tisztítása, a méregtelenítés és a regenerálás 
szempontjából kiemelkedő jelentőségűek a 
zöld élelmiszerek, az alga- és zöldárpa-tar-
talmú CHLORELLA, BARLEY és SPIRULINA 
BARLEY.

Fürdők

A termékskála fontos 
részét képezik a méreg-
telenítő és regeneráló 
fürdőadalékok. Mind a 
bioinformációs fürdősó, a 
BIOTERMAL, mind a bio-
információs fürdőolaj, a BALNEOL erőteljes 
regenerációs hatású, és segíti a méreganya-
gok eltávolítását a szervezetből. Nyugtató és 
relaxációs hatásuk a test és a lélek szintjén 
egyaránt érvényesül, csillapítják a fájdalmat és 
javítják a mozgásszervek állapotát.

speciális ANtiszeptikus 
termékek

Külsőleg történő alkalmazásra további 
gyógynövény alapú termékek szolgálnak: az 
AUDIRON elsődlegesen a fül ápolására, a 
SPIRON spray pedig a levegő frissítésére és 
tárgyak fertőtlenítésére szolgál. Mindkettő 
penészellenes hatása is jelentős.

iNFokozmetikA

Ezt az önálló termékcsoportot kozmetikai 
készítmények alkotják. Az ENERGY kínálatá-
ban ezek a CARALOTION testápoló tej és a 
CYTOVITAL RENOVE arcápoló család tagjai. 
Fő összetevőjük egy kipróbált gyógynövény-
keverék, fitohormonokkal és a Podhájska 
forrás termálvizével. Ennek köszönhetően a 
bőrt jól ellátják oxigénnel, ásványi anyagok-
kal, vitaminokkal és más anyagokkal, melyek 
együttesen erős regeneráló és vitalizáló hatást 
gyakorolnak a bőr hámsejtjeire és mélyebb 
rétegeire is. A bioaktív összetevők táplálják 
a bőrt, kedvezően befolyásolják vérellátását 
és anyagcseréjét.

Fogkrémek

A DIAMANT, SILIX 
és BALSAMIO fogkré-
mek alapja gyógynövény-
kivonat-keverék, valamint 
a szlovákiai Podhájska 
harmadkori forrásából szár-
mazó ásványvíz. Ezeknek a 
közepesen habzó, bioinformá-
ciós fogkrémeknek nagyon jó 
a tisztító hatásuk. Fogmosás során kedvező-
en befolyásolják testünk energetikai pályáit. 
Jelentős a baktériumellenes hatásuk, és a 
szájban hosszú ideig megmaradó, igen kel-
lemes érzést hagynak maguk után.

A *-gal jelölt termékek Magyarországon 2009 
első negyedévében kerülnek forgalomba.

Az egészség fenntartására az adag a 
gyógynövény-koncentrátumokból napi 1-3 
csepp, a regenerációra szolgáló adag na-
ponta 3x2-9 csepp. Felnőttnek 3x9 cseppnyi 
a maximális napi adagja. Krónikus állapotú, 
régi betegségekkel küzdő, idős emberek, 
valamint gyerekek, érzékeny személyek napi 1 
cseppel kezdjék, és 3 naponként egy cseppel, 
folyamatosan emeljék az adagot.

Heveny megfázásra, influenzára az adagun-
kat óránként is bevehetjük, de ilyenkor külö-
nösen oda kell figyelni a fokozott vízbevitelre. 
Ily módon a készítményt 3-5 napig, legkésőbb 
egy hétig szedhetjük.

Gyermekeknél akut esetben, rövid ideig (egy 
hét) az adagot emelhetjük, 3 éves kortól 3x1-5 
cseppet adva. Kisgyermekek az ENERGY-t 
ismerő orvos vagy természetgyógyász fel-
ügyeletével 3 hónapos kortól kaphatnak 1 
cseppet a VIRONAL-ból. Egyéves gyerek napi 
3x2 cseppet, 3 éves 3x3 cseppet fogyaszthat.

Kezelési reakciók esetén a készítmény fo-
gyasztását ne szakítsa félbe, hiszen csak 
visszaható regeneráló folyamatról van szó, 
amely pozitív tisztulási jelenség.

Ilyen esetben türelemre van szükség, ajánlott 
több vizet inni, és csak 1 cseppet bevenni.

A készítmények nem okozhatnak betegsé-
get, semmilyen ártalmas anyag nincs bennük. 
Nem lehet őket túladagolni.

A kúra alatt fokozzák a vízfogyasztást! 
Naponta legalább másfél-két litert meg kell 
inni ahhoz, hogy a méreganyagok eltávozhas-
sanak a szervezetből.

Az ENERGY termékeit állatoknak is adhatjuk. 
Ezt bizonyítják a tenyésztők tapasztalatai a 
különféle panaszok (vese-, emésztési, vedlési 
problémák, penészgomba-fertőzés) gyógyítása 
során, és ugyancsak rendkívűl hatásosak a 
készítmények a versenyteljesítmények javí-
tásában.

A MEGFELELô ADAGOLÁS

prémium termékek
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Az ENERGY termékeit Magyarországon 
forgalmazó Hungary Energy Kft. a klubtagok-
nak olyan üzleti lehetőségeket kínál, melyek 
kiaknázásával számottevő jövedelemre te-
hetnek szert.

A Hungary Energy Kft. pontgyűjtő rendszer-
ben értékesítő cég. Ennek oka egyrészt az, 
hogy termékeink értékesítésekor alapvetően 
fontos az eladó (tanácsadó) és a vevő sze-
mélyes kapcsolata, másrészt az értékesítés 
dinamikus, mindenki számára jövedelmező 
fejlesztése.

Üzleti lehetőség az ENERGY tanácsadói 
számára egyrészt a termékek közvetlen, ha-
szonnal történő értékesítésében, másrészt 
az üzlet építésében, illetve a közvetlen érté-
kesítésben rejlik.

miért Jó üzlet 
Az eNergy?

✒  Nem igényel befektetést, az ENERGY-nél 
még a kezdőcsomag sem költséges, ezért 
mindenki számára elérhető.

✒  A befektetett munka, energia az üzleti 
rendszer bővülésével növekvő ütemben 
sokszorozódó jövedelmet hoz.

✒  Mindenki a saját üzletét építi, nincs főnö-
ke, maga dönti el, hogy mikor, mennyit, 
kikkel és hogyan dolgozik.

✒  Kiválóan alkalmas családi üzlet kiépí-
tésére.

melyek A sikeres 
VállAlkozás Feltételei?

1. Legyen kiváló minőségű, egyedi termék 
vagy termékcsalád, melyet a vevők folyama-
tosan, hónapról hónapra igényelnek.

Az ENERGY termékcsalád ezt a követel-
ményt maximálisan kielégíti.

2. Az üzleti rendszert működtető cég a ter-
mékekkel	saját	 jogon	rendelkezzen;	 legyen	
növekedési szakaszban, valamint pénzügyi-
leg	stabil	és	megbízható;	az	üzletpolitikája	
átlátható legyen.

Az ENERGY 10 éve működik sikeresen 
Magyarországon, csehországi anyavállalata 
pedig több mint 15 éve piacon van 10 ország-
ban Európa-szerte. A cég forgalma évről évre 
dinamikus növekedést mutat, minden fizetési 
kötelezettségét pontosan teljesíti, üzletpolitikája 
minden tagja számára világos.

3. A cég marketingterve inkább az egyedi, 
jó minőségű termékekre épüljön, ne csak az 
üzlet lehetőségeire.

Az ENERGY-nél ez olyannyira megvalósul, 
hogy inkább az üzleti lehetőségek erősítésére 
kell törekednünk.

4. A jutalékfizetési rendszer áttekinthető, 
érthető és ösztönző legyen.

Az ENERGY jutalékfizetési rendszere min-
denki számára – aki úgy dönt, hogy kihasználja 
az ENERGY által kínált üzleti lehetőségeket 
– megismerhető és megérthető. A rendszer 
biztosítja a befektetett munka és tudás meg-
felelő szintű díjazását. A Tanácsadói kalauz 
című kiadványunk részletesen ismerteti a cég 
jutalékfizetési rendszerét.

Az eredméNyes 
üzletépÍtés 
NéháNy AlApszABályA

✒  Alaposan ismerd meg az ENERGY ter-
mékcsaládot, legyenek saját tapaszta-
lataid, ismerd meg és alkalmazd mások 
tapasztalatait. Tanulj sokat az elején.

✒  Készíts címlistát, mindenkit keress meg, 
ne döntsd el előre mások helyett, hogy 
érdekli-e őket.

✒  Másold le azt, ami már sikeres.
✒  Dolgozz ki hatásos módszert az emberek 

motiválására, vedd figyelembe az erős 
konkurenciát, és tudatosítsd az ENERGY 
egyedi jellegét, alkalmazásának ered-
ményességét.

✒  Tudnod kell, hogy az üzletépítés kudar-
cokkal jár, ezt tűrnöd kell.

✒  Az üzletépítést lendületesen, lelkesen és 
őszintén kell végezni, de visszafogottan 
és hitelesen.

✒  Legyen bemutató készleted, ismertető 
anyagod és néhány apró ajándékod az 
érdeklődők számára.

✒  Legyél mindig és többféle formában 
elérhető (telefon, fax, e-mail).

✒  Mindig legyél vidám, tiszta, ápolt és jól 
öltözött, mert Te vagy az egészséget 
szolgáló termékek képviselője. Ha rossz 
napod van, vagy nem érzed jól magad, 
ne tervezz üzleti találkozót.

✒  És végül tudnod kell, hogy eredményes 
üzletet csak kitartó, pontos és szorgal-
mas munkával lehet építeni, de ebben a 
munkában az ENERGY csapata melletted 
áll, segít és számít Rád.

Marosi László
kereskedelmi igazgató

Hungary Energy Kft.

ÜZLETI LEHETôSÉGEK – AMIT AZ ENERGY KÍNÁL

A Magyarországon csaknem egy évtizede 
jelen lévő ENERGY cég termékei a sportolóknál 
is bizonyítottak. A kazincbarcikai Pátrovics 
Géza súlyemelő vezetőedző, Masters Európa- 
és világbajnok jól ismeri készítményeinket. 
2004-ben próbálta ki először, majd folya-
matosan alkalmazta a következő terméke-

ket: FLAVOCEL, BALSAMIO, KING KONG, 
KOROLEN, RUTICELIT, ARTRIN.

„Igazán büszkén mondhatom, kiváló hatással 
voltak/vannak rám”, számolt be az eredmé-
nyekről Pátrovics Géza. A KING KONG-ról 
ezt írta: „…sportbeli teljesítményemet igen jó 
irányban, kg-ban mérhetően növelte. A termék 
természetes úton növeli az izomtömeget és a 
teljesítményt, emellett segíti az anyagcserét 
és a zsírégetést. A terméket KOROLEN-nel 
kombinálva alkalmaztam, közös hatásuk 
révén megnőtt a tesztoszteron termelés a 
szervezetemben. Itt kell megemlítenem, hogy 
a RUTICELIT krém is segítségemre volt a jó 
eredmények elérésében. Az egyes izmokat 
edzés elején bekentem, ezzel biztosítva az 
izom megfelelő vérellátását, oxigénellátását és 
nem utolsósorban növekedését (8 hét alatt 3 
cm-rel növekedett a combom mérete).”

Új fejlemény: ígéretes együttműködési tár-
gyalások folynak az egyik vezető budapesti 
sportklubbal. Ennek eredményeit és hasznát 
2009-ben remélhetően megtapasztalják az 
érintett sportolók és láthatják a tv-nézők is.

ENERGY TERMÉKEK
 A KIvÁLÓ SPORTTELjESÍTMÉNYÉRT

üzlet 
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A SUPERTRONIC-kal (Voll-féle elektro-
akupunktúra – EAV) való mérés célja a mű-
ködési zavarok feltárása és korrigálása. Ez eltér 
az orvosi diagnosztizálástól, amely inkább a 
szervi problémákra és anatómiai elváltozásokra 
igyekszik rábukkanni. Az orvosi és az ener-
getikai diagnosztizálás tehát nem cserélhető 
fel egymással. Az energetikai diagnosztika a 
klasszikus orvostudomány diagnosztizálásá-
nak tökéletes kiegészítése.

Az analízis során meg lehet találni a problé-
mák forrását, esetleg azt, hogy miből és miért 
alakult ki a baj, beleértve a stresszt, annak 
fajtáit, illetve a probléma érzelmi-lelki hátterét.

A SUPERTRONIC-kal történő mérés min-
denki számára elérhető módszer, amellyel 
tesztelhetők a bioinformációs készítmények 
(pl. ENERGY termékek, homeopátiás szerek).

Ha valakinél már bizonyos tünetek jelent-
keznek, a SUPERTRONIC képes a betegség 
eredetére irányítani a regenerációt. Ennek 
következtében a szervezet sokkal gyorsabban 
térhet vissza az egészséges működéshez. Az 
irányított regeneráció segítségével 6-9 hónap 
alatt még a súlyos, olykor gyógyíthatatlan meg-
betegedések esetén is el lehet érni legalább 
részleges javulást. A károsodás mértékétől 
függ, hogy mennyi ideig tart a regeneráció 
folyamata. Fiatal embereknél vagy olyan prob-
lémáknál, amelyek csak nemrég jelentkeztek, 
a kezelés akár 3 hét alatt is sikert hozhat.

A regeneráció rendszerint kombinálható a 
klasszikus gyógymóddal, mivel a regenerációs 
hatás alapelve teljes egészében különbözik a 
hagyományos gyógyszerek hatásától. Léteznek 
ugyan kivételek, ám az ENERGY tanácsadói 
ezeket jól ismerik, és tudják, milyen esetben, 
melyik alternatív készítményt kell használni.

Aki szeretné pontosan tudni, melyik számára 
a legmegfelelőbb készítmény, az ENERGY 
klubokban kérhet bemérést. A Vitae Start 
klubmagazinban vagy a Termékkatalógusban 
található táblázat segítséget nyújt a logikai 
alapon, illetve a tapasztalatok alapján történő 
választáshoz.

Az ENERGY világába vezető úton társasá-
gunk kereskedelmi képviseletei – az ENERGY 
Klubok – lesznek az Ön legmegbízhatóbb 
társai és kísérői.

Az említett képviseletek 18 klubban fog-
lalkoznak készítményeink bemutatásával és 
árusításával Budapesten és vidéken. Ezenkívül 
olyan programokat ajánlanak Önnek, amelyek 
középpontjában a betegségek megelőzése áll 
– legyen szó akár szakmai továbbképzésről, 
akár alternatív egészségjavító szolgáltatá-
sokról, esetleg értékesítési tanácsadásról. 
Munkatársaink a felsorolt szolgáltatások mellett 
magas színvonalú gyógykezelést is kínálnak.

Minden ENERGY Klub állandó tanács-
adói, konzultációs és szolgáltatási kínálattal 
áll a tagok rendelkezésére, és rendszeresen 
megismerteti őket a természetgyógyászat 
újdonságaival. Az üzleti tevékenység iránt 
érdeklődők is megtalálják a klubokban a meg-
bízható hátteret, munkatársaink készségesen 
válaszolnak kérdéseikre.

Az ENERGY Klubok eszméje eredményesen 
fejlődik a nemzetközi üzleti rendszer többi or-
szágában is. Cégünk filozófiáját azonos módon 
mutatják be Csehországban, Szlovákiában, 
Lengyelországban, Romániában, Ausztriában, 
Spanyolországban és Puerto Ricóban is.

SUPERTRONIC
– MIT MUTAT A MÉRÉS?

REGIONÁLIS KLUBOK 
AZ ÖN SZOLGÁLATÁBAN

VITAE START KLUBMAGAZIN
 Az ENERGY társaság kiadványa
Felelős szerkesztő: Kürti Gábor, kurti.gabor@energy.sk
Kiadja: Hungary Energy Kft., 1149 Budapest, Róna u. 47/A.
hungary.energy@energy.sk, www.energy.sk

Felelős kiadó: Marosi Zoltán ügyvezető igazgató
Nyomdai előkészítés és kivitelezés:
Fingerprint Reklámügynökség, www.fingerprint.hu

A VITAE START KLUBMAGAZIN belső terjesztésű, utcai árusításban nem kapható.

Pentagram® koncentrátumok
és krémek
– világújdonság a regenerációban

Prémium termékek és csomagolás
Egyedülálló egészségvédô hatások

Többféle szolgáltatás klubtagoknak:
személyre szóló állapotfelmérés, tanácsadás

vitaeklub-
magazin

www.energy.sk Start

KIADVÁNYAINK

➢ pentagram® regeneráció. Ez az 
útmutató segít eligazodni a Pentagram® 
alapelveiben, az ENERGY bioinformációs 
termékei között és a regenerációs rendszer-
ben. Elengedhetetlen az ENERGY termékek 
alkalmazásához és a tanácsadáshoz.

➢ termékkatalógus. Rövid és hosszú 
változata egyaránt hasznos a termékfo-
gyasztók és a tanácsadók számára.

➢ tanácsadói kalauz. Részletes informá-
ciókat tartalmaz az ENERGY üzleti rendsze-
réről. Útba igazít a cég filozófiájával és az 
üzleti feltételekkel kapcsolatban. Talál benne 
tanácsokat is arra nézve, hogy miként lehet 
sikeres kereskedő.

➢ Vitae klubmagazin. Évente 9-szer 
megjelenő, színes magazin, amely postán 
jut el a klubtagokhoz. Számos információt, 
érdekességet, terméktapasztalatot és színes 
olvasnivalókat kínál.

➢ plakátok.	 Az	 egészség	 pontjai;	 A	
Pentagram®	rózsája;	Reflexzónák;	Szervóra

➢ egyéb szakmai kiadványok. Ezek 
minden tanácsadót segítenek munkájában, 
emellett általában is közelebb hozzák az 
alternatív gyógymódok kérdéskörét azon 
termékfogyasztókhoz, akik nem egészség-
ügyi szakemberek.

POSTAI ÁRURENDELÉS

A Hungary Energy Kft. üzleti rendszerében 
lehetséges a megrendelt termékek postai 
kiszállítása is, a következők szerint:
 ➢  Termékrendelést írásos formában fo-

gadunk el: levél, fax, e-mail.
 ➢  A postai szállítás utánvétes formában 

történik úgy, hogy az utánvét összege 
a postaköltséget is tartalmazza.

 ➢  A cég budapesti központi klubja – 1149 
Budapest, Róna u. 47/A., tel/fax: (1)-
354-0910, (1) 354-0911 – kifizeti a pos-
taköltséget, ha a rendelés összege – az 
esetleges árengedmény igénybevétele 
után – eléri a bruttó 40 000 Ft-ot.

 ➢  Az ország többi klubjában az utánvét 
összege minden esetben tartalmazza 
a postaköltséget, kivéve, ha az érintett 
klub vezetőjével ettől eltérő, egyedi 
megállapodás történik.

A fentieken túl a cég budapesti központi 
klubja a megrendelt termékeket Budapest 
területén díjmentesen kiszállítja, ha a rendelés 

összege – az esetleges árengedmény igény-
bevétele után – eléri a bruttó 80 000 Ft-ot.
Postai rendelés: Hungary Energy Kft., 1149 
Budapest, Róna u. 47/A.
Kérjük, hogy rendelés esetén adja meg az 
alábbi adatokat:
 ➢		címzett	pontos	neve	és	címe;
 ➢	regisztrációs	szám	(ha	klubtagunk);
 ➢		telefonszám,	email,	egyéb	elérhetőség;
 ➢  rendelt termék pontos megnevezése, 

darabszáma;
 ➢  dátum, aláírás.
A postai rendelés kézhezvételétől számított 
3 munkanapon belül postára adjuk a meg-
rendelt termékeket. Rendeléssel, szállítás-
sal, sérüléssel kapcsolatos reklamációval 
cégünk központi igazgatóságánál élhet. 
Sérülésmentes, felbontatlan terméket az 
átvételtől számított 8 munkanapon belül 
lehetősége van árkorrekcióval (árkülönbözet 
esetén) más ENERGY termékre cserélni.

Hungary Energy Kft.

szolgáltatások
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