Systém Regenerace v Pentagramu®
je unikátní způsob očisty organismu
PENTAGRAM®
– BYLINNÉ KONCENTRÁTY
A KRÉMY JEDINEČNÉHO SLOŽENÍ
Základním pilířem produktové
nabídky firmy Energy je pět přírodních
bylinných koncentrátů tvořících
ucelený systém nazvaný Regenerace
v Pentagramu®. Je založen na
principu bioinformační terapie a na
holistickém přístupu k člověku, který
bere v úvahu, že tělo a mysl jsou
navzájem propojeny, a soustřeďuje se
na celou osobnost člověka (z pohledu
duševního, emočního, duchovního
i fyzického).
Bioinformační přípravky účinkují
v lidském organismu ve dvou hlavních
úrovních – přírodní substance ovlivňují
přímo tělesné orgány, a bioinformace
působí díky principu biorezonance
na řídící podkorová centra v mozku.
Prostřednictvím bioinformací
dochází k zesílení účinku produktů
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a k harmonizaci celého energetického
systému člověka. Pět bylinných
koncentrátů je složeno tak, aby
korespondovaly s energií pěti základních
přírodních prvků, jejichž vzájemná
součinnost je podle tradiční čínské
medicíny klíčem ke zdraví: Vironal – Kov,
Regalen – Dřevo, Renol – Voda, Gynex
– Země, Korolen – Oheň.
Tento systém přípravků pokrývá svými
účinky všech dvanáct základních
energetických drah – meridiánů, skrze
něž působí na detoxikaci a regeneraci
celého organismu. Přípravky je možné
užívat postupně v naznačeném pořadí
jako celkovou detoxikační kúru pro
preventivní posílení zdraví, a aktivovat
tak celý energetický systém organismu,
nebo cíleně – jednotlivě podle povahy
konkrétního zdravotního problému.
Pro přesné určení pořadí a cílené užívání
je vhodné poradit se s odborníky
v Klubech Energy, kde je rovněž možné
nechat si vytestovat optimální produkt

pomocí EAV přístroje Supertronic.
Systém Regenerace v Pentagramu®
je vedle pěti bylinných koncentrátů
určených k vnitřnímu užití doplněn o pět
bioinformačních krémů, které rovněž
odpovídají energiím pěti prvků TČM:
Droserin – Kov, Protektin – Dřevo,
Artrin – Voda, Cytovital – Země, Ruticelit
– Oheň. Krémy lze užívat jak v kombinaci
s bylinnými koncentráty, tak samostatně,
kdy je aplikujeme lokálně na místa
průběhu příslušných energetických drah
nebo nad uložení orgánů, které tyto dráhy
ovlivňují.
Podrobnější informace o zmiňovaných
produktech najdou zájemci v brožuře
„Regenerace v Pentagramu®“, která je
k dostání v každém Klubu Energy.
Bylinné koncentráty a krémy je možné
použít buď samostatně, případně
podle individuálních potíží kombinovat
s dalšími přípravky z nabídky Energy.
Spojení vnitřního užívání koncentrátu

RŮŽICE PENTAGRAMU®
KOROLEN
RUTICELIT
SRDCE, OSRDEČNÍK
OHEŇ
TENKÉ STŘEVO, TŘI OHNIŠTĚ
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REGALEN – PROTEKTIN
Ovlivňují dráhu jater, žlučníku, žaludku,
sleziny a dráhu řídící. Hodí se zejména při
zažívacích obtížích a v případech potřeby
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VIRONAL – DROSERIN
Ovlivňují především dráhu plic, tlustého
a tenkého střeva, sleziny. Oba výrobky
lze využít preventivně, ale i při akutních
virových a bakteriálních infekcích, jako
jsou chřipky, angíny, záněty horních cest
dýchacích, při teplotě, k vyvolání pocení,
též k vylepšení činnosti imunitního
a lymfatického systému. Vironal je vhodné
podávat i při léčbě antibiotiky. Droserin
pomáhá u prvních chřipkových příznaků.
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spolu se zevním použitím krému
otevírá další možnosti regenerace, ať už
preventivní, či terapeutické. Z obrázku
Růžice Pentagramu® (viz vpravo nahoře)
jsou patrné základní údaje o tom,
ke kterým orgánům se vztahují které
přípravky:
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detoxikovat a regenerovat organismus
(poruchy žlučníku, nadýmání, stavy
vyčerpanosti, astma, alergie, ekzémy atd.).
Regalen se hodí k jarní očistné kúře,
Protektin zabírá na všechny svědivé
vyrážky.
RENOL – ARTRIN
Osvědčují se především při poruchách
na dráze ledvin a močového měchýře.
Při regeneraci této oblasti s úspěchem
pomáhají. Oba produkty se používají
u degenerativních onemocněních kloubů,
při otocích končetin a okolí očí. Renol se
uplatní také pro zvyšování imunity. Artrin
je ideální krém pro ošetření pohybového
aparátu.
GYNEX – CYTOVITAL
Ovlivňují zejména dráhu početí a dráhu
tří ohnišť. Urychlují celkovou regeneraci
organismu žen i mužů a vyznačují
se protizánětlivými účinky. Kromě
příznivého působení u ženských chorob

pomáhá Gynex mimo jiné snižovat chuť
k jídlu při redukčních dietách, úspěšně
též stabilizuje psychiku a má vynikající
účinky na pleť. Cytovital zabraňuje
vzniku vrásek a působí proti celulitidě.
KOROLEN – RUTICELIT
Oba produkty řeší problémy na dráze
srdce, řídící a tří ohnišť. Korolen je
vhodný jako prevence srdečně-cévních
onemocnění, při zvýšené hladině
cholesterolu, stresech, únavovém
syndromu nebo pro zlepšení kvality
krve. Navíc podporuje činnost CNS,
pomáhá při nespavosti, senilitě
a většině psychických poruch. Účinky
Ruticelitu mimo jiné zpevňují cévní
stěnu.
Uplatnění koncentrátů Pentagramu®
je v oblasti prevence i pomoci při
zdravotních problémech velmi široké,
úspěšně je lze kombinovat i s léčebnými
postupy klasické medicíny.
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