
BUDAPEST XIV. ker. KLUB
Energy Klub Zugló, XIV. Stefánia út 81. fsz. 2.
Nice Hajgyógyászat
Haj- és fejbőrpanaszok – hajhullás, hajritkulás, ko-
paszodás, őszülés, korpásodás, túlzott zsírosodás, 
stb. külső és belső okainak feltárása, személyre 
szabott terápiás javaslat összeállítása. Hormoná-
lis eredetű panaszok – cikluszavar, klimax, túlzott 
szőrösödés, akne, kopaszodás, PCOS, inzulinre-
zisztencia – okainak feltárása műszeres méréssel, 
személyre szabott ENERGY terápia készítése.
Minden hétfőn és csütörtökön 10:00-15:00 óra köz-
ött ingyenes termékválasztó, candidaszűrés.
ÁLLAPOTFELMÉRÉSEINK: Mikrokamerás hajvizs-
gálat, speciális skalpdiagnosztika, góckutatás, 
műszeres allergiavizsgálat és ételérzékenység 
mérése, parazitaszűrés, candidaszűrés, demodex 
atka-szűrés, ásványi anyagok és vitaminok hiányá-
nak pontos meghatározása.
Előzetes bejelentkezés szükséges: 
info@nicehajgyogyaszat.hu, 
Kis Éva klubvezető, 06-30/754-5417, 
Szabó Erzsébet, 06-30/754-5416. 
Honlapunk: www.nicehajgyogyaszat.hu
Nyitvatartás: hétfőtől-csütörtökig  
09:00-17:00 óráig, pénteken zárva.

BUDAPEST II. ker. KLUB
ENERGY Klub Buda,
1027 Budapest, Horváth u. 19-23. fsz., kapukód: 51.
A  klubban folyamatosan igénybe vehető a díj-
mentes állapotfelmérés. Lehetőség van továbbá 
konzultációra, valamint lelki gondozásra.
További info: Koritz Edit, (20) 504-1250, 
energybuda@energyklub.hu
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 10.00-18.00  óráig, 
péntekenként 10.00-17.00 óráig.

BUDAPEST VIII. ker. KLUB
ENERGY Belváros Klub,  
1085 Budapest, VIII., Baross u. 8., fszt. 1.,  
kaputel.: 12. (2 percre a Kálvin tértől). 
ENERGY termékek személyre igazítása, adagolá-
sok beállítása. Állapotfelmérés, testelemzés. Fito-
terápiás szaktanácsadás, csakrák energetikai álla-
potának áttekintése, mérés, harmonizálás.
Hormonegyensúly-tanácsadás előzetes idő-
pont-egyeztetéssel. Tartja: Puhl Andrea fitote-

rapeuta természetgyógyász, ENERGY tanácsadó. 
Pedagógiai szaktanácsadás előzetes idő-
pont-egyeztetéssel. Tartja: Németh Enikő tanító, 
tehetségfejlesztő szaktanácsadó, differenciáló 
pedagógus, ENERGY tanácsadó.
Jelentkezés a fenti tanácsadásokra az 
energy.belvaros@gmail.com, vagy az ENERGY Bel-
városi klubban és elérhetőségein.
A jóga foglalkozások  bizonytalan ideig szünetelnek.
Bejelentkezés a fenti programokra, további infor-
máció: 
Németh Imréné Éva és Németh Imre klubveze-
tőknél. Telefon: +36/20-9310-806,
energy.belvaros@gmail.com,  
energy.belvaros@energyklub.hu
Nyári nyitvatartás: K-P 12.00-19.00 óráig. 
Hétfőn és szombaton a klub zárva tart! 
A  nyitvatartás részleteivel kapcsolatos, aktuális 
információkat az ENERGY Belvárosi klub Facebook 
oldalán figyeljék!

GYŐR
Szent István út 12/3., fsz. 4.
Tanulási- és magatartásproblémás gyerekek segí-
tése fejlesztőpedagógus közreműködésével.
Minden klubtagunkat és barátai szeretettel várjuk! 
Bejelentkezés szükséges a klubban, vagy Zsilák 
Juditnál a 0630/560-4405 telefonszámon.

KAZINCBARCIKA
Barabás M. u. 56.
Minden kedden 15-18 óra között klubnap.
További információ: Ficzere János klubvezető, 
tel.: 0630/856-3365.

MICKOLC
Zsolcai kapu 9-11., I. em.
Július 20-án és augusztus 24-én, hétfőn, 14:00-
16:00  óráig: a miskolci klubban ingyenes számí-
tógépes állapotfelmérést és orvosi tanácsadást 
tartunk. 
Tanácsadó orvos: dr. Hegedűs Ágnes. Idő-
pont-egyeztetéshez bejelentkezés, további infor-
máció: Ficzere János klubvezető, 0630/856-3365.

SZOLNOK
Zsálya Herbaház és Egészségház oktatóterme
Szolnok, Arany János. u. 23.
ÁLLAPOTFELMÉRÉS hétfőtől-péntekig, 9.00  és 
17.00 óra között díjazás ellenében vehető igénybe, 
előzetes időpont-egyeztetés alapján.
Az Egészségházban különböző masszázsfajták, termé-
szetgyógyászati, orvosi rendelések vehetők igénybe, 
melyekhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges.
További információ és jelentkezés Németh 
Istvánné Éva klubvezetőnél.
Tel.: 06/56/375-192, 06/30/169-0016
szolnokegeszseghaz@gmail.com

ZALAEGERSZEG
ENERGY Klub, Mártírok u. 17.
júl. 13-án (hétfő), 17-18 óra: Pajzsmirigy szűrés
júl.14-én (kedd), 17-18 óra: Bőrünk védelme
júl. 15-én (szerda), 17-18 óra: Parazita szűrés
júl. 20-án (hétfő), 17-18 óra: Hormon szűrés
júl. 21-én (kedd), 17-18 óra:  
Személyes terméktanácsadás
júl. 22-án (szerda), 17-18 óra:  
Mit tehetsz magadért? – Földelés
júl. 27-én (hétfő), 17-18 óra:  
Gerinc állapot felmérés és szűrés
júl. 28-án (kedd), 17-18 óra: Reflux szűrés
júl. 29-én (szerda), 17-18 óra:  
Mit tehetsz magadért? – Önmasszázs
 
aug. 10-én (hétfő), 17-18 óra:  
Bőrbetegségek szűrése
aug. 11-én (kedd), 17-18 óra:  
Allergiás megbetegedések
aug. 12-én (szerda), 17-18 óra: Parazita szűrés
aug. 24-én (hétfő), 17-18 óra: Hajproblémák szűrése
aug. 25-én (kedd), 17-18 óra: Pajzsmirigy szűrés
aug. 26-án (szerda), 17-18 óra:  
Személyes terméktanácsadás
A programok a résztvevők számára ingyenesek.
A  programokat vezeti: Takács Mara klubvezető. 
Érdeklődni lehet: 70/60-777-03 vagy 
mara.energy@gmail.com és www.maraboszi.hu

klub dátum előadó / téma helyszín kontakt

BUDAPEST  
VIII. ker. 
BELVÁROSI 
KLUB

Július 18., 
szombat  
9.00–16.00 óra

TANÁCSADÓKÉPZÉS  / Németh Imréné Éva és Németh Imre 
klubvezetők:  
A márciusban elhalasztott tanácsadóképzés új időpontja 
(3. nap).

1085 Budapest,
Baross u. 8., fszt. 1. 
(kaputel.: 12)

Németh Imréné Éva  
és Németh Imre,
06/20/9310-806,
energy.belvaros@energyklub.
hu

Július 25., 
szombat  
9.30–16.00 óra

TANFOLYAMI JELLEGŰ TOVÁBBKÉPZÉS / Németh Imréné 
Éva fitoterapeuta természetgyógyász:  
ENERGY Házipatika a gyakorlatban. Mivel, mit és hogyan 
alkalmazhatunk? (A képzés térítéses.)

MISKOLCI 
KLUB

Augusztus 8.,  
szombat,  
9.00–16.00 óra

ALAPSZINTŰ TANÁCSADÓKÉPZÉS / Czimeth István 
természetgyógyász:  
3. rész.

Miskolc,  
Görgey Artúr utca 5., 
Tudomány és Technika háza, 
fsz. 4., kis szekciós terem

Ficzere János,
06/30/856-3365,
kazincbarcika.miskolc@ener-
gyklub.hu

SIÓFOKI  
KLUB

Július 9.,
csütörtök,
18.00 óra

ELŐADÁS / Ángyán Józsefné természetgyógyász:  
Tűz elem. Szív és keringési rendszerünk szerepe szerveze-
tünkben, támogatás ENERGY termékekkel.

Siófok,  
Wesselényi u. 19.,  
a klub oktatóterme

Ángyán Józsefné,
06/20/314-6811,
siofok@energyklub.hu

Július 23.,
csütörtök,
18.00 óra

ELŐADÁS / Ángyán Józsefné természetgyógyász:  
Tűz elem. A vékonybél szerepe szervezetünkben, támo-
gatás ENERGY termékekkel.

Augusztus 6., 
csütörtök,
18.00 óra

ELŐADÁS / Ángyán Józsefné természetgyógyász:  
A nyári hőség hatása szervezetünkre, támogatás ENERGY 
termékekkel.

Augusztus 27., 
csütörtök,
18.00 óra

ELŐADÁS / Ángyán Józsefné természetgyógyász:  
Ajánlott nyári táplálkozás, kiegészítés ENERGY termé-
kekkel.

Klubprogramok
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BUDAPEST 
BELVÁROSI KLUB

A márciusban elhalasztott ENERGY 
TANÁCSADÓKÉPZÉS új időpont-
ja (3. nap): július 18. (szombat), 
9.00–16.00 óra!
További információk a klub elérhe-
tőségein.

Németh Imréné Éva  
és Németh Imre klubvezetők

SZEGED 2.

Új címen a szegedi 2. számú 
ENERGY klub!

Tájékoztatjuk kedves klubtag-
jainkat, hogy a szegedi 2. számú 
ENERGY klub címe megváltozott. 
Augusztusra tervezzük gyönyörű, 
új klubunk nyitását, de tanácsadás-
sal az alábbi címen és telefonszá-
mon addig is szeretettel várjuk 
klubtagjainkat, vásárlóinkat (tele-
fonos egyeztetéssel a nyitvatartási 
időn kívül is)!
Mészáros Márta klubvezető
Nyitvatartás: 14.00-17.30 óra
Az új cím: Szeged, Jakab Lajos 
utca 19. (Tescóhoz közel)
Telefon: +36/30/289-3208
Email: szeged.marta@energyklub.hu

DEBRECEN

A debreceni ENERGY klub 2020. júli-
us 13–20-ig és augusztus 17–24-ig 
zárva tart és. Ezen idő alatt a futáros 
megrendelés felvétele és a csomag-
küldés is szünetel.
Információ:
Kovácsné Ambrus Imola klubvezető, 
+36/30/458-1757, 
Kovács László klubvezető, 
+36/30/329-2149,
info@imolaenergy.hu

Szeptember 19-én, szombaton, 9.00-
17.00 óráig ENERGY konferencia, szep-
tember 20-án, vasárnap, 9.00-17.00 óráig 
szenzibil tanfolyam.

Előadó: Czimeth István minisztériumi 
természetgyógyász vizsgáztató, ENERGY 
szakoktató. 

Helyszín: Minerva Panzió oktatóterme, 
Debrecen, Kossuth u. 59. 

A KONFERENCIA TÉMÁI: 
1. Az immunrendszer működése, vírusok, 
kórokozók. Amit az új típusú koronavírus-
ról és a Covid 19 járványról tudni lehet.
2. Az inzulinrezisztencia, cukorbetegség 
élettana, megoldások az ENERGY készít-
ményeivel.
3. Ne hagyd magad – a félelem leküzdé-
sének eszközei. Mit tegyünk, ha félünk?

Összefüggések és lehetséges megoldások, 
konkrét gyakorlati   tapasztalatok, esetta-
nulmányok.

Szeretettel várjuk kedves ENERGY 
Tanácsadóink, Klubtagjaink jelentkezését!

Mindkét nap térítéses, előzetes bejelent-
kezés szükséges. Részletekkel kapcsolat-
ban érdeklődni lehet a debreceni ENERGY 
klubban személyesen vagy e-mailben 
(info@imolaenergy.hu), illetve telefonon: 
06/30/458-1757, 06/30/329-2149.

Előzetes

ENERGY konferencia és szenzibil tanfolyam Debrecenben

Kellemes nyarat kíván  
az Energy Magyarország Kft.!
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