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Kto sme:
naša filozofia
Ako pôvodná česká spoločnosť sme dokázali nielen efektívne
prepojiť vlastný vývoj a výrobu, ale súčasne nájsť jedinečný
spôsob, akým sa naše prípravky dostávajú do rúk našich
zákazníkov.
Inovatívne nutraceutiká, terapeutická kozmetika a kozmetika
zameraná na starostlivosť o pleť, veterinárne prípravky – všetky
produkty sú v maximálnej miere prírodné, šetrné a mimoriadne
účinné. Pri ich vývoji dbáme na širokú myšlienkovú platformu
a synergické spojenie medzi odbornou verejnosťou, lekárskymi
kruhmi a terapeutmi. Rešpektujeme najnovšie poznatky
vedy a zároveň čerpáme zo znalostí a skúseností tradičných,
medicínsko-filozofických učení.
Základ širokej ponuky tvoria jedinečné prípravky Regenerácie
v Pentagrame®. Je to päť prípravkov reprezentujúcich päť
základných elementov: Drevo, Oheň, Zem, Kov a Vodu.
Ako celok sa vzájomne dopĺňajú, vyrovnávajú a spoločne
vytvárajú systém na účinnú regeneráciu celého tela.
Prípravky a komplexnú, citlivo nastavenú starostlivosť
o zákazníka chápeme ako neoddeliteľný celok. Kvalitná
a hĺbková diagnostika, prednášky, vlastný magazín a odborné
vzdelávanie sú časťami našej činnosti, ktorú odovzdávame
našim klientom.
Cítime a pevne veríme, že ľudský kontakt je nenahraditeľný.
Preto stále rozširujeme zoznam autorizovaných miest, kde sa
naše prípravky a odborná starostlivosť dajú získať. V Kluboch
Energy sa zameriavame na vytvorenie harmonického
a pokojného prostredia, kde sú naši odborníci, terapeuti a lekári
pripravení podať vám pomocnú ruku.
S členstvom v Klube Energy získava každý zákazník zdarma
aj predplatné magazínu VITAE, neobyčajného časopisu pre vaše
obyčajné dni. Vychádza už viac ako 20 rokov a nájdete tu nielen
všetky aktuálne informácie, ale najmä kvalitné rozhovory, rady,
názory a životnú inšpiráciu.
Naša energia môže byť sprievodcom a pomocníkom pri tom,
keď vo vašom živote chcete pozitívne zmeniť dôležité veci.
Obnoviť fyzické sily, nastoliť duševnú rovnováhu, zdieľať
a pomáhať, rozšíriť obzory svojich profesijných zručností.
Rozhodnutie stať sa súčasťou Klubu Energy znamená váš prvý
a najdôležitejší krok.
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Zdravie nie je
samozrejmosť
Napriek tomu, že moderná medicína dosahuje úžasné pokroky
v operačných postupoch a liečbe akútnych chorôb, základom
starostlivosti o naše zdravie po stáročia vždy bola a naďalej
zostáva celostná medicína. Rešpektuje človeka ako jeden celok –
jeho telo, myseľ, dušu aj emócie.
Človek, po tisícročia zvyknutý žiť v úzkom vzťahu s prírodou, bol
v poslednom storočí – v zlomku času svojej existencie – vrhnutý
do prostredia plného syntetických chemických látok, znečisteného
ovzdušia, jedov v potrave a stresu. Je pochopiteľné, že to všetko
neúmerne zaťažuje imunitný systém, v tele sa kumulujú toxické
látky a ľudský organizmus tak ľahko podlieha rôznym ochoreniam.
Chemické lieky, ktorých stále pribúda, však eliminujú iba príznaky
chorôb, no neodstraňujú príčinu problému. Odborne povedané,
súčasná alopatická medicína sa orientuje na symptomatickú, nie
kauzálnu liečbu. Samozrejme, na škodu veci. A tak je dobre, že
dnešná doba začína načúvať alternatívnym metódam, opierajúcim
sa o čisto prírodné substancie. Tie detoxikujú a regenerujú
organizmus a človeku vracajú energiu a vitalitu.
Zdravie nie je samozrejmosť a treba mu venovať pozornosť.
Sami vedci sa dnes čím ďalej, tým viac zaoberajú prírodnými
zdrojmi liečiv a alternatívnymi spôsobmi liečenia, ktoré posilňujú
schopnosť organizmu ozdraviť sa vlastnými silami, bez použitia
chemikálií. Zamýšľajú sa nad metódami starých civilizácií, ktorých
liečebné postupy používali nielen prírodné medikamenty, ale
brali napríklad do úvahy aj postavenie planét a využívanie liečivej
energie vesmíru. Konieckoncov, veď aj synteticky vyrobené lieky
majú svoj prazáklad v prírode. K zaujímavým záverom dôjdeme,
ak sa zamyslíme sami nad sebou.
Hoci je pre nás prirodzené udržiavať v čistote svoj domov, svoj
pracovný priestor a staráme sa o svoje auto, svoje telo často
zanedbávame. V istej fáze života sa nám zapáči žiť, nestriedmo
jeme, pijeme, oslavujeme, cestujeme a neobmedzene si
vychutnávame všetky pôžitky, ktoré nám ponúka svet.
Postupom času však zistíme, že nie každá strava nám robí

NAŠE PRÍPRAVKY
ODPORÚČAJÚ LEKÁRI
Prípravky Energy je možné kombinovať s klasickými
liekmi, ale nasadenie, a teda aj vysadenie liekov by
mal užívateľ vždy zveriť do rúk svojho ošetrujúceho
lekára. Tieto prípravky majú nielen preventívne, ale aj
regeneračné účinky. Pracujú s vlastnými liečivými silami
organizmu, ktorých úlohou je docieliť harmóniu v tele
v súlade s prírodou. Ak ide o chorého v komplikovanom
stave, vždy treba odporúčať návštevu lekára. Prípravok,
ktorý zodpovedá aktuálnemu zdravotnému stavu klienta,
dokáže presne určiť prístroj Supertronic.

ODBORNÁ RADA
Od začiatku svojho pôsobenia spolupracuje spoločnosť
Energy s lekármi, odbornými špecialistami a terapeutmi
rôzneho zamerania. Najužší spolupracovníci sú členmi
Odbornej rady, ktorá je garantom vysokého štandardu
ponúkaných prípravkov a služieb a zodpovedá za
zvyšovanie odborného kreditu spoločnosti.

dobre, že nedostatok pohybu prináša bolesť a nepravidelný
režim choroby. Až potom sa v tom lepšom prípade začíname
zaujímať o zdravú životosprávu a všetko, čo s ňou súvisí. Človek
je, bohužiaľ, hazardér, ktorý sa nerád vzdáva niektorých pôžitkov.
A včas si neuvedomí, že kľúčom k dlhému a zdravému životu
je predchádzanie chorobám, teda prevencia. Zdravie sa dá
upevňovať prostredníctvom výživy, športu, relaxovania, liečivých
rastlín a výživových doplnkov. Hoci spomínané metódy nie sú
náhradou za preventívne lekárske prehliadky, môžu byť dôležitými
komplementmi, pomocou ktorých môžeme prechádzať všetkými
životnými etapami zdraví, šťastní a plní energie.
Ak zohľadníme prirodzené potreby vlastného tela, môžeme
byť v tomto smere úspešní. Zdravie nie je samozrejmosť, hoci
je základným predpokladom pre spokojnosť a úspech nielen
v zamestnaní, ale aj v rodinnom a spoločenskom živote.
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Systém Regenerácie v Pentagrame®
je unikátny spôsob očisty organizmu
PENTAGRAM® – BYLINNÉ
KONCENTRÁTY A KRÉMY
S JEDINEČNÝM ZLOŽENÍM
Základným pilierom produktovej ponuky
spoločnosti Energy je päť prírodných
bylinných koncentrátov, tvoriacich
ucelený systém nazvaný Regenerácia
v Pentagrame®. Je založený na princípe
bioinformačnej terapie a na holistickom
prístupe k človeku. Ten berie do úvahy,
že telo a myseľ sú navzájom prepojené
a sústreďuje sa na celú osobnosť človeka
(z pohľadu duševného, emocionálneho,
duchovného a fyzického).
Bioinformačné prípravky účinkujú
v ľudskom organizme v dvoch hlavných
úrovniach – prírodné substancie
ovplyvňujú priamo telesné orgány
a bioinformácie pôsobia vďaka princípu
biorezonancie na riadiace podkôrové
centrá v mozgu. Prostredníctvom
bioinformácií sa zosilňujú účinky
prípravkov a harmonizuje sa celý
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energetický systém človeka. Päť
bylinných koncentrátov je zložených tak,
aby korešpondovali s energiou piatich
základných prírodných prvkov, ktorých
vzájomná súčinnosť je podľa tradičnej
čínskej medicíny kľúčom k zdraviu: Vironal
– Kov, Regalen – Drevo, Renol – Voda,
Gynex – Zem, Korolen – Oheň.
Tento systém prípravkov pokrýva svojimi
účinkami všetkých dvanásť základných
energetických dráh – meridiánov, skrze
ktoré pôsobí na detoxikáciu a regeneráciu
celého organizmu. Prípravky je možné
užívať postupne v naznačenom poradí ako
celkovú detoxikačnú kúru na preventívne
posilnenie zdravia, a tak aktivovať celý
energetický systém organizmu, alebo
cielene, jednotlivo, podľa povahy
konkrétneho zdravotného problému.
Na presné určenie poradia a cielené
užívanie je vhodné poradiť sa s odborníkmi
v Kluboch Energy, kde je tiež možné
nechať si vytestovať optimálny prípravok
pomocou EAV prístroja Supertronic.

Systém Regenerácie v Pentagrame® je
okrem piatich bylinných koncentrátov,
určených na vnútorné užívanie,
doplnený o päť bioinformačných krémov
zodpovedajúcich energiám piatich
prvkov TČM: Droserin – Kov, Protektin
– Drevo, Artrin – Voda, Cytovital – Zem,
Ruticelit – Oheň. Krémy sa dajú používať
v kombinácii s bylinnými koncentrátmi
alebo samostatne. Vtedy ich lokálne
aplikujeme na miesta priebehu príslušných
energetických dráh alebo nad miesto
uloženia orgánov, ktoré tieto dráhy
ovplyvňujú.
Podrobnejšie informácie o spomínaných
prípravkoch nájdu záujemcovia v brožúre
„Regenerácia v Pentagrame®“, ktorú
dostať v každom Klube Energy.
Bylinné koncentráty a krémy sa dajú
použiť buď samostatne, prípadne podľa
individuálnych ťažkostí kombinovať
s ďalšími prípravkami z ponuky Energy.
Spojenie vnútorného užívania koncentrátu
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spolu s vonkajším použitím krému
otvára ďalšie možnosti regenerácie, či už
preventívne alebo terapeutické. Z obrázka
Ružice Pentagramu® (viď vpravo hore)
sú zjavné základné údaje o jednotlivých
prípravkoch a s nimi súvisiacich orgánoch:

potreby detoxikovať a regenerovať
organizmus (poruchy žlčníka, nadúvania,
stavy vyčerpanosti, astma, alergia,
ekzémy, atď.). Regalen je vhodný na jarnú
očistnú kúru, Protektin zaberá na všetky
svrbivé vyrážky.

chorobách pomáha Gynex napríklad
znižovať chuť do jedla pri redukčných
diétach, úspešne stabilizuje psychiku
a má vynikajúce účinky na pleť. Cytovital
zabraňuje vzniku vrások a pôsobí proti
celulitíde.

VIRONAL – DROSERIN
Ovplyvňujú predovšetkým dráhu pľúc,
hrubého a tenkého čreva, sleziny.
Obidva výrobky sa dajú využiť nielen
preventívne, ale aj pri akútnych vírusových
a bakteriálnych infekciách ako sú chrípky,
angíny, zápaly horných dýchacích ciest,
pri teplote, na vyvolanie potenia alebo
na vylepšenie činnosti imunitného
a lymfatického systému. Vironal je vhodné
podávať aj pri liečbe antibiotikami. Droserin
pomáha pri prvých chrípkových príznakoch.

RENOL – ARTRIN
Osvedčujú sa predovšetkým pri poruchách
na dráhe obličiek a močového mechúra.
Pri regenerácii tejto oblasti úspešne
pomáhajú. Obidva prípravky sa používajú
pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov,
pri opuchoch končatín a okolia očí. Renol
sa uplatní aj pri zvyšovaní imunity. Artrin
je ideálny krém na ošetrenie pohybového
ústrojenstva.

KOROLEN – RUTICELIT
Obidva prípravky riešia problémy na dráhe
srdca, riadiacej dráhe a dráhe troch ohnísk.
Korolen je vhodný ako prevencia srdcovocievnych ochorení, pri zvýšenej hladine
cholesterolu, strese, únavovom syndróme
alebo na zlepšenie kvality krvi. Navyše
podporuje činnosť CNS, pomáha pri
nespavosti, senilite a väčšine psychických
porúch. Účinky Ruticelitu okrem iného
spevňujú cievnu stenu.

REGALEN – PROTEKTIN
Ovplyvňujú dráhu pečene, žlčníka, žalúdka,
sleziny a riadiacu dráhu. Sú vhodné najmä
pri zažívacích ťažkostiach a v prípadoch

GYNEX – CYTOVITAL
Ovplyvňujú najmä dráhu počatia
a dráhu troch ohnísk. Urýchľujú celkovú
regeneráciu organizmu u žien aj mužov
a vyznačujú sa protizápalovými účinkami.
Okrem priaznivého pôsobenia pri ženských

Uplatnenie koncentrátov Pentagramu® je
veľmi široké v oblasti prevencie aj pomoci
pri zdravotných problémoch. Úspešne sa
dajú kombinovať aj s liečebnými postupmi
klasickej medicíny.
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Prípravky Pentagramu®
koncentrátov – moderná
forma fytoterapie
Využitie liečivých rastlín je
terapeutickou metódou, starou takmer
ako ľudstvo samo. Pôvodné, doslova
alchymistické postupy sa počas stáročí
premenili na rešpektovaný, účinný
a šetrný spôsob riešenia viac či menej
závažných zdravotných ťažkostí.
Na dosiahnutie hlbokého
a efektívneho účinku sme sa
rozhodli vyvinúť vyspelú formu
fytoterapeutických prípravkov, tzv.
superkoncentrátov. V čom spočíva ich
výnimočnosť?
Výroba akéhokoľvek prípravku na báze
extraktov sa začína priamo v prírode.
Byliny sa získavajú voľným zberom alebo
v určených bylinných zahradách, kde
sa šetrne zbierajú a oddeľuje sa z nich
potrebná časť. Niektoré putujú na ďalšie
spracovanie za čerstva, pre niektoré je
vhodnejšie pomalé sušenie a uskladnenie
na neskoršie použitie.

Takto pripravené zmesi, ktoré svojím
pomerom musia zodpovedať presnej
receptúre budúceho prípravku, sú
pripravené na prvý a najdôležitejší
technologický krok, ktorým je extrakcia.
Napriek tomu, že dnes existuje
množstvo spôsobov, ako z rastlinného
materiálu získať účinné látky, najlepším
a najefektívnejším z nich je stále vodnoliehová báza. Preto sa naše zmesi ponoria
práve do tohto kúpeľa. V priemere je to
na štrnásť dní, aby postupne uvoľňovali
a odovzdávali to najlepšie zo seba.
Druhá fáza je technologicky vyspelejšia.
Odlišuje naše výrobky a ich výslednú
funkčnosť od všetkých ostatných. Extrakty
sú vákuovo vysoko koncentrované
a odparujú sa tak, aby výsledným
produktom bol superkritický koncentrát
bez obsahu merateľného alkoholu. Oproti
bežným extraktom vykazuje násobné
terapeutické hodnoty účinných látok.
V prípravku napokon tvorí až 90% obsahu.

Budúcnosť patrí
bioinformáciám
Jedinečná detoxikačná a regeneračná
terapia pomocou prípravkov Energy
je založená na princípe rezonancie
a pôsobenia bioinformácií na ľudský
organizmus. Rovnako ako existuje
rezonancia, môžeme hovoriť aj
o biorezonancii. Tá je základom fungovania
homeopatie, bioterapie, systému
Regenerácie v Pentagrame® a prístrojov
fungujúcich na princípe EAV, ktoré sa
úspešne používajú pri terapii mnohých
civilizačných chorôb.
Bioinformácie sú elektromagnetické
frekvencie, ktoré ovplyvňujú biochemické
reakcie a napodobňujú riadiace kmitočty
podkôrových centier mozgu, regulujúcich
vegetatívnu nervovú sústavu a prácu
vnútorných orgánov. Frekvenčný vzor
bioinformácií je však iba podobný. Preto sa
musí dodávať opakovane, v pravidelných
intervaloch. Pôsobia na princípe rezonancie.
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V každom organizme je možné skôr či
neskôr vyvolať regeneračný proces podľa
určitých pravidiel. Stačí, aby sa použitá
informácia aspoň sčasti podobala tej,
ktorú potrebujeme ovplyvniť. Kombinácie
používaných frekvencií urýchľujú,
spomaľujú alebo úplne zastavujú niektoré
biochemické reakcie. Tým umožňujú lepšie
využiť obsahové látky v jednotlivých
prípravkoch, prípadne môžu odstrániť ich
nežiadúce vedľajšie účinky.
Výsledkom pôsobenia prípravkov
s bioinformáciou je ich o 40 až 80%
vyššia účinnosť oproti prípravkom bez
bioinformácie. Opakovaným použitím
správnej informácie sa dá v tele postupne
zrušiť alebo utlmiť pôvodná negatívna
informácia. Tento proces môže stačiť
na vyvolanie regeneračného pochodu
a súčasne sa upravia energetické pomery
v meridiánoch a vrátia sa stratené sily.

Výnimočnosť
bylinných krémov
Krémy Pentagramu® obsahujú na rozdiel od iných mastí s 1-3%
bylinných výťažkov výnimočný, až 50%-ný podiel bylinného
extraktu. Starostlivo vyladená kompozícia je navyše obohatená
o bioinformácie, ktoré zosilňujú efekt samotných účinných
látok. Tukový základ krémov tvoria čisto prírodné rastlinné
oleje, ktorých nespornou výhodou je prirodzene vysoký obsah
revitalizujúcich a ochranných látok a vitamínov (ricínový, ľanový,
sezamový, sójový, makový či konopný olej). K ďalším účinným
zložkám patria napríklad lipozómy, AHA kyseliny a lecitín, ktoré
významným spôsobom prispievajú k ich kvalite. Neoddeliteľnou
súčasťou bylinných krémov je energeticky nabitá minerálna voda
z termálneho žriedla Podhájska (južné Slovensko) s vlastnosťami
porovnateľnými s vodou z Mŕtveho mora, ďalej humát draselný
so silnými protizápalovými účinkami a výťažkami zo vzácnych
živíc (myrha, kadidlo, Croton lechleri), ktoré zaisťujú maximálny
regeneračný efekt krémov.
Krémy Pentagramu® sú výnimočné nielen svojím zložením,
ale aj možnosťami terapeutického využitia. Ich pôvod je
zaručene prírodný, neobsahujú žiadne stabilizátory ani
syntetické vône, a preto nevyvolávajú nepriaznivé kožné
reakcie. Pretože účinné látky sú v krémoch Pentagramu®
zmiešané s olejovým základom, veľmi ľahko prenikajú do
hlbších vrstiev pokožky a odtiaľ do tkanív. Používanie
bioinformačných krémov pozitívne ovplyvňuje nielen
pokožku, ale prostredníctvom energetických dráh
aj hlboko uložené orgány a ich sústavy.
Pri presnom smerovaní pôsobenia krémov je vhodné
využiť metódy reflexnej terapie a aplikovať ich na
reflexné zóny jednotlivých orgánov na dlaniach
alebo chodidlách. Účinnosť zvýšime aj tým, že
budeme na zóny pôsobiť v čase, keď je príslušný
meridián (energetická dráha) v aktívnej fáze.
Systém Pentagramu® znamená mimoriadne
užitočnú diagnostickú pomôcku, ktorá
pomôže lepšie a jednoduchšie pochopiť
príčiny chorôb a problémov. Mali by
sme si však uvedomiť, že príčiny našich
ťažkostí neležia iba vo vonkajšom svete,
v pôsobení vonkajších faktorov ako
sú vírusy, baktérie, vojny, hurikány
či narastajúce znečistenie ovzdušia.
Mnoho chorôb si spôsobujeme sami,
svojimi zlými stravovacími návykmi,
chorobnými duševnými procesmi
a potláčanými či nezvládnutými
emóciami. Pentagram® teda
nie je len prostriedkom
na dosiahnutie telesnej
a duševnej rovnováhy,
ale aj učiteľom na ceste
k poznaniu nás samých.
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Ako čo najúspešnejšie
„naštartovať“ organizmus
Ani najdokonalejší prípravok nemôže nahradiť riadiace
frekvencie nervového systému. Tie sa obmieňajú podľa
potreby orgánov, no prípravok je „namiešaný“ raz a navždy.
Dá sa však prirovnať k štartéru, ktorý spustí regeneračné
pochody. Keď začne prebiehať regenerácia, je nevyhnutné
nechať riadiace centrá tela, aby dokončili proces, a prípravok
po odporúčanej dobe vysadiť.
Ak to neurobíme, organizmus prestane na prípravok reagovať.
Preto je nevyhnutné opakovať užívanie s pravidelnými
prestávkami. V prípade ľahších zdravotných ťažkostí
odporúčame 3 týždne užívania, u stredne ťažkých dysfunkcií
treba urobiť po 3 týždňoch 1 týždeň prestávku a kúru ešte
zopakovať. Pri ťažších stavoch a starších ľuďoch sú niekedy
nevyhnutné 3× 3 týždne užívania, vždy s týždennými pauzami.
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Ďalšou nevyhnutnosťou je dopriať čas riadiacim štruktúram
nervového systému, aby napravili predchádzajúce škody
vo funkcii orgánu. Ak zamieňame jeden prípravok za druhý
s odporúčanou týždňovou prestávkou, nemusí táto pauza
vždy stačiť. Aby sa proces regenerácie dokončil, odporúčame
medzi dvoma rôznymi prípravkami prestávku aspoň 14 dní až
1 mesiac. Riadiace centrá nemusia mať vždy dostatok energie
na nápravu poškodenia na viacerých úrovniach. Zatiaľ čo
dokončujú začatú regeneráciu, môže predčasné podávanie iného
prípravku preorientovať regeneráciu iným smerom a eliminovať
tak predchádzajúce účinky. Mladému organizmu stačí kratšia
prestávka, s pribúdajúcim vekom by sa prestávky mali predlžovať.
Optimálny prípravok a postup pri užívaní vám poradia
odborníci v Kluboch Energy po premeraní energetiky vášho
tela Supertronicom.

Diagnostika
Supertronicom
Jednou z definícií zdravia je rovnováha energií v tele. Každé jej vychýlenie môže
časom priniesť zdravotný problém, o ktorom spočiatku nemáme ani potuchy.
To, kedy je choroba v latentnom stave, však môže spoľahlivo určiť prístroj,
fungujúci na princípe elektroakupunktúry podľa Dr. Volla (EAV). Poradcovia
spoločnosti Energy používajú na meranie energetiky v tele Supertronic. Ide
o elektronický prístroj, ktorý prostredníctvom merania elektrického odporu kože
v presne definovaných akupunktúrnych bodoch zisťuje momentálny energetický
stav orgánového meridiánu, prípadne priamo orgánu alebo jeho tkaniva. Laicky
povedané, zisťuje, akým spôsobom riadia autonómne centrá v mozgu a mieche
činnosť jednotlivých orgánov a ich tkanív. Navyše umožňuje testovanie vhodnosti
bioinformačných prípravkov pre konkrétneho človeka.
Zmeraním bodov na rukách a nohách
a následnou analýzou ich hodnôt sa dá
pomerne presne zistiť zdroj prípadných
ťažkostí. Je možné určiť druh stresu, to,
ktoré enzymatické systémy nepracujú
na 100 % alebo či nejde o poruchu
vstrebávania v tenkom čreve. Dajú sa
odhaliť aj infekčné stavy. Nejde o lekársku
diagnostiku, ale o zistenie funkčnosti
jednotlivých systémov. Po tejto analýze
je možné priamo vytestovať konkrétny
prípravok alebo kombináciu produktov,
ktoré pomôžu obnoviť funkciu orgánu
– zregenerovať ho.
Energetická diagnostika je neinvazívna
metóda, ktorá v predstihu odhalí funkčné
ťažkosti v určitom orgáne. Najväčší význam
má pri prevencii zdravia, keď je regenerácia
najúčinnejšia a príčina poruchy funkcie
orgánu sa dá spoľahlivo odstrániť. Ak sa
zdravý človek nechá „zmerať“ minimálne
1× za pol roka, nemusí mať obavy
z nebezpečných chronických ochorení.
Prístroj ukáže funkčné poruchy ešte pred
manifestáciou symptómov. Následné
regeneračné pôsobenie vytestovaného
prípravku zabráni ďalšiemu rozvoju

poruchy a funkciu príslušného orgánu vráti
do normálnych hodnôt. Ak meraný klient
už vykazuje určité symptómy, Supertronic
dokáže zacieliť regeneráciu priamo na
pôvod ochorenia a organizmus sa oveľa
rýchlejšie vracia k normálu. Aj v prípade
ťažkých a často neliečiteľných postihnutí
nastáva aspoň čiastočná náprava už počas
6 až 9 mesiacov cielenej regenerácie. Ako
dlho bude regenerácia trvať, závisí od
hĺbky a dĺžky postihnutia. U mladých ľudí
alebo pri ťažkostiach, ktoré sa objavili
v nedávnej dobe, môže nastať náprava
aj do 3 týždňov. Regeneráciu je väčšinou
možné kombinovať s klasickou liečbou,
pretože princíp regeneračného pôsobenia
je celkom odlišný od pôsobenia klasických
liečiv. Metóda merania Supertronicom
je určená na odhaľovanie funkčných
problémov. Tým sa odlišuje od lekárskej
diagnostiky, kde sa detekujú organické
poruchy a anatomické zmeny. Nedá
sa teda zamieňať lekárska diagnostika
s diagnostikou energetickou, ktorá však
vhodne dopĺňa klasickú medicínsku
diagnostiku a je prospešnou alternatívou
starostlivosti o zdravie.

MALI BY STE VEDIEŤ
» Napriek tomu, že prípravky
Energy majú široké pole účinkov,
každý z nich ovplyvňuje vždy
len určitú oblasť tela. Prípravok,
ktorý užívame, pripravuje ďalší
systém orgánov na regeneráciu,
a tak sa postupne ozdravuje celé
telo. Riešime jeden problém za
druhým. Vzhľadom na postupné
odstraňovanie ťažkostí tak môže
regenerácia niekedy trvať dlhšie.
» Pri chronických stavoch a pri
podávaní prípravkov deťom je
vždy vhodnejšie začínať nižšími
dávkami – od jednej kvapky
postupne k odporúčanému
dávkovaniu. V tehotenstve a pri
komplikovaných zdravotných
ťažkostiach je nevyhnutné poradiť
sa s lekárom.

Energy pre zdravie,
na prevenciu aj riešenie ťažkostí
Dômyselný a inovatívny systém
Regenerácie v Pentagame® je rozšírený
o rad nadstavbových produktov tak, aby
sme našim zákazníkom mohli ponúknuť
jednoduchý a prehľadný koncept
starostlivosti o zdravie celého organizmu.
OSTATNÉ BYLINNÉ KONCENTRÁTY
Svojou podstatou sú podobné prípravkom
z Pentagramu®, rozvíjajú však predovšetkým
možnosti adaptácie a stimulácie nášho
organizmu. Stimaral je určený na lepšie
prispôsobenie organizmu na zvýšenú
psychickú námahu a nové prostredie.
Dá sa využiť na upokojenie, lepšie
sústredenie a zlepšenie činnosti mozgu.
King Kong predstavuje vynikajúci doplnok
pre športovcov, osoby so zvýšenými
fyzickými a psychickými nárokmi, seniorov
a pacientov v rekonvalescencii, po
úrazoch a operáciách.
SOLITÉRNE BYLINNÉ
KONCENTRÁTY
Účinky niektorých liečivých rastlín sú
natoľko výrazné, že ich pôsobenie je
najefektívnejšie v jednodruhovom zložení.
Annona muricata sa osvedčila ako
podporná starostlivosť u onkologických
pacientov. Pri rezistentných infekčných
ochoreniach, ktoré sa opakujú, odolávajú
klasickej aj alternatívnej liečbe a spôsobujú
veľké zdravotné komplikácie, je dobrou
voľbou Cistus incanus, extrakt zo skalnej
ruže. Pomáha najmä pri chorobách

12 ~ ŠTART ~ MAGAZÍN ENERGY

vyvolaných vírusmi, ale aj baktériami,
plesňami alebo chlamýdiami. Známe
rastlinné afrodiziakum Tribulus terrestris
má okrem priaznivého pôsobenia na
hormonálny systém, celkovú výkonnosť
a kondíciu aj množstvo metabolických
účinkov a podporuje funkcie životne
dôležitých orgánov.
OBRANA PROTI INFEKCII
Toto slovo mnohokrát skloňujú lekári
aj laici. Všetkých zaujíma, ako sa účinne
chrániť a brániť proti baktériám, vírusom
a plesniam. Pretože žijeme v dobe, keď
niektoré lieky strácajú účinnosť, získavajú
ich pozíciu prírodné látky, ktoré pôsobia
efektívne a nezaťažujú organizmus.
Rad Grepofit vo forme kapsúl, kvapiek,
spreja a nosnej vody dokonale spĺňa tieto
podmienky. Prípravky obsahujú extrakt
z grepu alebo grepových jadier a ďalšie
zložky s prirodzeným protiinfekčným
pôsobením. Prípravok Drags Imun je surová
živica, získavaná z juhoamerickej rastliny
Croton lechleri, rastúcej v oblasti Amazónie,
kde je už po stáročia neoddeliteľnou
súčasťou ľudového liečiteľstva domorodých
obyvateľov. Cení sa predovšetkým pre svoje
antivírusové, antibakteriálne a antioxidačné
účinky. Jeho pôsobenie vhodne dopĺňa
mydlo Drags Imun.
ĎALŠIE VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
Ponuka ďalších prírodných prípravkov je
pestrá a stále sa rozširuje o požiadavky

zákazníkov. Krátko sa zmienime o tých
najžiadanejších. Flavocel obsahuje
účinnú kombináciu vitamínu C, silíc
a flavonoidov z ibišteka sudánskeho,
Imunosan komplex vybraných extraktov
z liečivých húb, zostavený podľa
tradičných východných učení a Peralgin
extrakt z rastliny perily krovitej ako
prvú pomoc pri alergických ťažkostiach.
O podporu pohybového ústrojenstva sa
stará Skeletin s výťažkom zo sépiovej
kosti, Revitae s obsahom prírodných
antistresových látok dodá silu pri
nadmernej fyzickej alebo psychickej
záťaži a Vitamarin dopĺňa tak veľmi
potrebné nenasýtené mastné kyseliny.
PRÍRODNÉ MINERÁLY
A VITAMÍNY
Prírodné extrakty z rastlín a plodov ako
plnohodnotné zdroje nevyhnutných
vitamínov a minerálov majú oproti umelo
vyrábaným formám nesporné výhody.
V prírode sa tieto prvky nachádzajú vždy
v harmónii s ďalšími látkami, ktoré hrajú
vo výslednom komplexe nezastupiteľnú
úlohu. Sú nesmierne významné najmä
pre synergický efekt, ktorým posilňujú
ich účinok, vstrebateľnosť a celkovú
využiteľnosť. Zatiaľ čo Fytomineral
dodáva telu takmer absolútne spektrum
vysoko vstrebateľných minerálov
v koloidnej forme, Vitaflorin kombinuje
najlepšie prírodné zdroje vitamínov v ich
najúčinnejšom zložení a forme.

PROBIOTIKÁ
Probiotické kultúry baktérií pomáhajú
v tráviacom trakte človeka udržiavať zdravú
mikroflóru, ktorá je dôležitá pre správne
trávenie a dobrú imunitu. Probiotiká
bránia rozmnožovaniu choroboplodných
mikróbov, predovšetkým baktérií a plesní,
v črevnom trakte a celom organizme.
Okrem toho hrajú úlohu pri prevencii
vzniku nádorov a potravinovej alergie. Sú
vhodné ako doplnok liečby antibiotikami,
užívajú sa počas nej aj po jej skončení.
Probiosan obsahuje nielen prospešné
baktérie, ale aj sladkovodnú riasu
chlorelu, ktorá dodáva prípravku vysoké
množstvo prospešných nutrientov, čím
umocňuje detoxikáciu a výživu. Probiosan
Inovum je obohatený o významné
kolostrum a betaglukány, ktoré podporujú
zameranie prípravku na celkové posilnenie
imunity.
BYLINNÉ ČAJE
Zatiaľ čo koncentráty patria medzi
terapeutické nástroje „prvej triedy“,
čaje sa zaraďujú do skupiny pomalého
ovplyvňovania. To má svoj nesporný
význam predovšetkým pri dlhodobom
používaní. Účinné látky sú vo väčšine
prípadov rozpustné vo vode a po určitej
dobe varu prechádzajú z rastlinnej
hmoty do vodného roztoku. V ponuke
našich čajov sú byliny pochádzajúce
z juhoamerických pralesov: Lapacho
s výrazným protizápalovým, antioxidačným
a protirakovinovým pôsobením, Chanca
Piedra, používaná najmä pri chorobách
zažívacieho a močovopohlavného

ústrojenstva a Uncaria tomentosa
(Vilcacora), ktorá sa osvedčila
pri zápalových a infekčných ochoreniach.
Smilax officinalis harmonizuje dráhu
obličiek a močového mechúra, Tribulus
terrestris sa využíva pri neplodnosti mužov
aj žien a Maytenus ilicifolia pôsobí na
trávenie, imunitu a odporúča sa v období
menopauzy.
KÚPELE
Biotermal je účinnou kúpeľovou soľou
z treťohornej termálnej vody. Starostlivosť
o pokožku celého tela a podpora
detoxikácie formou koncentrovaných
kúpeľových prísad je neoddeliteľnou
súčasťou ponuky prípravkov. Bioinformačná
kúpeľová soľ Biotermal z termálnej vody
žriedla Podhájska vykazuje výrazné
regeneračné účinky a podporuje
vyplavovanie toxických látok z tela. Má
upokojujúci a relaxačný vplyv na psychiku,
pôsobí proti bolesti a zlepšuje stav
pohybového ústrojenstva.
ANTISEPTICKÉ PRÍPRAVKY
Audiron je vynikajúcim prostriedkom
na ošetrenie uší a s nimi spojených
ťažkostí. Svoje uplatnenie nájde
aj u ochorení, ktoré sú spôsobené
herpetickými vírusmi.
Legendárny Spiron okamžite navodí
atmosféru harmónie a pokoja
v akomkoľvek prostredí, pomôže očistiť
myseľ a zaistí dobrý spánok. Je ideálny na
osvieženie a dezinfekciu nielen ovzdušia,
ale aj rán a rôznych predmetov. Obsahuje
synergiu vybraných prírodných silíc.

OPTIMÁLNE
PODMIENKY NA
REGENERÁCIU
Základom regenerácie je detoxikácia
tela, preto mu treba zaistiť dostatočné
množstvo tekutín, najlepšie čistej
vody, aby sa uvoľnené nežiadúce látky
mohli z organizmu dobre vylučovať.
Ak dodržiavate vhodné diétne
opatrenia, vyhýbate sa chemicky
konzervovanej strave, nadmernému
konzumovaniu červeného mäsa,
salámy, konzerv, kávy, cukru
a podobných požívatín, ak sa vyhnete
stresovým situáciám a do svojho
života zaradíte viac pohybu, vaše
úspechy v regenerácii sa znásobia.
Bohužiaľ, nedokáže to každý, a tak je
prinajmenšom žiadúce, aby sme sa
k tomuto ideálu aspoň približovali.

ZUBNÉ PASTY
Základom zubných pást Diamond, Silix
a Balsamio je treťohorná termálna voda,
komplex bylinných extraktov a Croton
lechleri, ktorý im dodáva výlučne prírodnú
penivosť. Poskytujú nielen základnú
očistu, ale pôsobia aj mikrobiálne
a prostredníctvom reflexných zón na jazyku
ovplyvňujú aj spojené energetické dráhy
tela. Vďaka prírodným siliciam zanechávajú
príjemný pocit v ústach a dlhodobo ich
ochraňujú.
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KVINTESENCIA PRÍRODY

Slovo „kvintesencia“ vychádza z Aristotelovej
prírodnej filozofie a je odvodené od latinského
termínu „quinta essentia“, t.j. piata podstata,
esencia, v alchymistickej tradícii piaty,
nebeský živel.
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Zelené potraviny
Kvintesenciou dnešnej doby sú
bezosporu zelené potraviny, niekedy
označované ako superpotraviny.
Pochádzajú z čisto prírodných zdrojov
s minimálnou mierou úpravy a ich
význam spočíva v obsahu rozmanitých
nutričných prvkov. Sú zdrojom
nevyhnutných vitamínov, minerálov,
enzýmov, antioxidantov, aminokyselín
a ďalších látok, dôležitých pre náš
organizmus. Zatiaľ čo sú syntetické
prípravky súborom izolovaných látok,
jednotlivé účinné zložky zelených

potravín pracujú v zložitých a presne
definovaných väzbách. Fungujú na
princípe synergie, teda vzájomného
pôsobenia väčšieho počtu látok. Výsledný
efekt sa tým znásobuje. Všetky účinné
zložky sú navyše obsiahnuté v ideálnych
pomeroch, ktoré zaisťujú ich správne
vstrebávanie a optimálne využitie.
Naším poslaním je hľadať tie najlepšie
kvintesencie, ktoré sa ešte nachádzajú
v zapadnutých kútoch našej planéty,
na ostrovčekoch čistého životného

prostredia. Iba tam, v panenskej prírode,
získavame biologicky najkvalitnejšie
zdroje, ktoré šetrne spracovávame,
dôkladne kontrolujeme a čerstvé balíme.
Skutočnou podstatou, dušou týchto
produktov je ich rodný list, miesto
pôvodu, ich energia a dotyk ľudí, ktorí sa
podieľajú na tom, aby boli naozajstnou
kvintesenciou prírody.
Zelené potraviny môžu byť tam, kde
ste vy. Preskúmajte účinky a chute z ich
širokej ponuky.
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Humáty majú široké
terapeutické využitie
V poslednom čase sa veľká pozornosť
zameriava na vnútorné a vonkajšie
užívanie výťažkov z rašeliny,
ktoré majú veľmi široké spektrum
pozitívnych účinkov a významný vplyv
na detoxikáciu celého organizmu.
Takzvané huminové látky môžu
trvalo viazať množstvo cudzorodých
mikroorganizmov alebo toxických
a mutagénnych zlúčenín organického
pôvodu a vylúčiť ich von z tela bez
rizika poškodenia organizmu.
Výpočet účinkov týchto látok je veľmi široký.
Okrem antivírusového, antibakteriálneho
a protiplesňového pôsobenia boli
preukázané aj ich analgetické účinky
(zmierňujúce bolesť), veľmi výrazné je
predovšetkým ich protizápalové pôsobenie.
Výskumom sa zistilo, že huminové látky
majú vplyv na spomalenie rozvoja
niektorých typov nádorových ochorení.
Ochranný a preventívny efekt sa prejavuje
predovšetkým v prípade rakoviny hrubého
čreva a konečníka. Huminové látky
majú mimoriadny dopad na zvyšovanie
prirodzenej nešpecifickej obranyschopnosti
vďaka efektívnemu odstraňovaniu
toxických látok z hrubého čreva. Imunita
sa zvyšuje aj vďaka ich schopnosti
stimulovať aktivitu bielych krviniek.
Je známe, že katalyzujú enzymatické
reakcie, čím stimulujú metabolizmus.
Huminové látky zlepšujú okysličenie
buniek vďaka priaznivému vplyvu na
cievny systém. Svojou schopnosťou znížiť
toxické zaťaženie a pôsobiť antioxidačne
v tkanivách a kĺboch vytvárajú huminové
látky podmienky na zlepšovanie celého
pohybového ústrojenstva vrátane
chrbtice, pri artrózach, artritídach
a ďalších degeneratívnych ochoreniach
kostí a kĺbov.

Cytosan je veľmi vhodný na detoxikáciu
vnútorného prostredia buniek, krvi
a všetkých telesných orgánov, na
pravidelné preventívne a liečebné
očistenie tela a naštartovanie detoxikácie.
Cytosan Inovum je výrazne zameraný
na precízne odstránenie všetkých
nežiadúcich látok z celého tráviaceho
traktu.
Cytosan a Cytosan Inovum sa dajú použiť
aj zvonka na omývanie povrchových
poranení, vyrážok a chronických
otvorených rán, alebo ako veľmi účinný
kozmetický prostriedok vo forme
pleťovej masky.
Cytosan Fomentum gel podporuje
detoxikačné schopnosti kože a jej
regeneráciu a pôsobí výrazne
protizápalovo aj na hlbšie uložené
tkanivové štruktúry. Obklady z Cytosan
Fomentum gelu sa dajú použiť na
zápalové ochorenia vnútorných orgánov.
Účinky humátových prípravkov dopĺňa
Šampón Cytosan, ktorý detoxikuje
pokožku a pôsobí na reflexné zóny.
Balneol je určený predovšetkým
na kúpele, ale dá sa z neho vytvoriť
aj liečebný obklad.

Potreba pravidelnej detoxikácie ľudského
tela je neoddiskutovateľným faktom.
Telo sa opotrebuje a zanáša odpadovými
látkami aj pri disciplinovanom životnom
štýle. Táto toxická záťaž je prirodzenou
príčinou starnutia, náchylnosti ku
chorobám a v konečnom dôsledku aj
príčinou prirodzenej smrti. Rovnako ako
je nevyhnutné pravidelne
upratovať domácnosť,
aby sa v nej dalo
žiť, je nevyhnutné
odpratávať
„neporiadok“
aj z tela.

Doprajte
si rituál!
Západné civilizácie sa stále častejšie obracajú
k starým učeniam a hľadajú v nich rozkľúčovanie
niekdajších schopností, ktoré postupom
vekov stratili. Najcennejším stavom človeka je
zotrvávanie v strede, vo svojom vnútornom
ťažisku. Každý človek sa od chvíle, keď sa dokáže
vzpriamene postaviť, stáva jedincom, ktorý
určuje zemepisné smery. Od neho sa odpočítava
sever, juh, východ a západ. Rôzne životné
situácie nás však často vychyľujú z rovnovážneho
stavu a nebýva vždy jednoduché vrátiť sa
späť do stredu, do pôvodnej, východiskovej
pozície samého seba. Každý človek sa svojou
individualitou, energiami a emóciami viac alebo
menej vymyká z tohto centra a želaný súlad
musí v priebehu života tvoriť prostredníctvom
vzťahov, ktoré mu pomáhajú vrátiť sa do
harmónie – do podstaty ľudstva. Iba táto
centrálna pozícia mu zaisťuje schopnosť využiť
svoju prirodzenú silu. Najjednoduchšia cesta
k rovnováhe vedie cez drobné denné rituály.
Pentagram® mydiel a šampónov Energy:
Droserin, Protektin, Artrin, Cytovital a Ruticelit
vychádzajú z unikátnej metódy Regenerácie
v Pentagrame®. Tieto prípravky obsahujú
– rovnako ako bioinformačné krémy – bylinné
extrakty, čisté prírodné silice a termálnu vodu
zo žriedla Podhájska. Majú nielen priaznivý
účinok na pokožku a vlasy, ale prostredníctvom
energetického systému akupunktúrnych bodov
a reflexných zón ovplyvňujú aj našu celkovú
zdravotnú kondíciu a spracovanie emócií.
Ich výhodou je, že pôsobia šetrne, ľahko sa
omývajú vodou a naše telo zbytočne nezaťažujú
chemickými látkami. Na hladké rozčesávanie
vlasov a ich výživu slúži Nutritive balsam.
Používaním mydiel a šampónov môžeme vhodne
podporiť a doplniť účinky koncentrátov a krémov
Pentagramu®. Táto kombinácia urýchli obnovu
organizmu, ich vzájomná súčinnosť naplní
tradičnú zásadu čínskej medicíny – paralelného
pôsobenia zvnútra aj zvonka. Zároveň si
môžeme vďaka nim vytvoriť pravidelný rituál
očisty tela aj duše. Prispejeme tým k vytvoreniu
a upevneniu harmónie a využijeme osvedčený
recept na spokojný a zmysluplný život. Naša
starostlivosť o zdravie a životnú vyváženosť získa
nový, nečakaný rozmer.
Jednotlivé mydlá a šampóny Pentagramu®
podporujú pôsobenie piatich prvkov, takže
sa bez obáv z vychýlenia môžeme vydávať do
rôznych smerov. A bude nám k tomu stačiť
jediné: zvoliť si niektorý z nich.
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Beauty kozmetika:
tajomstvo ukryté vo vnútri

KRÉMY RENOVE: PÄŤ
PRVKOV, LIEČIVÉ BYLINY,
VZÁCNE OLEJE A ESENCIE
Naozajstné tajomstvo sa ukrýva
nielen v každom prípravku z radu
revitalizujúcich krémov Renove, ale
predovšetkým vo vnútri každého z nás.
Pretože vonkajšia krása je odrazom
stavu nášho vnútorného tela a mysle,
staráme sa nielen o pokožku, ale
vraciame harmóniu celému organizmu.
Ak túžime po dokonalej pleti, musíme
najskôr porozumieť nášmu telu!
S Pentagramom® revitalizujúcich krémov
sa nám otvára jedinečná príležitosť nielen
starať sa o svoju pleť, aby bola zdravá
a krásna a my sme sa cítili dobre, ale
súčasne spojiť sa so sebou. Vďaka nim
sa môžeme naladiť na seba, pracovať
s intuíciou, odkrývať svoju podstatu
a pomáhať sami sebe. Je to zážitok, ktorý
nie sme zvyknutí očakávať od pleťovej
kozmetiky.
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Základný princíp
Výnimočnosť prepožičiava pleťovým
krémom Renove už základná filozofia
tradičnej čínskej medicíny – pentagram
piatich prvkov, z ktorého vychádza
ich zloženie a pôsobenie, rovnako ako
u bylinných koncentrátov a telových
terapeutických krémov Pentagramu®
Energy. Päť prípravkov Renove: Artrin,
Droserin, Ruticelit, Protektin a Cytovital
je svojimi účinkami zameraných nielen
na určitý typ pleti, ale aj na orgánovú
skupinu, rozpoloženie mysle alebo
vnútornú nerovnováhu organizmu.
Jednotlivé krémy na seba nadväzujú,
vzájomne sa dopĺňajú, vyrovnávajú
a spoločne tvoria ucelený systém.
Fytoterapia
Obsah kozmetiky je v najvyššej možnej
miere prírodný. Základom je vysoký,
16%-ný podiel bylín macerovaných
v treťohornej termálnej vode
z Podhájskej, ktorá ich účinok umocňuje

svojím vyváženým obsahom minerálov
a stopových prvkov. Osvedčené
kompozície nastavené na základe
pentagramu, ktoré skvelo fungujú,
sú zložené podľa druhu prípravku
z 13 až 19 liečivých bylín rovnako ako
v terapeutických krémoch Pentagramu®.
Panenské oleje
Na podporu výživy a sviežeho vzhľadu
pleti, doplnenia vitamínov a minerálnych
látok, zmiernenia vrások, rovnomernej
pigmentácie a ďalších účinkov, ktoré
každá žena očakáva od kvalitnej
kozmetiky, sa k liečivým bylinám
pridávajú vzácne rastlinné oleje lisované
za studena. Pochádzajú z berberských
oblastí severoafrického Maroka a Tunisu.
Kombinácia kontrolovaného zberu rastlín
vo voľnej prírode a ručného spracovania
vytvára vynikajúce podmienky na ich
čistotu a účinnosť. Aj vďaka nim sú krémy
Renove šetrné k pleti, dobre sa vstrebávajú,
príjemne sa aplikujú a dlhodobo pôsobia.

Prírodný parfum
Nemenej vzácne a kvalitné esencie
v aromaterapeutickom množstve,
tiež dovezené z exotickej Afriky,
prepožičiavajú každému krému výraznú,
osobitú a charakteristickú vôňu
(napríklad jasmínu, ruže alebo vanilky).
Boli vybrané tak, aby podporovali daný
prvok pentagramu. Sú nástrojom jemnej
terapie, ktorá má obrovskú schopnosť
zasiahnuť hlbokú myseľ a harmonizovať
vnútornú silu. Pretože obsahujú samotnú
podstatu bylín, sú najbohatšími látkami
v rastlinnej ríši a mnohé z nich patria
medzi najdrahšie vôbec.
Bez chémie
Za veľmi dôležité považujeme aj to,
že pri výrobe krémov sa vylúčilo
používanie parabénov, syntetických
farbív a vôní, minerálnych olejov,
akýchkoľvek ropných derivátov,
geneticky modifikovaných organizmov,
chemických UV filtrov či SLS.

ČEREŠNIČKA NA TORTE
Pentagram® prírodných krémov Renove
dopĺňajú kozmetické výrobky určené na
starostlivosť o pleť, vyrobené v najvyššej
možnej kvalite: pleťové Visage serum
s enzymaticko-proteínovým komplexom,
odličovací olej Visage oil s prírodnými
olejmi, esenciami a bylinami, a pleťová
voda Visage water obsahujúca hydrolát
z ruže damascénskej. Absolútnou špičkou
sú tie najcennejšie a najvzácnejšie čisté
prírodné oleje – Almond oil a Argan
oil. Lepšie sa o svoju pleť už postarať
nemôžete.

Veterinárny rad
Okrem regeneračných prípravkov
určených pre človeka môžete to
najlepšie v oblasti regenerácie ponúknuť
aj vašim zvieracím priateľom. Pre nich
je určený produktový rad Energyvet,
ktorý vychádza z osvedčených
humánnych výrobkov a je prispôsobený
na oveľa citlivejší organizmus
zvierat. Regenerácia vhodne dopĺňa
klasickú liečbu a rozširuje možnosti
veterinárnych lekárov a chovateľov,
ktoré sa týkajú upravenia zdravotného
stavu dokonca aj neliečiteľných alebo
len ťažko liečiteľných ochorení.
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že
v prípade choroby reagujú všetky zvieratá
na výživové doplnky oveľa lepšie než
ľudia. Sú viac späté s prírodou, viac „na
Zemi“, tu a teraz, nie sú natoľko oslabené
a zaťažené myslením, predstieraním či
pretvárkou, sú priamejšie, jednoduchšie.
Ich imunitný systém je menej zaťažený,
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pretože sa im častejšie poskytuje možnosť
samouzdravenia. V dôsledku toho je
regeneračný proces za pomoci prírodných
prípravkov efektívnejší. K obľúbenosti
veterinárnych prípravkov u chovateľov
a veterinárov prispieva aj ich ľahko
využiteľná forma a dobrá znášanlivosť
bez nežiadúcich vedľajších účinkov. Efekt
nastupuje spravidla rýchlo, stav zvieraťa
sa môže zlepšiť aj behom pár hodín.
Výhodou je dobrá kombinovateľnosť
s klasickými liečivami, ktorých účinok
prípravky Energy podporujú. Dajú sa
použiť aj ako prvá pomoc u akútnych
stavov a často bývajú jediným účinným
prostriedkom pri chronických ochoreniach.
Sú vhodné pre všetky druhy zvierat. Pre
farmárov a chovateľov hospodárskych
zvierat predstavuje veľký prínos aj to,
že užívanie prípravkov neovplyvňuje
kvalitu mlieka, mäsa a ďalších živočíšnych
produktov. Ďalšou výhodou je skrátenie
doby liečby a zníženie jej nákladov.

REGENERÁCIA VYTVÁRA
PODMIENKY NA UZDRAVENIE
Regenerácia je návrat funkcie
orgánu alebo tkaniva do pôvodného
stavu. Je podmienená odpočinkom.
Postihnuté tkanivo, orgán alebo
funkcia tela potrebujú pomoc, aby
nabrali energiu na zmenu k lepšiemu.
Na rozdiel od klasickej liečby preto
nepôsobíme na postihnutý orgán,
ale vytvárame podmienky na jeho
lepšiu výživu, odvod splodín látkovej
premeny – metabolizmu, na zvýšenie
aktivity metabolizmu, posilnenie
odolnosti alebo na zlepšenie
riadenia funkcií prostredníctvom
autonómneho nervového systému.
Čo presne treba riešiť, prezradí
práca s Pentagramom® Energyvet,
kde sú základné prvky Oheň, Zem,
Kov, Voda a Drevo prepojené
pomyselnou energiou v smere pohybu
hodinových ručičiek.

PENTAGRAM® ENERGYVET
Telo dokáže vždy zvýšiť aktivitu len
u jednej zo svojich základných funkcií.
Odolnosť, ktorá chráni pred vonkajšími
a vnútornými nepriaznivými vplyvmi,
podporuje Virovet. Úlohou Renovetu
je očistenie organizmu a hospodárenie
s vodou vytvárajúce optimálne iontové
prostredie na prácu enzýmov celého
tela. Samotný metabolizmus a výroba
biologicky aktívnych látok sú doménou
Regavetu. Ich transportu na miesto
určenia v rámci tela pomôže Korovet.
Tieto látky sa neskôr využijú v podobe
sekrečnej aktivity alebo tvorby nových
buniek, ktorú podporuje Gynevet.
Spomenutých päť základných bylinných
koncentrátov tvorí Pentagram®
Energyvet. Dopĺňajú ho dva bylinné
prípravky. Kingvet, ktorý stimuluje
všetok telesný pohyb na bunkovej
úrovni vonku aj vo vnútri tela, a Etovet
podporujúci činnosť oslabených
nervových centier.
ĎALŠIE PRÍPRAVKY
Okrem hlavných prípravkov existujú aj
pomocné prípravky, ktorých indikácia
je oveľa jednoduchšia. Rovnako ako
bylinné koncentráty sú čisto prírodného
pôvodu a majú vysokú mieru využitia
v organizme zvieraťa. Cytovet
odstraňuje toxickú záťaž, kyslosť

v tele a nežiadúce produkty zápalu.
Imunovet pomáha pri hojení a pôsobí
ako prírodné a neškodné antibiotikum,
Skelevet dopĺňa kostné minerály
a natívny kolagén. Fytovet obsahuje
minerály a stopové prvky v najlepšie
využiteľnej koloidnej forme, Omegavet
je zdrojom vitamínov rozpustných
v tukoch spolu s omega-nenasýtenými
mastnými kyselinami. Probiovet
je probiotikum, vhodné pri kŕmení
granulami a krmivami, ktoré obsahujú
chemické konzervanty s negatívnym
vplyvom na zdravé zažívanie. Annovet
je cenný kvôli ničeniu nádorových
buniek, niektorých parazitov a baktérií
rezistentných voči antibiotikám. Dva
prípravky sú určené na vonkajšie
používanie: Audivet na povrchové
ošetrenie zápalov a upokojujúci
šampón Epivet proti vonkajším
parazitom.
Podrobnosti vrátane indikácií
pre jednotlivé prípravky nájdete
v prehľade prípravkov, v produktových
letákoch a na webových stránkach
www.energyvet.com.
AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNY
PRÍPRAVOK?
Základom používania regeneračných
prípravkov je práca s Pentagramom®
Energyvet, pomocou ktorého sa dá

odhaliť pôvod ochorenia, jeho ďalší
vývoj v organizme a najvhodnejší
hlavný regeneračný prípravok.
Ďalšou jednoduchou pomôckou
pri výbere správneho prípravku je
Grafikon vychádzajúci zo zákonitostí
Pentagramu®. Môžete si ho kúpiť
prostredníctvom e-shopu alebo ho
dostanete v každom Klube Energy
a u ďalších predajcov. E-shop a všetky
ďalšie potrebné informácie nájdete
na www.energyvet.com. Súčasťou
webových stránok je aj internetová
poradňa, zoznam najčastejších
indikácií podľa jednotlivých
orgánových systémov, kazuistika
– prípadové štúdie a tiež prehľad
ochorení, kde sa dozviete o zdravotnom
probléme svojho zvieracieho
sprievodcu prakticky všetko,
vrátane klasickej liečby a optimálnej
regenerácie.
MAGAZÍN ANIMAL
Každé tri mesiace vychádza tlačený
magazín Animal /v českom jazyku/,
ktorý prináša nielen informácie
o praktickom používaní veterinárnych
prípravkov, ale aj zaujímavosti
a zábavu pre milovníkov zvierat.
V elektronickej podobe vydávame
internetový mesačník Animal
Aktuálne /v českom jazyku/.
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Navštívte nás v Kluboch Energy
Sme presvedčení, že výnimočnosť našich prípravkov si zaslúži aj výnimočný spôsob, akým sa dostávajú do rúk našich
zákazníkov. Kluby Energy vytvárajú podmienky umožňujúce dokonale využiť a rozvinúť ich potenciál. Poteší nás, keď
sa v Kluboch budete cítiť dobre, prídete sa sem zveriť so svojimi starosťami alebo radosťami. Naši terapeuti, lekári a ďalší
odborníci vám ochotne pomôžu a poradia.
KLUBY ENERGY
Predaj prípravkov vnímame iba ako polovicu cesty, dôležitú
časť celkovej hodnoty. Ďalšou, nemenej významnou oblasťou je
hlboká znalosť individuálnych potrieb klienta a nastavenie citlivej
a komplexnej starostlivosti. Rešpektujeme čas a načúvame.
Hľadáme príčiny, aby sme našim zákazníkom mohli dlhodobo
ponúkať efektívne riešenia. Zameriavame sa na kvalitnú
diagnostiku, správne určenie terapie a následnú starostlivosť.
V Kluboch nájdete poradne alternatívnej medicíny a široký
výber doplnkových ozdravných služieb. Máte možnosť zúčastniť
sa odborných prednášok a zoznámiť sa s novinkami z odboru
prírodnej medicíny. Ponuka jednotlivých Klubov má svoje
špecifiká, ktoré sa odvíjajú od ich možností a záujmu členov.
Cieľom vedúcich Klubov a ich spolupracovníkov je rozširovať
a skvalitňovať tento štandard.
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Naším želaním je vytvárať prirodzený priestor, miesto a čas
na harmóniu tela a mysle. Prírodné materiály so vzdušným
a odľahčujúcim poňatím novodobého dizajnu navodzujú
uvoľnenú atmosféru pokoja a pohody, ktorú všetci tak veľmi
potrebujeme.
Zoznam všetkých Klubov Energy so stálou ponukou poradní,
konzultácií a služieb nájdete nielen na našom webe, ale aj
v prílohách magazínu VITAE a ďalších materiáloch Energy.
KONZULTAČNÉ CENTRÁ
Ak ste vo svojom okolí nenašli niektorý z Klubov
Energy, sú vám k dispozícii takmer štyri stovky
Konzultačných centier, ktoré v rámci svojej činnosti
ponúkajú predaj našich prípravkov a zaisťujú najviac
žiadané služby.

PONUKA PRE VÁS
Ak vám je naša filozofia blízka,
môžete využiť výhody klubového
členstva alebo spojiť svoju
profesionálnu dráhu s Energy.
Našou hlavnou myšlienkou je
poskytovať komplexnú starostlivosť
o klientov a umožniť im prirodzenú
podporu zdravia s dôrazom na
prevenciu. S tým je spojený aj
záujem o odborný a profesionálny
rast našich spolupracovníkov.
STAŇTE SA ČLENOM KLUBU
Členstvom v Klube Energy získavate
za symbolický poplatok množstvo
prémiových výhod. Nemáme
žiadne podmienky pod čiarou a ste
zaviazaní iba našej starostlivosti.
VÝHODY
» Ročné členstvo umožňujúce
nákupy za klubové ceny.
» Predplatné magazínu VITAE na celý
rok s doručením na vašu adresu.
» Prednostný prístup na klubové
akcie, poradne, prednášky
a konzultácie.
» Možnosť využitia vernostného
programu SALUS.
» Zdieľaný bonus.
ČO JE ZDIEĽANÝ BONUS?
Ak radi zdieľate svoje pozitívne
skúsenosti s ostatnými, zdieľaný
bonus je formou odmeny za
„sociálnu sieť“, ktorú tvoríte v Energy.
Aktivita vašich priateľov potom tvorí
pomocou daného algoritmu základ
pre vašu odmenu – zdieľaný bonus.
Ten si môžete kedykoľvek uplatniť vo
forme zľavy na nákupy a urobiť tak
svoje členstvo ešte výhodnejším.
STAŇTE SA PORADCOM KLUBU
Radi by ste postúpili na profesionálnu
úroveň? Pozícia poradcu je vhodná pre
každého, kto chce na základe vlastných
úspechov s prípravkami rozvíjať nové
obzory a možnosti aktívnej spolupráce.
Ak ste lekár/ka, terapeut/ka,
kozmetička alebo chcete budovať
svoju vlastnú sieť aktívnych partnerov,
náš obchodný plán je tou správnou
motiváciou aj odpoveďou.
Samozrejmosťou tejto pozície
sú všetky prémiové služby člena,
výsadou je plný prístup k obchodným
benefitom vrátane finančných
bonusov.
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SALUS

VERNOSTNÝ PROGRAM
JE URČENÝ PRE ČLENOV KLUBU
ENERGY A PRINÁŠA MOŽNOSŤ
PRAVIDELNEJ A AKTÍVNEJ
STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE.
Nakupujte každý mesiac po dobu 12 mesiacov
minimálne za 25€. Nezáleží na tom, ktorým mesiacom
v roku začnete. Po ukončení obdobia 12 mesiacov
a splnení uvedenej podmienky získate nárok na
vernostný bonus v hodnote 35€.
KÚPEĽNÝ BONUS
Po troch rokoch neprerušeného vernostného
programu získate nárok na KÚPEĽNÝ BONUS,
príspevok vo výške 30% na týždenný kúpeľný pobyt
v Podhájskej (ubytovanie a stravovanie).
ČERPANIE BONUSU
V mesiaci čerpania vernostného bonusu je
automaticky splnený minimálny nákup 25€ v danom
mesiaci.
Bonus sa dá čerpať iba jednorazovo počas 1 mesiaca.
Ak podmienky vernostného programu prerušíte,
opäť sa vraciate na začiatok.
Plnenie vernostného programu môžete sledovať na
www.energy.sk vo vašej Pracovni poradcu.

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ
CHCETE MAŤ SVOJ PRÍPRAVOK DOMA UŽ ZAJTRA?
Za nezmenenú cenu ho dostanete do 24 hodín
prostredníctvom kuriéra priamo do vašich rúk, ak si
prípravky objednáte (telefonicky, mailom, cez Skype,
kde nás nájdete ako energy_on-line) do 15:00 hod!
Vážení priatelia! Teraz máte príležitosť využívať možnosť
zasielania našich prípravkov priamo na vašu adresu.
Napriek výhodám zásielkovej služby však nezabúdajte
na pravidelné návštevy svojho Klubu!
INTERNET: www.energy.sk
E-MAIL: dobierka@energy.sk
TELEFÓN: 0905 499 395; 0905 587 243; 0915 959 384;
0911 499 395
SMS: Orange: 0905 499 395; 0905 587 243; 0915 959 384;
T-mobile: 0911 499 395 Objednávajte rýchlo a lacno
pomocou mobilného telefónu.
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Prípravok vám radi zabalíme a do 24. hodín je u vás, avšak
nezabúdajte, že na kluboch Energy sú ľudia pripravení
a vyškolení poradiť vám a vybrať najvhodnejší prípravok
priamo pre vás.
Manipulačný poplatok: Poštovné a balné je jednotné, a to
2,30 EUR pri nákupe do 66 EUR. Pri nákupe nad 66 eur je
poštovné + balné ZADARMO. Registrovaní poradcovia si
touto formou môžu OBNOVIŤ REGISTRÁCIU a objednať si
zvýhodnené prípravky v motivačných akciách.
NOVINKA:
Balík na dobierku môžete zaplatiť priamo u kuriéra aj
platobnou kartou (MasterCard, Maestro, Visa).
Táto služba je pre vás bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Inštitút vzdelávania
PODPORA ODBORNÉHO RASTU

Spoločnosť Energy organizuje
pre všetkých záujemcov, členov
aj poradcov, integrovaný program
vzdelávacích seminárov s názvom
INŠTITÚT VZDELÁVANIA.
Okrem pravidelných stretnutí, besied
a prednášok v Kluboch Energy tak
môžu záujemcovia o hlbšie vedomosti
z oblasti alternatívnej medicíny
a zdravého životného štýlu absolvovať
kvalitné školenia zamerané na rozvoj
a osvojovanie si konkrétnych odborných
znalostí a zručností. Pre účastníkov
Inštitútu vzdelávania sú pripravené
na každý mesiac nové semináre
z oblasti zdravovedy, prednášky
týkajúce sa využívania prípravkov
Energy a súvislostí s tradičnou čínskou
medicínou (TČM). Sekcia „Supertronic“
je určená záujemcom o prácu

s prístrojom Supertronic. Prednášky sú
na vysokej odbornej úrovni, podané
ľahko zrozumiteľným spôsobom aj pre
laikov. Školitelia z radov lektorov,
lekárov a terapeutov spolupracujú
so spoločnosťou Energy väčšinou od
samého začiatku. Všetci majú dlhoročnú
prax v používaní prírodných prípravkov
Energy a bohaté skúsenosti, ktoré radi
odovzdávajú ďalej.
Záujem o účasť na akciách je vždy veľký.
Účastníci si cenia možnosť nielen rozšíriť
svoje odborné znalosti, ale aj podeliť
sa o vlastné skúsenosti a v priateľskom
a inšpirujúcom prostredí sa stretnúť so
svojimi kolegami. Inštitút vzdelávania
tak smeruje okrem iného aj k podpore
firemnej spolupatričnosti a poskytuje
priestor na vzájomnú spoluprácu
a nadväzovanie nových kontaktov.
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Kompletný
informačný servis
KAŽDÝ MESIAC MAGAZÍN VO VAŠEJ SCHRÁNKE
Každý člen získava zdarma ročné predplatné magazínu
Vitae. V ňom publikujeme firemné novinky, aktuality
z oblasti zdravého životného štýlu, zaujímavosti z vývoja
alternatívnej a klasickej medicíny, a ďalšie informácie zo
sveta zdravia. Mesačník čitateľov informuje aj o špeciálnych
zľavách a aktuálnej ponuke Klubov Energy ako sú poradne,
prednášky, platené a neplatené služby. Súčasťou magazínu sú
aj praktické rady a skúsenosti užívateľov našich prípravkov.
PRÍSTUP NA WEB
Informačné možnosti rozširujú internetové stránky
www.energy.sk. Okrem podrobností o prípravkoch nájdete
na webe mnoho ďalších tém týkajúcich sa zdravia, odbornej
poradne lekárov a liečiteľov, zoznamy Klubov Energy
a Konzultačných centier.
Pre členov Energy je po zadaní registračného čísla
sprístupnená rozšírená ponuka v tzv. Pracovni poradcu. Tu
majú záujemcovia možnosť pod svojím prístupovým heslom,
chrániacim dôverné informácie, sledovať napr. výšku zľavy,
históriu vlastného obchodného rozvoja, jeho aktuálny stav
a ďalšie podrobnosti.
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HĽADAJTE V KLUBE
MATERIÁLY NIELEN PRE PORADCOV
» Prehľad prípravkov – katalóg všetkých prípravkov so
stručným popisom ich účinkov
» Regenerácia v Pentagrame® – sprievodca základnými
princípmi Pentagramu, bioinformačnými prípravkami
Energy a systémom regenerácie
» Tematické letáky – odporúčania prípravkov Energy podľa
tematických zdravotných okruhov
» Ako sa účinne chrániť a brániť? – praktická príručka pri
prevencii, riešení a rekonvalescencii infekčních chorôb
» Vyčisti si svoje telo! – návod ńa detoxikáciu organizmu
humátovými prípravkami
» Ako zvládnuť operačný výkon – brožúra zameraná na
prevenciu a pomoc s prípravkami Energy pred a po operácii
» Atlas reflexných zón – obrazová publikácia pre
terapeutov a laikov
» Sprievodca – materiál o obchodnom systéme Energy
a filozofii spoločnosti

Na internete nájdete všetko,
čo potrebujete
Internetové stránky Energy ponúkajú kompletný prehľad produktovej ponuky,
aktuálne informácie o novinkách, články týkajúce sa zdravého životného štýlu
a odbornú lekársku poradňu. Pre milovníkov zvierat, chovateľov a veterinárov
je určený webový portál venujúci sa možnostiam využitia špeciálneho radu
prírodných prípravkov pre potreby zvieracích pacientov.

www.energy.sk
www.energyvet.com

Váš poradca:

www.energy.sk

