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Produkty lutego
Luty wygląda raczej na wilgotny, niż lodowy. Wprost 
idealna pogoda na przeziębienia, choroby wirusowe 
i nierzadko bóle reumatyczne. W ofercie Energy mamy 
dziś paletę środków zarówno profilaktycznych, jak 
i na chwile, w których zaczyna nam być ciężko.  
Możemy rozpocząć od produktu Cistus incanus, wesprze 
organizm bardzo delikatnie, ale niesamowicie skutecznie. 
Profilaktycznie można brać również Vitaflorin. Dziś wiemy 
już, jakich cudów potrafią dokonać witaminy. Naturalny 
skład Vitaflorinu dodatkowo je skoncentruje. Nawet pomimo 
wszelkich starań, od czasu do czasu jakaś szaruga oprze się 
o nasze oskrzela, przygniecie nas katarem, czy kaszlem, no po 
prostu fe. W takim momencie nie ma się co wahać – sięgnijmy 
po któryś Grepofit. W kapsułkach, albo Grepofit nosol. Na 
spokojnie wybieramy postać produktu stosowną do objawów 
choroby i nie zapominamy dotrzymywać odpowiedniej dawki 
spożywanych płynów, najlepiej w postaci ciepłej herbaty. 
Nasz komfort dostroi nowość Doserin balm, balsam ochronny 
do ust, który posłuży przede wszystkim podczas ekstremalnych 
zmian pogodowych, przez cały rok. Wspaniale działa również 
krem Droserin. Smarując klatkę piersiową i plecy przynajmniej 
na noc czasem zmieciemy z drogi początki kaszlu szybciej 
niż mogłoby się wydawać to możliwe. Podziękuje nam 
również nos. A ci z was, których łamią bóle reumatyczne, 
z przyjemnością docenią kąpiel w Balneolem. Wdzięczne 
będą mu nie tylko stawy, a relaks w ciepłej wodzie przyda się 
nam wszystkim w niekończącym się oczekiwaniu na wiosnę.
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SŁOWO WSTĘPU 

Ciężko o równowagę w dzisiejszym życiu. Trudno wybrać dla 
siebie jedynie słuszną prawdę. I jeszcze trudniej przekonać 
do niej innych. Rozmawiamy dużo o otaczającym nas 
świecie, chcemy, żeby służył nam jeszcze długo. Tylko… 
czy my służymy jemu? Szeroko pojęta ekologia nie jest 
nam tak bliska, jak koszula ciału, bo wciąż dajemy się 
karmić sloganami. Jesteśmy w stanie skupić się na parę 
chwil, na obrazku z dwoma linijkami tekstu na portalach 
społecznościowych i kliknąć w odpowiednim momencie 

„udostępnij”, co z reguły wszystko już za nas załatwia. Na tym 
nasze działanie się kończy.
Mianujemy siebie tymi, którzy szanują naturę, czasami 
rezygnujemy z kupowania niektórych produktów 
spożywczych na rzecz innych, albo odzieży ze skóry na 
rzecz wyrobów „skóropodobnych” i krytycznym wzrokiem 
spoglądamy na tych, którzy mają czelność robić inaczej, nie 
nadążać. Tak naprawdę to nie stanie się naraz, więc nie dajmy 
się zwariować. Otaczamy się tym, co kochamy, co przynosi 
nam radość i spokój. I nie zawsze jest to super ekologiczne 

i oszczędne. Czasami ma wartość sentymentalną – tylko, albo 
AŻ. Myśl o wyrzuceniu, czy choćby oddaniu TEGO przyprawia 
nas o ból serca. Na wszystko musi przyjść właściwy czas. 
Każdy ma inne tempo. Ważne, żeby zdawać sobie sprawę, 
gdzie żyjemy i dokąd zmierzamy oraz co możemy z tym 
zrobić. Wagę każdego kroku ustalić z sobą samym. 
Każdemu ruchowi przyda się rozsądek. I nim udostępnimy 
dalej w świat, jakiś wzburzony wywód „ekologiczny”  

– sięgnijmy do źródeł. Być może okaże się, jak w niemal 
każdym przypadku, że każdy kij ma dwa końce. Albo, że 
prawdy znamy tylko pół. Włączmy sobie piękny esej 
noblowski Olgi Tokarczuk, która sprawdza informacje zanim 
się wypowie i są to po prostu fakty. 
Warto ochłonąć po przeczytaniu każdego kontrowersyjnego 
artykułu, a już na pewno nie spocząć na „podtytule”, 
porozmawiać z tymi, którzy się znają. Bądźmy uważni, 
szanujmy siebie nawzajem, na spokojnie szybciej osiągniemy 
wyznaczone cele. Popracujmy nad swoją psychiką, nad 
swoim ciałem. Dostarczmy sobie potrzebnych informacji. 
Energy może nam to ułatwić.

Zespół Energy Poland

Visage rejuve

Sposób użycia: bardzo małą ilość, odpowiadającą łyżeczce od 
kawy, rozetrzeć cienką warstwą na twarzy i szyi, pozostawić na 
maksymalnie 10 minut. Po tym czasie maseczkę zwilżyć wodą 
lub preparatem Visage water, delikatnie rozmasować i zmyć. 
Następnie na skórę nanieść olej arganowy lub migdałowy, 
można też użyć któryś spośród kremów z grupy Renove.

Substancje aktywne: hydrolat mięty, lipy i róży damasceńskiej, 
czysty roślinny olej arganowy, z czarnuszki i rycynowy, oleje 
esencjonalne, glinka różowa i fioletowa, kwas bursztynowy.

Naturalna rewitalizująca maseczka do każdego 
typu cery. Zawiera rzadkie glinki, hydrolaty, oleje 
i esencje. Napina i wygładza skórę, wypełnia 
zmarszczki i pomaga usuwać obumarłe komórki. 
Ogólnie wzmacnia skórę, odmładza, rozjaśnia 
i regeneruje.

Jako nuta zapachowa, występują 
tu tylko najwyższej jakości, czysto 
naturalne esencje: drzewo różane, 

róża damasceńska, grejpfrut, 
cyprys, mirt, kadzidłowiec 

i rozmaryn (werbenon).
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Luty to początek nowego cyklu. Przyroda jest gotowa do startu, 
żeby już, już się obudzić. Podobne procesy rozpoczynają się 
również w nas. Pytanie brzmi, czy mamy z czego czerpać, 
ponieważ każdy krok w nowy etap coś kosztuje. W naszym 
przypadku zależy to od tego, jak uczciwie odpoczęliśmy zimą 
i ile energii zaoszczędziliśmy. Energia zgromadzona w wątrobie 
będzie bardzo przydatna. Na starcie pojawił się również 
Metalowy Szczur, władca roku 2020, który będzie miał ambicję, 
aby być wszędzie pierwszy. Aby ten ruch „po trupach” nie 
wyczerpał nas zaraz na początku, musimy się uzbroić. 

Rycerzem dla nas będzie Sir Cistus incanus. Jego ochronna 
energia obroni nas na drodze do wiosny. W swojej różowo-
pomarańczowej zbroi działa jak silny antyoksydant, który 
odetnie wszystkie zagrożenia już na początku. Wirusy, bakterie, 
grzyby lub zdradzieckie chlamydie nie stanowią dla niego 
żadnego problemu. Sir Cistus odpowiedzialnie wzmocni 
poziom naszej odporności.
Na swojego wiernego giermka tym razem wybrał Vitaflorin, 
który w imieniu swojego pana jest gotowy, by stać się prochem 
i amunicją. Jest naładowany witaminami z naturalnych 
ekstraktów. Witamin potrzebujemy więcej, niż nam się wydaje, 
a szczególnie w czasie, gdy toczymy boje. W tabeli elementów 
przyszłego roku słychać dźwięk Metalu. Wiosna ma w zwyczaju 
być bardzo wietrzna, a ponieważ wiatr jest nosicielem 
„setek chorób”, pamiętajmy, że nie zabraknie okazji do starć 
z motłochem drobnoustrojów. 

PRAPOCZĄTEK POCZĄTKU
O tym, co jest teraz, decyduje to, co było. Przyczyna i skutek. 
Karma, inaczej mówiąc. Początek tego roku zaczął ewoluować 

Na początku 
będzie Cistus  
i Vitaflorin

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 
Nazywam się Cistus incanus a poniżej moja wizytówka:
»  Likwiduję choroby wywołane przez wirusy: infekcje 

spowodowane przez bakterie, grzyby i chlamydie, 
zapalenie górnych dróg oddechowych.

»  Wzmacniam układ odpornościowy.
»  Pochodzę z ciepłych regionów strefy umiarkowanej 

Morza Śródziemnego i Afryki Północnej.
»  Łudząco przypominam dziką różę, mam kwiaty w kolorze 

od białego do szkarłatnej czerwieni.
»  Jestem leciwy (330 lat p.n.e.), bardzo bogaty. Mam duże 

zapasy wapnia, magnezu, cynku, żelaza, flawonoidów, 
polifenoli ...

»  Dzielę się swoimi skarbami ze wszystkimi, nie jestem 
pazerny.

»  Chętnie zapoznam się z państwem w blasku parkietu 
tanecznego, a nie jako wojownik ze szklanką wody 
i chusteczką w ręce. Tak - nie walczę, jestem tu dla 
państwa również jako profilaktyka.

od swego prapoczątku. Celtowie świętowali ten czas jako 
Nowy Rok, a chiński Nowy Rok ma swój prapoczątek początku 
w tym samym czasie. Pod koniec października, na początku 
listopada, naprawdę coś się zamknie. Natura zanurzy się 
w fazie oczekiwania, a nam nie pozostaje nic innego, niż 
częściej spędzać czas w domu, ponieważ szybko zapada zmrok. 
W zaduszki powinniśmy zwolnić, aby wczesną wiosną odbić 
się wypoczętymi nogami. Czas spędzony w ciszy i ciemności 
jest korzystny dla roślin, zwierząt i ludzi. Przyroda w lutym 
jest podekscytowana, cudownie wyspana i przygotowana do 
wyrwania się spod śnieżnej kołderki. Jeśli robiliśmy zimą to 
samo - będziemy gotowi.

JEŚLI SIĘ NIE DA INACZEJ
O tym, że Cistus incanus jest rzadkim gatunkiem, świadczy 
fakt, że działa szczególnie w przypadkach, w których inne 
środki zawiodły. Kiedy choroba się ciągnie i powraca, 
czas wezwać sir Cistusa. Dla pewności wyposażmy go 
w pomocnika, który ma wszystko, aby dać ciału to, czego 
potrzebuje do bezproblemowego działania. Dobrze jest mieć 
przy sobie Vitaflorin przez całą wiosnę, a Cistus należy wezwać 
tylko wtedy, gdy jest naprawdę źle. Zwykle jakoś radzimy 
sobie sami. Prawda? 

mgr TEREZA VIKTOROVÁ
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Co robić, 
gdy nadejdzie fala grypy?
Zimowa aura w naszej szerokości geograficznej w ostatnich latach bywa często zmienna, wilgotna 
i chłodna – czyli sprzyjająca rozprzestrzenianiu się wirusa grypy. Może to wywołać nieprzyjemną falę 
epidemii tej choroby.  
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Jeśli jesteśmy odpowiednio do niej przygotowani, regularnie 
hartujemy ciało i wzmacniamy układ odpornościowy, możemy 
jej uniknąć. Jednak oprócz wzmocnienia odporności konieczne 
jest przestrzeganie środków zapobiegających rozprzestrzenianiu 
się tej choroby a także zasad higieny osobistej. Elementarne 
nawyki higieniczne obejmują częste mycie rąk, szczególnie 
przed każdym posiłkiem, po powrocie do domu (z urzędów, 
sklepów, miejsc pracy), regularne wietrzenie pomieszczeń, 
a podczas zwiększonej liczby zachorowań również dezynfekcja 
pomieszczeń wspólnych i przedmiotów codziennego użytku, 
podłóg, klamek drzwi itp.

CO TO JEST GRYPA
Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa 
grypy, najczęściej grupy A, przy czym źródłem zakażenia jest 
zainfekowany człowiek, szczególnie w pierwszych dniach 
choroby. Infekcja przenosi się z człowieka na człowieka drogą 
kropelkową, przede wszystkim podczas kaszlu, kichania lub 
mówienia, kiedy stoimy w bliskiej odległości. Przenoszenie 
jest możliwe albo bezpośrednio, przez błony śluzowe dróg 
oddechowych poprzez wdychanie mikrokropel, ale także 
pośrednio poprzez przedmioty zanieczyszczone zakażonymi 
wydzielinami, które rękami przenosimy do ust lub spojówek.
Objawy kliniczne choroby zwykle zaczynają się nagle, po 
bardzo krótkim okresie inkubacji kilku godzin po przedostaniu 
się infekcji do organizmu. Pojawia się gorączka, czasami 
dreszcze, ból głowy, bóle mięśni i stawów, ogromne zmęczenie 
i wyczerpanie. Mogą wystąpić także ból gardła, kichanie, 
drażniący kaszel, czasami zapalenie spojówek, ból w klatce 
piersiowej lub problemy trawienne. 

LECZENIE
Jeśli już zaraziliśmy się grypą, wymagany jest odpoczynek 
w łóżku przez co najmniej kilka dni, dopóki występuje gorączka, 
ewent. podwyższona temperatura. Jeśli gorączka jest wysoka, 
należy starać się ją obniżyć z pomocą konwencjonalnych leków 
(paracetamol) lub stosując chłodne okłady. Podwyższonej 
temperatury lub gorączki w niższym przedziale nie obniżamy 
sztucznie, ponieważ ma działanie obronne - organizm z jej 
pomocą łatwiej poradzi sobie z infekcją. Aby zapobiec 
powikłaniom grypy i całkowicie ją wyleczyć, bardzo ważne 
są spokój i odpoczynek. Innymi słowy, chorobę należy 
wyleżeć. W przeciwnym razie istnieje ryzyko powikłań 
bakteryjnych, czyli „naniesienie się” infekcji bakteryjnej na 
wirusy uszkodzonej i niedoleczonej błony śluzowej dróg 
oddechowych - najczęściej zapalenie oskrzeli lub zapalenie 
płuc. Jeśli tak się stanie, do zlikwidowania infekcji bakteryjnej 
stosowane są już antybiotyki. Należy zostać w domu, 
w izolacji od otoczenia, również z epidemiologicznego punktu 
widzenia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. 
Bardzo ważne jest, aby nie palić papierosów, jeść tylko dobrej 
jakości, lekkostrawne zdrowe jedzenie, więcej świeżych 
owoców i warzyw. Należy unikać wysiłku fizycznego i zadbać 
o przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów.
 
PRODUKTY ENERGY
Naturalne preparaty Energy pomagają zapobiegać grypie, ale 
także radzić sobie z nią, gdy się pojawi. 
Spośród podstawowych koncentratów ziołowych Pentagramu, 
to właśnie Vironal jest zalecany do podawania profilaktycznego, 
by wspierać odporność, w normalnej dawce 5-6 kropli, 2-3 
razy dziennie, najlepiej w szklance wody około 30 minut przed 
posiłkiem. Idealnie, kiedy stosujemy go wczesną wiosną i późną 

jesienią, ewent. w czasie występowania zwiększonej liczby 
zachorowań na grypę. W przypadku grypy lub innej choroby 
układu oddechowego o ostrym przebiegu, preparat Vironal 
należy przyjmować w pełnej dawce, tj. 7 kropli 3 razy dziennie.
Innym bardzo skutecznym preparatem jest Flavocel, który 
należy stosować profilaktycznie przez cały rok w dawce 
podtrzymującej 1-2 razy dziennie 1 tabletkę po posiłku. 
Ponieważ zawiera witaminę C, bioflawonoidy i hibiskus, 
pozytywnie wpływa na odporność i uzupełnia niedobór 
witaminy C w organizmie. W przypadku jej niedoboru, ewent. 
zwiększonego wykorzystania podczas infekcji, Flavocel należy 
przyjmować 3 razy dziennie 1-2 tabletki. 
W przypadku cięższego przebiegu grypy, nieprzyjemnego, 
silnie drażniącego kaszlu, a także skomplikowanego przebiegu 
związanego z bakteryjnym zapaleniem oskrzeli, idealnie jest 
stosować Grepofit. W pierwszych dniach ostrego stanu można 
przyjmować do 9 kapsułek dziennie, w przypadku poprawy stanu 
stosowana jest zwykła dawka 5 kapsułek dziennie podzielonych 
na kilka dawek: 2–2–1. Produkt pomaga złagodzić ból gardła, 
a także jest skuteczny w stanach zapalnych dróg moczowych.
W przypadku przeziębienia, uczucia pełnego, zatkanego lub 
swędzącego nosa możemy zastosować preparat Grepofit 
nosol aqua, który aplikuje się do otworów nosowych kilka razy 
dziennie, w zależności od potrzeb.
Bardzo skuteczny w przypadku ciężkiego, długotrwałego 
przebiegu grypy, a także innych chorób zakaźnych 
wywoływanych przez wirusy, bakterie, chlamydie i grzyby jest 
Cistus incanus. Ten ziołowy ekstrakt z róży skalnej ze względu 
na wysokie stężenie przeciwutleniaczy i polifenoli zapobiega 
przenikaniu wirusów do wnętrza komórek i ich namnażaniu. 
Jednocześnie znacznie zwiększa odporność. Należy go 
przyjmować 3 razy dziennie, 5–7 kropli.
Wzmacniać odporność organizmu oraz działać profilaktycznie 
przeciw infekcjom pomagają preparaty Drags Imun, 
Imunosan, Probiosan Inovum, a także wszystkie produkty 
zielone, w szczególności Acai Pure, Organic Sea Berry powder, 
Organic Goji. 

lek. med. JÚLIUS ŠÍPOŠ

ZDROWIE OD A DO Z

GRYPA –  mowa o zaraźliwej chorobie wirusowej, która 
obejmuje przeważnie drogi oddechowe (kaszel, katar) 
i ma wyraźne objawy ogólne (gorączka, bóle mięśni, 
stawów, głowy itp.). Występuje często w epidemiach, bądź 
pandemiach. Wirus istnieje w kilku typach, z możliwością 
częściowej transformacji, co pogarsza uzyskanie 
odporności na inne jego typy. Przenosi się zazwyczaj drogą 
kropelkową, a okres inkubacji jest stosunkowo krótki (od 
kilku godzin do około 3 dni). 
Choroba ma przeważnie pozytywny przebieg, jednakże może 
być poważna w przypadku jednostek osłabionych, czy w inny 
sposób dotkniętych (chorych na serce, osób w podeszłym 
wieku itp.). Czasami dochodzi do komplikacji, zwłaszcza 
ropnych po kolejnej superinfekcji bakteryjnej (zapalenie płuc, 
zapalenie ucha środkowego, zatok nosowych itp.) 
Ponieważ mowa tu o chorobie wirusowej, nie istnieje lek, 
który działałby bezpośrednio przeciwko wywołującemu. 
Antybiotyk podaje się w przypadku komplikacji lub osobom 
chorującym na inne poważne choroby. 

Z „Praktycznego słownika medycyny“, wyd. Maxdorf, 2004
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Czakry – ośrodki 
energetyczne naszego 
organizmu (3)

Bywa też określana mianem czakry 
drugiej, sakralnej lub seksualnej. 
Znajduje się w podbrzuszu, 2 do 3 palców 
pod pępkiem. Jest ośrodkiem emocji, 
energii seksualnej i kreatywności. Jej 
żywiołem jest Woda. Woda oczyszcza, 
zabiera ze sobą wszystko, co stare 
i niepotrzebne. Na poziomie fizycznym 
objawia się detoksykacją, na poziomie 
psychicznym przeżywamy rozluźnienie, 
unoszenie się z prądem życia i swoimi 
uczuciami. Czakra druga promienieje 
chęcią do życia, ciepłem uczuciowym 
i otwartością. 

Jej kolor to pomarańczowy, wyraża 
optymizm i radość życia. Na poziomie 
fizycznym, dzięki elementowi Wody 
wiąże się z płynami organicznymi, 
pęcherzem moczowym i nerkami, ale 
także z gruczołami płciowymi. Wpływa 
też na stan włosów i skóry. Energetycznie 
związana jest z meridianem pęcherza 
moczowego i nerek. Spośród zmysłów 
przyporządkowujemy tu smak, 
z gruczołów jajniki, jądra i prostatę.
  
ARCHETYP CESARZ I MĘCZENNIK
Pozytywnym archetypem jest Cesarz. 
Cieszy się życiem, kocha pogodę 
ducha i przyjemności. Przeżywa swoje 
emocje i odbiera ich znaczenie. Wie, 
że zasługuje na to, by mieć się dobrze 

w życiu. W trudnych sytuacjach znajduje 
pozytywną okazję do wzrostu i rozwoju. 
Do seksualności podchodzi w sposób 
twórczy, nie postrzega jej jako czegoś 
grzesznego. W przeciwieństwie do niego, 
Męczennik jest pełen cierpienia i poczucia 
winy. Czuje się oszukany przez życie, ale 
podświadomie podziela pogląd, że na 
nic lepszego nie zasługuje. Przepełniony 
użalaniem się nad sobą nie ma motywacji, 
by zmienić coś w swoim życiu. 

DYSHARMONIA CZAKRY
Kiedy druga czakra funkcjonuje dobrze, 
życie jest przyjemnością, jesteśmy 
optymistyczni, rozluźnieni, potrafimy 
przystosować się do warunków życia. 
Jesteśmy wypełnieni zaufaniem do ludzi 
i życia, zestrojeni ze swoimi uczuciami. 
Stosunek seksualny z ukochanym 
człowiekiem odbieramy jako taniec 
twórczych energii – męskich i żeńskich. 
Zablokowana czakra objawia się słabą 
energią seksualną. Nie jesteśmy wtedy 
podczas seksu aktywni, raczej go 
unikamy. Brakuje nam bowiem spełnienia 
emocjonalnego płynącego z połączenia 
i z kontaktu fizycznego. Przyczyny należy 
szukać we wczesnym dzieciństwie, jeśli od 
rodziców nie otrzymywaliśmy przejawów 
delikatności w postaci dotyków i pieszczot. 
W okresie dojrzewania jeszcze bardziej 
blokowaliśmy szalejącą energię seksualną. 

W wieku dorosłym mogą potem wystąpić 
problemy z okazywaniem emocji, potrzebą 
ciągłej samokontroli, również w życiu 
seksualnym. 
Dysharmonia często ma swoje 
pochodzenie już w okresie dojrzewania, 
kiedy budzące się siły seksualne wywołują 
w młodym człowieku niepewność. Mało 
którzy rodzice i wychowawcy potrafią 
pokazać młodemu człowiekowi, jak 
właściwie radzić sobie z rozbuchanymi 
emocjami i seksualnością. Powstaje 
negatywne podejście do seksualności, 
poprzez co traci się jej twórczy potencjał. 
Energie wyładowuje się w nieodpowiedni 
sposób – poprzez przesadne fantazje 
seksualne lub tłumienie pragnienia. 

CHOROBY I MOWA CIAŁA
Czakra krzyżowa ma wpływ na narządy 
płciowe, u kobiet są to problemy związane 
z cyklem menstruacyjnym, takie jak 
nieregularność, silne krwawienie i syndrom 
przedmiesiączkowy. W gorszym przypadku 
to mogą być różne cysty, endometrioza lub 
bezpłodność. U mężczyzn mogą wystąpić 
problemy z prostatą, bezpłodnością lub 
dysfunkcją seksualną. Do tych problemów 
należą też schorzenia nerek i pęcherza 
moczowego. 

MOŻLIWOŚCI OCZYSZCZANIA 
I AKTYWACJI
Drugą czakrę ożywia odpoczynek nad 
czystą taflą wody lub kąpiel w niej. Do 
oczyszczania wspaniale nadaje się picie 
wody z czystego źródła. Płynna muzyka, 
która pobudzi emocje i radość z życia, 
uaktywni czakrę. By zaś uspokoić się 
i zharmonizować, poleca się słuchanie 
śpiewu ptaków i szumu płynącej 
wody na łonie natury, w mieście zaś 
przynajmniej szumu fontanny. Spośród 
kamieni szlachetnych to karneol, kamień 
księżycowy i złoty topaz. Z aromaterapii 
można wykorzystać ylang–ylang i drzewo 
sandałowe. Drugą czakrę reprezentuje 
mantra VAM. 

dr n. przyr. LENKA LACHNITOVÁ, Ph.D.

CZAKRA KRZYŻOWA (SVADHISTHANA) 
– RADOŚĆ I PRZYJAŹŃ

08 ~ VITAE ~ MAGAZYN ENERGY



Płuca i oskrzela, wraz z jelitem grubym, nosem i skórą, należą 
do elementu Metalu, który charakteryzuje się suchością, 
smutkiem emocjonalnym, białym kolorem, pikantnym 
smakiem i tonem D. Suchość jest szkodliwa dla płuc, ponieważ 
utrudnia oddychanie. Stan płuc zależy przede wszystkim 
od stanu trzustki, wątroby i serca. Ważnym czynnikiem dla 
prawidłowego oddychania jest psychika. 

ODDECH JAKO ESENCJA ŻYCIA
Oddech jest czymś więcej niż elementem niezbędnym do 
życia. Prawidłowe oddychanie masuje narządy wewnętrzne, 
dotlenia krew i odmładza. Pomaga „wydychać” nam 
codzienne sytuacje, które niesie życie. Obecnie mamy 
tendencję do wstrzymywania oddechu - na przykład, gdy 
chcemy powiedzieć komuś prawdę w oczy…
Obowiązuje proste równanie. Im lepiej oddychamy, tym 
jesteśmy pewniejsi siebie i bardziej odporni na stres. Jeśli 
zaczynamy oddychać płytko, nasza pewność siebie spada. Stres 
wpływa na nas bardziej, czasami wstrzymujemy oddech, który 
ulega pogorszeniu. To sprawia, że   jesteśmy mniej pewni siebie 
i wpadamy w błędne koło. Inną przyczyną oddechu złej jakości 
jest brak równowagi w dawaniu i przyjmowaniu. Dbamy bardziej 
o innych niż o siebie, oddychamy za innych. Tracimy dużo 
energii, której nam brakuje. Oddychanie złej jakości odbiera 
życie ciału. Tracimy siły, starzejemy się, rozkładamy psychicznie.
Zrozumienie znaczenia oddechu i jego uzdrawiających 
skutków pomoże nam ponownie dobrze oddychać. Świadomy 
i pełny oddech może nas bardzo szybko uzdrowić i popchnąć 
do przodu na ścieżce duchowego rozwoju. Nauczmy się 
prawidłowo oddychać i nie wstrzymywać oddechu! Wskazane 
jest nauczenie się oddychania przeponowego, co pozwala 
na korzystanie z całej pojemności płuc i każdej komórki 
w organizmie. Nauczmy się doświadczać oddechu. Nie 
traktujmy oddychania jako konieczność, jest on wspaniałym 
uzdrowicielem. Potrafi stymulować, pobudzić krążenie, uleczyć 
narządy wewnętrzne, usunąć emocje z jelit, rozluźniać kręgosłup 
szyjny i wiele, wiele innych rzeczy.
Głębokie oddychanie daje nam spokój. Odczuwamy strach, 
niepokój, nerwowość, zmęczenie lub brak miłego nastroju? 
Weźmy głęboki oddech i wyobraźmy sobie, jak nasze 
komórki wypełniają się białą energią. Przy długim wydechu 

wydmuchajmy wszystko, co nie pozwala nam oddychać. Takie 
ćwiczenie medytacyjne możemy praktykować w dowolnym 
miejscu. Płuca można również wspierać odpowiednimi 
artykułami spożywczymi (np. cebulą, jabłkami, chili, imbirem).

DROSERIN
Krem ziołowy Droserin harmonizuje energetyczną drogę płuc, 
jelit, serca, wątroby i żołądka. Pod względem emocjonalnym 
do drogi należy lęk, niepokój i płacz. Stosując ten produkt 
można uniknąć chorób układu oddechowego, na które 
jesteśmy bardziej podatni zimą. Przynajmniej dwa razy 
dziennie należy nacierać preparatem klatkę piersiową i szyję 
w celu lepszego oddychania. Jeśli choroba zapędziła nas już do 
łóżka, Droserin pomoże nam szybko wrócić do życia.
Oddychanie zimą ogranicza również katar związany z otarciami 
przy nosie i opryszczka w okolicy dziurek nosa. Można nakładać 
krem   nie tylko wokół nosa, ale także na uszkodzoną wewnętrzną 
błonę śluzową. Ponadto wdychanie olejków eterycznych 
w połączeniu ze smarowaniem szyi i klatki piersiowej poprawiają 
funkcje strun głosowych, wspomagają odkrztuszanie i przynoszą 
ulgę w przypadku drapania w gardle.
Osłabiona droga płuc, a zatem pogorszenie oddychania, wiąże 
się z bólem w okolicy obojczyka, ramion i nadgarstków. Pojawia 
się sucha, szorstka skóra, wypryski i łuszcząca się wysypka. 
Należy natrzeć dłonie, podeszwy stóp, szyję i suche miejsca 
Droserinem. Można go również stosować jako krem ochronny 
przed wiatrem i mrozem.
Niedostatecznie głębokie oddychanie obniża funkcję układu 
odpornościowego, którego siedziba znajduje się w jelitach. 
Osłabiona droga jelit prowadzi do występowania gazów, 
wzdętego brzucha, problemów jelitowych, bólu zębów i żuchwy. 
Droserin należy stosować na brzuch, czoło, żuchwę i punkt pod 
nosem.
W celu zharmonizowania również w przypadku stanów ostrych, 
preparat rozpuścić w wodzie i zrobić sobie kąpiel stóp. Poprzez 
receptory energia lecznicza dotrze tam, gdzie jest potrzebna.
Maksymalną skuteczność kremu możemy uzyskać dopasowując 
stosowanie do zegara organizmu. Płuca są aktywne od 3 do 5 
rano, a jelita od 5 do 7 (czas zimowy).

Życzę Państwu zdrowego czasu z Droserinem, 
ILONA JANČIOVÁ

Droserin 
– nasz anioł stróż
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Nasza „kolekcja” 
Energy wciąż się 
rozrasta
Z każdym dniem odkrywam coraz więcej możliwości 
wykorzystania preparatów Energy. Doceniam ich ziołową bazę 
i wysoką jakość. Podoba mi się kompleksowe podejście do 
zdrowia, na którym opiera się Pentagram. 

KIEDY POWALI NAS WIRUS
Nieodłącznym towarzyszem zarówno w domu jak i podczas 
wyjazdów stał się Drags Imun. Oprócz leczenia poważniejszych 
chorób wirusowych i bakteryjnych sprawdził się jako dezynfekcja 
różnych ran i otarć. Nosimy go nawet do dentysty, bowiem 
moim córkom zęby mleczne „dobrowolnie” nie wypadają. 
Muszą zostać wyrwane. Po takim zabiegu na rankę po wyrwaniu 
zęba natychmiast kapię Drags Imun. Miejsce nie tylko zostaje 
zdezynfekowane, ale także znacznie szybciej tkanka się ściąga 
i nie krwawi.
W przypadku lżejszych chorób wirusowych, którym towarzyszy 
kaszel i przeziębienie używamy tylko Vironalu. Córki traktują to 
już jako oczywistość. Stosuje go nawet mąż, który nie przepada za 
preparatami ziołowymi. Gdy tylko poczuje, że „coś go bierze”, szuka 
Vironalu, wspierając ewentualnie proces leczenia preparatami 
Grepofit i Flavocel. Grepofit nosol aqua doskonale sprawdził 
się w przypadku przeziębień. Córki chorują na długotrwające 
przeziębienia, którym towarzyszy obrzęk błon śluzowych nosa. 
Zalecono nam przyjmowanie kortykosteroidów przez kilka tygodni. 
Po spotkaniu w Centrum Energy w Ołomuńcu dawałam dzieciom 
rano i wieczorem po 3 krople Drags Imun oraz jedną dawkę 
Grepofitu nosol aqua do każdego otworu nosowego. Po miesiącu 
podczas kontroli okazało się, że błony śluzowe są w porządku.

JAK POKONAĆ ZMĘCZENIE?
W celu uzupełnienia brakujących minerałów stosujemy 
Fytomineral, dodaję go do letniej porannej herbaty. Czasami 
do jogurtu lub letniej kaszki dodaję kilka kropli Organic Sacha 
Inchi lub Organic Sea Berry oil. Są cennym źródłem minerałów, 
niektórych witamin i nienasyconych kwasów tłuszczowych. 
Córeczki proszą o Himalayan Apricot oil bezpośredno na łyżkę. 
Uwielbiają jego delikatny smak. 
Relaxin i Stimaral pomagają mi przetrwać trudne okresy. Uczą 
mnie przyjmować i reagować na dane sytuacje z rozwagą. Relaxin 
pomógł mi nawet poradzić sobie z niepokojem, który towarzyszył 
mi podczas mojego rozwoju osobistego. Stimaral dodaje pewności 
siebie i zapewnia spokój, więc używam go od czasu do czasu, gdy 
muszę wykonać trudne zadanie.
Kolejnym popularnym preparatem jest Spiron. Oprócz 
odświeżania i dezynfekcji powietrza używamy go również 
w przypadku choroby lokomocyjnej podczas jazdy samochodem 
lub autobusem. Ponadto służy nam także jako przyjemnie 
pachnący środek przeciw kleszczom i komarom. Latem lubię 
nacierać się Dermaton oil. Nie tylko natłuszcza skórę, ale także 
odstrasza owady swoim zapachem.

DLA WSZYSTKICH SPORTOWCÓW
Mąż jest biegaczem – duchem i ciałem. Jego rywale lubią zielony 
jęczmień - źródło minerałów i energii przed zawodami biegowymi. 

W związku z czym na urodziny otrzymał ode mnie Barley Juice, 
Fytomineral i King Kong, aby wspomóc wzrost masy mięśniowej.

POPRAWA STANU SKÓRY ZE SKŁONNOŚCIAMI DO 
WYPRYSKÓW
Zarówno ja, jak i moje córki, mamy tendencję do wyprysków 
atopowych z powodu bardzo suchej skóry. Nie tolerujemy nawet 
niektórych kremów i szamponów przeznaczonych dla ludzi ze 
skórą atopową. Regalen i Protektin były zatem pierwszymi 
produktami Energy, które wypróbowałam. Regalen pomógł mi 
złagodzić objawy alergiczne. Po kilku trzytygodniowych seriach 
na przemian z tygodniowymi przerwami swędzenie skóry 
złagodniało do tego stopnia, że   mogłam przestać stosować 
leki przeciwhistaminowe, którymi musiałam przez kilka lat 
leczyć alergię. Na wypryski atopowe stosuję mydło Protektin, 
krem i szampon. Używam go jednak na przemian z innymi 
szamponami i mydłami Energy, aby ciało nadmiernie się do nich 
nie przyzwyczaiło, a efekty lecznicze nie zostały wyeliminowane.
Najbardziej z linii kosmetyków lubię Droserin renove właśnie 
dlatego, że doskonale natłuszcza skórę i chroni ją przed 
wpływami zewnętrznymi, szczególnie mrozem. Dlatego 
z zadowoleniem przyjęłam także nowość - balsam do ust 
Droserin balm. Do pielęgnacji rąk stosuję krem terapeutyczny 
Droserin, który jest przeznaczony do skóry suchej i z problemami 
atopowymi. Ponadto nacieram Droserinem sobie i moim 
córkom krawędź nadgarstka przez którą przechodzi meridan 
płuc. Wzmacniamy w ten sposób drogi oddechowe - wcześniej 
cierpiałyśmy z powodu astmy, dlatego uważam, że ważne jest, 
aby nadal dbać o drogi oddechowe.

Zdrowie, a zwłaszcza układ odpornościowy mój i dzieci, uległy 
znacznej poprawie w ciągu ostatnich dwóch lat. Wierzę, że 
stosowanie produktów Energy ma w tym duży udział. Regularnie, 
po dwóch lub trzech miesiącach, korzystam z oferty Centrum 
Energy, aby dokonać pomiarów z pomocą Supertronic. Dowiaduję 
się w ten sposób, które drogi meridianowe lub narządy są 
osłabione w moim lub dzieci przypadku. Można je wówczas 
wzmocnić, zanim problemy zdrowotne się nasilą. Jeśli to 
możliwe, staram się stosować produkty Energy jako substytut 
lub przynajmniej suplement syntetycznie produkowanych leków. 
Stopniowo poszerzam ich „kolekcję” w naszej domowej apteczce. 
Lubię obserwować na sobie ich efekty, chętnie też eksperymentuję 
z ich innymi możliwymi zastosowaniami.

dr n. med. LENKA LACHNITOVÁ
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POWINIENEŚ WIEDZIEĆ
 
ZASTOSOWANIE BALNEOLU
»  detoksykacja i regeneracja ciała, wsparcie odporności, 

działanie przeciwutleniające
»  słaba mobilność, bóle kręgosłupa, reumatyzm, 

zwyrodnieniowe i zapalne choroby stawów oraz dna
» stłuczenia, naciągnięte stawy i złamania
» skurcze mięśni i ścięgien
» bronchit, astma, kaszel i choroby z przeziębieniem
» wspomaganie serca i krążenia krwi
» uspokojenie psychiki
»  łuszczyca, stan zapalny skóry z egzemą i trądzikiem, 

opryszczka
»  ukrwienie skóry i głębszych warstw skóry, nawilżanie skóry
» pleśń skóry
» krwiaki, siniaki 
» zrosty i blizny
» obrzęki kończyn dolnych
»  uzupełnienie w kuracji chorób ginekologicznych 

i urologicznych
» choroby żył i hemoroidy
» zmęczenie, utrata energii

Ponownie prezentujemy Państwu (ulubiony) rozkład terminów 
korzystnych do kąpieli. Kalendarz sporządzony na podstawie 
położenia Księżyca uwzględnia dwa czynniki. Pierwszym jest 
z zasady zwiększona skuteczność kąpieli w Balneolu w dniach, 
w których Księżyc występuje w znakach zodiaku wodnych lub 
ziemnych. Drugim jest czynnik profilaktyczny, który dotyczy 
przede wszystkim osób z problemami sercowo-naczyniowymi, 
wysokim ciśnieniem, ale również niektórymi problemami nerek 
(np. toczeń rumieniowaty układowy). W takich przypadkach nie 
będzie korzystnie „wpakować się“ do wanny np. podczas pełni 
z Księżycem w Lwie lub Baranie. Oczywiście, człowiek zdrowy 
może się kąpać, kiedy ma ochotę. 
W poniższym wykazie, w każdym miesiącu, najbardziej 
korzystny termin kąpieli oznaczony jest wytłuszczoną czcionką. 
Gdzie podany jest zakres, można wybrać jedną datę. Na 
każdy tydzień przypadają w przybliżeniu dwie kąpiele, co jest 
naprawdę odpowiednie zarówno pod kątem dawkowania 
Balneolu, jak i ilości kąpieli w ogóle. Delikatne korekty są 
w okresie pełni (raczej nie polecam) i nowiu (tu z zasady kąpiel 
jest korzystna). 

Styczeń: 22–23, 27–28
Luty: 1–2, 6, 10–11, 14–15, 18–19, 23–24, 28–29                                                
Marzec: 4–5, 8, 12–13, 17–18, 21, 22–23, 27–28, 31                                            
Kwiecień: 1, 5–6, 9–10, 13–14, 18–19, 23–24, 28–29                                                
Maj: 2–3, 6–7, 10–11, 15–16, 20–21, 25–26, 30                                               
Czerwiec: 3, 7–8, 11–12, 17–18, 21–22, 26, 30                                                   
Lipiec: 1, 4–5, 9–10, 14–15, 18–19, 23–24, 27–28                                            
Sierpień: 1–2, 5–6, 10–11, 15–16, 19–20, 24, 28–29                                                      
Wrzesień: 1–2, 6–7, 11–12, 16, 20–21, 24–25, 29–30                                                             
Październik: 4–5, 9–10, 13–14, 17–18, 21–22, 26–27, 31                                                        
Listopad: 1, 5–6, 10, 14, 18–19, 22–23, 27–28                                                         
Grudzień: 2–3, 7–8, 11–12, 15–16, 19–20, 25–26, 29–30

Poza zastosowaniem Balneolu na całe spektrum problemów, 
przypominam o jego zbawiennym działaniu podczas różnych 

kuracji oczyszczających i detoksykacyjnych, szczególnie wiosną 
i jesienią. Szczególnie polecam zastosowanie go w czasie 
leczenia chemioterapeutycznego. W celu zwiększenia działania, 
w trakcie kąpieli poza „wejściem do wanny“ polecam obmycie 
wodą humusową ciała dłońmi, tak, jak rozcieramy mydło. 
Można w ten sam sposób obmyć nim również twarz. 
Z całego serca życzę zdrowia i zawsze błogiej regeneracji 
w płynnych objęciach. 

mgr MICHAL ŠAMAN

Balneol, płynne objęcia
PLAN KĄPIELI NA ROK 2020
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Metody 
terapeutyczne (4)

NLP, mówiąc w skrócie, to stale rosnąca suma umiejętności 
i postępowania, które powinny doprowadzić nas do tego, 
co uważamy za spełnione lub udane życie. Jest to jedna 
z alternatywnych metod, wykorzystująca ludzką ciekawość, 
kreatywność, wyobraźnię i pamięć do osiągnięcia naszych 
celów.  

Mnie osobiście określona część pracy z NLP przypomina 
tworzenie odruchów warunkowych. Oczywiście nie takich, 
że zacznie nam ciec ślinka, gdy pomyślimy o ptysiu lub 
wypieczonym steku (szczerze mówiąc tego większość z nas 
wcale nie musi ćwiczyć). Chodzi o szerzej pojmowany proces 
niż tylko przygotowanie układu pokarmowego na dostarczenie 
jedzenia. Dzięki NLP w zasadzie tworzymy sprzyjające warunki 
do radzenia sobie w trudnych sytuacjach: wszelkiego rodzaju 
egzaminów, występowania publicznego, osiągania wyników 

sportowych, operacji chirurgicznych, uzależnień… Każdy 
z nas jest inny, co można w tym przypadku bardzo dobrze 
wykorzystać. Istotne jest także, który zmysł preferujemy - 
niektórzy z nas mają pamięć wzrokową, inni wolą słuchać, 
jeszcze inni podczas wspomnień przypominają sobie także 
wrażenia węchowe - z tym wszystkim można pracować.

Znacie państwo trzecią część Harry‘ego Pottera – „Harry Potter 
i więzień Azkabanu”? Kiedy Harry nauczy się wyczarowywać 
swojego patronusa, który będzie go chronił przed bezdusznymi 
czarnomagicznymi stworzeniami? Istotą tego zaklęcia jest 
skupienie się na swoim najszczęśliwszym wspomnieniu, 
zachowanie tej szczęśliwej myśli w swoim umyśle, a następnie 
wezwanie swojego obrońcy - patronusa. To naprawdę 
przypomina mi NLP. Albo też kiedy koledzy z klasy Harry‘ego 
uczą się, jak pokonać bogina, wyobrażając go sobie w jakiejś 

PROGRAMOWANIE 
NEUROLINGWISTYCZNE 
– NLP
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NAZWA METODY NLP
 
»  programowanie oznacza powtarzające się wzorce 

postrzegania, myślenia i odczuwania, nasze świadome 
i nieświadome planowanie sytuacji na podstawie 
językowej oceny postrzeganej sytuacji 

»  przedrostek neuro- wskazuje na narządy zmysłów - świat 
jest postrzegany przez zmysły,

»  lingwistyczne symbolizuje mowę - postrzegane 
i doświadczane jest organizowane, przechowywane 
i przekazywane właśnie z pomocą języka

Podstawową ideą NLP jest to, że w naszym umyśle 
tworzymy wewnętrzne mapy (wzrokowe, słuchowe, 
sensoryczne), które poprzedzają naszą mowę (także 
wewnętrzną), a zatem także są aktywnie z nią związane. 
Model ten, w uproszczeniu, opisuje kolejno percepcję 
sensoryczną, następnie przetwarzanie językowe i w końcu 
nasze zachowanie. Ze względu na to, że kształt mapy 
wewnętrznej wpływa zwrotnie na sposób ludzkiej 
ekspresji, ewentualnie wzajemnego komunikowania się, 
zasadniczo różnych pod względem typu, osób może 
dochodzić do nieporozumień i problemów, które właśnie 
metoda neurolingwistyczna próbuje wyeliminować. Można 
ją zatem zaliczyć do terapii komunikacyjnych. 

cs.wikipedia.org

zabawnej sytuacji - to również w pewnym sensie jest NLP - jeśli 
się czegoś boimy i mamy negatywne oczekiwania, w większości 
przypadków sytuacja zakończy się tak, jak tego nie chcemy, 
chociaż w rzeczywistości ustaliliśmy to z góry. Jeśli zastanowimy 
się nad tym przez chwilę, z pewnością przypomnimy sobie co 
najmniej jedno takie swoje własne „programowanie“.

SPOSÓB PRACY
Techniki NLP są różnorodne i można je dostosować do 
wymagań i charakteru klienta. Może to być wywiad 
kwestionariuszowy ze specyficznie formułowanymi pytaniami 
lub tworzenie „pozytywnych kotwic” na własnym ciele - miejsc, 
które są aktywowane poprzez dotyk i uruchamianie takiego 
sposobu zachowania i postępowania, który jest dla nas w tej 
chwili korzystny (na przykład, uwalniając nas od strachu przed 
egzaminem lub wizytą u lekarza). Można pracować także za 

pośrednictwem „medytacji prowadzonej”. Doskonale na tę 
technikę reagują dzieci, które w większości przypadków nie 
są z góry sceptyczne co do wyniku i nie ograniczają swojej 
wyobraźni. Niektórzy wolą rysować - rysują swoją kotwicę 
jako pomocnika lub tworzą atrakcyjne środowisko dla tego, co 
im przeszkadza lub ogranicza - na przykład różnego rodzaju 
fobie. Pracujemy w taki sposób, że konkretny strach otrzymuje 
konkretną formę, którą wymyśli klient, a następnie wspólnie 
zastanawiamy się, co ucieszyłoby taki strach znacznie bardziej 
niż to, co teraz robi.
Na przykład jedna uczennica z klasy nauczania początkowego 
bała się pójść na przerwie do toalety, ponieważ musiała przejść 
obok starszych chłopców, których się bała. Więc przeniosła 
swój strach na ruchliwe skrzyżowanie, żeby ludzie bali się 
przechodzić na czerwonym świetle. I strach był z tego bardzo 
zadowolony, ponieważ czuł się ważny.
Albo rodzice przyprowadzili do mnie 8-latka, który miał 
problem z nietrzymaniem moczu w ciągu dnia. Stworzyliśmy 
kotwicę - ewentualnie dwie, aby nie można było się pomylić: 
dwa niebieskie guziki, przełączniki, które aktywowały 
dzwonek w głowie. Dzwonek miał za zadanie pilnować, aby nie 
zapomnieć o pójściu do toalety w odpowiednim momencie. 
Przełączniki zostały umieszczone na kolanach. Cały system 
został wymyślony przez dziecko, wdrożyliśmy go razem. 
Połączyłam tę terapię z osteopatią czaszkowo-krzyżową 
i problem zniknął.

Oczywiście tę technikę można łączyć z innymi technikami, 
a także z produktami Energy. Preparaty Pentagramu mogą być 
stosowane w przypadku pracy nad stroną psychiczną, zostaną 
odpowiednio uzupełnione przez inne, włącznie z produktami 
zielonymi, ponieważ każdy jest tu dla kogoś…

mgr VLADANA HAVLÍKOVÁ
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Rok Metalowego Szczura 
– chiński horoskop na rok 2020 

Otwarcie czasu materii przesunęło się z gorącego OGNIA 
i przyniesie energię WIATRU JANG.
Zgodnie z chińskim horoskopem jang, SZCZUR rozpoczyna swoje 
działanie pierwszego dnia swojego miesięcznego panowania 
22. listopada 2019 i nad rokiem materialnym 
przejmie panowanie 25. stycznia 
2020. Zakończy go 11. lutego, 

roku 2021. Metalowy Szczur rozpoczyna dwunastoletni cykl 
zodiaku, dlatego rok 2020 zgodnie z horoskopem chińskim 
będzie przebiegał pod znakiem nowych możliwości, otwartości, 
niemal chciałoby się powiedzieć „świetlanego jutra“. Cały rok 

Metalowego Szczura będzie poprzetykany 
zmianami i dosłownie może nie zostać 

kamień na kamieniu. Szczęście 

Kalendarz chiński, obserwujący upływ czasu dzień po dniu już 4 718 lat, 25. stycznia przedstawi rok 2020 - rok METALOWEGO 
SZCZURA. Uroczyste pochody rozświetlą chińskie dzielnice dużych miast praktycznie całego świata, olbrzymi kolorowy smok 
tradycji wschodnich przebiegnie ulicami  i oznajmi wszystkim nadejście nowego władcy, szybkiego, inteligentnego, węszącego, 
czasem trochę chciwego, tu i tam także dosyć agresywnego SZCZURA. Szczur jest bardzo mądrym i czarującym znakiem 
zodiaku i symbolizuje szczęście w naturalnym biegu życia. Bywa nadzwyczaj dowcipny – często z pożerającą ironią, zabawny 
i troskliwy względem tych, których uważa za swoich dobrych przyjaciół. Szczur jest energiczny, zaradny i elastyczny; potrafi 
znaleźć wyjście z opresji i dostosować się do innych warunków. Razem z nim, panować będzie METAL, Metal miedzianych 
czajników, złotej biżuterii – ale też ostrych mieczy. SZCZUR przyjmie jego imię i będziemy go w tym roku nazywać METALOWYM 
SZCZUREM. Metal nie jest jednak takim zwykłym elementem, z Metalem związane jest Niebo.
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jednak będzie sprzyjać tylko jednostkom aktywnym, pasywność 
w roku 2020 zdecydowanie nie będzie na fali. Fortuna będzie 
sprzyjać wszystkim, którzy pragną zmian i nie ma znaczenia, czy 
dotyczy to strefy kariery, miłości, czy rozwoju osobistego. Musimy 
jednak sami wyjść zmianom naprzeciw i sami sobie na nie musimy 
zasłużyć. Tylko tak można osiągnąć swój cel w roku 2020.

JAKI JEST SZCZUR?
Urodzeni w znaku Szczura są bardzo przyjacielscy i mają wielkie 
zdolności do przekonywania. Ponadto Szczura często motywują 
pieniądze i majątek. Ma ostry język i niewiarygodne zdolności 
komunikacyjne, które potrafi wykorzystać doskonale. Za 
osobistym wdziękiem i uśmiechem kryje się jednak Szczur bardzo 
uparty, o wysokich wymaganiach bez względu na cokolwiek. 
Szczur chętnie uczy się poprzez obserwację, chętnie zagląda 
z zewnątrz do środka. Ma dużą fantazję, nie unika żadnych 
przyjemności, ani rozkoszy zmysłów. Z drugiej strony może 
mieć skłonności do sentymentów. Lubi otaczać się wieloma 
przedmiotami, jest takim rozkosznym antykwariuszem, który 
przechowuje wszystko, co tylko możliwe. Pośród Szczurów jest 
wielu artystów, właśnie ze względu na ich twórczy potencjał. 
Szczury sprawiają wrażenie wesołych i beztroskich, mogą być 
wzorem osoby aktywnej, zadowolonej z życia. 
Powinniśmy uważać na zasadnicze i niestety bardzo częste 
zapędy Szczura do manipulacji. Podaje się, że Woda – naturalny 
element Szczura – potrafi nie tylko zmiękczyć każdy kamień, 
każdą krawędź, ale może też przedziurawić cały masyw skalny. 
A w tym roku będzie miała ponadto wsparcie militarnego Metalu. 
Pamiętajmy wciąż o tym, że Metal to zarówno pełne srebrne misy, 
czy miedziane garnki, jak i ostre miecze. Przy dobrej partnerskiej 
kolacji czy bogatym raucie w pracy, możliwość komunikacji 
będzie znacznie łatwiejsza. Dotyczy to zarówno rodzin czy firm, 
jak i krajów na całym świecie. Porozumienie będzie wyjątkowo 
skomplikowane, czasami będziemy mieli wrażenie, że w każdym 
z nas nocą wyrosła wieża Babel i w ogóle nie rozumiemy języka, 
jakim inni do nas mówią. Bez przesady można powiedzieć, że 
uroczyste ceremonie, tradycje i rytuały będą niekiedy jedyną 
możliwością, by znaleźć wspólny język. Język. Nie język ognia.
I jeszcze jeden rys Szczura może okazać się wyjątkowo 
niebezpieczny. Szczur kocha grzebanie, gromadzenie, ale nie lubi 
mieć, posiadać, dbać o coś. Sukcesy, które w tym roku osiągniemy, 
moglibyśmy bardzo szybko zarzucić, uznać za niewiarygodne. 
Bądźmy ostrożni w podejmowaniu decyzji, co opuścić, odrzucić, 
potępić. Bez trudu mogłoby tak się stać, że Bawołowi, władcy 
przyszłego roku, zostałyby tylko oczy do wypłakania.
Zabawne – a czasem też tragiczne – może też być połączenie 
Lecącej Gwiazdy pod wpływem czasoprzestrzeni. Oferuje go nam 
GUA DUI – MORZE, JEZIRO. GUA DUI jest GUA Zachodu, radości, 
tworzenia, ale też drogi w przepaść. Jeśli podamy rękę radości 
i tworzeniu, potrafimy zakopać topór wojenny z domniemanymi 
czy prawdziwymi przeciwnikami, unikniemy wielu nieprzyjemnych 
sytuacji. Wystarczy pozwolić rzeczom płynąć, nie przeszkadzać im 
w ich naturalności, włożyć w nie to najlepsze, do czego jesteśmy 
zdolni, a Raj Metalowego Szczura poda swoją dłoń.
W chińskim sposobie myślenia wspaniałe jest to, że wystarczy 
tak niewiele, żeby uzyskać niewyobrażalnie dużo. A kiedy, jak 
nie teraz?

KARIERA 
Rok Metalowego Szczura jest nadzwyczaj korzystny dla 
prowadzenia przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej 
i ogólnej niezależności w pracy. Droga do sukcesu w roku 2020 
jednak zdecydowanie nie będzie usłana różami, wręcz przeciwnie, 

będzie to droga przez ciernie. Rok 2020 co prawda sprzyja 
wszystkim zmianom w pracy, ale tylko tym, którzy udowodnią, 
że potrafią pokonać niejednoznaczne sytuacje. Żeby odnieść 
sukces, będziemy musieli wykazać się dużą dawką zręczności, 
woli, zaciętości, wytrwałości, pracowitości i efektywności. Szczur 
nie jest przychylny autorytetom, słuchanie kogoś nie jest dla 
niego proste. Dużo większe możliwości rozwoju będą mieć osoby 
pracujące samodzielnie czy przedsiębiorcy. Dużą uwagę będziemy 
musieli zwrócić na współpanujący Metal. Srebrne misy pełne 
wszelkiego dobra, bardzo łatwo mogą się zmienić w ostre noże, 
do dyskusji będziemy potrzebować beczek pełnych tolerancji. 
Szczur szybko krystalizuje poglądy i chętnie prezentuje je jako 
jedyną prawdę. A Metal, który ma w tym roku pod ręką, będzie 
go w tym utwierdzał. Dlatego Szczurowi nie będzie daleko do 
nastrojów rewolucyjnych i rozwiązań z użyciem gwałtu.

PIENIĄDZE 
Ramię w ramię z karierą idą oczywiście pieniądze. Rok 
Metalowego Szczura dostarczy aktywnym jednostkom nowych 
okazji, które będą dotyczyć również transakcji finansowych. 
Czeka nas rok bardzo nieutartych sytuacji, które będzie trzeba 
złapać za rogi od razu, okazje się nie powtórzą. Będziemy 
musieli wczuć się w Małpę, która widzi niewidzialne i słyszy 
niewypowiedziane, ponieważ na porządne zastanowienie się 
nie będzie czasu, będziemy musieli zaufać swojej intuicji. Nie 
powinniśmy jednak zapominać o tym, że rok Metalowego Szczura 
jest co prawda między innymi rokiem pieniędzy, ale pieniądze są 
okrągłe i potrafią rozejść się, ani się obejrzysz. Tak możemy stracić 
więcej, niż potrafimy zaoszczędzić.

MIŁOŚĆ I RELACJE
W miłości także czekają na nas nowe okazje. Jednak cały rok 
nie będzie przebiegał w duchu harmonii, miłości i tolerancji. 
Kluczem do prawdziwej miłości okaże się być komunikacja. 
Żeby uzyskać wszystko, co w miłości potrzebne, i być naprawdę 
szczęśliwym, będziecie musieli raz na zawsze nauczyć się 
naprawdę komunikować. Mówić o problemach, życzeniach, 
pragnieniach i potrzebach. I przede wszystkim nie zapominać, że 
Szczur forsuje SWOJĄ prawdę i niechętnie idzie na kompromis. 
Rok Szczura, a Metalowego Szczura szczególnie, może przez 
to narobić w stosunkach i rodzinach większego bigosu, 
niż moglibyśmy oczekiwać z uwagi na błahość konfliktu. 
Uzasadnioną uwagę powinniśmy zwrócić na agresję, która 
Szczurowi nie jest obca. Rozwiązywanie problematycznych 
zagadnień powinniśmy przeprowadzać w ciepłej atmosferze, 
najlepiej w miękkich fotelach czy na kanapie, otuleni miękkimi 
tkaninami. Szczur sam w sobie jest bardzo pieszczotliwy 
i w takim środowisku może zapomnieć o agresji.

ZDROWIE
Czeka nas rok dosyć bojowy, również pod kątem zdrowia. Możemy 
liczyć na bardzo gwałtowne dyskusje o tym, co jest zdrowe, a co 
nie, liczne grupy o różnych poglądach mogą rozpętać dosłownie 
irytujące walki. Ucieszyć powinien nas bardzo wyraźny wzrost 
odporności – o ile oczywiście potrafimy zachować spokój i nie 
ulegniemy emocjonalnemu rozkładowi irytacji i nieprzyjemności. 
W dziedzinie zdrowia, Szczur obiecuje niemal raj na ziemi, a od 
nas chce jedynie zdolności do wyzwolenia się od nacisków 
z zewnątrz i pozostawienia spraw swojemu biegowi. Po internecie 
krążyła wspaniała instrukcja: „Człowiek powinien przynajmniej 
dwadzieścia minut dziennie siedzieć pod drzewem i patrzeć na 
korony drzew. A kiedy się spieszy – to przez godzinę.“ 

EVA JOACHIMOVÁ
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Zwykle pod pojęciem superżywność wyobrażamy sobie 
coś egzotycznego, niepochodzącego z naszego kraju 
i wyjątkowego. Ale nie zawsze tak musi być. Śmiało można tu 
wymienić nawet zwykłe warzywa, takie jak kapusta. Co więcej, 
jest to tradycyjny surowiec, który był uprawiany i spożywany 
w naszym kraju od setek lat.

SKĄD SIĘ WZIĘŁA?
Podobno kapusta rosła już w starożytności w rejonie basenu 
Morza Śródziemnego jako mały krzew. Znali go starożytni 
Rzymianie i Grecy, którzy ręczyli za jego cudowne właściwości. 
Kapusta upchnięta w beczkach towarzyszyła żeglarzom w czasach 
Krzysztofa Kolumba podczas długich podróży po oceanach. 
I zdecydowanie jej domem jest nie tylko Europa, ponieważ 
stanowi nieodzowny składnik potraw także w kuchni azjatyckiej. 

TRZY GATUNKI 
Fakt, że kapusta należy do warzyw liściastych, odgadniemy 
prawdopodobnie wszyscy. Należy do rodziny kapustowatych. 
Jest dwuletnią rośliną zielną i znamy 3 gatunki – kapustę 
warzywną głowiastą, chińską i pekińską. Blisko spokrewniona 
z kapustą jest brukselka. Występuje w dwóch wersjach 
kolorystycznych - białej i czerwonej. 

DLACZEGO KAPUSTA GŁOWIASTA JEST TAKA 
NIEZWYKŁA?
Zawiera duże ilości witaminy C ważnej dla naszej odporności, 
zdrowia skóry, naczyń krwionośnych, kości i zębów, ale pomaga 
także zwalczać zmęczenie. Już jedna filiżanka kapusty pokrywa 3/4 
zalecanej dziennej dawki tej witaminy. Zawiera również witaminy 
z grupy B i szereg substancji, które wspierają walkę z rakiem lub 
łagodzą szkodliwe skutki chemioterapii, jak np. sulforafan. Wysoka 
zawartość rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego błonnika pomaga 
w trawieniu i wydalaniu kapusty. Zawiera witaminę K, która 
odgrywa ważną rolę w prawidłowym krzepnięciu krwi i wspiera 

Kapusta – lokalna superżywność!
wytrzymałość kości, ale także minerały, takie jak potas, wapń, 
fosfor, siarka, magnez lub fluor.

CUD ZWANY FERMENTACJĄ
Czy państwo również pamiętają z dzieciństwa, jak jesienią 
w piwnicach deptało się kapustę? Jako mała dziewczynka 
zawsze siedziałam przy tym dziadkowi lub tacie na plecach 
i była to świetna zabawa! Kapustę poddawano fermentacji od 
niepamiętnych czasów, była i jest jednym z niewielu naturalnych 
źródeł witamin dostępnych przez całą zimę. To nie jest wiedza 
naukowa, ale należy wiedzieć, co zrobić, by osiągnąć wspaniały 
wynik. Kapustę należy pokroić w cienkie paski, posypać solą 
i kminkiem, w niektórych rejonach dodawany jest koper, 
ziarno gorczycy, cebula lub jabłko. Następnie porządnie ubija 
się ją w odpowiednim naczyniu, aby uniemożliwić dostęp 
powietrza, i pozostaje już tylko czekać, aż dojdzie do procesu 
zwanego fermentacją mlekową. Jest to proces fermentacji bez 
dostępu powietrza, w którym bakterie zaczynają wytwarzać 
z węglowodanów kwas mlekowy - naturalny konserwant, 
alkohol i gazy. Obecne pałeczki kwasu mlekowego są kulturami 
probiotycznymi szczególnie korzystnymi dla organizmu. Te 
żywe mikroorganizmy w procesie fermentacji tworzą enzymy 
podnosząc poziom witamin.
Bardzo korzystny dla zdrowia jest sok z kiszonej kapusty, 
któremu przypisuje się cudowne oddziaływanie na nasz organizm 
- pomaga w detoksykacji, jest skuteczny w leczeniu wrzodów 
żołądka i dwunastnicy. Obecnie znacznie bardziej popularne 
jest krótkotrwałe kiszenie kapusty, tzw. pickles. I nie możemy 
zapomnieć o słynnym na całym świecie koreańskim kimchi.

MOIM ZDANIEM
Kapusta jest świetna, a w kuchni może być wykorzystywana 
wszechstronnie. Ze świeżej kapusty można wycisnąć sok lub 
użyć do sałatek. Gotowaną można użyć do przygotowania 
pożywnych zimowych zup warzywnych, duszoną jako przystawkę 
a wypełnione mięsem lub ryżem liście jako danie główne 
w postaci gołąbków. Kiszoną najlepiej jeść po prostu tak, ale taki 
kapuśniak lub kwaśnica to danie luksusowe. 

Przeżycia zimy w zdrowiu, mocnej odporności i dobrego nastroju 
życzy ZUZANA KOMŮRKOVÁ
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PICKLES – KRÓTKO KISZONE 
WARZYWA
1 kg warzyw - np. 500 g kapusty głowiastej, 300 g marchwi  
i 200 g cebuli, 2 łyżki soli morskiej, 1 łyżeczka mielonego kminku, 
odpowiednie naczynie do kiszenia szklane lub gliniane

Pokroić kapustę ręcznie lub przy użyciu miksera, zetrzeć 
z marchewkę na grubych oczkach, pokroić cebulę na małe 
kawałki. W misce wymieszać warzywa z solą i kminkiem 
i dokładnie ugnieść, aby uzyskać jak najwięcej soku.

Przygotować czyste szklane lub gliniane naczynie i włożyć 
do niego warstwami mieszankę warzywną. Każdą warstwę 
dokładnie ugnieść i przycisnąć. Soku powinno być tyle, 
aby warzywa były zanurzone. Jeśli jest go za mało, dodać 
wodę. Umieścić miskę lub talerzyk na warzywach i obciążyć. 
Konieczne jest zapobieganie dostępowi powietrza, dlatego 
naczynie należy zamknąć lub dokładnie przykryć folią 
spożywczą. Pozostawić do kiszenia w temperaturze pokojowej 
przez 2–6 dni. Następnie rozłożyć do mniejszych zamykanych 
słoiczków i przechowywać w lodówce, gdzie z pewnością 
przetrwa przez całą zimę.
Można zmienić smak poprzez dodanie ziół, takich jak koperek, 
przypraw – np. kurkumy, czosnku, imbiru, wodorostów Arame 
lub spróbować kisić inne warzywa - kalafior, kalarepę, buraki, 
seler, brokuły itp.

ROLADA Z KAPUSTĄ I MIĘSEM 
MIELONYM
1 duża lub 2 mniejsze cebule, 2 łyżki oleju rzepakowego lub 
smalcu, 500 g mielonego mięsa wieprzowego, 1 łyżeczka słodkiej 
papryki, szczypta pieprzu, 1 łyżeczka soli, 1 łyżka kminku + 
na posypanie, 500 g kiszonej kapusty, 1 opakowanie ciasta 
francuskiego, 2 łyżki bułki tartej, 1 jajko

Pokroić cebulę i usmażyć na oleju lub smalcu na głębokiej 
patelni. Dodać mięso mielone, przyprawy i również usmażyć. 
Odsączyć kapustę kiszoną, pokroić na mniejsze kawałki, jeśli 
to konieczne i dodać do mięsa. Wymieszać i dusić przez około 
15 minut. Pozostawić do wystygnięcia.
W międzyczasie rozwałkować ciasto francuskie i przygotować 
dwa prostokąty na rolady. Posypać środkową część bułką 
tartą i nałożyć na nią mieszankę mięsno-kapuścianą. Zwinąć, 
posmarować jajkiem i posypać kminkiem. Piec w piekarniku 
nagrzanym do 180 ° C przez około 20 minut.

PLACKI Z KAPUSTY
500 g białej kapusty, 80 g boczku (lub wędzonego mięsa, szynki 
lub tempehu), 3 jajka, 100 g mąki orkiszowej, 1 łyżeczka soli, 
szczypta pieprzu

Kapustę pokroić na cienkie paski, a boczek (lub inny surowiec) 
w drobną kostkę. W misce rozmieszać jajka, mąkę, sól i pieprz. 
Dodać kapustę i boczek. Formę wyłożyć papierem do 
pieczenia i z pomocą łyżki nakładać małe placki, mniej więcej 
wielkości dłoni. Piec w piekarniku nagrzanym do 180 ° C przez 
około 20 minut na złoty kolor. Można podawać na przykład 
z kwaśną śmietaną doprawioną czosnkiem i szczypiorkiem.

SAŁATA Z KAPUSTY Z GRUSZKĄ
½ małej główki czerwonej kapusty, 1 gruszka, 2 łyżki soku 
z cytryny, 1 łyżka oliwy z oliwek, 1 łyżeczka soli, szczypta 
mielonego czarnego pieprzu, liście kolendry do dekoracji, garść 
orzechów włoskich

Kapustę drobno pokroić nożem lub posiekać przy użyciu 
miksera. Włożyć do miski. Dodać gruszkę pokrojoną w małe 
kostki, wymieszać. W miseczce wymieszać oliwę z oliwek, 
sok z cytryny, sól i pieprz i polać zalewą sałatkę. Udekorować 
garścią posiekanych orzechów włoskich i liśćmi kolendry.
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ALANTOINA W KAŻDEJ RODZINIE
Okienko biochemiczne (4)
Nazwa systematyczna: (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea

Często zaskakuje mnie wynalazczość natury. Wszystko, 
czego potrzebujemy dla swojego zdrowia, w większości 
przypadków mamy wprost przed oczami. Jednym z takich 
przykładów jest alantoina, naturalna substancja azotowa 
powszechnie występująca w moczu zwierząt i w wybranych 
roślinach. Z moczu ssaków można wyizolować białą, 
krystaliczną, rozpuszczalną w wodzie substancję, która 
jest bardzo skuteczna w regeneracji tkanek. Jest izolowana 
na skalę przemysłową i słusznie stosowana w produktach 
kosmetycznych i farmakologicznych. Szkoda tylko, że ten 
dostępny, bezpieczny i skuteczny środek nie występuje 
w moczu ludzi.

KOLANA I SKÓRA
W królestwie roślin alantoina występuje przede wszystkim 
w korzeniu żywokostu, o którym wiadomo, że wspomaga 
zrastanie się kości i tkanek pokrytych bliznami. Odgrywa zatem 
ważną rolę w rehabilitacji wszelkiego rodzaju ran. Zarówno 
stłuczenia, jak i siniaki, goją się lepiej dzięki działaniu alantoiny. 
Wspiera bowiem wzrost tkanki łącznej i komórek mięśniowych. 
Innymi naturalnymi źródłami alantoiny są kasztanowiec, 
kosodrzewina, rumianek, a nawet nasiona tytoniu.
Nie tylko nasz układ mięśniowo-szkieletowy będzie wdzięczny 
za uzdrawiającą moc alantoiny, ale również skóra może czerpać 
z niej wiele korzyści. Alantoina chroni, koi i nawilża skórę, a także 
wspomaga wzrost jej komórek. W ten sposób działa jak skuteczny 
odmładzacz, który dodatkowo zmniejsza oddziaływanie wolnych 

rodników i chroni przed skutkami nadmiernej ekspozycji na 
promieniowanie UV. Wzmacnia wszystkie warstwy skóry, a tym 
samym działa przeciwzmarszczkowo. Nie podrażnia nawet 
wrażliwej skóry, właściwie w ogóle nie jest toksyczna.

ODKRYĆ ODKRYTE
Odkryłam działanie łagodzące i zmiękczające alantoiny na 
skórę, kiedy kroiłam korzeń żywokostu. Śliski jak mydło korzeń 
ocieka alantoiną. Kiedy trochę się tym pobawiłam, udało 
mi się stworzyć swoje własne serum upiększające. Może 
mogłabym osiągnąć ten sam efekt, gdybym pobawiła się 
moczem moich kotów. Ciekawe, że tyle dróg prowadzi do tego 
samego celu. Dzisiaj alantoinę można sztucznie syntetyzować 
z kwasu moczowego i zwykle nazywa się ją mocznikiem. Nie 
wpływa to w żaden sposób na jej skuteczność. Ta chemicznie 
nieskomplikowana substancja czynna na bazie mocznika jest 
dobrze znana ze swoich właściwości gojących.
Leczy wiele chorób skóry, oparzenia i otarcia, pomaga 
nawilżyć suchą i popękaną skórę. Pomaga w szczególności 
poprawić ogólną strukturę skóry i ściągnąć rozszerzone pory. 
Wpływa kojąco nawet na bardzo wrażliwą i podrażnioną 
skórę. Dzięki wpływowi na gojenie zapaleń jest równie 
skuteczna w pielęgnacji jamy ustnej i innych uszkodzonych 
błon śluzowych. Alantoina ma bardzo dobre wyniki w leczeniu 
wrzodów żołądka i dwunastnicy, gardła i przełyku.
Dawno nie spotkałam naturalnej substancji przynoszącej tyle 
korzyści. Odtąd żywokost na łące i mokre plamy pozostawione 
przez kota doceniam znacznie bardziej.  

mgr TEREZA VIKTOROVÁ
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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
karinas@poczta.onet.pl

OPOLE
Godziny otwarcia:
Po uzgodnieniu telefonicznym 
Kierownik:
Barbara Krasowska

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

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. Szymczaka 5 (róg Kasprzaka i Bema),  
01–227 Warszawa,
tel. 22/632 15 14, 
tel. 22/632 16 14
www.vegamedica.pl
możliwość płatności kartą

Zapraszamy do Klubów Energy
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 Wyjątkowa moc 
żurawiny

ORGANIC CRANBERRY JUICE POWDER/OIL

PRODUKTY POCHODZĄ Z NIETKNIĘTYCH OBSZARÓW KANADY 
I PRZYNOSZĄ NA NASZ RYNEK BEZKONKURENCYJNĄ CZYSTOŚĆ I JAKOŚĆ

Działają zbawiennie na zdrowie dróg moczowych.
Łagodzą stany zapalne układu moczowo-płciowego oraz trawiennego.

Wspierają procesy gojące śluzówki. Odżywiają skórę.


