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Záleží vám na kvalitě
vašeho života?
Regenerace
v Pentagramu®
je jedinečný způsob
očisty organismu

www.energy.cz

Využijte nabídku
Klubů Energy

Vítejte
mezi námi!
S úctou k přírodě a čistým úmyslem
nám bylo umožněno vytvořit
mimořádně účinný a nadčasový
koncept pro regeneraci těla
a vyrovnanost mysli. Lidský
organismus vnímáme jako jeden
celek. V něm neexistuje ani zdraví
ani nemoc. Pouze harmonie
a disharmonie. Hledáme příčiny
vychýlení z rovnováhy a jemným
ovlivňováním navracíme tělu
přirozenou sílu a vitalitu. Všechny
naše produkty jsou vyrobeny
s hlubokou odpovědností a využitím
nejnovějších poznatků fytoterapie,
aromaterapie, homeopatie
a s respektem k principům tradiční
čínské medicíny.

start – magazín vitae
VITAE – magazín pro spotřebitele produktů Energy, speciální vydání pro nové členy
a poradce. Evidenční číslo MK ČR E 15476.
Vydává: Energy Czech Republic a.s., Trojská 39/201, Praha 7, PSČ 171 00, IČ 03737195,
tel.: 283 853 853, fax: 283 853 854, e-mail: info@energy.cz; www.energy.cz.
Adresa redakce: Energy Czech Republic a.s., Trojská 39/201, Praha 7, PSČ 171 00;
tel.: 283 853 853, 736 537 333, fax: 283 853 854, e-mail: katerina.himmelova@energy.cz.
Šéfredaktorka: MUDr. Kateřina Himmelová. Odborná rada: MUDr. Bohdan Haltmar,
MUDr. Jiří Hanzel, Eva Joachimová. Obrazový editor: Jana Kuntová.
Foto: Dreamstime, Energy Czech Republic a.s.
Jazyková úprava: Mgr. Renáta Pekařová, PhDr. Vítězslav Bon.
Grafická úprava: Radical Design, s.r.o.
Datum vydání: prosinec 2017.

Pečujte
o své
zdraví
OBSAH
Kdo jsme: naše filozofie
Zdraví není samozřejmost
Systém Regenerace v Pentagramu®
je unikátní způsob očisty organismu
Přípravky Pentagramu® koncentrátů
– moderní forma fytoterapie
Budoucnost patří bioinformacím
Výjimečnost bylinných krémů
Jak co nejúspěšněji „nastartovat“ organismus
Diagnostika Supertronicem
Energy pro zdraví, k prevenci i řešení obtíží
Zelené potraviny
Humáty mají široké terapeutické využití
Dopřejte si rituál!
Beauty kosmetika: tajemství skryté uvnitř
Veterinární řada
Navštivte nás v našich klubech
Prezentujeme se na veletrhu
Univerzita Energy
Kompletní informační servis

04
05
06
08
08
09
10
11
12
14
16
17
18
20
22
24
25
26

Kdo jsme:
naše filozofie
Jako původní česká společnost jsme dokázali nejen efektivně
propojit vlastní vývoj a výrobu, ale také najít jedinečný
způsob, jakým se naše produkty dostávají do rukou našich
zákazníků.
Inovativní nutraceutika, terapeutická i pěsticí kosmetika
a veterinární produkty – všechny naše přípravky jsou
v maximální míře přírodní, šetrné a mimořádně účinné. Při jejich
vývoji dbáme na širokou myšlenkovou platformu a synergické
spojení mezi odbornou veřejností, lékařskými kruhy a terapeuty.
Respektujeme nejnovější poznatky vědy a zároveň čerpáme ze
znalostí a zkušeností tradičních, medicínsko-filozofických učení.
Základ široké nabídky tvoří jedinečné produkty Regenerace
v Pentagramu®. Pět přípravků, reprezentujících pět základních
elementů: Dřevo, Oheň, Zemi, Kov a Vodu. Jako celek se
vzájemně doplňují, vyrovnávají a společně vytvářejí systém pro
účinnou regeneraci celého těla.
Produkty a komplexní, citlivě nastavenou péči o zákazníka
chápeme jako neoddělitený celek. Kvalitní a hloubková
diagnostika, přednášky, vlastní magazín a odborné vzdělávání
jsou jen částí naší činnosti, kterou nadále rozšiřujeme
pro všechny naše klienty.
Cítíme a pevně věříme, že lidský kontakt je i v dnešní
době nenahraditelný. Proto neustále doplňujeme seznam
autorizovaných míst, kde lze získat naše produkty a odbornou
péči. Výrazně se zaměřujeme na vytvoření harmonického
a klidného prostředí v Klubech Energy, kde jsou připraveni
podat Vám pomocnou ruku naši odborníci, terapeuti a lékaři.
S členstvím v Klubu Energy získává každý zákazník zdarma
i předplatné magazínu VITAE, neobyčejného časopisu pro
Vaše obyčejné dny. Vychází již přes 20 let a najdete zde nejen
všechny aktuální informace, ale zejména kvalitní rozhovory,
rady, názory a životní inspiraci.
Naše energie Vám může být průvodcem a pomocníkem k tomu,
abyste dokázali pozitivně změnit věci, které jsou ve Vašem
životě důležité. Obnovit fyzické síly, nastolit duševní rovnováhu,
sdílet a pomáhat nebo rozšířit obzory svých profesních
dovedností. Rozhodnutí stát se součástí Klubu Energy znamená
Váš první a nejdůležitější krok.
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Zdraví není
samozřejmost
Přestože moderní medicína dosahuje úžasných pokroků
v operačních postupech i léčbě akutních nemocí, základem péče
o naše zdraví po staletí vždy byla a nadále zůstává medicína
celostní. Respektuje člověka jako jeden celek – jeho tělo, mysl,
duši i emoce.
Člověk, zvyklý žít po tisíciletí v těsném vztahu s přírodou, byl
v posledním století – ve zlomku času své existence – vržen do
prostředí plného syntetických chemických látek, znečištěného
ovzduší, jedů v potravě a stresu. Je pochopitelné, že to vše
neúměrně zatěžuje imunitní systém, v těle dochází ke kumulaci
toxických látek, a lidský organismus tak snadno podléhá
nejrůznějším onemocněním. Chemické léky, jichž stále přibývá,
eliminují však pouze příznaky chorob, ale neodstraňují příčinu
problému. Odborně řečeno – současná alopatická medicína se
orientuje na léčbu symptomatickou, nikoli kauzální. Samozřejmě
ke škodě věci. A tak je dobře, že dnešní doba začíná slyšet na
alternativní metody léčby, opírající se o čistě přírodní substance,
které detoxikují a regenerují organismus a navracejí člověku
energii a vitalitu.
Zdraví není samozřejmost a je třeba věnovat mu péči. Sami
vědci se dnes čím dál více zabývají přírodními zdroji léčiv
a alternativními způsoby léčení, které posilují schopnost
organismu ozdravit se vlastními silami, bez použití chemikálií.
Zamýšlejí se nad metodami starých civilizací, jejichž léčebné
postupy používaly nejen přírodní medikamenty, ale braly
například v úvahu i postavení planet a využívání léčivé energie
vesmíru. Koneckonců vždyť i synteticky vyrobené léky mají
svůj prazáklad v přírodě. K zajímavým závěrům nutně dojdeme,
zamyslíme-li se sami nad sebou.
Ačkoliv je pro nás přirozené udržovat v čistotě svůj domov, svůj
pracovní prostor a pečlivě se staráme o své auto, svoje tělo často
zanedbáváme. V jisté fázi života hřešíme na to, že se nám líbí žít,
nestřídmě jíme, pijeme, oslavujeme, cestujeme a neomezeně
vychutnáváme veškeré požitky, jež nám svět nabízí. Postupem

NAŠE PRODUKTY
DOPORUČUJÍ LÉKAŘI
Přípravky Energy je možné kombinovat s klasickými léky,
avšak nasazení, a tedy i vysazení léků, by měl uživatel
nechat vždy na svém ošetřujícím lékaři. Tyto přípravky
mají preventivní, ale také regenerační účinky. Pracují
s vlastními léčivými silami organismu, jejichž úkolem
je docílit harmonii v těle v souladu s přírodou. Pokud
jde o nemocného v komplikovaném stavu, je vždy
třeba doporučit návštěvu lékaře. Produkt, odpovídající
aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta, dokáže přesně
určit přístroj Supertronic.

ODBORNÁ RADA
Od začátku svého působení spolupracuje společnost
Energy s lékaři, odbornými specialisty a terapeuty
nejrůznějšího zaměření. Nejužší spolupracovníci jsou
členy Odborné rady, která je garantem vysokého
standardu nabízených produktů a služeb a zodpovídá za
zvyšování odborného kreditu firmy.

času ale zjistíme, že ne každá strava nám dělá dobře, nedostatek
pohybu že přináší bolest a nepravidelný režim choroby. Teprve
potom se v tom lepším případě začínáme zajímat o zdravou
životosprávu a o vše, co s ní souvisí. Člověk je bohužel hazardér,
který se nerad vzdává některých požitků, aniž si včas uvědomí, že
klíčem k dlouhému a zdravému životu je předcházení nemocem,
tedy prevence. Zdraví lze upevňovat prostřednictvím výživy,
sportu, relaxace, léčivých rostlin a také stravních doplňků, a ačkoliv
jmenované metody nenahradí preventivní lékařské prohlídky,
mohou být důležitými komplementy, pomocí kterých můžeme
procházet všemi životními etapami zdraví, šťastní a plni energie.
Zohledníme-li přirozené potřeby vlastního těla, pak můžeme
být v tomto směru určitě úspěšní. Zdraví není samozřejmost,
ačkoliv je základním předpokladem pro spokojenost a úspěch jak
v zaměstnání, tak i v rodinném a společenském životě.
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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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PROTEKTIN

N
OVÁ
UTL AČ

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:

RO

RENOL
ARTRIN

VIRONAL
DROSERIN

LEDVINY
VODA
MOČOVÝ MĚCHÝŘ

PLÍCE
KOV
TLUSTÉ STŘEVO

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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Přípravky Pentagramu®
koncentrátů – moderní
forma fytoterapie
Využití léčivých rostlin je
terapeutickou metodou starou téměř
jako lidstvo samo. Původní doslova
alchymistické postupy se během staletí
proměnily v respektovaný, účinný
a šetrný způsob k řešení více či méně
závažných zdravotních obtíží.
Pro dosažení hlubokého a efektivního
účinku jsme se rozhodli vyvinout
vyspělou formu fytoterapeutických
přípravků, tzv. superkoncentrátů.
V čem spočívá jejich výjimečnost?
Výroba jakéhokoliv produktu na bázi
extraktů začíná vlastně přímo v přírodě.
Byliny jsou získávány volným sběrem
nebo na určených bylinných zahradách,
kde jsou šetrně odebrány a je oddělena
jejich požadovaná část. Některé z nich
jdou k dalšímu zpracování za čerstva,
pro některé je vhodnější pomalé sušení
a uskladnění pro pozdější použití.
Takto připravené směsi, které
svým poměrem musejí odpovídat

přesné receptuře budoucího
přípravku, jsou připraveny k prvnímu
a nejdůležitějšímu technologickému
kroku, kterým je extrakce. Přestože
dnes existuje nespočet způsobů, jak
získat z rostlinného materiálu účinné
látky, nejlepším a nejefektivnějším
z nich je stále vodně-lihová báze.
Proto se naše směsi ponoří do této
lázně v průměru na čtrnáct dnů, aby
postupně uvolňovaly a předávaly to
nejlepší z nich.
Druhá fáze je tou technologicky
vyspělejší, která zároveň odlišuje naše
výrobky a jejich výslednou funkčnost od
všech ostatních. Extrakty jsou vakuově
vysoce koncentrovány a odpařovány
tak, aby výsledným produktem
byl superkritický koncentrát bez
obsahu měřitelného alkoholu. Oproti
běžným extraktům vykazuje násobné,
terapeutické hodnoty účinných látek
a zároveň tvoří v konečném produktu
až 90 % obsahu.

Budoucnost patří
bioinformacím
Jedinečná detoxikační a regenerační
terapie pomocí produktů Energy je
založena na principu rezonance a působení
bioinformací na lidský organismus. Stejně
jako existuje rezonance, lze hovořit
i o biorezonanci. Ta je základem fungování
homeopatie, bioterapie, systému
Regenerace v Pentagramu® a také
přístrojů fungujících na principu EAV, které
se úspěšně používají u nás i v zahraničí při
terapii řady civilizačních chorob.
Bioinformace jsou elektromagnetické
frekvence, jež ovlivňují biochemické
reakce a napodobují řídící kmitočty
podkorových center mozku, regulujících
vegetativní nervovou soustavu a práci
vnitřních orgánů. Frekvenční vzor
bioinformací je ovšem jen podobný,
a proto se musí dodávat opakovaně
v pravidelných intervalech. Působí pak na
principu rezonance.
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V každém organismu je možné dříve či
později podle určitých pravidel vyvolat
regenerační proces. Stačí, aby se použitá
informace alespoň zčásti podobala té,
kterou potřebujeme ovlivnit. Kombinace
používaných frekvencí urychlují,
zpomalují nebo úplně zastavují některé
biochemické reakce. Tím umožňují lépe
využít obsahové látky v jednotlivých
přípravcích, případně mohou odstranit
jejich nežádoucí vedlejší účinky.
Výsledkem ošetření produktů bioinformací
je jejich o 40 až 80 % vyšší účinnost
oproti přípravkům bez bioinformace.
Opakovaným použitím správné informace
lze v těle postupně vyrušit nebo utlumit
původní negativní informaci. Tento proces
pak může stačit k vyvolání regeneračního
pochodu a současně dojde k úpravě
energetických poměrů v meridiánech
a k návratu ztracených sil.

Výjimečnost
bylinných krémů
Krémy Pentagramu® obsahují na rozdíl od jiných mastí
s 1 až 3 % bylinných výtažků výjimečný 50% podíl bylinného
extraktu. Pečlivě vyladěná kompozice je navíc obohacena
o bioinformace, které zesilují efekt samotných účinných
látek. Tukový základ krémů tvoří čistě přírodní rostlinné
oleje, jejichž nespornou výhodou je přirozeně vysoký obsah
pěsticích a ochranných látek a vitaminů (ricinový, lněný,
sezamový, sójový, makový či konopný olej). K dalším účinným
složkám patří například lipozomy, AHA kyseliny a lecitin, které
významným způsobem přispívají k jejich kvalitě. Nedílnou
součástí bylinných krémů je energeticky nabitá minerální
voda z termálního vřídla Podhájska (Slovensko) s vlastnostmi
srovnatelnými s vodou z Mrtvého moře, dále humát draselný
se silnými protizánětlivými účinky a výtažky ze vzácných
pryskyřic (myrha, kadidlo, Croton lechleri), jež zajišťují
maximální regenerační efekt krémů.
Krémy Pentagramu® jsou výjimečné nejen svým složením,
ale i možnostmi terapeutického využití. Jejich původ je
zaručeně přírodní, neobsahují žádné stabilizátory ani
syntetické vůně, a proto nevyvolávají nepříznivé kožní
reakce. Protože účinné látky jsou v krémech Pentagramu®
smíchány s olejovým základem, pronikají velmi snadno
do hlubších vrstev pokožky a odtud i do tkání. Používání
bioinformačních krémů ovlivňuje tedy pozitivně nejen
samotnou pokožku, ale prostřednictvím energetických
drah i hluboko uložené orgány a jejich soustavy.
Při přesném směrování působení krémů je vhodné
využít metody reflexní terapie a aplikovat je na
reflexní zóny jednotlivých orgánů na dlaních
nebo chodidlech. Účinnost zvýšíme i tím,
když budeme na zóny působit v době, kdy
je příslušný meridián (energetická dráha)
v aktivní fázi.
Systém Pentagramu® představuje
mimořádně užitečnou diagnostickou
pomůcku, která pomůže lépe a snadněji
pochopit příčiny nemocí a problémů.
Měli bychom si ale uvědomit, že příčiny
našich obtíží neleží pouze ve vnějším
světě, v působení vnějších faktorů,
jako jsou viry, bakterie, války, hurikány
či vzrůstající znečištění ovzduší.
Řadu nemocí si způsobujeme sami,
svými špatnými stravovacími
návyky, chorobnými duševními
procesy a potlačovanými či
nezvládnutými emocemi.
Pentagram® tedy není jen
prostředkem k tělesné
a duševní rovnováze,
ale i učitelem na cestě
k poznání nás
samotných.
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Jak co nejúspěšněji
„nastartovat“ organismus
Ani sebedokonalejší přípravek nemůže nahradit řídící
frekvence nervového systému. Ty se obměňují podle potřeby
orgánů, kdežto přípravek je „namíchán“ jednou provždy.
Lze jej však přirovnat ke startéru, jenž zahájí regenerační
pochody. Jakmile regenerace začne probíhat, je nutné nechat
dokončení procesu na řídících centrech těla a přípravek po
doporučené době vysadit.
Pokud to neuděláme, organismus na produkt přestane
reagovat. Proto je tedy nutné užívání opakovat s pravidelnými
přestávkami. U lehčích zdravotních potíží doporučujeme
3 týdny užívání, u středně těžkých dysfunkcí pak po 3 týdnech
udělat 1 týden přestávku a kúru ještě zopakovat. U těžších
stavů a starších lidí jsou někdy nutné 3× 3 týdny užívání, vždy
s týdenními pauzami.
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Další nutností je dopřát čas řídícím strukturám nervového
systému k nápravě předchozí škody ve funkci orgánu. Měníme-li
jeden přípravek za druhý s doporučenou týdenní přestávkou,
nemusí být tato pauza vždy dostačující. Zde tedy doporučujeme
přestávku alespoň 14 dní až jeden měsíc mezi dvěma různými
produkty, aby byl proces regenerace dokončen. Řídící centra
nemusí mít vždy dostatek energie k nápravě poškození na
více úrovních. Zatímco dokončují započatou regeneraci po
předchozím užívání, předčasné podávání jiného přípravku
může přeorientovat regeneraci jiným směrem, a eliminovat
tak předchozí účinky. Mladému organismu stačí kratší pauza,
s přibývajícím věkem by se přestávky měly prodlužovat.
Optimální produkt i postup při užívání vám poradí odborníci
v Klubech Energy po proměření energetiky vašeho těla
Supertronicem.

Diagnostika
Supertronicem
Jednou z definic zdraví je rovnováha energií v těle. Každé její vychýlení může
časem přinést zdravotní problém, o němž zpočátku nemáme ani potuchy.
Kdy je nemoc v latentním stavu, může však spolehlivě určit přístroj, fungující
na principu elektroakupunktury podle Dr. Volla (EAV). Poradci firmy Energy
používají pro měření energetiky v těle Supertronic. Jde o elektronický přístroj,
který prostřednictvím měření elektrického odporu kůže v přesně definovaných
akupunkturních bodech zjišťuje momentální energetický stav orgánového
meridiánu, případně přímo orgánu nebo jeho tkáně. Laicky řečeno – zjišťuje, jakým
způsobem řídí autonomní centra v mozku a v páteřní míše činnost jednotlivých
orgánů a jejich tkání. Navíc umožňuje testování vhodnosti bioinformačních
přípravků pro konkrétního člověka.
Změřením bodů na rukou a nohou
a následnou analýzou jejich hodnot lze
poměrně přesně zjistit zdroj případných
potíží. Je možné určit druh stresu, které
enzymatické systémy nepracují na 100 %,
zda nejde o poruchu vstřebávání v tenkém
střevě, je možné odhalit i infekční stavy.
Nejedná se o lékařskou diagnostiku, ale
o zjištění funkčnosti jednotlivých systémů.
Po této analýze je možné přímo vytestovat
konkrétní přípravek nebo kombinaci
produktů, které pomohou k obnově
funkce orgánu – k jeho regeneraci.
Energetická diagnostika je neinvazivní
metoda, která již v předstihu odhalí
funkční potíže v určitém orgánu. Největší
význam má pro prevenci zdraví, kdy
je regenerace nejúčinnější a kdy lze
spolehlivě odstranit příčinu poruchy
funkce orgánu. Pokud se zdravý člověk
nechá změřit minimálně 1× za půl roku,
nemusí mít obavy z nebezpečných
chronických onemocnění. Přístroj prokáže
funkční poruchy ještě před manifestací
symptomů, následné regenerační
působení vytestovaného přípravku zabrání

dalšímu rozvoji poruchy a vrátí funkci
příslušného orgánu do normálních hodnot.
Pokud již měřený klient vykazuje určité
symptomy, Supertronic dokáže zacílit
regeneraci přímo na původ onemocnění
a organismus se vrací mnohem rychleji
k normálu. I v případě těžkých a mnohdy
neléčitelných postižení dochází alespoň
k částečné nápravě během 6 až 9 měsíců
cílené regenerace. Jak dlouho bude
regenerace trvat, závisí na hloubce a délce
postižení. U mladých lidí nebo u potíží,
které se objevily v nedávné době, může
dojít k nápravě i do 3 týdnů. Regeneraci lze
většinou kombinovat s klasickou léčbou,
neboť princip regeneračního působení je
naprosto odlišný od působení klasických
léčiv. Metoda měření Supertronicem je
určena k odhalování funkčních problémů,
čímž se liší od lékařské diagnostiky, kdy se
detekují organické poruchy a anatomické
změny. Nelze tedy zaměňovat lékařskou
diagnostiku s diagnostikou energetickou,
která však vhodně doplňuje klasickou
medicínskou diagnostiku a je prospěšnou
alternativou péče o zdraví.

MĚLI BYSTE VĚDĚT
» Přestože mají přípravky Energy
široké pole účinků, ovlivňuje každý
z nich vždy jen určitou oblast těla.
Produkt, který užíváme, připravuje
další systém orgánů pro regeneraci,
a tak dochází k postupnému
ozdravení celého těla. Řešíme
jeden problém za druhým.
Regenerace tak může někdy trvat
déle, vzhledem k postupnému
odstraňování potíží.
» Při chronických stavech a při
podávání přípravků dětem je vždy
vhodnější začínat nižšími dávkami
– od jedné kapky postupně
k doporučenému dávkování.
V těhotenství a při komplikovaných
zdravotních potížích je nutná
porada s lékařem.

Energy pro zdraví,
k prevenci i řešení obtíží
Důmyslný a inovativní systém Regenerace
v Pentagamu® je rozšířen o řadu
nadstavbových produktů tak, abychom
našim zákazníkům mohli nabídnout
jednoduchý a přehledný koncept pečující
o zdraví celého organismu.

Známé rostlinné afrodiziakum Tribulus
terrestris má kromě příznivého působení
na hormonální systém, celkovou výkonnost
a kondici také řadu metabolických účinků
a podporuje funkce životně důležitých
orgánů.

OSTATNÍ BYLINNÉ KONCENTRÁTY
Svou podstatou jsou podobné produktům
Pentagramu®, avšak rozvíjí především
možnosti adaptace a stimulace našeho
organismu. Stimaral je určen pro lepší
přizpůsobení organismu zvýšené psychické
námaze a novému prostředí. Lze jej využít
pro zklidnění, lepší soustředění a zvýšení
činnosti mozku. King Kong představuje
vynikající doplněk pro sportovce, osoby se
zvýšenými fyzickými a psychickými nároky,
seniory a pacienty v rekonvalescenci, po
úrazech a operacích.

OBRANA PROTI INFEKCI
Toto slovo je mnohokrát skloňované
lékaři i laiky. Všechny zajímá, jak se
účinně chránit a bránit proti bakteriím,
virům a plísním. Protože žijeme v době,
kdy některé léky ztrácejí svoji účinnost,
získávají jejich pozici přírodní látky, které
působí efektivně a nezatěžují organismus.
Řada Grepofit ve formě kapslí, kapek,
spreje i nosní vody tyto podmínky dokonale
splňuje. Produkty obsahují extrakt z grepu
nebo grepových jader a další složky
s přirozeným protiinfekčním působením.
Přípravek Drags Imun je surová pryskyřice,
získávaná z jihoamerické rostliny Croton
lechleri rostoucí v oblasti Amazonie, kde
je již po staletí nedílnou součástí lidového
léčitelství domorodých obyvatel. Je ceněný
především pro své antivirové, antibakteriální
a antioxidační účinky. Jeho působení
vhodně doplňuje mýdlo Drags Imun.

SOLITÉRNÍ BYLINNÉ KONCENTRÁTY
Účinky některých léčivých rostlin jsou
natolik výrazné, že jejich působení je
nejefektivnější v jednodruhovém složení.
Annona muricata se osvědčila jako
podpůrná péče u onkologických pacientů.
U rezistentních infekčních onemocnění,
která se opakují, odolávají klasické
i alternativní léčbě a způsobují velké
zdravotní komplikace, je dobrou volbou
Cistus incanus, extrakt z růže skalní.
Pomáhá zejména u chorob vyvolaných viry,
ale i bakteriemi, plísněmi nebo chlamydiemi.
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DALŠÍ STRAVNÍ DOPLŇKY
Nabídka dalších přírodních produktů
je pestrá a na požadavky zákazníků se
stále rozšiřuje. Krátce se zmíníme o těch
nejžádanějších. Flavocel obsahuje účinnou

kombinaci vitaminu C, silic a flavonoidů
z ibišku súdánského, Imunosan komplex
vybraných extraktů z léčivých hub sestavený
dle tradičních východních učení a Peralgin
extrakt z rostliny perily křovité jako první
pomoc při alergických potížích. O podporu
pohybového aparátu se stará Skeletin
s výtažkem ze sépiové kosti, Revitae
s obsahem přírodních antistresových látek
dodá sílu při nadměrné fyzické či psychické
zátěži a Vitamarin doplňuje tolik potřebné
nenasycené mastné kyseliny.
PŘÍRODNÍ MINERÁLY A VITAMINY
Přírodní extrakty z rostlin a plodů jako
plnohodnotné zdroje nezbytných vitaminů
i minerálů mají oproti uměle vyráběným
formám nesporné výhody. V přírodě se
nacházejí tyto prvky vždy v harmonii
s dalšími látkami, které ve výsledném
komplexu hrají nezastupitelnou roli.
Jsou nesmírně významné zejména kvůli
synergickému efektu, kterým posilují
jejich účinek, vstřebatelnost a celkovou
využitelnost. Zatímco Fytomineral dodává
tělu téměř absolutní spektrum vysoce
vstřebatelných minerálů v koloidní formě,
Vitaflorin kombinuje nejlepší přírodní
zdroje vitaminů v jejich nejúčinnějším
složení a formě.
PROBIOTIKA
Probiotické kultury bakterií pomáhají
v trávicím traktu člověka udržovat zdravou

mikroflóru, která je důležitá pro správné
trávení a dobrou imunitu. Probiotika brání
množení choroboplodných mikrobů,
především bakterií a plísní, ve střevním
traktu i celém organismu. Kromě toho
hrají roli při prevenci vzniku nádorů
a potravinové alergie. Jsou vhodná jako
doplněk léčby antibiotiky, užívají se v jejím
průběhu i po ní.
Probiosan obsahuje nejen prospěšné
bakterie, ale také sladkovodní řasu
chlorelu, která dodává produktu navíc
vysoké množství prospěšných nutrientů
a umocňuje tak detoxikaci a výživu.
Probiosan Inovum je obohacen
o významné kolostrum a betaglukany, které
podporují zaměření produktu na celkové
posílení imunity.
BYLINNÉ ČAJE
Zatímco koncentráty patří mezi terapeutické
nástroje „první třídy“, čaje náleží do
skupiny pomalého ovlivňování, které má
především při dlouhodobém používání
svůj nesporný význam. Účinné látky jsou
ve většině případů rozpustné ve vodě a po
určité době varu přecházejí z rostlinné
hmoty do vodného roztoku. V nabídce
našich čajů jsou byliny pocházející
z jihoamerických pralesů: Lapacho
s výrazným protizánětlivým, antioxidačním
a protirakovinným působením, Chanca
Piedra používaná zejména u chorob
zažívacího a močopohlavního ústrojí
a Uncaria tomentosa (Vilcacora) osvědčená
u zánětlivých a infekčních onemocnění.
Smilax officinalis harmonizuje dráhu

ledvin a močového měchýře, Tribulus
terrestris se využívá při neplodnosti u mužů
i žen a Maytenus ilicifolia působí na
trávení, imunitu a doporučuje se v období
menopauzy.

OPTIMÁLNÍ
PODMÍNKY
PRO REGENERACI

KOUPELE
Biotermal je účinnou koupelovou solí
třetihorní termální vody. Péče o pokožku
celého těla a podpora detoxikace formou
koncentrovaných koupelových přísad je
nedílnou součástí produktové nabídky.
Bioinformační koupelová sůl Biotermal
z termální vody vřídla Podhájska vykazuje
výrazné regenerační účinky a podporuje
vyplavování toxických látek z těla. Má
uklidňující a relaxační vliv na psychiku,
působí proti bolesti a zlepšuje stav
pohybového aparátu.

Základem regenerace je
detoxikace těla, proto je třeba
zajistit mu dostatečné množství
tekutin, nejlépe čisté vody, aby se
uvolněné nežádoucí látky mohly
z organismu dobře vylučovat.
Pokud dodržujete vhodná dietní
opatření, vyhýbáte se chemicky
konzervované stravě, nadměrné
konzumaci červeného masa,
salámů, konzerv, kávy, cukru
a podobných poživatin, vyhnete-li
se stresovým situacím a do svého
života zařadíte více pohybu, pak se
vaše úspěchy v regeneraci znásobí.
Každý toho není bohužel schopen,
a tak je přinejmenším žádoucí,
abychom se k tomuto ideálu
alespoň co nejvíce přiblížili.

ANTISEPTICKÉ PRODUKTY
Audiron je vynikajícím prostředkem
k ošetření uší a s nimi spojenými obtížemi,
své uplatnění najde také u onemocnění
způsobených herpetickými viry.
Legendární Spiron okamžitě navodí
v jakémkoliv prostředí atmosféru
harmonie a klidu, napomůže očistě
mysli a zajistí dobrý spánek. Je ideální
pro osvěžení a dezinfekci nejen ovzduší,
ale i ran a nejrůznějších předmětů.
Obsahuje synergii vybraných přírodních
silic.
ZUBNÍ PASTY
Základem zubních past Diamond, Silix
a Balsamio je třetihorní termální voda,

komplex bylinných extraktů a Croton
lechleri, který jim dodává zcela přírodní
pěnivost. Poskytují nejen základní
očistu, ale působí mikrobiálně a skrze
reflexní zóny na jazyku ovlivňují
i spojené energetické dráhy těla. Díky
přírodním silicím zanechávají v ústech
velmi příjemný pocit a dlouhodobě je
ochraňují.
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KVINTESENCE PŘÍRODY

Slovo „kvintesence“ vychází z Aristotelovy
přírodní filozofie a je odvozeno od latinského
sousloví „quinta essentia“, tj. pátá podstata,
esence, v alchymistické tradici pátý,
nebeský živel…
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Zelené potraviny
Kvintesencí dnešní doby jsou bezesporu
zelené potraviny, někdy označované
jako superpotraviny. Pocházejí z čistě
přírodních zdrojů s minimální mírou
úpravy a jejich význam spočívá
v obsahu rozmanitých nutričních prvků.
Jsou zdrojem nezbytných vitaminů,
minerálů, enzymů, antioxidantů,
aminokyselin a dalších látek důležitých
pro náš organismus. Zatímco syntetické
přípravky jsou souborem izolovaných
látek, jednotlivé účinné složky zelených
potravin pracují ve složitých a přesně

definovaných vazbách. Fungují na
principu synergie, vzájemného působení
většího počtu látek, jejichž výsledný
efekt se násobí. Všechny účinné
složky jsou navíc obsažené v ideálních
poměrech, které zajišťují jejich správné
vstřebávání a optimální využití.
Naším posláním je hledání těch
nejlepších kvintesencí, které se ještě
nacházejí v zapadlých koutech naší
planety, na ostrůvcích čistého životního
prostředí. Pouze tam, v panenské přírodě,

získáváme biologicky nejkvalitnější
zdroje, které šetrně zpracováváme,
důkladně kontrolujeme a čerstvé je
balíme. Skutečnou podstatou, duší
těchto produktů je jejich rodný list, místo
původu, jejich energie a dotek lidí, kteří
se podílejí na tom, aby byly opravdovou
kvintesencí přírody.
Zelené potraviny mohou být tam, kde
jste vy. Prozkoumejte účinky a chutě
z jejich široké nabídky.
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Humáty mají široké
terapeutické využití
V poslední době je zaměřena velká
pozornost na vnitřní a vnější užívání
výtažků z rašeliny, které mají velmi
široké spektrum pozitivních účinků
a významný vliv na detoxikaci celého
organismu. Tak zvané huminové
látky mohou trvale vázat řadu
toxických a mutagenních sloučenin
organického původu nebo cizorodých
mikroorganismů a bez rizika poškození
organismu je vyloučit z těla ven.
Výčet účinků těchto látek je velmi široký.
Vedle antivirového, antibakteriálního
a protiplísňového působení byly
prokázány i jejich účinky analgetické
(zmírňující bolest), velmi výrazné je
především jejich působení protizánětlivé.
Výzkumem bylo zjištěno, že huminové
látky mají vliv na zpomalení rozvoje
některých typů nádorových onemocnění.
Ochranný a preventivní efekt se projevuje
především v případě rakoviny tlustého
střeva a konečníku. Huminové látky
mají mimořádný dopad na zvyšování
přirozené nespecifické obranyschopnosti
díky efektivnímu odstraňování toxických
látek z tlustého střeva. Imunita se zvyšuje
i díky jejich schopnosti stimulovat
aktivitu bílých krvinek. Je také známo,
že katalyzují enzymatické reakce,
a stimulují tím metabolismus. Huminové
látky zlepšují okysličení buněk díky
příznivému vlivu na cévní systém.
Svojí schopností snížit toxické zatížení
a antioxidačním působením ve tkáních
a kloubech mají huminové látky příznivý
vliv na onemocnění celého pohybového
aparátu včetně páteře, při artrózách,
artritidách a dalších degenerativních
onemocněních kostí a kloubů.

Cytosan je velmi vhodný pro detoxikaci
vnitřního prostředí buněk, krve a všech
tělesných orgánů, pro pravidelnou
preventivní i léčebnou očistu těla a pro
nastartování detoxikace, Cytosan
Inovum je výrazně zaměřen na precizní
odstranění všech nežádoucích látek
z celého trávicího traktu.
Cytosan a Cytosan Inovum je možné
rovněž použít zevně jednak k omývání
povrchových poranění, vyrážek
a chronických otevřených ran, jednak
jako velmi účinný kosmetický prostředek
ve formě pleťových masek.
Cytosan Fomentum gel podporuje
detoxikační schopnosti kůže
a její regeneraci a působí výrazně
protizánětlivě i na hlouběji uložené
tkáňové struktury. Obklady z Cytosan
Fomentum gelu je tedy možné použít na
zánětlivá onemocnění vnitřních orgánů.
Účinky humátových přípravků doplňuje
Cytosan šampon, který detoxikuje
pokožku a působí na reflexní zóny.
Balneol je určen především pro koupele,
ale lze z něj vytvořit i léčebný obklad.

Potřeba pravidelné detoxikace lidského
těla je neoddiskutovatelný fakt. I vlivem
sebeukázněnějšího života se lidské
tělo opotřebovává a zanáší odpadními
látkami. Tato toxická zátěž je přirozenou
příčinou stárnutí, náchylnosti k nemocem
a v konečném důsledku také příčinou
přirozené smrti. Stejně tak jako je
nutné pravidelně uklízet
domácnost, aby se
v ní dalo žít, je
nezbytné odklízet
„nepořádek“
i z těla.

Dopřejte
si rituál!
Západní civilizace se stále častěji obracejí ke
starým učením a hledají v nich rozklíčování
dřívějších schopností, které postupem
věků ztratily. Nejcennějším stavem člověka
je setrvávání ve středu, ve svém niterném
těžišti. Každý člověk se od chvíle, kdy se
dokáže vzpřímeně postavit, stává jedincem,
který určuje zeměpisné směry. Od něho
se odečítá sever, jih, východ a západ.
Nejrůznější životní situace nás však často
vychylují z rovnovážného stavu a nebývá vždy
snadné vrátit se zpět do středu, do původní,
výchozí pozice sebe sama. Každý člověk se
svou individualitou, energiemi a emocemi
z tohoto centra více či méně vymyká a onen
kýžený soulad musí v průběhu života tvořit
prostřednictvím vztahů, které mu pomáhají
vrátit se do harmonie – do podstaty lidství.
Pouze tato centrální pozice mu zajišťuje
schopnost využít svou přirozenou sílu.
Nejjednodušší cesta k této rovnováze vede
přes drobné denní rituály.
Pentagram® mýdel a šamponů Energy:
Droserin, Protektin, Artrin, Cytovital a Ruticelit
vychází z unikátní metody Regenerace
v Pentagramu®. Tyto přípravky obsahují stejně
jako bioinformační krémy bylinné extrakty, čisté
přírodní silice a termální vodu z vřídla Podhájska.
Mají nejen příznivý účinek na pokožku a vlasy,
ale přes energetický systém akupunkturních
bodů a reflexních zón ovlivňují i naši celkovou
zdravotní kondici a zpracování emocí. Jejich
výhodou je, že působí šetrně, snadno se
omývají vodou a nezatěžují naše tělo zbytečně
chemickými látkami. Pro hladké rozčesávání
vlasů a jejich výživu slouží Nutritive balsam.
Používáním mýdel a šamponů můžeme vhodně
podpořit a doplnit účinky koncentrátů a krémů
Pentagramu®. Tato kombinace urychlí obnovu
organismu, jejich vzájemná součinnost naplní
tradiční zásadu čínské medicíny – současného
působení zevnitř i zvenčí. Zároveň si můžeme
díky nim vytvořit pravidelný rituál očisty těla
i duše. Přispějeme tím k vytvoření a upevnění
harmonie a využijeme osvědčený recept na
spokojený a smysluplný život. Naše péče o zdraví
a životní vyváženost získá nový, nečekaný
rozměr.
Jednotlivá mýdla a šampony Pentagramu®
podporují působení pěti prvků, takže se
můžeme vydávat bez obav z vychýlení do
různých směrů. A bude nám k tomu stačit jediné.
Zvolit si některý z nich.
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Beauty kosmetika:
tajemství skryté uvnitř

KRÉMY RENOVE:
PĚT PRVKŮ, LÉČIVÉ BYLINY,
VZÁCNÉ OLEJE A ESENCE
Opravdové tajemství se ukrývá nejen
v každém produktu řady pěsticích
krémů Renove, ale především uvnitř
každého z nás. Protože vnější krása je
odrazem stavu našeho vnitřního těla
a mysli, pečujeme nejen o pokožku, ale
navracíme harmonii celému organismu.
Pokud toužíme po dokonalé pleti,
musíme nejdříve porozumět našemu
tělu!
S Pentagramem® pěsticích krémů se nám
otevírá jedinečná příležitost nejenom
pečovat o svoji pleť, aby byla zdravá
a krásná a my se cítili dobře, ale také se
spojit se sebou. Můžeme se díky nim na
sebe naladit, pracovat s intuicí, odkrývat
svoji podstatu a pomáhat sami sobě. Je to
zážitek, který nejsme zvyklí očekávat od
pleťové kosmetiky!
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Základní princip
Výjimečnost pleťovým krémům Renove
propůjčuje již základní filozofie tradiční
čínské medicíny – pentagram pěti
prvků, ze kterého vychází jejich složení
a působení, stejně jako u bylinných
koncentrátů a tělových terapeutických
krémů Pentagramu® Energy. Pět přípravků
Renove: Artrin, Droserin, Ruticelit,
Protektin a Cytovital je svým účinkem
zaměřeno nejen na určitý typ pleti, ale
i orgánovou skupinu, rozpoložení mysli,
nebo vnitřní nerovnováhu organismu.
Jednotlivé krémy na sebe navazují,
vzájemně se doplňují, vyrovnávají
a společně tvoří ucelený systém.
Fytoterapie
Obsah kosmetiky je v nejvyšší možné
míře přírodní. Základem je vysoký, 16%
podíl bylin macerovaných v třetihorní
termální vodě z Podhájske, která jejich
účinek umocňuje svým vyváženým

obsahem minerálů a stopových prvků.
Osvědčené kompozice nastavené na
základě pentagramu, které skvěle fungují,
jsou složené podle druhu přípravku
ze 13 až 19 léčivých bylin shodně jako
v terapeutických krémech Pentagramu®.
Panenské oleje
Pro podporu výživy a svěžího vzhledu
pleti, doplnění vitaminů a minerálních
látek, zmírnění vrásek, rovnoměrného
rozprostření pigmentace a dalších
účinků, které od kvalitní kosmetiky každá
žena očekává, jsou k léčivým bylinám
přidány vzácné rostlinné oleje lisované za
studena. Pocházejí z berberských oblastí
severoafrického Maroka a Tunisu.
Kombinace kontrolovaného sběru rostlin
ve volné přírodě a ručního zpracování
vytváří vynikající podmínky pro jejich
čistotu a účinnost. I díky nim jsou krémy
Renove k pleti šetrné, dobře se vstřebávají,
příjemně aplikují a dlouhodobě působí.

Přírodní parfém
Neméně vzácné a kvalitní esence
v aromaterapeutickém množství, rovněž
dovážené z exotické Afriky, propůjčují
každému krému výraznou, osobitou
a charakteristickou vůni (například jasmínu,
růže nebo vanilky). Byly vybrány tak, aby
podporovaly daný prvek pentagramu.
Jsou nástrojem jemné terapie, která má
obrovskou schopnost zasáhnout hlubokou
mysl a harmonizovat vnitřní sílu. Protože
obsahují samotnou podstatu bylin,
jsou nejbohatšími látkami v rostlinné
říši a mnohé z nich patří mezi ty vůbec
nejdražší.
Bez chemie
Za velice důležité považujeme i to, že při
výrobě krémů bylo zcela vyloučeno použití
parabenů, syntetických barviv a vůní,
minerálních olejů, jakýchkoliv ropných
derivátů, geneticky modifikovaných
organismů, chemických UV filtrů či SLS.

TŘEŠINKA NA DORTU
Pentagram® přírodních krémů Renove
doplňují kosmetické výrobky pro
péči o pleť, vyrobené v té nejvyšší
možné kvalitě: pleťové Visage serum
s enzymaticko-proteinovým komplexem,
odličovací olej Visage oil s přírodními
oleji, esencemi a bylinami a pleťová voda
Visage water obsahující hydrolát z růže
damašské. Absolutní špičkou jsou ty
nejcennější a nejvzácnější čistě přírodní
oleje – Almond oil a Argan oil. Lépe se
o svoji pleť už postarat nemůžete!

Veterinární řada
Vedle regeneračních produktů
určených pro člověka můžete to
nejlepší v oblasti regenerace nabídnout
i vašim zvířecím kamarádům. Je
pro ně určena produktová řada
Energyvet, která vychází z osvědčených
humánních výrobků a je přizpůsobena
mnohem citlivějšímu organismu
zvířat. Regenerace vhodně doplňuje
klasickou léčbu a rozšiřuje možnosti jak
veterinárních lékařů, tak chovatelů pro
nápravu zdravotního stavu i u chorob
neléčitelných anebo léčitelných jen
velice obtížně.
Obecně lze říci, že v případě nemoci
reagují všechna zvířata na potravinové
doplňky mnohem lépe než lidé. Jsou
více spjata s přírodou, více „na Zemi“,
tady a teď, nejsou tolik oslabena
a zatížena myšlením, předstíráním či
přetvářkou a jsou přímější, jednodušší.
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Jejich imunitní systém je méně zatížen,
protože je jim častěji poskytnuta
možnost samouzdravení. V důsledku
toho je regenerační proces přírodními
přípravky efektivnější. K oblíbenosti
veterinárních produktů u chovatelů
a veterinářů přispívá jejich snadno
využitelná forma a dobrá snášenlivost
bez nežádoucích vedlejších účinků. Efekt
nastupuje zpravidla rychle, stav zvířete
se může zlepšit i během pár hodin.
Výhodou je dobrá kombinovatelnost
s klasickými léčivy, jejichž účinek
produkty Energy podpoří. Lze je použít
také jako první pomoc u akutních
stavů a často bývají jediným účinným
prostředkem u chronických onemocnění.
Jsou vhodné pro všechny druhy zvířat.
Pro farmáře a chovatele hospodářských
zvířat představuje velký přínos i to, že
užívání přípravků neovlivňuje kvalitu
mléka, masa a dalších živočišných

produktů. Další výhodou je zkrácení
doby léčby a snížení jejích nákladů.
REGENERACE VYTVÁŘÍ
PODMÍNKY PRO UZDRAVENÍ
Regenerace je návrat funkce orgánu či
tkáně do původního stavu. Je podmíněna
odpočinkem. Postižená tkáň, orgán nebo
funkce těla potřebují pomoc, aby nabraly
energii pro změnu k lepšímu. Na rozdíl
od klasické léčby proto nepůsobíme na
postižený orgán, ale vytváříme podmínky
pro jeho lepší výživu, odvod zplodin
látkové přeměny – metabolismu, zvýšení
aktivity metabolismu, posílení odolnosti
či pro zlepšení řízení funkcí autonomním
nervovým systémem. Co přesně je třeba
řešit, prozradí práce s Pentagramem®
Energyvet, kde jsou základní prvky Oheň,
Země, Kov, Voda a Dřevo propojeny
pomyslnou energií ve směru pohybu
hodinových ručiček.

PENTAGRAM® ENERGYVET
Tělo dokáže vždy zvýšit aktivitu jen
u jedné ze svých základních funkcí.
Odolnost, která chrání před vnějšími
i vnitřními nepříznivými vlivy, podporuje
Virovet. Úkolem Renovetu je očista
organismu a hospodaření s vodou
vytvářející optimální iontové prostředí
pro práci enzymů celého těla. Samotný
metabolismus a výroba biologicky
aktivních látek je doménou Regavetu.
Jejich transportu do místa určení v rámci
těla pomůže Korovet. Tyto látky jsou
pak využity v podobě sekreční aktivity
či tvorby nových buněk, jež podporuje
Gynevet.
Těchto pět základních bylinných
koncentrátů tvoří Pentagram® Energyvet.
Doplňují jej dva bylinné přípravky.
Kingvet, který stimuluje veškerý tělesný
pohyb vně i uvnitř těla na buněčné
úrovni, a Etovet podporující činnost
oslabených nervových center.
DALŠÍ PRODUKTY
Vedle hlavních přípravků existují také
pomocné produkty, u nichž je indikace
mnohem snazší. Jsou stejně jako bylinné
koncentráty čistě přírodního původu
s vysokou využitelností v organismu
zvířete. Cytovet odstraňuje toxickou
zátěž, kyselost v těle a nežádoucí
produkty zánětu, Imunovet napomáhá
hojení a působí jako přírodní a neškodné
antibiotikum, Skelevet doplňuje svými

účinky kostní minerály a nativní kolagen.
Fytovet obsahuje minerály a stopové
prvky v nejlépe využitelné koloidní
formě, Omegavet je zdrojem vitaminů
rozpustných v tucích spolu s omega-nenasycenými mastnými kyselinami.
Probiovet je probiotikum, vhodné při
krmení granulemi a krmivy obsahujícími
chemické konzervanty, které mají
negativní vliv na zdravé zažívání. Annovet
je cenný pro ničení nádorových buněk,
některých parazitů a bakterií rezistentních
k antibiotikům. Dva přípravky jsou
určeny k vnějšímu používání: Audivet na
povrchové ošetření zánětů a zklidňující
šampon Epivet proti vnějším parazitům.
Podrobnosti včetně indikací pro každý
jednotlivý přípravek najdete v přehledu
produktů, v produktových letácích a na
webových stránkách www.energyvet.cz.

další potřebné informace najdete na
www.energyvet.cz. Součástí webových
stránek je také internetová poradna,
seznam nejčastějších indikací podle
jednotlivých orgánových systémů,
kazuistiky – případové studie a také
přehled onemocnění, kde se dozvíte
o zdravotním problému svého zvířecího
průvodce prakticky vše, včetně klasické
léčby a optimální regenerace.
MAGAZÍN ANIMAL
Každé tři měsíce vychází tištěný magazín
Animal, který přináší nejen informace
o praktickém používání veterinárních
přípravků, ale také zajímavosti a zábavu
pro milovníky zvířat. V elektronické
podobě vydáváme internetový měsíčník
Animal Aktuálně.

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ
PŘÍPRAVEK?
Základem používání regeneračních
produktů je práce s Pentagramem®
Energyvet, pomocí něhož lze odhalit
původ onemocnění, jeho další vývoj
v organismu a nejvhodnější hlavní
regenerační přípravek. Další jednoduchou
pomůckou pro výběr správného
produktu je Grafikon vycházející ze
zákonitostí Pentagramu®. Můžete si jej
koupit prostřednictvím e-shopu nebo
je k dostání v každém Klubu Energy
a u dalších prodejců. E-shop a veškeré
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Navštivte nás v našich klubech
Jsme přesvědčeni, že výjimečnost našich produktů si zasluhuje i výjimečný způsob, jakým se dostávají do rukou našich
zákazníků. Kluby Energy vytvářejí podmínky, které umožňují dokonale využít a rozvinout jejich potenciál. Potěší nás, když
se v klubech budete cítit dobře, přijdete se sem svěřit se svými starostmi, ale i radostmi. Naši terapeuti, lékaři i další odborníci
Vám ochotně pomohou a poradí.
KLUBY ENERGY
Prodej produktů vnímáme pouze jako polovinu cesty, důležitou
část celkové hodnoty. Další, neméně významnou oblastí, je
hluboké poznání všech individuálních potřeb klienta a nastavení
citlivé a komplexní péče. Respektujeme čas a nasloucháme.
Hledáme příčiny, abychom mohli našim zákazníkům nabízet
dlouhodobě efektivní řešení. Zaměřujeme se na kvalitní
diagnostiku, správné určení terapie i následnou péči.
V klubech najdete poradny alternativní medicíny, široký výběr
doplňkových ozdravných služeb, máte možnost zúčastnit
se odborných přednášek a seznámit se s novinkami z oboru
přírodní medicíny. Nabídka jednotlivých klubů má svá specifika
odvíjející se od jejich možností a zájmu členů. Cílem vedoucích
klubů a jejich spolupracovníků je tento standard dále rozšiřovat
a zkvalitňovat.
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Naším přáním je vytvářet přirozený prostor, místo a čas pro
harmonii těla a mysli. Tomu také odpovídá nový návrh interiéru
našich klubů, jehož realizace již proběhla v prvním z nich – Klubu
Energy Cheb. Přírodní materiály se vzdušným a odlehčujícím
pojetím novodobého designu navozují uvolněnou atmosféru
klidu a pohody, kterou všichni tolik potřebujeme.
Seznam všech Klubů Energy se stálou nabídkou poraden, konzultací
a služeb najdete nejen na našem webu, ale také v přílohách
magazínu VITAE a dalších materiálech, které pro Vás vydáváme.
KONZULTAČNÍ CENTRA
Pokud jste nenašli ve svém okolí některý z Klubů Energy, jsou
Vám k dispozici téměř čtyři stovky Konzultačních center, která
v rámci své činnosti nabízejí prodej našich produktů a zajišťují
nejžádanější služby.

NABÍDKA PRO VÁS
Pokud Vám je blízká naše filozofe,
můžete využít výhod klubového
členství nebo spojit s Energy
svoji profesní dráhu. Naší hlavní
myšlenkou je poskytovat
komplexní péči o klienty
a umožnit jim přirozenou podporu
zdraví s důrazem na prevenci.
S tím je také spojený zájem
o odborný a profesní růst našich
spolupracovníků.
STAŇTE SE ČLENEM KLUBU
Členstvím v Klubu Energy získáváte
za symbolický poplatek množství
prémiových výhod. Nemáme žádné
podmínky pod čarou a jste zavázáni
pouze a jenom naší péčí.
VÝHODY
» Roční členství umožňující nákupy
za klubové ceny.
» Předplatné magazínu VITAE na celý
rok s doručením na Vaši adresu.
» Přednostní přístup ke klubovým
akcím, poradnám, přednáškám
a konzultacím.
» Možnost využití věrnostního
programu SALUS.
» Sdílený bonus.
CO JE SDÍLENÝ BONUS?
Pokud rádi sdílíte své pozitivní
zkušenosti s ostatními, sdílený bonus
je formou odměny za Vámi tvořenou
„sociální síť“ v Energy. Aktivita Vašich
přátel potom tvoří pomocí daného
algoritmu základ pro Vaši odměnu
– sdílený bonus.
Ten můžete kdykoliv vybrat formou
slevy na nákupy, a učinit tak své
členství ještě výhodnějším.
STAŇTE SE PORADCEM KLUBU
Rádi byste postoupili na
profesionální úroveň? Pozice
poradce je vhodná pro každého, kdo
chce na základě vlastních úspěchů
s přípravky rozvíjet nové obzory
a možnosti aktivní spolupráce.
Jste-li lékař, terapeut, kosmetička
nebo chcete-li budovat svou vlastní síť
aktivních partnerů, náš obchodní plán
je tou správnou motivací i odpovědí.
Samozřejmostí této pozice jsou
veškeré prémiové služby člena,
výsadou potom plný přístup
k obchodním benefitům, včetně
finančních bonusů.
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