
Praktycznie  
z Beauty Energy
oczyszczanie, tonizacja, peeling, masaż...

Regularny rytm  
częstotliwość uderzeń serca

Spróbujemy  
“napoju nieśmiertelności“?

Niczego nie 
powinno brakować
witaminy dla zachowania równowagi
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Spróbujemy „napoju nieśmiertelności”?
JAGODY KOLCOWOJU I ICH WPŁYW NA DŁUGOWIECZNOŚĆ 
W tradycyjnej medycynie chińskiej sok z goji czyli kolcowoju był nazywany „napojem nieśmiertelności”. Owoce traktowano jako przepis 
na długowieczność, witalność i potencję seksualną. Pierwsze wzmianki o tych jagodach pochodzą z okresu panowania dynastii Ming  
(1368–1644). Jednak pomimo tego, że materiały historyczne i dane naukowe nie są tożsame, reklamy jagodom goji i ich wpływowi na opóź-
nianie procesów starzenia przysporzyło długie życie Chińczyka Li Qing Yuena, zielarza i nauczyciela sztuk walki w armii. Dożył on 252 lat, 
przeżył 23 swoje żony i doczekał się około 200 potomków, rzekomo także dzięki regularnemu spożywaniu tego owocu. Obecnie kolcowój 
możemy spotkać na każdym kroku, a reklamy prześcigają się, który jest najlepszy. My możemy z całą pewnością i czystym sumieniem 
powiedzieć jedno: Organic Goji!

CZYSTOŚĆ POCHODZENIA  
JEST KLUCZOWA
Prawie 20 000 hektarów czystej ziemi 
organicznej w sercu Tybetu jest domem 
oryginalnej odmiany kolcowoju chiń-
skiego (Lycium chinense). W tutejszych 
surowych warunkach, gdzie temperatura 
w ciągu dnia sięga 20 °C, a w nocy gwał-
townie spada nawet poniżej -5 °C, rodzą 
się wyjątkowej jakości silnie skoncentro-
wane owoce, które nie mają odpowiedni-
ka na całej kuli ziemskiej. Eksportowane 
stąd odmiany stopniowo rozpowszechni-
ły się w Mongolii i Indiach, a następnie 
w pozostałych regionach świata. Jednak 
tylko zlokalizowana w Tybecie odmia-
na macierzysta zachowuje przez stulecia 
swoją niezwykłą siłę. O zachowanie praw-
dziwej istoty jagód goji, zrównoważonych 
metod uprawy oraz ochronę miejsco-
wego środowiska znacząco dba organi-
zacja Dalai Lama’s Institute of Tibetan 
Medicine.

DRUGIE MIEJSCE W SKALI ORAC
W skali ORAC (Oxygen Radical Absorbance 
Capacity), mierzącej poziom przeciwutlenia-
czy w produktach spożywczych, kolcowój 
zajmuje (zaraz po jagodach acai) drugie 
miejsce w kategorii owoce. Ze wszystkich 
gatunków owoców, razem z jagodami acai, 
najlepiej chroni komórki przed utlenianiem 
oraz zapewnia tzw. efekt anty-aging (przeciw 
starzeniu się). Owoce są bogate w składniki 
odżywcze, zawierają karotenoidy (mają wię-
cej beta karotenu niż marchewka), witaminy 
B1, B2, B6, E oraz rutynę, cynk, żelazo, miedź, 
wapń, selen i germanium – znane ze swoje-
go działania przeciwnowotworowego. Ilość 
witaminy C wynosi nawet 2 500mg na 100g 
owoców, co sprawia, że kolcowój stanowi 
jedno z najbogatszych źródeł tej witaminy.

SOKOLI WZROK 
Od setek lat owoce goji są cenione ze 
względu na dobroczynny wpływ na wzrok. 

Dokończenie na str. 11

CZY WIESZ, ŻE..

ORYGINAŁ JEST TYLKO JEDEN
Prawdziwe jagody goji są często celo-
wo zamieniane na wolfberry – jagody 
kolcowoju pospolitego (Lycium barba-
rum), które różnią się nie tylko pod 
względem botanicznym, ale rosną 
przeważnie w łagodniejszych pasmach 
(Mongolia, Chiny) i są uboższe pod 
względem zawartości substancji. 
W związku z położeniem na niższej 
wysokości nad poziomem morza 
odmiana ta uprawiana jest często 
w pobliżu aglomeracji przemysłowych, 
co stwarza ryzyko zawartości metali 
ciężkich, pleśni i pestycydów. Zasadni-
czo zatem warunki jej uprawy, zbiorów 
i nieoszczędnej produkcji mają swoje 
odzwierciedlenie w niskiej cenie w skle-
pach.
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Niepostrzeżenie i jak zwykle nie wia-
domo skąd tak szybko nadszedł maj. 
Maj, o którym napisano wiele wierszy, 
który nazywany jest miesiącem miłości 
oraz najpiękniejszym miesiącem roku. 
Czy może nas w ogóle spotkać w takim 
momencie coś złego? 
Trawa się zieleni, kwiaty kwitną i pach-
ną aż miło i pszczoły w końcu mają 
się czym zająć i całe szczęście! Media 
społecznościowe promują akcję „Ratuj-
my pszczoły”, więc warto trochę na ten 
temat poczytać, by wiedzieć jak. Sklepy 
z artykułami dla pszczelarzy (ale zapew-
ne nie tylko one), polecają mieszankę 
kwiatów polnych, by obsiać nią miejsca 
w ogrodzie, na które brakuje pomy-
słu. Słuszna idea. Warto zastanowić się 
jakie miejsce wybrać, kiedy nasze dzieci 
uciekają w popłochu gdy coś brzęczy, 
a z drugiej strony, by móc taką malow-
niczą łąkę podziwiać. 
Żeby było pięknie pod każdym wzglę-
dem i nic nie zmąciło nam dobrych 
wrażeń – zadbajmy o siebie. Nasi spe-
cjaliści spieszą z pomocą. Jak oczyścić 
organizm i czym odżywić go odpowied-
nio, żeby naprawdę dobrze działał. Jeśli 
tę strefę mamy pod kontrolą – możemy 
oddać się próżności (taka w granicach 
normy to przecież nic złego) i zaser-
wować nieco rozkoszy naszej skórze. 
Młodzieży podpowiadamy, że przed 
nami Dzień Matki. Prezent ofiarowany 
z troską z pewnością rozczuli każdą 
z mam…

Kolorowego maja życzymy wszystkim!
Zespół Energy Poland

Produkty maja 
Maj powinien wkroczyć w letnie dni na 
kilka sposobów. Na początku miesiąca 
zaproponuje nam małą degustację, ale 
w połowie miesiąca rozpakuje już peł-
nię barw i w okolicach 25. to powtórzy. 
Po 20. co prawda na chwilę zagoszczą 
chłodniejsze dni, ale ogólnie maj będzie 
aspirował do tytułu najcieplejszego mie-
siąca roku. 

Dlatego tym bardziej powinniśmy zrobić 
wszystko, by w pełni wykorzystać jeden 
z najpiękniejszych okresów roku. Najwięcej 
dobrego zrobi dla nas bezkonkurencyjny 
Korolen. Korolen dostarczy radości, chęci do 
pracy i aktywności. Będzie się działo! 
Długa zima zostawia ślady na skórze i cza-
sami gdzieniegdzie może wyjrzeć czerwona 
żyłka. Na nic nie czekamy, smarujemy ją 
Ruticelitem. Ze względu na żylaki – delikat-
ny regularny masaż Ruticelitem powinien 
być codziennym rytuałem. Pamiętajmy też 
o kosmetykach z serii Beauty Energy. Dzięki 
substancjom naturalnym, które zawiera, nie 
musimy obawiać się pielęgnacji nawet tej 
najbardziej wrażliwej skóry.

Eva JOACHIMOVÁ

Praktycznie z Beauty Energy 
Bardzo lubię spotkania z kobietami połączone z praktycznym pokazem zabiegów kosme-
tycznych pielęgnujących skórę z wykorzystaniem kosmetyków Beauty Energy. Ze względu 
na nadmiar informacji i praktycznych rad, jak pomóc sobie w warunkach domowych, mogą 
zostać pominięte jakieś istotne informacje, dotyczące właściwego stosowania produktów 
i ich łączenia. O tym właśnie będzie ten artykuł. Chciałabym, aby w prosty sposób przyczy-
nił się do pogłębienia wiedzy o praktycznych sposobach użycia…

OCZYSZCZENIE
Pierwszym zasadniczym i ważnym kro-
kiem jest oczyszczenie skóry, przy czym 
rozróżniamy różne rodzaje cery. Ośmielę 
się nazwać Energy Visage oil produktem 
wyjątkowym. Dzięki jego składnikom jeste-
śmy otoczeni doskonałą opieką już na 
początku pielęgnacji skóry, szyi i dekoltu. 
Doceni go każdy rodzaj skóry, ponieważ 
zmyje wszystkie zanieczyszczenia, których 
nie usuniemy przy pomocy wody, zatem 
również te, które są rozpuszczalne wyłącz-
nie w tłuszczach. Bardzo ważne jest jednak 
stosowanie tego olejku przy wykorzystaniu 
namoczonych wacików, abyśmy zapobie-
gli nieprzyjemnemu uczuciu tłustej skóry. 
Dzięki wodzie, olej przedostanie się rów-
nież do dolnych warstw skóry, zatem nie 
przyklei się na powierzchni i nie utworzy 
tłustego filmu, który dla wielu z nas nie 
jest przyjemny. Właśnie z tego powodu 
możemy żywić do olejów niechęć, a wła-
ściwie powszechnie unikamy ich stoso-
wania. Zasada połączenia olejku z wodą 
obowiązuje dla wszystkich olejków, które 
nanosimy na skórę twarzy i całego ciała. 

Kiedy oczyszczamy cerę? W przypad-
ku suchej i dojrzałej skóry zalecam rano 
i wieczorem, ponieważ olej spowoduje, że 
skóra będzie bardzo delikatna, w pozosta-
łych przypadkach wystarczy tylko wieczór.

TONIZACJA
Wszystkie żywe organizmy do swojego 
wzrostu i dobrego samopoczucia potrze-
bują wody. Nie inaczej jest w przypad-
ku naszej skóry. Nawilżanie, tonizowanie 
skóry jest niezbędne i pożądane. Podczas 
pokazów dość często spotykam się z opi-
nią, ewentualnie praktykami wielu kobiet, 
które właśnie tonik do twarzy wykorzy-
stują do czyszczenia twarzy. I nic innego. 
Z pewnością nie jest to wyjście idealne. 
Tonik do twarzy służy nam do nawilżania. 
My mamy Visage water w spreju. Prostym 
zabiegiem po oczyszczeniu jest zatem 
bezpośrednie spryskanie skóry twarzy, 
szyi i dekoltu i pozostawienie, by płyn się 
wchłonął. Gdyby było to nieprzyjemne, 
można nadmiar zetrzeć, nie jest to jednak 
konieczne. 

Dokończenie na str. 4
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Dokończenie ze str. 3
Płynem tym możemy odświeżyć nie tylko 
twarz, ale i okolicę szyi, serca, żył kończyn 
dolnych w przypadku zbyt długiej pozycji 
siedzącej czy stojącej… Dobrze jest mieć 
go pod ręką również w miesiącach let-
nich w celu odświeżenia w czasie upałów. 
I znów stosujemy go minimum 2x dzien-
nie, rano i wieczorem.

PEELING
Podstawowe oczyszczenie i tonizowanie 
mamy za sobą. Jeżeli cera wymaga więk-
szej dbałości (mieszana, tłusta, trądzikowa, 
sucha) i chcesz, by się szybciej zregene-
rowała, należy 2x w miesiącu zastosować 
peeling skóry. Z salonów kosmetycznych 
z pewnością znamy produkty gotowe. My 
peeling zrobimy same. Z kremu terapeu-
tycznego Protektin, który należy rozcieńczyć 
wodą, dodać na czubku noża kawę mieloną 
(lub kokos, zmielone płatki owsiane itd.). 
Podczas prelekcji spotkałam się z pytaniem, 
czy można zastosować kawę już zużytą 
(tzw. fusy). Odpowiedź brzmi nie, ponieważ 
pozbawilibyśmy się stymulacyjnego dzia-
łania kawy – kofeiny. Stosuje się ją właśnie 
w celu przyspieszenia metabolizmu skóry, 
aby metabolity łatwo zostały usunięte, 
a skóra szybciej została pobudzona i zrege-
nerowana. Jeżeli skóra jest bardzo wrażliwa 
(popękane naczynka, skłonność do zaczer-
wienienia, procesy zapalne…), przygotowa-
ny peeling tylko nanosimy (nie pomijając 
szyi i dekoltu), w przypadku pozostałych 
rodzajów skóry możemy wykonać delikatny 
masaż twarzy. Ziarenka kawy wprost kuszą 
do masażu. Peeling pozostawić na mak-
symalnie 10 minut. Następnie zmyć letnią 
wodą. Powyższy peeling doskonale działa 
na przebarwienia, które stają się jaśniejsze. 
PROPOZYCJA: Można zastosować na 
grzbiety dłoni… A jeżeli tęsknisz za jesz-
cze jedną rozkoszą – pozwól sobie na 
zastosowanie kawowego peelingu na całe 
ciało – należy go wymieszać z olejem 
migdałowym w większej ilości i wymaso-
wać nim ciało pod prysznicem. Zmywa-
nie jest bardziej pracochłonne, ale skóra 
będzie wdzięczna.

MASAŻ
Masaż to jedna z najlepszych technik lecz-
niczych na świecie. Jeżeli nie masz obaw, 
to nie unikaj okazji, by oddać swoją twarz, 
szyję i dekolt w ręce wykwalifikowanej 
kosmetyczki – masażystki. Jednak skóra 
doceni również twoje własne lecznicze 
ręce. Obowiązuje zasada, że należy dzia-
łać przeciwnie do grawitacji ziemskiej, co 
oznacza, że masaż powinien być prowa-
dzony ukośnie ku górze w kierunku czoła 
i skroni. Do masażu doskonale nadają 
się olejki – Argan oil (podnosi spręży-
stość skóry, szybko wygładza i wzmacnia), 
Almond oil (sprawia, że skóra jest delikat-
na i odżywiona) lub Dermaton oil (stano-
wi doskonałą kombinację do pielęgnacji 
opalonej skóry – nawilża, goi i odżywia). 
Jeżeli masz wszystkie – stosuj na zmianę. 
Do masażu weź miseczkę z wodą i czasem 
zanurz w niej ręce, aby olej mógł wniknąć 
do tkanki podskórnej. 
PROPOZYCJA: Do każdego z olejków 
możesz zastosować również trochę kremu 
terapeutycznego Ruticelit. Jeżeli twoja 
skóra straciła świeżość i to nie tylko na 
twarzy i szyi, zastosuj Argan oil, również 
na skórę pach, wewnętrzną stronę ud 
i łydek, skóra bardzo szybko się wzmocni.

MASECZKI
Bardzo przyjemną formą pielęgnacji skóry 
są maseczki. Maseczki stanowią uzu-
pełnienie ogólnej pielęgnacji i są bardzo 
ważne, jeżeli naszej skórze czegoś bra-
kuje. Możemy je przygotować z kremów 
terapeutycznych Energy. Zawsze należy 
je rozcieńczyć przegotowaną wodą. Jeżeli 
jesteśmy zmęczeni i bladzi musimy odży-
wić skórę.  Sięgnijmy po Artrin. Wymieszać 
go z 2 kroplami preparatu Drags Imun 
i 2 kroplami preparatu Fytomineral. Jeżeli 
mamy cerę wrażliwą reagującą na zmiany, 
należy wspomóc jej zdolność do ochrony. 
Należy Droserin wymieszać z 3 kroplami 
Drags Imun. Jeżeli nasza cera jest dojrzała 
lub wysuszona ze skłonnością do zmar- 
szczek, zastosować Cytovital w połączniu 
z 2 kroplami Drags Imun. W przypadku 
problemów skórnych w postaci trądziku, 
wyprysków czy przebarwień, można zasto-
sować Protektin w połączeniu z 1/4 nakręt-
ki preparatu Cytosan. Taką oczyszczającą 
maseczkę możemy zamiennie stosować 
z maseczką z Organic Barley Juice powder 
– mieszamy 2 łyżeczki z wodą do uzyska-
nia konsystencji kaszki, do której dodaje-
my 3–5 kropel Visage oil. 

Dokończenie na str. 7

Dzielimy się doświadczeniem
MESZKI I PASTA SILIX
Czyścimy nią zęby, nie zapominamy o języku, 
ale – jak się okazuje – w przypływie nagłej 
konieczności – można odnaleźć nowe zasto-
sowanie pasty do zębów. W tym wypadku Silix:
Na działce, po ukąszeniu przez meszki, 
posmarowałam przemyte miejsca ukąszenia 
grubszą warstwą pasty Silix i nakleiłam szeroki 
plaster z opatrunkiem. Robiłam tak rano i wie-
czorem – powtarzając proces w przybliżeniu 
przez tydzień. Po wygojeniu na skórze nie 
pozostały żadne ślady. Wcześniej, nie stosując 

pasty na ugryzienia po meszkach, po wygoje-
niu pozostawały mi beżowe (ciemniejsze od 
skóry) ślady. W ubiegłym sezonie wiosenno 
– letnim dwukrotnie korzystałam z pasty Silix.
W marcu, po przebytej infekcji „zaatakowała” 
mnie duża opryszczka na górnej wardze. Na 
nią również nakładałam pastę Silix przez kilka 
dni. Z moich obserwacji wynika, że wysusze-
nie następuje po niej o wiele szybciej. Takie 
są moje doświadczenia, którymi chciałam się 
podzielić z Czytelnikami Vitae.

Anna M.
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Róża ze wschodu, czyli Cistus incanus 
Roślinka całkiem niepozorna, pochodzi 
z okolic Presji, przewędrowała szmat  drogi 
do okolic Morza Śródziemnego – głów-
nie Grecji, Cypru, Jugosławii. Ma pokrój 
krzewinki, rośnie na skałach wapiennych 
i krzemianowych bogatych w magnez. Jak 
każda róża kocha słońce. Doskonale czuje 
się w zakątkach nie uprawianych ludzka 
ręką. Posiada kwiaty dnia jednego w kolo-
rze fioletu, czerwieni, różu – otwierają się 
z porannym słońcem i gubią płatki przed 
zmrokiem.
Czyli klasyczna róża! Delikatność i piękno!
Niestety to nie kwiatuszki (jak u wszystkich 
róż) są źródłem zapachu, a listeczki. To na 
nich gromadzi się żywica  – źródło zapachu.
W rejonach górskich Morza Śródziemnego 
jest klimat dość suchy i trudny dla roślinek, 
a jednak mimo częstych pożarów w tych 
okolicach ona nadal twa. Jak to u róż bywa 
– odrasta z korzenia. Jest wytrwała. I nie-
samowita!
Już w czasach dawnych (IV wiek p. n. e.) 
znano jej właściwości. W czasach Grecji 
Antycznej wymieniana pod nazwą Labda-
num – żywica z czystka. Wymieniana także 
w Biblii jako cenny balsam o wyjątkowych 
właściwościach.
 
Początek (jak to w świecie natury) jest pro-
sty – człowiek zawsze podgląda zwierzęta. 
No bo co robią pasterze pasąc stada kóz? 
Nudzą się. Patrzą co te zwierzaki robią. A te 
głupie kozy jak były chore i cierpiące zjadały 
te listki, których nie chciały tknąć w innym 
czasie i ZDROWIAŁY! Jak dobre dla zwie-
rząt to i dla ludzi.

Zbieranie żywicy z listków nawet w tamtych 
czasach było bardzo uciążliwe. I proszę 
sobie wyobrazić, że Grecy – bo na ich 
terenach wynaleziono ten sposób – wymy-
ślili zadziwiający sposób na pozyskanie 
pachnącej żywicy – Labdanum. Wtedy to 
był balsam odmładzający, skuteczny na 
choroby skórne, na rany, jako lek na kaszel, 
a nawet maść na hemoroidy. Ale do rzeczy 
– otóż ten wyjątkowy sposób taki prosty 
– pasterze w dni bardzo gorące (wtedy żywi-
cy na listkach było najwięcej) przepędzali 
swoje stada owiec i kóz przez zarośla czyst-
ka, czyli skalnej róży. Żywica (jak każda 
lepka substancja), przylepiała się do futra 
zwierząt. Zwierzaki zostawały ostrzyżone. 
Futerka, czyli runo było moczone w cie-
płej wodzie, a roztopiona żywica zebrana 
z powierzchni. Najwięcej żywicy przylepiało 
się do ... koziej brody! Czyż to nie proste 
rozwiązanie?
Potem było już z górki. Na Labdanum nie 
każdego było stać, ale na herbatkę z liści 
i owszem.
Tak powoli czystek trafił do kuchni mni-
chów greckich, a stamtąd na karty Materia 

Medica – pięciotomowego podręcznika zio-
łolecznictwa greckiego lekarza Dioscoride-
sa Pedaniusa.

Wg zielarzy z tamtego czasu, czystek:
»  wzmacnia system odpornościowy,
»  pomaga w grypie,
»  w chorobach układu krążenia,
»  infekcjach układu oddechowego,
»  leczeniu chorób żołądka i jelit,
»  w infekcjach bakteryjnych
»  w infekcjach poporodowych.
   
Cóż się mogło zmienić teraz? Czy prawdy 
tamtej epoki zmieniły się? Czy tamci mnisi 
mniej wiedzieli, czy może dzięki innemu 
stosunkowi do natury wiedzieli o niej wię-
cej? Nowe badania (bo mimo tak wspania-
łych rekomendacji na jakiś czas o czystku 
zapomniano) potwierdzają wyjątkowość tej 
rośliny. I dodają nowe wiadomości.
Główną substancją aktywną w tej róży 
są polifenole. To one wykazują bardzo 
silne działanie przeciwutleniające. Są to 
naturalne substancje, którymi chroni się 
roślina przed grzybami, bakteriami i wiru-
sami. Substancje przeciwutleniające są 

tym, czego i my ludzie potrzebujemy naj-
bardziej. W naszym świecie jest wyjątko-
wo dużo różnych uszkadzających wolnych 
rodników. Niszczą przez utlenianie nie-
nasycone kwasy tłuszczowe, które budują 
błony komórkowe. Niszczą strukturę białek 
i niszczą DNA. Czyli sprawiają, że nasz 
organizm ma więcej do naprawienia niż 
jest w stanie zrobić. Traci moc system 
odpornościowy. Doskonałym preparatem 
będzie każdy antyoksydant. Polifenole wła-

śnie neutralizują wolne rodniki. Czystek 
ma ich prawie 4x więcej niż zielona her-
bata, 5x więcej niż witamina C i czerwone 
wino tak rekomendowane przy dolegliwo-
ściach układu krążenia (nie z powodu wody 
ognistej, a polifenoli zawartych w winogro-
nach). Jeśli ta roślinka jest tak naszpikowa-
na zdolnościami neutralizowania wolnych 
rodników, to jest pomocna w każdym sta-
nie zapalnym. I to potwierdzają badania 
współczesne.
 
CISTUS INCANUS FORTE firmy Energy jest 
90% maceratem z liści.
 
Jest polecany przy:
»  infekcjach układu oddechowego (nosa, 

gardła, migdałków),
»  zakażeniach grzybicznych układu pokar-

mowego,
»  nieżytach żołądka,
»  przy trądziku i innych stanach zapalnych 

skóry,
»  zakażeniach wirusowych (grypa)
»  zakażeniach bakteryjnych,
»  zwapnieniu tętnic,
»  a nawet przy boreliozie.

Jeśli masz wiele dolegliwości i trudno jest 
od czegoś zacząć, to jest to czas na CISTUS 
INCANUS. Trochę cierpki w smaku, ale cze-
góż nie zjemy, żeby było lepiej!
Na koniec polecam czystka jako program 
przeciwzmarszczkowy – posmarować 
twarz przy okazji sauny domowej w wan-
nie – doskonałe działanie odmładzające! 
I oczywiście pijemy WODĘ!

Wanda WIELOCH-BORKOWSKA
Bioenergoterapeutka
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Tak jak wszystkie kwasy tłuszczowe – zbudo-
wane są z długich łańcuchów węgla, wodoru 
i tlenu. Wyróżnia je jedynie posiadanie wiązań 
podwójnych pomiędzy wybranymi atomami 
węgla. Dzięki temu zaliczamy je do rodziny 
kwasów tłuszczowych nienasyconych, ponie-
waż kwasy nasycone nie posiadają takich 
podwójnych wiązań. Ten mały detal robi 
ogromną różnicę dla ich użyteczności.

Kwasy omega-3 należą do kwasów tłuszczo-
wych wielonienasyconych, co oznacza, że 
posiadają nie jedno, ale wiele wiązań podwój-
nych. Omega-3 są też nazywane Niezbędny-
mi Nienasyconymi Kwasami Tłuszczowymi 
(NNKT). 
Do najważniejszych kwasów omega-3 zali-
czamy :
»  kwas alfa-linolenowy (ALA), który posiada 

18 atomów węgla w łańcuchu i 3 wiązania 
podwójne;

»  kwas eikozapentaenowy (EPA), który posia-
da 20 atomów węgla w łańcuchu i 5 wiązań 
podwójnych;

»  kwas dokozaheksaenowy (DHA), który 
posiada 22 atomy węgla i 6 wiązań podwój-
nych.

Chociaż wszystkie trzy należą do jednej rodzi-
ny, to znacznie różnią się miejscem pocho-
dzenia. ALA znajduje się głównie w produk-
tach roślinnych takich jak olej lniany, siemię 

lniane, olej rzepakowy czy orzechy. Jednak 
EPA i DHA znajdziemy w produktach zwierzę-
cych, szczególnie w tłustych rybach morskich 
takich jak makrela, łosoś i śledź.
Spożycie kwasów omega-3 ma ogromny 
wpływ na zdrowie. Poprawiają one pracę ukła-
du sercowo-naczyniowego, obniżając ryzyko 
choroby niedokrwiennej serca i zmniejszają 
ryzyko powstawania blaszek miażdżycowych. 
Dieta bogata w omega-3 pomaga zmniejszać 
ryzyko powstania niektórych odmian nowo-
tworów, wspomaga rozwój oczu i mózgu, jed-
nocześnie chroniąc przed chorobą Alzheime-
ra, działają przeciwartretycznie, przeciwmiaż-
dżycowo, przeciwzakrzepowo, likwidują obja-
wy alergii, łuszczycy, depresji jak również 
cukrzycy typu 2.

Kwasy omega-6 znajdziemy przede wszyst-
kim w produktach takich jak jajka, olej 
słonecznikowy, olej rzepakowy, czerwo-
ne mięso, drób, orzechy. Wśród odmian  
omega-6 na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje kwas gamma-linolenowy, który wykazu-
je właściwości redukcji nadciśnienia, ryzyka 
niektórych odmian nowotworów i poprawę 
stanu skóry. Jednak możliwe i powszech-
ne jest nadmierne spożywanie kwasów  
omega-6, co ma negatywny wpływ na zdro-
wie ponieważ kwasy omega 6, znajdują się 
w często spożywanych produktach takich 

jak: oleje roślinne, margaryna, w wielu 
daniach przetworzonych przygotowanych 
na bazie olejów i tłuszczów np. ciastka, 
herbatniki, frytki.

Kwasy omega-9 posiadają tylko jedno wią-
zanie podwójne i klasyfikują się do rodziny 
kwasów tłuszczowych jednonienasyco-
nych. Głównym przedstawicielem kwasów  
omega-9 jest kwas oleinowy, posiadający 
18 atomów węgla i 1 wiązanie podwój-
ne. Kwas oleinowy znajdziemy szczególnie 
w oliwie z oliwek, oleju słonecznikowym 
i awokado Kwasy omega-9 obniżają poziom 
całkowitego cholesterolu, podwyższając 
jednocześnie „dobrą” frakcję HDL, co 
w efekcie prowadzi do obniżonego ryzyka 
miażdżycy, zmniejszenie wydzielania kwa-
sów żołądkowych, co wpływa na uczucie 
zgagi, niestrawności i pieczenia w żołądku. 

Stosunek omega-6 do omega-3 – tylko w rów-
nowadze, czyli we właściwych proporcjach. 
Chociaż obydwie odmiany tych kwasów tłusz-
czowych mają pozytywny wpływ na nasz 
organizm, to jednak ich nieodpowiedni stosu-
nek w diecie może się przyczynić do degrada-
cji zdrowia. Statystycznie ten stosunek wynosi 
20:1, a zaleca się, by wynosił 4:1 lub najlepiej 
2:1.

Niestety, dostarczamy kwasów omega-6 
w dużych ilościach, a jeśli jest ich za dużo, 
blokują działanie kwasów omega-3. Enzymy 
odpowiedzialne za metabolizm obu kwa-
sów są jednakowe, gdy “zajmą się” nad-
miarem omega-6, nie „pracują” z omega-3. 
Skutki w dłuższej perspektywie okazują się 
fatalne i nie tylko nie służą zdrowiu, ale 
sprzyjają poważnym problemom. Aby prze-
ciwdziałać temu niezbilansowaniu, należy 
ograniczać udział produktów przetworzo-
nych oraz wstrzymywać się od smażenia 
na głębokim tłuszczu. Warto także zacząć 
regularnie do sałatek dodawać na zimno 
olej lniany.
Nasz organizm nie jest w stanie sam 
wytworzyć kwasów omega. By cieszyć się 
zdrowiem, trzeba dostarczyć kwas linolowy 
(LA), czyli najważniejszy z kwasów omega-
6 oraz kwas linolenowy (ALA) najcenniejszy 
z grupy omega-3. Takie kwasy tłuszczowe 
tworzą błony komórkowe, czyli pełnią rolę 
ochroniarzy „na bramce”, czyli umożliwiają 
przepływ cennych składników, a nie wpusz-
czają wrogów. Należy je dostarczyć do 
organizmu wraz z dietą, co w dziesiejszych 
czasach nie jest łatwe, więc musimy uzupeł-
niać odpowiednimi suplementami. Wybór 
na rynku jest duży, przy wyborze warto 
zadbać o najwyższą jakość. Nie zawsze olej 
pozyskany z wątroby rekina, czy innej ryby 
jest akurat zdrowy i wysokowartościowy, 
tak jak to sugerują reklamy (pamiętajmy, że 
wątroba ma funkcję magazynowania i prze-
twarzania toksyn). 

Dokończenie na str. 7

Spotkanie z terapeutą
KWASY OMEGA -3, -6, -9
CZY SĄ ZDROWE I NIEZBĘDNE
CZYM SĄ I CZYM SIĘ RÓŻNIĄ
Kwasy omega 3, 6 i 9 są obecnie jednymi z najczęściej zamawianych suplementów przez 
osoby dbające o zdrowie. Chociaż słowo „kwasy” wywołuje często negatywne reakcje, 
a omega 3, 6, 9 należą do kwasów tłuszczowych, to ich spożycie jest związane z samymi 
dobrymi rzeczami.
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Dokończenie ze str. 6
Stosowanie oleju jest bezwarunkowo koniecz-
ne! Trudno nam wyobrazić sobie, aby jakie-
kolwiek urządzenie, sprzęt, maszyna, czy 
samochód mógł dobrze funkcjonować, bez 
dobrego smarowania, czyli naoliwienia. Wszy-
scy znamy powiedzenie – „jak nie posmaru-
jesz, nie pojedziesz” – bez oleju (...i to dobrej 
jakości) samochód nie pojedzie – silnik się 
„zatrze”, urządzenie, choć najlepsze nie 
będzie pracować. Podobnie mówimy – „brak 
ci oleju w głowie” – kiedy występują problemy 
w myśleniu, w nauce. Czyli sugerujemy, że 
potrzebujemy oleju, by dobrze funkcjonował 
mózg, a także serce, stawy, jelita,... cały orga-
nizm, bo nienaoliwiony się „zatrze” i zepsuje. 
Ważna jest również jakość zastosowanego 
produktu, aby skuteczność działania była 
pełna i trwała. 

Sprawdzone źródło, to Organic Sacha Inchi 
– olej z peruwiańskiego regionu Ameryki Połu-
dniowej. Olej Sacha Inchi był pilnie strzeżoną 
tajemnicą długowieczności Inków. Owoce 
Sacha inchi zyskały uznanie jako odkryte 
na nowo „super-foods” – zawierają rzadkie 
i cenne dla człowieka składniki odżywcze 
i niezbędne kwasy tłuszczowe. Od tysiącle-
ci był używany jako remedium na wszelkie 
problemy zdrowotne. Pełni rolę kosmetyku 
i leku. Olej z owoców Sacha inchi zawiera 
omega -3, -6, -9 w optymalnych proporcjach, 
o wysokiej wchłanialności oraz orzechowym 
smaku. Nasiona zawierają ok. 94% niena-
syconych kwasów tłuszczowych. Omega-3 
– 48,6%, Omega-6 – 36,8%, Omega-9 – 8,3% 
– białko, jod oraz witaminy A i E, (zawartość 
EPA i HDA jest o 13% wyższa niż w łososio-
watych).

Łatwo zauważyć, że w niektórych orzechach, 
a także oliwie, omega-6 jest za dużo. Czy 
oznacza to, że wspomniane produkty są nie-
zdrowe i  trzeba ich unikać za wszelką cenę? 
Nie! Kwasy omega mają wiele cennych walo-
rów zdrowotnych, a ich obecność w diecie 
trzeba jedynie równoważyć. 

Wystarczy stosować 1 raz dziennie 1 łyżeczkę 
oleju Sacha Inchi, a z pewnością kwasy tłusz-
czowe omega okażą się sprzymierzeńcami 
naszego zdrowia. 
Postawmy na oleje tłoczone na zimno, 
zwłaszcza nasz lniany i rzepakowy. Ogra-
niczmy tłuszcze zwierzęce. Trzymajmy się 
tej zasady. Zapewne poczujemy się lepiej 
w swoim ciele.

Joanna BORTLIK, 
Terapeuta dyplomowany

Spotkanie z terapeutą
KWASY OMEGA -3, -6, -9 CZY SĄ ZDROWE 
I NIEZBĘDNE CZYM SĄ I CZYM SIĘ RÓŻNIĄ

Praktycznie z Beauty Energy
Dokończenie ze str. 4
Wszystkie maseczki pozostawiamy na 
maksymalnie 10 min. po czym zmywamy 
letnią wodą. 

SERUM DO TWARZY
Jeżeli skóra wymaga mocniejszej regenera-
cji, jest bez życia, zmęczona, blada i wysu-
szona, polecam włączyć do pielęgnacji 
2x w tygodniu serum do twarzy – Visage 
serum. Jest to najsilniejszy preparat z serii 
Beauty Energy. Podczas prelekcji spotka-
łam się z tym, że kobiety stosują serum 
wyłącznie na skórę wokół oczu, po prostu 
jako serum pod oczy. Uwaga! Nanosze-
nie najsilniejszego preparatu na najbar-
dziej wrażliwą skórę okolic oczu wymaga 
zachowania szczególnej ostrożności. To 
ostatnie miejsce, gdzie nanosimy serum. 
Najpierw musimy wypróbować, jak reaguje 
na nie skóra twarzy, szyi i dekoltu. Deli-
katnie je wklepujemy, najlepiej wieczorem. 
Aby serum wniknęło głębiej, nanosimy na 
nie krem do twarzy. W przypadku skóry 
delikatnej serum może wywołać delikatne 
zaczerwienie, nie jest to jednak reakcja aler-
giczna, jak niektóre kobiety przypuszczają. 
Jest to reakcja rewersji, dlatego obowiązuje 
to, co napisałam o serum wyżej, stopniowo 
przyzwyczajamy do niego skórę. 
PROPOZYCJA: Aplikacja serum w trakcie 
tygodniowej kuracji przed jakimś ważnym 
dla nas wydarzeniem, czy to bal, wernisaż, 
opera itd. jednak nie codziennie długoter-
minowo.

KREM DO TWARZY
Pielęgnacja twarzy kremem to kwestia 
całkiem naturalna. Rano i wieczorem. Tak 
myślałam, dopóki podczas prelekcji nie 
zorientowałam się, że są osoby, które nie 
stosują żadnych kremów. Taka skóra jest 
wysuszona, nienawilżona i nieodżywiona. 
Oznaki te może wykazywać również skóra 
tłusta. Istnieje bowiem mylne założenie, 
że cery tłustej nie trzeba niczym smaro-
wać, a tym bardziej olejkami… Wszystkie 
kremy Beauty Energy z serii Renove zawie-
rają między innymi olej arganowy i migda-
łowy oraz oleje, które są przypisane do 
danego elementu, ewentualnie typu, cery. 
Wiemy, że krem możemy wybierać w for-
mie zabawy – opierając się o mandalę, 
intuicję, zapach czy działanie. I nigdy nie 
popełnimy błędu. Tutaj tylko powtórzę, że 
jeżeli mamy na przykład wysuszoną skórę, 
a jednak nas wabi, czy też potrzebujemy 
krem Protektin renove lub Artrin renove, 
należące do najmniej odżywczych i mogą 
one nie dostarczyć naszej skórze wystar-
czającej ilości składników odżywczych 
– możemy sprawić, by krem stał się bar-
dziej odżywczy dodając kilka kropel olejku 
arganowego lub migdałowego. Polecam 
i sama stosuję. 

Kosmetyki Beauty Energy wspierają naszą 
kreatywność, nie musimy bać się mie-
szania i łączenia. Preparaty przynoszą 
naszej skórze to, czego jej długo brakowa-
ło – naturalne wyciągi, które traktuje jak 

swoje własne. I dlatego na początku skóra 
dosłownie obsesyjnie ich pragnie. Możesz 
mieć poczucie, że musisz smarować i sma-
rować. To normalne, skóra stopniowo się 
nasyci. Nigdy nie popełnimy błędu, jeżeli 
wiemy, jak je stosować. 
Wierzę, że ww. podsumowanie zasad 
pomoże i będziesz mieć większy komfort 
stosując kosmetyki Beauty Energy, ponie-
waż są tego warte. 

Życzę Paniom pięknego maja  
z Beauty Energy,  

Marcela ŠTASTNÁ
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Dzisiaj chcę pokazać, że prawidłowo dobra-
na dieta jest w stanie pomóc chorym na 
cukrzycę, zahamować, a w niektórych przy-
padkach nawet cofnąć chorobę. Co więc 
zatem jeść i czego unikać kiedy już mamy 
cukrzycę?
1)  Wyeliminuj cukier (w tym wszystkie sło-

dycze, słodkie napoje, pasteryzowane 
soki owocowe, alkohol, słodkie pieczywo, 
słodzone jogurty, kefiry itd.)

2)  Ogranicz węglowodany – nie oznacza to, 
iż nie masz ich spożywać wcale, po pro-
stu ogranicz  oczyszczone (rafinowane) 
zboża – białe pieczywo, białe bułki itd., 
ziemniaki, makarony, ryż oczyszczony.

3)  Ogranicz produkty nabiałowe – nabiał 
zawiera laktozę – cukier mleczny, który 
niestety również przyczynia się do insuli-
nooporności i cukrzycy.

4)  Ogranicz produkty mięsne – obecnie 
zwierzęta przeznaczone na mięso kar-
mione są wysokoenergetycznymi pasza-
mi pełnymi zbóż – ich mięso jest tłuste. 
Jeżeli chcesz jeść mięso – wybieraj mięso 

zwierząt hodowanych naturalnie – krów 
karmionych trawą, kur grzebiących itd. 
Zupełnie zrezygnuj z wędlin i wyrobów 
wędliniarskich – są pełne soli, dodatków 
chemicznych, a te sklepowe zawierają 
dodatek zbóż, białek sojowych i innych 
zagęstników – kompletnie niepotrzebne 
składniki.

CO JEŚĆ?
1)  warzywa niskoskrobiowe – pomidory, 

ogórki, paprykę, bakłażany, cukinie, bro-
kuły, kalafior, wszystkie kapusty, sała-
ty, rukolę, roszponkę, szpinak, szparagi 
i wiele innych

2)  surowe soki warzywne – szczególnie soki 
zielone

3)  owoce o niskiej zawartości cukru – szcze-
gólnie grapefruity, owoce jagodowe (tru-
skawki, jagody, borówki, maliny, jeżyny), 
wiśnie

4)  orzechy, nasiona, pestki, awokado, 
młode kokosy

5)  kiełki

6)  warzywa strączkowe (fasola, groch, 
soczewica, ciecierzyca, bób, fasolka 
szparagowa)

7)  grzyby (pieczarki, grzyby leśne,  
shiitake itd.)

8) wybieraj zboża pełnoziarniste – np. razo-
wy żytni chleb na zakwasie, kupuj ryż peł-
noziarnisty, pełnoziarnisty makaron, grube 
kasze jak np. gryczana czy pęczak
9) częściej sięgaj po ryby (ale unikaj sma-
żenia ich na głębokim tłuszczu, nie kupuj 
śledzi w oleju, ani w śmietanie)

Talerz diabetyka powinien być kolorowy 
– JEDZ TĘCZĘ.

Przepisy nie tylko dla diabetyków

KREMOWY ZIELONY KOKTAJL
Składniki: 1 dojrzałe awokado, 1/2 długiego 
szklarniowego ogórka (najlepiej ze skórką), 
1 obrana ze skórki i pozbawiona pestek limon-
ka – lub sok z limonki, 60g świeżego szpinaku, 
1 łyżeczka chlorelli w proszku, 200ml wody. 

„Nadmiar słodyczy przyczyną goryczy” 
– czyli jak zdrowo karmić diabetyka
Cukrzyca jest chorobą XXI wieku, której negatywne skutki dla zdrowia są bardzo poważne. Miażdżąca większość diabetyków (około 90%) 
choruje na cukrzycę typu II, dawniej zwaną cukrzycą „dorosłych”, natomiast obecnie ten typ choroby dotyka nawet dzieci! 80% chorych na 
cukrzycę typu II cierpi również na otyłość, co wiąże się z tym, iż cukrzyca wynika ze złych nawyków żywieniowych i nieprawidłowego stylu 
życia (za mało snu, za dużo stresu, brak ruchu itd.).
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Wszystkie składniki zmiksować na gładki 
koktajl. Idealne danie na śniadanie! Jeżeli 
zależy Ci na bardziej orzechowym smaku 
– możesz dodać 1 łyżeczkę masła migdało-
wego lub sezamowego przed miksowaniem. 
Jeżeli lubisz smak imbiru – dodać do koktaj-
lu troszkę potartego świeżego korzenia.

CHŁODNIK POMIDOROWY
idealny na upalne letnie dni
Składniki na około 2 porcje: 6 średnich pomi-
dorów – najlepiej malinowych, 1/2 dojrzałego 
awokado, 1/2 zielonego szklarniowego ogór-
ka, 1/2 czerwonej papryki, 1 ząbek czosnku, 
szczypta soli, pieprzu do smaku, 1 łyżeczka 
tłoczonego na zimno oleju lnianego, natka 
pietruszki do przybrania.

Zmiksuj wszystkie składniki oprócz oleju 
i natki pietruszki na gładki krem. Wylej na 
talerz, dodaj olej lniany i posyp pietruszką.

ZAKWAS Z BURAKÓW
Do kamiennego garnka wrzucić kilogram 
obranych i pokrojonych buraków (najle-
piej z gospodarstwa ekologicznego), zalać 
dwoma litrami wody przegotowanej (źró-
dlanej lub mineralnej). Dodać trzy płaskie 
łyżeczki soli kamiennej, trzy ząbki czosnku 
i zawiniętą w gazę skórkę razowego chleba. 
Garnek przykryć gazą i trzymać w ciepłym 
miejscu. Po trzech dniach wyjąć skórkę, aby 
nie gniła. Sok używać do picia lub jako zupę. 
Pozostały przecedzić do butelek i trzymać 
w lodówce. Zużyć w ciągu miesiąca.

Kiszony barszcz dostarcza organizmo-
wi cenne składniki mineralne, wzmacnia 
i odkwasza organizm, przeciwdziała anemii, 
poprawia pracę wątroby.

SAŁATKA Z BURAKÓW
Składniki: 0,5 kg buraków ugotowanych 
w łupinach, 1 mała cebula, 2 kiszone ogórki, 
sok z cytryny, 1/2 łyżeczki mielonego kminku, 
sól, pieprz, zielona pietruszka, 1 łyżka oleju 
extra vergine.

Buraki obrać i zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach. Cebulę i ogórki pokroić w kostkę. 
Dodać przyprawy, olej, drobno pokrojoną 
pietruszkę i wymieszać.

ZUPA POROWA Z CIECIERZYCĄ
Składniki: ciecierzyca, namoczona przez noc, 
ziemniak, 2–3 pory, 2 ząbki czosnku, bulion 
warzywny, tarty parmezan, oliwa, sól, pieprz. 

Ciecierzycę ugotować do miękkości razem 
z ziemniakiem. Pory przekroić na pół 
i pokroić w krążki. W garnku rozgrzać oliwę, 
dodać pory z czosnkiem i podsmażyć aż 
będą miękkie. Dodać ugotowaną ciecierzycę 
razem z ziemniakiem. Dolać bulion i goto-
wać jeszcze kwadrans. Połowę zupy zmikso-
wać i połączyć z pozostałą częścią w garnku. 

KOTLETY Z KASZY GRYCZANEJ  
Z SOCZEWICĄ
Składniki: 1 szklanka ugotowanej zielonej 
soczewicy, 1 szklanka ugotowanej kaszy gry-
czanej niepalonej, 3 średnie ugotowane (może 
być na parze) marchewki, 1 cebula, 2 ząbki 
czosnku, sól, pieprz ziołowy, pieprz czarny 
mielony, sos sojowy (najlepiej Shoyu), zarodki 
pszenne do obtaczania, oliwa lub inny tłuszcz 
do smażenia 

Na oliwie dusimy poszatkowaną cebulkę 
z czosnkiem, następnie mieszamy kaszę, 
soczewicę, ugotowaną marchew (pokrojoną 
na plasterki) z uduszoną cebulką, dodajemy 
przyprawy, przepuszczamy przez maszynkę 
do mielenia. Formujemy kotleciki. Bardzo 
ładnie się lepią i w ogóle nie rozpadają pod-
czas smażenia czy pieczenia. Ja akurat lubię 
obtaczać w zarodkach pszennych, ale też 
może to być starty czerstwy chleb (tzw. bułka 
tarta) lub mąka. Można upiec w piekarniku 
– 30 minut na 150 stopni.

Dieta w cukrzycy nie musi być niesmaczna 
i nudna. Wystarczy pójść w sezonie na targ 
– pełen kolorowych warzyw, dojrzałych owo-
ców i wyczarować z darów natury przepyszne 
dania. Nawet jeżeli na początku warzywa nie 
cieszą nas tak, jak tradycyjne potrawy kuchni 
polskiej – gwarantuję, że z czasem przyzwy-
czaimy się do jedzenia jarzyn, a korzyści dla 
zdrowia będą ogromne.

Anna SZYDLIK
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Niczego nie powinno brakować 
Witam! Zostałem poproszony, aby napisać 
o witaminach, czy warto je suplementować 
i czy to prawda, że współczesny człowiek 
ma niedobory witamin. Niestety już dawno 
stwierdzono, że współczesne warzywa 
i owoce mają mniej witamin i mikroelemen-
tów niż 30 lat temu, kiedy uprawy rolne były 
mniej intensywne, np. współczesne polskie 
statystyczne jabłko ma o 50% mniej witami-
ny C, niż jabłka spożywane w Polsce 30 lat 
temu, a kalorii jest tyle samo. Jeśli chodzi 
o witaminę C, to nadal głównym jej źródłem 
w polskiej diecie jest ziemniak, który po 
ugotowaniu bez skórki traci 30% swojego 
białka, 16% błonnika i 35% witaminy C, a po 
ugotowaniu w skórce ma: 2g białka, 3g błon-
nika i 20mg witaminy C – te wartości dotyczą 
100g ziemniaka. Tak piszę o tej witaminie C, 
bo jest to jedna z najważniejszych witamin 
i jak wieść niesie, magazynujemy ją przez 
okres dostępu do świeżych warzyw i owo-
ców, a zimą i wczesną wiosną korzystamy 
z tych zapasów. 
Tak było kiedyś. Współcześnie wiele osób 
poprzez różne zaburzenia: smog, elektro-
-smog, toksyny, alergie, przewlekły stres, 
mikro-zapalenia, stres mitochondrialny, 
nie jest w stanie magazynować witaminy 
C i muszą dostarczać jej duże ilości na 
co dzień, co potwierdziliśmy w badaniach 
robionych u wielu dzieci i dorosłych w VEGA 
MEDICA. Te osoby muszą suplementować 
witaminę C cały rok, najlepiej dobrej jakości 
i czasem w dużych dawkach. Dla tych osób 

oraz tych chcących suplementować witaminy 
na co dzień, firma Energy wyprodukowała 
preparat Vitaflorin, który składa się z ekstrak-
tu owoców rokitnika zwyczajnego (200mg), 
ekstraktu owoców granatowca właściwego 
(50mg), ekstraktu z owocu cytryńca chińskie-
go (20mg), ekstraktu z owoców pigwowca 
chińskiego (20mg) oraz z ekstraktu z aloesu 
zwyczajnego (6mg). 

Owoce Rokitnika zwyczajnego zawierają 
dużo witamin (A, B, C oraz E), bogate są 
we flawonoidy, kwasy organiczne oraz wolne 
aminokwasy (znaleziono ich aż 18) oraz 
kwas palmitynowy (omega 7), który odpo-
wiedzialny jest za szybsze ziarninowanie ran 
i regenerację naskórka (zmarszczki). Eks-
trakt z rokitnika jest stosowany w kosmetyce 
do pielęgnacji skóry uszkodzonej przez pro-
mienie słoneczne (łagodzi stany zapalne), 
ma też zastosowanie w preparatach nawilża-
jących, przeciw łysieniu i przeciw łupieżowi. 
Wyciąg z oleju ma właściwości przeciwgo-
rączkowe, zaleca się go w chorobie wrzo-
dowej żołądka oraz dwunastnicy, w stanach 
zapalnych różnych narządów wewnętrznych, 
biegunkach, w okresie ciąży i karmienia. 
Ekstrakt z owoców jest bogatym źródłem 
naturalnej witaminy C, co daje wskazania do 
stosowania we wszystkich problemach zdro-
wotnych związanych z niedoborem witaminy 
C – np. osłabienie immunologiczne, choroby 
cywilizacyjne – poprzez działanie obniżające 
poziom cholesterolu oraz ciśnienie krwi. 

Granatowiec właściwy, to też wspaniały 
owoc, którym zachwyca się ostatnio medy-
cyna i dietetyka. Na 100g owoców grana-
towca przypada: tłuszcz 1,2g, sód 3mg, 
potas 236mg, węglowodany 19g, błonnik 
4g, cukry 14g, białko 1,7g, witamina C 
10,2mg, wapń 10mg, żelazo 0,3mg, witami-
na B6 0,1mg, magnez 12mg. Skład bardzo 
wartościowy i dlatego warto jeść te owoce 
lub łykać kapsułki z ekstraktem, który redu-
kuje złogi i zwapnienia w naczyniach, obni-
ża ciśnienie krwi. Zdaniem amerykańskich 
badaczy, warto stosować kuracje z owo-
ców granatu w schorzeniach cywilizacyj-
nych, w tym chorobach nowotworowych 
oraz w demencji (spowalnia proces choro-
by Alzheimera). Wykazano też skuteczność 
w zespole napięcia przedmiesiączkowe-
go (PMS – Premenstrual Syndrome) oraz 
w problemach z erekcją (wyciąg jest składni-
kiem wielu leków na tą dolegliwość, a u obu 
płci ponoć podnosi doznania erotyczne). 
Poza tym ekstrakt regeneruje skórę, popra-
wia jej ukrwienie i koloryt oraz przyśpiesza 
gojenie się zmian trądzikowych poprzez 
swoje działanie przeciwzapalne i antybakte-
ryjne. Zawarty w nich kwas elagowy wzmac-
nia ściany komórek, zapobiegając utracie 
przez nie wody, co spowalnia proces sta-
rzenia.

Cytryniec chiński („Wu Wei Zi”, co oznacza 
„owoc o pięciu smakach”), a jak 5 smaków, 
to działa też na wszystkie 5 elementów wg 
TCM, co już wskazuje jak szerokie może 
mieć zastosowanie prozdrowotne. Wywie-
ra pozytywny wpływ na kondycję fizyczną 
i psychiczną, a lecznicze działanie znane 
jest w medycynie naturalnej od tysiącle-
ci: zmęczenie, problemy z wątrobą i ser-
cem, obniża stężenie cholesterolu we krwi 
i reguluje poziom cukru. Stosowany jest 
w profilaktyce przeciwmiażdżycowej. Dzięki 
zawartości lignanów, które pobudzają układ 
nerwowy – powoduje wzrost siły i wytrzy-
małości mięśni. Lignany chronią wątrobę 
i uaktywniają w komórkach tego organu 
enzymy, które są odpowiedzialne za produ-
kowanie glutationu (silnego antyoksydan-
tu). Zapobiegają uszkodzeniom narządu 
i przyspieszają jego regenerację. Cytryniec 
chiński znajduje zastosowanie w przebiegu 
takich schorzeń jak wirusowe zapalenie 
wątroby. Z powodu tak spektakularnego 
działania ekstraktu z cytryńca nie powinny 
przyjmować kobiety w ciąży oraz osoby 
zmagające się z bezsennością i nadciśnie-
niem. Poza tym owoce cytryńca chińskiego 
nie wywołują skutków ubocznych. Ich stoso-
wanie jest bezpieczne i dobrze tolerowane 
przez ludzki organizm.

Pigwowiec chiński (pigwowiec okazały) 
– jest większy od japońskiego i pozbawiony 
kolców, wytwarza też większe owoce, które 
są wykorzystywane od tysięcy lat w TCM. 

Dokończenie na str. 11
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Dokończenie ze str. 10
Współcześnie potwierdzono działanie prze-
ciwkaszlowe, przeciwskurczowe i wydzielni-
cze w infekcjach oddechowych, infekcjach 
przewodu pokarmowego i zaburzeniach 
jelitowych (zaparcia). Zaobserwowano też 
pozytywne działanie w leczeniu ludzi o sła-
bej konstytucji. Najnowsze badania potwier-
dzają też działanie antyoksydacyjne i właści-
wości przeciwwirusowe. 

Aloes zwyczajny ma mnóstwo aktywnych 
substancji, np. aloina, barbaloina, alo-
eemodyna. Stosowany doustnie obniża 
poziom glukozy i lipidów we krwi u pacjen-
tów z cukrzycą i zespołem metabolicznym, 
a w „dużych dawkach” ma silne działanie 

przeczyszczające i żółciopędne oraz popra-
wia odporność. Stosowany jest też miejsco-
wo w postaci maści, kremu i żelu w wielu 
schorzeniach skórnych, np. owrzodzeniach, 
oparzeniach, ranach. Aloes zawiera też 
antyprostaglandyny, które hamują procesy 
zapalne i działają przeciwbólowo, dlatego 
zaleca się go w nerwobólach, reumatyzmie 
i gośćcu. Sok z aloesu ma działanie bakte-
riobójcze i stymuluje układ immunologicz-
ny, dlatego warto go stosować w jakiejkol-
wiek chorobie. 

Jeśli Państwo przeczytali te informacje, to 
widać wyraźnie jak szerokie zastosowanie 
ma preparat Vitaflorin i jak ważne są wita-
miny dla zachowania równowagi i zdrowia 

naszego organizmu. Do Vitaflorinu radzę 
zawsze stosować dodatkowo witaminę D3, 
codziennie i do końca życia, gdyż jest to też 
jedna z najważniejszych witamin. warto zba-
dać jej poziom we krwi i potem odpowied-
nio suplementować. Co do ewentualnych 
niedoborów witamin oraz innych istotnych 
składników odżywczych warto wejść na stro-
nę http://vegamedica.pl/diagnostyka/bada-
nie-poziomu-witamin i przynajmniej orien-
tacyjnie oszacować ewentualne niedobory. 
Zawsze też pamiętajcie o suplementacji 
mikroelementów preparatem Fytomineral, 
gdyż wiele mikroelementów wraz z witami-
nami tworzą w naszym organizmie home-
ostazę zdrowia fizycznego i psychicznego.

lek. med. Dariusz SZYMAŃSKI 

Niczego nie powinno brakować

Spróbujemy „napoju nieśmiertelności”?
Dokończenie ze str. 2
Nowoczesne studia naukowe przynoszą 
uzasadnienie: kolcowój zawiera ogromną 
ilość beta karotenu (ok. 8mg/100g) w biolo-
gicznie wysoko aktywnej formie, którą nasz 
organizm potrafi łatwo wykorzystać.

CO WIEDZIELI STARZY CHIŃSCY MĘDRCY
Zgodnie z tradycyjną medycyną chińską 
kolcowój silnie wzmacnia krew. Pod wzglę-
dem termicznym ma charakter neutralny, co 
oznacza, że nie ochładza nas, ani nie ogrze-
wa. Wpływa na funkcję yang nerek, pęche-
rza moczowego oraz na funkcję yang wątro-
by i pęcherzyka żółciowego, wzmacnia Qi 
śledziony. Pozytywnie wpływa na układ 
odpornościowy, chroni wątrobę i nerki, 
poprawia wzrok, krążenie krwi i przyspiesza 
metabolizm.

WŁAŚCIWOŚCI  
PRZECIWNOWOTWOROWE
Naukowcy dostrzegli w kolcowoju właści-
wości antynowotworowe skierowane prze-
ciwko różnym typom komórek rakowych: 

nowotwór płuc, szyjki macicy, piersi, jeli-
ta grubego, żołądka, wątroby, prostaty 
oraz przeciwko komórkom białaczkowym. 
79 pacjentów z chorobą nowotworową 
zostało poddanych studiom klinicznym. 
Odnotowano pozytywne działanie poda-
wania kolcowoju, stwierdzono również 
wzmocnienie działania niektórych leków 
cytostatycznych. Kolcowój minimalizuje 
także skutki uboczne chemioterapii i radio-
terapii, może służyć zatem jako odpowied-
nie uzupełnienie standardowego procesu 
leczenia chorób nowotworowych. (źródło: 
An evidence-based update on the pharma-
cological activities and possible molecular 
targets of Lycium barbarum polysaccharides. 
Drug Des Devel Ther 2014; 9: 33-78; A review 
of the anticancer and immunomodulatory 
effects of Lycium barbarum fruit. Inflammo-
pharmacology 2012; 20(6): 307-314)

KIEDY SIĘGNĄĆ PO JAGODY GOJI?
Czujesz się osłabiony, zmęczony i bez 
energii? Jesteś po chorobie i nie możesz 
naładować akumulatorów? Czujesz, że 

potrzebujesz „kopa energetycznego”? Roz-
jaśnienia umysłu i poprawienia samopo-
czucia duchowego? Przygotuj „życiodajny” 
napój: 1 łyżeczka Organic Goji + 30 kropel 
Fytomineralu. A jeżeli czujesz, że potrze-
bujesz czegoś więcej, dodaj pół łyżeczki 
Organic Sea Berry. Nie zapomnij o kropli 
wysokiej jakości oleju (np. Organic Sacha 
Inchi), by dobrze przyswoić witaminy A i E. 
I tak powstaje doskonały naturalny Energy 
drink!

ODŻYWCZA KASZA Z ORGANIC GOJI
dowolna owsianka lub płatki według uznania, 
mleko roślinne lub krowie (polecamy ryżowe), 
suszone daktyle, wiórki kokosowe, orzechy 
włoskie, Organic Goji

Owsiankę wymieszać z mlekiem, krótko 
(1–2 minuty) pogotować lub tylko zalać 
gorącym mlekiem i pozostawić na chwilę 
pod przykryciem. Posypać wiórkami koko-
sowymi. Dodać parę suszonych pokrojo-
nych daktyli, orzechów posiekanych na 
kawałeczki i „posłodzić” Organic Goji. 
Taki posiłek obfituje w błonnik i substancje 
odżywcze. Zgodnie z tradycyjną medycyną 
chińską rano ogrzeje nasz organizm od 
środka, tzn. trawienie, wesprze nerki i śle-
dzionę, poprzez co również tworzenie się 
krwi. 

mgr inż. Štěpánka GRUBEROVÁ

PRODUKTY ZIELONE: ŻYCIE W PEŁNI

Produkty zielone możemy wykorzystać 
do łagodzenia problemów wynikających 
z upływu czasu. 

MAJ (element Ogień) – ORGANIC GOJI
Maj bywa miesiącem przełomowym 
pomiędzy okresem chłodu i ciepła. 
Czas pomału zakłada letnie szaty, a nas 
goni wszystko, czego z powodu zimo-
wej i wiosennej niepogody nie zdąży-
lismy zrobić. Ponadto wciąż jeszcze 
dopada nas wiosenne zmęczenie. To 

jeszcze jeden powód, by sięgnąć po 
Organic Goji. Goji wyraźnie uczestniczy 
w rozwoju naszych własnych sił, poma-
ga nam przetrwać chwile, kiedy bez 
energii rozważamy, co dalej. W medy-
cynie chińskiej kolcowój stosowany 
jest nie tylko jako tonik wzmacniający 
witalność i przedłużenie życia, ale też 
do poprawy wzroku – to nam się przyda 
podczas wzrostu intensywności światła 
słonecznego. 

Eva JOACHIMOVÁ

PORADNIA  
PRODUKTÓW ZIELONYCH

»  Jaką ilość jagód kolcowoju zawiera 
jedna łyżeczka proszku Organic Goji?

Koncentracja jednej dawki, czyli jed-
nej łyżeczki, odpowiada w przybliżeniu 
50g suszonych jagód kolcowoju.
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Świadome życie
Jesteśmy zasypani czynnościami, które wypełniają nasze dni, godziny, minuty, sekundy. 
Myśli pędzą na pełnych obrotach. Jedna myśl goni drugą tak, że czasami możemy mieć 
wrażenie, że to właśnie one są tym, co nami kieruje i że nie mamy nad nimi żadnej władzy. 
Wręcz nawet nie mamy władzy nad emocjami, które te myśli wywołują. I idziemy jeszcze 
dalej – w końcu myślimy, że nie panujemy nad rzeczywistością naszej firmy, nad własnym 
życiem, że na to, co odgrywa się na zewnątrz, nie potrafimy wpłynąć.

Za czym bez przerwy pędzimy? Za pie-
niędzmi? Za szczęściem? Za uznaniem? 
Za iluzją, że następnego dnia nie będziemy 
musieli pędzić? Trzymamy się własnego 
grajdołka z przekonaniem, że „to jest moje“ 
a „tamto znowu twoje“? Ile razy dziennie 
zatrzymujemy się? Jak często zwalniamy 
w pełni świadomi siebie? Ze świadomo-
ścią swojego ciała, każdej jego części, jego 
procesów. Ze świadomością pełnej obecno-
ści. Czy w ogóle jesteśmy jeszcze do tego 
zdolni? Czy chcemy przynajmniej na chwilę 
zatrzymać tą swoją szaloną jazdę? Rozej-
rzeć się wokół? Stworzyć nowe zasady, 
nową rzeczywistość, w której będzie nam 
wygodniej?
 
TYLKO SPRÓBOWAĆ!
W trudnej sytuacji zatrzymać się, wziąć 
głęboki wdech. Odczuć powietrze napeł-
niające nasze płuca. Odczuć jak pod-
nosi się katka piersiowa, a następnie 
obserwować, jak z wydechem opada… 
Poczuć siebie samego aż do korzeni. 
Przyjąć fakt, że wszyscy jesteśmy nawza-

jem połączeni, poprzeplatani jak nitki. 
Następnie swobodnie powoli zadecydo-
wać, jaki wpływ na nas będą miały oko-
liczności zewnętrzne i czy chcemy, żeby 
właśnie taki miały. 
Nastawić się na odbiór. Spojrzeć na swoje 
ręce, na palce i dłonie. Codziennie poma-
gają nam wykonywać wiele czynności, które 
zautomatyzowaliśmy. Bez wprawy naszych 
rąk stalibyśmy się bezbronni i ogranicze-
ni! Potrafią delikatnie głaskać, łaskotać. 
Potrafią tworzyć wspaniałe dzieła. Reagują 
na nasz najdelikatniejszy bodziec. I nagle 
rzeczywiście na nie spoglądamy. Giętkie 
stawy, gładkie paznokcie, doskonałą skórę 
całych ramion. Zauważymy każdą rysę na 
dłoniach, znamiona i włoski na przedra-
mionach, poczujemy płynącą krew i być 
może uświadomimy sobie komórki, które 
tworzą nasze ręce … Nawet pozorna brzy-
dota zyska swoje istotne znaczenie. Ręce, 
całe ramiona – są tylko nasze. Nigdy nie 
będą przypominać ramion innej osoby. Są 
wyjątkowe, mądre i doskonałe. Są wyrazem 
nas samych. 

Całe ciało jest ucieleśnieniem naszych 
wyobrażeń o sobie. Możemy z niego czytać 
jak z księgi swego życia. Znajdziemy w nim 
ślady swych myśli, przekonań, stylu życia… 
Czy kochamy swoje ciało tak, jak na to 
zasługuje? Czy też zauważamy go dopiero 
w chwili, kiedy nas zaboli?
Świadomość siebie, połączenie z wszelką 
egzystencją. To jest świadome życie. Opusz-
czenie czynności automatycznych i pustych 
fraz. Porzucenie bezrefleksyjnego zacho-
wania i postępowania. To niesie ze sobą 
spowolnienie. Zwolnienie we wszystkich 
obszarach naszego życia. Przestać się spie-
szyć i ponownie zacząć zauważać wszystko, 
co dzieje się wewnątrz nas i na zewnątrz. 
Wszystko, czego częścią jesteśmy. Zoba-
czyć sytuacje, w których poprzez myślenie, 
postawę i nastroje uczestniczymy. Swoją 
uwagą wzmacniać tylko to, co jest zgodne 
z naszym wnętrzem, sercem, duszą... 

SAMA SIĘ UCZĘ 
Uczę się nastrajać na to, czego naprawdę 
z głębi duszy pragnę, a następnie to realizo-
wać. Zanurzyć się w sobie, otworzyć ukry-
te drzwi, odrzucić niedziałające programy. 
Wtedy znajdę odwagę, by bez udawania 
uznać głębokie prawdy. I zadać pytania: 
„Czego pragnę? Co jest dla mnie ważne?“ 
Czy jest to przyjście na czas do pracy, 
odpowiedzenie na e-mail… lub rozkosz, jaką 
przeżywam, kiedy rozcieram na ciele delikat-
ny ziołowy balsam do ciała? Kiedy muskam 
dłońmi powoli skórę, obserwuję jak balsam 
się wchłania, jak czyni miękkim całe ciało 
i nadaje mu zapach…w takiej chwili nie 
rozumiem, dokąd nieustannie pędzę, dla-
czego wciąż w kółko potrafię stresować się 
głupstwami. W jednej chwili ta iluzja, która 
nosi nazwę cywilizowanego świata przestaje 
mieć sens. Zaczynam widzieć go całkiem 
gdzie indziej, w zupełnie innych czynno-
ściach. Uświadamiam sobie, że życie powin-
no być proste, wypełnione twórczą dzia-
łalnością dającą spokój i radość. I z tej ini-
cjatywy powinniśmy czerpać wszyscy wiele 
energii, być zdrowi i witalni. Życie powinno 
być wesołe, przyjemne, pełne wszelkiego 
dobra. Powinno być przeżywane świadomie, 
ponieważ dopiero wtedy będziemy poświę-
cać swój czas tylko temu co ważne, rzeczy-
wiste, prawdziwe. 

Świadome życie jest sztuką, którą ponownie 
możemy sobie przypomnieć. 

Potrafimy przyznać, że mamy taką moż-
liwość życia? Zmienić przyswojone zasa-
dy. Tworzyć nową rzeczywistość. Uczyć 
siebie i swoje dzieci innego spojrzenia na 
świat. Tylko spróbować możliwości zmiany 
– samym zarodkiem myśli… pozwolić, by 
przepłynęła przez nasze ciało, aż do pod-
świadomości, ukorzenić, by mogła zakieł-
kować…

Petra KAPLÁNKOVÁ

maj 2018
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Regularny rytm i optymalna 
częstotliwość uderzeń serca 
są dla zdrowia bardzo istotne
W normalnych warunkach u zdrowego, przeciętnie wysportowanego (tj. sprawnego 
ruchowo i kondycyjnie) człowieka częstotliwość uderzeń serca w spoczynku ma wartość 
od 50 do 80 uderzeń na minutę i rytm serca jest regularny. Idealnie, gdy wartość ta znajduje 
się w dolnym przedziale zakresu, tj. ok. 50 – 60/minutę.

PRZYCZYNY I OBJAWY  
TACHYKARDII I INNYCH ARYTMII
W praktyce spotykamy się jednak częściej 
z wyższymi wartościami częstotliwości ude-
rzeń w spoczynku. Jeżeli wartość ta prze-
kracza 80 uderzeń / na minutę (ewent. 
powyżej 90 uderzeń / min. według starszych 
klasyfikacji) jest klasyfikowana jako przy-
spieszona akcja serca czyli tachykardia. Przy 
wyższej częstotliwości serce szybciej się 
męczy, pracuje intensywniej i nieekonomicz-
ne. W przypadku konieczności „zwiększenia 
wydajności”, np. przy pracy fizycznej, biegu, 
wchodzenia pod górę itp. nie jest w stanie 
zaspokoić zwiększonych potrzeb organizmu 
(jego poszczególnych organów, szczególnie 
mięśni) w zaopatrywanie w tlen. Objawia 
się to dusznością, szybszym zmęczeniem, 
w poważniejszych przypadkach (w chorobie 
wieńcowej serca) również bólem za most-
kiem (stenokardią), a nawet zapaścią. 
Nieregularna akcja serca, która najczęściej 
pojawia się z powodu dodatkowych skur-
czów komorowych lub u starszych osób 
w związku z migotaniem przedsionków, 
dodatkowo zwiększa objawy niewydolności 
serca. Powyższe stany nie muszą być spowo-
dowane wyłącznie słabą kondycją i brakiem 
treningu serca, ale również poważniejszymi 
organicznymi chorobami serca, jak na przy-
kład choroba niedokrwienna serca, otyłość 
często połączona z zespołem metabolicz-
nym, nieopanowane (tj. niedostatecznie 
leczone) wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia 
funkcji tarczycy, anemia itp. 

Do czynników wywołujących, ewent. nieko-
rzystnie wpływających na tachykardię i aryt-
mię w ogóle, należy również stres emo-
cjonalny, nadmierne stosowanie substancji 
drażniących układ sercowo-naczyniowy oraz 
ośrodkowy układ nerwowy (kofeina, nikoty-
na, narkotyki, niektóre leki i napoje pobudza-
jące), jak i niedostateczny czy nieregularny 
sen i odpoczynek. 
Jeżeli za szybszą akcją serca kryje się „tylko” 
szybkie i stresujące tempo życia połączone 
z niedostateczną ilością snu i relaksu, środ-
ki zaradcze i pomoc są z reguły prostsze, 
chociaż nawet wówczas nie każdy łatwo 
przyjmuje i przeprowadza zmiany w swoim 
myśleniu. 
Oznacza to przewartościowanie swojego 
dotychczasowego stylu życia z mocnym 
postanowieniem dokonania w nim pozytyw-
nych zmian. Oprócz dobrego psychologa, 
czy psychoterapeuty, który potrafi odkryć 
i nazwać problem oraz właściwie ukierun-
kować pacjenta, mogą przynieść korzyści 
również niektóre produkty Energy.

PRODUKTY ENERGY
Koncentrat ziołowy Korolen to podstawo-
wy preparat przy rozwiązywaniu problemów 
układu sercowo-naczyniowego. Harmonizu-
je drogę serca i równocześnie oczyszcza 
organizm. Na początku należy go stoso-
wać w mniejszej dawce, np. 2–3x dzien-
nie 2–3 krople na szklankę wody, później 
3x dziennie 7 kropel. Po trzech tygodniach 
należy zrobić jeden tydzień przerwy i powtó-
rzyć cykl kilkukrotnie. 
Powinniśmy także dostarczać organizmowi 
niezbędnych i ważnych minerałów dobrej 
jakości (dotyczy to szczególnie serca i jego 
układu przewodzącego). W idealnie przy-
swajanej czyli koloidalnej formie zawiera 
je naturalny suplement diety Fytomineral. 
Organizm wykorzystuje minerały w proce-
sach metabolicznych licznych reakcji bio-
chemicznych, gdzie działa jak katalizator 
– na przykład cynk. Wapń, magnez i potas 
wpływają z kolei poprzez stabilizację na 
błony komórkowe miocytów (komórek mię-
śnia sercowego) oraz układu przewodzenia, 
co przejawi się działaniem antyarytmicznym. 
Najlepszym sposobem dawkowania to roz-
puszczenie 25 do 30 kropel w szklance wody 
i wypicie jej w ciągu dnia.

Dobre wyniki i doświadczenia mamy z kon-
centratem roślinnym Stimaral, który jest 
takim „regulatorem” nastroju i pomocni-
kiem w usuwaniu skutków stresu. Jego 
wpływ jest wyraźniej odczuwalny u ludzi 
nadmiernie i przewlekle zestresowanych, 
drobiazgowych, osłabionych, z większymi 
skłonnościami do zapadania na nerwicę 
serca. Dawkowanie: na początku 3–4 krople 
2x dziennie (rano i w południe), po kilku 
dniach należy zwiększyć dawkę do 6–7 kro-
pel 2x dziennie. Po trzech tygodniach sto-
sowania następuje zawsze tygodniowa prze-
rwa, co jest już powszechnie znanym faktem 
praktycznie u wszystkich preparatów Energy. 
Zalecamy, by cykl kilkukrotnie powtórzyć. 
Spośród środków uzupełniających poleca-
my również kąpiele relaksacyjne z dodat-
kiem soli do kąpieli Biotermal z Podhájskiej. 
Wpływ relaksacyjny i regeneracyjny kąpieli 
wzmacnia także dodatek substancji humu-
sowych i naturalnych olejków eterycznych 
w preparacie Balneol. 
Zaleca się, by po kąpieli zastosować 20-minu-
towy okład relaksujący (podczas którego 
naturalne minerały będą wchłaniane przez 
skórę). Korzystnie oddziaływają również 
relaksacyjne masaże ciała oraz refleksyjny 
masaż stóp z wykorzystaniem bioinforma-
cyjnych kremów Ruticelit lub Artrin. 

Do środków profilaktycznych należą także 
odpowiedni regularny ruch, pobyt na łonie 
natury i sport rekreacyjny. Regularny styl 
życia z wyeliminowaniem wszystkich sub-
stancji szkodliwych i uzależniających oraz 
odpowiednia dawka odpoczynku i snu 
powinny stać się oczywistością. Podobnie 
jak należy dbać o odpowiednie nawadnia-
nie organizmu. Myślenie prewencyjnie jest 
o wiele mądrzejsze i tańsze niż późniejsze 
mozolnie, połączone z bólem, eliminowanie 
problemów zdrowotnych, stanowiących kon-
sekwencje zaniedbań i niewłaściwego stylu 
życia.

lek. med. Július ŠÍPOŠ

maj 2018
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Od chęci zależy naprawdę dużo
Białystok jest szczególnym punktem na 
mapie Polski. Tam preparaty Energy zna 
naprawdę wiele zainteresowanych zdrowym 
stylem życia osób. Nic nie dzieje się przez 
przypadek. Liczą się chęci, wiedza, empatia 
i zaangażowanie w rozwój siebie w pierw-
szej kolejności, by potem móc wszystkie te 
umiejętności wykorzystać w pracy z klien-
tem. Zachęcić do poznania potrzeb swo-
jego organizmu i pokazać, jak przy użyciu 
właściwych terapii i produktów osiągnąć 
lepszą jakość życia. Kierownik białostockie-
go Klubu Energy – Marcin Kosior odebrał 
w marcu br. nagrodę za najprężniejszy dzia-
łający Klub w roku 2017.  
Klub Zdrowia Energy w Białymstoku to 
miejsce, które od 7 lat funkcjonuje jako 
punkt holistycznej medycyny naturalnej 
oraz szerzenia profilaktyki zdrowia. Obok 
specjalistycznych konsultacji oraz terapii 
manualnych, można uzyskać tutaj fachowe 
doradztwo w zakresie doboru i stosowa-
nia preparatów Energy. Ich pełna oferta 
jest również do nabycia na miejscu. Klub 
zapewnia też możliwość wykonania testu 
obciążeń metodą dr Volla (biorezonans) 
wraz indywidualnym doborem preparatów 
ziołowych. 

Konsultantką medyczną w Klubie jest 
lek. med. Anna Dudzienko, współpracująca 
z firmą Energy od prawie 20 lat. Jest specja-
listą rehabilitacji ogólnej i chorób narządu 
ruchu. Od ponad 15 lat praktykuje również 
medycynę naturalną i wykorzystuje w niej 
terapie manualne tj. refleksologia twarzy 
i głowy oraz terapia czaszkowo-krzyżowa. 
Efekty jej pracy z pacjentem przekładają się 
na wciąż rozszerzającą się grupę osób zainte-
resowanych poprawą swojego stanu zdrowia. 
O tym, że taka praca daje efekty, przekonują 
się dość szybko. Otwartość i zaufanie do 
lekarza niewątpliwie są czynnikami, które 
znacząco wpływają na tempo zachodzących 
w nich pozytywnych zmian. 
Przedstawiamy Państwu opis terapii, 
które znajdują się w ofercie Klubu Energy 
w Białymstoku:
1.  Test obciążeń organizmu Supertronic 

metodą dr Volla (biorezonans/elektroaku-
punktura/EAV)

 »  poprzez zmierzenie wartości odpowied-
nich punktów, a następnie przeanalizo-
wanie ich, można stosunkowo dokładnie 
ustalić źródło ewentualnych problemów 
i wybrać najlepszą formę terapii zanim 
ujawni się pełen obraz kliniczny choroby; 

urządzenie umożliwia również przete-
stowanie preparatu lub połączenia pro-
duktów, które pomogą w odnowieniu 
funkcjonowania narządu – jego regene-
racji

2. Specjalistyczne konsultacje lekarskie 
z zakresu rehabilitacji ogólnej i chorób narzą-
du ruchu
 »  po złamaniach i urazach, przy dysfunk-

cjach i niedowładach,
 »  przy zespołach bólowych i zwyrodnienio-

wych, osteoporozach
 »  przy wadach postawy i skoliozach, sta-

nach zapalnych mięśni
3. Refleksologia twarzy i głowy
 »  bodziec dla mózgu, pobudza procesy 

samoregulacji i samoleczenie
 »  pomocna przy schorzeniach neurolo-

gicznych różnego pochodzenia
 »  przy stanach depresyjnych i lękowych, 

bezsenności
 »  terapia bólu różnego pochodzenia, 

migreny, neuralgie, osteoporoza
 »  otyłość, paraliż, parestezja, schorzenia 

narządów słuchu i wzroku
 »  stwardnienie rozsiane (SM), choroba 

Parkinsona
 »  zaburzenia krążenia, pracy tarczycy, prze-

wlekłego zmęczenia 
 »  zespół napięcia przedmiesiączkowego 

(PMS)
4. Terapia czaszkowo-krzyżowa 
 »  dolegliwości kręgosłupa i stawów obwo-

dowych, bóle głowy i migreny
 »  chroniczne zmęczenie, nerwobóle, stany 

pourazowe 
 »  zaburzenia snu i nastroju, przemęczenie, 

obniżenie odporności
 »  nerwice, autyzm, mózgowe porażenie 

dziecięce, nadpobudliwość u dzieci
 »  zaburzenia koncentracji i kłopoty z ucze-

niem się u dzieci
 »  nietrzymanie moczu, depresja popo-

rodowa, urazy okołoporodowe matki 
i płodu

 »  stany depresyjne po traumach fizycz-
nych, emocjonalnych i inne.

Zapraszamy do odwiedzin i wzięcia spraw 
we własne ręce z pomocą doświadczonego 
personelu!
Klub Zdrowia Energy w Białymstoku 
Budynek DH Panorama
ul. Legionowa 9/1 lok.149
15-281 Białystok 
tel. 691 040 175  
email: energy.bialystok@gmail.com
Godziny otwarcia: PN.–PT. 9–17,SOB. 9–14
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KLUB ENERGY ADRES KIEROWNIK GODZINY OTWARCIA TELEFON / E-MAIL / WEB

Białystok SKLEP ZIELARSKI ENERGY 
I GABINET MEDYCYNY 
NATURALNEJ 
ul. Legionowa 9/1 lok. 149 
DH „PANORAMA” I p.  
15-281 Białystok

Marcin Kosior od poniedziałku 
do piątku 9.00–17.00  
sobota 9.00–14.00

tel. kom. 691 040 175  
energy.bialystok@gmail.com

Bydgoszcz ATMIX 
ul. Kasztanowa 66 
85-605 Bydgoszcz

Urszula Wrzeszcz od poniedziałku 
do piątku 9.00–20.00, 
w innych godzinach 
– po uzgodnieniu 
telefonicznym

tel. 52/ 341 41 17, 
tel. kom. 512 169 326
www.atmix.com.pl
galeria@kasztanowa.com

Katowice F.H. MELISA
ul. 1000-lecia 88
40-871 Katowice

Alicja Jaklewicz od poniedziałku 
do piątku10.00–17.00
sobota 9.00–13.00

tel. kom. 607 557 672
www.almel.pl
almel88@interia.pl

Pszczyna Gabinet Zdrowia SEDNA
ul. Bednorza 1

Krystyna 
Malinowska

od poniedziałku 
do piątku 10.00–17.00

tel. 607 692 905
energy.sedna@gmail.com

Warszawa VEGA MEDICA s.c.  
ul. Szafarczyka 5  
(róg Kasprzaka i Bema)
01-227 Warszawa

Dariusz Szymański

osoba do kontaktu: 
Dorota Krassowska

sprzedaż preparatów: 
pn.–pt. 9.00–20.00 
rejestracja nowych KE: 
pn.–pt. 9.00–14.00

tel. 22/632 15 14, 
22/632 16 14
www.vegamedica.pl

Wrocław „HERTMAN“ Leszek Hertman od poniedziałku 
do piątku 9.00–18.00
na terenie Wrocławia 
dowóz produktów 
GRATIS

tel. 501 212 279 
hertman@onet.eu

Zielona Góra Sklep Matka Natura
ul. Boh. Westerplatte 9 
(wejście od strony Topazu)
65-001 Zielona Góra

Anna Kolas od poniedziałku do 
piątku 10.00–18.00 
soboty tylko dla 
wcześniej umówionych 
Klientów

tel. 607 959 100
facebook: Matka-Natura Punkt 
Konsultacyjny
anna.kolas@interia.pl

Po poradę, na konsultacje oraz na zakupy, 
zapraszamy do naszych Klubów Energy

Klub Energy  
w Katowicach
z siedzibą w Sklepie Zielarskim MELISA 
ul. 1000-lecia 88 zaprasza 23. 05. na:

»  badania rezonansowe metodą Volla 
od godziny 10.00–17.00

»  o godz. 17.00 wykład terapeuty-
biotronika Joanny Bortlik na temat 
„Cudowne właściwości oleju Sacha Inchi 
i możliwości jego stosowania”

Wstęp wolny, przewidziany poczęstunek 
i upominki



www.energy.sk/pl
*Promocja dla Klubowiczów i Konsultantów Energy  

trwa od 04. 05. do 29. 05. 2018r. lub do wyczerpania zapasów.

Dodatkowo*:
»  Osoby prowadzące 

działalność gospodarczą, 
mające w naszej firmie 
status KONSULTANTA 
zapraszamy po specjalną 
ofertę dedykowaną.  
Info w Klubach Energy 
i w centrali.

Fytomineral, Probiosan inovum,
Cistus incanus forte,
Dermaton oil, Dermaton gel.

Wielobarwne 
majowe okazje*


