Klubinformációk
BUDAPEST XIV. KER. KLUB
Energy Klub Zugló, XIV. Stefánia út 81. fsz. 2.
Nice Hajgyógyászat
Haj- és fejbőrpanaszok – hajhullás, hajritkulás, kopaszodás, őszülés, korpásodás, túlzott zsírosodás,
stb. külső és belső okainak feltárása, személyre
szabott terápiás javaslat összeállítása. Hormonális eredetű panaszok – cikluszavar, klimax, túlzott
szőrösödés, akne, kopaszodás, PCOS, inzulinrezisztencia – okainak feltárása műszeres méréssel,
személyre szabott ENERGY terápia készítése.
Minden hétfőn és csütörtökön 10:00-15:00 óra között ingyenes termékválasztó, candidaszűrés.
ÁLLAPOTFELMÉRÉSEINK: Mikrokamerás hajvizsgálat, speciális skalpdiagnosztika, góckutatás,
műszeres allergiavizsgálat és ételérzékenység
mérése, parazitaszűrés, candidaszűrés, demodex
atka-szűrés, ásványi anyagok és vitaminok hiányának 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:
Hétfő:
9.00-17.00 óra.
Kedd:
9.30-17.00 óra.
Szerda:
9.00-17.00 óra.
Csütörtök: 9.30-17.00 óra.
Péntek, szombat, vasárnap: zárva.
BUDAPEST II. ker. KLUB
ENERGY Klub Buda,
1027 Budapest, Horváth u. 19-23. fsz., kapukód: 51.
A klubban folyamatosan igénybe vehető a díjmentes állapotfelmérés. Lehetőség van továbbá
konzultációra, valamint lelki gondozásra.
További infó: Czimeth István klubvezető, Koritz
Edit, 06 (70) 632-6316,
energybuda@energyklub.hu
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 10.00-18.00 óráig,
péntekenként 10.00-17.00 óráig.
Minden hó utolsó munkanapján nyitvatartás
15.00 óráig, zárlati munkák miatt.
A klub december 23-án 15.00 óráig lesz nyitva,
két ünnep között zárva tart.
Nyitás: 2022. január 3., hétfő, 10.00 óra.
BUDAPEST VIII. ker. KLUB
ENERGY Belvárosi Klub,
1085 Budapest, VIII., Baross u. 8., fszt. 1.,
kaputel.: 12. (2 percre a Kálvin tértől).
ENERGY termékek személyre igazítása, adagolások beállítása. Állapotfelmérés, testelemzés.
Funkcionális táplálkozás-szaktanácsadás. Konzultáció szaktanácsadással, csakrák energetikai
állapotának áttekintése, harmonizálás. Biofizikai
vizsgálat és terápia lehetősége termékjavaslattal
és személyre szóló adagolás beállításával.
Hormonegyensúly-tanácsadás előzetes időpont-egyeztetéssel, Puhl Andrea fitoterapeuta
természetgyógyász, ENERGY tanácsadóval.
Funkcionális táplálkozási tanácsadás, pedagógiai
szaktanácsadás előzetes időpont-egyeztetéssel,
Németh Enikő tehetségfejlesztő szaktanácsadó,
differenciáló pedagógus, funkcionális táplálkozási
és ENERGY tanácsadóval.
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Bejelentkezés, további információ: Németh Enikő
klubasszisztensnél, valamint Németh Imréné Éva
és Németh Imre klubvezetőknél. Telefon: +36/20588-8263, energy.belvaros@gmail.com,
energy.belvaros@energyklub.hu
Nyitvatartás:
hétfő
10.00-16.30 óráig,
kedd
10.00-19.00 óráig,
szerda
12.00-19.00 óráig,
csütörtök 10.00-19.00 óráig,
péntek
12.00-19.00 óráig,
szombat 10.00-15.30 óráig.
A klub december 24-31-ig zárva tart.
Nyitás 2022. január 3-án.
A nyitvatartási részletek, aktuális információk az
ENERGY Belvárosi Klub Facebook és weboldalán
találhatók!
GYŐRI KLUB
Szent István út 12/3., fsz. 4.
Tanulási- és magatartásproblémás gyerekek segítése fejlesztőpedagógus közreműködésével.
Minden klubtagunkat és barátai szeretettel várjuk!
Bejelentkezés szükséges a klubban, vagy Zsilák
Juditnál a 0630/560-4405 telefonszámon.
KAZINCBARCIKAI KLUB
Barabás M. u. 56.
Minden kedden 15-18 óra között klubnap.
További információ: Ficzere János klubvezető,
tel.: 0630/856-3365.
A decemberi utolsó nyitvatartási nap:
2021. december. 22., szerda.
A januári első nyitvatartási nap:
2022. január 11., kedd.
MICKOLCI KLUB
Zsolcai kapu 9-11., I. em.
December 16. és január 20., csütörtök, 14:00-16:00
óra: a miskolci klubban ingyenes számítógépes
állapotfelmérést és orvosi tanácsadást tartunk.
Tanácsadó orvos: dr. Hegedűs Ágnes. Időpont-egyeztetéshez bejelentkezés, további információ: Ficzere János klubvezető, 06-30/856-3365.
A decemberi utolsó nyitvatartási nap:
2021. december. 22., szerda.
A januári első nyitvatartási nap:
2022. január 11., kedd.
SZEGED 2. KLUB
Csongrádi sgt. 39. (bejárat a Csongrádi sgt. felől)
ENERGY készítmények személyre szabott alkalmazása, ingyenes tanácsadás termékjavaslattal.
Állapotfelmérés, természetgyógyász-tanácsadás.
talpreflexológia (masszázzsal). Jelentkezés a szolgáltatásokra, masszázsokra előzetes egyeztetéssel.
Mészáros Márta klubvezető és Zádori Ágnes természetgyógyász, Shiatsu masszőr, alternatív mozgás- és masszázsterapeuta.
Októbertől minden kedden, 18-00-20.00 óra között
klubnapot tartunk.
Minden hónap második keddjén tapasztalatcsere,
továbbképzés, aktuális témák.
Szeretettel várunk minden klubtagot, új érdeklődőt!
Mészáros Márta klubvezető: +36/30/289-3208
Zádori Ágnes: +36/30/555-7729
szeged.meszaros@energyklub.hu

SZOLNOKI KLUB
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,
természetgyógyászati, 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
ZALAEGERSZEGI KLUB
ENERGY Klub, Mártírok u. 17.
dec. 7-én (kedd), 17-18 óra: Kristályvásár
dec. 8-án (szerda), 17-18 óra: A Víz elem dietetikája
dec. 13-án (hétfő), 17-18 óra:
Személyes terméktanácsadás
dec. 14-én (kedd), 17-18 óra:
Egyensúly az 5 elemmel: Fa
dec. 15-én (szerda), 17-18 óra: Parazita szűrés
dec. 20-án (hétfő), 17-18 óra:
Mit tehetsz magadért? - Földelés
dec. 21-én (kedd), 17-18 óra:
Gerinc állapot felmérés és szűrés
jan. 10-én (hétfő), 17-18 óra: Bőrtáplálás télen
jan. 11-én (kedd), 17-18 óra:
Egyensúly az 5 elemmel: Tűz
jan. 12-én (szerda), 17-18 óra:
Mit tehetsz magadért? - Földelés
jan. 17-én (hétfő), 17-18 óra:
Személyes terméktanácsadás
jan. 18-án (kedd), 17-18 óra:
Gyermeket szeretnék – felkészülés az anyaságra
jan. 19-én (szerda), 17-18 óra:
Pentagram cseppek használata
jan. 24-én (hétfő), 17-18 óra: Pajzsmirigy szűrés
jan. 25-én (kedd), 17-18 óra: Belső gyermek
jan. 26-án (szerda), 17-18 óra:
Mit tehetsz magadért? - Önmasszázs
jan. 31-én (hétfő), 17-18 óra: Parazita szűrés
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
Ünnepi nyitvatartás:
December 1-23. és 27-30. a szokásos rend szerint nyitva:
H-P 10-00-13.00 óra és 14.00-18.30 óra.
Dec. 31-én a klub zárva tart.
2022 január 3-tól a szokásos rend szerint nyitva.

Klubprogramok
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2022. január 18.,
kedd,
17.30 óra

KLUBELŐADÁS / Németh Imre klubvezető:
Az immunrendszerünket gyengítő körülmények. (Kérjük
az aktuális koronavírus helyzetnek megfelelő előírások
fegyelmezett betartását).

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

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

PÉCSI KLUB SZAKMAI ALAPKÉPZÉS
– ELŐZETES
Örömmel tájékoztatjuk kedves klubtagjainkat, hogy klubunkban februárban szakmai alapképzést tartunk.
A tanfolyam időpontja: 2022. február
5-6., szombat és vasárnap, mindkét
napon 10.00-16.00 óráig.
Előadó: Czimeth István minisztériumi természetgyógyász vizsgáztató,
ENERGY szakoktató
A képzés főbb témakörei:
» Hagyományos Kínai Orvoslás
(HKO) alapelvei. Elmélyülés a kínai
fogalmakban, jin és jang az egészségben. A betegségek okai a Tao
tanítása szerint. Az egyes elemekhez tartozó embertípusok.
» Pentagram® regeneráció, az
ENERGY filozófiája.

» Az ENERGY készítmények hatásmechanizmusa, alkalmazása, bioinformációk jelentősége.
» Házipatika kialakításának lehetőségei az ENERGY termékeivel,
ENERGY Házipatika a gyakorlatban. Mit, mivel és hogyan alkalmazhatunk?
Az alapképzés térítéses, részletekkel
kapcsolatban érdeklődni, bejelentkezni Molnár Judit pécsi klubvezetőnél január 21-ig lehet, személyesen a pécsi ENERGY klubban (Tompa
Mihály u.15.), vagy e-mailben (pecs@
energyklub.hu) illetve telefonon:
06/30/253-1050.

ÁRVÁLTOZÁS
SPIRON AIR
Tájékoztatjuk kedves klubtagjainkat, hogy a SPIRON AIR készítményünk ára 2021 december 1-jétől
megváltozik. A termék új klubtagsági ára: 3600 Ft, 16 pont.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
Energy Magyarország

