Gynex - bioinformační bylinný koncentrát
»HARMONIZUJE HORMONÁLNÍ SYSTÉM
»NORMALIZUJE ČINNOST ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

»ZLEPŠUJE PREMENSTRUAČNÍ KOMFORT
»PODPORUJE IMUNITNÍ SYSTÉM

Použití bylinného koncentrátu Gynex

Harmonizuje výkyvy organismu na psychické a hormonální úrovni jak u mužů, tak u žen. Ochraňuje
vlákna nervových buněk a harmonizuje činnost žláz s vnitřní sekrecí prostřednictvím působení na
hypofýzu – žlázu, která řídí činnost všech ostatních. Vysoký obsah přírodních fytohormonů (rostlinné
látky hormonální povahy) v Gynexu má výraznou schopnost detoxikovat tělo především od toxických
chemických látek, které se ukládají v tukové tkáni, a působí tak na organismus dlouhodobě.
Fytohormony dále pomáhají předcházet infekcím a napomáhají dobré činnosti kardiovaskulárního
systému.

Gynex zlepšuje funkci a zajišťuje ochranu kůže, posiluje ochrannou bariéru těla při kontaktu s vnějším
prostředím a celkově zvyšuje imunitu.

Použití Gynexu z hlediska psychiky

Obtížná adaptace na změny, lenost a nezájem, sebelítost, emoční labilita, pomalé myšlení, přílišná
starostlivost, uvíznutí v kruhu nekonečných obav a pochybností, poruchy paměti a soustředěnosti.
Gynex vede člověka k přijetí sebe sama, jeho dobrých i špatných stránek, učí vyrovnanému přijímání
životních okolností s vědomím, že k životu patří dobré i zlé.

Účinné ingredience

Bylinný extrakt (trnovník akát, mochna husí, všedobr horní, kakost smrdutý, jestřabina lékařská,
fenykl obecný, svízel syřišťový, chaluha bublinatá, lékořice lysá, měsíček lékařský, jetel luční,
hluchavka bílá, kontryhel obecný, brusnice borůvka a krvavec toten), směs přírodních silic (anýzová,
badyánová, fenyklová, grepová oplodí, kardamomová, majoránková, mátová polej, nardová a
řebříčková).

Objednávky a podrobnější informace na tel.: +420 777 80 47 30
email: objednavkyenergy@seznam.cz

Vironal - bioinformační bylinný koncentrát
»PODPORUJE IMUNITNÍ SYSTÉM

»ZAJIŠŤUJE PŘIROZENOU OBRANYSCHOPNOST

»NORMALIZUJE FUNKCE DÝCHACÍHO SYSTÉMU

Použití bylinného koncentrátu Vironal

Lze jej využít jako účinnou obrannou bariéru jak preventivně při
styku s větším počtem lidí, zvláště v obdobích virových epidemií, tak při akutním onemocnění. Vironal
posiluje právě ty orgánové systémy, které se s vnějšími patogeny setkávají jako první – dýchací
systém, trávicí systém. Jedině podpora a ochrana ohroženého terénu je správným přístupem v boji
proti infekčním chorobám.

Použití Vironalu z hlediska psychiky

Smutek, melancholie a sevřenost, emoční otupělost, pocit nesvobody a strach z chybného
rozhodnutí, sebepodceňování a neschopnost udržet v životě řád, alibismus, lpění na pořádku,
vyžadování pozornosti a nepřirozené autority, mluvení ze spánku, noční můry, případně nespavost,
fobie. Vironal přináší jistotu založenou na pocitu, že jsme schopni ubránit si svůj životní prostor,
posiluje vůli a zodpovědnost za svůj vlastní život.

Účinné ingredience

Bylinný extrakt (krvavec toten, lípa srdčitá, mateřídouška obecná, lékořice lysá, čubet benedikt,
bukvice lékařská, křen selský, oman pravý, potočnice lékařská, chininovník lékařský, lichořeřišnice
větší, divizna velkokvětá, sadec konopáč, myrhovník, Aframomum melegueta a Citrus paradisi), směs
přírodních silic (badyánová, eukalyptová globulus, fenyklová, grepová oplodí, guajaková, kafrová,
kajeputová, kardamomová, kasiová, myrhová, niaouliová, vetiverová a yzopová).

Objednávky a podrobnější informace na tel.: +420 777 80 47 30
email: objednavkyenergy@seznam.cz

Regalen - bioinformační bylinný koncentrát
»DETOXIKACE ORGANISMU

»ZAŽÍVACÍ POTÍŽE, PORUCHY TRÁVENÍ
»REGENERACE JATER

»PORUCHY FUNKCE ŽLUČNÍKU
»KOŽNÍ PROBLÉMY

Použití bylinného koncentrátu Regalen

Lze jej využít při poruchách zažívání souvisejících se zhoršenou činností trávicích orgánů (např.
nedostatečná tvorba trávicích šťáv), nebo špatnou životosprávou (přejídání, nepravidelná strava,
množství tuku v potravě). Díky vysokému obsahu hořčin výrazně podporuje trávení a pomáhá tělu
zbavovat se odpadních látek. Zároveň lze tento přípravek použít k důkladné celkové detoxikaci těla –
krve, tkání i trávicího systému. Vzhledem k tomu, že Regalen stimuluje činnost orgánů, které souvisejí
se zpracováním a odstraňováním toxických látek z těla (játra a střeva), je velmi vhodným přípravkem
pro jarní očistné kúry. Zlepšením činnosti jater příznivě ovlivňuje i všechny ostatní fyziologické
procesy v těle. Regalen je také velmi vhodný při řešení všech kožních projevů, které jsou způsobené
právě nedostatečnou funkcí jater a žlučníku a zhoršenou schopností těla zbavovat se škodlivých látek.

Použití Regalen z hlediska psychiky

Podrážděnost a impulzivní jednání, vznětlivost, výbuchy vzteku a zuřivosti, chronická nespokojenost
spojená s pocity nespravedlnosti, plačtivost a časté stavy neadekvátního dojetí, přecitlivělost na hluk
a potlačování emocí. Regalen pomáhá člověku uvolnit se a svobodně vyjádřit své opravdové pocity,
probourává vnitřní zábrany a zároveň učí rozpoznávat hranice.

Účinné ingredience

Bylinný extrakt (vlaštovičník větší, řepík lékařský, svízel syřišťový, hořec žlutý, bedrník obecný, jitrocel
kopinatý, mochna nátržník, pampeliška lékařská, rozrazil lékařský, lomikámen zrnatý, jablečník
obecný, pelyněk brotan a Zanthoxylum piperitum), směs přírodních silic (afrikánová, gerániová,
kardamomová, kasiová, levandulová, majoránková, máta kadeřavá, nardová a vetiverová), silymarin z
ostropestřce mariánského.

Objednávky a podrobnější informace na tel.: +420 777 80 47 30
email: objednavkyenergy@seznam.cz

Grepofit kaps - přírodní doplněk stravy
»PŘIROZENÁ OBRANYSCHOPNOST

»MIKROBIOLOGICKÁ ROVNOVÁHA
»IMUNITA

Použití přírodního doplňku stravy Grepofit kaps

Obsahuje vyváženou kombinaci nejúčinnějších přírodních látek s antimikrobiálním působením.

Účinné ingredience

Extrakt z grapefruitu, třapatky nachové, ibišku súdánského, šalvěje lékařské.

Objednávky a podrobnější informace na tel.: +420 777 80 47 30
email: objednavkyenergy@seznam.cz

Fytomineral - koloidní roztok minerálů
»ZDROJ DŮLEŽITÝCH MINERÁLŮ A STOPOVÝCH PRVKŮ
»POSILUJE IMUNITU

»REGENERACE KOSTÍ, VLASŮ, ZUBŮ A NEHTŮ
»PEČUJE O NERVOVÝ SYSTÉM

Použití přírodního přípravku Fytomineral

Obsahuje silně koncentrovaný koloidní roztok 64 prvků Mendělejevovy periodické soustavy v přírodní
formě.
Minerály v koloidní formě jsou získávány originálním procesem, z pozůstatků deštného pralesa, jenž
rostl na zemi před 100 miliony let.

Účinné ingredience

Koncentrovaný koloidní roztok přírodních minerálů.

Objednávky a podrobnější informace na tel.: +420 777 80 47 30
email: objednavkyenergy@seznam.cz

Skeletin - přírodní doplněk stravy
»UDRŽUJE DOBRÝ STAV KOSTÍ

»NAPOMÁHÁ SPRÁVNÉ FUNKCI KLOUBŮ

»PODPORUJE TVORBU POJIVOVÝCH TKÁNÍ
»PEČUJE O DOBRÝ STAV KŮŽE

Použití přírodního doplňku stravy Skeletin

Lidská kostra se skládá přibližně ze 206 kostí, které jsou vzájemně spojeny v důmyslný opěrný systém.
Ve spojení jednotlivých kostí hraje zásadní roli chrupavčitá tkáň, která chrání povrch kostí v místech
kloubních spojení před nadměrným opotřebením.
Pro stavbu kostí jsou nezbytné minerální látky, jež představují 60 % kostní tkáně, a kolagen, tvořící 24
% kostní tkáně. Díky obsahu minerálních látek jsou kosti pevné a tvrdé, kolagen jim dodává pružnost
v tahu i tlaku. Při nedostatku minerálních látek se kosti stávají měkčí (osteomalacie) a řidší
(osteoporóza), mají tendenci se ohýbat a velmi snadno se zlomí. Pokud kostem chybí elastický
kolagen, jsou sice tvrdé, ale velmi křehké a nevydrží potřebnou zátěž. Kolagen je také základní
chemickou látkou, která až ze 40 % utváří chrupavčitou tkáň. Ta obaluje styčné plochy kloubních
spojení a chrání je tím před nadměrným opotřebením.

Účinné ingredience

Prášek ze sépiové kosti, kolagen, rybí olej, extrakt ze stonku a listu kopřivy dvoudomé, síran
manganatý, extrakt z plodu šípkové růže.

Objednávky a podrobnější informace na tel.: +420 777 80 47 30
email: objednavkyenergy@seznam.cz

Spiron - sprej s harmonickou kombinací éterických
olejů – obsahuje 11 éterických olejů
»PREVENCE INFEKČNÍ NÁKAZY, REPELENT
»DEZINFEKCE RAN A OVZDUŠÍ

»ZKLIDNĚNÍ PSYCHIKY, ZDRAVÝ SPÁNEK
»ZÁSTAVA KRVÁCENÍ, OČISTA RUKOU

Použití spreje s éterickými oleji Spiron

Produkt obsahuje harmonickou kombinaci nejčistších éterických olejů a
bioinformací. Vdechováním se dostávají aromatické látky velmi rychle do krevního oběhu, a proto
dokážou až pozoruhodně rychle upravit různé tělesné funkce. Ovlivňují zejména dráhu plic, srdce,
tlustého střeva, žaludku, opasku a další energetické dráhy.

Spiron se doporučuje aplikovat při kašli, bolestech hlavy, depresích, neurastenii, nervovém vyčerpání,
infekčním onemocnění plic a při chřipkách. Působí jako dezinfekce vzduchu na velkých
shromážděních nebo v místnostech v období nemocnosti (epidemiích chřipky). Lokálně jej lze potírat
na opary. Na cestách můžete Spiron využít i pro dezinfekci různých předmětů.

Účinné ingredience

Éterické silice (tújová, smrková, santalová, myrtová, meduňková, mátová, levandulová,
lemongrasová, kafrová, kadidlovníková, eukalyptová).

Objednávky a podrobnější informace na tel.: +420 777 80 47 30
email: objednavkyenergy@seznam.cz

