
 

 
 

 

 



 

ENERGY AKCIÓ ÁPRILIS 

Tisztítás, allergia szezon, immunrendszer erősítés, szuper élelmiszerek, 

aromaterápia 

 

 Gynex gyógynövénycsepp: 6.500 Ft (6.900 Ft helyett), 30 pont 

 Peralgin: 4.900 Ft (5.500 Ft helyett), 24 pont 

 King Kong: 6.500 Ft (6.900 Ft helyett), 30 pont 

 Probiosan: 4.500 Ft (4.900 Ft helyett), 22 pont 

 Organic Sea Berry Oil: 3.200 Ft (4.200 Ft helyett), 16 pont 

 Organic Sea Berry Powder: 2.900 Ft (4.900 Ft helyett), 15 pont 

 Organic Beta powder: 3.900 Ft (4.900 Ft helyett), 21 pont 

 Raw Aguaje caps: 3.900 Ft (4.900 Ft helyett), 21 pont 

 

 Energy aromaterápia csomag 4 +2 akció! 

4 db aromaterápias illóolaj vásálása esetén ajándékba adunk 1 db Sweet Orange és 1 db Energy Essence 

terméket! 

A csomag tartalma: Levendula + Geránium + Ylang Ylang + Menta + Sweet Orange + Energy Essence: 18.800 

Ft (24.600 Ft helyett), 100 pont 

 

 Exkluzív Klubajánlat, csak a klubokban kapható: 

Női harmónia csomag - exkluzív klubajánlat - csak a klubokban kapható! 

 Gynex gyógynövénycsepp + Probiosan Inovum 10.900 Ft ( 11.800 Ft helyett), 60 pont 

A csomag a szervezet önszabályozó mechanizmusa révén segíthet visszaállítani az elveszített egyensúlyi állapotot. A 

női szervezet, eltérően a férfiakétól, sokkal érzékenyebb a külső környezet legkülönbözőbb változásaira, de az 

érzelmi kilengésekre is, amelyek azután egyensúlyi zavarokat idézhetnek elő az egyes hormonok képződésében és 

hormonális átalakulások sorrendiségében. 

 

Ezeknek a hormonális diszbalanciáknak a leggyakoribb következményei: 

- a menstruációs ciklus zavarai, 

- petefészek ciszták, illetve a kialakulásuk megelőzésében 

- fájdalmas menstruáció vagy a menstruáció előtti tünetek és a klimakterikus szindróma is 

- fiatal lányok menstruációs ciklusainak zavarai esetén, különösen túlzott mértékű és gyakoriságú menstruációs 

állapotoknál 

- a változókor táján jelentkező szabálytalan vérzések esetében 

- a hüvely és a külső nemi szervek kiújuló gombás fertőzéseinek kedvező befolyásolása 

- meddőség hormonális és funkcionális tényezőinek kezelése 

- szoptatós anyáknál a tejtermelés elősegítésére 

Az akció érvényes: 2021. április 1-30. között, és csak a készlet erejéig tart! 

Az akciót kizárólag regisztrált Energy klubtagjaink vehetik igénybe! 


