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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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Fürdők

A fürdőzés emberemlékezet óta a harmonizáció, a regeneráció és  
a pihenés egyik legelismertebb módszere. A fürdőélet és  
a fürdővárosok felvirágzása minden civilizáció esetében a fejlődést 
tükrözi. A fürdőzés lényege nemcsak a test portól és izzadságtól való 
megtisztítása, hanem a test és a lélek erőinek regenerálása is.

A regeneráló fürdő tízparancsolata
1. kellemes környezet a fürdőszobában;
2. gyors zuhanyozás a fürdőzés előtt;
3. használja a Balneolt vagy a Biotermalt, vagy mindkettőt
 egyszerre;
4. a víz ideális esetben testhőmérsékletű (36–38 °C), ám szív- és
 érrendszeri problémákkal küzdőknél legyen hidegebb, egyébként
 tetszés szerint választhatja meg a hőfokot;
5. a fürdőzés alatt kényeztesse magát masszázzsal;
6. lélegezzen lassan és mélyeket;
7. legfeljebb 20 percig fürödjön;
8. ne használjon tusfürdőt vagy szappant;
9. a fürdő után vegyen langyos zuhanyt;
10. a fürdőzés befejeztével legalább 20 percig pihenjen meleg
 helyen.



Biotermal Kiemelt hatásterületek
Mozgásszervek, bőr, légutak, pihenés

Energetikai pályák
A Biotermal a szervezet teljes energetikai rendszerét harmonizálja.

• magas ásványianyag-tartalmának köszönhetően (Na, K, Mg, Ca, B, Br, Sr, 
Li, I stb.) méregteleníti és regenerálja a szervezetet;

• hathatós segítséget nyújt felső légúti betegségek kiegészítő kezelésében, 
átjárhatóvá teszi az orrüreget, előnyös nátha, köhögés, légcsőhurut és 
asztma esetén;

• csillapítja a fájdalmat, megkönnyebbülést hoz a krónikus hát- és ízületi 
fájdalomra;

• csillapítja a panaszokat köszvény, reuma, arthrosis esetén; stabilizálja  
a csontritkulásban szenvedők állapotát;

• támogatja a törésekből való felépülést, regenerálja a sérült testet;
• ellazítja a megterhelt izmokat, javítja vérellátásukat; felgyorsítja  

a sebgyógyulás folyamatát;
• jótékonyan hat a bőrre, növeli rugalmasságát, lassítja az öregedését; 

a benne található ásványi anyagok védőréteget hoznak létre, ami 
megakadályozza a hám kiszáradását;

• jótékonyan hat bőrproblémák esetében (gomba, akne, herpesz, atópiás 
és más eredetű ekcéma, viszketéssel járó egyéb bőrkiütések);

• kiválóan alkalmazható az emésztőszervek regenerálására, különösen 
hasnyálmirigy- és lépproblémáknál;

• ösztönzi a pajzsmirigy működését;
• jól alkalmazható nőgyógyászati panaszok kiegészítő kezelésében;
• javítja az idegrendszer működését, fokozza a keringést;
• segít a narancsbőr megszüntetésében;
• nyugtatja az elmét, hatékonyan segíti a pihenést.

alkalmazása



80–81Fürdők – Biotermal

a sós fürdős méregtelenítés alapelve

Testünk bőrön keresztüli méregtelenítésének alapelve az ozmózis. Bőrünk féligáteresztő fal vagy hártya 
módjára viselkedik, vagyis csak a kisebb méretű részecskék képesek átjutni rajta, a nagy átmérőjű, hidratált 
részecskék viszont nem. A sós fürdő és a bőrsejtek ionkoncentrációjának különbsége miatt testünkből valósággal 
„kimosódnak” a méreganyagok, miközben a folyadék a bőr mélyebb, belső rétegeiből a felszíni rétegekbe jut, és 
hidratálja a hámréteget. Ezért javasolt a sós fürdő száraz bőrű embereknek is.
Minél magasabb a fürdő ásványianyag-koncentrációja, annál erősebb az ozmózis nyomás, és annál jelentősebb  
a tisztító hatás. A meleg sós víz mindemellett javítja a bőr vérellátását, ezzel felgyorsítja a méregtelenítés 
folyamatát.

Összetétele

Podhájskai termálvíz, konyhasó

alkalmazása

Fürdőhöz: 2 evőkanálnyi fürdősó egy kád vízbe.
Toroköblögetőnek vagy orrspray-nek: torokfájás, nátha vagy köpet esetén használjon egy csipetnyi Biotermalt, 
egy pohár vízben feloldva.
Inhaláláshoz: 1 liter, forrásban levő vízbe tegyen 1 lapos teáskanálnyi Biotermalt, és 15 percig inhaláljon.



Energetikai pályák
A Balneol elsősorban a húgyhólyag, a vese, a lép-hasnyálmirigy,  
a hármas melegítő, a vékonybél és a vastagbél energetikai pályáját 
harmonizálja.

alkalmazása

• a tőzegből származó kálium-humát – ásványianyag- és illóolaj-
tartalmának köszönhetően – méregteleníti és regenerálja a testet, 
antioxidáns hatású, valamint támogatja az immunrendszer működését;

• előnyösen hat az ízületek regenerációjára, jótékony hatású nehéz 
mozgás, hátfájás, reuma, arthrosis, arthritis és köszvény esetén;

• regenerálja a zúzódásokat, az izomhúzódást és a töréseket;
• enyhíti az izom- és íngörcsöket;
• az illóolajok baktérium- és vírusellenes hatásúak, megkönnyítik a légzést, 

enyhítik a panaszokat légcsőhurut, asztma, köhögés és megfázás esetén; 
a tüdőn át a véráramba kerülve nyugtatják a lelket;

• jól alkalmazható pikkelysömörre, gyulladt, ekcémás bőrre és aknéra;
• segíti a hámréteg és a bőr mélyebb rétegeinek vérellátását, hidratálja  

a bőrt;
• hatékony a bőrgombákkal szemben;
• elősegíti a véraláfutások és a vérömlenyek felszívódását;
• gátolja a hegesedést;
• segíti a nyirokkeringést és a méreganyagok eltávolítását a testből, 

közömbösíti a szabad gyököket, hozzájárul a sejtek megfelelő 
oxigénellátásához; jótékonyan hat az alsó végtagok duzzanata esetén;

• kiváló kiegészítő készítmény nőgyógyászati és urológiai betegségek 
kezelésekor;

• támogatja a szívműködést és a vérkeringést, kiválóan alkalmazható 
kiegészítő készítmény érbetegségekben és aranyérre.

Balneol Kiemelt hatásterületek
Mozgásszervek, vérkeringés, nyirokkeringés, bőr, nőgyógyászati 
panaszok, immunrendszer, lelki problémák
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alkalmazása

Összetétele

Fürdők – Balneol

a tőzegfürdő hatása

A tőzeg és a tőzeges talaj, azaz a természetes gyógyító föld (tudományos nevén: peloid) magas szervesanyag-
tartalmának – a huminsavaknak és sóiknak, a humátoknak – köszönheti széleskörű jótékony hatását. A peloidban 
található szerves anyagok a növényi alkotók hosszan tartó biológiai degradációjával, azaz humifikációval 
keletkeztek, számos mikroorganizmus közreműködésével. A peloid nemcsak különleges összetételének 
köszönhetően, hanem figyelemreméltó fizikai tulajdonságai miatt is egyedülálló: képes hosszú ideig megtartani  
a hőmérsékletét.

Aktív anyagok 

kálium-humát
Illóolajok

babér, tuja, kubebabors, kámfor, 
boróka, grépfrút, benzoéfa

Egyéb anyagok

xantán gumi, propilénglikol, 
hidrogénezett ricinusolaj, EDTA, 
fenonip

A fürdőolaj nem habzik és magas koncentrációjú. Egy kád vízhez elegendő fél kupaknyi Balneol.





Különleges  
antiszeptikus 
készítmények
Cégünk kínálatában két különleges, antiszeptikus készítmény 
is szerepel. Az egyik az Audiron, amely elsősorban fül- és 
hallásproblémák kiegészítő kezelésére javasolt. A másik a Spiron, 
amely spray formájában kapható, és levegőfrissítésre, valamint 
különböző tárgyak fertőtlenítésére szolgál. Ezek a készítmények 
kizárólag külsőleg alkalmazhatók.



audiron

Energetikai pályák
Az Audiron elsősorban a hármas melegítő és a vastagbél energetikai 
pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Fül, herpesz, gyulladások

alkalmazása

• gyulladásellenes, vírusellenes és regeneráló hatású;
• kiváló kiegészítő készítmény a hallójárat-gyulladás és a középfülgyulladás 

kezelésében, főleg gyermekeknél;
• segít fülfájáskor a lázzal járó gyermekbetegségekben;
• némely esetekben előnyösen hat a halláskárosodásra, fülzúgásra  

és fülcsengésre;
• fejfájáskor kenje meg vele a homlokát és a nyaki gerinc területét;
• hatékony a herpesz kezelésében (száj, nemi szervek és övsömör);
• fogfájás és a fogágy elfajulása (paradontosis) esetén az arcra és az ínyre 

kell kenni;
• segít a szemölcs és az akne kezelésében;
• fertőzéses megbetegedések és torokfájás esetén kenegesse  

a készítménnyel a garat környékét és a fül mögötti területet; ha náthás, 
használhatja az orrüreg tisztítására, és érdemes megkenni vele az arcát;

• jól alkalmazható gombás és allergiás bőrbetegségeknél, valamint gombás 
eredetű nőgyógyászati problémáknál;

• szoptató kismamáknak hatékony segítséget nyújt kezdődő mellgyulladás 
esetén;

• eredményesen kezelhető vele a gyulladt aranyér.
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Herpeszvírusok

A vírusok speciális csoportjáról van szó. A herpeszvírusok többfajta betegséget is okozhatnak, és képesek 
hosszú időn át megmaradni az emberi szervezetben. Ezért az általuk okozott betegségek hajlamosak a többszöri 
kiújulásra.

A herpeszvírusok mindenhol jelen vannak, és élete során a legtöbb ember kapcsolatba kerül velük. Betegségek 
azonban csak a gyenge immunrendszerű embereknél fejlődnek ki. Herpeszvírusok okozzák a száj és a nemi 
szervek körüli herpeszt (Herpes simplex), az övsömört, a bárányhimlőt (Herpes zoster, Varicella zoster), valamint  
a fertőző mononucleosist (Epstein-Barr). A fent felsorolt esetek mindegyikében javasolt az Audiron használata,  
a Pentagram® koncentrátumok és krémek alkalmazásával együtt.

Összetétele

Gyógynövénykivonatok 

gólyaorrfű, útifű, fekete nadálytő, 
sédkender, nagy sarkantyúka, 
vadgesztenye, vérfű

Illóolajok és egyéb 

hatóanyagok

mirha és grépfrút olaj, 
mirhakivonat, almaecet, E-vitamin

Segédanyag

hidrogénezett ricinusolaj

Különleges antiszeptikus készítmények – Audiron

Az Audiront naponta többször, közvetlenül a sérült területen kell alkalmazni, vattapamacs segítségével. Esetleg 
bórvízzel hígítható (30 csepp Audiront tegyünk 100 ml bórvízbe).
Fülgyulladás esetén dugjunk a hallójáratba 3 csepp Audironnal átitatott vattapamacsot.

adagolása



Spiron

Energetikai pályák
A Spiron elsősorban a tüdő, a szív, a vastagbél és a gyomor 

energetikai pályáját harmonizálja.

alkalmazása

• nyugtatja az idegrendszer tevékenységét, erősíti (tonizálja) a szervezetet, 
jótékony hatású lelki problémák esetében;

• csillapítja a fejfájást;
• kellemes, barátságos környezetet kölcsönöz (tárgyalás, vendégség stb.);
• nyugodt hangulatot teremt elalvás előtt, kellemesebbé teszi az elalvást  

és jobbá az alvást;
• alkalmas akut használatra gyomor- vagy szívpanaszokkal járó idegesség, 

idegeskedés, lámpaláz, izgatottság, kimerültség és rosszullét esetén;
• fertőtleníti a környezetet, gátolja a cseppfertőzés terjedését;
• megkönnyíti a légzést, felső légúti fertőzéskor erősíti az immunrendszert, 

csillapítja a köhögést, enyhíti a hörghurut és az asztma tüneteit;
• felfrissíti a levegőt (főleg dohányfüstös helyiségben ajánlott);
• fertőtleníti a bőr apró felszíni sérüléseit;
• ösztönzi a szervezetet, és erősíti a test védelmi energiáit.

Kiemelt hatásterületek
Immunrendszer, idegek, légzés, alvás, védelem
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Összetétele

Fejlődéstörténet szempontjából  
a szaglás az egyik legrégebbi érzékünk

Az orrnyálkahártyából kinövő szaglósejtek tulajdonképpen agyunk közvetlen nyúlványai. Rostjaik az agy mélyebb 
részeivel állnak kapcsolatban (talamusz, hipotalamusz, hipofízis, hippocampus, amygdala), amelyek elsősorban  
az érzelmeinket és a szexuális viselkedésünket befolyásolják.

A többi érzékszervünkkel összehasonlítva a szaglásnak van a legközvetlenebb és a legnagyobb területre kiterjedő 
összeköttetése az aggyal. A szaglás ezért sokkal fontosabb számunkra, mint gondolnánk, hiszen közvetlenül  
a tudatalattinkat befolyásolja. Az illatokkal kapcsolatos értékrendünk és érzéseink egyébként az agy fejlődésének, 
valamint az abból következő természetes szükségleteinknek megfelelően változnak.

Használat előtt rázzuk fel, majd rövid ideig tartó nyomással fújjunk ki kis mennyiséget a levegőbe vagy 
zsebkendőbe, és lélegezzük be. Fújhatunk belőle közvetlenül a hálóruhára vagy a nappali öltözékünkre is,  
de mindig csak kis mennyiségben. Jól alkalmazható a cseppfertőzés terjedésének megakadályozására olyan  
zárt helyeken, ahol sok ember van (tömegközlekedés, üzletek, iskolák, megbeszélések stb.)

Illóolajok

mirtusz, szantál, levendula, 
menta, eukaliptusz, citromfű, 
kámfor és citronella olaj, tömjén, 
tuja, fenyő

Segédanyagok

etanol, 1,1,1,2-tetrafluor-etán

Különleges antiszeptikus készítmények – Spiron

adagolása





Kozmetika

A bőr meglepő módon valóban az emberi test legnagyobb „szerve”. 
Átlagosan kb. 2 négyzetméter kiterjedésű. Mindennap közvetlen 
kapcsolatba kerül a külső környezettel. A bőr azonban nem páncél 
vagy áthatolhatatlan gát, hanem igazi szerv. Nő, megújul, lélegzik, 
érzéki hatásokat közvetít, és reagál rájuk. Kiválasztja a felesleges 
salak- és méreganyagokat, valamint képes különböző anyagok 
felszívására is, amit jól ki lehet aknázni a gyógyításban és  
a kozmetikában egyaránt.

A bőr szüntelenül ki van téve környezetünk káros hatásainak. 
Vírusok, baktériumok, UV sugárzás, a légkörben levő 
méreganyagok, a ruházatban található szintetikus színezőanyagok 
mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy bőrünk a kívánatosnál 
gyorsabban öregszik. A hagyományos kínai orvoslás szerint a bőr  
a vastagbél és a tüdő ablaka a külvilágra. Látszik rajta más 
kiválasztó szervek, így a vese és a máj elégtelen működése is.



Caralotion

Energetikai pályák
A Caralotion elsősorban a máj, az epehólyag, a gyomor és a lép-

hasnyálmirigy energetikai pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Ekcéma, kiütések, a bőr hidratálása

alkalmazása

• hidratálja, regenerálja, táplálja és óvja a bőrt;
• kiválóan felszívódik, és a bőrfelület nem lesz síkos tőle;
• elsősorban érzékeny bőrre ajánlott; hipoallergén hatású;
• feszessé teszi és kisimítja a bőrt;
• erős antioxidáns és gyulladásellenes hatású;
• megújítja a bőr természetes öntisztító képességét;
• előnyösen a használata viszkető kiütésekre, atópiás ekcémára, herpeszre 

és aknéra;
• nyugtatja a bőrt, kiválóan alkalmazható durva, pikkelyes, töredezett bőrre;
• védi a bőrt a külső környezet hátrányos hatásaitól.
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az érzékeny bőrnek gyengéd ápolásra van szüksége

Összetétele

Az érzékeny, száraz bőrre való hajlam egyre gyakrabban fordul elő. Ennek oka a környezetszennyezés, a túlzott 
UV sugárzás, az időjárás, a táplálkozás és a vegyi anyagok szüntelen hatása. Az érzékeny bőrűek számára az  
a legfontosabb, hogy bőrük minél kevesebb alkalommal és minél rövidebb ideig kerüljön kapcsolatba mesterséges 
és vegyi anyagokkal.

Gyógynövénykivonatok

közönséges gyujtoványfű, 
vérehulló fecskefű, nyúlszapuka, 
mezei zsurló, tejoltó galaj, 
háromszínű árvácska, fekete 
nadálytő, nagy bojtorján, 
kálmos, virgíniai varázsmogyoró, 
gólyaorrfű, füstike, japánakác, 
csukóka, kecskeruta, 
százszorszép, igazi édesgyökér, 
csarab, arália, sárkányvérpálma

Illóolajok

benzoéfa, citrom, édeskömény, 
kardamom, levendula, boldo, 
kálmosgyökér, cickafark

Egyéb anyagok

termálvíz, paraffin, fehér vazelin, 
glicerin, ciklometikon, alkil-
benzoát, cetil-sztearil-alkohol, 
karbamid, kender, szója, len- és 
mákolaj, pantenol, etil-éter, 
benzil-alkohol, poliakrilamid, 
xantán-gumi, tokoferil-acetát, 
aszkorbil-palmitát, izoparaffin, 
szőlőecet, magnézium-aszkorbil-
foszfát, laureth 4, alaptid, 
retinol, dehidroecet-sav, BHT, 
metionin, cink-acetát, azelainsav, 
borostyánkősav, valamint Helix 
pomatia és Eisenia foetida 
kivonata, béta-glükánok

A test minden részén alkalmazható, elsősorban fürdés után.

adagolása



Cytovital
renove

Energetikai pályák
A Cytovital renove elsősorban a hármas melegítő, a máj, az 

epehólyag, a húgyhólyag és a vese energetikai pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Hidratálás, ráncok, az öregedési folyamat lassítása

alkalmazása

• hidratálja, regenerálja és táplálja a bőrt;
• kifejezetten a ráncok képződése és terjedése ellen fejlesztették ki;
• kiválóan felszívódik, a bőrfelület nem lesz síkos tőle;
• lassítja a bőr öregedését;
• növeli a bőr rugalmasságát, feszességét, javítja vérellátását;
• védi a bőrt a sugárzás, a szennyezett környezet és az időjárás negatív 

hatásaitól;
• optimalizálja a bőr pH értékét.
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az arc a belső szervek tükre

Az arcbőr megfelelő ápolása elsősorban azért rendkívül fontos, mert a legtöbb energetikai pálya keresztülhalad 
rajta, és rengeteg idegvégződés van benne. Az arc konkrét helyein lehet hatni egyes szervek egészségi állapotára, 
ezeket a területeket reflexzónáknak hívják. A reflexzónák ösztönzésével megújítható az energia természetes 
áramlása a szervezetben, vagyis az arcbőr ápolásával előnyösen befolyásolhatjuk és harmonizálhatjuk egész 
energetikai és idegrendszerünket.

Összetétele

Gyógynövénykivonatok (1%)

gyömbér, vanília, csukóka, gotu 
kola, szeklice imola, közönséges 
gyujtoványfű, levendula, igazi 
édesgyökér, salamonpecsét, 
édeskömény, ánizsbors (fagara), 
földitömjén

Illóolajok

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

Egyéb anyagok

ásványvíz, cetil-sztearil-alkohol, 
benzilalkohol, magnézium-
aszkorbil-foszfát, Butyrospermum 
parkii, fruktóz, nátrium-hidroxid, 
fehér vazelin, ciklo-metikon, 
alkil-benzoát, szőlőecet, kender-, 
len-, szója-, mák- és ricinusolaj, 
carbomer, aszkorbil-palmitát, 
retinol, BHT, dehidro-ecetsav, 
azelainsav, borostyánkősav, 
alaptid, cink-acetát, Helix pomatia 
és Eisenia foetida kivonata, béta-
glükánok

adagolása

A készítménynek jelentős és gyors kozmetikai hatása van. Ezért az első héten naponta kétszer (reggel és este), 
utána pedig naponta egyszer alkalmazzuk.

Kozmetika – Cytovital renove



Cytovital
     arctisztító tej,
hidratáló arctonik

Energetikai pályák 
Az arctisztító tej és a hidratáló arctonik elsősorban a hármas melegítő, 
a máj, az epehólyag, a vese és a húgyhólyag energetikai pályáját 
harmonizálja.

 Arctisztító tej:

• kíméletesen és gyöngéden távolítja el a szennyeződéseket, az 
izzadtságot, valamint a sminket és a különböző krémmaradványokat;

• segíti a bőr megfelelő vérellátását, és segít fenntartani annak természetes 
pH értékét;

• biztosítja a bőr optimális táplálásához és regenerálódásához szükséges 
ásványi anyagokat;

• tonizálja és felfrissíti a bőrt;
• lassítja a bőr öregedésének folyamatát.

 Hidratáló arctonik:

• segíti a bőr vérellátását;
• táplálja és hidratálja a bőrt;
• magas ásványianyag-tartalmának köszönhetően elősegíti a bőr 

regenerációját;
• optimalizálja a bőr pH értékét, és kiegyenlíti annak szekréciós 

tulajdonságait;
• védőréteget hoz létre a bőr felszínén, amely véd az időjárás kedvezőtlen 

hatásaitól;
• lágyítja, kisimítja a bőrt.

alkalmazása

Kiemelt hatásterületek
Tisztítás, táplálás, tonizálás, hidratálás, regeneráció, a bőr 
öregedésének lassítása
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Az arctisztító tej használható reggel és este is, vatta segítségével vigye fel a bőrére.
A hidratáló arctonikot az arctisztító tej után használja reggel és este. Vatta segítségével vigye fel az arcára.
A két készítmény kombinált használata növeli hatékonyságukat.
Arcra, nyakra, dekoltázsra és minden bőrtípusra ajánlott.

adagolása

A Cytovital arctisztító tej, valamint a Cytovital hidratáló arctonik a szlovákiai Podhájska forrás termálvizét 
tartalmazó készítmények. Ez a gyógyvíz egyedülálló az egész világon, jótékonyan hat az emberi szervezet 
egészére. Összetételét és hatásait tekintve sokban hasonlít a Holt-tenger vizéhez. Az ásványi anyagokban 
rendkívül gazdag gyógyvíz elsősorban a mozgásszervi megbetegedésekben, a légúti betegségekben, valamint 
a legkülönbözőbb bőrbetegségekben szenvedők kezelésekor hatékony. A szulfátok, a kovasav és a bórsav 
hathatós segítséget nyújtanak az ekcéma, a kiütések, az akne, a herpesz és egyéb bőrbetegségek gyógyításakor. 
Mindkét készítmény nagy mennyiségben tartalmaz ásványi anyagokat (Na, K, Mg, Ca, B, Br, Sr, Li, I stb.). Ezek 
a bőrbe jutva táplálják a hámréteget, és egyfajta védőréteget hoznak létre a bőr felületén, így megakadályozzák 
annak kiszáradását. A bőr mindennapos ápolása az arctisztító tejjel és a hidratáló arctonikkal láthatóan regenerálja 
a bőrt, amely ennek következtében puhává és selymessé válik. A bőr abszorpciós képességének köszönhetően az 
ásványi anyagok bejutnak a keringésbe, és regenerálják az egész szervezetet.

a podhájskai forrásból származó, csodálatos víz

Kozmetika – Cytovital arctisztító tej és hidratáló arctonik

a Cytovital arctisztító tej és a Cytovital hidratáló arctonik 
összetétele

Gyógynövény-kivonatok

vanília, levendula, 
salamonpecsét, igazi 
édesgyökér, édeskömény, gotu 
kola, szecsuáni bors, orvosi 
gyömbér, földitömjén, békakonty, 
szekliceimola, közönséges 
gyújtoványfű, csukóka

Egyéb közös anyagok

glicerin, propilén-glikol, 
poloxamer 188, dimethikon, 
poliszorbát 20, benzil-alkohol, 
dehidro-ecetsav, parfüm, alaptid, 
borostyánkősav, metionin, Helix 
pomatia extract  és Eisenia 
foetida kivonata

Összetevők, amelyek csupán az 
arctisztító tejben vannak jelen

paraffin, xantán-gumi

Összetevők, amelyek csak 
a hidratáló arctonikban vannak 

jelen

nátrium-laktát, pantenol, tejsav, 
nátrium-hidroxid





Fogkrémek

A Diamant, a Silix és a Balsamio fogkrémek alap-összetevői:  
a szlovákiai Podhájska harmadkori forrás vize, gyógynövénykivonatok, 
illóolajok és bioinformációk. A bioinformációs fogkrémek kellemesen 
lágy ízűek, közepesen habosodnak, rendkívül jól tisztítanak, 
és hosszan tartó frissességet biztosítanak a szájnak. Fog- és 
nyelvmosás közben a helyi reflexzónákon keresztül befolyásolják  
a szervek működését, illetve jótékony hatásaikkal támogatják azokat. 
Az egészség megőrzése és a legkedvezőbb regeneráció céljából 
érdemes mind a három fogkrémet használni, 3 hetenként felváltva, 
hogy minden energetikai pálya működését ösztönözni tudjuk. 
Előnyük, hogy illóolajaik nem zavarják az Energy készítményeinek 
hatását, így fogmosás előtt vagy után közvetlenül is alkalmazhatjuk 
őket.

A bioinformációs fogkrémek kiválóan kiegészítik a holisztikus 
szemléletű egészségmegőrzésre és regenerációra szolgáló egyéb 
készítményeket.



az egészséges fog- és szájápolás 
tízparancsolata

1. lágy, sűrű sörtéjű, kiugró sörték nélküli fogkeféjét 3 havonta cserélje;
2. először a Diamant fogkrémet használja, a bioinformációs
 fogkrémeket váltogatva alkalmazza;
3. a bioinformációs fogkrémeket kis mennyiségben használja;
4. fogkeféjét ne nyomja a fogakra, sikáló technikát alkalmazzon;
5. fogmosáshoz használjon langyos vizet;
6. próbálja a fogait legalább 2, de inkább 3 percig mosni;
7. mosson fogat minden étkezés után, de legalább naponta kétszer;
8. ne feledkezzen meg a nyelvéről és az ínyéről sem, mert előnyösen
 befolyásolhatja vele egész teste energetikai állapotát;
9. kerülje a cukor fogyasztását;
10. félévente egyszer keresse fel a fogorvosát!

Silix
Balsamio

Diamant
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• jól használható fogszuvasodás megelőzésére, frissíti a leheletet;
• gyulladásellenes hatású, kiválóan alkalmazható afta, herpesz és szájüreggyulladás esetén;
• segítséget nyújt ínyvérzés és a fogágy elfajulása (paradontosis) esetén;
• jó kiegészítő szer a szabaddá tett fognyak kezelésében.

alkalmazása

Energetikai pályák
A Balsamio elsősorban a kormányzó vezeték, a vékonybél, a lép-hasnyálmirigy, a máj és a hármas melegítő 

energetikai pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Íny, fognyak, vérzés

Összetétele

Gyógynövénykivonatok (14%)

levendula, lapacho (Pau d’Arco), 
macskakarom, fekete nadálytő, 
őszi vérfű, kígyógyökerű 
keserűfű, arália, békakonty, 
vérontó fű

Illóolajok

niauli, menta, kopaiva, 
édeskömény, csillagánizs és 
rozmaring

Egyéb anyagok

kalcium-karbonát, ásványvíz, 
glicerin, makrogol 300, 
aerosil, nátrium-lauril-szulfát, 
HEC, lenolaj, HS betain, 
gyantakeverékek, nátrium-
benzoát, tokoferol, tokoferil, 
szaharin

Naponta kétszer, kevés krémmel mossunk fogat.

adagolása

Balsamio



• jól használható fogszuvasodás megelőzésére, frissíti a leheletet, és gyulladásellenes hatású;
• regenerálja és keményíti a fogzománcot, erősíti a fogakat és az ínyt;
• nagy mennyiségben tartalmaz természetes szilíciumot.

alkalmazása

Energetikai pályák
A Silix elsősorban a kormányzó vezeték, a szív, a vastagbél, a vese és a húgyhólyag energetikai pályáját 
harmonizálja. 

Kiemelt hatásterületek
Fogzománc, szilárdság

Összetétele

Gyógynövénykivonatok (15%)

japánakác, orvosi somkóró, 
hegyi árnika, igazi édesgyökér, 
őszi vérfű, zsálya, mezei zsurló, 
virginiai varázsmogyoró, kék 
nőszirom

Illóolajok

benzoéfa, menta, citrom, 
kardamom, kopaiva

Egyéb anyagok

kalcium-karbonát, ásványvíz, 
glicerin, makrogol 300, 
aerosil, nátrium-lauril-szulfát, 
HEC, lenolaj, HS betain, 
gyantakeverékek, szaharin

Naponta kétszer, kevés krémmel mossunk fogat.

adagolása

Silix

Fogkrémek – Silix
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• jól használható fogszuvasodás megelőzésére, frissíti a leheletet, és gyulladásellenes hatású;
• csillapítja a fogínyvérzést;
• enyhén fehérítő hatású.

alkalmazása

Energetikai pályák
A Diamant (fehér gyémánt) elsősorban a vese, a máj, a vastagbél, a vékonybél, a gyomor és a hármas 

melegítő energetikai pályáját harmonizálja.

Kiemelt hatásterületek
Fogszuvasodás, íny

Összetétele

Gyógynövénykivonatok (15%)

lucerna, százszorszép, 
édeskömény, igazi édesgyökér, 
izlandi zuzmó, gyömbér, 
japánakác, júdásfülegomba, nagy 
bojtorján, kálmos, fekete nadálytő

Illóolajok

mirha, benzoéfa, rozmaring, 
szegfű, eukaliptusz, verbéna  
és fahéj olaj

Egyéb anyagok

kalcium-karbonát, ásványvíz, 
glicerin, makrogol 300, 
aerosil, nátrium-lauril-szulfát, 
HEC, lenolaj, HS betain, 
gyantakeverékek, szaharin

Naponta kétszer, kevés krémmel mossunk fogat.

adagolása

Diamant

Fogkrémek – Diamant



Afta Vironal, Drags Imun, Audiron
Allergia (légúti) Vironal, Gynex, Droserin, Probiosan, Peralgin, Imunosan, Balneol, Spiron
Allergia (bőr), ekcéma Vironal, Regalen, Gynex, King Kong, Cytovital, Droserin, Protektin
Allergia (étel) Vironal, Regalen, Gynex, King Kong, Probiosan
Alvászavar, felébredés Gynex, Korolen, Stimaral, Celitin, Imunosan, Geriatrim
Alvászavar, nehéz elalvás Gynex, Korolen, Stimaral, Celitin, Imunosan
Alzheimer-kór Korolen, King Kong, Fytomineral, Vitamarin, Celitin, Geriatrim
Anorexia (kóros fogyás lelki okokból) Gynex, Korolen, Fytomineral, Probiosan, Flavocel, B!Omultivitamin
Aranyér Vironal, Renol, Korolen, Ruticelit, Cytosan Fomentum
Arcüreggyulladás Vironal, Droserin, Drags Imun, Grepofit
Asztma Vironal, Droserin, Peralgin, Imunosan
Autizmus Korolen, Stimaral, Vitamarin, Celitin
Autoimmun betegségek Vironal, Regalen, Renol, Gynex, Korolen, King Kong, Vitamarin
Ásványi anyagok pótlása Fytomineral, B!Omultivitamin, Geriatrim, Chlorella, Barley, Spirulina Barley
Baktériumfertőzés Vironal, Renol, Gynex, Korolen, Cytosan, Drags Imun, Grepofit
Bechterew-kór Regalen, Renol, King Kong, Artrin, Skeletin
Bélproblémák (vastagbél) Vironal, Korolen, Cytosan, Drags Imun, Probiosan, Chlorella
Bélproblémák (vékonybél) Vironal, Gynex, Korolen, Cytosan, Drags Imun, Fytomineral, Probiosan
Bőrproblémák Cytovital, Protektin, Cytosan Fomentum, Chlorella, Barley
Bulimia (kényszeres evés hányással) Regalen, Korolen, Probiosan
Candida gomba Vironal, Regalen, Gynex, Korolen, Cytosan, Drags Imun, Fytomineral, Probiosan, Grepofit
Cellulitisz Vironal, Regalen, Renol, Gynex, Korolen, Cytovital, Cytosan Fomentum
Ciszta, herében Renol, Gynex, King Kong
Ciszta, petefészekben Gynex, Cytovital, Cytosan, Cytosan Fomentum
Ciszta, vesében Renol
Cukorbetegség Gynex, Korolen, Cytosan, Drags Imun, Fytomineral, Barley
Csontritkulás Renol, Gynex, King Kong, Cytosan, Fytomineral, B!Omultivitamin
Csonttörés Renol, King Kong, Artrin, Ruticelit, Drags Imun, Fytomineral, Skeletin
Dadogás, dyslexia Korolen, Stimaral, Vitamarin, CelitIn
Daganatok orvosi kezelésének kiegészítése Regalen, Renol, Korolen, King Kong, Cytovital, Cytosan, Drags Imun, Imunosan
Depresszió Vironal, Renol, Gynex, Korolen, Vitamarin, Geriatrim
Derékfájás Renol, Artrin, Vitamarin, Celitin, Skeletin
Ekcéma Vironal, Regalen, King Kong, Cytovital, Cytosan, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Fytomineral
Elhízás Regalen, Gynex, Korolen, King Kong, Cytosan, Spirulina Barley
Emésztési panaszok Regalen, Gynex, Cytosan, Probiosan, Geriatrim, Chlorella
Epepanaszok, epekő Regalen, Protektin, Cytosan, Celitin, Probiosan
Érelmeszesedés, más érproblémák Renol, Korolen, Stimaral, Ruticelit, Cytosan, Drags Imun, Fytomineral, Vitamarin
Étvágytalanság Vironal, Regalen, Gynex, Cytosan, Drags Imun, Probiosan, Chlorella

Tapasztalati táblázat az ENErGy termékek használatához

EGéSZSéGI PROBléMA AjÁNlOTT KéSZíTMéNYEK 



EGéSZSéGI PROBléMA AjÁNlOTT KéSZíTMéNYEK 

Fáradtság, fizikai Vironal, Regalen, Renol, King Kong, Stimaral, Cytosan, Fytomineral, Flavocel, B!Omultivitamin
Fáradtság, szellemi Renol, Korolen, Stimaral, Cytosan, Fytomineral, Vitamarin
Fejfájás Regalen, Renol, Gynex, Korolen, Artrin, Protektin, Ruticelit, Vitamarin, Geriatrim
Fekély (emésztőrendszeri) Vironal, Gynex, Korolen, King Kong, Cytovital, Drags Imun, Fytomineral, Probiosan, Grepofit
Felfekvés, bőrfekély Korolen, Cytovital, Ruticelit, Drags Imun, Barley
Felfúvódás Vironal, Regalen, Gynex, Droserin, Cytosan, Probiosan
Festékhiányos bőr (vitiligo) Vironal, Regalen, Renol, Droserin, Cytosan Fomentum, Fytomineral, Barley
Fogak gyengesége Renol, Gynex, Fytomineral, Vitamarin, Skeletin, Flavocel, B!Omultivitamin, Silix
Foghúzás Drags Imun, Fytomineral, Diamant
Fogínygyulladás Vironal, Renol, Drags Imun, Fytomineral, Grepofit, Flavocel, Balsamio
Fülpanaszok Vironal, Renol, Artrin, Drags Imun, Grepofit, Audiron
Fülzúgás Renol, Korolen, Stimaral, Vitamarin, Celitin, Audiron
Gerincpanaszok Renol, King Kong, Artrin, Fytomineral, Skeletin
Gombás fertőzés Vironal, Korolen, Cytosan, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Grepofit, Chlorella, Barley
Gyomorproblémák Regalen, Gynex, Cytovital, Cytosan, Drags Imun, Probiosan
Haj- és körömproblémák Regalen, Renol, Gynex, Korolen, Artrin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Fytomineral
Hajszálerek Korolen, Ruticelit, Drags Imun, Fytomineral, Vitamarin
Hallászavar Renol, Korolen, Stimaral, Vitamarin, Celitin, Audiron
Hasmenés Vironal, Regalen, Cytosan, Drags Imun, Fytomineral, Probiosan
Helicobacter pylori Vironal, Gynex, Cytosan, Drags Imun, Probiosan, Grepofit
Herpesz Vironal, Korolen, Cytosan, Droserin, Protektin, Cytosan Fomentum, Drags Imun
Hereproblémák Renol, Gynex, King Kong, Artrin, Cytovital, Cytosan
Hiperaktivitás Stimaral, Fytomineral, VitamarIn, B!Omultivitamin
Homloküreg-gyulladás Vironal, Droserin, Drags Imun, Grepofit
Hormonzavar Gynex, Korolen, Cytovital, Fytomineral, Peralgin
Hörghurut Vironal, Droserin, Grepofit, Imunosan
Húgyutak gyulladása Renol, King Kong, Artrin, Drags Imun, Grepofit, Flavocel
Hüvelygyulladás Renol, Gynex, Cytovital, Drags Imun, Grepofit, Imunosan
Idegkimerültség Gynex, Korolen, Stimaral, Cytosan, Fytomineral, Vitamarin, Imunosan
Immunrendszer erősítése Vironal, Renol, Gynex, Korolen, Stimaral, Vitamarin, Imunosan
Impotencia (potenciazavar) Renol, Gynex, Korolen, King Kong, Celitin, Imunosan, Geriatrim
Izomproblémák Renol, Gynex, King Kong, Artrin, Ruticelit, Cytosan Fomentum, Fytomineral
Ínysorvadás Renol, Artrin, Cytosan, Drags Imun, Flavocel, Silix
Ízületi problémák Renol, King Kong, Artrin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Balneol
Klimax (menopauza) Renol, Gynex, Cytovital, Fytomineral, Peralgin
Koleszterinszint, magas Regalen, Korolen, Protektin, Cytosan, Fytomineral
Koncentrálás zavara Korolen, Stimaral, Fytomineral, Vitamarin, Celitin, B!Omultivitamin, Geriatrim
Köhögés Vironal, Artrin, Droserin, Grepofit, Peralgin, Flavocel, Spiron

A TÁBLÁZATBÓL LÁTHATÓ, HOGY A MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI FELHASZNÁLÓK TAPASZTALATAI SZERINT MELY ÁLLAPOTOK ESETÉBEN MILYEN TERMÉKEK VÁLTAK BE.



EGéSZSéGI PROBléMA AjÁNlOTT KéSZíTMéNYEK 

Tapasztalati táblázat az ENErGy termékek használatához

Körömgomba Regalen, Artrin, Ruticelit, Cytosan Fomentum, Grepofit
Köszvény Regalen, Renol, King Kong, Artrin, Protektin, Cytosan, Vitamarin, Skeletin
Központi idegrendszer problémái Korolen, Stimaral, Fytomineral, Vitamarin, Celitin, B!Omultivitamin, Imunosan, Geriatrim
Lábizzadás Regalen, Protektin, Drags Imun, Chlorella, Balneol
Lábszag Regalen, Cytovital, Protektin, Drags Imun, Chlorella
Lábszárfekély Vironal, Korolen, Artrin, Droserin, Ruticelit, Drags Imun, Grepofit, Flavocel
Mandulagyulladás Vironal, Renol, Droserin, Drags Imun, Fytomineral, Grepofit, Flavocel
Máj méregtelenítése Regalen, Korolen, Protektin, Cytosan, Fytomineral, B!Omultivitamin, Imunosan, Geriatrim, Chlorella, Barley, 

Spirulina Barley
Megfázás Vironal, Droserin, Grepofit, Flavocel, B!Omultivitamin, Imunosan
Megkésett beszédfejlődés Korolen, Stimaral, Vitamarin, Celitin
Méhproblémák Renol, Gynex, King Kong, CYtovital, Cytosan
Mellben csomó Vironal, Gynex, Cytovital, Droserin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Imunosan
Melldaganat orvosi kezelésének kiegészítése Vironal, Regalen, Gynex, Korolen, Cytosan, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Imunosan
Memóriazavar Gynex, Korolen, Stimaral, Vitamarin, Celitin, B!Omultivitamin, Geriatrim
Menstruáció előtti panaszok (PMS) Gynex, Cytovital, Fytomineral, Vitamarin, B!Omultivitamin
Menstruáció zavara Renol, Gynex, Cytovital, Fytomineral, Vitamarin, Flavocel
Migrén Regalen, Gynex, Artrin, Protektin, Drags Imun, Fytomineral, Vitamarin, Celitin, Spiron
Mióma Regalen, Renol, Gynex, King Kong, Cytosan, Cytosan Fomentum, Imunosan
Napégés Korolen, Cytovital, Droserin, Protektin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Barley
Nehézfémek eltávolítása Vironal, Regalen, Renol, Cytosan, Drags Imun, Fytomineral, Probiosan, B!Omultivitamin, Imunosan, Chlorella
Nemi vágy fokozása, nőnél Gynex, Korolen, Geriatrim
Nemi vágy fokozása, férfinél Korolen, King Kong, Geriatrim
Nőgyógyászati panaszok Renol, Gynex, Artrin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Grepofit
Nyirokrendszer működési zavara Renol, King Kong, Artrin, Droserin, Cytosan, Fytomineral
Nyombélfekély Gynex, Korolen, King Kong, Cytosan, Probiosan, Grepofit, B!Omultivitamin
Orbánc Vironal, Regalen, Korolen, Droserin, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Balneol
Orrvérzés Korolen, Drags Imun, Flavocel, Balneol, Spiron
Ödéma Renol, Artrin, Ruticelit, Skeletin, Flavocel
Pajzsmirigy alulműködése Vironal, Renol, Gynex, Korolen, King Kong, Cytovital, Cytosan, Vitamarin, Spirulina BarLey
Pajzsmirigy túlműködése Regalen, Renol, Korolen, Cytovital
Parkinson-kór Korolen, King Kong, Stimaral, Cytosan, Vitamarin, Celitin, Geriatrim
Petefészek betegségei Gynex, Cytovital, Cytosan, Fytomineral
Pikkelysömör Vironal, Regalen, Renol, Droserin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Fytomineral
Porckopás Renol, King Kong, Artrin, Fytomineral, Skeletin, Balneol
Prosztataproblémák Renol, Korolen, King Kong, Artrin, Cytosan, Fytomineral, Geriatrim
Pszichés zavarok, szorongás Gynex, Korolen, Stimaral, Vitamarin, Celitin, Geriatrim



EGéSZSéGI PROBléMA AjÁNlOTT KéSZíTMéNYEK 
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Puffadás Vironal, Regalen, Droserin, Protektin, Cytosan, Probiosan, Grepofit, Chlorella, Barley
Reflux Regalen, Gynex, Korolen, Cytosan, Balneol
Reuma Renol, King Kong, Artrin, Cytosan, Skeletin, Balneol
Sclerosis multiplex (SM) Gynex, Korolen, King Kong, Stimaral, Fytomineral, Vitamarin, Celitin, Imunosan
Sebgyógyítás, sebhely Korolen, Cytovital, Ruticelit, Drags Imun, Fytomineral, Chlorella, Barley
Stressz Gynex, Korolen, Stimaral, Vitamarin, Celitin, Peralgin, Flavocel, B!OMultivitamin, Imunosan, Geriatrim, 

Spiron
Sugárkezelés Vironal, Renol, Gynex, Korolen, Cytovital, Protektin, Cytosan, Cytosan Fomentum
Szájszag Regalen, Gynex, Cytosan, Probiosan, Chlorella, Barley
Szemproblémák Regalen, Korolen, Stimaral, Cytosan, Vitamarin, Flavocel, B!Omultivitamin, Audiron
Szemölcs Vironal, Regalen, Droserin, Protektin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Imunosan, Audiron
Szenilitás Korolen, Stimaral, Vitamarin, Celitin, Geriatrim
Székrekedés Vironal, Regalen, Cytosan, Probiosan, Geriatrim, Chlorella
Szélütés (sztrók) Renol, Gynex, Korolen, King Kong, Stimaral, Ruticelit, Cytosan, Vitamarin, Celitin
Szívproblémák Regalen, Renol, Korolen, Drags Imun, Vitamarin, Flavocel
Szoptatás, tejelválasztás Gynex, Korolen, Cytovital, Fytomineral, Probiosan, Flavocel, Chlorella, Barley
Tályog Renol, Artrin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Grepofit, Imunosan
Tüdőproblémák Vironal, King Kong, Droserin, Cytosan, Drags Imun, Grepofit, Peralgin, Flavocel
Terhesség idején támogatás Cytovital, Fytomineral, Vitamarin, Probiosan, Chlorella, Barley
Terméketlenség, férfi Renol, Gynex, King Kong, Cytovital, Fytomineral, Geriatrim
Terméketlenség, női Gynex, Cytovital, Fytomineral, Geriatrim
Térdfájdalom Renol, Artrin, Vitamarin, Celitin, Skeletin, Balneol
Torokgyulladás Vironal, Renol, Artrin, Droserin, Drags Imun, Grepofit, Flavocel, Imunosan
Urológiai problémák Renol, King Kong, Artrin, Drags Imun, Grepofit, Flavocel, Balneol
Utazási betegség (kinetosis) Korolen, Artrin, Vitamarin, Peralgin, Spiron
VashIány Korolen, Drags Imun, Fytomineral, Flavocel, B!Omultivitamin, Chlorella, Barley, Spirulina Barley
Veseműködés zavara, vesekő Renol, King Kong, Artrin, Drags Imun, Grepofit, Flavocel, Imunosan, Balneol
Végtag duzzanata, ödéma Renol, Korolen, King Kong, Artrin, Cytosan Fomentum, Flavocel, Balneol
Vércukorszint ingadozása Regalen, Gynex, Cytosan, Fytomineral, Vitamarin, Imunosan, Barley, Spirulina Barley
Vérképzés Vironal, Renol, Gynex, Korolen, Drags Imun, Fytomineral, Flavocel, B!Omultivitamin, Chlorella, Barley, 

Spirulina Barley
Vérnyomás, alacsony Renol, Gynex, Korolen, Drags Imun
Vérnyomás, magas Regalen, Renol, Korolen, Stimaral, Ruticelit, Cytosan, Vitamarin, Celitin, Grepofit, Spiron
Vérszegénység Vironal, Gynex, Korolen, Fytomineral, Flavocel, B!Omultivitamin, Chlorella, Barley, Spirulina Barley
Viszketés Regalen, Korolen, Droserin, Protektin, Drags Imun
Vizelési panaszok Renol, Korolen, King Kong, Artrin, Balneol
Vírusfertőzés Vironal, Gynex, Droserin, Protektin, Cytosan, Cytosan Fomentum, Drags Imun, Grepofit



az ENErGy készítmények Pentagramja a hagyományos kínai 
orvostudomány (hko) 5 elemének (fázisainak) megfelelően

Az emberi testben – csakúgy, mint a természetben – egyensúlynak kell uralkodnia. Az egyes szervek 
kölcsönhatásban állnak egymással, működésük összefonódik. Bármelyik szervünk helytelen működése azonnal 
megmutatkozik az ember teljes egészségi állapotán. Ha az alap-anyagcserével együtt járó energiaáramlásnak 
nem sikerül visszaállítania az egészségre jellemző harmóniát, a hagyományos kínai orvostudomány (HKO) 
módszereinek alkalmazásával beindíthatjuk a szervezet öngyógyító folyamatait.

Jelentős segítséget nyújtanak mindebben az ENERGY Pentagram® készítményei, amelyek közvetlenül az 5 elem 
(fázis) kölcsönhatásaiból indulnak ki. A zárt egységet alkotó természetes koncentrátumok a HKO alapelveire 
épülnek. A készítmények – összetételüknek köszönhetően – az elemek harmonizálására alkalmazhatók. 
Kifejlesztésük során az ENERGY szakemberei a gyógyszerészet legújabb ismereteit is felhasználták. 
E készítmények segítségével tehát a szervezet energiáját oda irányíthatjuk, ahol az adott állapotban a legnagyobb 
szükség van rá.

Pentagram® Kiegészítő készítmény Egyéb

Fa Regalen, Protektin Probiosan

Tűz Korolen, Ruticelit Celitin, Peralgin

Föld Gynex, Cytovital Vitamarin, Stimaral, King Kong, Cytosan Balneol

Fém Vironal, Droserin Grepofit Audiron, Spiron

Víz Renol, Artrin Fytomineral, Skeletin Biotermal



Szervóra

Fa

Tüz (meleg)

Tüz (láng, izzás)

Föld

Fém

Víz



1.	 orrmelléküregek
2.	 fül
3.	 Eustach-kürt
4.	 szem
5.	 tüdő
6.	 máj
7.	 szív
8.	 gyomor
9.	 fej,	központi	idegrendszer

10.	agyalapi	mirigy
11.	 vese
12.	hasnyálmirigy
13.	lép
14.	pajzsmirigy
15.	vastagbél
16.	vékonybél
17.	 húgyhólyag
18.	ülőideg

v	–	váll
k	–	könyök
csk	–	csukló
csp	–	csípőízület
t	–	térd
b	–	boka

nycs	–	nyakcsigolyák
hg	–	háti	gerinc
ács	–	ágyéki	csigolyák,	keresztcsont
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jobb	kéz bal	kéz

a kéz reflexzónái
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jobb	láb bal	láb

1.	 orrmelléküregek
2.	 bal	szem
3.	 bal	fül
4.	 csuklyásizom
5.	 váll
6.	 máj
7.	 vese
8.	 felszálló	vastagbél
9.	 térdízület
10.	vakbél
11.	 homloküreg
12.	agy,	fej
13.	orr
14.	agyalapi	mirigy
15.	arc	és	trigeminus
16.	kisagy
17.	 tarkó
18.	pajzsmirigy,	mellékpajzsmirigy
19.	tüdő,	hörgők
20.	mellékvese
21.	napfonat
22.	gyomor
23.	nyombél
24.	hasnyálmirigy
25.	haránt	vastagbél
26.	húgyvezeték
27.	 vékonybél
28.	felszálló	vastagbél
29.	húgyhólyag
30.	végbél
31.	ülőideg
32.	ivarmirigyek
33.	aranyér
34.	jobb	szem
35.	jobb	fül
36.	szív
37.	 kardiostimulátor
38.	leszálló	vastagbél
39.	szigmabél
40.	epehólyag
41.	 lép

a láb reflexzónái
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Pentagram® rózsa





Hungary Energy Kft.
1149 Budapest, Róna u. 47/A.
Tel/fax: +36 (1) 354–0910, 354–0911
info@energyklub.hu 
www.energyklub.hu

Az Ön Tanácsadója:


