
klub dátum előadó / téma helyszín kontakt

SIÓFOKI  
KLUB

Július 14., 
csütörtök, 
18.00 óra

KLUBELŐADÁS / Ángyán Józsefné természetgyógyász, 
klubvezető: Az enzimek szerepe a szervezetünkben.  
ENERGY termékek tapasztalati használata a megerősítésében.

Siófok,  
Wesselényi u. 19.,  
a klub oktatóterme

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

Augusztus 11.,
csütörtök,
18.00 óra

KLUBELŐADÁS / Ángyán Józsefné természetgyógyász, 
klubvezető: Föld elem. A Gyomor, Lép, Hasnyálmirigy 
működése és szerepe a HKO-ban. ENERGY termékek hasz-
nálata az egészségmegőrzésében.

Klubprogramok

Klubinformációk
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 kö-
zött 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: 
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  díj-
mentes 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.

BUDAPEST VIII. ker. KLUB
ENERGY Belvárosi Klub, 
1085 Budapest, VIII., Baross u. 8., fszt. 1., 
kaputel.: 12. (2 percre a Kálvin tértől). 
Terápiás kínálatunk: ENERGY termékek személyre 
igazítása, adagolások beállítása. Állapotfelmérés, 
testelemzés. Funkcionális táplálkozási tanácsadás. 
Konzultáció szaktanácsadással, csakrák energeti-
kai állapotának áttekintése, harmonizálás. Biofizi-
kai vizsgálat és terápia lehetősége termékjavaslat-
tal és személyre szóló adagolás beállításával.

Hormonegyensúly-tanácsadás előzetes idő-
pont-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. 
Bejelentkezés, további információ: Németh Enikő 
klubasszisztensnél, valamint Németh Imréné Éva 
és Németh Imre klubvezetőknél. Telefon: +36/20-
588-8263, energy.belvaros@gmail.com, 
energy.belvaros@energyklub.hu
Július 4-től augusztus végéig a nyári nyitvatartás: 
Hétfő 10.00-16.30  óráig,
Kedd 10.00-18.00 óráig, 
Szerda 12.00-18.00 óráig, 
Csütörtök 10.00-18.00 óráig, 
Péntek 12.00-18.00 óráig.
Szombaton és vasárnap a klub zárva tart! 
Figyelem! Július 1-jén és 2-án a klub zárva tart.
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 segí-
tése 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.
Nyári szabadság miatt a klub zárva lesz augusztus 
8-19-ig.

MICKOLCI KLUB
Zsolcai kapu 9-11., I. em.
Július 14. és augusztus 4., csütörtök, 14:00-16:00 óra: 
a  miskolci klubban ingyenes számítógépes álla-
potfelmérést és orvosi tanácsadást tartunk. 
Tanácsadó orvos: dr. Hegedűs Ágnes. Idő-
pont-egyeztetéshez bejelentkezés, további infor-
máció: Ficzere János klubvezető, 06-30/856-3365.
Nyári szabadság miatt a klub zárva lesz augusztus 
8-19-ig.

SZEGED 2. KLUB
Csongrádi sgt. 39. (bejárat a Csongrádi sgt. felől)
ENERGY készítmények személyre szabott alkal-
mazása, ingyenes tanácsadás termékjavaslattal. 
Állapotfelmérés, természetgyógyász-tanácsadás. 
talpreflexológia (masszázzsal). Jelentkezés a  szol-
gáltatásokra, masszázsokra előzetes egyeztetéssel.
Mészáros Márta klubvezető és Zádori Ágnes ter-
mészetgyógyász, Shiatsu masszőr, alternatív moz-
gás- és masszázsterapeuta.
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.
júl. 11-én (hétfő), 17-18 óra: Pajzsmirigy szűrés
júl. 12-én (kedd), 17-18 óra: Bőrünk védelme
júl. 13-án (szerda), 17-18 óra: Parazita szűrés
júl. 18-án (hétfő), 17-18 óra: Hormon szűrés
júl. 19-én (kedd), 17-18 óra:  
Személyes terméktanácsadás
júl. 20-án (szerda), 17-18 óra:  
Mit tehetsz magadért? - Földelés
júl. 25-én (hétfő), 17-18 óra:  
Gerinc állapot felmérés és szűrés
júl. 26-án (kedd), 17-18 óra: Reflux szűrés
júl. 27-én (szerda), 17-18 óra:  
Mit tehetsz magadért? - Önmasszázs
 
aug. 8-án (hétfő), 17-18 óra: A kötőszövet szerepe
aug. 9-én (kedd), 17-18 óra: Parazita szűrés
aug. 10-én (szerda), 17-18 óra: Tisztítsuk az auránkat
aug. 15-én (hétfő), 17-18 óra: Hajproblémák szűrése
aug. 16-án (kedd), 17-18 óra: Pajzsmirigy szűrés
aug. 17-én (szerda), 17-18 óra: Személyes termék-
tanácsadás
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
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Kellemes nyarat kíván  
az Energy Magyarország Kft.!

VÁLASZOLNAK AZ ENERGY SZAKÉRTŐI

TANÁCSADÁS A NETEN

Ebben a rovatunkban az internetes tanácsadás kérdéseiből és válaszaiból tallózunk, némi 
szerkesztéssel és rövidítéssel. A válaszokat – amelyek dr. Gulyás Gertrúd háziorvostól és 
Ráczné Simon Zsuzsanna fitoterapeuta természetgyógyásztól származnak – dőlt betűkkel 
jelöltük. Ha Ön is szeretne tanácsot kapni, felteheti kérdését a www.energyklub.hu honlapon.

DR. GULYÁS GERTRÚD

Feleségemnek szülés után (2,5 éve) lett 
aranyere, mely nem húzódott vissza telje-
sen. Most 2 hete született a második gyer-
mekünk, és ismét küzd a problémával. Sok-
féle kenőcsöt használt már, de nem jelentet-
tek megoldást. Milyen terméket ajánlana?

Az ENERGY készítményei közül a RUTICELIT krémet ajánlom 
(csíphet!), valamint a DRAGS IMUN cseppet, melyet ülőfürdő-
ként alkalmazzon: tegyen egy lavór kellemesen meleg vízbe 
20 csepp DRAGS IMUN-t, 5-7 csepp BALNEOL fürdőkoncentrá-
tumot vagy egy kapszula kibontott CYTOSAN-t vagy babnyi 
CYTOSAN FOMENTUM gélt. A kezelés ideje max. 20 perc. Estén-
ként vegyen be egy PROBIOSAN kapszulát.

RÁCZNÉ SIMON ZSUZSANNA

Fodrászként dolgozom. A terhelés miatt 
fájnak a kezeim, ujjaim, ínhüvelygyulladá-
som volt többször és befagyottváll-szind-
rómával kezeltek három éve. Melyik termé-
ket ajánlaná a problémáimra?

A tünetek enyhítésére ajánlom a SKELETIN kapszu-
lát (1-2x1-2 kapszula). Külsőleg az ARTRIN krémet kenje 
naponta kétszer, vizes kézzel a fájdalmas területre. Heten-
te háromszor CYTOSAN FOMENTUM géllel való pakolás 
enyhítheti a gyulladást. Kenje bőven a gélt a problémás 
területre, majd fedje be papírzsebkendővel és tekerje be 
folpack fóliával. Egy óra múlva langyos vízzel mossa le, 
és kenje be ARTRIN krémmel.

BUDAPEST  
VIII. KER. KLUB  
– ELŐZETES
TANÁCSADÓKÉPZÉS  
– IDŐBEN SZÓLUNK!
A Belvárosi klubban szeptembertől 
tanácsadóképzés indul.
Időpontok: szeptember 24., október 
1., 8., 15. (Házipatika), szombati 
napokon.  
A képzésre jelentkezés határideje: 
szeptember 20. 

További információ a klub elérhe-
tőségein!

DEBRECENI KLUB

A debreceni ENERGY klub július 18–25-ig és 
augusztus 22–29-ig zárva tart. 
Ezen idő alatt a futáros megrendelés 
felvétele és a csomagküldés is szünetel.

Információ: Kovácsné Ambrus Imola 
klubvezető, 06/30/458-1757, Kovács 
László klubvezető, 06/30/329-2149, 
debrecen@energyklub.hu

ELŐZETES – ENERGY KONFERENCIA 
DEBRECENBEN
Előadó: Czimeth István minisztéri-
umi természetgyógyász vizsgáztató, 
ENERGY szakoktató
Időpont: szeptember 18., vasárnap, 
9.00-16.00 óra
Helyszín: Minerva Panzió oktatóter-
me, Debrecen Kossuth u. 59.

Szeretettel várjuk kedves ENERGY 
tanácsadóink és klubtagjaink jelent-
kezését!
A rendezvény térítéses. Részletek-
kel kapcsolatban érdeklődni lehet 
a debreceni ENERGY klubban vagy 
emailben (info@imolaenergy.hu), 
illetve telefonon: +36/30/458-1757, 
+36/30/329-2149.
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