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Az idegrendszer megbetegedései rendszerint súlyosak. Az idegszövetek 
a hagyományos kínai orvoslás (hko) szerint a Víz elem és a hármas 
melegítő uralma alá tartoznak. Az egyik legalapvetőbb szervünk ebben 
a kérdéskörben a vese, így az ember alap-életenergiájával, valamint az 
elődeihez fűződő kapcsolataival való összefüggés teljesen nyilvánvaló.

Bizonyos neurológiai betegségek jellegüket tekintve rendkívül közel állnak 
a mozgásszervi betegségekhez, összefüggésbe hozhatók belgyógyászati 
problémákkal, vagy a pszichiátria határát súrolják. Ennek a kiadványnak nem 
célja, hogy belemenjen a részletekbe – a beteg állapotának értékelését, 
a diagnózis felállítását és magát a gyógykezelést átengedjük az orvosoknak.
Az idegrendszer megbetegedéseit a panaszok kiváltó okai, valamint 
a klinikai kórkép alapján több csoportba sorolhatjuk. Mindegyik csoportban 
említést teszünk azokról az ENERGY készítményekről, amelyek esetleg 
segítséget nyújthatnak akár az immunitás megerősítésében, a szervezet 
megtisztításában akár az energetikai állapot megerősítésében.

Dr. Ivana Wurstová



AZ IDEGRENDSZER FEJLŐDÉSI 
RENDELLENESSÉGEI
Ezek a rendellenességek általában problémás 
terhesség, szülés vagy a fejlődés korai szakaszában 
fellépő fertőzés következtében alakulnak ki. 
A szakma összefoglaló néven gyermekparalízis 
vagy gyermekbénulás elnevezéssel illeti őket. 
A tünetek rendszerint mozgásszervi problémákban 
nyilvánulnak meg, amelyeket gyakran szellemi 
retardáltság kísér. A betegek nagy része különböző 
rohamoktól, pl. epilepsziától szenved. Az érintetteket 
gyermek-neurológus kezeli.

»  Energy készítmények 
A Celitin és a Vitamarin támogatja az idegrendszer 
működését. a Vironal, a Cistus incanus forte, 
a Drags Imun és a Flavocel megerősíti az 
immunrendszert. Bélfertőzésekben és egyéb 
panaszokban segítséget nyújt a Probiosan vagy 
a Probiosan inovum. A lelki és szellemi kondíció 
támogatásában segítségünkre lehet a Korolen, 
a Stimaral és a Revitae.

ESZMÉLETVESZTÉS
A tudatzavaros állapotok olyan helyzetek lehetnek, 
amikor az ember pl. elesik, nem tudja, mi zajlik 
körülötte, és nem tud visszaemlékezni, hogy mi 
történt vele. A betegség felbukkanása különböző 



okokra vezethető vissza, az idegrendszer közvetlen 
megbetegedéseitől kezdve, amilyen pl. az epilepszia, 
egészen a szervezet összeomlásáig, amit pl. szívleállás 
idéz elő. De beszélhetünk akár kimerültség vagy sokk 
következtében bekövetkező ájulásról is. A beteget ilyen 
esetben mindig meg kell vizsgálnia egy neurológusnak, 
valamint egy belgyógyásznak. Csupán ez után 
választhatjuk ki a megfelelő készítményeket.

»  Energy készítmények 
Bármi legyen is az eszméletvesztés oka, a Korolen, 
a Celitin, a Vitamarin és a Revitae minden esetben 
jó választás. Koncentrációzavar esetén ajánlható 
a Stimaral. Kimerültségben javasolt a Fytomineral 
használata, és ügyeljünk a megfelelő mennyiségű 
folyadék fogyasztására.

AZ IDEGRENDSZER  
FERTŐZÉSES MEGBETEGEDÉSEI
A központi idegrendszer leggyakoribb és legismertebb 
fertőzése a kullancsok által terjesztett ún. közép-európai 
encephalitis, azaz agyvelőgyulladás. Viszonylag gyakori 
a borreliosis is. Az agyi betegséget okozó patogének 
csoportjában megemlíthetjük még a herpesz vírust, 
a pneumococcust, a staphylococcust, a meningococcust 
stb. Ezek a kórokozók egyre ritkábban csapnak le ugyan, 
ám ha támadásba lendülnek, akkor a betegségeknek 
rendszerint súlyosabb következményei vannak. 

Az övsömör szintén az idegrendszer rendkívül súlyos 
és nehezen leküzdhető, fertőzéses betegsége, általában 
a stresszel és a szervezet túlzott megterhelésével 
hozható összefüggésbe. Ide tartozik még a gerincvelő-
gyulladás és a polyradiculoneuritis.
Idegrendszeri panaszok olyan fertőzések nyomán is 
kialakulhatnak, amelyek elsődlegesen a test egyéb 
rendszereit, szerveit támadják meg. Találkozhatunk 
ún. „észrevehetetlen” agygyulladásokkal is, valamint 
májgyulladások után a perifériás idegrendszer 
gyulladásaival.

»  Energy készítmények 
Akut esetekben, ha a választott készítmények összeférnek 
az orvos által előírt gyógyszerekkel, jó szolgálatot 
tehet a Drags Imun, a Korolen, a Vitamarin, a Revitae, 
a Flavocel (nagy adagokban), később pedig a lábadozás 
során a Celitin és az Imunosan. Sok függ az idegrendszer 
sérülésének mértékétől. 
Végül, de nem utolsósorban ajánlott ilyenkor az 
emésztőrendszer méregtelenítése, amiben a Cytosan 
nyújtja a legnagyobb segítséget. 
Javasolt továbbá a probiotikumok, azaz a Probiosan és 
a Probiosan Inovum szedése hosszú távon. 
A fertőzés és a sok fekvés miatt meggyengült izmoknak 
segítséget nyújt belsőleg a King Kong, külsőleg, helyileg 
pedig az Artrin és a Ruticelit. Az övsömör kiütéseit 
Cytosan Fomentum géllel, később Droserinnel vagy 
Protektinnel javasolt kezelni.





AUTOIMMUN BETEGSÉGEK
Olyan folyamatról van szó, amikor a szervezet 
védekezőképessége önmaga ellen fordul. A neurológia 
eme ágába tartozik a viszonylag gyakorinak mondható 
sclerosis multiplex (SM). A betegség során krónikus 
gyulladás alakul ki az agy és a gerincvelő fehér 
állományában. Ennek következménye a végtagok 
különböző fokú bénulása, egyensúlyzavar, látási 
zavarok és kiválasztási problémák. A mentális funkciók 
rendszerint épek maradnak. A betegség azonban 
lelkileg is megterhelő. Általában a fiatalabb korosztályt 
érinti.

»  Energy készítmények 
Ebben az esetben az immunrendszer erősítésére, 
az idegrendszer támogatására és a szervezet 
működésének harmonizálására összpontosítunk. Akut 
fázisban alkalmazhatjuk a tesztelés után a Drags imunt, 
esetleg a Vironalt, nyugalmi állapotban (remisszió) 
a Renolt hosszú távon, de alacsony adagban. Ezeket 
kiegészíthetjük a Gynexszel, esetleg a Korolennel, 
de előtte ismét szükséges a tesztelés, és a készítmények 
használatának sorrendjét meg is fordíthatjuk. 
Jót tehet továbbá az Imunosan, a Celitin vagy a beteg 
állapotától függően akár a Stimaral is. A deréktájékára 
és a vesék fölötti területre az Artrin krém, a görcsölő 
(spasticus) izmokra a Ruticelit krém javasolt.

Kiegészítésként ajánlott a Lapacho tea fogyasztása. 
Érdemes még félévente elvégezni egy Drags imun kúrát.

FÁJDALOM
a) Gerincfájdalom
Az emberek leggyakrabban ezzel a panasszal keresik 
fel a neurológiai ambulanciát, bár a probléma inkább 
a rehabilitáció területére tartozna. Elsősorban a hát 
ülőmunka okozta krónikus terhelése, nehéz súlyok 
mozgatása, rossz testtartás vagy akár hosszan tartó lelki 
és szellemi megterhelés idézi elő olyankor, ha túl sok 
mindent „cipelünk a hátunkon”.
Az említett problémák kialakulásakor egyértelműen 
változtatnunk kell a terhelésen, a hozzáállásunkon és 
a megszokott mozgási sztereotípiáinkon. És főleg el 
kell kezdenünk többet, illetve rendszeresen mozogni, 
valamint általában le is kell fogynunk.
A gyógynövények segítségével megerősítjük a vesék 
energiáját, támogatjuk az anyagcserét, tápláljuk az ízületeket 
és javítjuk az izmok, az ínak, az ínszalagok állapotát.
A rehabilitáció a gyógykezelés egyik leghatékonyabb 
módszere. A fizioterapeuta megtanítja nekünk, hogyan 
bánjunk a testünkkel, miként kíméljük, hogyan kerüljük 
el a terheléseket, illetve ha mégis bekövetkeznek, hogyan 
kezeljük őket. A gyógytornának rendszeresnek kell lennie.

»  Energy készítmények 
A Renol, az Artrin, a Skeletin és a King kong elsősorban 
mozgásszervi sérülések vagy műtétek után ajánlottak. 
Jótékony hatása van az Artrinos meleg lábfürdőnek. 
A Smilax officinalis tea szintén eredményesen 
alkalmazható.



b) Fejfájás
A fejfájás a neurológusok második leggyakoribb diagnózisa. 
Hatalmas alcsoportját alkotja a migrén, amely ún. elsődleges 
fejfájás és viszonylag nehéz kezelni. A migrén egy-egy 
családon belül rendszerint többeknél is előfordul.
Az ún. másodlagos fejfájás rendszerint más betegségek 
kísérőtünete, amelynek kezelésekor először mindig az 
alapbetegség okát kell feltárni. Ebből indul ki ugyanis 
a fejfájás gyógykezelése is.
Fejsérülések esetén, ha a fejfájás tartós, mindenképpen 
orvoshoz kell fordulni, hogy a sérülés utólagos 
szövődményeit ki lehessen zárni. Az orvos felkeresése 

az alábbi esetekben feltétlenül szükséges: fizikai vagy 
szexuális aktivitás közben jelentkező hirtelen, nagyon erős 
fejfájás, erős fejfájással kísért lázas állapotok, nehéz mozgás, 
látászavarok, beszédzavarok, pszichikai állapotváltozás, 
hányás, eszméletvesztés.

»  Energy készítmények 
Migrén esetén a Renol hosszú távú alkalmazásával kezdjük 
a kezelést, később a fájdalom típusa szerint folytatjuk kis 
adag Regalennel, esetleg Gynexszel. Rendkívül hatékony 
lehet az akupunktúra, az akupresszúra és kivételesen fontos 
a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás. Ha a fejfájás 
oka érrendszeri problémákkal áll kapcsolatban, bevetjük 
a Korolent. 
Ha valakinek rendszeresen fáj a feje, akkor életmódváltás 
javasolt. Lehetőleg kerüljük a káros civilizációs hatásokat, 
vagyis a stresszt, az elektroszmogot. 
Javasoljuk a Renol hosszan tartó, kis adagokban történő 
szedését, valamint a Fytomineral, a Peralgin, a Revitae 
rendszeres használatát, továbbá az Artrin és Ruticelit 
külsőleg (halánték és homlok) történő alkalmazását.

DAGANATOK
Az idegrendszer daganatai lehetnek jó- vagy rosszindulatúak. 
A leggyakoribb jóindulatú daganatok közé tartoznak az ún. 
meningeomák, amelyek az idegszöveteken át nem növő 
agyhártyadaganatok. Csak azért veszélyesek, mert a fejben 
jönnek létre, ahol kevés a hely, ezért nyomják az agy többi 
területét.



Az agy rosszindulatú daganatai nem képeznek áttéteket, de 
a fontos idegközpontokat károsítják. Ritkábban gerincvelő 
daganatokkal is találkozhatunk, ezek általában bénulást 
okoznak.
Az Energy készítmények a szervezet méregtelenítésében, 
működésének támogatásában lehetnek segítségünkre.

»  Energy készítmények 
Imunosan, Annona muricata forte, Cytosan, Flavocel, 
a lábadozás időszakára pedig Fytomineral, Stimaral, Celitin. 
Hogy a beteg szervezetét ne terheljük meg túlságosan, 
minden készítményt teszteljünk előzetesen Supertronickal. 
A teák közül az Uncaria tomentosa, a Maytenus ilicifolia, 
a Lycium chinense és a Lapacho ajánlott.

ROHAMOK
Ebben a csoportban elsősorban az epilepsziáról kell említést 
tennünk. Hirtelen jelentkező, görcsökkel kísért tudatzavar 
jellemzi, és a beteg később nem emlékszik a rohamra. 
A rohamokat migrén és lelki eredetű (pszichogén) problémák 
is kísérhetik.

»  Energy készítmények 
A Fytomineral hosszú távú alkalmazása az idegrendszer 
működésének stabilizálása céljából javasolt, illetve 
ajánlott még a Celitin. Rendkívül jó tapasztalataink 
vannak a Korolen hosszú távú, majd a Regalen kiegészítő 
alkalmazásával. Javasoljuk továbbá a Renol és a Stimaral 
használatát. Választhatjuk még a Lycium chinense teát.



IDEG-IZOM BETEGSÉGEK
Ebbe a csoportba tartoznak az ún. miopátiás 
betegségek, amelyeknél a kór közvetlenül az izmokat 
támadja meg. Idegingerület-átviteli problémákról van 
szó. Elsődleges tünete az izomgyengeség, amelyet 
fájdalom is kísérhet. Az izomgyengeség egész nap 
kitarthat, de előfordulhat, hogy csak néha jelentkezik. 
A miopátiás betegség többnyire öröklött betegség, 
ún. disztrófia. Gyakran közvetlenül a születés után 
vagy még kora gyermekkorban fény derül rá. 
A betegség gyakorlatilag semmilyen kezeléssel nem 
befolyásolható.
A felnőttkorban jelentkező izombetegség inkább 
miaszténia, amely gyógyszerekkel kezelhető. Ennek 
gyógyítása egyértelműen a neurológusok hatásköre.
Az izomgyengeség utalhat arra, hogy a szervezetben 
felborult az ásványi anyag tartalom vagy az anyagcsere 
egyensúlya, de jelentkezhet akár kémiai anyagok vagy 
gyógyszerek általi mérgezés következményeként is.

»  Energy készítmények 
Kizárólag a Supertronicos mérés után adagolhatjuk. 
Megfelelő lehet a Fytomineral, a King kong, 
a Renol és a Gynex, valamint a Celitin, az Imunosan 
vagy a Vitaflorin. A Probiosan jótékonyan hat 
a bélmozgásra. A Smilax officinalis tea ugyancsak 
kedvező hatású e tekintetben. Az izmokat külsőleg 
a Ruticelit vagy az Artrin krémekkel érdemes 
kenegetni.

STROKE
Iparosodott, fejlett világunkban a halálesetek harmadik 
leggyakoribb oka, illetve a rokkanttá válás első számú 
okozója. A stroke kimenetele minden esetben a beteg 
korától, az idegrendszer sérülésének mértékétől, illetve 
az érintett szervezetének általános állapotától függ. 
Az esetek közel 85%-ában ischaemiás stroke-ról van szó, 
azaz az idegrendszer elégtelen vérellátásáról (infarktus). 
Ilyenkor az alvadt vér elzárja vagy eltömíti az ereket. 
A folyamat szinte minden esetben érelmeszesedéssel 
kezdődik.
Az esetek 15-20%-ában pedig az okozza a bajt, hogy 
egy ér elpattan, és a vér közvetlenül az agyba vagy az 
agyhártyába folyik. Ilyenkor a vér ellepi az agyat, ezért 
sérülnek az agyszövetek. A stroke következményeként 
a betegnél rendszerint féloldali mozgáskorlátozottság 
lép fel. Jelentkezhet továbbá memóriazavar, beszédzavar, 
arcbénulás, stabilitási zavarok, a test bizonyos részeinek 
túlérzékenysége és zavart térbeli tájékozódás.
A stroke vérzéses esetei gyakran végződnek súlyos 
rokkantsággal, esetleg halállal.
Az agyi működészavar legenyhébb formája az átmeneti 
iszkémiás roham, az ún. transiens ischaemiás attack (TIA). 
Ezt az agy vérellátásának átmeneti hiánya okozza. Ilyenkor 
a tünetek általában 24 órán belül következmények nélkül 
elmúlnak. Mindazonáltal tekintsük komoly figyelmeztető 
jelzésnek.
Az agyvérzés fokozott kockázati tényezője lehet a hosszan 
tartóan magas vérnyomás, továbbá a cukorbetegség, 



az alkoholizmus, a magas vérzsírszint, valamint egyéb 
anyagcserezavar, illetve nagy veszélyt jelenthet még 
bármilyen szívbetegség. Gyakorlatilag az érrendszer 
megbetegedéséről van szó, amely végül az agyat is eléri. 

»  Energy készítmények 
A Korolen hosszú távú alkalmazása segíthet 
harmonizálni a szív és az érrendszer működését, 
a Vitamarin normalizálja a zsíranyagcserét. Rendkívül 
hatékony antioxidáns a Revitae és az Organic Acai. 
A beteg állapotának megfelelően az idegrendszer 
működésének regenerálását támogathatjuk Celitinnel, 
Flavocellel, illetve a szellemi funkciókat erősíthetjük 
Stimarallal. 
A fekvő betegek bélmozgását a Probiosan vagy 
a Probiosan inovum adagolásával serkenthetjük. 
A felfekvéseket Ruticelittel kenegessük. A teák közül 
a Chanca piedra javasolt. Fáradság esetén ajánlott az 
Organic Maca használata. 
Nagyon fontos, hogy a betegek elegendő folyadékot 
igyanak, és viszonylag sokat mozogjanak.

A PERIFÉRIÁS  
IDEGRENDSZER SÉRÜLÉSEI
A központi idegrendszeren kívül eső idegek sérüléséről, 
tehát leggyakrabban a végtagok idegeinek vagy a fejen 
található idegeknek a károsodásáról van szó. Ezek 
következménye általában különböző fokú bénulás 



(a sérülés helyének és mértékének függvényében). 
A kiváltó ok fertőzés, amelyre ugyanaz vonatkozik, mint az 
agyvelő- vagy gerincvelő-gyulladásra.
A perifériás idegrendszer gyakoribb sérülése inkább 
a krónikus, hosszan tartó polyneuropathia. Elég 
gyakorinak mondható. A perifériás idegek leggyakoribb 
sérülése az ún. diabéteszes polyneuropathia, amely 
a cukorbetegek alsó végtagjait sújtja. Ennek tünetei: 
fájdalom, lábzsibbadás, csökkent érzékelés, súlyosabb 
esetekben nehézkes járás és stabilitási problémák. 
A betegek sokszor képtelenek elviselni a lábukon 
bármilyen takarót vagy kendőt. Ilyenkor természetesen 
a cukorbetegség stabilizálása a legfőbb feladat, akár 
tabletták, akár inzulin segítségével.
Az egyéb polyneuropathiás betegségek kialakulása 
elégtelen táplálkozással, túl sok alkohol vagy egyéb 
toxikus anyagok fogyasztásával, a B12-vitamin elégtelen 
felszívódásával hozhatók összefüggésbe.
A fej idegeinek sérülése, mint amilyen pl. az 
arcideggyulladás, leggyakrabban gyulladá vagy huzat 
következtében alakul ki. A háromosztatú (trigeminus) 
ideg neuralgiája általában fogászati kezelések után 
tapasztalható.

»  Energy készítmények 
Cukorbetegség esetén jótékony hatású lehet a Gynex, 
a Vitamarin és a Fytomineral, neuropátiában segít 
a Renol és a Korolen, valamint a Vitaflorin és a Flavocel 
kombinált használata. Ajánlott továbbá az Artrinos 

lábfürdő, hogy átmelegítsük vele a végtagokat és 
ezzel együtt a húgyutakat is. Ha az elégtelen vérellátás 
következtében megváltozik a bőr minősége, vegyük elő 
a Ruticelitet. Ajánlott teák: Lapacho, Tribulus terrestris. 
A fej sérült idegei fölötti területet Artrinnal kenegessük.

BALESETEKBŐL  
EREDŐ SÉRÜLÉSEK
Viszonylag gyakori és súlyos problémának számítanak 
a fej-, a gerinc- és a perifériás idegsérülések.
A fejsérülés nem feltétlenül súlyos kimenetelű, sőt 
akár agyrázkódást is szenvedhetünk anélkül, hogy 
az bármilyen jelentős következménnyel járna. Egyik 
legjellegzetesebb tünete azonban pl. a rövid távú 
emlékezetvesztés. Súlyosabb eset az agyzúzódás, 
vagy ha az agyhártya közé vér kerül, mert az gyakran 
életveszélyes is lehet.
Ismét a sérülés helyétől és mértékétől függ 
minden, ezek a tényezők határozzák meg a sérülés 
következményeit. A helyzet sokszor hasonlít egy-egy 
stroke utáni szituációhoz. Általában a lelki területek, 
a beszédközpont és az alvásközpont (szakszóval ún. 
organikus pszichoszindróma) működésében támad 
zavar. Olykor poszttraumás epilepszia is kialakulhat.
Ugyanilyen súlyos következményekkel járhat a gerincvelő 
sérülése. Ilyen esetben általában a beteg mozgása válik 
korlátozottá, az esetek többségében a sérült tolószékbe 
kényszerül.



A perifériás idegek rendszerint baleset következtében 
sérülnek. A sérülés mindig nagy fájdalommal jár. 
Ismert és gyakori továbbá az ún. alagút szindróma, 
amikor ott, ahol az idegek áthaladnak, szűkké 
válik a hely, ezért az idegek nyomás alá kerülnek. 
A leggyakoribb szindróma a csuklónál jelentkező 
kéztő-alagút (carpalis) szindróma.

»  Energy készítmények 
Ajánlott a Korolen, a King Kong, a Vitamarin és 
a Celitin hosszú távú alkalmazása. Figyelemzavar, 
álmatlanság és egyéb pszichés probléma kezelésére 
a Stimaral és a Revitae javasolt. 
Kéztő-alagút szindrómában (ha nem műthető) 
helyileg alkalmazzunk Artrinból és Ruticelitből 
készített pakolásokat, valamint belsőleg használjuk 
a Vitamarint, a Fytomineralt, a Revitae-t, 
a Korolent. A teák közül a Smilax officinalist 
iszogassuk.



NEURODEGENERATÍV 
BETEGSÉGEK

Olyan betegségek csoportjáról van szó, amelyek tünetei 
a központi idegrendszer idő előtti elöregedéséhez 
hasonlítanak. Tekintettel arra, hogy az ember napjainkban 
egyre tovább él, gyakran olyan betegségeket is 
„megérünk”, amelyekkel elődeink nem találkoztak. 
Természetesen számos olyan civilizációs hatás is fontos 
szerepet játszik, mint az étrend, az élelmiszerekben 
található vegyi anyagok, az éghajlat és a minket körülvevő 

technikai eszközök.
A Parkinson-kórt az agyban található egyes 
ingerületátvivő anyagok hiánya okozza. Egész pontosan 
a dopaminé, amely nélkülözhetetlen az agy megfelelő 
működéséhez. A klinikai tünetek már csak akkor 
jelentkeznek, ha a dopaminszint kb. 80%-kal csökkent. Ez 
tulajdonképpen azt jelenti, hogy a betegség sokáig csak 
„felkészül”.
A Parkinson-kór nem feltétlenül időskori betegség. 
A betegek állapota a gyógyszeres kezelések 
hatékonyságától függ. Az idegrendszer működésének 



támogatása és egyes készítmények antioxidáns 
tulajdonságainak kihasználása azonban ilyenkor is 
segíthet.
Az Alzheimer-kór viszonylag „modern betegség”, 
amelynek során a beteg fokozatosan elveszíti önállóságát. 
A kórkép jellegzetes tünetei a tájékozódóképesség és 
az emlékezet fokozatos romlása, aminek következtében 
az érintett egy idő után már képtelen megszervezni 
mindennapi tevékenységeit. Az Alzheimer-kóros bizonyos 
idő elteltével nem ismeri fel a hozzá közel álló tárgyakat, 
helyeket, sőt családtagjait sem.
Az előrehaladott érelmeszesedés okozta vascularis 
dementia az agyszövetekben ismétlődően kialakuló apró 
stroke-ok (agyi infarktus) következménye.

»  Energy készítmények 
Korolen, Celitin, Revitae, Vitamarin és Maytenus 
ilicifolia tea ajánlott. Hatékony antioxidáns készítmény 
az Organic Acai és a Flavocel.

A GERINCVELŐ BETEGSÉGEI
Miként az agy esetében, itt is fertőzéses betegségekről, 
baleseti sérülésekről vagy degeneratív elváltozásokról 
lehet szó. Tünetei: járási nehézségek, az alsó végtagok 
érzékenysége, fájdalmas székletürítés.  A problémák 
mindig a gerincvelő sérült szegmense alatti területeken, 
általában a test mindkét oldalán, szimmetrikusan 
jelentkeznek. Ha a gerincvelő megszakad, a beteg 
megbénul. Teljes bénulásról akkor beszélünk, ha 

a gerincvelő a nyaki gerincnél szakad meg (pl. vízbe 
ugrásos nyaki traumák). A betegek sokszor egy másik 
személy segítségére vannak utalva.

»  Energy készítmények 
Ugyanazok, mint az agysérüléseknél. Mozgásképtelenség 
esetén kezeljük a beteg bőrét Ruticelittel, hogy 
megelőzzük a felfekvések kialakulását.

NEURO-PSZICHOTIKUS 
PANASZOK
Rengeteg betegség mozog a neurológia és a pszichiátria 
határán. A gyógykezeléssel mindkét szakág szakemberei 
foglalkozhatnak.

a) Álmatlanság 
Nehéz elalvásról vagy gyakori megébredésekről van 
szó. Minden esetben fontos, hogy kizárhassuk az 
idegrendszer sérüléseinek lehetőségét, esetleg más 
betegségek jelenlétét. Leggyakrabban a munkában 
és a magánéletben tapasztalható stressz idézi elő 
a problémát.

»  Energy készítmények 
A Gynex, a Fytomineral, a Korolen (alacsony adagban) 
javasolt, és bevált a Peralgin hosszú távú alkalmazása is. 
Szedhető még a Stimaral (óvatos adagolásban), valamint 
az Organic Chlorella és az Organic Maca. 



Az idegrendszeri 
betegségek viszonylag nagy 
számban fordulnak elő, 
és különféle egészségügyi 
rendellenességekkel járnak 
együtt. A háttérben ott 
találjuk a szervezet alapvető 
irányító rendszerei között 
a vesét. Látható tehát 
a világos összefüggés az 
ember alap-életenergiájával 
és az elődeinkkel.



b) Fóbiák 
A különböző jelenségektől való félelemről van szó (zárt 
vagy túlságosan tág terek, pókok, sötétség, tömeg stb.), 
ami inkább a pszichiátria területe.

»  Energy készítmények 
Korolen, Gynex, Vitamarin, Stimaral, Revitae, 
Maytenus ilicifolia tea.

c) Szorongás, pánik 
Hirtelen leküzdhetetlennek tetsző állapotok, amelyek 
lelkileg rendkívül kimerítőek. A gyógykezelés modern 
antidepresszánsokkal történik, a pszichoterápia 
elkerülhetetlen.

»  Energy készítmények 
Korolen, Gynex, Fytomineral.

d) Pszichogén eszméletvesztés 
Olyan állapot, amikor a beteg ismétlődően 
elveszíti eszméletét, és a problémát nem 
valamely szervének megbetegedése okozza. 
A gond általában valamilyen traumatikus, lelkileg 
súlyos eseményre vezethető vissza. Pszichoterápia 
szükséges.

»  Energy készítmények 
Bár csak korlátozottan képesek segíteni, egyértelműen 
a Korolen, a Fytomineral és a Revitae ajánlott.

e) Depresszió 
A beteg elveszíti a környezete iránti érdeklődést, 
gyakran álmatlanságban, súlyos levertségben és 
szomorúságban szenved. Az orvosoknak először is azt 
kell megállapítaniuk, hogy valóban depresszióval állnak-e 
szemben.
Napjainkban ugyanis szinte minden második ember 
„depis”, ám ez nem azt jelenti, hogy valóban depressziós.

»  Energy készítmények 
Korolen, Vitamarin, Flavocel, Fytomineral, Organic 
Maca, Organic Acai. Smilax officinalis, Lycium 
chinense.

f) Nagyfokú fáradtság 
Egyes betegségekkel is összefügghet, ezért fontos az 
általános kivizsgálás. Érdemes ilyen esetben átgondolni, 
milyenek a cselekedeteink, mekkora nyomás nehezedik 
ránk a munkahelyünkön, milyen a családtagjainkhoz 
és a környezetünkhöz fűződő viszonyunk, miből áll 
az étrendünk és mennyit mozgunk. Sokszor magunk 
is rátalálunk az okokra. A fáradtság kéz a kézben jár 
az elme állapotával, a kedélyállapottal, az élethez való 
hozzáállással és az élet élvezetének képességével. 

»  Energy készítmények 
Organic Maca, Stimaral, Revitae. Sok egyéb készítmény 
is segíthet, ám az élethez való hozzáállásunkon csak mi 
tudunk változtatni.



SKELETIN

Jellemzése:
szépiacsontot, tengerihal-olajat, 
mangánt, növényi kivonatokat 
és kollagént tartalmazó, 
bioinformációs készítmény
Tartalom: 135 kapszula

Alkalmazása: Segít megóvni és 
regenerálni az ízületi porcokat, 
gyulladáscsökkentő hatású, enyhíti 
az ízületi fájdalmat. Az ízületek 
gyulladásos és degeneratív 
betegségeiben (ízületi gyulladás, 
reuma, köszvény, porckopás) 
használatos. Egyedülálló 
összetételének köszönhetően 
támogatja a csontok növekedését 
és megfelelő ásványianyag-
ellátásukat. Jótékonyan befolyásolja 
a csontanyag képződését 
a növekedési szakaszban, lassítja 
a csontanyag ritkulását idősebb 
korban (kiváltképp a változókor 
után). Előnyösen hat valamennyi 
kötőszövetre, nem csak a porcokra 
és a csontokra. Javítja pl. az izmok, 
az inak és a bőr rugalmasságát, 
ellenállóbbá teszi a körmöket, 
a fogakat, és fiatalítja a bőrt. Segíti 
a csonttörések gyógyulását.

IMUNOSAN

Jellemzése:
egyedülálló immunmoduláló 
természetes hatóanyagokat 
tartalmazó, bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 90 kapszula

Alkalmazása: A leghatékonyabb 
természetes anyagok egyedülálló 
kombinációját tartalmazza, megerősíti 
a szervezet nem specifikus és 
specifikus ellenálló-képességét. Segít 
megelőzni a fertőző betegségek 
kialakulását, támogatja gyógyulásukat, 
felgyorsítja a betegségek utáni 
lábadozást, és gátolja a fertőzés 
kiújulását. Antibiotikumokkal együtt 
is szedhető. Betegségmegelőző és 
gyógyító hatásait számos civilizációs 
betegség esetén kihasználhatjuk, pl. 
érelmeszesedés, magas koleszterin-, 
illetve vércukorszint vagy stressz. 
Segítséget nyújthat a daganatok elleni 
küzdelemben. Támogatja a vérképzést, 
óvja a bőrt a sugárzásoktól, 
semlegesíti a vegyi anyagok hatásait. 
Összetevői hozzájárulnak testi és 
lelki egészségünk megőrzéséhez, 
erősítik a szervezet stresszel szembeni 
ellenálló képességét.

REVITAE

Jellemzése:
növények és terméseik kivonatát 
tartalmazó, bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 90 kapszula

Alkalmazása: Növényi adaptogén: 
lelki, szellemi és fizikai síkon is 
ösztönzi a szervezet működését. 
Segít enyhíteni a stressz 
okozta negatív tüneteket, 
harmonizálja az idegrendszer és 
az immunrendszer működését. 
Lelkileg megterhelő munkát végzők 
számára kifejezetten ajánlott. 
A készítmény magas flavonoid 
tartalma a páfrányfenyő (ginkgo) 
kivonattal együtt megszabadítja 
a szervezetet a szabad gyököktől, 
és jótékonyan hat az érrendszerre, 
valamint a nyálkahártyákra. 
A kudzu javítja a kedélyállapotot 
és jobb minőségűvé teszi az 
alvást. A hatóanyagok – beleértve 
a tökmagolajban található cinket 
– optimalizálják az anyagcsere-
folyamatokat. A Revitae lassítja az 
öregedés folyamatát, élesíti a látást.

K
és

zí
tm

én
ye

k

http://www.energy.sk/hu/menu_x835x.asp
http://www.energy.sk/hu/menu_x4191x.asp
http://www.energy.sk/hu/menu_x4963x.asp


RENOL

Jellemzése:
bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum
Tartalom: 30 ml

Alkalmazása: Segítséget nyújthat 
urológiai panaszok, húgyúti 
gyulladások, vesekő, vizelési 
és prosztataproblémák, az alsó 
végtagok és a szemkörnyék 
duzzanatainak kezelésében. Hasznos 
lehet magas vérnyomás, ekcéma, 
kiütések, akne esetén is. Nehézfém-
terhelésben segíti a szervezet 
méregtelenítését, továbbá 
előnyösen hat korai őszülés és a férfi 
terméketlenség egyes típusai esetén. 
Jótékony hatású nehéz mozgással 
kísért ízületi elváltozások, reuma, 
köszvény, ízületi gyulladás (arthritis), 
gerincfájdalom, a gerinc oldalirányú 
elferdülése (scoliosis) és Bechterew-
kór ellen. Mivel támogatja a vese és 
a nyirokrendszer működését, növeli 
a szervezet immunitását is.
 

REGALEN

Jellemzése:
bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum
Tartalom: 30 ml

Alkalmazása: Az alábbi problémák 
esetén segíthet: ekcéma, 
allergia, emésztési nehézségek, 
étvágytalanság, elégtelen epehólyag-
működés (epepangás), epekő, 
pikkelysömör, asztma. Támogatja 
a fertőző májgyulladás, sárgaság 
vagy mononucleosis, esetleg 
alkohol, különböző gyógyszerek 
és toxikus anyagok által károsított 
máj regenerálódását emelkedett 
értékeket mutató májteszt 
vagy teljes kimerültség esetén. 
Biztosítja a porcok megújulását 
és tápanyagellátását, javítja az 
inak minőségét és működését. 
Méregtelenítő hatása felhasználható 
a szervezetben felhalmozódott salak- 
és méreganyagok eltávolítására, 
a sejtek regenerálására, a daganatos 
megbetegedésekben alkalmazott 
orvosi terápia kiegészítésére.

KOROLEN

Jellemzése:
bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum
Tartalom: 30 ml

Alkalmazása: Segít megelőzni 
az érbetegségek, az agyvérzés, 
az infarktus, az érelmeszesedés, az 
elégtelen perifériás vérellátás és 
a magas koleszterinszint kialakulását. 
Támogatja a vérképzést, és segítséget 
nyújt olyan vérbetegségekben, 
mint a vörös- és fehérvérsejt-hiány, 
a leukémia, továbbá idegrendszeri 
problémák és epilepszia. Hatékony 
lehet a legtöbb pszichés betegség 
kezelésében (depresszió, bipoláris 
zavar, autizmus stb.). Antioxidáns 
hatású, elpusztítja a szabad 
gyököket, segíti a hormon- és 
az immunrendszer, a csontvelő, 
a központi idegrendszer és az agy 
működését. Mérsékli az időskori 
szenilitás tüneteit. Összetevői 
jótékony hatással vannak 
a regenerációs folyamatokra 
daganatos megbetegedésekben, és 
támogatják az immunrendszert.

PROBIOSAN 
INOVUM
Jellemzése:
probiotikus kultúrák elegyét, 
béta-glükánokat, kolosztrumot 
és inulint tartalmazó, bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 60 kapszula

Alkalmazása: A Probiosan 
Inovum segíti az emésztést és 
a bélműködést, továbbá előnyösen 
hat a bélmikroflórára. Alkalmazása 
elsősorban hasmenés, székrekedés 
és bélgyulladások esetén javasolt. 
Antibiotikumokkal együtt is 
szedhető, és antibiotikum-kúra után 
is javasolt az adagolása. Hozzájárul 
a vastagbéldaganatok kialakulásának 
megelőzéséhez. Hatékonyan erősíti 
az immunrendszert. Segítséget 
nyújt mind légúti, mind bőr- vagy 
élelmiszer-allergiában, jótékonyan 
hat húgyhólyaggyulladás és 
nőgyógyászati fertőzések 
kezelésében. Csökkenti 
a koleszterinszintet.
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