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⭐️ ENERGY AKCIÓ SZEPTEMBER 2022 ⭐️ 

 Felkészülés az őszre, fókuszban a szervezet megerősítése: 

 Cistus Complex: 6.500 Ft (6.900 Ft helyett) 30 pont 

 Drags Imun: 6.500 Ft (6.900 Ft helyett) 30 pont 

 Annona Muricata Forte: 6.500 Ft (6.900 Ft helyett) 30 pont 

 Organic Sacha Inchi (inka mogyoróolaj): 3.500 Ft (3.900 Ft helyett) 16 pont 

  

 EXKLUZÍV KLUBCSOMAG 

Kizárólag az Energy klubokban kapható! 

 IMMUNERŐSÍTŐ, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ CSOMAG: 

Vironal + Probiosan: 10.900 Ft (11.800 Ft helyett) 60 pont 

 Az akció érvényes: 2022. szeptember 1-30. és csak a készlet erejéig tart! 

Az akciót kizárólag regisztrált Energy klubtagjaink vehetik igénybe! 
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Várunk szeretettel az Energy Klubokban! 

»»» 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 

 

Állandó akciós csomagok (havi akciótól függetlenül - az árjegyzékben is megtalálható) 

 - Pentagram koncentrátum + Pentagram krém (30 ml + 50 ml): 9.900 Ft/csomag (10.800 Ft 

helyett) 

     Vironal + Droserin; Regalen + Protektin; Renol + Artrin; Gynex + Cytovital; Korolen + Ruticelit 

 - bármelyik Energy sampon + Nutritive hajbalzsam (200 ml + 200 ml): 4.500 Ft (5.000 Ft helyett) 

     samponok: Droserin, Protektin, Artrin, Cytovital, Ruticelit, Cytosan 

 - bármelyik Renove krém +Visage serum (50 ml + 15 ml): 13.800 Ft (14.800 Ft helyett) 

• bármelyik Renove krém + Visage oil (50 ml + 100 ml): 10.800 Ft (11.800 Ft helyett) 
• bármelyik Renove krém + Visage water (50 ml + 150 ml): 10.800 Ft (11.800 Ft helyett) 
• Visage oil+ Visage water (100 ml + 150 ml): 8.900 Ft (9.800 Ft helyett) 

Renove krémek: Droserin, Protektin, Artrin, Cytovital, Ruticelit 

 

https://www.energy.sk/hu/menu_x769x/?fbclid=IwAR2zv8KVYCCSkBC-3WGoiR9jEdki_hY9mi1aE02OcesZxwOjilYI7bVdDXs
https://www.energy.sk/hu/menu_x776x/?fbclid=IwAR2B-BylFiezbgnUz-UQ7liKr2ll6oV7LC-eFZ0RPLQJFPzUv4bU9eFs8ZM#kluby
https://www.energy.sk/hu/menu_x776x/?fbclid=IwAR3Ow_XkF_kGlNXhzhis7-8r7eKJxHLa5xhbAW32WfhGcyG4tvrEI_DF96g#kluby
https://www.energy.sk/hu/menu_x782x/?fbclid=IwAR2x7XoIdH2is0bl9P271r3HwfaIyVkYY-JST3II0BpiRauGNgyrcBlfVmM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.energyklub.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2gMHUmDVqff6V6xF0mPLBJW1xHJ1ebPH59S9NsaM_U3bVnd3r45jLro6E&h=AT2bjHDkeDBWU239HtpR28x07TkYz-I-98N23Zx98gtmgXm5TEh7vQluhklM-brZlmfKDcETS8oV8IpnAY8ebEwnUFXyq8jcOz_CbKk_LKOlbQjGIlx_SgjQ8IywueeTBabYWB0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2jjAMNvnucyfJVX30LzhTIKpwH5KcCMAfIstc5ho35mNbflamIU4eEg4XhtCRKRd3HFoClapGMRpf2YbzzKCKIqv5R1kxyJd3ofiFtgTJLPaIYkyZ8plxTBVWY_Rs7aosEXJIR0HlbtfbrsrRk6jc3Ge0IkCDNjEByJf2Fd8vSvmci5P1RQHeJvrc9sPP_fOlNf90KKfJ3CA5iJ8c4TUp9V2zMbvzteyc
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Kényszerű áremelés 2022.október 1-től 

Kedves Klubtagunk, kedves Tanácsadónk! 
 

Az Energy Magyarország Kft. működésének kezdete óta - azaz 22 éve - arra törekszik, hogy az 

egyedülálló Energy termékek árait alacsony szinten tartsa, kialakítva ezzel a készítmények 

kimagasló ár-érték arányát! 

Sajnos a jelenlegi elhúzódó nehéz világgazdasági helyzetben bekövetkező folyamatos változások 

bennünket is érzékenyen érintenek. 

A Forint nemzetközi devizapiacon történő jelentős gyengülése, a szállítási-és egyéb működési 

költségek, minőségi alapanyagok, egyedi csomagolóanyagok, kiadványok elmúlt években történt 

drasztikus áremelkedése miatt 2022 októberi 1-től kismértékű áremelésre kényszerülünk. 

Az áremelés nem érinti a teljes termékskálát, a mértéke pedig mindössze bruttó 15% lesz, mely 

továbbra is biztosítja az Energy készítmények megszokott, egyedülállóan magas szintű 

minőségét! Az árak emelkedése mellett az egyes készítmények hűségpontjai is emelkednek. 

Az új árjegyzéket rövidesen e-mailes hírlevelünkben közöljük. 

  

Megértésüket köszönjük! 

Marosi Zoltán, Ügyvezető Igazgató 

Energy Magyarország Kft. 


