
 
 

VÁGJUNK NEKI AZ ÚJ ÉVTIZEDNEK MEGÚJÚLVA, 

ENERGIÁVAL FELTÖLTVE! 

 

 

Renol: 5.900 Ft (6.500 Ft helyett), 36 pont 

Korolen: 5.900 Ft (6.500 Ft helyett), 36 pont 

Celitin: 3.500 Ft (3.900 Ft helyett), 21 pont 

Revitae: 3.200 Ft (3.900 Ft helyett), 19 pont 

Artrin Balm: 1.600 Ft (3.200 Ft helyett), 10 pont 

Oragnic Goji Powder: 2.500 Ft (4.500 Ft helyett), 15 pont 

 

 
  



Szuperélelmiszerek akciója 2 db vásárlása esetén 

(egyet fizet, kettőt kap akció): 

Organic Chlorella Powder + Organic Barley Juice Powder: 4.500 Ft (9.000 Ft 

helyett), 27 pont 

Raw Ambrosia pieces + Organic Beta: 4.500 Ft (9.000 Ft helyett), 27 pont 
 

Minden Energy szappan: 650 Ft (950 Ft helyett), 4 pont 

Minden Energy sampon: 1.700 Ft (2.200 Ft helyett), 10 pont 

Dermaton olaj: 2.900 Ft (3.900 Ft helyett), 18 pont 

Dermaton gél:  2.900 Ft (3.900 Ft helyett), 18 pont 

 

Exkluzív Klubajánlat, csak a klubokban kapható! 

Kiválasztó rendszer, nőgyógyászati panaszok, prosztata problémák terápias 

csomag:                                

King Kong + Vitamarin + PROBIOSAN Inovum kapszula:  11.500 Ft (14.300 

Ft helyett) 70 pont !!! 

 

A terápiás csomag javítja: 

- a csontok, a porcok és a bőr állapotát; 

- hozzájárul a csontritkulás megelőzéséhez, folyamatának lassításához, 

felgyorsítja a törések és a sérülések gyógyulását,  

- előnyösen hat izomsorvadás, ízületi bántalmak (arthrosis, arthritis, 

köszvény), valamint gerincfájdalom esetén; 

- erősíti az immunrendszert (nyálkahartya immunitást) 

- jól alkalmazható prosztata-, húgyhólyag-, vese- és bélgyulladásban; 

harmonizálja a hormonrendszer, elsősorban a mellékvese működését;  

- hatékony a potenciazavarok (impotencia) kiegészítő kezelésében,  

- támogatja a szexuális aktivitást 
  



Extra kupon AKCIÓ! 

A decemberi 5.000 Ft értékű extra kuponok árengedményként 2020 január 8-tól 2020 
január 31-ig használhatók fel bármilyen Energy készítmény vásárlása esetén, az alábbi 
kuponlevásárlási feltételekkel. 
Az extra kupon összegét hozzáadjuk az aktuális bónuszához, így az érvényesített 
árengedmény nem haladhatja meg egy vásárlás értékének 50%- át. Az összeg részekre is 
bontható, ha meghaladja egy konkrét vásárlás 50%-át, akkor ez szükséges is. Ha az 
árengedményt az érvényesítésre előírt hónapban nem érvényesíti, jogosultságát elveszti. 
Az árengedményt nem lehet felhasználni regisztráció megújításának megvásárlására. (A 
feltételekről bővebben a Tanácsadói kalauz 3.1. bekezdésében olvashat a 
weboldalunkon: www.energyklub.hu)  
 
Az akció érvényes: 2020. január 8-31. között, és csak a készlet erejéig tart! 
Az akciót kizárólag regisztrált Energy klubtagjaink vehetik igénybe! 
 
(Webshopban leadott rendelés esetén az akciós ár 2020 január 30-ig elküldött megrendelés 
esetén érvényes.  
Személyes vásárlás esetén az akció érvényessége 2020. január 31.) 

Várunk szeretettel az Energy Klubokban, ahol nem csupán kedvezményes ajánlatokkal, de 

INGYENES TANÁCSADÁSSAL, szakmai előadásokkal, egyéb klub-eseményekkel is 

várunk.  

Fordulj hozzánk bizalommal, ha bármilyen kérdésed van az egészséged megőrzésével 

vagy konkrét egészségügyi problémával kapcsolatban, de eddig nem merted megkérdezni! 

Mi meghallgatunk, és megteszünk mindent, hogy segítsünk! 

Energy Klubok elérhetőségei: 

https://www.energy.sk/hu/menu_x776x 

További információk termékeinkről: 

https://www.energy.sk/hu/menu_x782x/ 

Weboldalunk: 

https://www.energy.sk/hu/menu_x4331x/ 

 

https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=d7a1586415&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=71d8197774&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=eee788ef31&e=bf6fd559ff
https://www.energy.sk/hu/menu_x4331x/

