
  

 

Energy Újdonságok - 

MYCOSYNERGY 
Az új MYCOSYNERGY termékcsalád első három tagja már megérkezett, keresd 

az Energy Klubokban! 

  

A Mycosynergy termékcsalád születését a mikoterápia ihlette. 

A család termékei a gondosan összeválogatott gyógyító gombák egyedülálló, 

áldásos tulajdonságait hasznosítják, amelyek a fitoterápiás összetevőkkel 

szinergikusan hatnak az emberi szervezetben. 

A célzottan kiválasztott növényi kivonatok egyrészt fokozzák a gyógyító gombák 

kívánt hatásait, másrészt segítenek megerősíteni a szervezet azon területeit, 

amelyeket a gombák, ilyen magas koncentrációban, hajlamosak lehetnek 

legyengíteni. 

Végeredményként egy tökéletesen kiegyensúlyozott, jól tolerálható, kivételes 

hatékonyságú és pontosan meghatározható hatásokkal bíró készítményeket 

felvonultató termékcsalád született. 

 

A Mycopulm kapszula, amely gondoskodik a tüdőnkről és a vastagbélünkről, a 

Mycoren erősíti a veséket, a prosztatát és a hólyagot, a Mycohepar pedig 

gondoskodik a májunkról és az epehólyagunkról. 

 

Mycopulm 

A Mycopulm a Fém elemhez tartozó készítmény. A Fém elem leginkább a tüdő és 

a vastagbél működését befolyásolja. A Mycopulm az egész szervezetet erősíti, de 

azon belül is elsősorban a tüdő működését harmonizálja, illetve különböző 

tüdőbetegségek után felgyorsítja a tüdőszövetek regenerálódását.  



Hasonlóan jótékony hatással van a tüdő párszervére, a vastagbélre. Remekül 

hasznosítható onkológiai betegségek kiegészítő kezelésében, valamint akut 

gyulladások utáni regenerációban, és egyéb bélpanaszokban. Mivel a Mycopulm a 

patogénekkel szembeni, képzeletbeli védőpajzsot alkotó Fém elemhez tartozik, 

jótékony hatásai a bőr állapotjavulásában is megmutatkoznak. 

  

* az immunrendszer működésének serkentése 

* allergiás asztma 

* krónikus hörghurut 

* krónikus obstruktív tüdőbaj  

* bármilyen eredetű tüdőgyulladás  

* a légzési ciklus valamennyi fázisának segítése 

* allergia és tüdőbetegségek következtében jelentkező fáradtság 

* akut gyulladások (colitis ulcerosa) utáni regeneráció 

* krónikus székrekedés                                  

* a tüdő és a vastagbél daganatos megbetegedései 

* kemoterápia és sugárterápia 

* krónikus ekcéma 

 

Mycoren 

A Mycoren a Víz elemhez tartozó készítmény. A Víz elem leginkább a vese és a 

húgyhólyag működését befolyásolja. A daganatos megbetegedésektől kezdve a 

banális gyulladásokkal bezárólag bármilyen kórság ellen kiválóan használható, 

mivel segít normalizálni a veseszövetek állapotát. A vese szervkörébe tartozik a 

derék is, így nem meglepő, hogy a Mycoren a hát alsó részét is segít megerősíteni. 

Összességében harmonizálja a szervezet folyadékháztartását. A készítmény 

összetétele hozzájárul többek között a vese és az egész test anyagcseréjének 

javításához. Ezért képes a Mycoren csökkenteni a vér koleszterin- és cukorszintjét, 

valamint a vesefunkció elégtelen szabályozása következtében kialakuló magas 

vérnyomást. Hathatós segítséget nyújt kemoterápia és sugárterápia alatt, illetve 

után, mivel képes megerősíti a test saját immunitását. Végezetül fontos 

megemlítenünk azt is, hogy a Mycoren segít stabilizálni a lelki és szellemi állapotot. 

  

* vesegyulladás és veseciszta 

* a vese daganatos megbetegedései 

* magas vérnyomás 

* ödémásodás és a szervezet folyadékháztartásával kapcsolatos problémák 

* száraz köhögéssel, légszomjjal kísért állapotok 



* hátfájás 

* vizelettartási problémák 

* impotencia 

* kimerültség, gyengeség 

* gondolkodás miatti fáradékonyság és ebből eredő idegeskedés 

 

Mycohepar 

A Mycohepar hatásai hozzájárulnak a máj és az epehólyag meridiánjának 

megerősítéséhez. A készítmény segít harmonizálni a szóban forgó szervek és a 

hozzájuk kapcsolódó szövetek anyagában jelentkező problémákat, miközben 

táplálja és megerősíti a máj, valamint az epehólyag szöveteit. 

 

* A Mycohepar a HKO szerint a Fa elemhez tartozó készítmény. Jótékonyan hat a 

máj és az epehólyag, valamint a velük összefüggő szövetek, pl. az ínszalagok 

energetikai pályájára. 

* Kiválóan alkalmazható epepanaszok (gyulladások, kövek), sárgaság és 

májzsugor esetén. 

* Nyugtatja a gyomrot, oldja a gyomorgörcsöket, segít helyreállítani az emésztést. 

* Hatékony segítséget nyújt emésztési problémákban, a Helicobacter pylori 

fertőzéseket is beleértve. 

* Támogatja az immunrendszer működését. 

* Remekül alkalmazható a máj, az epehólyag, a nyelőcső, a vastagbél és a 

méhnyak daganatos megbetegedéseinek kiegészítő kezelésében. Segít 

megakadályozni az áttétek kialakulását. 

* Csökkenti a koleszterinszintet és a vércukorszintet. Preventív használata segít 

megelőzni az érelmeszesedés okozta betegségek kialakulását (infarktus, 

agyvérzés stb.). 

* Segítséget nyújt menstruációs zavarokban (gyenge vagy kimaradó 

menstruáció). 

* Jótékonyan hat kiújuló ínszalaggyulladás esetén. Kiválóan alkalmazható a 

legkülönbözőbb sérülések utáni regenerációban (szalagszakadás). 

* Használata dermatitis és egyéb bőrproblémák esetében is javallott. 

* Enyhíti az idegi eredetű problémákat, segítséget nyújt Alzheimer-kórban, 

harmonizálja a szellemi és lelki folyamatokat. 

* Parazitaellenes hatásai vannak. 

  

  



 

»»» weboldalunkon ingyenes tanácsadást biztosítunk, ezért kérjük, hogy 

kérdésével/problémájával forduljon orvos vagy természetgyógyász szakértőnkhöz 

a weboldalunkon: https://www.energy.sk/hu/menu_x769x/ 

vagy az Önhöz legközelebbi klubunk vezetőjéhez. 

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

Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre ««« 

 

A Klubokban nem csupán kedvezményes ajánlatokkal, de INGYENES 

TANÁCSADÁSSAL is várjuk. 

Amennyiben szeretné elérni a HŰSÉG BÓNUSZT, kérjük ügyeljen vásárlásai havi 

rendszerességére és a minimálisan szükséges 10.000 Ft-os összegre! 

 

Energy Klubok elérhetőségei: 

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

 

További információk termékeinkről és vásárlás: 

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

 

Weboldal: 

www.energyklub.hu 

Email: admin@energyklub.hu 
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