
Az akció érvényes 2021. április 1-30. között (webshopban feladott rendelés esetén 2021. április 29-e), és csak a készlet erejéig tart.
Az akciót kizárólag regisztrált ENERGY klubtagjaink vehetik igénybe. Várjuk szeretettel az ENERGY Klubokban!

A szervezet tisztítása, felkészülés az allergiaszezonra, 
immunrendszer-erősítés, támogatás szuperélelmiszerekkel

GYNEX gyógynövénycsepp 6900 Ft 6500 Ft 30 
pont

PERALGIN 5500 Ft 4900 Ft 24 
pont

KING KONG 6900 Ft 6500 Ft 30 
pont

PROBIOSAN 4900 Ft 4500 Ft 22 
pont

ORGANIC SEA BERRY olaj 4200 Ft 3200 Ft 16 
pont

ORGANIC SEA BERRY por 4900 Ft 2900 Ft 15 
pont

ORGANIC BETA por 4900 Ft 3900 Ft 21 
pont

RAW AGUAJE kapszula 4900 Ft 3900 Ft 21 
pont

ÁPRILISI ENERGY AKCIÓ

TAVASZI 
EGYENSÚLY



Az akció érvényes 2021. április 1-30. között (webshopban feladott rendelés esetén 2021. április 29-e), és csak a készlet erejéig tart.
Az akciót kizárólag regisztrált ENERGY klubtagjaink vehetik igénybe. Várjuk szeretettel az ENERGY Klubokban!

ENERGY-aromaterápia csomag 4+2 akció!
4 db aromaterápias illóolaj vásálása esetén  
ajándékba adunk 1 db Sweet Orange és 1 db Energy Essence terméket!

LEVENDULA + GERÁNIUM  
+ YLANG YLANG + MENTA  
+ ÉDES NARANCS + ENERGY ESSENCE  

24.600 Ft 18.800 Ft 100 
pont

EXKLUZÍV KLUBAJÁNLAT!
(CSAK A KLUBOKBAN KAPHATÓ)

„Női harmónia” csomag
GYNEX gyógynövénycsepp  
+ PROBIOSAN INOVUM

11.800 Ft 10.900 Ft 60 
pont

A csomag a szervezet önszabályozó mechanizmusa révén 
segíthet visszaállítani az elveszített egyensúlyi állapotot. 
A női szervezet, eltérően a férfiakétól, sokkal érzékenyebb a külső környezet legkülönbözőbb változásaira, 
de az érzelmi kilengésekre is, amelyek azután egyensúlyi zavarokat idézhetnek elő az egyes hormonok 
képződésében, és hormonális átalakulások sorrendiségében. 

E csomag az alábbi hormonális egyensúlyzavarok esetében hatékony segítséget nyújthat:
•  a menstruációs ciklus zavarai,
•  petefészek ciszták, illetve a kialakulásuk megelőzése,
•  fájdalmas menstruáció, menstruáció előtti tünetek, klimakterikus szindróma, 
•   fiatal lányok menstruációs ciklusainak zavarai, különösen túlzott mértékű  

és gyakoriságú menstruációs állapotoknál,
•  a változókor táján jelentkező szabálytalan vérzések esetében,
•  a hüvely és a külső nemi szervek kiújuló gombás fertőzéseinek kedvező befolyásolásában,
•  meddőség hormonális és funkcionális tényezőinek kezelésében,
•  szoptatós anyáknál a tejtermelés elősegítésére.


