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Produkty kwietnia
Kwiecień powinien sobie przypomnieć, czym jest dobre 
wychowanie i zastanowić się, jak wygląda piękna wiosna. 
Nie czeka nas ani dużo ciepła, ani zimna. Po prostu 
przyjemne dni, zachęcające do spacerów pod rozkwitającymi 
drzewami. Idylla, na jaką zasługujemy po zimie. 
Żeby zagwarantować sobie naprawdę wiosenną energię, 
możemy sięgnąć po koncentrat Regalen, którego siła 
wiosennego przenikania wybudzi nas ze snu zimowego. Czasami 
jednak przyczepi się do nas alergia i nie waha sie podłożyć nam 
nogi, chodzimy zasmarkani – żeby to zatrzymać, przyjaźnimy 
się nie tylko z Regalenem, ale też Probiosanem. Swoje zadanie 
na tym polu spełnia też Cytosan, ponadto oferuje wiosenne 
oczyszczenie. W kwietniu Uniwersum przynosi okres przejściowy 
Ziemi, a to otwiera bardzo ciekawą możliwość powrotu do 
naszych pierwotnych energii, które wybraliśmy sobie na nasze 
funkcjonowanie na ziemi i które są optymalne do życia. Na ten 
powrót wyjątkowo dobrze nada się Raw Ambrosia, docenimy jej 
działanie na równowagę hormonalną organizmu, która czasami 
trochę cierpi z powodu radykalnego stylu życia. Podsumowując, 
przynajmniej wspomnieć musimy o olejach terapeutycznych, 
o których więcej informacji znajdziecie w środku Vitae.
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SŁOWO WSTĘPU 

JAK BEZPIECZNA JEST STREFA KOMFORTU
Każdy przeczuwa, o czym będzie ten tekst. I prawie każdy 
wie, jakie to złudzenie – czuć to bezpieczeństwo. Bo co 
z tego, że siedzimy sobie w ciepełku, znamy na pamięć 
plan dnia i tygodnia i wiemy, co zjemy na obiad. Owszem, 
to może działać uspokajająco, co jednak absolutnie 
nie „wyłączy” w naszych głowach zaciekawienia tym, 
co nieznane. Janek skoczył ze spadochronem – chyba 
oszalał, przecież jest po czterdziestce, Kasia biega  - też 
sobie wymyśliła sposób na zabicie nudy, Magda z mężem 
przeszli na dietę i chudną tak, że niedługo znikną – no co za 

czasy?! Tymczasem u nas wszystko jakoś tak „leci”, rok nie 
wiadomo kiedy znowu upłynął i gdyby go podsumować, 
to chyba wystarczyłoby machnąć ręką. I co? Czy dobrze 
nam z tym? Odpowiedź bywa twierdząca, choć bez 
większego przekonania w głosie. Czy to wynik zazdrości, 
lęku, czy może nieumiejętności wyartykułowania swoich 
marzeń, które można by przekuć w plan? Tak naprawdę 
wszystko jedno. Najważniejsze, to w końcu się odważyć, 
by zrobić ten krok. To co, że wyjdziemy na dziwaczkę, 
kiedy po pięćdziesiątce zamarzy nam się nauka salsy, 
skoro nas to uszczęśliwi? Może spakujmy bagaż i udajmy 
się w pojedynkę do sanatorium zostawiając plotkarom 
pożywkę do domysłów „bo wiecie, co tam się wyprawia”? 
Wiosna w pełni! Chce się żyć, lepiej wyglądać i częściej 
uśmiechać. Każdy nowy drobiazg to krok naprzód. 
Choćby spacer z psem w drugą stronę ulicy, czy zmiana 
dressingu do sałatki. Wielkanoc nadchodzi. I jeśli czytaliście 
Państwo uważnie ostatnie dwa wydania Vitae, to być może 
próbowaliście odważnie rozpocząć dietę oraz na spokojnie 
z niej wyjść. Żeby nie zepsuć jej efektów – proponujemy 
Wam te święta z udoskonalonymi przepisami. 
Że to nie to samo – a skąd ta pewność, że nie będzie lepsze, 
smaczniejsze? Nieduże ryzyko – takie wyjście poza strefę 
bezpieczeństwa… A jeśli zasmakuje, to może nadejdzie 
pora na krok kolejny i na większy apetyt na życie. Lepiej nie 
żałować, że się nie spróbowało…Prawda?

Świąt pełnych słonecznych barw i drzwi otwartych na 
przyjmowanie nowych bodźców Państwu życzymy!

Załoga Energy Poland

Dawno minęły czasy, kiedy baliśmy się tłuszczów 
i olejów jak diabeł święconej wody. Nikt dziś nie 
wątpi, że oleje roślinne korzystnie wpływają na 
nasze zdrowie i warto zwiększać ich ilość w diecie, 
w przeciwieństwie do tłuszczów zwierzęcych, ze 
spożyciem których nie powinniśmy przesadzać. 
Wyjątkiem są oleje obecne w tłustych rybach, 
które nas, dorosłych, dosłownie chronią przed 
„zgłupieniem”, a u dzieci zapewniają prawidłowy 
rozwój układu nerwowego.

Kuracja olejem



GARŚĆ NIEZBĘDNEJ TEORII
Oleje zasadniczo dzieli się na dwie podstawowe grupy – oleje 
nasycone i nienasycone. Nie muszę tłumaczyć chemikowi, że 
chodzi o nasycenie lub nienasycenie atomów węgla w łańcuchu 
kwasów tłuszczowych atomami wodoru. Zwykły śmiertelnik 
przeczytawszy poprzednie zdanie wyłączył usiłowanie 
zrozumienia i dlatego postaram się być bardzo praktyczna. 
Mówiąc prosto - tłuszcze nasycone i oleje mają bardziej stałą 
konsystencję, są gęstsze i nadają się do obróbki cieplnej potraw. 
Należą do nich olej kokosowy i palmowy, masło i smalec. Oleje 
nienasycone mają rzadszą konsystencję i w przeciwieństwie 
do nasyconych - lepiej ich nie narażać na działanie wysokiej 
temperatury, ponieważ podczas ich ogrzewania powstają 
produkty rakotwórcze. Do tej grupy należy olej rzepakowy, 
z oliwek, siemienia lnianego, słonecznikowy, wszystkie oleje 
z orzechów i olej z tłustych ryb. Nienasycone oleje i tłuszcze 
są korzystne dla zdrowia, przeciwdziałają stanom zapalnym 
oraz chronią serce i układ krążenia. Problem powstaje, gdy te 
pozytywnie oddziałujące oleje zmieniają swoją konsystencję na 
stałą (metoda chemiczna sprawia, że   stają się olejami nasyconymi). 
Podczas tego procesu powstają bowiem tłuszcze trans, które 
w sposób jednoznaczny i bez cienia wątpliwości stanowią truciznę 
dla naszego organizmu. Taki stały olej słonecznikowy może 
narobić więcej szkody niż czysty smalec wieprzowy. Musimy 
zatem uważać na wszystkie słodycze, tłuste polewy, pieczywo 
o długim terminie ważności, po prostu wszystkie wynalazki 
cywilizacji szybko spożywającej posiłki, która korytarzem 
utworzonym z fast food zmierza prosto do grobu. Moim credo, 
a także jedyną radą dotyczącą tłuszczy i olejów jest: zwolnij. 
Zwolnij przy stole, w kuchni, w łóżku, wszędzie. Spowolnienie 
oddechu prowadzi do jego pogłębienia - to samo dotyczy życia.

SPOWALNIAJĄCA KURACJA OLEJEM
Wyhamowywanie i pogłębianie swojego życia możemy rozpocząć 
od skorzystania z niezwykłej oferty wyjątkowych olejów, 
należących do najlepszych spowalniaczy procesu starzenia się 
w historii. Możemy je stosować w dowolny sposób, jaki tylko 
kreatywnie przyjdzie nam do głowy. Można nakapać do koktajlu, 
jogurtu, na sałatkę lub po prostu na każde gotowe danie, 
można dyskretnie dodać na lodów domowej roboty lub ozdobić 
poranną owsiankę. Zdecydowanie nie należy ich podgrzewać 
i konsekwentnie trzymać poza zasięgiem promieniowania słońca 
i cieplnego.
Przedstawiam cztery królowe młodości i tym razem skupimy 
się na ich wewnętrznym użyciu, chociaż wszystkie cztery mają 
dobroczynne działanie również na naszą skórę.

Organic Nigella Sativa
Olej z czarnuszki siewnej jest pomocny w procesie 
trawienia i oddychania. Ma działanie antyoksydacyjne 
i przeciwnowotworowe. Ze względu na korzenny smak pasuje 
bardziej do słonych potraw, sałatek a przede wszystkim do 
soczewicy.

Organic Sacha Inchi
Olej ten pochodzi z nasion pewnej peruwiańskiej rośliny. 
Zawiera wyjątkowo dużą ilość nienasyconych kwasów 
tłuszczowych omega-3. Kompleksowo harmonizuje funkcje 
organów organizmu, a dzięki zawartości jodu organicznego 
działa stabilizująco na psychikę. Charakteryzuje się działaniem 
przeciwzapalnym i chroni układ sercowo-naczyniowy. W smaku 
przypomina orzeszki i dlatego nadaje się do doprawiania 
płatków zbożowych.

Himalayan Apricot Oil
Ten olej z pestek moreli jest moim ukochanym. Doskonale koi, 
a nawet rozwesela. Zawiera rzadkie substancje o działaniu 
przeciwnowotworowym i wyśmienicie smakuje, więc używam go 
„solo” i polecam wszystkim najlepiej zaraz rano, zawartość całego 
zakraplacza.

Organic Sea Berry Oil
Nieco wymagający pod względem smaku olej z nasion rokitnika 
warto umieścić w swoim jadłospisie, ponieważ przyspiesza gojenie 
i pomaga w przypadku problemów, które nie mają wyraźnego 
źródła pochodzenia. W przypadku osłabienia znacznie zwiększa 
odporność. Można go ukryć w sałatce, koktajlu lub jogurcie. Olej 
ten pomaga przetrwać trudne okresy, a tych w życiu człowieka nie 
brakuje. W okresie po porodzie, po operacji lub w czasie epidemii 
grypy - olej z rokitnika może być naprawdę zbawienny.

mgr TEREZA VIKTOROVÁ

CHARAKTERYSTYKA 
ENERGETYCZNA OLEJÓW
ORGANIC NIGELLA SATIVA
Czarnuszkę możemy traktować jako opiekuna naszych 
wewnętrznych organów. Troszczy się o należyte 
uzupełnianie sił człowieka (o zabezpieczenie 
odpowiedniego trawienia i oddychania), reguluje również 
przepływ energii i poprzez to sprzyja efektywności 
procesów zachodzących w organizmie.

ORGANIC SACHA INCHI
Sacha Inchi poprzez zharmonizowanie wszystkich 
procesów zmierza do stabilizacji organizmu, a dzięki temu 
do osiągnięcia lepszej wydajności zarówno w obszarze 
pracy narządów wewnętrznych, jak i psychiki.

HIMALAYAN APRICOT
Skutecznie stymuluje nasze zdolności umysłowe, pomaga 
w poprawie uczucia świeżości, odpręża i uspokaja.

ORGANIC SEA BERRY
Rokitnik jest bardzo skromny jak na swoją pozycję 
i substancje odżywcze. Wyraźnie pomaga przy 
niedomaganiach i problemach niespecyficznych. 
Przyspiesza i ułatwia regenerację organizmu.
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Alergia to tak często wypowiadana 
diagnoza, że aż dziwne, kiedy ktoś jej nie 
ma. Ale co to właściwie jest?

ODPORNOŚĆ MA NAS CHRONIĆ
Wszystko zależy od tego, kogo zapytamy. Na 
przykład praktykujący tradycyjną medycynę 
chińską prawdopodobnie odpowie nam, 
że medycyna chińska niczego takiego jak 
„alergia” nie zna. Ale zachodnia zna i zajmują 
się nią minimum dwa działy. Alergologia 
i immunologia. Alergolog sprawdza, na co 
człowiek jest uczulony - innymi słowy, jaka 
substancja mu przeszkadza. Może to być 
naprawdę absolutnie wszystko, od cynku do 
pyłku, od pożywienia po proszek do prania. 
Jak to możliwe?

Wiosna bez alergii

06 ~ VITAE ~ MAGAZYN ENERGY



Chodzi o to, że organizm napotka na jakąś 
substancję i zapamiętuje ją jako problem. 
Nie jakiś duży, ale zawsze problem. 
W rezultacie, w przypadku kolejnego 
spotkania z  nią w organizmie bardzo 
mocno uruchamiają się mechanizmy 
obronne, które chcą uporać się z taką 
sytuacją. Nieprzyjemne są przy tym 
w szczególności towarzyszące temu 
objawy takie jak świąd, wyciek z nosa 
lub oczu albo wysypka, egzema (to także 
alergia), pokrzywka, katar sienny, nawet 
niektóre rodzaje astmy. 
U kogoś zostanie stwierdzona na 
przykład alergia na mleko lub na jabłka. 
Następnie problematyczna stanie się 
pszenica, seler, marchewka i pomidory, 
substancje odżywcze, którymi karmi się 
kury, ziemniaki ... i co w końcu będziemy 
jeść? Doświadczyłam przypadku małego 
chłopca, który z powodu egzemy nie jadł 
ok. 15 typowych rodzajów artykułów 
spożywczych, nie wolno mu było 
przebywać na słońcu, dotykać nogami 
ziemi, trawy, myć rąk czymś innym 
niż wodą destylowaną, miał specjalne 
ubranie... I nie prowadziło to donikąd. Nie 
był w stanie normalnie funkcjonować. 
Znałam też jedną alergolog, która 
w dobrej wierze biegała po osiedlu z piłą 
motorową i wycinała brzozy - jedne 
z największych alergenów - konkretnie 
alergenem jest ich pyłek. Ale jeśli 
coraz bardziej będziemy eliminować 
z otoczenia substancje, które mogłyby 
być alergenami, stopniowo znajdziemy się 
w sterylnym, laboratoryjnym środowisku 
i nie przetrwamy na zewnątrz ani sekundy. 
Przecież system odpornościowy jest 
po to, aby nas chronić! Jest po to, aby 
pomóc nam przetrwać i naprawdę nie jest 
dobrym wyjściem, kiedy go osłabiamy, na 
przykład poprzez zbytnie rozleniwienie. 
Jeśli nie będzie miał motywacji do pracy, 
po prostu da sobie spokój. Więc - jakie jest 
wyjście? 

MEDYCYNA „METEOROLOGICZNA”
Odpowiedź znajduję w systemach 
medycyny naturalnej. Na przykład 
medycyna chińska postrzega alergie 
zupełnie inaczej. A raczej nie postrzega. 
Nie pyta, co u człowieka wywołuje 
alergie, ale jak to możliwe, że nie radzi 
sobie w przypadku kontaktu z banalnymi 
substancjami obecnymi wokół nas? 
Odpowiada prawdopodobnie w ten 
sposób: każda substancja na świecie 
ma pewne podstawowe cechy – np. jest 
rozgrzewająca lub wychładzająca, ma 
smak, wspiera jakiś organ, wywołuje 
tworzenie się wilgoci... Jeśli nasza 
skóra lub układ trawienny nie potrafi 
przetworzyć danej substancji, pojawia 
się problem. Jest tak w przypadku 
chemikaliów. Dochodzi do rezonansu 
- jeśli mamy wewnątrz siebie wilgoć 
i wchodzimy w kontakt z substancją 
zawierającą lub tworzącą wilgoć, 
organizm silnie reaguje. Tradycyjna 
medycyna chińska jest bowiem trochę 
„meteorologiczna”. Kiedy mówi 
o substancjach szkodliwych, to mówi 
o wilgotności, wietrze, suszy, cieple, 
zimnie. Istnieją jednak również inne 
możliwości. Na przykład zablokowanie 
emocjami, osłabienie niektórych 
narządów, np. śledziony – trzustki (którą 
tradycyjna medycyna chińska traktuje 
jako jeden narząd), wątroby...Wszystko 
to tworzy następnie typowy obraz, który 
leczymy.

REGALEN I PROBIOSAN
Egzema na przykład, charakteryzuje 
się czerwonymi, swędzącymi plamami 
z pęcherzykami z treścią mówią 
o gorącu, wietrze i śluzie. Z powyższego 
już wynika, co zastosować - Cytosan, 
Drags Imun, Regalen. Jeśli są blade - 
unikajmy efektu chłodzenia Drags Imun. 
W przypadku wycieku z oczu, nosa 
podajemy Regalen, który kojąco wpłynie 

na oczy oraz Regalen z Probiosanem, 
które potrafią uspokoić reakcje 
alergiczne - nieznacznie ochłodzić, ale 
przede wszystkim wzmocnić śledzionę-
trzustkę, która następnie nie wytwarza 
tyle wilgoci. W przypadku bardzo 
czerwonych i suchych plam egzemy, 
zaleca się preparat Raw Ambrosia, który 
uzupełni jin, poprzez co organizm pięknie 
nawilży.
Dlaczego często rozmawiamy 
o preparacie Regalen? Są dwa powody. 
Regalen, zgodnie z tradycyjną 
medycyną chińską udrażnia, to znaczy 
przeprowadza tzw. drenaż. Zasadniczo 
chodzi o to, że jeżeli w organizmie nie ma 
wolnego miejsca, to nic nie może przez 
niego przepływać. Regalen stworzy tę 
wolną przestrzeń. Ponadto mamy tutaj do 
czynienia z homeopatycznym punktem 
widzenia, gdzie mówimy o detoksykacji, 
o wątrobie, która upodabnia się 
do fabryki chemicznej, wszystko 
przetwarzającej, a która czasami popełnia 
błąd. Regalen go naprawi ... Regalen + 
Probiosan są stosowane w przypadku 
oznak alergii, które mogą być bardzo 
dokuczliwe. Z tego względu połączenie 
obu jest bardzo korzystne właśnie 
w przypadku leczenia alergii.
Musimy być jednak przygotowani 
na jedną rzecz. W przypadku alergii, 
Regalen wywołuje czasami silną reakcję. 
Ta reakcja rewersu (odwrotna od 
zamierzonej) jest ona w rzeczywistości 
bardzo korzystna, ale kto by chciał 
być cały obsypany? I dlatego bardzo 
chętnie rozpoczynam kurację od 
preparatu Korolen, który przygotuje 
teren, by reakcja była łagodniejsza 
i dopiero później podaję Regalen. A jeśli 
wystąpi zaczerwienienie i gorąco, 
nie zapomnijmy o wspomnianym już 
preparacie Drags Imun.
Życzę wszystkim pięknej wiosny bez alergii. 

lek med. ALEXANDRA VOSÁTKOVÁ
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Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), 
czyli inaczej mówiąc stłuszczenie wątroby, w krajach 
rozwiniętych w ostatnich latach przybrała rozmiary epidemii. 
Najnowsze udokumentowane raporty specjalistycznych 
towarzystw lekarskich mówią obecnie o jej występowaniu 
u 25% populacji. Co gorsza, ta przewlekła choroba wątroby, 
jeśli w odpowiednim czasie nie poświęci się jej należytej 
uwagi w postaci adekwatnego zapobiegania i leczenia, 
często przechodzi w stan zapalny, tj. w niealkoholowe 
stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH). Może to dalej 
prowadzić do marskości wątroby (włóknienia) z wysokim 
ryzykiem rozwoju raka wątrobowokomórkowego (pierwotny 
rak wątroby). Przy czym profilaktyka tych chorób jest bardzo 
dobrze znana, stosunkowo prosta i niedroga.

Z pewnością już się z tym prawie wszyscy spotkaliśmy, 
w najlepszym razie nie bezpośrednio u siebie, ale u swoich 
znajomych, rodziny lub bliskich, którzy przeszli badanie 
ultrasonograficzne wątroby (na przykład w ramach badań 
profilaktycznych), gdzie w opisie badania znajdujemy 
rozpoznanie stłuszczenia wątroby. Często wiąże się to 
z otyłością, niezdrowym trybem życia lub zespołem 
metabolicznym. W ostatnich latach rzeczywiście obserwujemy 
ogromny wzrost liczby nowo zdiagnozowanych przewlekłych 
chorób wątroby, przede wszystkim stłuszczenia wątroby i jej 
późniejszego zapalenia niealkoholowego. Choroby te zajmują 
obecnie (2018 r.) trzecie miejsce w statystykach przyczyn 
zgonów, tuż za chorobami układu krążenia i chorobami 

nowotworowymi, co świadczy nie tylko o ich częstym 
występowaniu, ale także o ich powadze.

Wszyscy wiemy, że wątroba jest dla organizmu niezastąpiona. 
Jeśli dojdzie do zniszczenia jej funkcji, jedynym ratunkiem dla 
życia może być transplantacja. Jednak odpowiednich dawców 
jest niewielu, operacja jest skomplikowana, a przyjęcie „obcego” 
narządu przez organizm stanowi jeszcze większy problem. Z tego 
względu ten ważny życiowo organ z pewnością zasługuje na 
naszą stałą troskę. Nie jest to skomplikowane, gdy wiemy, że 
częstą przyczyną stłuszczenia wątroby jest niewłaściwa dieta, 
czyli czynniki niezdrowego stylu życia, prowadzące do zespołu 
metabolicznego. Niewydolność wątroby stanowi jego skutek, 
ewent. zwieńczenie.

PRZYCZYNY
Jakie są konkretne czynniki ryzyka, prowadzące do powstania 
stłuszczenia wątroby? To przede wszystkim nadmierne 
dostarczanie energii na skutek wysokokalorycznej diety. 
Szczególnie szkodliwe są tłuszcze nasycone, rafinowane cukry 
proste i ogólnie wszystkie słodycze włącznie z napojami 
słodzonymi i fruktozą. Stan pogarsza brak ruchu, niskie 
zużycie energii w przypadku siedzącego trybu pracy i życia, 
brak regularnej aktywności fizycznej, uprawiania sportu lub 
innych form ruchu. Zależy to również od czasu oddziaływania 
powyższych czynników ryzyka i wczesnego wieku rozpoczęcia 
ich oddziaływania (np. już w dzieciństwie czy w wieku szkolnym 
- mamy zbyt wiele otyłych dzieci z późniejszymi problemami 
zdrowotnymi).

ROZPOZNANIE
Bardzo ważne jest wykrycie tych zagrożeń odpowiednio wcześnie, 
co można stwierdzić już podczas przeprowadzania wywiadu, 
czyli podczas rozmowy dotyczącej nawyków żywieniowych 
i aktywności fizycznej pacjenta. Wykonujemy również stosunkowo 
proste badania - mierząc wysokość i masę ciała, obliczając 
wskaźnik masy ciała (BMI), mierząc obwód w pasie i ciśnienie krwi, 
poziom cukru we krwi (glikemia), przeprowadzając testy lipidowe, 
testy wątroby i ultrasonografię wątroby.

Zagraża nam 
nowa epidemia, 
właściwie 
już tu jest

CZY WIESZ, ŻE?

W kwietniu wzmacniamy wątrobę, największy organ 
ludzkiego organizmu. U dorosłego człowieka waży aż 
1,6 kg. Mieści się w prawej górnej części jamy brzusznej. 
Wykonuje ponad 500 różnych czynności – z tego ponad 
20 niezbędnych do życia. Wytwarza żółć, która pomaga 
rozkładać tłuszcze, lokuje witaminy rozpuszczalne 
w tłuszczach (A, D, E, K) i węglowodany. Usuwa substancje 
odpadowe z krwi. Sama wątroba nie boli, ponieważ nie 
jest unerwiona. O problemach wątroby „poinformują 
nas“ zwiększone zmęczenie lub obrzęki, ból w udach, 
przepuklina brzuszna, bóle głowy, łamliwość paznokci, 
głębokie wdechy, także wściekłość, nadwrażliwość na 
hałas i światło. W kwietniu nie jest polecany wysiłek 
fizyczny i przeciążanie. Wątroba to centrum emocjonalne. 
Jej energia najsilniejsza jest rano pomiędzy godziną 1.–3., 
a najsłabsza pomiędzy godziną 13.–15.
Co proponuje nam Energy:  Regalen, Protektin, 
Cytosan, Korolen, krem, szampon i mydło Protektin...
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POMOC NIE JEST SKOMPLIKOWANA
Najbardziej skutecznymi środkami profilaktycznymi i leczniczymi 
są zmiana stylu życia, mająca na celu wyeliminowanie wyżej 
wymienionych zagrożeń oraz przyjęcie zdrowych nawyków. Jeśli 
zostanie już rozpoznany poważniejszy stopień choroby wątroby, 
czyli nie tylko jej stłuszczenie, ale również zmiany zapalne, 
zwłóknienie lub marskość, niezbędne staje się monitorowanie 
i leczenie u specjalisty hepatologa. Na szczęście wątroba ma 
również dużą zdolność regeneracji. Jeśli nie została jeszcze 
całkowicie zniszczona przez marskość, możemy skutecznie 
pomóc w jej regeneracji poprzez zdrowy styl życia i naturalne 
suplementy żywieniowe. Oprócz powyższego, konieczne jest, 
aby chronić ją przed nadmiernym obciążaniem toksynami, 
czy to w żywności, czy w napojach, zminimalizować spożycie 
spalonego tłuszczu, żywności konserwowanej chemicznie, 
konserwantów i stabilizatorów. Konieczne jest całkowite 
zaprzestanie spożywania alkoholu oraz unikanie leków 
uszkadzających wątrobę. Pozwólmy wątrobie na oczyszczenie 
i regenerację, np. poprzez stosowanie kuracji oczyszczających, 
odpowiednich herbatek ziołowych, naturalnych ekstraktów 
i suplementów.

PRODUKTY ENERGY
Najbardziej odpowiedni jest Cytosan bogaty w naturalne 
humaty, które działają oczyszczająco na cały organizm, 
przede wszystkim ze względu na ich działanie absorpcyjne 
i odtruwające. Zawiera również sylimarynę (ekstrakt z nasion 
ostropestu plamistego), która chroni komórki wątroby przed 
toksynami i pomaga w ich regeneracji. Zwykle stosuje się 1 
kapsułkę dwa razy dziennie przed posiłkami.
Kluczowym z ziołowych koncentratów Pentagramu® jest 
Regalen, zawierający informacje biologiczne roślin leczniczych 
i substancje roślinne o gorzkim smaku. Poprawia metabolizm, 
harmonizuje energię i wspomaga regenerację wątroby. Zaleca 
się, by stosować go najpierw w mniejszych dawkach, zwykle 2-3 
razy dziennie 2-3 krople w szklance wody, ok. pół godziny przed 
posiłkiem. Po kilku dniach dawka jest powoli zwiększana do 
zwyczajowych 5-7 kropli 2-3 razy dziennie. Jednocześnie należy 

przyjmować odpowiednią ilość płynów, tj. co najmniej 2 litry 
wody dziennie. Można wspomóc działanie Regalenu na zewnątrz 
poprzez krem   ziołowy Protektin, który nakłada się na skórę 
powyżej wątroby. Może być również stosowany w przypadku 
ewentualnych problemów skórnych, pomaga także w przypadku 
swędzącej skóry - objaw ten często wiąże się z chorobą wątroby.
Z pozostałych, dodatkowych suplementów diety, korzystnie 
działa także zielona żywność, np. Organic Barley Juice, Spirulina 
Barley, Organic Chlorella, Acai Pure, Organic Goji. Jest źródłem 
witamin, minerałów, aminokwasów i enzymów w tej najbardziej 
naturalnej postaci. Przydatne są preparaty z kulturami 
probiotycznymi - Probiosan i Probiosan Inovum, delikatnie 
detoksykujące i przeciwzapalne.

lek. med. JÚLIUS ŠÍPOŠ

STADIA STEATOZY (STŁUSZCZENIA) WĄTROBY

zdrowa wątroba

czynniki genetyczne, 
insulinooporność, otyłość, 

choroby infekcyjne stan zapalny fibroza

15-30 % 20-25 %

NAFL (niealkoholowa 
stłuszczeniowa 

choroba wątroby)

agregacja lipidów aktywowanie się komórek 
gwiaździstych wątroby

tworzenie się tkanek 
bliznowatych

NASH (niealkoholowe 
stłuszczeniowe 

zapalenie wątroby)

marskość wątroby

transplantacja 
wątroby

rak wątroby
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Jak szczęśliwie i bez 
stresu przeżyć ciążę? (5)
W dzisiejszym artykule zajmiemy się odżywianiem. Osobiście uważam, że ten 
temat jest bardzo ważny, ponieważ jedzenie jest jednym z najistotniejszych 
czynników, które wpływają na nasze zdrowie, długość i jakość życia. W czasie ciąży 
ma to podwójnie zastosowanie, ponieważ poprzez rodzaj i wybór pożywienia 
matka lepiej lub gorzej inwestuje w przyszły stan zdrowia swojego dziecka.

NOWE WYMAGANIA STAWIANE 
ŻYWNOŚCI
Nie mam na myśli tylko „zdrowych 
noworodków”, ale normalny rozwój 
fizyczny i psychiczny oraz wzmocnienie lub 
wręcz przeciwnie stłumienie predyspozycji 
do różnych stanów chorobowych. 
Obecnie, kiedy większość żywności 
jest produkowana przemysłowo w celu 
uzyskania maksymalnych zysków z jej 
sprzedaży, są dodawane do żywności 
różne substytuty oryginalnych surowców, 
środki poprawiające właściwości optyczne 
oraz smak i wreszcie konserwanty, 
które czasami znacznie przedłużają 
naturalną trwałość. W tym celu stosowane 
są również technologiczne procesy 
chemiczno-fizyczne, zmieniające strukturę 
oryginalnych surowców. Pojawia się 
w związku z tym nowy problem - wybór 
żywności nie tylko ze względu na 
kompozycję składników odżywczych, 
minerałów i witamin, ale także ze 
względu na jakość przetwarzania i ilość 
problematycznych dodatków. Inspiracją 
w tym względzie może być dla nas np. 
serial internetowy „dTEST”.  
Jako typowy przykład jedzenia, które 
spożywamy codziennie, mogę podać 
pieczywo. Wypieczone w dużym stopniu 
z nowo wyhodowanych gatunków 
pszenicy, które zawierają kilkakrotnie razy 
więcej glutenu niż oryginalne odmiany. 
Mąka jest „idealnie czysta”, pozbawiona 
biologicznie cennych otrębów, dodawane 
są środki wybielające, substancje chroniące 
przed szkodnikami ... Ciasta i półprodukty 
są następnie wytwarzane w dużych 
piekarniach, znowu przy sporym udziale 

„chemii”. Większość z tych produktów jest 
natychmiast zamrażana i dystrybuowana 
do supermarketowych „domowych” 
piekarni, gdzie kupujemy przyjemnie 
chrupiące, czasami ciepłe bułeczki. Dla 
miłośników pieczywa pełnoziarnistego 
ciasto jest barwione karmelem 
i posypywane sezamem lub innymi 
nasionkami. Co później takie właśnie 
„podróbki” robią z naszymi organizmami 
i co za tym idzie z naszą odpornością – nie 
pozostawia złudzeń.

Ale takim wstępem nie chciałbym wywołać 
wrażenia, że do sklepów chodzimy 
zasadniczo ze szkłem powiększającym, 
by rozszyfrować drobny druczek na 
opakowaniu żywności i listą wszystkich 
„E” w komórce. Takie narzędzia muszą na 
razie wykorzystywać przyszłe mamusie 
z alergiami pokarmowymi lub nietolerancją 
niektórych pokarmów lub dodatków. 
Warto się jednak zastanowić, które 
artykuły spożywcze będziemy preferować 
i w jakiej ilości będziemy je spożywać. Dla 
„zdrowych” kobiet w ciąży nie ma również 
sensu przeliczanie zalecanych dziennych 
dawek składników odżywczych, minerałów 
i witamin, ponieważ w żywności ich ilości 
czasami nawet zasadniczo różnią się 
w zależności od składu gleby, procesów 
hodowlanych i sposobu przechowywania. 
Również indywidualne spożycie 
i metabolizm tych substancji jest bardzo 
zmienny.

A CO Z NAPOJAMI?
Odżywianie wiąże się także z koniecznością 
przyjmowania płynów. Jako idealna 

wydaje się być czysta woda (z kranu jest 
często lepszej jakości niż z plastikowych 
butelek, które dodatkowo wydzielają 
tzw. substancje zaburzające gospodarkę 
hormonalną), w zimie „słabe” herbatki 
owocowe lub ziołowe, które pijemy ciepłe 
lub letnie. Można polecić świeże mleko (nie 
UHT) kobietom, które nie mają problemów 
z usuwaniem nadmiaru śluzu czy zaburzeń 
trawienia po jego spożyciu.

ZASADA „MIEJSCE I SEZON”
Rozsądnie jest także w przypadku 
większości spożywanej żywności 
przestrzegać zasady „miejsca i sezonu”, 
czyli dać pierwszeństwo tym, które 
są pochodzenia miejscowego albo 
przynajmniej z tej samej strefy 
geograficznej, niż egzotycznym. 
A zimą nie przesadzać z południowymi 
owocami, pomidorami, papryką, 
ogórkami i sałatkami ze względu na ich 
„chłodzące esencje”. W przypadku kobiet 
w ciąży, u których występuje lub została 
rozpoznana podatność na poronienia 
lub przedwczesne porody reguła ta 
obowiązuje w dwójnasób.

UWAGA NA ROZPOWSZECHNIONE 
MITY
Jeśli chodzi o odżywianie kobiet w ciąży 
można spotkać również pewne mity. Na 
przykład:
1. kobieta w ciąży odżywia siebie i swoje 
dziecko, więc musi „jeść za dwoje”. Jeśli 
porządnie i szybko nie przybiera na 
wadze, zagraża rozwojowi dziecka. Jest 
odwrotnie. Zapotrzebowanie na energię 
wzrasta co każdy trymestr ciąży o około 
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10% w stosunku do pierwotnego stanu. 
Zalecany wzrost masy ciała od początku 
ciąży do porodu wynosi od 8 do 12 kg 
u kobiet o średniej wadze i wzroście. 
W przypadku większości kobiet w ciąży 
musimy raczej dążyć do korekcji wyższego 
przyrostu masy ciała, które wiąże się 
z wyższym ryzykiem wystąpienia 
cukrzycy ciążowej, nadciśnienia lub stanu 
przedrzucawkowego. Do rzadkości należą 
przypadki związane z zaburzeniami 
jedzenia w przypadku wymiotów na 
początku ciąży lub tendencji do anoreksji, 
a także u bezkompromisowych lub 
niedoinformowanych weganek lub 
wegetarianek i niektórych chorób jelit, 
np. choroby Crohna. Tutaj szczególną 
uwagę należy skoncentrować na jakości 
spożywanej żywności. Zarówno niedobór 
jak i nadwyżka ważnych składników 
odżywczych może prowadzić do 
występowania chorób metabolicznych 
i sercowo-naczyniowych u dorosłego 
potomstwa.
2. Spożywanie kwasu foliowego w formie 
tabletek zapewni, że dziecko będzie 
zdrowe. Prowadzi  tylko do tego, że jeżeli 
jest podawany kobietom z wyższym 
poziomem homocysteiny już 3 miesiące 
przed zajściem w ciążę, a następnie 
w pierwszym trymestrze, zmniejsza 
u dzieci częstość występowania rozszczepu 
cewy nerwowej o 50%.

WAŻNE SKŁADNIKI ODŻYWCZE
Białko
Stanowi źródło aminokwasów, 
podstawowych budulców wzrostu tkanek 
i składników transporterów i cząsteczek 
regulujących sygnały. Najcenniejsze 
są białka pochodzenia zwierzęcego, 
zawierające tak zwane esencjonalne 
aminokwasy, których organizm sam 
nie może wyprodukować. Idealna jest 
mieszanka białek zwierzęcych i roślinnych. 
W przypadku wegetarianek żywność 
powinna być dobrze przemyślana 
ze znajomością połączeń artykułów 
spożywczych z uwzględnieniem tych 
aminokwasów.

Tłuszcze
Stanowią główny rezerwuar energii, 
a także budulec błon komórkowych 
i układu nerwowego. Najczęściej powinny 
być przyjmowane tłuszcze zawierające 
kwasy tłuszczowe nienasycone (ryby, 
przede wszystkim morskie, wysokiej 
jakości oleje roślinne) kosztem nasyconych 
(tłuszczów zwierzęcych). Uwaga na 
ukryte tłuszcze w różnych produktach. 
Jak wiedzą szefowie kuchni, tłuszcz jest 
nośnikiem smaku i konserwuje. Ale czasem 

pojawia się pytanie, czy łosoś, hodowany 
w gronie innych dziesiątek tysięcy 
w gospodarstwach rybnych, jest lepszej 
jakości niż domowy smalec wieprzowy.

Węglowodany
Stanowią źródło do szybkiej produkcji 
energii, którą nieustająco potrzebujemy 
do metabolizmu i wzrostu. Tutaj ważne 
jest, by dać pierwszeństwo bardziej 
złożonym polisacharydom, które rozkładają 
się wolniej i nie narażają organizmu 
na gwałtowny szybki wzrost poziomu 
glukozy we krwi. Z tej perspektywy 
dobrze jest znać tak zwany wskaźnik 
glikemiczny żywności. Często kobiety 
w ciąży są zaskoczone, że niektóre 
pokarmy, z ich perspektywy dietetyczne, 
są nieodpowiednie - jeżeli je często 
spożywamy.

Bardzo ważny dla dobrego trawienia jest 
błonnik. Ułatwia perystaltykę jelit i jest 
użytecznym źródłem pożywienia dla 
mikroflory jelitowej.

Minerały
W czasie ciąży ważne jest dostarczanie 
organizmowi wapnia, magnezu 
i żelaza, które są zawarte w normalnym, 
różnorodnym pożywieniu. Żelazo jest 
najlepiej wchłaniane z czerwonego mięsa 
i podrobów. Witaminy są niezbędne 
do funkcjonowania komórkowych 
procesów metabolicznych i regulacyjnych. 
W normalnej i zróżnicowanej „żywej” diecie 
występują w wystarczającym stopniu, 
więc ciężkiego niedoboru witamin u nas 
nie diagnozujemy. Wiadomo jednak, 
że niektóre z nich są wykorzystywane 
w większym stopniu w warunkach stresu 
(witamina C i D), więc niektóre osoby 
cierpią na ich niedobór. Ważne dla 
wchłaniania tak zwanych lipofilowych 
witamin (A, E, D, K) jest obecność w diecie 
tłuszczu.

Z powyższego wynika, że   kobiety 
w ciąży nie powinny trzymać się żadnych 
jednostronnych lub redukujących diet, 
ale należy zbilansować sposób odżywiania 
się pod względem równowagi składników 
odżywczych, ilości kalorii i obecności 
ksenobiotyków (np. niektóre dodatki).

PREPARATY ENERGY
W związku z odżywianiem się w czasie 
ciąży obligatoryjnie polecam wszystkim 
kobietom oczekującym dziecka, by przez 
cały czas przyjmowały 222 (zawierający 
nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminę 
D), jeżeli smak nie jest tolerowany to 
można go zastąpić olejem Organic 
Sacha Inchi  i Probiosanem (zawiera pre- 
i probiotyki i chlorellę). Odpowiednie, 
zwłaszcza dla kobiet w ciąży mieszkających 
w miastach oraz w okresie zimowym, jest 
regularne spożywanie zielonej żywności 
jako cennych, i ekologicznie czystych (!), 
źródeł składników odżywczych, witamin 
i minerałów. Ze względu na często niezbyt 
dobre wchłanianie minerałów nieidealnie 
pracujących jelit uważam, że Fytomineral 
jest niemal niezastąpiony.

Na koniec chciałbym podkreślić, że 
prawidłowe odżywianie podczas ciąży nie 
powinno być źródłem stresu, ale radością 
ze smacznie przygotowanej, urozmaiconej 
i zdrowej żywności. W końcu wysokiej 
jakości i dobre jedzenie przynosi korzyści, 
które wpływają nie tylko na zdrowie 
fizyczne, ale także na pozytywne emocje.

lek. med. BOHDAN HALTMAR



Tradycyjna zdrowa Wielkanoc

Święta Wielkanocne to czas budzenia się przyrody  
do życia – pojawiają się kwiaty, drzewa puszczają pąki  
liście, ptaki śpiewają – jednym słowem – WIOSNA.  
To również czas rodzinnych spotkań przy suto  
zastawionych stołach. 

Aby zachować lekkość powiew wiosny jednocześnie cieszyć 
się tradycyjnymi potrawami na świątecznym stole, możemy 
wprowadzić kilka innowacji do standardowych przepisów. Dzięki 
temu uzyskamy smaczne, lekkie zdrowe potrawy, którym nikt 
się nie oprze! Jeżeli Wielkanoc, to na pewno JAJKA. Niektórzy 
twierdzą, że jajko to symbol życia. Polacy zjadają na Wielkanoc 
sporo jaj – to tradycja, ale warto zmienić dodatki do jaj, aby nie 
były tak ciężkostrawne tłuste.

JAJKA FASZEROWANE 
TWAROŻKIEM ZIOŁAMI

10 jajek ugotowanych na twardo, szczypiorek, koperek, świeże 
liście bazylii, 8 łyżek białego półtłustego sera, 3 łyżki jogurtu 
naturalnego, sól, pieprz biały mielony do smaku.

Ugotować jajka na twardo, obrać ze skorupek. Podzielić na pół, 
wyciągnąć delikatnie żółtka.Zioła drobno posiekać, wymieszać 
rozdrobnionymi żółtkami, twarożkiem, jogurtem. Doprawić 
do smaku solą pieprzem. Pastę nakładać wydrążone jajka. 
Udekorować szczypiorkiem.

JAJKA FASZEROWANE 
WĘDZONYM PSTRĄGIEM

10 jajek ugotowanych na twardo, 150 g wędzonego pstrąga, 
2 łyżki jogurtu naturalnego, świeży koperek, pieprz biały mielony 
do smaku.

Ugotować jajka na twardo, obrać ze skorupek. Podzielić na 
pół, wyciągnąć delikatnie żółtka. Wędzonego pstrąga drobno 
pokroić, wymieszać rozdrobnionymi żółtkami, jogurtem. 
Doprawić pieprzem. Pastę nakładać wydrążone jajka. 
Udekorować szczypiorkiem.

JAJKA FASZEROWANE AWOKADO

5 jajek ugotowanych na twardo, 1 dojrzałe awokado, 1 łyżeczka 
soku cytryny, 1/2 ząbka czosnku, 2 łyżki gęstego jogurtu 
naturalnego, 2 łyżki posiekanego szczypiorku, świeża rzeżucha.

Ugotowane na twardo jaja obrać ze skorupki, przekroić na 
połówki, wyjąć żółtko. Czosnek przecisnąć przez praskę oprószyć 
solą. Awokado przekroić na pół, usunąć pestkę, wyjąć miąższ 
pokroić go kosteczkę. 
Oprószyć solą, pieprzem, skropić sokiem cytryny lub limonki, 
wymieszać czosnkiem, posiekanymi żółtkami, posiekanym 
szczypiorkiem jogurtem, doprawić solą pieprzem. 
Udekorować rzeżuchą.
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 Jeżeli Wielkanoc, to żurek! Wcale nie musi być tłusty, 
ciężkostrawny „leżący na wątrobie”. Dzisiaj – wersja 
„odchudzonego”, ale wyjątkowo smacznego żurku.

ŻUREK

0,5 litra zakwasu żytniego, 2,5 litra bulionu warzywnego, 250 g 
kiełbasy drobiowej (kurczaka lub indyka), 2 łyżeczki majeranku,
1 łyżeczka startego chrzanu, ząbek czosnku.

Do ugotowanego bulionu warzywnego dodaj pokrojoną 
plasterki kiełbasę czosnek. Gotuj przez pół godziny. Wyjmij 
kiełbaskę żurku odłóż. Dodaj zakwas – na początku 1 szklankę, 
następnie dolewaj po trochu cały czas sprawdzając, czy nie 
jest zbyt kwaśny. Dopraw do smaku, dodaj pokrojoną plasterki 
kiełbasę, ugotowane na twardo jajko, udekoruj rzeżuchą. 
Śniadanie Wielkanocne wielu nas kojarzy się faszerowanymi 
jajkami, żurkiem .. domowym pasztetem, który tradycyjnie jest 
sporządzony wieprzowiny dużą ilością tłuszczu. Możemy jednak 
zrobić domowy pasztet zupełnie inaczej, dodatek suszonej śliwki 
sprawi, że będzie się go trawiło szybciej nie będzie tak długo 
„leżał na żołądku”.

DOMOWY PASZTET WIELKANOCNY

kurczak (ok. 1,5 kg), 2 marchewki, 2 cebule, 1 pietruszka, kawałek 
selera, 3 ząbki czosnku, 3 listki laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego, 
1 jajko, 1 czerstwa bułka, 1 łyżeczka gałki muszkatołowej, sól pieprz 
do smaku, 100 g suszonej śliwki.

kurczaka warzyw należy zrobić wywar, tak jak gotuje się 
normalny rosół. Gdy mięso warzywa będą miękkie – należy je 
wyciągnąć rosołu, ostudzić. Po ostudzeniu kurczaka dokładnie 
obrać ze skóry, kości chrząstek. rosole należy namoczyć 
czerstwą bułkę oraz suszone śliwki. Mięso kurczaka, warzywa 
rosołu, bułkę namoczoną należy zmielić co najmniej dwa razy 
maszynce do mielenia mięsa. Do masy dodajemy surowe jajko, 
doprawiamy gałką muszkatołową, solą, pieprzem. Wykładamy 
masę do blaszki (wysmarowanej masłem wysypanej bułką tartą) 
do połowy wysokości. Kładziemy rządku na środku suszoną 
śliwkę na górę wykładamy resztę pasztetowej masy. Następnie 
wkładamy pasztet do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 

30 – 40 minut. Rosół można wykorzystać do gotowania każdej 
domowej zupy, jest bardzo gęsty esencjonalny. Pasztet najlepiej 
smakuje domowym sosem chrzanowym. Wielkanoc to chrzan! 
Chrzan pasuje do jajka do pasztetu do żurku. Chrzan to synonim 
zdrowia krzepkości! Jeżeli na Wielkanoc zjemy sporo chrzanu – 
będziemy zdrowi cały rok!

DOMOWY SOS CHRZANOWY

3 łyżki chrzanu ze słoiczka, 3 łyżki gęstego jogurtu, 1 łyżka majonezu, 
sok połówki cytryny, sól, biały pieprz mielony, szczypta cukru.

Wszystkie składniki mieszamy ze sobą aż do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Idealne pasuje do jaj, pasztetu czy do szynki.
 
Jeżeli Wielkanoc to na pewno pyszne desery! Standardowym 
wielkanocnym deserem są mazurki, baby oraz pascha. Pascha 
pochodzi ze wschodu, tradycyjnie robi się ją na Wielkanoc Rosji 
na Ukrainie, symbolizuje odrodzenie, zwycięstwo nad śmiercią, 
bogactwo dobrobyt. Podstawowym składnikiem paschy jest 
dobrej jakości świeży twaróg, śmietana, jaja bakalie.

PASCHA

1 kg tłustego białego sera, kostka miękkiego masła, ½ szklanki cukru 
pudru, szklanka jogurtu naturalnego, 3 żółtka, 3 jaja, kandyzowana 
skórka pomarańczowa, 50 g rodzynek, 50g suszonych moreli, 50 g 
daktyli, 50 g suszonej żurawiny

Należy zmiksować ser surowymi żółtkami, jajkami, jogurtem 
masłem. Przełożyć do garnka ciągle mieszać aż mieszanina 
zacznie się gotować. Gwałtownie schłodzić (taka pascha jest 
najlepsza!) następnie ucierać cukrem pudrem. Dodać pokrojone 
(najlepiej namoczone wcześniej we wrzątku) bakalie.  Sitko 
wyłożyć gazą złożona kilkakrotnie, na gazę wylać serową 
masę, obciążyć ustawić chłodnym miejscu na co najmniej 12 
godzin. Następnie wyciągnąć gazy, trzymać lodówce. Podawać 
schłodzone. Wielkanoc powinna być rodzinna, ciepła, wiosenna 
PYSZNA. Możemy delikatnie zmieniać tradycyjne, przekazywane 
pokolenia na pokolenie przepisy, aby zachować czar magię 
Świąt, ale jednocześnie lekko odchudzić przepisy kolejnych łyżek 
majonezu czy 36 % śmietany : )
Życzę Państwu zdrowych, ciepłych radosnych Świąt.

ANNA SZYDLIK
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Z wielką niecierpliwością zawsze 
próbuję i testuję wszystkie nowości, 
które pojawiają się w coraz szerszej 
ofercie Energy. Większość produktów 
w naturalny sposób staje się zaraz 
potem częścią mojego życia. Niestety, 
nigdy nie smakował mi rokitnik, czy to 
w formie różnych syropów, dżemów, 
herbaty i świeżych owoców, czy jako 
nasz wysokiej jakości Organic Sea 
Berry powder. Zawsze czuję zapach, 
który przypomina mi rozgrzany plastik. 
Nic na to nie poradzę – być może 
mój organizm w tym momencie nie 
potrzebuje rokitnika. Z tego względu, 
kiedy  w asortymencie  Energy 
pojawił się Organic Sea Berry oil nie 
odczuwałam aż takiej konieczności, żeby 
go testować. Po prostu poddałam się 
wpływowi poprzedniego negatywnego 
doświadczenia. Tym bardziej byłam 
zaskoczona, kiedy w końcu, po kilku 
miesiącach, spróbowałam olejku, 
a później wypróbowałam go na 
mojej skórze. Nie poczułam żadnego 
przykrego zapachu, a efekt był po 
prostu zachwycający! Prawdopodobnie 
nigdy nie doświadczyłam oddziaływania 
jakiegoś produktu do pielęgnacji skóry 
w tak namacalny sposób. Po nałożeniu 
na twarz, w ciągu kilku minut czułam 
chyba każdą komórkę (na głębokości 
ok. 1 cm), natychmiast wiedziałam, że 
moja skóra jest silniejsza - nigdy czegoś 
takiego nie przeżyłam. Wow, z takim 
uczuciem muszę się przecież podzielić 
z klientami mojego salonu piękności! 
Kilka kropel do ust i kilka kropel na 

cerę, czy to nie wspaniałe? Proszę 
- spróbujcie, posmakujcie – będziecie 
bogatsi o własne doświadczenie. 

DZIAŁANIE KOSMETYCZNE 
OLEJKÓW TERAPEUTYCZNYCH
»  Skóra szorstka i odwodniona 

- Himalayan Apricot Oil  
- koi i zmiękcza skórę;

»  Skóra z egzemą i swędząca  
- Organic Nigella Sativa oil  
- koi i łagodzi swędzenie skóry;

»  Skóra powiędła, zmęczona, pokryta 
bliznami i ze stanem zapalnym 
- Organic Sea Berry Oil - wzmacnia 
i wygładza skórę, regeneruje komórki.

Zastosowanie: do regularnych zabiegów 
pielęgnacyjnych na cerę, masaży 
kosmetycznych oraz jako preparat 
zastępujący krem.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
W swej praktyce, do celów 
kosmetycznych najczęściej stosuję 
następujące olejki: Argan, Almond, 
Himalayan Apricot, Nigella Sativa 
i Sea Berry. Olejki podczas masażu 
nakładam warstwami. Na przykład przy 
masażu po oczyszczeniu cery tłustej 
rozpoczynam od kilku kropli Himalayan 
Apricot, a następnie dodaję Argan oil. 
W przypadku cery „powiędłej” i dojrzałej 
(ze zmarszczkami) odpowiedni jest 
Sea Berry w połączeniu z Argan oil. Na 
ekstremalnie wysuszoną, łuszczącą się 
skórę stosuję sprawdzony olejek Nigella 
Sativa z Almond oil.

MARIE BÍLKOVÁ

Oleje terapeutyczne 
w zabiegach kosmetycznych

CENNE 
POCHODZENIE
Himalayan Apricot oil – olejek 
wyciskany z pestek moreli 
himalajskich, uprawianych 
w dziewiczo czystym środowisku 
na wysokości 4500 metrów n. p. 
m. Wyjątkowe warunki naturalne 
stanowią o niepowtarzalnej 
kompozycji. 
Organic Nigella Sativa oil – olejek 
wyciskany z nasion czarnuszki siewnej 
był stosowany już przez faraonów 
w starożytnym Egipcie, cenili go 
sobie Hipokrates i Awicenna oraz inni 
uznani lekarze starożytni ze względu 
na nadzwyczajny wpływ na zdrowie.
Organic Sea Berry oil – olejek 
pozyskiwany ze zbieranych wyłącznie 
ręcznie z wyselekcjonowanych nasion 
jagód rokitnika tybetańskiego dzięki 
oszczędnej ekstrakcji CO2. Zawiera 
wielokrotność wielu kluczowych 
składników aktywnych w porównaniu 
z olejkami z roślin innych stref 
klimatycznych.

14 ~ VITAE ~ MAGAZYN ENERGY



Spiron na 10 sposobów
1. PROFILAKTYKA INFEKCJI  
Aktualnie najistotniejsze dla nas zastosowanie Spironu polega 
na możliwości stosowania go na odzież w czasie pobytu w 
miejscach o podwyższonym ryzyku infekcji, w miejscu pracy, 
szkole, sklepach czy transporcie publicznym. W otoczeniu 
olejków eterycznych, zarodki chorobotwórcze, wirusy i bakterie 
umierają, ponieważ są one dla nich agresywne.

2. DEZYNFEKCJA RAN 
Antyseptyczne działanie olejków eterycznych oczyszcza rany, 
profilaktycznie przeciwdziała stanom zapalnym i wspomaga 
gojenie. Spiron polecany jest na wszystkie drobne rany 
powierzchniowe oraz ropnie, nieodpowiedni na suchą 
i podrażnioną skórę. Zachowując ostrożność Spiron można 
aplikować także na śluzówkę pochwy (z pewnej odległości) w 
celu wsparcia gojenia się zranień poporodowych.

3. ZATRZYMANIE KRWAWIENIA 
Cięte krwawiące rany poleca się spryskać Spironem zaraz 
na początku (gdy rana nie jest zbyt głęboka), skóra zaraz się 
zasklepi.

4. CZYSTE RĘCE 
Brudne i spocone ręce Spiron pozbawia bakterii, można z tego 
skorzystać zwłaszcza w miejscu, gdzie w pobliżu nie ma wody. 
Czyste ręce natomiast Spiron przyjemnie odświeża.

5. CZYSTE POWIETRZE 
Olejki eteryczne oczyszczają powietrze i pozbawiają go 
zarodków chorobotwórczych. Ogólnie czynią atmosferę 
przyjemniejszą.

6. REPELENT 
Komary, kleszcze i pająki odstrasza zapach Spironu. Wczepione 
kleszcze spryskane Spironem łatwiej jest wyjąć z ciała.

7. SEN 
Spiron pomaga przede wszystkim w spokojnym zasypianiu. Jest 
odpowiedni dla dzieci od najmłodszych lat.

8. USPOKOJENIE PSYCHIKI 
Szereg olejków eterycznych zawartych w Spironie wykazuje 
właściwości lekko uspokajające, wzmacnia układ nerwowy 
i ułatwia koncentrację. Działa przeciwdepresyjnie i poprawia 
humor.

9. ODŚWIEŻENIE 
Spiron jest doskonałym zapachem do samochodu. Wspomaga 
czujność i skupienie oraz orzeźwia umysł. Jest praktyczny w 
podróży – idealny środek do szybkiej niwelacji zmęczenia.

10. OCHRONA AURY 
Spironu można użyć jako osłony energetycznej.

opracowała T. VIKTOROVA



SUPERPOŻYWIENIE DLA BIAŁYCH KRWINEK
Imunosan jest produktem odpowiednim nie tylko do 
wzmocnienia układu odpornościowego, ale działa bardzo 
dobrze również na stres. Najwięcej znajdziemy w nim substancji, 
które określamy mianem beta-glukanów, a dodatkowo zawiera 
substancje stymulujące podobne do żeńszenia, a także 
przeciwutleniacze roślinne.
Głównym źródłem beta-glukanów w Imunosanie jest grzyb 
lakownica żółtawa, znany również jako cesarski grzyb 
nieśmiertelności. Wzmacnianie odporności przez beta-
glukany zostało udowodnione w wielu badaniach klinicznych.  
Zasadą ich działania jest aktywizacja dwóch rodzajów białych 
krwinek – makrofagów i limfocytów T. Wspierane jest w ten 

sposób nie tylko wytwarzanie się przeciwciał, ale również 
zasada fagocytozy, tj. łapanie i niszczenie wirusów, bakterii 
i grzybów. O beta-glukanach możemy powiedzieć, że są wręcz 
„superpożywieniem” dla tych białych krwinek.
Imunosan będzie pomocny zarówno w przypadku chorób 
wirusowych, bakteryjnych, jak i grzybiczych. W praktyce 
zastosujemy go przy przeziębieniu, grypie, kaszlu, zapaleniu 
oskrzeli, anginie lub nawracających infekcjach dróg moczowych 
i obszarów ginekologicznych. W przypadku dwóch ostatnich 
wspomnianych schorzeń należy jednak uzupełnić kurację 
o preparaty probiotyczne np. Probiosan Inovum. Kurację 
można stosować równocześnie wraz z leczeniem, dobrze jest 
kontynuować przez kolejne 2 miesiące po zaniknięciu objawów. 

Zaprzyjaźnij się 
także z Imunosanem
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IMUNOSAN – DOŚWIADCZENIA OPARTE NA PRAKTYCE
»  Brodawki, brodawki genitaliów lub odciski. Chodzi o skórne 

choroby wirusowe. Można zastosować miejscowo Audiron 
do wcierania, skuteczne jest podawanie razem z Drags Imun, 
zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie do stosowania 
miejscowego.

»  Choroby opryszczkowe, opryszczki – znów dobra będzie 
mieszanka z Drags Imun, świetnie działa sprej Spiron do 
aplikacji zewnętrznej.

»  Długotrwałe stosowanie Imunosanu jest bardzo korzystne 
dla sportowców. Często są podatni na choroby – 
przeziębienia, zapalenia oskrzeli lub anginy. Powodem 
jest fizyczne oraz psychiczne obciążenie oraz stres. Stres 
związany z wynikiem, stres związany z pozycją, stres 
związany z podróżą. Stres wywołuje nie tylko choroby 
psychosomatyczne, ale wyraźnie uszkadza komórki układu 
odpornościowego.

»  Podawanie Imunosanu z lekami na alergie (leki 
przeciwhistaminowe) łagodzi objawy chorób alergicznych, 
zarówno oddechowych, jak i skórnych. Możemy zastosować 
nie tylko w przypadku alergii sezonowych, ale również w 
przypadku alergii całorocznych na kurz lub roztocza.

»  Wzajemnie wzmacniający (synergiczny) efekt osiągamy  
przy zażywaniu równocześnie z witaminami.  
Wybierając z produktów Energy z Flavocelem lub 
Vitaflorinem.

»  Jeżeli konieczne jest zastosowanie antybiotyków, możemy 
stosować Imunosan razem z nimi. Skorzystamy z jego 
działania stymulującego układ odpornościowy oraz z tego, 
że beta-glukany zmniejszają niepożądane skutki stosowania 
antybiotyków i występowanie biegunek. Ponownie dobre 
jest uzupełnienie probiotykami.

»  Dzieciom ze złą tolerancją łykania kapsułek, możemy 
wycisnąć zawartość kapsułki i podać wraz z jedzeniem.

»  Produkt można stosować zarówno zapobiegawczo, jak 
i przy występowaniu objawów. Osobiście skłaniam się 
ku pierwszemu wariantowi. W przypadku wystąpienia 
ostrego stanu chorobowego, dodajemy kolejne preparaty 
przeciwzapalne, jakimi są Vironal, Drags Imun, Grepofit lub 
Cistus incanus.

»  Imunosan jest dobry dla pacjentów po operacjach 
lub poważniejszych urazach. Wspomaga gojenie, 
rekonwalescencję i zapobiega komplikacjom infekcyjnym.

lek. med. JIŘÍ HANZEL

Mam chyba problem z trzustką, bo Gynex 
potrafiłabym pić bez przerwy, bardzo 
mi smakuje. Ale on potrafi naprawdę 
wiele zharmonizować. Sprawdziłam to na 
kilku przypadkach, z których wybrałam 
następujące:

» Kobieta, lat 24 pracuje jako au pair 
w USA. Od lat stosuje antykoncepcję, 
ale postanowiła z niej zrezygnować. 
Ponieważ jednak od kilku miesięcy 
nie miała menstruacji, po powrocie do 
domu odwiedziła gabinet ginekologa 
i zaproponowano jej kurację hormonalną, 
podobno w przeciwnym razie zagraża jej 

niepłodność. Wywołało to jej niepokój 
i niepewność. Krótko przed ponownym 
wyjazdem do USA przypadkiem 
dowiedziała się o preparatach Energy. 
Podczas testowania SPT zalecono 
jej Gynex i otrzymała instrukcję jak 
go stosować. Dosyć zaskoczyła mnie 
wiadomość z Ameryki, że już podczas 
pierwszej kuracji miesiączka się pojawiła. 
Po dokończeniu buteleczki menstruacja 
była regularna i bezproblemowa.

» Pięćdziesięcioletnia kobieta szła na 
regularną kontrolę ginekologiczną. 
Dowiedziała się, że śluzówka macicy 

jest w takim stanie, że konieczne jest 
leczenie hormonalne. Nie chciała jej, ma 
problemy naczyniowe (zakrzepica), ale 
lekarz tak ją wystraszył opisem stanu, 
że wyraziła zgodę. Już po pierwszym 
tygodniu wystąpiło olbrzymie 
krwawienie, więc zaprzestała leczenia, 
ale krwawienie trwało 3 tygodnie. 
Kolejne krwawienie nastąpiło po 
kolejnym tygodniu, ponownie przez 
3 tygodnie i zalecono jej łyżeczkowanie 
(abrazję), była kompletnie wyczerpana 
i zmęczona. Przypadkiem trafiła na 
Gynex, przetestowaliśmy go i już po 
tygodniu stosowania krwawienie 
ustąpiło, czuła się dobrze, miała siłę 
i energię. Gynex przekonał ją tak bardzo, 
że zdecydowała się na dalszą stopniową 
harmonizację organizmu.

» 28 letnia kobieta myslała, że jest 
niepłodna. Po kilku latach stosowania 
antykoncepcji, postanowiła z niej 
zrezygnować. Nie miesiączkowała, nie 
mogła zajść w ciążę, ale nie chciała 
zastosować leczenia hormonalnego, 
wolała wybrać inną drogę, o której 
się dowiedziała. Podczas pierwszej 
wizyty badanie wskazało Renol, 
następnie ponownie z Fytomineralem 
i w końcu Gynex. Harmonizacja trwła 
ponad rok, ale dzisiaj wytęskniona 
„gynexowa“ dziewczynka ma już 
dwa lata. 

Życzę miłego dnia.
inż. MIROSLAVA RYCHETSKÁ, Brno

Gynex jest po prostu niesamowity!
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Co nowego 
w naszych 
klubach...
KLUB ENERGY KATOWICE
Klub Zdrowia Energy w Katowicach zaprasza 09.04.2019 
(wtorek) na Dzień Piękna z firmą Energy!
» od godz. 10:00 można przyjść zbadać swoją skórę,
» przetestować naturalne kremy i oleje, 
» a także wziąć udział w losowaniu nagród
» o godz. 17:00 wykład i pokaz stosowania biokosmetyków.
Zapraszamy!

KLUB ENERGY BIAŁYSTOK
Informujemy Szanownych Państwa, że
w Klubie Energy Białystok we wszystkie soboty kwietnia 
oferujemy dla Klubowiczów diagnostykę obciążeń organizmu 
metodą dr Volla oraz indywidualny dobór preparatów 
ziołowych za pomocą urządzenia Supertronic w cenie 1zł
Konieczne wcześniejsze rezerwacje.
Ponadto, dla zainteresowanych Klubowiczów i ich gości, 
we wszystkie czwartki kwietnia, w godzinach 15:00 – 17:00 
będziemy omawiać poszczególne elementy (żywioły) wg TMC 
oraz konsultować z lekarzem dobór i stosowanie preparatów. 
Zajmie się tym lek. med. Anna Dudzienko - wieloletni 
konsultant firmy Energy. Podczas tych spotkań będzie można 
dokonać rejestracji nowych Klubowiczów. 
Zapraszamy!

KLUB ENERGY TARNÓW 
Zapraszamy na czwarty wykład online z cyklu tradycyjna 
medycyna chińska. 
Termin:  10 kwietnia, godzina 20:00. 
Temat wykładu: Jak w praktyce wykorzystać Teorię Pięciu 
Elementów – Drzewo
Wykład prowadzi: Piotr Dacjusz Górski – naturopata, 
specjalista medycyny naturalnej, nauczyciel i instruktor 
masażu i biomasażu o specjalizacji masaż leczniczy, 
specjalista terapii komplementarnych.

Klub Energy w Tarnowie zaprasza wszystkich klubowiczów 
15 oraz 29 kwietnia na diagnostykę obciążeń organizmu 
badaniem obrazowym z języka (wg TMC) oraz urządzeniem 
Supertronic (metoda VOLLA) z indywidualnym doborem 
preparatów ziołowych. Dla klubowiczów diagnostyka 
i konsultacja przeprowadzana jest bezpłatnie. 
Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.
Adres strony Klubu Energy w Tarnowie: 
www.energy.malopolska.pl

PROMOCJE DODATKOWE* 

REGALEN + PROBIOSAN w zestawie

RENOL, ARTRIN, SPIRON, IMUNOSAN 

* Promocja dla Klubowiczów i Konsultantów Energy 
trwa od 02.04. do 29.04. 2019r. lub do wyczerpania zapasów
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BIAŁYSTOK 
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 9.00 – 17.00 
sobota 9.00 – 14.00
Kierownik:
Marcin Kosior

Adres:
Sklep zielarski energy 
I gabinet medycyny naturalnej,
ul. Legionowa 9/1, lok. 149, 
DH„PANORAMA”, I p. 15-281 Białystok,
tel. kom. 691 040 175, 
energy.bialystok@gmail.com
możliwość płatności kartą

BIELSKO-BIAŁA 
Godziny otwarcia:
Po uzgodnieniu telefonicznym
Kierownik:
Magdalena Kornacka

Adres:
Alchemia Zdrowia, ul. Inwalidów 2c, 
43-300 Bielsko-Biała, tel. kom. 501980115,
gabinet@alchemiazdrowia.eu
możliwość płatności kartą

BYDGOSZCZ 
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 9.00 – 20.00, 
w innych godzinach – po uzgodnieniu 
telefonicznym
Kierownik:
Urszula Wrzeszcz

Adres:
ATMIX, ul. Kasztanowa 66, 
85-605 Bydgoszcz,
tel. 52/ 341 41 17, tel. kom. 512 169 326,
www.atmix.com.pl
galeria@kasztanowa.com

KATOWICE 
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 10.00 – 17.00
Kierownik:
Alicja Jaklewicz

Adres:
Sklep Zielarsko-Medyczny MELISA,
ul. 1000-lecia 88, 40-871 Katowice,
tel. kom. 607 557 672
almel88@interia.pl
www.almel.pl
możliwość płatności kartą

KŁOBUCK 
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku, od 9.00 - 16.00
Kierownik:
Karina Stępień

Adres:
VITA, ul. Szkolna 3, 42-100 Kłobuck,
tel. kom. 662 018 713

ŁÓDŹ — NOWY
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 9.00 – 17.00
Kierownik:
Robert Rogulski

Adres:
INTER-FOOD, ul. Dąbrowskiego 48 L, 
(wejście od ul. Rodakowskiego), 
93-208 Łódź, tel. kom. 506 351 304, 
575 670 001
zdrowoodlotowo@onet.pl
www.zdrowoodlotowo.pl
możliwość płatności kartą

OPOLE — NOWY
Kierownik:
Barbara Krasowska

Adres:
NATURALNIE BARBARA KRASOWSKA
STUDIO DOBREGO ZDROWIA,
ul. Wygonowa 81 lok. 10, 45-402 Opola
tel. kom. 607 886 060, 
b_krasowska@wp.pl
www.naturalnie-opole.pl

PSZCZYNA 
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 10.00 – 17.00
Kierownik:
Krystyna Malinowska

Adres:
Gabinet Zdrowia SEDNA, ul. Bednorza 1,
43-200 Pszczyna, tel. kom. 607 692 905, 
energy.sedna@gmail.com

TARNÓW 
Godziny otwarcia:
od wtorku do czwartku 15:00 - 19:00
Piątek 10:00 - 18:00
Kierownik:
Piotr Dacjusz Górski

Adres:
Piotr Dacjusz Górski, ul. J. Szujskiego 66
33-100 Tarnów, tel. 12 378 96 94,
tel. kom. 697518282,
p.gorski@energy.malopolska.pl
możliwość płatności kartą

WARSZAWA 
Godziny otwarcia:
sprzedaż preparatów: pn.– pt. 9.00-20.00           
rejestracja nowych KE: pn.– pt. 9.00.-14.00
Kierownik:
Dariusz Szymański
osoba do kontaktu: Dorota Krassowska

Adres:
VEGA MEDICA s.c., ul. Szafarczyka 5 
(róg Kasprzaka i Bema), 01–227 
Warszawa,
tel. 22/632 15 14, 22/632 16 14,
www.vegamedica.pl
możliwość płatności kartą

Zapraszamy do Klubów Energy
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OLEJ OLEJOWI NIERÓWNY*

SKORZYSTAJ Z TERAPEUTYCZNYCH 
WŁAŚCIWOŚCI DLA ZDROWIA I URODY

DWA TAKIE SAME OLEJE W CENIE JEDNEGO
Organic Sacha Inchi oil, Organic Sea Berry oil, 

Himalayan Apricot Oil, Organic Nigella Sativa oil
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