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Az ENERGY készítményei elsősorban a szervezet energetikai és információs rendszerére hatnak. 
Kiegyensúlyozzák, harmonizálják az évezredek óta eredményesen alkalmazott hagyományos kínai orvoslásból 
(HKO) ismert meridiánokban áramló energiát, ezáltal a testre és a lélekre egyaránt kifejtik jótékony hatásukat.

A gyógynövényeket, vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és bioinformációkat tartalmazó ENERGY 
termékeket a Magyarországon érvényes jogszabály az étrend-kiegészítő kategóriába sorolja. E szabályozásnak 
megfelelően a készítmények szedése nem helyettesíti az egyes betegségek esetén előírt orvosi kezelést. 
Konkrét betegségek kezelése és a megfelelő terápia megállapítása céljából forduljon orvoshoz vagy tapasztalt 
természetgyógyászhoz!
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Kik vagyunk?
Az ENERGY cég 1995-ben jött létre. Cseh alapítók által létrehozott, 
napjainkban már számos országban, elsősorban Európában jelen lévő, 
nemzetközi társaság, amely hatékonyan működő, egységes rendszerbe 
foglalta saját kutatómunkáját, termékeinek fejlesztését, gyártását és 
forgalmazását. Az egész világon egyedülállónak számító készítményeinek 
alapanyagait és a bennük foglalt bioinformációkat a legtisztább természetes 
forrásokból nyeri.

Minőségi termékeinek köszönhetően már születésének pillanatától az 
alternatív egészségmegőrzés úttörőjének számít. A gyártási folyamat és 
a termékek minőség-ellenőrzése az ISO 9001:2000 minőségbiztosítási 
rendszer legszigorúbb követelményei szerint történik.

Cégünk filozófiája
Az ENERGY filozófiája szerint az ember teste, lelke és szelleme egyetlen 
energetikai rendszerben fonódik össze, ezért a szervezet egészséges 
működésének alapfeltétele az említett három sík optimális együttműködése. 
Ebből kiindulva nemcsak a betegségek kialakulásának megelőzését tartjuk 
fontosnak, hanem igyekszünk felhívni klubtagjaink és vásárlóink figyelmét az 
egészségmegőrzés komplex voltára.

mivel foglalkozunk?
Az ENERGY társaság étrend-kiegészítők közé sorolt, bioinformációs, 
komplex készítményei több szinten, egy időben hatnak az emberi 
szervezetre. A legkiválóbb minőségű gyógynövényekből és más természetes 
forrásokból származó hatóanyagok közvetlenül, anyagi szinten befolyásolják 
a testünkben zajló folyamatokat, illetve szerveink működését, miközben 
az információs összetevők – finomabb rezgéseikkel – a betegségek okaira 
hatnak az információs mezőben.

Az ENERGY által kifejlesztett és széleskörűen alkalmazott Pentagram® 

regeneráció alapelve világújdonság az egészségvédelem és  
a betegségmegelőzés területén. A komplex gyógynövény-koncentrátumokból 
álló 5 alapkészítmény, valamint az alkalmazásukat előnyösen kiegészítő 5 
komplex gyógynövénykrém az egészséghez vezető út 5 lépcsőfokát jelenti. 



A készítmények a hagyományos kínai orvoslás (HKO) több ezer éves 
tudására építve, mind a 14 alapvető – meghatározott akupunktúrás pontokkal 
rendelkező – energiavezetékre (meridiánra) kifejtik hatásukat. Segítségükkel 
hatékonyan befolyásolhatjuk a szervezet méregtelenítő és regeneráló 
folyamatait.

A Pentagram® módszere az 5 elem (5 fázis) tanának a HKO-ból ismert 
alapelveire épül, egyszersmind alkalmazza a fitoterápia, az aromaterápia,  
a homeopátia, a kristályterápia, valamint a biorezonancia legújabb ismereteit 
is. A készítményekbe foglalt bioinformációkat – a tökéletes egészség 
üzeneteként – többféle összetevőből álló gyógynövénykivonat hordozza, 
amely a testre és a lélekre egyaránt hat, segít egyensúlyba hozni és 
optimális szinten tartani az élettani folyamatokat.

Szolgáltatásaink
Vásárlóinknak nem csupán a készítményeket kínáljuk, hanem széleskörű 
szolgáltatásainkat is – kezdve a szaktanácsadástól, az előadásokon 
keresztül, egészen a személyes fejlődésig. Az önképzés legkomplexebb 
lehetőségét az ENERGY által szervezett továbbképzések adják. A klubtagok 
nem csak árengedményt kapnak; emellett garantáljuk a személyre szabott 
kiszolgálást, törődést, valamint a Voll-féle elektroakupunktúra (EAV) 
alapelvei szerint működő Supertronic készülék segítségével történő tesztelés 
lehetőségét is. A készítmények értékesítése, valamint a szolgáltatások 
kínálata 19 ENERGY Klubban érhető el a nagyvárosokban és további több 
mint 70 konzultációs központban. Klubtagjaink csomagküldő szolgálat 
igénybevételével, posta, e-mail, telefon vagy sms segítségével  
is megrendelhetik készítményeinket.

További információ
A www.energy.sk/hu internetes oldal, valamint a Vitae klubmagazin 
megszámlálhatatlan mennyiségű információt tartalmaz a készítményekről, 
az egészséges életmódról, de ugyanitt rengeteg szakértői véleményt, orvosi 
cikkeket, valamint fogyasztói tapasztalatot is olvashatnak. 

Címünk: Hungary Energy Kft., 1149 Budapest, Róna u. 47/A.

Tel./fax: (1) 354-0910, (1) 354-0911, info@energyklub.hu, www.energyklub.hu
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a bioinformációs terápia alapja

Az ENERGY készítmények segítségével történő méregtelenítő és  
regeneráló terápia a biorezonanciának, valamint a bioinformációk emberi 
szervezetre kifejtett hatásának az alapelvén nyugszik. A homeopátiát,  
a bioterápiát, a Pentagram® regeneráció rendszerét, valamint az EAV (Voll-
féle elektroakupunktúra) alapelvén működő készülékeket számos országban 
nagy sikerrel alkalmazzák a civilizációs betegségek kiegészítő kezelésében.

A bioinformációk olyan elektromágneses rezgések, amelyek befolyásolják  
a biokémiai reakciókat, és rendkívül hasonlatosak a vegetatív idegrendszert, 
valamint a belső szervek működését szabályozó, agykéreg alatti központok 
irányító frekvenciáihoz. A bioinformációk rezgésmintái azonban csak 
hasonlítanak az irányító frekvenciákhoz, ezért ismételten, rendszeres 
időközönként kell a szervezetbe juttatni őket. Ha így teszünk,  
a bioinformációk a rezonancia alapelve szerint hatnak.

A regenerációs folyamat – bizonyos szabályoknak megfelelően – minden 
szervezetben előbb-utóbb megindítható. Elegendő, ha a felhasznált 
információ legalább részben hasonlít arra az információra, amelyet 
befolyásolni szeretnénk. A felhasznált frekvenciák kombinációi felgyorsítják, 
lelassítják vagy éppen megállítják a biokémiai reakciókat. Ezzel lehetővé 
teszik az egyes készítmények összetevőinek jobb kihasználását, vagy 
esetleg közömbösíthetik azok nem kívánt mellékhatásait.

A bioinformációkat tartalmazó készítmények hatékonysága a fogyasztók 
visszajelzései alapján magasabb, mint a bioinformációkat nem tartalmazóké. 
A megfelelő információ ismételt használatával folyamatosan megzavarható 
vagy elnyomható az eredeti negatív információ. Ez a folyamat elegendő  
a regeneráció megindításához, egyúttal hozzájárul a meridiánokban keringő 
energia eloszlásának megfelelő visszaállításához, illetve az elvesztett 
életerő visszaszerzéséhez.

Bár mindannyian különbözők vagyunk, mindegyikünkben ugyanazok  
a szervek és energetikai pályák működnek, ezért az ENERGY készítményeit 
olyan kulcsok univerzális szériájaként jellemezhetjük, amely a hasonlóság 
alapelve szerint képes aktivizálni és harmonizálni a test létfontosságú 
folyamatait. A készítmények elválaszthatatlan részei a már említett 
bioinformációk, amelyek biorezonanciát idéznek elő. Emiatt olyan fontos  
a bioinformációk jelenléte a készítményekben, és ezzel függ össze, hogy az 
ENERGY termékei – más hasonló jellegű készítményekkel összehasonlítva  
– sokkal nagyobb hatékonyságról tettek tanúbizonyságot.



A bioinformációs készítmények használhatók a kínai szervóra rendszere 
szerint (l. a függelékben), a pillanatnyi szükségletnek megfelelően, illetve 
regeneráló kúraként. Ez utóbbi, egyébként a leggyakrabban előforduló 
esetben 3 hét alkalmazás után 1 hét szünet javasolt, hogy a szervezetnek 
legyen elegendő ideje hozzáigazítani saját irányító frekvenciáit  
a készítményben levő bioinformációk jellegéhez.

a regeneráció reverz reakciója

A regeneráló folyamat ideiglenes állapotromlást is előidézhet, amit reverz 
reakciónak nevezünk. Ez megnyilvánulhat például kiütések megjelenésében 
vagy a meglévő panaszok súlyosbodásában, illetve átmenetileg felléphetnek 
korábbi egészségi problémák tünetei. Mindezek a jelenségek a gyors és 
minőségi regeneráció biztos jelei. Ha a reverz tüneteket túlságosan erősnek 
ítéljük, csökkentsük a készítmény adagolását vagy hosszabbítsuk meg  
a használat időtartalmát. Amint a reverz reakció elmúlik, ismét növelhetjük 
az adagokat.

Krónikus állapot esetén a koncentrátumok alkalmazását kisebb adagokkal 
(naponta 1–3 cseppel) kezdjük, majd folyamatosan növeljük az adagokat.

Rendkívül fontos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel! Az embernek 
naponta 2–2,5 liter tiszta, szénsavmentes vizet kellene innia, amikor pedig 
regeneráló kúrát végez, akkor még ennél is többet. Ha ilyenkor nem viszünk 
be a szervezetünkbe elegendő folyadékot, ez is előidézhet állapotromlást.

Ne féljen a reverz reakciótól, ha azonban nem biztos benne, hogy 
nem a betegsége súlyosbodott-e, inkább keresse fel orvosát vagy 
természetgyógyászát.

Egyéb tudnivalók
A készítmények nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet. 
A termékek kisgyermekek elől elzárva tartandók! Az ajánlott napi fogyasztási 
mennyiséget ne lépje túl! A készítmények száraz, 10-25 °C hőmérsékletű 
helyen tartandók. Óvja őket a fagytól!
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Az ENERGY termékkínálatának alappillérét a Pentagram® 

regeneráció rendszerének 5 természetes gyógynövény-
koncentrátuma alkotja. Az említett rendszer, amely figyelembe veszi 
az emberi test, lélek és szellem hármas egységét, a bioinformációs 
terápia elveire és az emberhez való holisztikus hozzáállásra épül. 
A bioinformációs készítmények egyidejűleg két fő szinten hatnak 
az emberi szervezetre. A gyógynövények hatóanyagai közvetlenül 
befolyásolják az egyes szerveket, az információs összetevők pedig 
a biorezonancia révén az agykéreg alatti irányító központokra 
hatnak. A bioinformációk segítségével fokozódik a készítményekben 
jelen levő természetes anyagok gyógyhatása, és harmonizálható 
az emberi szervezet energetikai rendszere. A készítmények 
megfelelnek az 5 természetes alapelem – Fa, Tűz, Föld, Fém és 
Víz – energiáinak, amelyek együtthatása a hagyományos kínai 
orvoslás (HKO) szerint az egészség kulcsát jelenti.

Regalen – Fa, Korolen – Tűz, Gynex – Föld, Vironal – Fém,  
Renol – Víz: e készítmények rendszere lefedi mind a 14 – 
meghatározott akupunktúrás pontokkal rendelkező – 
energiavezetéket (meridiánt), amelyeken keresztül támogathatjuk 
a méregtelenítés és a regeneráció folyamatát, elősegíthetjük 
a szervezet működésének harmonizálását.

Pentagram®

Gyógynövény- 
koncentrátumok



regalen Kiemelt hatásterületek
Máj, epehólyag, belek, allergia, vér

alkalmazása

• magas hatóanyag-tartalmának köszönhetően erős méregtelenítő és 
antioxidáns hatású; előnyösen befolyásolja az anyagcserét és az 
emésztést, eltávolítja a testből a salak- és méreganyagokat, segít  
a paraziták és gombák elleni védekezésben;

• rendbe hozza az emésztést, elősegíti a tápanyagok, vitaminok és 
ásványi anyagok megfelelő felszívódását, jótékonyan hat étvágytalanság, 
gyomorégés, telítettségérzés, felfúvódás, irritábilis vastagbél, rosszullét 
és kellemetlen szájszag esetén;

• regenerálja a sárgaságon, fertőző mononucleosison átesett, valamint 
az alkohol, mérgek és gyógyszerek által roncsolt májat; kiválóan 
alkalmazható a máj kóros elzsírosodása esetén;

• ösztönzi az epehólyag működését és az epetermelést; használatával 
megelőzhető az epehólyag-gyulladás, valamint az epekő kialakulása;

• jótékony hatású bőrproblémáknál, segíthet ekcéma, bőrkiütések, akne, 
herpesz esetén;

• előnyösen hat allergiában, így por- és virágpor-allergiánál, asztmánál;
• erősíti a szív működését és a vérkeringést, mérsékelheti a magas 

vérnyomást, tisztítja a vért;
• csökkenti a koleszterinszintet és javítja a koleszterin-anyagcserét;
• bizonyítottan jótékony hatású krónikus fáradtság szindróma (CFS), testi 

és lelki kimerültség, álmatlanság és hiperaktivitás, valamint a homlok,  
a halánték és a hajgyökerek környékén jelentkező fejfájás esetén;

• enyhíti a premenstruációs szindróma (PMS) tüneteit;
• támogatja a porcok és a kötőszövetek (ínak és kötőszalagok) 

megújulását, táplálását;
• ösztönzi az immunrendszer működését, és hozzájárul a daganatos 

megbetegedések megelőzéséhez, illetve kiegészítő kezeléséhez.

Energetikai pályák
A Regalen elsősorban a máj, az epehólyag és a hármas melegítő 

energetikai pályáját harmonizálja.



Naponta 1–3x1–9 csepp, a regenerációs eljárást és a pontos adagolást beszélje meg tanácsadójával.

adagolása

Figyelem!

Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet. A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Száraz, 10-25 °C hőmérsékletű helyen tartandó. Óvja a fagytól!

Pozitív mantra: „Ellazulok, szabad vagyok.”

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

A máj és az epehólyag működési problémái a lélek és az érzelmek területén a következő módon jelentkezhetnek: 
dühkitörések és harag, impulzív viselkedés, igazságtalanság vagy sérelem érzése, nagymértékű ingerlékenység, 
túlérzékenység lármára, kiegyensúlyozatlan viselkedés, túlzott tervezgetés, kiemelt figyelem a részletek iránt 
(szőrszálhasogatás), krónikus elégedetlenség, türelmetlenség, állandó indulatosság, gyávaság és siránkozás.
A felsorolt hangulatok és állapotok negatívan befolyásolják a máj és az epehólyag működését, a Regalen pedig 
minden ilyen esetben alkalmazható harmonizációs készítményként.

Gyógynövénykivonatok

apróbojtorján, vérehulló fecskefű, 
tejoltó galaj, sárga tárnics, 
földitömjén, lándzsás útifű, 
vérontó fű, máriatövis magjából 
kivont szilimarin, gyermekláncfű, 
orvosi veronika, kőtörőfű, orvosi 
pemetefű, istenfa, japánbors

Illóolajok 

menta, nagyvirágú bársonyvirág, 
kardamom, levendula, indiai 
nárdus, majoránna, vetiver, fahéj, 
rózsaillatú muskátli

Egyéb anyagok 

víz, tejsavas kálium, 
mikrokristályos cellulóz, 
neoheszperidin, grépfrútmag-
kivonat, xantán-gumi, kálium-
szorbát

Pentagram® gyógynövény koncentrátumok – Regalen
8–9



Energetikai pályák
A Korolen elsősorban a kormányzó vezeték, a szív, a vékonybél és  

a hármas melegítő energetikai pályáját harmonizálja.

Korolen

alkalmazása

• támogatja a szervezet méregtelenítését, antioxidáns és regeneráló 
hatású, segít eltávolítani a szervezetből a gombákat és a nehézfémeket;

• segít megelőzni a szív- és érrendszeri betegségek, az érelmeszesedés,  
a szívinfarktus és az agyér-betegségek kialakulását, hozzájárul  
a vérnyomás normalizálódásához;

• javítja a végtagok vérellátását, segíti a visszértágulatok és az aranyér 
gyógyulását; növeli az erek és a hajszálerek rugalmasságát;

• harmonizálja a hormonrendszer működését (elsősorban az agyalapi 
mirigyre, a tobozmirigyre és a csecsemőmirigyre hat), előnyösen 
befolyásolja a teherbe esés szempontjából fontos hormonszinteket, 
mérsékli a serdülőkorral és a klimaxszal kapcsolatos problémákat;

• támogatja az immunrendszert, valamint a vérképzést a csontvelőben, 
kiválóan alkalmazható vérszegénység esetén;

• csökkenti a vér koleszterinszintjét;
• javítja az agy oxigénellátását, fokozza az emlékező- és  

a koncentrálóképességet, jól alkalmazható Alzheimer-kór, öregkori 
szenilitás, epilepszia, autizmus és sclerosis multiplex esetén; 

• jótékonyan hat a stresszre, túlterheltségre, fáradtságra, idegességre, 
alvászavarokra, szorongásra és depresszióra;

• cukorbetegeknél segít megelőzni a diabétesz által okozott érproblémák 
(lábszárfekély, károsodott szem, vese) kialakulását;

• erősíti és tonizálja a szervezetet, illetve lassítja az öregedés folyamatát;
• kiegészítő szerként kiválóan alkalmazható daganatos megbetegedések 

megelőzésében vagy kiegészítő kezelésében.

Kiemelt hatásterületek
Szív, erek, vér, immunrendszer, lelki problémák
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Naponta 1–3x1–9 csepp, a regenerációs eljárást és a pontos adagolást beszélje meg tanácsadójával.

adagolása

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

A szív és a vékonybél problémái a lélek és az érzelmek területén a következő módon jelentkezhetnek: hisztéria, 
lelki nyugtalanság, túlzott érzelmi reakciók, érzelmi labilitás, barátkozási nehézségek, állandó fékezhetetlen beszéd 
vagy képtelenség a kommunikációra, emlékezetzavarok, feledékenység, alvászavar, depresszió, a melegtől való 
idegenkedés.
A felsorolt hangulatok és állapotok negatívan befolyásolják a szív és a vékonybél működését, a Korolen pedig 
minden ilyen esetben alkalmazható harmonizációs készítményként.

Gyógynövénykivonatok 

páfrányfenyő (ginkgo), Pau 
d’ Arco (lapacho), orbáncfű, 
vadgesztenye, szamárkenyér, 
vidrafű, vérfű, levendula, lucerna, 
vörös áfonya, tölgyfa, kömény, 
kapor, gyömbér, vadárvácska, 
búzavirág, fokhagyma 

Illóolajok 

indiai nárdus, kubebabors, 
grépfrút, jázmin, kardamom, 
menta, ruta, kapor, levendula, 
kömény, pálmarózsa, rozmaring, 
ilang-ilang

Egyéb anyagok

víz, tejsavas kálium, 
mikrokristályos cellulóz, 
neoheszperidin, grépfrútmag-
kivonat, xantán-gumi, kálium-
szorbát

Pozitív mantra: „Én vagyok a szeretet és a boldogság forrása.”

Figyelem!

Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet. A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Száraz, 10-25 °C hőmérsékletű helyen tartandó. Óvja a fagytól!



Gynex

alkalmazása

• támogatja a szervezet méregtelenítését, antioxidáns és regeneráló 
hatású;

• harmonizálja a hormonrendszert (a pajzsmirigyet, a hasnyálmirigyet,  
a mellékvesét és a petefészket), valamint a lépet, ezzel hozzájárul  
az immunrendszer erősítéséhez;

• kiválóan alkalmazható női terméketlenség esetén;
• rendbe hozza a menstruációs ciklust, megelőzi a menstruációs fájdalmak 

és a premenstruációs szindróma (PMS) kialakulását; jótékonyan hat 
nőgyógyászati gyulladások, gombás folyások, petefészekciszták és 
mellbetegségek esetén, valamint hozzájárul a mellrák és a méhnyakrák 
megelőzéséhez és kiegészítő kezeléséhez;

• változókorban stabilizáló hatású, csillapítja az idegességet, 
ingerlékenységet, a hőhullámokat és az izzadást;

• gátolja a csontritkulást és a fogszuvasodást;
• normalizálja az alulműködő pajzsmirigy hormontermelését;
• jótékonyan hat hajhullás esetén;
• kiegészítő szerként jól alkalmazható a sclerosis multiplex (SM) 

kezelésében;
• javítja a cukorbetegek állapotát;
• stabilizálja a pszichikumot, semlegesíti a stressz negatív hatásait,  

és előnyösen befolyásolja a szervezet energetikai állapotát; erősíti  
a szervezetet testi és lelki kimerültség, neurózis, depresszió, valamint  
az új körülményekhez való alkalmazkodás esetén;

• javítja a bőr, a nyálkahártyák és a tüdő állapotát, védi az érrendszert.

Energetikai pályák
A Gynex elsősorban a befogadó meridián, a lép-hasnyálmirigy,  

a gyomor és a hármas melegítő energetikai pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Hormonrendszer, alkalmazkodás a körülményekhez, pszichikum 
stabilizálása, nőgyógyászati problémák
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Gyógynövénykivonatok 

fehér akác, libapimpó, 
mestergyökér, gólyaorrfű, 
kecskeruta, kömény, tejoltó galaj, 
hólyagmoszat, igazi édesgyökér, 
körömvirág, lóhere, fehér 
árvacsalán, közönséges palástfű, 
fekete áfonya, vérfű

Illóolajok

ánizs, grépfrút, indiai nárdus, 
kardamom, menta, kömény, 
majoránna, cickafark

Egyéb anyagok

víz, tejsavas kálium, 
mikrokristályos cellulóz, 
neoheszperidin, grépfrútmag-
kivonat, xantán-gumi, kálium-
szorbát

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

A gyomorral, a léppel és a hasnyálmiriggyel kapcsolatos problémák a lélek és az érzelmek területén a következő 
módon jelentkezhetnek: a környezet nehézkes felfogása, lustaság, érzelmi ingatagság, lámpaláz, idegesség, 
akaratgyengeség, önsajnálat, túlzott aggódás, lassú gondolkodás, az emlékezőképesség károsodása, 
szomorúság.
A felsorolt hangulatok és állapotok negatívan befolyásolják a lép, a hasnyálmirigy és a gyomor működését, a Gynex 
pedig minden ilyen esetben használható harmonizációs készítményként.

Pozitív mantra: „Elfogadom és szeretem a testem.”

Pentagram® gyógynövény koncentrátumok – Gynex

adagolása

Naponta 1–3x1–9 csepp, a regenerációs eljárást és a pontos adagolást beszélje meg tanácsadójával.
Figyelem!

Jódra érzékeny, illetve pajzsmirigygyulladásban (thyreoiditis) vagy pajzsmirigy-túlműködésben (hyperthyreosis), 
valamint magas vérnyomásban szenvedő személyek a készítmény szedését beszéljék meg a kezelőorvosukkal!
Terhesség és szoptatás esetén csak az orvossal való konzultáció után alkalmazzon regenerációs készítményt.
Cukorbetegek is fogyaszthatják.



Vironal

Energetikai pályák
A Vironal elsősorban a tüdő, a vastagbél, a lép-hasnyálmirigy és  

a hármas melegítő energetikai pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Tüdő, vastagbél, fertőzés

alkalmazása

• támogatja a szervezet méregtelenítését, antioxidáns és regeneráló 
hatású, elősegíti az izzadást;

• megelőzi a fertőzés terjedését nyilvános helyeken (iskola, közlekedés 
stb.);

• ösztönzi a tüdő, a vastagbél és a lép működését;
• segít a vírusok és baktériumok okozta megbetegedések megelőzésében, 

valamint kiegészítő kezelésében (megfázás, nátha, vírusbetegségek, 
influenza, lázas állapotok, légzési nehézségek, köhögés, hörghurut, 
torokfájás, orrgarat-gyulladás, torokgyulladás, arcüreg- és orrmelléküreg-
gyulladás, tüdőgyulladás, valamint gyomor- és bélpanaszok);

• antibiotikumokkal egy időben is szedhető;
• kiegészítő szerként kiválóan alkalmazható gyermekbetegségek (skarlát, 

bárányhimlő) kezelésében, illetve az azokból való lábadozás idején;
• erősíti az immunrendszert és a nyirokrendszert, valamint a csontvelő-

képződést;
• jól alkalmazható emésztési panaszok, teltség, felfúvódás, a Helicobacter 

pylori baktérium okozta gyomor- és nyombélfekély, krónikus bélgyulladás, 
hasmenés esetén;

• jótékonyan hat a bőr küllemére, rugalmasságára, száraz bőrre.
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A tüdővel és a vastagbéllel kapcsolatos problémák a lélek és az érzelmek területén a következő módon 
jelentkezhetnek: szomorúság, rosszkedv, szorongás, bezártság érzése, érzelmi fásultság, melankólia, önmagunk 
alábecsülése, vágy a szilárd rend, fegyelem és tisztaság elérésére, álmatlanság, fóbia, alvás közbeni beszéd.
A felsorolt hangulatok és állapotok negatívan befolyásolják a tüdő, a vastagbél és a lép működését, a Vironal pedig 
minden ilyen esetben használható harmonizációs készítményként.

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából 

Összetétele

Pozitív mantra: „Nyugodtan lélegezhetem mélyen.”

Gyógynövénykivonatok 

vérfű, hársfavirág, északi 
kakukkfű, igazi édesgyökér, 
benedekfű, orvosi tisztesfű, kerti 
torma, örvénygyökér, vízi torma, 
kínakéreg, nagy sarkantyúka, 
keskenylevelű ökörfarkkóró, 
sédkender, mirha, édenmag, 
grépfrút

Illóolajok 

mirha, eukaliptusz, kardamom, 
kömény, vetiver, fahéj, ánizs, 
grépfrút, niauli, guajakfa, kerti 
izsóp, kajeput, kámfor 

Egyéb anyagok

víz, tejsavas kálium, 
mikrokristályos cellulóz, 
neoheszperidin, grépfrútmag-
kivonat, xantán-gumi, kálium-
szorbát

Pentagram® gyógynövény koncentrátumok – Vironal

adagolása

Naponta 1–3x1–9 csepp, a regenerációs eljárást és a pontos adagolást beszélje meg tanácsadójával.
Figyelem!

Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet. A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Száraz, 10-25 °C hőmérsékletű helyen tartandó. Óvja a fagytól!



renol Kiemelt hatásterületek
Vese, húgyhólyag, nyirokrendszer, mozgásszervek

Energetikai pályák
A Renol elsősorban a vese, a húgyhólyag, a lép-hasnyálmirigy és  

a hármas melegítő energetikai pályáját harmonizálja.

• támogatja a szervezet méregtelenítését, antioxidáns és regeneráló 
hatású;

• regenerálja a vesét, a mellékvesét, a húgyhólyagot, a prosztatát és  
a nyirokrendszert;

• betegségmegelőző és gyógyító hatású a húgyhólyag és a húgyutak 
gyulladása, vizeletürítési problémák, vesebetegségek, valamint vesekő  
és néhány krónikus nőgyógyászati megbetegedés esetében;

• gyermekkorban kiválóan alkalmazható többek között éjszakai 
vizelettartási problémáknál;

• előnyösen hat prosztataproblémák, vizeletpangás következtében kialakult 
vizeletürítési problémák, férfi terméketlenség esetén; összességében 
jótékony hatást gyakorol a férfi nemi szervek működésére;

• harmonizálja a mellékvese-működést, és segít normalizálni a vérnyomást;
• hatékony a különböző mozgásszervi megbetegedések kiegészítő 

kezelésében (ízületi és gerincfájdalom, ízületi gyulladás – arthritis, 
kopásos ízületi betegség – arthrosis, reuma, köszvény és Bechterew-kór);

• jótékonyan hat fejfájásra, valamint hallászavarokra;
• ösztönzi a nyirokrendszer és az immunrendszer működését, segít 

eltávolítani a testből a nehézfémeket, megszünteti az alsó végtagok, 
valamint a szemhéj duzzadását;

• allergiások és asztmások számára ugyancsak ajánlott;
• segít meggyógyítani a különböző bőrbetegségeket, így az ekcémát, 

aknét;
• javítja a fogak, a körmök és a haj állapotát, illetve megakadályozza a haj 

idő előtti őszülését;
• kiválóan alkalmazható energiahiány és krónikus fáradtság esetén.

alkalmazása
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Pozitív mantra: „Biztonságban vagyok.”

A vesével és a húgyhólyaggal kapcsolatos problémák a lélek és az érzelmek területén a következő módon 
jelentkezhetnek: képtelenség az ellazulásra, félénkség, bátortalanság, kétkedés, döntésképtelenség, 
szégyenlősség, nyugtalanság, érzékenység, türelmetlenség, cinizmus, reménytelenség érzése, nemtörődömség, 
könnyelműség, a hidegtől való undor.
A felsorolt hangulatok és állapotok negatívan befolyásolják a vese és a húgyhólyag tevékenységét, a Renol pedig 
minden ilyen esetben alkalmazható harmonizációs készítményként.

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

Gyógynövénykivonatok 

tövises iglice, csarab, 
tárkonyüröm, fekete bodza, nagy 
bojtorján, nagy sarkantyúka, 
fekete ribizli, gólyaorrfű, subás 
farkasfog, porcsinfű, közönséges 
aranyvessző, betyárkóró, 
bajnóca, orvosi vasfű, kisvirágú 
füzike

Illóolajok

kardamom, citrom, ánizs, 
kámfor, gyömbér, grépfrút, vasfű, 
guajakfa, boróka, kubebabors, 
mandarin 

Egyéb anyagok

víz, tejsavas kálium, 
mikrokristályos cellulóz, 
neoheszperidin, grépfrútmag-
kivonat, xantán-gumi, kálium-
szorbát

Pentagram® gyógynövény koncentrátumok – Renol

Naponta 1–3x1–9 csepp, a regenerációs eljárást és a pontos adagolást beszélje meg tanácsadójával.

adagolása

Figyelem!

Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet. A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Száraz, 10-25 °C hőmérsékletű helyen tartandó. Óvja a fagytól!





Pentagram®

Gyógynövénytartalmú 
krémek
A Pentagram® regeneráció rendszerét 5 bioinformációs krém 
egészíti ki, amelyek szintén megfelelnek a Pentagram® 5 elemének: 
Protektin – Fa, Ruticelit – Tűz, Cytovital – Föld, Droserin – Fém, 
Artrin – Víz.

A krémek 50%-ban tartalmaznak gyógynövénykivonatokat és 
energetikailag gazdag ásványvizet a harmadkori Podhájska 
(Szlovákia) forrásból. A krémeket a gyógynövény-koncentrátumokkal 
együtt, de akár önmagukban is lehet használni. Ilyenkor  
a reflexzónákra, vagyis azokra a helyekre kell őket kenni, ahol 
az adott energetikai pályák áthaladnak, vagy azon szervek fölé, 
amelyeket az adott meridiánok befolyásolnak. A Pentagram® 

bioinformációs krémek segítségével nemcsak a testet 
harmonizálhatjuk, hanem áthangolhatjuk a kedélyállapotot,  
az érzelmeket és a viselkedést is. A legjobb, ha a krémeket 
váltakozva alkalmazzuk, és intuitív módon választjuk ki őket. Mivel 
a Pentagram® valamennyi krémje tisztító és tápláló hatású, illetve 
véd az ultraibolya (UV) sugárzással szemben, kiválóan használhatók 
mindennap az általánosan ismert, de akár a luxus kategóriájú 
krémek helyett is.

A bőr mindennap készenlétben áll, és mindennap öregszik. Nap mint 
nap ki van téve a napsugárzás, a vegyi anyagok, a klímaváltozás, 
valamint az egészség ellen elkövetett bűneink romboló hatásainak. 
Ezért rendkívül fontos, hogy bőrünket antioxidánsként működő 
készítményekkel ápoljuk. Éppen ilyen antioxidáns hatású 
összetevőket tartalmaznak a Pentagram® krémek.

További hasznos információkat talál a Pentagram® krémekről  
A Pentagram® krémes regeneráció című kiadványban.



Protektin

Energetikai pályák
A Protektin elsősorban a máj, az epehólyag, a gyomor és  

a lép-hasnyálmirigy energetikai pályáját harmonizálja.

• jelentős segítséget nyújt ekcéma, a legkülönbözőbb viszkető és gennyes 
bőrbetegségek, kiütések, herpesz, akne és szennyezett bőr esetén;

• hatékonyan gátolja a gombás fertőzés terjedését;
• támogatja a gyulladt és nehezen gyógyuló sebek kezelését;
• kiváló kiegészítő készítmény a vitiligo (a bőr körülírt helyein mutatkozó 

festékhiány) kezelésekor;
• mérsékli az allergiás bőrpanaszokat (csalánkiütés, rovarcsípés), valamint 

nyugtatja a bevörösödött és pigmentes bőrfoltokat;
• jól kezelhető vele a szemölcs és a tyúkszem, anyajegyekre is 

alkalmazható;
• emésztési probléma vagy elégtelen epeműködés esetén az epehólyag 

tájékára, vagyis a jobb bordaív alá kell kenni;
• védi a testet a káros sugárzásokkal szemben (UV, elektromágneses 

sugárzás stb.);
• csillapítja a fejfájást, a lelki-érzelmi feszültséget és a stresszt  

(a halántékra kenve);
• remek segítséget nyújt nemcsak diákoknak, hanem mindenkinek,  

aki a munkája során megerőlteti a szemét;
• javítja a körmök és a haj minőségét.

alkalmazása

Kiemelt hatásterületek
Kiütés, ekcéma, szemölcs, gomba, UV sugárzás, akne
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Támogatja a kreativitást, az alkotókészséget és az eredeti gondolkodást. Csillapítja a harag, az impulzivitás, a düh 
és az ingerültség érzését. Segítséget nyújt ellentmondásos személyiség, lelki kiegyensúlyozatlanság és nehéz 
élethelyzetek esetén. Beindítja a gyógyító, valamint a védelmi folyamatokat, és hatása mindig a leggyengébb 
pontra összpontosul.

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

Pozitív mantra: „Hallgatok a lelkemre, tudom, mi bánt,  
és befogadom a békét.”

Gyógynövénykivonatok (kb. 48%)
közönséges gyujtoványfű, 
vérehulló fecskefű, nyúlszapuka, 
mezei zsurló, tejoltó galaj, 
háromszínű árvácska, fekete 
nadálytő, nagy bojtorján, kálmos, 
gólyaorrfű, füstike, japánakác, 
csukóka, kecskeruta, igazi 
édesgyökér, csarab, arália, 
sárkányvérpálma

Illóolajok

édeskömény, tealevél, ámbra, 
nagyvirágú bársonyvirág, vetiver, 
kardamom, levendula, rózsaillatú 
muskátli, ánizs, kámfor, 
csillagánizs, tuja és gyömbér

Egyéb anyagok

podhájskai termálvíz, len-, szója-, 
ligetszépe-, ricinus- és amerikai 
mogyoróolaj, perui balzsam, 
kálium-humát, Helix pomatia és 
Eisenia foetida kivonata, retinol, 
béta-glükánok, lecitin, valamint 
mirha, százszorszép, tömjén 
és sárkánycserje kivonatok 
kombinációja

Pentagram® gyógynövénytartalmú krémek – Protektin



ruticelit Kiemelt hatásterületek
Erek, szív, vérellátás, immunrendszer, UV sugárzás, stressz

Energetikai pályák
A Ruticelit elsősorban a szív, a lép-hasnyálmirigy, a vékonybél, a máj 

és a vese energetikai pályáját harmonizálja.

• javítja az erek és a hajszálerek rugalmasságát, segítséget nyújt 
visszértágulat, aranyér és felületi töredezett hajszálerek esetében, 
óvja a cukorbetegek érrendszerét, valamint felgyorsítja a véraláfutások 
felszívódását;

• serkenti a vérellátást, segíti a szövetek oxigénellátását és az anyagcsere-
 termékek (pl. tejsav) eltávolítását; használatával megelőzhető  

a narancsbőr kialakulása;
• csillapítja az izomgörcsöt, az izom- és ínfájdalmat, regenerálja  

a megerőltetett izmokat;
• jelentős segítséget nyújt fájdalmas menstruáció, rendszertelen vérzés 

esetén, a klimax időszakában, méhmióma- és méhnyálkahártya-
vérzéskor;

• jól alkalmazható krónikus hörghurut és asztma esetén; támogatja  
a hangképzést;

• kiválóan használható égési sérülés, forrázási seb, felfekvés, kipállás stb. 
esetén, valamint minden gyenge vérellátású, nehezen gyógyuló sebre;

• regenerálja a bőrt, megelőzhető vele a ráncosodás és a bőr idő előtti 
öregedése, véd az UV sugárzástól és a napallergiától;

• hasznos fejfájás, lelki-érzelmi feszültség, stressz és idegesség esetén;
• meggyorsítja a gyulladt idegek gyógyulását;
• segíti a szív munkáját (szívdobogásérzés, aritmia, infarktus megelőzése), 

a lép, a csecsemőmirigy és az immunrendszer működését, továbbá 
támogatja a hasnyálmirigyet (cukorbetegség, megfelelő emésztés).

• A halántékra, a homlokra és a két szemöldök közé kenve élesíti a látást;

alkalmazása
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A tudás utáni vágy, illetve a kíváncsiság fokozásával megkönnyíti a tanulást, csillapítja a szomorúság érzését, növeli 
a koncentrálóképességet, és javítja az idős emberek tájékozódását.

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

Pozitív mantra: „Én vagyok a tűz, ami lobog bennem.”

Gyógynövénykivonatok (kb. 52%)
japánakác, fekete ribiszke, vérfű, 
kerti ruta, hajdina, páfrányfenyő 
(ginkgo), mezei zsurló, virginiai 
varázsmogyoró, hegyi árnika, 
vadgesztenye, orbáncfű, fekete 
nadálytő, somkóró, körömvirág, 
nyúlszapuka

Illóolajok

levendula, fenyő, mandarin, teafa, 
cickafark

Egyéb anyagok

podhájskai termálvíz, len-, 
szója-, szezám- és ricinusolaj, 
perui balzsam, kálium-humát, 
retinol, liposzómák, lecitin, 
Eisenia foetida kivonata, valamint 
mirha, tömjén és sárkánycserje 
kivonatok kombinációja

Pentagram® gyógynövénytartalmú krémek – Ruticelit



Cytovital Kiemelt hatásterületek
Hámréteg, hegek, narancsbőr, fogamzás, UV sugárzás, daganatok

alkalmazása

• regenerálja, hidratálja és fiatalítja a hámsejteket, használatával 
megelőzhető a ráncok kialakulása, alkalmazható pigmentfoltok, csíkok 
(striák), vitiligo (a bőr körülírt helyein mutatkozó festékhiány), akne, 
herpesz kezelésére, valamint szájzug-gyulladás és kisebb horzsolások 
esetén;

• véd az UV sugárzás és a szabad gyökök káros hatásaitól;
• megelőzhető vele a narancsbőr, a bőrkinövések, lipómák kialakulása;
• kiválóan alkalmazható mindenfajta seb kezelésekor (var, horzsolás stb.), 

gátolja a hegesedést;
• harmonizálja a pajzsmirigy működését;
• összehangolja a belső elválasztású mirigyek működését, segít rendbe 

hozni a rendszertelen és fájdalmas menstruációs ciklust;
• jótékony hatású petefészek-, pajzsmirigy- és mellciszta esetén, méh 

mióma, valamint gombás eredetű hüvelyfertőzés és a hüvelybemenet 
sorvadással járó (atrófiás) gyulladása esetén;

• növeli a fogamzás valószínűségét, javítja a nemi szervek állapotát;
• daganatellenes hatású, ha a sugárkezelt bőrfelületre kenjük, kiválóan védi 

a radioterápia során sérült bőrfelületet.

Energetikai pályák
A Cytovital elsősorban a befogadó, a tüdő, a szív, a gyomor,  
a lép-hasnyálmirigy, valamint a húgyhólyag és a hármas melegítő 

energetikai pályáját harmonizálja.
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Pozitív mantra: „Gyengéd a lelkem, gyengéd a testem,  
szeretettel gondoskodom magamról.”

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

Segíti a munkabírást (a tanulást és az alkotó tevékenységet), fokozza az értékelés, a becslés realitását 
(matematika, közgazdaságtan), bonyolult élethelyzetekben erősíti a bizonyosság érzését. Javítja az éleslátást, 
fokozza a gyengédséget, az empátiát (beleérző képességet), valamint a segítségnyújtás képességét. Erősíti  
a női energiákat is.

Gyógynövénykivonatok (kb. 52%)
vanília, levendula, 
salamonpecsét, igazi édesgyökér, 
édeskömény, gotu kola, 
szecsuáni bors, gyömbér, 
földitömjén, békakonty, szeklice 
imola, közönséges gyujtoványfű, 
csukóka

Illóolajok

levendula, pacsuli, ámbra, 
kardamom, szerecsendió, 
gyömbér, mandarin, geránium, 
nagyvirágú bársonyvirág, 
eukaliptusz, ánizs, boldo

Egyéb anyagok

podhájskai termálvíz, len-, szója-, 
szezám- és ricinusolaj, amerikai 
mogyoró, kender és mákolaj, 
retinol, lecitin, béta-glükánok, 
Helix pomatia és Eisenia foetida 
kivonata, valamint mirha, 
tömjén és sárkánycserje kivonat 
kombinációja

Pentagram® gyógynövénytartalmú krémek – Cytovital



Droserin Kiemelt hatásterületek
Megfázás, immunrendszer, allergia, kiütések

alkalmazása

• előnyös hatású légúti betegségek, köhögés, torokfájás, nátha, felső légúti 
és középfülgyulladás, asztma esetén, leginkább a fertőzés kezdetén 
képes kifejteni hatását; 

• segíti a hangszálak megfelelő működését, a légzést, valamint az 
arcüregek átjárhatóságát; mérsékelheti a horkolást;

• erősíti az immunrendszert;
• regenerálja a cigarettafüst által károsodott tüdőt;
• hatékony a herpesz kezelésében;
• nyugtatja a gyulladt, bepirosodott bőrt, az allergiás bőrkiütéseket, 

csillapítja a pikkelysömör, az ekcéma és az akne tüneteit;
• jól alkalmazható általános alapozókrémként, száraz bőr kezelésére 

kézkrémként, illetve a bőr pórusainak eltömődésekor, továbbá 
pigmentfoltokra;

• segíthet felfúvódás, bélproblémák és alhasi fájdalom esetén;
• védi a szív és az érrendszer működését;
• hasznos gennyes kiütésekre, nedvedző ekcémára, hathatós segítséget 

nyújt gombás fertőzéseknél;
• a bőrbe belemasszírozva hatékonyan ellazítja a nyakizmot.

Energetikai pályák
A Droserin elsősorban a tüdő, a vastagbél, a vékonybél, a szív, a máj 

és a gyomor energetikai pályáját harmonizálja.
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Pozitív mantra: „a szépség belülről és kívülről is látszik. 
Tetszem a világnak és saját magamnak is.”

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

Harmonizálja a szívcsakra működését, és kiválóan alkalmazható olyan lelkiállapotokban, amelyeket szomorúság, 
nyugtalanság, sírás vagy szorongás kísér. Erősíti a lelket, javítja az önkifejezés és önérvényesítés (asszertivitás) 
képességét, erősíti az egót. Fokozza az életkedvet, segíti az önmegvalósítást, növeli az önbizalmat  
és az önállóságot.

Gyógynövénykivonatok (kb. 49%)
pettyegetett tüdőfű, szurokfű, 
útifű, ökörfarkkóró, édesgyökér, 
japánakác, martilapu, nagy 
sarkantyúka, kurkuma, izsóp, 
kínakéreg, izlandi zuzmó, kerti 
kakukkfű, kenderkefű, százlevelű 
rózsa, arália, gyömbér, mezei 
zsurló, fehér mályva

Illóolajok

kámfor, édeskömény, 
pálmarózsa, guajakfa, sztórax-
fa, teafa, fenyő, kakukkfű, mirha, 
eukaliptusz, boróka, gyömbér, 
geránium, cédrus

Egyéb anyagok

podhájskai termálvíz, 
len-, szezám-, ricinus-, 
amerikaimogyoró- és kenderolaj, 
kálium-humát, retinol, valamint 
mirha-, tömjén és sárkánycserje 
kivonatok kombinációja

Pentagram® gyógynövénytartalmú krémek – Droserin



artrin

alkalmazása

• csillapítja a fájdalmat, regenerálja a sérült szöveteket, kiválóan 
alkalmazható a mozgásszervek ápolására, jótékonyan hat ízületi 
panaszok (arthrosis, arthritis), reuma esetén, csillapítja a növekedési 
fájdalmat, regenerálja a sérülések vagy műtét miatt károsodott szöveteket 
(ízületek, izmok, inak, csontok);

• hatékony fejfájás, lelki-érzelmi feszültség, fáradtság, kimerültség esetén, 
segíthet hányingernél, valamint fülproblémánál (halláscsökkenés, 
fülzúgás, fülcsengés);

• használata előnyös felső légúti fertőzéskor (köhögés, nátha), csillapítja  
a lázat,

• segíti a nehezen gyógyuló sebek gyógyulását, elállítja a vérzést;
• előnyösen hat akut gyulladás (epehólyag, hasnyálmirigy, izmok, ínak, 

vénák, tüdő, vese, középfül, belek – hasmenéssel kísérve –, pajzsmirigy, 
testüregek, fogak) kiegészítő kezelésekor, illetve baleset vagy műtéti 
beavatkozás következtében kialakult gyulladás kezelésekor;

• jótékonyan befolyásolja a vese, a húgyhólyag, a petefészek, 
a petevezeték, a méh és a prosztata krónikus gyulladásos 
megbetegedéseit, segítségével megelőzhető a húgykő képződése;

• óvja a vesét, segíti működését;
• támogatja a spermatermelődést a herében;
• segíti a nyirokrendszer működését, a nyirokáramlást, gátolja a víz 

felhalmozódását a szervezetben;
• kiváló kiegészítő készítmény a narancsbőr és az akne kezelésében, 

tisztítja a bőrt.

Energetikai pályák
Az Artrin elsősorban a lép-hasnyálmirigy, a gyomor, a máj,  
a húgyhólyag, a vese, a hármas melegítő energetikai pályáját és  
a befogadó meridiánt harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Gyulladás, fájdalom, mozgásszervek, nyirokrendszer
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Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Összetétele

Gyógynövénykivonatok (kb. 50%)
fekete nadálytő, kálmos, 
betyárkóró, fehér akác, 
legyezőfű, hegyi árnika, kapor, 
vadgesztenye, közönséges 
gyujtoványfű, édesgyökér, 
aranyvessző, babér, görögszéna, 
orvosi somkóró, gyömbér, nagy 
sarkantyúka

Illóolajok

rozmaring, eukaliptusz, kámfor, 
mirha, sztórax-fa, levendula, 
télizöld meténg, tuja, gyömbér, 
fahéj és szegfűbors

Egyéb anyagok

podhájskai termálvíz, len-, 
ricinus- és amerikaimogyoró-
olaj, kálium-humát, lecitin, 
liposzómák, valamint mirha, 
tömjén és sárkánycserje kivonat 
kombinációja

Csillapítja a lelki-érzelmi feszültséget, segít a körülmények elfogadásában. Aktivizálja a lelki frissesség,  
a szabadság érzését, és segít harmóniát teremteni a test, a lélek és a szellem között. Mindennapos használatra 
alkalmas.

Pozitív mantra: „ a testemnek szárnyai vannak.”





További  
gyógynövény-
koncentrátumok
Az ENERGY kínálatában megtalálható további két gyógynövény-
koncentrátum, a Stimaral és a King Kong. Ezek jellegzetesen 
adaptogén hatású készítmények, vagyis segítik a szervezetet  
a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásban, az ezzel 
kapcsolatban jelentkező stressz oldásában. Energiát adnak, ha hiány 
van belőle, emellett nyugtató, szorongásoldó hatásúak. Többek 
között megtalálhatók bennük a következő adaptogén gyógynövények: 
leuzea, „aranygyökér” – Rhodiola rosea, arália, smilax, csukóka, 
schizandra, ginszeng. Olyan hatékony biostimulánsokról van 
szó, amelyek elsősorban a szervezet nem specifikus védelmi 
rendszerét, az anyagcserét és az ellenálló-képességet támogatják. 
Segítenek megbirkózni a testi és lelki terheléssel, illetve elősegítik 
az alkalmazkodást a megváltozott külső és belső körülményekhez. 
Javítják a kondíciót, az idegrendszer állapotát, az alvás minőségét, 
lassítják az öregedés folyamatát, és számos más előnyös 
tulajdonságuk van.

A mai világ egyre nagyobb követelményeket támaszt szervezetünk 
fizikai, de főleg pszichikai teljesítményével szemben. Modern 
társadalmunkban rengeteg ember él állandó stressznek, 
túlterhelésnek, gyakori klímaváltozásoknak kitéve, szennyezett 
környezetben. Mindez nagymértékben kimeríti szervezetünk 
energiatartalékait. A biostimuláns és harmonizáló hatású 
gyógynövények hatékonyan csillapítják és ellensúlyozzák e negatív 
tényezők hatását. Előnyük, hogy hosszan tartó alkalmazás után sem 
veszítenek hatékonyságukból, és intenzív stimuláló hatásuk ellenére 
sem okoznak semmiféle függőséget.



Stimaral Kiemelt hatásterületek
Stressz, alkalmazkodás, lelki problémák, teljesítőképesség

alkalmazása

• támogatja az immunrendszert, antioxidáns és méregtelenítő hatású;
• elősegíti a szervezet alkalmazkodóképességét (adaptációját)  

a megváltozott életkörülményekhez és -feltételekhez, csillapítja a stressz 
hatását;

• támogatja a szervezetet fokozott testi vagy lelki terhelés esetén, növeli  
a teljesítőképességet;

• javítja az agytevékenységet, támogatja a koncentráló-, emlékező- és 
felfogóképességet, a matematikai képességeket, előnyösen hat tanulási 
nehézségekkel küzdő gyermekek állapotára;

• jótékony hatású kimerültség esetén, hathatós segítséget nyújt a krónikus 
fáradtság szindrómával (CFS) küzdőknek;

• kiválóan alkalmazható idegbetegség, ingerlékenység, szorongás, 
neuraszténia és álmatlanság esetén;

• megelőzhető, illetve enyhíthető vele az időskori szenilitás és elbutulás 
(dementia); kiegészítő szerként kiválóan alkalmazható Parkinson-kórban 
és sclerosis multiplexben (SM) szenvedő betegeknél;

• előnyösen hat máj- és lépbetegség, mellékvese-, valamint 
pajzsmirigyprobléma esetén;

• támogatja a szívműködést és a vérkeringést, normalizálja az alacsony 
vérnyomást;

• enyhe vágyserkentőként (afrodiziákumként) hat mindkét nemnél;
• néhány nőgyógyászati és szexuális probléma kiegészítő kezelésére  

is alkalmas.

Energetikai pályák 
A Stimaral elsősorban a kormányzó vezeték, a máj, az epehólyag,  
a lép-hasnyálmirigy, a hármas melegítő, a szív és a tüdő energetikai 
pályáját harmonizálja.
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Összetétele

További gyógynövény-koncentrátumok – Stimaral

Gyógynövénykivonatok

csukóka, fahéjfa, Rhodiola rosea, 
kálmos, bárányüröm, leuzea, 
kínai citrommagnóba, Ginkgo 
biloba, édeskömény, szurokfű, 
arália

Illóolajok

menta, kubebabors, kömény, 
kardamom, grépfrút

Egyéb anyagok

víz, kálium-laktát, mikrokristályos 
cellulóz, neoheszperidin, 
grépfrútmag-kivonat, xantán-
gumi,  kálium-szorbát

adagolása

Naponta 1–3x1–9 csepp, a regenerációs eljárást és a pontos adagolást beszélje meg tanácsadójával.

Pozitív mantra: „Jelen vagyok itt és most.”

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Segít a személyiségfejlődésben és abban, hogy összhangba kerüljünk a világegyetem törvényeivel. Jó kedvre 
derít, mozgósítja a szervezet energiáit, nyugalmat, örömöt, eufóriát és inspirációt hoz – de csak akkor, ha 
hajlandóak vagyunk elfogadni belső iránytűnk útmutatását. Segít a múlttól való elszakadásban és a jövő miatt 
érzett félelem leküzdésében, abban, hogy saját kezünkbe vegyük sorsunkat.

Figyelem!

Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet. A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Száraz, 10-25 °C hőmérsékletű helyen tartandó. Óvja a fagytól!



King Kong

Energetikai pályák
A King Kong elsősorban a kormányzó vezeték, a tüdő, a szív, a vese, 
a húgyhólyag, az epehólyag, a vastagbél, a lép-hasnyálmirigy és  

a hármas melegítő energetikai pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Csontok, izmok, ízületek, kiválasztó szervek, szexuálitás, aktivitás

alkalmazása

• 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;

• természetes anabolikus hatása révén elősegíti az izomépítést, növeli  
a teljesítőképességet;

• erősíti az immunrendszert;
• jól alkalmazható prosztata-, húgyhólyag-, vese- és bélgyulladásban;
• harmonizálja a hormonrendszer, elsősorban a mellékvese működését;
• hatékony a potenciazavarok (impotencia) kiegészítő kezelésében, 

támogatja a szexuális aktivitást;
• előnyös fáradtság és pszichikai terhelés esetén;
• használható herpesz, ekcéma és akne kezelésekor;
• véd a túlzott napsugárzás káros hatásaitól;
• fizikai terhelés idején támogatja a zsírégetést,
• jótékonyan hat szorongással, félelemmel és fóbiával küzdőknél, erősíti  

az akaratot.
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Összetétele

Stabilizálja a pszichikumot, hozzájárul a megváltozott körülmények elfogadásához. Ösztönzi, hogy magunkra 
találjunk, és így boldoguljunk. A legjobbat hozza ki belőlünk, képessé tesz a jobb teljesítményre, energiát, 
akaratot, határozottságot kölcsönöz. Szedése révén úgy érezzük: „igen, meg tudom tenni”. Segít leküzdeni az 
alsóbbrendűség és a kishitűség érzését.

Gyógynövénykivonatok

ginszeng, lucerna, vidrafű, smilax, 
homoktövis, máriatövis, Muira 
puama, mezei iringó, kenderkefű, 
kínai citrommagnóba, szudáni 
hibiszkusz, galagonya, szecsuáni 
bors, dang-sen, benedekfű

Illóolajok

nárdusz, curry levél, majoránna, 
kardamom, grépfrút

Egyéb anyagok

víz, kálium-laktát, mikrokristályos 
cellulóz, neoheszperidin, 
grépfrútmag-kivonat, xantán-
gumi,  kálium-szorbát

adagolása

Naponta 1–3x1–9 csepp, a regenerációs eljárást és a pontos adagolást beszélje meg tanácsadójával.
Figyelem!

Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet. A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Száraz, 10-25 °C hőmérsékletű helyen tartandó. Óvja a fagytól!

További gyógynövény-koncentrátumok – King Kong

Jelentősége a lelki egyensúly szempontjából

Pozitív mantra: „Önmagam vagyok, bátor és erős.”


