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Co způsobuje
alergii na slunce?

Produkty měsíce června
Červen by se neměl dát zahanbit, očekáváme vcelku
teplé, vlhčí počasí bez velkých teplotních výkyvů.
Prostě ideál na dovolenou nebo toulky přírodou.
Čím víc se chystáme, tím větší pozornost bychom měli věnovat
přibalení Drags Imunu. Poleká se ho opar, stejně jako „faraonova
kletba“ – průjem u moře v Egyptě nebo třeba rozbité koleno.
A rozhodně bychom ho měli mít v přírodě, kde můžeme
očekávat klíšťata: zakápnout co nejdřív kousanec může zabránit
v rozvoji borelióze či encefalitidě. Naše zažívání se může
změnou denního režimu a stravy výrazně změnit. Abychom se
vyhnuli zásadnějším problémům, využijeme Probiosan, ať si
dovolenou užijí i naše neúnavně pracující střeva. Letní počasí
přímo vyžaduje naši aktivitu a vůbec si nevšímá, že občas
padáme únavou. Abychom tyto okamžiky minimalizovali,
stačí se svěřit kapkám Fytomineralu. Už jenom tím, že doplní
minerály, vyloučené z těla potem, prodlouží sílu na naše
radovánky. K vyloučení odpadních solí z těla pak přispěje
Smilax. Je dobře znám už původním indiánům Jižní Ameriky.
Podporuje přirozený metabolismus těla a byl oblíben pro svoje
tonizační a afrodiziakální účinky, takže přeje lásce. A kdybychom
náhodou chytli letní virózu, bylo by rozumné sáhnout po
Grepofitu, nejjednodušší je asi Grepofit drops. Tak teď už jen
batoh na záda a můžeme vyrazit na víkend či dovolenou.
EVA JOACHIMOVÁ
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EDITORIAL
BALENÍ
Nevím jak vy, předpokládám, že to máte podobně – léto je
pro mne synonymem dovolené, na kterou se těším už dlouho
dopředu. Vím, že pojedu do přírody na delší dobu v kuse a že
mi tam bude dobře… Ale jen kdyby nebylo nutné to balení!
To je činnost, kterou opravdu nemám ráda, vždy před
odjezdem prokrastinuji a odkládám ji, až kam to jde…
Přestože to málokdy přinese něco dobrého.

Posilujeme
vyrovnáváním

Jednou za studií jsem jela s přáteli na Slovensko, na Velkou
Fatru. Měli jsme v plánu přechod hlavního hřebene, takže bylo
třeba mít v batohu vše nezbytné včetně jídla na celou dobu,
chtělo to rozvahu – každý gram se počítal. A samozřejmě
jsem spěchala. Moje maminka zrovna vařila večeři a po očku
mě pozorovala z kuchyně, jak házím věci do batohu: „Ty,
Kači, nebereš si náhodou moje pohorky?“ zeptala se jen tak
mimochodem. Měly jsme stejné, jediný typ, který se dal za
socialismu sehnat – kožené, nesmírně těžké, poctivé boty šité
na míru v jednom výrobním družstvu v Popradě, každá vážila
snad přes kilo… „Ne, mami, neboj, přece poznám svoje boty!
Tady ta odřenina na špičce, tu jsem si tam udělala posledně…“
oponovala jsem a rychle je zabalila, s tím, že se přezuji až na
místě. Když jsme ale vystoupili po noční jízdě vlakem v Martině
na nádraží a chtěli vyrazit do hor, došlo na maminčina slova a já
zjistila, že mám opravdu její boty. Jenže o dvě čísla menší, než
byla moje velikost! Takže jsem si přidala ta dvě zbytečná kila
zpátky na záda (vyhodit pohorky jsem jaksi nemohla, že…)
a přechod šla ve starých botaskách… Celou dobu jsem přitom
soucitně myslela na kamaráda svého bratra, kterému někdo
„ftipně“ před podobnou výpravou do hor propašoval do
batohu velmi těžkou bichli Fyzikální chemie vypůjčenou ve
vysokoškolské knihovně na jeho vlastní jméno…
Přeji Vám všem krásnou dovolenou a ať si vše důležité
zabalíte v klidu a včas!
MUDr. KATEŘINA HIMMELOVÁ

SALUS

VĚRNOSTNÍ PROGRAM
JE URČEN PRO ČLENY KLUBU ENERGY
A PŘINÁŠÍ MOŽNOST PRAVIDELNÉ
A AKTIVNÍ PÉČE O ZDRAVÍ
Když budete měsíčně po dobu 1 roku nakupovat
produkty Energy v minimální hodnotě 700 Kč, za vaši
věrnost vás odměníme bonusem v hodnotě 1 000 Kč.
Po třech letech nepřerušeného věrnostního
programu získáte nárok na LÁZEŇSKÝ BONUS, slevu
ve výši 30 % na týdenní ubytování s plnou penzí
v lázních Podhájska (www. energy-podhajska.sk).
Váš zájem o čerpání lázeňského bonusu sdělte
na tel. č.: 283 853 853 nebo pošlete e-mailem
na adresu: salus@energy.cz.
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Základní
prázdninové potřeby
Ti, kteří se mohou v průběhu letních prázdnin válet na trávníku
a nemusí chodit do práce, budou toto léto ve výhodě... ostatně
jako kdykoli jindy. Nemuset nic dělat, do ničeho se nutit, o nic
neusilovat, to je základní prázdninová potřeba v roce Hliněného
Vepře. Ne všichni ovšem takové štěstí mají a jako takoví se musí
chránit před vyčerpáním, které jim regulérně hrozí. Přes půl
roku trvající zátěž na ledviny si totiž může vybrat svou daň, a to
právě ve chvíli, kdy se nám to zdá nejméně pravděpodobné.
Řada lidí tráví svůj pracovní čas v klimatizovaných místnostech,
většina zaměstnaných lidí zapomíná na svůj pitný režim
a všichni do jednoho podceňují likvidační energii žáru
vládnoucí tento rok na hmotě.
POTŘEBUJEME FYTOMINERAL
Kombinace žáru a oslabení ledvin povede při nezodpovědném
zacházení s prázdninovým časem k únavě, vyčerpání, letním
angínám a kolísání psychiky. Volbou číslo jedna je proto
Fytomineral, který si ráno nakapeme do 1,5litrové láhve v počtu
20–30 kapek a tento záchranný elixír koukáme vypít nejlépe
během dopoledne, aby naše srdce v čase nejvyšší aktivity
(11–13 h.) pumpovalo už zředěnou krev.
POTŘEBUJEME DRAGS IMUN
Zvýšený žár také představuje zvýšené riziko zánětlivých
stavů, a to jak uvnitř, tak na povrchu těla. Na zevní záněty je
samozřejmě vynikající Artrin, ale univerzálnějším protizánětlivým
prostředkem je rozhodně Drags Imun. Ten můžeme použít jak
vnitřně, tak zevně a zabírá na velmi široké spektrum zánětlivých
příčin. Nemusíte tedy bádat nad tím, jestli vás postihl průjem
bakteriálního nebo virového původu, nakapete pár kapek Drags
Imunu do vody a necháte mistra pracovat. Zevně je Drags Imun
výtečný na všechny menší i větší rány. Na místě poranění vytvoří
jakousi druhou kůži. Svědivé kousance od komárů se po natření

dračí krví rychleji hojí. Pokud vás trápí afty, vyplachujete s ní pusu,
u vaginální infekce nebo hemoroidů zvolíte sedací koupel. Dračí
krev je zkrátka univerzální prostředek pro první pomoc a taková
malá lahvička nahradí s klidem plnou lékárničku.
KLID A MÍR V KRAJINÁCH VAŠICH PRÁZDNIN
Nezbývá než vám popřát do nadcházejících prázdninových dní
spoustu volného času, žádné povinnosti a samé radosti. Nechte
se inspirovat Hliněným Vepřem tohoto roku a přestaňte se
honit. Život není závod. Válejte se a dělejte si dobře. Popíjejte
fytomineralovou vodu v klidu a pohodě a nad všemi problémy
blahosklonně mávněte prasečí nožičkou nebo na ně pošlete
„draka“, který už si nějak poradí. Věřte mi, že nastřádaná energie
se vám bude sakra hodit v následujících letech...
Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ

MĚLI BYSTE ZNÁT
Pryskyřice ze stromu Croton lechleri, kterou obsahuje Drags
Imun, se v poslední době stala předmětem intenzivního
vědeckého výzkumu. Je v ní velké množství antioxidantů
(proantokyanidiny), dále pak alkaloid taspin, tanin a další
látky, které zodpovídají za její výjimečné vlastnosti.
Byla prokázána celá řada farmakologických účinků latexu
a jeho substancí: anestetický, antialergický, antibakteriální,
antivirový, antioxidační, antiseptický, hemostatický,
hojivý, imunomodulační, protinádorový, protiplísňový,
protiprůjmový, protizánětlivý, tonizační, afrodiziakální
a protistresový. Jejich výčet je velmi dlouhý, ale ukazuje,
že „dračí krev“ by měl mít každý člověk vždy po ruce jako
alternativní první pomoc.
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Proč jsou minerály a vitaminy
pro naše tělo tak důležité?
Minerály a vitaminy jsou v lidském
organismu nezbytné pro správné
fungování četných fyziologických
a biochemických procesů. Zejména na
udržování homeostázy neboli stálosti
vnitřního prostředí, hodnoty pH,
optimálního složení různých tělesných
tekutin, pro správnou činnost svalů,
přenos nervových vzruchů, činnost
srdce, krvetvorbu, růst a obnovu tkání,
kostní hmoty, celkovou regeneraci
a hojení. Minerály, jakož i četné
vitaminy, si tělo nedokáže tvořit, proto
je odkázáno na jejich příjem v potravě
a vodě. Vitaminy jsou pro tělo klíčové
mikroživiny, organické molekuly,
které se nacházejí pouze v živých
organismech – živočiších, rostlinách
i mikroorganismech. Neobsahují
žádné kalorie ani energii, ale podílejí
se na mnohých reakcích a regulaci
metabolismu, na získávání energie
z živin, podporují činnost enzymů atd.
MINERÁLY
Minerály jsou anorganické prvky
(elementy), které hrají nezastupitelnou
úlohu v četných biochemických reakcích,
v přenosu elektrických impulsů (vzruchů)
nervovými a svalovými vlákny, včetně
přenosu srdečních stimulů zajišťujících
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činnost srdce. Zároveň jsou důležitými
základními stavebními kameny mnoha
struktur v organismu, například kostry
(skeletu), chrupavek, krvinek apod. Protože
lidské tělo si nedokáže žádné minerály
tvořit, jsme odkázáni na jejich přísun
zvenčí, tj. potravou. Pokud nám některý
minerál chybí nebo je ve výrazném
nedostatku, projeví se to vznikem
onemocnění, resp. poruchou funkce toho
kterého orgánu.
Při nedostatku vápníku vzniká
osteoporóza (řídnutí kostí), bolesti kloubů,
kožní ekzémy, nespavost, deprese, vysoký
krevní tlak. Pokud nám chybí hořčík,
snadněji a spíše vznikají kardiovaskulární
onemocnění, zejména arytmie, únava,
depresivní stavy, průduškové astma.
Nedostatek chromu se projeví úzkostí
a poruchou metabolismu cukrů, až
vznikem cukrovky. Když chybí měď, vzniká
anémie, celková slabost a osteoporóza. Při
nedostatku jódu pociťujeme únavu a bývá
snížená činnost štítné žlázy. Nedostatek
selenu, který je důležitým antioxidantem,
způsobuje vznik onemocnění srdce,
jater, rakoviny. Železo je potřebné pro
správnou krvetvorbu. Pokud ho je málo,
dochází k anémii, poruchám trávení,
vypadávají vlasy. Zinek je potřebný pro
správnou tvorbu inzulinu, hojení ran,

dobrý sluch, pro fungování velkého počtu
biochemických reakcí v těle. Pokud chybí
fosfor, vzniká únava, slabost, bolesti
kostí, úzkostné stavy. Křemík je potřebný
pro zdravé kosti, nehty a kůži, proto ho
nazýváme minerálem krásy.
VITAMINY
Vitaminy jsou pro lidský organismus a jeho
správné fungování životně důležité, což
vyplývá už z jejich názvu: vit-amin čili
životně důležitý amin. Tělo tyto důležité
organické molekuly potřebuje pro
množství funkcí, protože podporují činnost
četných enzymů, zejména jako koenzymy
nebo katalyzátory biochemických procesů
při metabolismu cukrů a tuků na získávání
energie. Potřebné jsou pro růst, reprodukci,
vitalitu, fyzické a mentální zdraví, správné
trávení, podporu imunity a ochranu buněk
před volnými radikály. Vitaminy dělíme na
dvě hlavní skupiny – rozpustné ve vodě
a v tucích.
Vitaminy rozpustné ve vodě
Z těla se vyloučí rychleji, proto je třeba
přijímat je denně. Patří k nim vitaminy
komplexu B, z nichž nejznámější jsou:
Vitamin B1 (thiamin, též aneurin) příznivě
ovlivňuje nervový systém, svaly, srdce, ale
i růst a trávení.

Vitamin B2 (riboflavin) podporuje růst
a reprodukci, příznivě ovlivňuje pokožku,
vlasy a nehty, využít ho můžeme i proti
únavě, chorobám sliznic, tvorbě
tzv. ústních koutků.
Vitamin B3 (niacin, někdy nazývaný PP)
má příznivý vliv na trávení, proti
průjmu, aftům i vysokému tlaku krve
a cholesterolu.
Vitamin B5 (kyselina pantotenová)
podporuje hojení, obnovuje kožní buňky,
působí proti zánětu, únavě, stresu,
zmírňuje nežádoucí účinky antibiotik.
Vitamin B6 (pyridoxin) spolu se železem
je důležitý pro tvorbu hemoglobinu
(červeného krevního barviva), působí proti
kožním a nervovým chorobám, zvýšené
hladině homocysteinu, podporuje trávení
bílkovin a tuků.
Vitamin B7 (biotin, také vitamin H)
pomáhá spolu s chrómem snižovat
hladinu krevního cukru, podporuje zdraví
pokožky, vlasů a nehtů.
Vitamin B9 (kyselina listová, folát) má
příznivý vliv na vývoj plodu, tvorbu
krve, pokožku, nervový systém, má
protisklerotické účinky.
Vitamin B12 (kobalamin) pozitivně
ovlivňuje tvorbu červených krvinek, DNA,
růst a vývoj, dodává energii, zlepšuje
paměť a soustředění.
Mezi vitaminy skupiny B se někdy řadí
i cholin a inozitol, které podporují
nervový systém, přenos vzruchů v mozku
a také psychiku.

Vitamin C (kyselina askorbová) je
celkově nejznámější vitamin rozpustný
ve vodě, významný antioxidant, který
chrání buňky před poškozením volnými
radikály. Ovlivňuje hojení, působí proti
vzniku alergie, kurdějí, snižuje škodlivý
vliv LDL-cholesterolu na cévní výstelku,
má příznivý vliv na imunitu a proti
infekčním chorobám.
Vitaminy rozpustné v tucích
Do této skupiny zařazujeme vitaminy
A, D, E, K:
Vitamin A (retinol) je nezbytný pro zrak,
imunitu, dýchací systém, růst a vývoj,
také pro zdraví pokožky a vlasů, proti
tvorbě skvrn.
Vitamin D (kalciferol) je potřebný pro
zdravý růst dětí, vývoj pevných kostí,
proti vzniku křivice, pro imunitu, správné
vstřebávání dalších vitaminů a minerálů
– zvlášť vápníku a fosforu.
Vitamin E (tokoferol) je po vitaminu C
zřejmě druhý nejvíce známý
antioxidačně účinkující vitamin, který
chrání proti vzniku kardiovaskulárních
a nádorových onemocnění. Podpůrně
působí proti vzniku křečí, únavy,
vysokého krevního tlaku, podporuje
hojení popálenin a potenci, brání
stárnutí organismu.
Vitamin K (fylochinon) je potřebný pro
normální krevní srážlivost, tj. působí proti
krvácivosti, například při chronických
onemocněních jater.

Bohužel přirozeně se vyskytujících
minerálů a vitaminů se v dnešní potravě
nenachází dostatek (nevhodné složení
stravy, vyčerpaná půda s nedostatkem
živin pro produkci rostlin), proto by se
většinou měly doplňovat kvalitními
suplementy v podobě doplňků výživy.
Platí však známé moudré přísloví:
„I dobrého moc škodí.“ Přírodní doplňky
s minerály a vitaminy je třeba užívat
rozumně, v přiměřených a doporučených
dávkách, řídit se aktuálními potřebami
organismu a zdravotním stavem.
ENERGY PRODUKTY
V nabídce Energy je několik vynikajících
produktů s obsahem minerálů a vitaminů:
Jedinečný Fytomineral, který obsahuje
všechny potřebné minerály v koloidní,
tj. pro organismus optimálně využitelné
formě. Flavocel bohatý na vitamin C, spolu
s flavonoidy a ibiškem na podporu imunity.
Vitaflorin – zdroj několika přírodních
vitaminů a rostlinných složek prospěšných
pro zdraví. Vitaminy a minerály v přirozené
formě a optimálním složení obsahují
všechny tzv. zelené potraviny. Z nich
zvlášť bohaté a komplexně působící jsou
produkty s obsahem chlorely, spiruliny
a mladého ječmene, dále Organic Goji,
Acai Pure, Organic Maca, Organic Sea
Berry a přípravek obsahující za studena
lisovaný olej z meruňkových jader
Himalayan Apricot oil.
MUDr. JÚLIUS ŠÍPOŠ
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Zářivý úsměv
filmové hvězdy
a další…
» Už se Vám někdy stalo, že jste něco udělali omylem a pak
žasli nad výsledkem? Tak tenhle pocit jsem zažila při čištění
zubů. Kápla jsem si Drags Imun na kartáček a pak ještě
bezmyšlenkovitě přidala pastu Diamond. Když jsem si
uvědomila, čím si zuby čistím, zatajil se mi dech. Přemýšlela
jsem, zda nemám vše vyplivnout. Zuby se mi snad nerozpustí,
pomyslela jsem si a pokračovala dál. Výsledkem jsem byla
naprosto uchvácena. Zkuste to taky!
» A teď pro ty z Vás, kdo jsou zvyklí stát nohama na zemi.
Drags Imun neboli „Dračák“ jsem začala užívat původně na
uzdravení pokožky a zvýšení energie. Měla jsem od jara do
podzimu nepříjemnou mokvavou svědivou vyrážku na nohách
a rukách. Jednak jsem se musela stále drbat a pak jsem byla
pořád nucena přemýšlet, co si obuji, obleču. Sledovat složení
jídla, abych se náhodou neosypala. Dračák jsem mazala na
rozmokvané pupínky, když se utvořil strup, pomazala jsem
ho Protektinem nebo Droserinem, co jsem měla zrovna po
ruce. Protože jsem k tomu měla lupénku ve vlasech, byla jsem
celkově slabá a bez energie, začala jsem užívat Drags Imun
2x denně i perorálně. Dnes mohu nosit cokoliv, i umělé látky,
a jím, na co mám chuť.
» Drags Imun mimo jiné také zázračně vyléčil mé výtoky,
kterými jsem trpěla víc jak 20 let a můj gynekolog si už se
mnou nevěděl rady. Jakákoliv léčba (včetně operace) zabrala
vždy na pár dní, maximálně týdnů.
» Manžel si zase Drags Imunem mazal kuří oko pod palcem.
Když jsem se ho asi po 2 měsících zeptala, jak to vypadá,
oznámil mi, že „oko upadlo“, sám ani neví kdy, a jak přesně.
» Šestiletou dceru štípla několikrát včela; když jsme stihli
pupínek do pár minut namazat, nemuseli jsme s ní do
nemocnice. Vyhnuli jsme se tomu, že jí nateče celá noha
a bude týden doma s antibiotiky.
» Asi před měsícem jsem se doma bouchla do hlavy tak
nešťastně, že jsem měla několik centimetrů dlouhou díru na
spánku. Odhadla bych to na lehký otřes mozku, z rány se valila
krev. Volala jsem manželovi, ať mě odveze do nemocnice na
šití. Mohl až za dvě hodiny. Vzpomněla jsem si na ten pocit,

když mi při mytí zubů nejen zmizí všechen povlak, ale také
se stáhne kůže kolem krčků, jež mi odhaluje paradentóza.
Napadlo mě nakapat si přímo do rány Drags Imun. Rána na
hlavě se okamžitě stáhla, během několika minut přestala krev
téci úplně. Ten den jsem musela zrušit schůzky a zůstat doma,
ale do nemocnice jsem na šití nejela. Po šesti dnech jsem měla
už jen jemnou růžovou nitku v místě, kde by mi bez použití
Dračáku zůstala ošklivá jizva.
» Devítiletý syn měl několik let plíseň na nehtovém lůžku.
Mažeme ho před spaním asi 14 dní a je vidět, že mu vyrůstá
nový zdravý nehet.
Máme čas krásných výletů a dovolených. Pokud bych měla
mít s sebou do kapsy na cesty jediné kapky, pak by to byl
rozhodně Drags Imun.
Mgr. KATARÍNA KRÁLOVÁ, Telnice

Opar hned zmizel
Dobrý den,
mám krátkou, ale dobrou zkušenost s Drags Imunem. Doma
se nám osvědčil na různé obtíže… a teď i opary. Našemu
dospívajícímu synovi se nedávno poprvé v životě udělal; myslel
si nejdřív, že je to lišej. Ale místečko na rtu nepěkně nabíhalo
a bolelo, bylo jasné, že jde o opar. Tak jsem mu dala Drags Imun
s návodem, ať si ho vždy kápne na prst a potírá jím bolavé místo
víckrát denně. Za tři dny nadšeně hlásil: „Mami, nevím, co je
v tom za ‚šmakuládu‘, ale bolet mě to přestalo prakticky hned
po prvním natření a podívej, už to skoro zmizelo.“ Tak jsem měla
radost. „Drak“ opět nezklamal!
PETRA V., Praha
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Drags Imun pomohl na moučnivku
Ráda bych se s Vámi podělila o svou novou zkušenost s Drags
Imunem. „Drakáč“ používám už dlouho, hlavně na menší rány,
popraskané koutky úst, štípance od hmyzu apod., ale i vnitřně,
když vypukne nějaká chřipka či viróza.
Moje nová zkušenost se ale týká mé dnes dvouměsíční
dcery. Krátce po narození – asi 14 dní – se u ní objevila tzv.
„moučnivka“, mykóza v ústech. Dětská lékařka mi doporučila
Neocid gel. Tímto gelem jsem dcerce vytírala ústa, jak bylo
psané v návodu, a sobě potírala bradavky. Bohužel po týdnu
léčby nedošlo vůbec k žádnému zlepšení. Pokračovala jsem ještě
další týden a stále bezvýsledně.
Pak mě napadlo zkusit „Drakáč“. Měla jsem dilema, zda ho
zředit, aby miminku neublížil, ale zase aby zabral. Po konzultaci
s paní Veselou z liberecké pobočky Energy jsem Drags Imun
použila nezředěný. Na vatovou tyčinku jsem kápla kapku, nebo
ji namočila v lahvičce, a vytírala s ní malé ústa po odříhnutí,
sobě pak následně bradavky. Do týdne moučnivka ustoupila
asi z 80 %, do dalšího týdne úplně. Žádné vedlejší negativní
účinky jsem u dcery nezaznamenala, jen měla malinko jinak
zbarvenou stolici.
Hodně zdraví všem
MARKÉTA COUFALOVÁ, Liberec

Co když bolí zub?
Milá redakce,
nedá mi to nepodělit se o mou opětovnou zkušenost s tak
vynikajícím krémem, jako je Artrin. Miluji všechny krémy, ale
tento je pro mě favoritem číslo jedna. Před měsícem jsem
se vypravila na návštěvu k dceři, žijící v dalekém Švédsku.
A samozřejmě, co čert nechtěl, dva dny před odletem mě
rozbolel zub a nad ním se vytvořil hnisavý váček. O kousání na
bolavé straně nemohlo být ani řeči. Nic příjemného. Co teď?

NAPIŠTE NÁM TAKÉ
VAŠE DOPISY NA TÉMA:
» přípravky Energy mi vrátily zdraví
» můj nejoblíbenější výrobek Energy
» zkušenost z praxe
Veškeré příspěvky zveřejněné v magazínu Vitae odměňujeme
poukázkou na produkty podle vlastního výběru autora.
S touto poukázkou si ve svém Klubu nebo Konzultačním
centru Energy můžete vyzvednout 1 koncentrát
z Pentagramu® a 1 bylinné mýdlo.

Vzpomněla jsem si, že přesně totéž se mi přihodilo se stejným
zubem přímo na minulé Vánoce, také jsem měla před sebou
cestu do Švédska – a doslova mě zachránil Artrin. Jako rytíř,
když brání svou milou, i on se postavil na mou obranu a téměř
hned mě zbavil bolesti.
Proto jako první pomoc nastoupil i nyní. Později se k němu
přidal Drags Imun a Audiron. Artrinem jsem si bolavý
zub a dásně potírala častěji, protože mi pomáhal zbavovat
se bolesti (prášky na bolest mi ani na um nepřišly, neboť
chemické léky neužívám již více než 13 let). Ráno a večer před
spaním jsem si „vyrobila“ ústní vodu s pár kapkami Audironu
a po umytí zubů s ní dobře vypláchla ústní dutinu. Vnitřně
jsem nasadila i přírodní antibiotika Grepofit pro případ, pokud
by tam byl zánět. Na tvář jsem párkrát aplikovala masku
z Cytosan Fometum gelu a po jeho zaschnutí a smytí jsem
ji opět natřela krémem Artrin. Téměř bez bolesti a v pohodě
jsem odletěla do Švédska, kde jsem samozřejmě ještě
pokračovala v ošetřování svého zubu. Díky těmto úžasným
přípravkům jsem mohla příjemně strávit několik dní se svými
drahými. Děkuji!
Ing. MÁRIA VERBENÍKOVÁ, Košice
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Alergie na přírodní podmínky
Alergii má v dnešní době kdekdo na kdeco. Obecně se jedná
o přehnanou imunitní odpověď na podnět, který je v tom
mnohdy úplně nevinně. Nechci zlehčovat problematiku alergií
a strkat všechny alergiky do jednoho psychosomatického
pytle, ale nedá mi to. Přijde mi, že jsme civilizace přecitlivělých
zhýčkaných „frflalů“, kteří způsobují, že kolem škol se už
nesázejí kvetoucí stromy, protože co kdyby na ně byl někdo
alergický, vyžadujeme mléko bez laktózy a čokoládu bez
kakaa. Osobně znám člověka, který je alergický na všechno,
co vyrostlo na stromě či keři… Tak kde to jsme?! Když máme
takovou alergii na přírodní podmínky, možná, že už je na
čase odstěhovat se do vesmírných stanic na oběžnou dráhu,
kde je vzduch filtrovaný, jídlo v prášku a sluneční záření pod
kontrolou. A právě o něm je tento článek…
POZOR! SLUNCE!
Alergie na sluneční záření je čím dál tím rozšířenější fenomén.
Odborníci vysvětlují, že UV záření dopadající na kůži způsobuje
zvýšenou produkci volných radikálů, které vedou k poškození

kůže, tvrdohlavě dávají pobyt na slunci do souvislosti s rakovinou
kůže a systematicky ignorují studie, které potvrzují, že vyšší riziko
onemocnění rakovinou kůže mají kancelářské myšky.
Solární dermatitida, jak se sluneční alergie také nazývá, je ale
problém, se kterým se potýká opravdu řada lidí. Pupínky, které se
objeví na kůži po pobytu na sluníčku, svědí a někdy se dokonce
zanítí do podoby tzv. slunečního akné, mají různé příčiny. Logickou
příčinou je vystavení prudkému slunci na začátku sezony, kdy na
to naše kůže není připravena. Dál je to používání různých parfémů
a aerosolů, které kolem nás vytvářejí za slunného počasí doslova
minové pole. Látky obsažené v parfémech jsou často hořlavé a po
dopadu slunečních paprsků se prostě vznítí. Není se pak čemu
divit, že kůže zčervená a svědí. Poslední příčinou sluneční alergie
mohou být látky kolující v naší krvi. Např. citrusové plody, třezalka
a obrovské množství chemických látek obsažených v léčivech
způsobují fotosenzitivitu. Se sluníčkem se to zkrátka musí umět.
DÉMON UV
Ultrafialová složka slunečního světla je obecně vnímána jako
škodlivá a nebezpečná pro život. Holým faktem ovšem je, že bez
této složky by se nevyvinul mechanismus fotosyntézy a život by
neexistoval vůbec. Proč jsme se ale prodejci opalovacích krémů
a slunečních brýlí nechali přesvědčit, že nám UV záření usiluje
o život, jakmile vyjdeme z domu? Vězte, že UV záření má léčivé
schopnosti a stejně jako ostatní léky se může stát jedem, pokud
jej užíváme nerozumně.
OBHAJOBA UV ZÁŘENÍ:
1. aktivuje syntézu vitaminu D, nezbytného pro vstřebávání
vápníku a dalších minerálů ze stravy
2. snižuje krevní tlak, zvyšuje výkonnost srdce a zlepšuje krevní oběh
3. snižuje hladinu cholesterolu
4. pomáhá při redukci váhy díky stimulaci štítné žlázy a zrychlení
metabolismu
5. je účinné při léčbě lupénky
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6. pomáhá u řady onemocnění od tuberkulózy po astma
7. zvyšuje hladinu pohlavních hormonů
8. aktivuje důležitý kožní hormon solitrol (antagonista
melatoninu), který ovlivňuje mnohá regulační centra včetně
imunitního systému a zajišťuje náš soulad s cirkadiálními rytmy
a koloběhem ročních období
(Tyto argumenty jsou podložené studiemi a publikované
Dr. Libermanem v knize Světlo – lék budoucnosti.)
DOPORUČENÍ PRO LÉČIVÝ POBYT NA SLUNÍČKU
Hluboce věřím, že slunečnímu světlu bychom se rozhodně neměli
vyhýbat, protože je pro nás esenciální neboli nenahraditelné
a naše zdraví bez něj nemůže být kompletní. Je ale dobré
dodržovat pár pravidel.
» Každý den bychom měli strávit alespoň hodinu venku bez ohledu
na počasí. To zajistí, že slunečnímu záření přirozeně přivykneme.
» Mezi jedenáctou a třetí hodinou bychom neměli být na přímém
slunci, ale ve stínu.
» Nikdy se nesmíme dívat přímo do slunce, abychom si nepoškodili
zrak, ale přes zavřená víčka je to moc příjemný zážitek. Pokud
musíte trávit čas uvnitř, otevřete okno a buďte mu co nejblíže.
» Jakmile začne slunečná sezona, užívejte 3x denně 2 kapsle
Cytosanu mezi jídly, dokáže vás ochránit před nadbytečným
slunečním zářením lépe než opalovací krémy. Preventivně vás
před alergií (i sluneční) pomůže ochránit Peralgin (2–2–2).
» Udržujte svoji kůži hydratovanou a mažte se před i po slunění.
Použít můžete širokou paletu olejů, krémů a tělových mlék.
Dermaton gel nebo oil, Cytovital a Caralotion jsou moji favorité.
» Pokud to se sluníčkem přeženete a objeví se začervenání, nebo
dokonce pupínky, přípravkem číslo jedna je Artrin. Okamžitě ho
aplikujte ve vyšší vrstvě.
» Přidávejte kurkumu do jídel i nápojů, má na kůži ochranný vliv
a celkově je velice léčivá.
» Nepoužívejte v létě parfémy, ale květové vody neboli hydroláty,
které vás osvěží a zároveň jemně provoní prostor kolem vás.
» Pijte hodně vody!!!
Krásné léto a léčivé slunění vám přeje

BUDE VÁS ZAJÍMAT
SLUNEČNÍ ALERGIE
Tato zdravotní obtíž není alergií v pravém slova smyslu.
U „opravdové“ alergie se při vniknutí alergenu do těla tvoří
neobyčejné množství tzv. IgE protilátek, které vyvolávají
přehnanou imunitní reakci. V případě alergie na sluneční
záření v těle vznikají látky, které již samotným působením
slunečního záření u citlivějších lidí vyvolávají změny na
pokožce podobné alergické reakci. V České republice
trpí těmito obtížemi 10–20 % populace, nejčastěji jsou
postiženy mladé ženy ve věku 20–30 let.
Sluneční alergie má mnoho názvů – solární kopřivka, sluneční
dermatóza, solární dermatitida, solar dermatitis, světelná
kopřivka, polyformní světelná dermatóza a podobně.
Co způsobuje alergii/dermatózu?
Důvod vzniku těchto projevů není zcela znám. Předpokládá
se, že asi ze 70–80 % způsobuje tyto problémy dlouhovlnné
sluneční UV–A záření. Tento druh záření má nejspíš značný
podíl na vzniku sloučenin kyslíku (tzv. volných radikálů)
ve tkáních. Jedná se o agresivní molekuly, které dorážejí
na buňky a pravděpodobně hrají důležitou roli při vzniku
onemocnění. Zarudnutí a svědění kůže způsobuje zřejmě
látka histamin – stejně jako při alergických reakcích.
Histamin se ve tkáni uvolní právě v důsledku podráždění
volnými radikály.
Příznaky a projevy
Svědící červené, flekaté mapy podobné slunečnímu úžehu
– takto alergie většinou začíná a dále přechází v pupínky,
puchýře a zduřeniny, především ve výstřihu, na ramenou
a pažích, nohách i nártech. V podstatě se příznaky alergie
objevují na místech vystavených slunečním paprskům.
www.slunecnialergie.aspone.cz

Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ
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S kým strávit léto?
Zkuste Dermatony!
Našimi věrnými společníky nejen na
letních cestách se staly v posledních
letech Dermatony. Nechci přepisovat
z letáků jejich účinky, ovšem uváděné
zkušenosti předčily naše očekávání. Nejen
že jsou to produkty velice příjemné na
kůži, ale nelepí a během chvíle zklidní
každý neduh, který způsobilo sluníčko.
Již delší dobu se v rodině neztotožňujeme
s chemickými krémy s ochrannými
filtry a vysokými faktory proti spálení.
Sluníčku se nevyhýbáme – naopak,
ale naučili jsme se pokožku důkladně
ošetřovat zmíněnými Dermatony.
Dermaton oil používáme na den,
mimo jiné i pro jeho nádhernou barvu
díky přítomnosti rakytníku – vynikne
tak opálení. Vyzkoušeli jsme to také
u moře, ve větší vrstvě, vícekrát denně,
a k žádnému spálení pokožky nedošlo. Na
noc jsme pak poctivě vyživovali pokožku
Dermaton gelem.

Jako vše i toto má ale háček... Nechceme
podcenit sílu i nebezpečí slunečního
záření, a tak se ochraňujeme též
zevnitř – vždyť pokožka je nedílnou
součástí celého organismu a reaguje
na přebytky a nedostatky, jak ze stravy,
tak životního prostředí, stresu apod.
Ty se pak projevují na různých částech
těla ve formě ekzémů, barevných změn
na kůži, výrůstků apod. Proto raději
tělo předem důkladně vyživujeme
a připravujeme vnitřně – dodáváme
antioxidanty. Ranní nápoj z Goji, Acai,
nebo Sea Berry dodá maximum pro
zvýšení odolnosti organismu, přes den
pak Flavocel a Vitaflorin doplní potřebné
vitaminy, které společně posilují tělo proti
nepříznivým vlivům z vnějšího prostředí.
Ráda se dělím o tuto zkušenost, neboť
vždy je lépe problémům předcházet, než
je složitě řešit.
MARIE SVOBODOVÁ, KE Cheb

Mocný ochránce všech cestovatelů
Vloni jsme s přítelem o prázdninách
zamířili do Skandinávie. Cílem byla
jak cesta samotná, tak i krásy přírody
zaměřené především na Norsko. Trolí
stezka, jezera, vodopády, fjordy.
Postupně dojet až na známý výletní
severní bod u Barentsova moře. Ano,
tušíte správně – Nordkap.
Z Prahy jsme vyrazili téměř v tričku,
bylo tu hodně přes 35 °C. Směr Dánsko,
profrčeli jsme kouskem Švédska, a už
tu bylo Norsko. Tam se velmi výrazně
ochladilo. V průměru na 5 °C. Zažili
jsme opravdovou zimu až do morku

kostí. Déšť se střídal s lijákem a pak zase
s mrholením. Vlhký chlad nám lezl pod
kombinézy, do stanu, byl s námi u snídaně
i u večeře... byl úplně všude. Každý den
jsme ujeli stovky kilometrů, spali pod
stanem pokaždé jinde, ale zimě a dešti
jsme neunikli.
Únava z dalekých přesunů na motorce,
bolavé tělo, málo spánku, velký
klimatický rozdíl během krátké doby,
nepravidelná strava, neustálá zima...
to vše naznačovalo, že by se brzy mohl
dostavit zdravotní i psychický kolaps.
A nedostavil, naštěstí. Jak úlevné! Měli

jsme s sebou totiž skvělého průvodce,
kterého jsme později delegovali na
„Ochránce cestovatelů“, vlastním jménem
Revitae. Od srdce jej doporučujeme
všem, kdo se vydají na cesty. Pravda,
nejprve jsem Revitae užívala pouze já.
Martin mne informoval, že on má s sebou
přeci energetické bonbony. O pravidelný
přísun Revitae si zažádal v momentě,
kdy celá krabička bonbonů padla. Od té
chvíle jsme oba dva pravidelně každé
ráno po snídani užívali dvě kapsle. Když
bylo potřeba, vzali jsme si ještě během
dne. Revitéčku, jak mu familiérně říkáme,
vděčíme za krásně prožitou dovolenou
bez únavy, bez vyčerpání, za psychickou
podporu, jistou ruku i nohu. Za úsměv na
tváři. Za to, že jsme neonemocněli! Každý
den jsme k němu ještě přidali pár kapek
Drags Imunu. Tito dva si moc dobře
rozumí. Účinky se násobí.
Najeli jsme 9 000 km, na které jsme měli
vyčleněno pouhých 16 dní. Tedy „mazec“.
Už když jsme se vraceli přes Finsko,
Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko zpět
domů, věděli jsme naprosto přesně – příště
s námi Revitéčko pojede zase. Stalo se naší
samozřejmou cestovatelskou výbavou,
stejně jako již před léty Drags Imun.
PAVLA BARTOŇOVÁ, Praha
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Kdo jsem
Opět se u mě vynořila otázka týkající
se mého autentického Já. Chce to
upřesnění. Potřebuji být konkrétnější.
Jen abych měla jasno. Jaké je mé
autentické Já? Kdo se vlastně za tímto
výrazem skrývá? Skrývá se vůbec nebo
již odvážně vykoukl? Tak Kdo? Ukaž se!
Jsem tohle už Já, anebo je to zase jen
další z desítek masek? A když sundám
tuhle jednu masku, za ní už jsem to
opravdu Já?
Jak se neomezovat, nedělat menší, než
údajně ve skutečnosti jsem? Jak uvěřit?
Jsem samá pochybnost. Jo, většinou je mi
pochybování velmi užitečné. Jenže vůči
sobě pochybuji už přespříliš. Učili mě, že
sebekritika je ušlechtilá. Že není pyšná
ani egoistická. Ba naopak – sebechvála
prý smrdí. Kdy ale začíná být sebekritika
směšná? A v jakém momentě už je
zničující?
…a tak jsem se spojila. Urputnost vyřešit
otázky povolila svůj stisk, odevzdala
důležitost. Ve spojení sama se sebou,
nehnána potřebou za každou cenu
najít odpověď, jsem se otočila. Otočila
se, popošla dopředu, pak krok dozadu,
vystoupala výš, a ještě kousek vpravo a pár
metrů níž… a těmito dokonale přirozenými
manévry se mi odkryl úplně jiný pohled.
Když jsem u sebe, v souladu se sebou,
vyrovnaná ve svém středu a plně si
vědomá sama sebe, jak se to projevuje?
Projevuje se to obrovským NADHLEDEM!
Jako bych spatřovala celý svět v globálu.
Detaily vzájemně se spojující v celky. Celky
související s konkrétními detaily. Zároveň
všechny mé problémy, malé i větší, bitvy
– ty, co neúspěšně vedu sama se sebou
i ty vnější – životní kotrmelce, propady na
dno i výstupy na výsluní, všechny situace,
kvůli nimž jsem byla schopná se hroutit,
každá každičká tahle situace se náhle jeví
jako maličká ve srovnání s velkolepou
krásou ŽIVOTA. Když jsem u sebe,
umožňuje mi tento dar nadhledu spatřit
nekonečně široký záběr svého života.
Dostávám se až do takových rozměrů, kdy
je mi znemožněno vidět dál, neboť to tato
hmotná existence již nedovoluje. Pouze
tuším bezrozměrnost, tuším velkolepost…
a nepřestávají mě udivovat.
Když jsem u sebe, projevuje se to
UVOLNĚNOSTÍ. Je tak nádherně
spontánní a svobodná. Její energie
je ladná, nenásilná. Proudí jako řeka.
Teče ve svém korytu, obtéká kameny,

větve dotýkající se hladiny, padá ve
vodopádech, a když potřebuje, najde si
cestu novou. V těchto chvílích uvolněnosti
mi nezáleží na hodnoceních, na soudech
či úplných odsouzeních. Jsem ve svém
středu – silná, neporazitelná, volná. Moje
mysl zůstává otevřená nekonečným
možnostem. Mám potřebu bořit
nefunkční pravidla, rozmetat zkostnatělé
názory. Obojí s nekompromisní a zároveň
laskavou úctou.
Když jsem u sebe, projevuje se to
RADOSTÍ, nadšením neznajícím hranice.
Energie této radosti je živě pulsující,
rozkmitaná, třpytivá. Mám chuť dotknout
se úplně každé bytosti, nakazit ji svou
odvahou i touhou pustit se zábran.
Vybídnout k vykročení ze stínu spolu se
mnou, pěkně ruku v ruce. Moje radost
se někdy podobá bláznovství. Je vtipná,
praštěná, odvázaná. Nutí mě do pohybu,
do nespoutaného tance i zpěvu. A tak
tančím – jako smyslů zbavená. A tak se
směji – jako blázen. A tak zpívám – i když
mi tvrdili, že falešně. Jsem – a mám
ohromnou radost, že JSEM.
Když jsem u sebe, projevuje se to
ODVAHOU, uvědoměním si své skutečné
SÍLY. Energie odvahy a vnitřní síly budí
respekt. Je hutná, hustá, pevná, stabilní.

Rovná mou páteř, vyrovnává osu celého
těla, prohlubuje dech, stabilizuje mě
celou. Situace, které mi naháněly strach,
náhle vnímám jako dobrodružství.
Strachy jednoduše zmizí. Jejich nelogické
zveličení a nafouknutí do obřích rozměrů
splaskne. Najednou mají podobu drobné,
vysušené, vymačkané rozinky. Každičká
obava se stává nicotnou. Je samotným
NIC. Z břicha se bláznivě rozletí motýlci,
probudí zvědavost i touhu poznat dosud
neznámé, vyzkoušet nové, otestovat se,
překročit hranice svých omezení. Ach, jak
vzrušující!
Když jsem u sebe, projevuje se
to LÁSKOU. Láskou, soucitem
a porozuměním se sebou samou
i s ostatními bytostmi. Energie Lásky je…
ach, můj Bože! Lze vůbec slovy popsat
energii Lásky? Objímá mě. Něžně mě
konejší ve své náruči. Jsem v bezpečí.
Vždy jsem byla. Jsem tím, kým jsem. Láska
probouzí světlo mé Esence. A to se rozzáří
skrze mě do prostoru. Září jako slunce
– zlaté, hřejivé, život dávající, milující.
A říkám ANO prožitkům, ať jsou jakékoli.
Neboť vím, že s láskou vše ustojím.
Neboť vím, že nemá smysl ztrácet čas
strachováním.
PETRA KAPLÁNKOVÁ
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Srdce není jen pumpa
O srdci jsme se toho dočetli a naučili poměrně dost už
od školních let, takže jen v krátkosti: skládá se ze dvou
oddělených komor, jeho velikost umíme přirovnat k zaťaté
pěsti. Sval je příčně pruhovaný, přičemž, pokud netrpí
poruchami, pracuje na základě zásady „všechno nebo
nic“ – účinný podnět vyvolá maximální nasátí krve. Srdce
je neúnavné. Začne pracovat kolem osmnáctého dne po
zplození budoucího človíčka, viditelné je na konci pátého
týdne těhotenství, přičemž v uzavřeném oběhu přečerpává
krev s autonomními kvalitami a krevní skupinou, odlišnými
od matčiny. A pracuje i tehdy, když zaniká činnost mozku,
protože je na ní nezávislé. Za den provede kolem sto tisíc
úderů, za rok násobeno třistašedesátipěti, a pokud se
dožijeme kolem osmdesáti let, jsou těch úderů asi tři miliardy
a přečerpané krve více než dva miliony hektolitrů. Přitom
často nepotřebuje žádné rekonstrukční zásahy.
Dále také víme, že srdce není pouze orgánem na pumpování
krve, jak tvrdí většina zastánců oficiální medicíny.
Je orgánem spojeným i s duševními a duchovními funkcemi.
Bývá označováno jako sídlo duše, střed naší existence, brána
od polarity do jednoty. Z duchovního hlediska jde tedy
o smyslový orgán, jehož základní nejvyšší funkcí je udržování
jednoty a lásky. Co se týče souvislostí srdce a srdeční
čakry, tato propojuje a sjednocuje aktivity tří spodních
čaker spjatých s fyzickým světem člověka, s horními třemi,
napojenými na duševní a duchovní aspekty bytí. Takže pokud
někomu nabízíme „srdce na dlani“, měli bychom si uvědomit,
jaký úžasný poklad mu předkládáme.
KDYŽ SRDCE NEPRACUJE SPRÁVNĚ
Při tolikeré práci, kterou vykonává naše srdce, si ho skoro
neuvědomujeme. Mnozí často jen tehdy, když jdou k lékaři a ten
chce přeměřit, zda funguje, jak má, nebo po řádné námaze,
když cítíme jeho bouchání v hrudi či ho slyšíme uvnitř ucha.
Nejnepříjemnějšími zážitky jsou ty spojené s přerušováním,
vynecháváním jeho tlukotu.
Arytmie – můj příběh
V době, kdy jsem procházel životními a sociálními krizemi,
spojenými se ztrátou nejbližších, se takové negativní arytmické
„afekty“ činnosti srdce projevily i u mne a poznal jsem, co
je celotělový šok a strach s tím spojený, když si najednou
organismus uvědomí, že se mu nedostává životadárné tekutiny.
I když odborní lékaři nenašli organickou poruchu, která by mohla
být spouštěčem nepravidelností, předepsali mi léky, které jsem
po krátkém čase vypustil ze svého životního programu. Podle
popisovaných kontraindikací jsem se totiž dozvěděl, že bych na
nich mohl zůstat doživotně závislý. Důkladně jsem však změnil
postoj k životu. Nadměrnými emocemi „zblázněné“ srdce přijalo
tyto přeměny a postupně přešlo do radostného pravidelného
rytmického „tance“. Právě změna životního postoje a období
izolace od společnosti (jistý čas jsem pobyl v pronajatém
starém hliněno-dřevěném domě v obci blízko východní hranice
Slovenska, na pomezí Vihorlatu a Polonin) mi pomohla, abych
se nestal obětí srdeční fobie, která se začala objevovat. Tím,
že jsem se terapeuticky podílel na pomoci místním, hlavně
starším lidem, pravidelně několikrát denně jsem se staral o dům
a jeho bezprostřední okolí (obdělával jsem zahradu a pozemek
u domu, sekal trávu, řezal a štípal dřevo, přičemž jsem to vše
spojoval s meditací), připravoval pro tisk lunárně-astrologický
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kalendář, pomáhal jsem takovými „slunečními“ aktivitami
zotavovat vlastní organismus.
Srdeční fobie – trpí jí mnoho civilizací poškozených jedinců
hlavně v městských aglomeracích – je strašná tím, že v člověku
vyvolává neustálý pocit strachu ze zastavení práce srdce. Ve dne
v noci. Přitom zdrojem strachu není obvykle žádná organická
příčina. Nejčastěji se za tím skrývá potlačená lví energie – tvůrčí,
naplněná nepodmiňovanou láskou – jíž nedáme volný průběh.
Pokud si však uvědomíme, co nás a naše srdce nutí, abychom
se izolovali, přehodnotíme své city, před kterými unikáme
a uvědomíme si naši zranitelnost i zdroje probuzených strachů,
jsme na půli cesty k zbavení se potíží.
Ještě chci podotknout, že Korolenu, Ruticelitu a Spironu, ale
i Renolu jsem už nikdy potom nespotřeboval tolik, jako tehdy.
Psychospirituální krize, kterou jsem překonal, mi však pomohla
zaujmout zcela jiný postoj k životu, než jaký jsem měl dosud.
Hodnoty lásky nabyly pro mě úplně nový rozměr.
Angina pectoris
Pokud srdce není dostatečně zásobováno energií lásky, kterou
představuje také krev jako životní energie, jeho funkce se narušuje.
Často se to stává při zúžení, zatvrdnutí koronárních, věnčitých
tepen pro různé příčiny. Následkem toho přichází angina pectoris.
Psychickou příčinou bývá nejčastěji nedostatek mezilidské
srdečnosti, vytvoření si ztvrdlého ochranného valu kolem srdce, za
který se člověk může ukrýt. Kromě přípravků Energy – Ruticelitu
a Korolenu, Vitamarinu, Flavocelu a dalších – je třeba dopřát si při
jeho záchraně klid, nastavit život „na srdce“, naslouchat jeho hlasu,
ale také si přiznat pocity úzkosti a nenávisti. Vyplakat se pláčem,
který srdce „změkčí“. Jakmile se dokážeme dostat do svého středu
a odstranit ze života všechny „nepřátelské mocnosti“, srdce se
otevře pro druhé a jejich potřeby, aby se mohlo držet biblického
„Miluj bližního svého jako sebe sama“. Pak se dokáže samo živit.
Nízký krevní tlak
Při nízkém krevním tlaku je třeba naučit se akceptovat
nespoutaný tok dění, vědomě přijmout roli oběti namísto
unikání do role spojené se sebeobětováním. Naplněním léčby je
nalezení svého plnohodnotného místa v životě a zakořenění, což
je spojeno s oddáním se životu.
Vysoký krevní tlak
Bývá spojený s množstvím podnětů, od permanentních
konfliktních situací, které nás vystavují tlakům, přičemž je
nedokážeme vyřešit, po potlačované nepřátelství a zabrzděnou,
nadměrně kontrolovanou agresivitu, často zvnitřňovanou na
základě požadavků společnosti. Ale nezřídka bývá příčinou
i blokování aktivit na tělesné funkční úrovni, zejména pokud
postiženého jedince pronásleduje představa o vlastní
nenahraditelnosti a potřebě být všudypřítomný. Mnohdy stačí
poznat hlavní konflikt, který je třeba vyřešit a vynaložit všechny
síly na jeho zpracování, vyřešení, tedy postupné odstranění.
Těžší to bývá se skutečným ovládnutím vlastních emocí. Pokud
to nedokážeme, nedivme se, že problém pokračuje. Z přípravků
by bylo možné kromě doposud zmíněných poradit Stimaral
a Relaxin – s nimi dokážeme zvládnout nápory zátěžových
situací. V některých případech stačí přiznat si přání být uznávaný
okolím (poslechnout tak vnitřní hlas srdce a vzít ho na vědomí,
i když se to možná zdá být společensky nepřijatelné).
Skleróza cév
K dosud zmiňovaným problémům se řadí i sklerotické procesy
na cévách, hodnocené z hermetického hlediska jako potíže se

zpracováním nezměnitelných situací. Často nastávají tehdy, když
si člověk nabere na sebe příliš mnoho odpovědnosti a neví, jak
přestat. Slepá ulička, do které se jedinec dostane, často končí
záchvatem. Pocit izolace vyvolané tímto stavem pochází často
z dětství, kdy jedinec trpěl pocitem nedostatku především /
nejen lásky. Po záchvatu se rychleji zotaví, když má blízko sebe
milujícího partnera, který mu pomůže, třeba i produkty Energy.
Oslabená imunita
Srdce je z hlediska energetiky spojené, jak jsme zmínili, se
srdeční čakrou, a její narušená funkce souvisí i s chorobami
imunitního systému. Těch je rok od roku více, ba na základě
zkušeností s klientelou a vycházejíc ze statistik organizací, které
se věnují posuzování příčin nemocnosti populace, usuzuji, že
jejich počet bude nadále prudce růst v souvislosti s nesouladem
energií, které na nás působí (elektromagnetické a jiné záření,
klimatické změny, nebezpečná chemie v bezprostředním
okolí, negativní emoce související s konkurenčním prostředím,
záměrně poškozovaný svět emocí, vztahů a podobně). Projevují
se v různých podobách jako alergie, rakovina, AIDS či únavový
syndrom a mnohé další.
Na závěr bych se s Vámi chtěl podělit o několik příznačných
citátů z díla Antoina de Saint-Exupéryho o lásce, srdci
a podobných důležitostech:
„Pravá láska se nikdy nerozdá. Čím víc dáváš, tím více ti zůstává.“
„Miluješ, protože miluješ. Pro lásku není důvodu.“
„Pravá láska začíná tam, kde se již nečeká odměna.“
„Dobře vidíme jen srdcem, to hlavní je očím neviditelné.“
Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK
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Chronický kvasinkový zánět
– stále aktuální problém
Každý, kdo se zabývá gynekologickou
primární péčí, se setkává s pacientkami,
které trpí velmi nepříjemnou a mnohdy
urputnou nemocí – chronickým
poševním kvasinkovým zánětem
(vulvovaginální mykózou). Pro lékaře
představuje onen neblahý „kříž“ – „crux
medicorum“, pro pacientku pak četné,
stále se opakující ataky úporného
svědění a pálení s přímým dopadem
na kvalitu jejího života. Kromě
nepříjemných fyzických útrap znamená
také omezení různých osobních aktivit
a v neposlední řadě často i sexuální
dysfunkce a problémy ve vztahu
obou partnerů. Gynekologa zase
frustruje jeho neschopnost pacientce
účinně pomoci a časté návštěvy ženy
v ordinaci, kdy oba vědí, jak to zase
dopadne.
O recidivujících kvasinkových
zánětech dolního genitálního traktu
toho bylo napsáno již hodně, ale ne
zcela uspokojivé terapeutické výsledky
nás nutí hledat další možnosti
a přístupy k léčbě.
ZNÁMÁ I MÉNĚ ZNÁMÁ FAKTA
Nejčastějším mikrobiologickým původcem,
vyvolávajícím toto čím dál více se
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vyskytující onemocnění, je kvasinka
Candida albicans (85–90 %) nebo její
příbuzné druhy C. glabrata, C. tropicalis.
Candidy nalézáme při kultivačním
vyšetření i u 20 % žen, které jsou bez
jakýchkoliv obtíží. Klinické příznaky nemoci
způsobují pouze tzv. pučící, nikoli klidové
formy kvasinek, tento jev je podmíněn
přilnavostí kvasinek ke slizničnímu
povrchu, již ovlivňuje řada faktorů. Celou
oblast dolního pohlavního ústrojí žen
je nutno chápat jako složitý ekosystém,
jehož součásti jsou v dynamické
rovnováze. Poševní sliznice, osídlující
mikroflóra a vnější mikroorganismy, které
soupeří o prostor, vytvářejí složitou síť
fyziologických, chemických i fyzikálních
vztahů. V průběhu infekce se mění vztah
mikroorganismů k hostiteli – co tyto změny
vyvolává, nám velmi často není známo.
Víme, že změna stávajících podmínek
ve tkáni (zejména stimulace estrogenními
hormony nejen obecně, ale také v průběhu
menstruačního cyklu) vyvolá změnu
v množství nebo i druhovém zastoupení
mikroorganismů. Pro ovlivnění mikroflóry
má velký význam též koncentrace
stopových prvků, vitaminů a dalších
esenciálních látek v poševní sliznici.
Klíčovou úlohu zde hraje tzv. nespecifická

a specifická imunita – vrozené obranné
mechanismy, zánětlivá reakce, přítomnost
přirozené mikroflóry, slizniční imunita
a lymfatický systém… Vulvovaginální
kandidóza může také vzniknout jako
druhotný následek alergického zánětu
pochvy.

ZDRAVÍ OD A DO Z
KANDIDÓZA – infekce vyvolaná
kvasinkou Candida. Tyto organismy
jsou všudypřítomné v přírodě
i lidském organismu (na kůži,
sliznicích), přičemž mnoho z nich za
normálních okolností nezpůsobuje
žádná onemocnění. V určitých
podmínkách (nedostatečná hygiena,
snížení odolnosti, cukrovka, léčba
širokospektrými antibiotiky) se
mohou pomnožit a způsobit infekci:
v dutině ústní tzv. moučnivku – soor,
v pochvě, předkožkovém vaku,
kožních záhybech, u oslabených
jedinců může postihovat i vnitřní
orgány – jícen, plíce.
Z „Praktického slovníku medicíny“,
vyd. Maxdorf, 2004

Co podporuje vznik mykózy?
» těhotenství, hormonální antikoncepce
s vyšší dávkou estrogenu
» cukrovka (opakované infekce
u špatně kompenzované cukrovky
s nedodržováním diety)
» užívání antibiotik (odstraňují
fyziologickou poševní mikroflóru)
» jiné faktory (neprodyšné umělé prádlo,
chlorovaná voda, deodoranty, mýdla
a parfémy, vlhká zapářka…)
» střevní zdroj – výsledky studií
sledujících přítomnost kandid v pochvě
a konečníku jsou rozporuplné,
imunologická souvislost je ale zřejmá
» sexuální přenos – většinou jen osídlení
partnerů bez příznaků
Klasická léčba
V terapii mykóz se používají lokálně
působící antimykotika, v rámci profylaxe
se podávají také dlouhodobě vnitřně.
Zkouší se kandidový antigen, místní
aplikace preparátů s laktobacily jako
doplněk. Léčba sexuálních partnerů
nepřináší žádný výsledek. Nezbytné je
vyloučit nebo alespoň minimalizovat
všechny predispoziční faktory (hormonální
estrogenní léčba, dekompenzovaný
diabetes, prádlo, alergeny, intimní
hygiena, koupání, chlorovaná voda…)
Proč se nám často
nedaří nemoc eliminovat?
» Dlouhodobé vnitřní podávání
antimykotik je limitováno jejich
nežádoucími účinky a kontraindikacemi,

toxickým vlivem na játra, interakcemi
s jinými léčivy.
» Pacientky často nejsou ochotné
dodržovat přísná omezující opatření.
» Chybí diagnostika a léčba na buněčné
úrovni.
POMOC, KTERÁ SE OSVĚDČILA
Při celostním pohledu na tento problém
je nutné snažit se příznivě ovlivnit střevní
a poševní mikrobiom, hormonální
rovnováhu, centrální nervový systém
a také lokálně zklidnit kůži a sliznici
podrážděnou zánětem. Z pohledu TČM
jde hlavně o harmonizaci sleziny.
Hlavním produktem, bez kterého se
neobejdeme, je Gynex. Působí na
několika úrovních: snižuje vyšší hladiny
estrogenu a reakci tkání na tento stav
(kvasinky obsahují estrogenní receptory,
které umožňují při stimulaci jejich rychlejší
množení a růst), působí příznivě na CNS
a omezuje chuť a touhu po sladkém,
harmonizuje slezinu a podporuje zažívání.
Gynex začíná žena brát kterýkoliv den
menstruačního cyklu, ale pokud jsou
potíže vázány jednoznačně na ovulační
a premenstruační období, je dobré, aby
týdenní pauza po třech týdnech užívání
nebyla v těchto dnech. Dávka, která
u většiny pacientek dobře funguje
a je dobře snášena, je 3x denně
5 kapek před jídlem. U dlouhodobých
chronických stavů je nutno brát 2–3 balení
po sobě. Zároveň nasazujeme Probiosan
Inovum (nebo Probiosan) k úpravě
střevní a poševní mikroflóry.

POŠEVNÍ MYKÓZA
děloha
vejcovod

vaječník

pochva
Candida
albicans

zánět

První balení v dávce 3x denně 1 kapsle,
u dalších pak stačí 2x denně 1 kapsle.
Využívají se také 2–3 balení.
Lokálního zklidnění kůže a sliznic
docílíme aplikací Audironu. Zevní rodidla
jím potíráme přímo nebo přípravek
nakapeme na „ekologickou“ vložku z čisté
bavlny (stále více žen má problémy se
snášenlivostí bělených a parfémovaných
vložek), do pochvy se aplikuje na noc,
nakapaný na tampon.
Nedostatek vitaminů a minerálů je možno
ovlivnit Vitaflorinem a Fytomineralem,
dobrý protizánětlivý účinek má též
Vitamarin a Organic Sacha Inchi.
Přípravky Energy si s tímto nelehkým
problémem dovedou opravdu poradit.
Nutná je ale trpělivost a motivace
pacientky k úzdravě. Výše uvedený
postup je prověřen mnoha lety praxe
celostní gynekologické ordinace.
MUDr. BOHDAN HALTMAR

ENERGY HLEDÁ NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY
SPOLEČNOST ENERGY PŘIJME NOVÉ KOLEGY/KOLEGYNĚ DO REDAKČNÍHO TÝMU ČASOPISU VITAE
NÁPLŇ PRÁCE
» psaní příspěvků do magazínu VITAE
UVÍTÁME
» znalost Energy produktů, práci s nimi
» vzdělání v oblasti přírodních věd, bio/medicínské apod.
» terapeutickou praxi
» vztah k alternativní medicíně
» zkušenost s psaním textů
NABÍZÍME
» externí spolupráci
» odpovídající finanční ohodnocení
Písemné nabídky s životopisem zasílejte
na e-mail: katerina.himmelova@energy.cz
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Večeři
dej nepříteli?

Znáte to staré přísloví „Snídani sněz sám, o oběd se rozděl
s přítelem a večeři dej nepříteli“? Nevím, jak vy, ale já si večeři
radši užiju, v létě dost často s přáteli. Protože co je lepšího,
než za teplého večera posedět nad chutným jídlem v dobré
společnosti a třeba i se sklenkou vína?
ZASE JE TU TO ZNÁMÉ – KAŽDÝ JSME JINÝ
Je fakt, že nacpat se na noc většině lidí nesvědčí. Ale… Každý
jsme jiný! Někomu vyhovuje mnohem lépe, když si dá k večeři
něco lehkého nejpozději 3–4 hodiny před tím, než si jde lehnout.
Jinému naopak až tak nevadí, když si dá kus masa z grilu a za
hodinu už spokojeně chrupe. Kdyby tohle udělal ten první
jedinec, spí velice špatně, potí se, budí se, je mu nedobře. Proč
tomu tak je? Protože každý jsme kapičku metabolicky rozdílní.
Zatímco ti, kdo mají spíše bílkovinný metabolismus (velice
dobře využívají jako zdroj energie právě bílkoviny a vyhovuje
jim, když jedí jen 2–3x denně), pokud se nenajedí dostatečně
večer, vymetou v noci lednici, sacharidový metabolický typ je
rychlejší a jemnější (lépe jako zdroj využije sacharidy, vyhovuje
mu konzumace malého množství jídla 5x denně) a tohle nejspíše
neudělá.
ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK ŽIJEME
To, zda večeřet hodně, nebo jen lehce, závisí také na našem
životním stylu. Pokud pracujete fyzicky, chodíte večer cvičit,
tak byste večeři odbývat rozhodně neměli. Neznamená to dát
si po lekci večerní jógy kachnu s pěti, ale dopřát si nějakou
lehce stravitelnou plnohodnotnou večeři. Pokud celý den sedíte
u počítače nebo v autě, je kapka striktnosti určitě na místě.
A nejen to, jakou fyzickou zátěž máme, by mělo ovlivňovat
složení a velikost naší večeře. Sezonnost je také podstatným
faktorem. Zatímco v zimě a chladnějším období si můžeme
dopřát sytější a teplé večeře, teď v létě se pojďme vrhnout na
zeleninu, které je všude spousta. Tělo nám jistě poděkuje.
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IDEÁLNÍ LETNÍ VEČEŘE
V podstatě by měla mít stejné složení jako snídaně nebo oběd.
Čili polovinu porce by měla tvořit zelenina – ať už čerstvá,
restovaná, nebo grilovaná. Nezapomínejte zeleninu vždy doplnit
zdravými tuky, které umožňují využití vitaminů rozpustných
v tucích. Jinak sice tělu dodáte vlákninu a vitamin C,
ale vitaminy A, D, E a K ne. Proto i saláty vždy doplňte pořádnou
lžící olivového, ořechového, konopného nebo jiného za
studena lisovaného oleje, semínky, oříšky či avokádem. Další
polovinu talíře bychom měli spravedlivě rozdělit mezi bílkoviny
a komplexní sacharidy. Bílkoviny zajistí kvalitní ryba, maso
a vejce z volného chovu, luštěniny, sýry a kysané mléčné
výrobky, náhražky masa jako tempeh, seitan, tofu. Složité
sacharidy, které by měly tvořit tu poslední čtvrtinu talíře,
můžeme navečer lehce omezit, zvláště pokud si hlídáme váhu,
či chceme odlehčit. Nicméně kousek kvalitního kváskového
pečiva, trocha pohanky, quinoy, bulguru, kuskusu, rýže, případně
škrobové zeleniny, jako jsou batáty nebo brambory, dodá večeři
na pestrosti.
MŮJ POHLED
Večeři si odpustím jen málokdy. A i když samozřejmě vím, že
grilování není zrovna nejzdravější způsob přípravy jídla, tak
letní grilování prostě miluji! Vzhledem k tomu, že je naše rodina
složena z vyznavačů různých výživových směrů i chutí, kromě
obligátního masa z farmy naloženého v bylinkách, připravujeme
i sýry jako nedostižné řecké Halloumi, žampiony portobello,
cukety i celé lilky, ze kterých pak dělám pastu. Nezapomenu na
jogurtové dipy a spoustu salátu. Jindy připravím lehkou letní
polévku s luštěninou nebo vývar, ale dáme si i jen kváskový
chléb s máslem a zeleninou či nové brambory na loupačku
s pažitkou a kefírem. Mňam! Prostě pestře a podle nálady.
Spoustu úžasných letních večeří v té nejlepší společnosti vám přeje
ZUZANA KOMŮRKOVÁ

PLNĚNÉ ŽAMPIONY
4 kusy větších žampionů (ideální jsou portobello), sýr Cottage,
Lučina nebo čerstvý kozí, parmazán nebo nějaká semínka dle
chuti, sušená rajčata nakládaná v oleji, černé olivy, čerstvé
bylinky, medvědí česnek či provensálské koření, 4 lžíce kukuřičné
polenty, sůl, pepř, olivový olej
Žampiony očistíme a vykrojíme nožičky, které nakrájíme
nadrobno. Sušená rajčata a olivy nasekáme na menší kousky.
Uvaříme polentu dle návodu a vmícháme do ní lžíci olivového
oleje, nakrájená sušená rajčátka, černé olivy, nožičky
žampionů a koření. Žampiony naplníme nejprve lžičkou
polenty, poté sýrem s bylinkami, můžeme osolit, opepřit.
Nahoru vmáčkneme sušené rajče, lze posypat strouhaným
parmazánem nebo semínky. Dáme na plech na pečicí papír
pokapaný olejem a pečeme cca 20 minut v troubě vyhřáté
na 190 °C, ke konci pustíme shora gril. Podáváme s čerstvým
zeleninovým salátem.

INDICKÁ POLÉVKA
S ČOČKOU A JABLKY
1/2 hrnku loupané červené čočky, 1–2 stroužky česneku, 1 větší
jablko, 3 lžíce řepkového oleje nebo ghí, římský kmín a černé
hořčičné semínko, 3/4 litru zeleninového vývaru nebo vody
s kostkou Würzl, sůl, pepř, čerstvá nať koriandru/petržele, bílý
jogurt nebo zakysaná smetana
Jablko nakrájíme na kostičky, česnek na plátky. Čočku
propláchneme vodou. Na ghí nebo oleji orestujeme koření,
červenou čočku, přidáme nakrájený česnek. Pak vmícháme
kousky jablka, chvíli restujeme. Zalijeme vývarem nebo
horkou vodou, do které přidáme Würzl a vaříme asi
20 minut. Polévku podle chuti dosolíme, případně opepříme.
Servírujeme se lžící bílého jogurtu nebo zakysané smetany
a pořádnou hrstí nasekané natě koriandru/petržele.

FALAFEL (asi 20 kuliček)
půl sáčku suché cizrny (cca 250 g), svazek petrželky kudrnky,
1 větší cibule, 1–2 stroužky česneku, 1–2 lžíce Hrašky pikant,
1/2 lžičky mletého římského kmínu, 1 lžička soli, pepř, olej
Jogurtový dip: bílý jogurt, pažitka, česnek, sůl
Navíc: Harissa, Ljutenica nebo chilli pasta
Předem (aspoň přes noc) namočenou a pořádně
propláchnutou cizrnu spolu s cibulí, česnekem, Hraškou
a kudrnkou rozmixujeme v kuchyňském kutru (nebo tyčovým
mixérem) najemno, osolíme, opepříme a přidáme římský
kmín. Vše důkladně promícháme a v lednici necháme hodinku
odležet. Z těsta tvarujeme placičky nebo kuličky, které
pečeme pokapané olejem v troubě na plechu vyloženém
pečicím papírem (lze je také osmažit na oleji v pánvi). Jogurt
smícháme s drceným nebo jemně sekaným česnekem,
sekanou pažitkou, osolíme a zamícháme. Falafel podáváme
s tímto dipem, zeleninovou pastou a zeleninovým salátem
nebo se salátem Tabouleh.

SALÁT TABOULEH
400 g rajčat, 100 g petrželky kudrnky, 50 g suchého kuskusu
(ideální je kukuřičný), 1 velký šťavnatý citron, 1 středně velká
cibule, 50 ml extra panenského olivového oleje, sůl, pepř
Kukuřičný kuskus uvaříme dle návodu a necháme lehce
prochladnout. Rajčata nakrájíme na malé kostičky, cibuli
nadrobno a kudrnku nasekáme najemno, vše smícháme.
Do směsi zeleniny přidáme kuskus, citronovou šťávu, olivový
olej, sůl, pepř a v lednici necháme asi 1 hodinu odležet.
Před podáváním ještě promícháme, případně dochutíme.
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RENOVET & FYTOVET
15% SLEVA NA TENTO BALÍČEK
RENOVET

Pomáhá zvířatům s látkovou přeměnou a udržuje u nich optimální hladinu elektrolytů v těle.

FYTOVET

Přírodní koncentrát obsahující minerály a stopové prvky. Při průjmech, střevních problémech nebo zvracení
vrátí rychle tělu jejich nedostatek. Podporuje také vitalitu pacienta při jakékoliv nemoci.

Energyvet.cz
Platnost akce: od 1. června do 30. června 2019 nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na: facebook.com/Energyvetcz

Království drahých kamenů (28)
SAFÍR JE KÁMEN MUDRCŮ
Kardinál jasného rozumu, rytíř čistého srdce a posilovač
víry… mocný a magický safír:
» receptivní
» pod vlivem Saturnu
» ve znamení Vodnáře, Střelce a Kozoroha
» náležející k čakře hrdla (5.) a třetího oka (6.)
Oxid hlinitý neboli korund najdeme na každém smirkovém
papíru. Dá se říci, že je to takřka obyčejný kámen s neobyčejně
velkou tvrdostí. Modrá odrůda tohoto minerálu se ale těší
vážnosti a obdivu napříč civilizacemi. Říká se mu safír podle
řeckého slova pro modrou barvu sappheiros. Přestože safír
existuje v mnoha barevných variantách, nejvýznamnější je
rozhodně safír barvy podvečerního nebe. Safír je drahokamem
síly, cti a nesmrtelnosti. Pokud se chceme v meditaci dotknout
věčnosti, je safír tím pravým průvodcem.
SPIRITUALITA NA PRVNÍM MÍSTĚ
Hlavní vlastností safíru je jeho schopnost posilovat vhled
do podstaty věcí, rozpouštět iluze a především podněcovat
víru v existenci vyšší síly. Někdo tomu říká vůle boží, jiný zase
osud, ale to, že nás cosi převyšuje a vede, je pod vlivem safíru
neoddiskutovatelný fakt. Pokora a odevzdání se tomuto vedení
je moudré, protože slepá důvěra v ego a vzpírání se osudu nás
většinou vede do slepých uliček. Je úlevné věřit, že svět má svůj
řád a vyšší záměr a že ona vyšší síla (řekněme Bůh) se postará
o spravedlnost a žádné vyřizování účtů není naším úkolem.
Abychom tuto víru neztráceli a byli v rezonanci s vyšším
záměrem, pomůže nám nosit safír nejlépe v podobě náušnic,
zkrátka co nejblíže našeho třetího oka.

ODEVZDAT SE
Lidská zvůle se často skrývá za velmi ušlechtilé záměry.
Bojujeme, usilujeme a soustavně tlučeme hlavou do zdi
v zarputilé snaze stát si na svém vidění svého vlastního života.
Mnohdy ignorujeme volání své duše, která moc dobře ví,
kudy vede naše cesta, protože ona dlí v blízkosti vyšší síly.
Pokud cítíme nevyhnutelnost, měli bychom se s důvěrou
odevzdat proudu, který nás ponese vpřed. Je to jednodušší
napsat než udělat, vím. Často navigujeme své koráby do
zatuchlých slepých ramen svých životů a zabředáme.
Zvlášť pokud jsme na vyšším stupni duchovního vývoje,
neposlouchání hlasu své duše je trestáno tvrdě a neúprosně.
Pokud se svému životu neodevzdáme a nepohlédneme
do tváře strachu z neznámého, nepohneme se. Safír nám
v takových chvílích pomůže prohlédnout naše iluze a vlastní
sebemanipulaci.
MOST MEZI ROZUMEM A CITEM
Safír je mimořádně účinný kámen, pokud jde o léčení štítné
žlázy a především následků hřešení slovem. Nejde jen o to,
že mnohdy z pusy vypustíme naprostá „zvěrstva“, ale také
o neschopnost vyjadřovat pravdivě své city a emoce. Každá
upřímně pociťovaná pravda, kterou spolkneme, vytváří
blokády v krční čakře a znemožňuje harmonickou spolupráci
rozumu a citu. Rozum sám o sobě totiž nestačí, je třeba, aby
se opíral o cit a byl s ním v souladu. Safír pomáhá tomu,
abychom měli na jazyku právě to, co máme na srdci. To je
moudrost, to je pravda a to vede k nekonečnému pocitu
klidu a míru.
Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ
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Zeptejte se hvězd
Monika Štejdířová (www.centrumarael.cz) – odpovídá na dotazy z oblasti
osobního a duchovního rozvoje. Pomocí astrologie a numerologie může
poskytnout náhled na řešení životních kroků. Doporučované produkty
Energy určuje individuálně s astrologickým přihlédnutím do mapy narození
klienta, v případě neznalosti času narození pak s pomocí numerologie.
Dotazy s datem narození, u dotazu pro astrologii také s časem a místem
narození, posílejte na e-mail: centrumarael@seznam.cz.

LUŠTĚTE S NÁMI,
MŮŽETE VYHRÁT
„Budoucnost patří těm, kdo věří
svým krásným snům,“ řekla paní
Eleanor Roosevelt, moudrá to dáma.
Kdo vyhrál poukázku za tuto naši
dubnovou tajenku?
» Naďa Kupková, Bělohrad
» Veronika Tůmová, Černá Hora
» Michaela Onderková, Olomouc

Dobrý den, mám obavy o dceru (21 let), která
se asi před rokem dala na vegetariánskou
stravu, tedy nepozře žádné maso, ryby
a začíná se vyhýbat i mléčným výrobkům.
Je možno pomocí přípravků Energy podpořit
správný přísun živin?
ELIŠKA P., Kutná Hora

Pokud za vegetariánstvím dcery stojí
vnitřní dozrání, uznejte její svobodné
právo na vlastní způsob výživy.
Vegetariánství je zdravé za předpokladu,
že jíme stravu, která zahrnuje pestrost
obilovin, zeleniny, ovoce, luštěnin, ořechů

a semínek a pro většinu vegetariánů
i vejce a mléčné výrobky. Všeobecně je
potřeba dbát na dostatečný přísun živin,
vitaminů a minerálů, důležitá je větší míra
zodpovědnosti. K doplnění vitaminů B,
včetně B12, doporučuji Vitaflorin.
Kompletní zdroj minerálů organického
původu zajistí Fytomineral, který
zvyšuje využitelnost vitaminů ze stravy
a podporuje tvorbu enzymů v těle, jako
doplněk je vhodný také Probiosan. Zkuste
dceři důvěřovat, přijmout její osobní
volbu a v jejím životním stylu ji podpořit.

Vylosovaní výherci obdrží poštou
poukázku na jeden koncentrát
z Pentagramu®, který si mohou
vybrat v kterémkoliv Klubu Energy
nebo u svého prodejce.
Tajenku křížovky z tohoto čísla
magazínu spolu se svojí adresou
zašlete nejpozději do
22. června 2019 na adresu redakce:
Energy Czech Republic, a.s.,
Trojská 39/201, 171 00 Praha 7;
e-mail: katerina.himmelova@energy.cz

MONIKA ŠTEJDÍŘOVÁ

„Rozhodl jsem se být šťastný, protože... (tajenka)“ – Voltaire

22 ~ VITAE ~ MAGAZÍN ENERGY

Není na světě bylina,
aby k něčemu nebyla
ROUTA – MOCNÁ VŮNĚ MILOSTI
Uznávaná Hippokratem pro své léčivé
kvality, i Aristotelem, který ji užíval pro
zklidnění mysli. Umělcům (a vynálezcům),
např. Michelangelovi a Leonardovi da
Vinci pomáhala posílit zrak a podpořit
tvořivost. V temnotě středověku se
oblíbená bylinka čarodějnic používala
nejen k léčení neduhů, k ochraně před
obtížným hmyzem, ale i jako talisman
proti baziliškům, duchům a černé
magii. Ze všech těchto důvodů voněly
svazečky „byliny milosti“, jak routě říkali,
často v kostelech, veřejných budovách,
vězeních i v příbytcích prostých lidí.
Routa je zmiňována jak Biblí, tak
Shakespearem, a navíc: její „trojlístky“
jsou předobrazem „listů“ na hracích
kartách. Nebesa, očistec i peklo – bylina
milosti nás provází všude.
Jak zřejmo z předešlého výčtu uživatelů,
routa pochází ze Středomoří. Poté, co
se rozšířila po okolí – severní Afrika,
Balkán, pronikala díky svému věhlasu
do severnější Evropy i zámořských
kolonií. Zdomácněla proto jak na našich
zahrádkách, tak i např. v Indii, Mexiku či
v Jižní Americe.
KOČKÁM NEVONÍ
Routa vonná (Ruta graveolens) je silně
aromatický stálezelený polokeř z čeledi
routovitých. Řídké šedozelené stonky
větvené lodyhy, běžně dorůstající přes
0,5 metru, nesou střídavě řapíkaté,
až 15 cm dlouhé, dužnaté tečkované
a namodralé listy. Kvete od května až
do září žlutými květy ve vrcholových
vidlanech. Plody jsou tobolky s ohnutými

semeny. Pěstovat ji lze úspěšně na
slunném, teplém stanovišti s alkalickou
a propustnou půdou, na zahradě
i v truhlíku na balkoně. Vyšlechtěné
rostlinky jsou ještě voňavější, či ozdobnější
varianty. Lidem a motýlům je vůně routy
příjemná, ale kočky dokáže živý plůtek
z routy od návštěvy vaší zahrádky odradit.
Výtažek z routy obsahuje asi 0,5 %
éterických olejů a 2 % flavonového
derivátu rutinu, kumariny, limonoidy,
alkaloidy, třísloviny a hořčiny. Sbírá se
celá kvetoucí nať, nebo jen listy, a to
i dvakrát za sezonu. Kvalitnější sklizeň
je ta první – v květnu a červnu. Sběr
se má provádět za slunného dne, kdy
oschne rosa, ale v rukavicích a s dlouhými
rukávy. V routě obsažené furokumariny,
látky s fotosenzitivními účinky, by
citlivějším jedincům mohly způsobit kožní
podráždění až zánět. Sušená routa tyto
vlastnosti ztrácí.
NEBE I PEKLO
Již ve starověku si routa našla významné
místo v medicíně. Antičtí Římané ji užívali
proti hadímu uštknutí či epileptickým
záchvatům. Routa pomáhá prokrvení
hladkých svalů a tím i při bolestech,
křečích a kolikách způsobených například
trávicími, vylučovacími či menstruačními
problémy. Zároveň stimuluje činnost střev,
žaludku, žlučníku a ledvin a tonus dělohy.
Pomáhá významně při hypertenzi, bušení
srdce, závratích, návalech a bolestech
hlavy. Obsažený rutin zpevňuje cévy,
snižuje lomivost vlásečnic a tlumí krvácení,
routa je tak vhodná i jako prevence
před, či rekonvalescence po zánětech žil,

očních onemocněních a úrazech (krvácení
sítnice, bělma), ateroskleróze, mrtvici,
nepravidelné a bolestivé menstruaci atd.
Užívá se ve formě odvaru, výluhu, tinktury
i prášku.
ROUTU S MÍROU
Je to mocná léčivka. Může významně
pomoci, při překročení míry však i uškodit.
Dávkování a užívání není pro bylinkářské
začátečníky. Nedoporučuje se dlouhodobé
užívání, vysoké dávky mohou způsobit
závratě, bolesti, zvracení, poškození jater
a ledvin, někdy až smrt. Silně prokrvuje
pánev, takže pro těhotné žádná routa.
A pro ostatní po poradě. Většinou se proto
bylina milosti míchá do nejrůznějších
směsí (např.: s jinanem a hlohem na
cévy, s pelyňkem a zeměžlučí na trávení)
a léčivých přípravků jako krém Ruticelit
od Energy. Silice získaná z listů routy se
využívá i v kosmetice k výrobě parfémů,
mýdel a krémů.
NA ZUB I DO NOSU
Typické aroma a zajímavá hořko-trpká
chuť routy se samozřejmě výborně hodí
také v gastronomii. Odnepaměti se jí
(v malém množství) koření sýry, maso,
ryby, pomazánky, saláty, polévky, ale i pivo,
víno a kořalka.
Příjemná vůně čerstvé i sušené routy se dá
využít i jako pot-pourri k provonění obydlí.
Působí zároveň jako přírodní repelent
– úspěšně odpuzuje mouchy, komáry,
moly, vši, blechy… a kočky. Routa nám
zkrátka nabízí mnoho milostí. A je jen na
nás, jestli a jak je přijmeme.
Mgr. VLADIMÍR VONÁSEK
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ZVÝHODNĚNÝ NÁKUP

ČERVEN 2019

DOPŘEJTE SI DOTEK NĚHY
DOKONALÁ PÉČE O LÉTEM NAMÁHANOU POKOŽKU
ČLEN ENERGY

BALÍČEK PRODUKTŮ

body

sleva

Dermaton oil 2set

436 Kč

18

110 Kč

Dermaton gel 2set

436 Kč

18

110 Kč

Dermaton oil + Dermaton gel

436 Kč

18

110 Kč

Akce platí do vyčerpání zásob.

cena

Kluby a konzultační centra nabízejí
BLÍŽEJOV

Provozní doba:
út 10–12, čt 16–18 h., a dle dohody
na tel.: 721 384 473, 602 389 233
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
reflexní terapie / bezplatné konzultace /
testování SPT / automatická kresba /
zásilková služba / prenatální příprava /
kineziologie / měření krevního tlaku
a glykemie / masáže: klasické,
rehabilitační, detoxikační, baňkování
a jiné relaxační metody / poradna pro
zvířecí miláčky / prodej veterinárních
produktů / vyšetření páteře a nohou,
zhotovení ortopedických vložek, jen na
obj. předem – tel.: 379 428 620 / poradna
pro bezlepkovou dietu / poradna a prodej
produktů Energy – po, út, st 13–16.30 h.
– Domažlice, Srnova 76
Kontakt:
Blížejov 124, tel.: 379 428 927, 721 384 473,
e-mail: johankova@centrum.cz
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BOSKOVICE

Provozní doba:
po, út, st, čt 9–12, 13–17 h. + dle tel. doh.
Stálá nabídka:
poradna pro produkty Energy / zasílání
zboží na dobírku / automatická kresba,
měření SPT, rekondiční masáže
na objednávku – Mgr. Eva Kocmanová,
nový tel.: 605 896 184
Poradny a přednášky:
»K
 E BOSKOVICE – 3., 10., 17., a 24. 6.
V měsíci červnu naše KE nabízí
netradiční ochutnávku čaje Matcha
a pochutin z něj. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Kontakt:
Boskovice, Krátká 16,
tel.: 516 452 373, 720 529 424,
kocmanovaenergy@seznam.cz

BRNO

Provozní doba:
po, st 10–12, 14–18, út 13–18, pá 9–12 h.

Stálá nabídka:
poradna Energy / zasílání zboží na dobírku /
konzultace a prodej veterinárních
produktů Energy / měření EAV
přístrojem – MUDr. J. Nezvalová
měření Supertronicem – V. Komoňová,
Z. Erbenová, Ing. K. Hosová / masáže,
Dornova metoda – H. Šobáňová /
kineziologické testování vhodnosti
přípravků Energy, zhotovení aurogramu,
poradna regenerace, skenování mapy
zátěže a obj. individuálních ortopedických
vložek, Pedicom – H. Hosová / práce
s přípravky Energy, masáže klasické,
lymfatické, andělské terapie
– R. Zavřelová, zaroma@seznam.cz,
členové Energy sleva 10 % / kosmetické
služby a vizážistka – M. Medřická,
tel.: 775 399 114 / manuální lymfodrenáže,
kraniosakrální uvolnění, reflexní
a ayurvédské masáže – Z. Erbenová,
obj. jen v pátek, tel.: 530 500 422,
výživové poradenství – Ing. K. Hosová,
info na tel.: 530 500 422

Kluby a konzultační centra nabízejí
Mimořádná nabídka KE:
»5
 . 6. – 16.30 h. – Organismus jako dobře
fungující továrna – lektorská přednáška
MVDr. L. Chmelaře, PhD.,
nutná rezervace v KE, tel.: 530 500 422,
info@brnoenergy.cz
»1
 2. 6. – 15–17 h. – Poradna, H. Hosová
»e
 -shop pro členy klubu Energy:
www.clenenergy.cz
Kontakt:
Brno, Sukova 4, tel.: 530 500 422,
737 479 120, e-mail: info@brnoenergy.cz,
www.brnoenergy.cz, FB – Energy Czech
Republic a.s., klub BRNO

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Provozní doba:
út–čt 9–12.30, 13.30–17, pá 9–12.30 h.
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
zasílání produktů Energy / diagnostika
Supertronicem / automatická kresba
a Osho Zen Tarot / harmonizace
čaker nejen dle aromaterapie + práce
a působení polodrahokamů / měření
krevního tlaku, rehabilitace pulzním
magnetickým polem – magnetoterapie /
e-shop na www.energycb.cz
Mimořádná nabídka KE:
»4
 . 6. – Focení aury
»1
 1. 6. – 17 h. – Co užitečného pro
život vám může říci numerologie?
Úvodní přednáška k cyklu, který bude
pokračovat od září letošního roku.
Ivana I. Píhová, vstupné 180 Kč.
Na obě akce obj. na tel.: 776 454 874
Kontakt:
České Budějovice, Na Mlýnské stoce 6,
tel.: 776 454 874, www.obchoduklarky.cz,
e-mail: energycb@seznam.cz

ČESKÝ TĚŠÍN

Provozní doba:
po 16–20 h. a dle dohody
Stálá nabídka: měření SPT
– E. Matlochová, A. Heřman, T. Byrtusová,
P. Ammerling – tel.: 736 284 711 /
měření SPT, rehabilitace, konzultace
– MUDr. B. Rošková / lymfodrenáž
pro zdraví a krásu – pí. Němčíková
Nabídka KC:
» T ŘINEC– 1. Máje 276, tel.: 774 766 213,
Eva Matlochová – měření SPT, prodej
Energy produktů, přírodní kosmetika
Kontakt:
Český Těšín, Mezi Lány 271,
tel.: 777 293 601, e-mail: 21@symbols.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

Provozní doba:
po–pá 9–17 h.
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
diagnostika SPT na obj. / masáže dle
výběru – tel.: 776 488 848, pí. Sluštíková /
měření Supertronic a Sensitiv Imago
– tel.: 776 614 046, pí. Rakouská /
homeopatická poradna a EAV diagnostika
– tel.: 602 141 184,
pí. PharmDr. Svobodová / kosmetická
péče s Beauty Energy
– Salon Alma – pí. Schubertová,
tel.: 731 260 690 / veterinární
poradna – certifikovaná poradkyně
MVDr. Martincová, tel.: 732 512 181 /
zasílání zboží na dobírku /
e-shop: www.babkabylinarka.cz
Veterinární poradna:
» k aždé pondělí – MVDr. Hořejší,
tel.: 605 581 731,
e-mail: hana.horejsi@seznam.cz
Mimořádná nabídka KE:
»2
 0. 6. – 17 h. – Dovolená s Energy
– lektorská přednáška Bc. M. Císařové, MSc.
Mimořádná nabídka KC
– poradny SPT:
»D
 OUDLEBY NAD ORLICÍ – 4., 11., 18. a 25. 6.
– pí. Fendrychová, tel.: 605 780 213
»K
 E HRADEC KRÁLOVÉ – 6. a 20. 6. 10–17 h.,
tel.: 736 765 477, 495 534 715
»K
 C HRADEC KRÁLOVÉ
– Lékárna Za Skleněnou věží,
ul. Wonkova – 3., 10., 17. a 24. 6.
– PharmDr. Svobodová, tel.: 602 141 184
»K
 C HRADEC KRÁLOVÉ – Salón Profi,
Havlíčkova 401 – 6., 13., 20., 27. 6.
– pí. Naďa Komárková, tel.: 775 921 885
»C
 HOCEŇ – 3., 10., 17. a 24. 6. nebo dle
dohody – pí. Smrčková, tel.: 775 060 535
» J IČÍN – Prodejna Bellis – 7., 14., 21., 28. 6.
nebo dle dohody po–pá 9–17 h.
– pí. Svobodová, tel.: 602 111 911
»K
 OLÍN – 7., 14., 21., 28. 6.
– homeopatická poradna, pí. Blechová,
tel.: 777 101 513
»K
 OSTELEC NAD ORLICÍ – 7., 14., 21., 28. 6.
– pí. Mlejnková, tel.: 737 178 816
»N
 OVÝ BYDŽOV – Sloupno – 6., 13., 20.,
27. 6. nebo dle dohody – pí. Rakouská,
tel.: 776 614 046
»O
 POČNO – 20. 6. – pí. Králíčková,
tel.: 739 379 435
»R
 YCHNOV NAD KNĚŽNOU – 3., 10., 17.,
24. 6. – pí. Bečvářová, tel.: 777 723 731
» S MIŘICE – 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28. 6.
– PharmDr. Svobodová, tel.: 602 141 184
»V
 alašské Meziřící – 10., 24. 6.
– pí. Procházková, tel.: 731 851 218

Kontakt:
Hradec Králové, Letců 1001,
tel.: 495 534 715, 736 765 477,
e-mail: babkabylinarka.cz@seznam.cz

CHEB

Provozní doba:
po 14–18, út 14–17, st 10–12, 14–17,
čt 13–18 h. (pá zavřeno, výdej pouze
po dohodě na tel.: 603 486 331)
Stálá nabídka:
NOVĚ: po a čt testování vhodných
produktů SPT – M. Svobodová, lépe tel. obj.
»4
 ., 11., 17., 24. 6. – měření SPT,
poradenství, detoxikace, SRT
s A. Chmelovou – obj. na tel.: 724 965 773
»3
 ., 10., 17., 24. 6. – výklad karet,
chiromantie a poradenství s Naďou
Raithel, nutno obj. na tel.: 603 787 821
Nabídka KC:
»A
 Š – A. Chmelová, Krátká 1559 – měření SPT
– 6., 13., 20. a 27. 6., poradenství,
detoxikace, SRT, tel.: 724 965 773
»C
 HEB – Kosmetické ošetření Beauty
kosmetikou Energy u masérky
a kosmetičky B. Bzirské a masáže
J. Kočové a V. Votrubové + měření SPT
– 3., 10., 17., 24. 6., tel.: 606 242 353,
najdete na původní adrese Kamenná 40!
Kontakt:
Cheb, Kostelní schody 1,
tel.: 354 422 355, 603 486 331,
www.energy-cheb.cz

KARLOVY VARY

Provozní doba:
po, čt 8.30–17, út, st, pá 8.30–16 h.
Stálá nabídka:
dárkové poukazy / poradna a prodej

VYUŽÍVÁTE SVOJI
PRACOVNU?
PRACOVNA NA WEBU
Každý člen i poradce Energy
si může kdykoliv prohlédnout
a stáhnout ve své pracovně
na stránkách www.energy.cz
velmi kvalitně a názorně
zpracované materiály:
» měsíční vyrovnání
» prodejní doklady
» plnění věrnostního programu Salus
» všechny informace o svém
obchodním rozvoji
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Kluby a konzultační centra nabízejí
produktů Energy / měření na IN BODY
– analýza těla / masáže – zeštíhlující
program, klasické, medové, anticelulitidní,
thajské, zpevňující, ájurvédské, motýlí,
aromatické, wellness procedury
(i formou dárkových poukazů) /
kosmetické ošetření Beauty kosmetikou
Energy – tel.: 353 236 605 / rozvoz
objednaného zboží po Karlových
Varech každý čtvrtek (podrobnosti
na tel.: 775 947 793)
Mimořádná nabídka KE:
»p
 o–čt dopoledne – zdravotní poradna
Energy – zdarma (Martina Hrnková)
»p
 á – psychosomatická poradna
– Martina Hrnková (na objednání)
»ú
 t 4. 6. – diagnostika EAV přístrojem
– jen na objednávku, tel.: 353 236 605
»p
 o–čt dopoledne – impedanční analýza
IN BODY – zdravé hubnutí, rozbor
a doporučení
» r ekvalifikace – sanitář, masér, chůva,
kosmetička, manikérka, pedikérka
» spolupracujeme s maminkami
a mladými do 25 let – najdeme
zaměstnání, rekvalifikujeme zdarma
Kontakt:
Karlovy Vary, Varšavská 1168/13,
2. patro, agentura RAFAEL, s. r. o.,
tel.: 775 947 793, 353 236 605,
e-mail: regeneracni@centrum.cz,
www.regeneracnicentrum.cz

LIBEREC

Provozní doba:
po, st – dle tel. domluvy, út 9–17,
čt, pá 9–15 h.
Stálá nabídka:
bezplatná poradna a prodej produktů
Energy / měření Supertronicem na obj. /
kineziologické testování vhodnosti
užití přípravků Energy / kineziologie
One Brain / EFT / masáže: relaxační,
krémy Energy, aroma, motýlí / tělové
svíce / metoda SRT / výklad Osho Zen
Tarot / konzultace s psychologem /
arteterapie, mandaly na hedvábí,
pískové, jako dárek na objednávku /
cvičení / výživový poradce / výuka AJ /
zasílání zboží na dobírku
Podrobnosti k aktuálním akcím najdete
na www.centrumzdraviliberec.cz.
Mimořádná nabídka KE:
» k aždé úterý – poradna Energy
a výběr vhodného produktu
– G. Veselá, obj. na tel.: 777 624 569,
jiné termíny domluvou
»d
 árkové poukazy na produkty Energy,
masáže, terapie – G. Veselá
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Kontakt:
Liberec 1, 5. května 175/7,
tel.: 777 624 569,
e-mail: inka.vesela@seznam.cz,
www.centrumzdraviliberec.cz,
e-shop: www.pramen-zdravi.cz

LUHAČOVICE

Provozní doba:
po 9–12, 13–17, út, st 9–12, 13–15, čt 9–12,
13–18 h., pá – po předchozí domluvě,
so, ne a svátky zavřeno
Stálá nabídka:
poradna celostní medicíny / měření SPT /
prodej produktů Energy / zásilková
služba již od 0 Kč / kosmetické ošetření
pleti produkty Energy – J. Strušková,
obj. na tel.: 604 897 909
Mimořádná nabídka KE:
» k aždé úterý – poradna Energy a výběr
vhodného produktu – E. Karská,
obj. na tel.: 720 289 092, jiné termíny
domluvou
Veterinární ordinace a poradna:
MVDr. M. Uzlová Můčková,
tel.: 518 322 880; m.uzlova@seznam.cz;
Radějov 109

Kontakt:
Luhačovice, Solné 804,
tel.: 577 011 922,
702 041 015,
e-mail: energy.luh@centrum.cz,
www.energy-luhacovice.cz,
www.facebook.com/energy.luh

OLOMOUC

Provozní doba:
po–čt 9–12.30 a 14–18, pá 9–13 h.
Stálá nabídka:
automatická kresba, rodinné konstelace
– L. Zvolánek, tel.: 605 256 327 /
poradna Energyvet – J. Indrychová,
tel.: 777 225 517 / měření Supertronicem,
astrologická poradna, bodyterapie,
psychosomatická poradna
– Mgr. M. Maňásková, tel.: 602 583 091 /
spontánní tanec – D. Hubková, úterý
dle programu 17.30–19 h.
Kontakt:
Olomouc, Dolní náměstí 16,
tel.: 585 224 641, 602 583 091,
e-mail: energy.olomouc@seznam.cz,
www.energycentrum.cz

Kluby a konzultační centra nabízejí
OSTRAVA

Provozní doba:
po 9–14, út 9–12 a 13–17, st 12–18,
čt 9–12 a 13–18 h.
Stálá nabídka:
bezplatné konzultace a poradna
Energy včetně veterinárních produktů
a možnost jejich zakoupení / diagnostika
přístrojem SPT, obj. na tel.: 777 804 730 /
ošetření pleti pomocí přípravků Beauty
Energy včetně jejich bezplatného
vyzkoušení / kraniosakrální
terapie / psychologická poradna
– PhDr. Sýkora, tel.: 604 603 949,
www.psycholog-sykora.cz / možnost
platby kartou / zasílání zboží na dobírku
Kontakt:
Ostrava, Českobratrská 15,
tel.: 591 129 258, 777 804 730,
e-mail: vstrachotova@seznam.cz,
www.cestykezdravi.cz

PARDUBICE

Provozní doba:
po–čt 9–12 a 13–17 h.
Stálá nabídka – jen na objednávku:
Pedicom – počítačové vyšetření chodidel
– Š. Urbanová, tel.: 607 817 123 / shiatsu,
lymfodrenáže, reflexní terapie, tejpování
– M. Němcová, tel.: 604 968 767 /
konstalace, kineziologie, reiki semináře
a terapeutické setkávání
– LAYLA centrum – L. Hajníková,
hajnikovalenka@seznam.cz,
tel.: 722 934 746 / zasílání zboží
Mimořádná nabídka KE:
»H
 AVLÍČKŮV BROD – 24. 6. – 17 h.
– Praktické zkušenosti s Energy
– beseda – Š. Urbanová,
tel.: 607 817 123
Nabídka KC – poradny SPT:
»D
 OBRUŠKA – 17. 6. – M. Růžičková,
tel.: 603 268 922
»H
 AVLÍČKŮV BROD – 24. 6.
– Š. Urbanová, tel.: 607 817 123
»C
 HRUDIM – 6. 6. – L. Kovaříková,
tel.: 723 868 567
»C
 HRUDIM – 8., 22. 6. – J. Turková
tel: 720 128 269
»K
 OLÍN – 4. 6. – Z. Suchánková,
tel.: 728 135 557
»K
 OLÍN – 11. 6. – M. Hanušová
Priessnitzová, tel.: 608 799 777
»K
 UTNÁ HORA – 18. 6. – D. Kuželová,
tel.: 724 324 071
»N
 ÁCHOD – 20. 6. – I. Čermáková,
tel.: 723 577 280
»N
 OVÁ PAKA – 13. 6. – T. Kinterová,
tel.: 731 190 580

»N
 OVÁ PAKA – 13. 6. – L. Pušová,
tel.: 603 542 028
»N
 OVÝ BYDŽOV – 12. 6. – M. Myslivcová,
tel.: 603 887 918
»K
 E PARDUBICE – 3. 6. – E. Petříčková
tel.: 604 174 498
»K
 E PARDUBICE – dle objednávky
– T. Krištůfková, tel.: 777 177 610
»R
 OUDNICE NAD LABEM – 8. 6.
– M. Svobodová, tel: 777 933 580
»R
 YBITVÍ – 25. 6. – E. Petříčková,
tel.: 604 174 498
» S MIŘICE – 15. 6. – L. Christ,
tel.: 602 233 712
» S TARÁ LYSÁ-ČIHADLA – 13. 6.
– M. Juričová, tel: 723 212 066
Kontakt:
Pardubice, Tř. 17. listopadu 216,
tel.: 607 817 123, www.vitalityinlife.cz,
e-mail: sarka.urbanova@energy.cz

PLZEŇ

Provozní doba:
po a čt 9–12, 13–15, út 9–12, 13–18,
st 13–18 h., pá pouze pro objednané
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
bezplatné konzultace / měření EAV
– přístrojem Supertronic dle obj. /
zprostředkování poradenské činnosti
a terapie v oblasti alternativní medicíny /
zásilková služba / prodej drahých kamenů
a terapeutických svící
Další nabídka jen na objednání:
kraniosakrální terapie
– MUDr. L. Sobotková, tel.: 737 220 488 /
metamorfní technika – Ing. V. Břachová,
tel.: 774 705 755 / numerologie, andělská
terapie – S. Doležal, tel.: 722 067 057 /
fyzioterapie, tejpování – K. Gebouská, DiS.,
– každá sudá středa od 13 h., obj. na tel.:
605 747 579
Kontakt:
Plzeň, Dominikánská 14 (Mestlův dům),
tel.: 777 225 406, www.energy-plzen.cz,
e-mail: obchod@energyplzen.cz,
energyplzen@email.cz

PRAHA 1

Provozní doba:
po–pá 9–18 h.
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
diagnostika Supertronicem na objednání
Mimořádná nabídka KE:
» st 12. 6. – 18 h. – Používáme Energy
produkty jako prevenci
– lektorská přednáška Soni Štrupové,

NEPŘEHLÉDNĚTE
KE PRAHA 1
Nové KC:
» Mladá Boleslav
Jarmila Hendrychová
Kateřiny Militké 54
tel.: 720 159 138
e-mail:
jarmila.hendrychova@centrum.cz
provozní doba: út, st, čt 9–17 h.
KE PROSTĚJOV
Nové KC:
» Prostějov
Melantrichova 20 (Salon Charme)
Anna Hanáková
poradenství a prodej produktů
Energy, numerologie, výklad karet,
práce s energií
tel.: 603 844 833, dle dohody

v nově otevřeném KC Mladá Boleslav,
Kateřiny Militké 54
» čt 13. 6. – 18.15 h. – Kosmetika Beauty
Energy pro každodenní péči – lektorská
přednáška Elen Dalecké
Veterinární poradna:
»ú
 t 11. 6. – 15–18 h. – osobní veterinární
poradna, konzultace využití Energyvet
preparátů pro zvířecí společníky
– PhDr. L. Arden, objednávka + info na
tel.: 777 858 200 nebo
andrea.sulcova@energy.cz, pro členy
Energy zdarma, FB: Energyvetpraha1
Kontakt:
Praha 1, Řeznická 6, tel.: 224 934 642,
608 470 002, www.klubpraha.cz,
e-mail: strupova@seznam.cz

PRAHA 3

Provozní doba:
po, út 9–13 a 14–18, st, čt 9–13 a 14–17,
pá 9–14, so 10–13 h.
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
měření krevního tlaku, pH organismu
Stálá nabídka na objednávku:
měření Supertronicem – pí. Mařáková,
p. Vít – obj. na tel.: 274 003 141 / výživové
poradenství / masáže s krémy Energy,
reflexní, lymfatické a harmonizační
proti únavě, bolestem a stresu
– M. Vít, tel.: 737 080 698 / Diacom
– frekvenční léčení, M. Šedivá,
tel.: 724 254 197 / výklad karet, uvolňování
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negativních bloků, stresu a strachu
z podvědomé mysli – A. Janoušková,
tel.: 777 017 498
Kontakt:
Praha 3, Jeseniova 55,
tel.: 274 003 141,
www.energypraha.cz,
e-mail: energyprodejna@gmail.com,
www.facebook.com/Energyvetpraha3

PRAHA 4

Provozní doba:
po–pá 9–19 h.
Stálá nabídka na objednávku:
poradna Energy / měření Supertronicem /
tradiční čínská medicína TČM / povídání
o produktech Energy – pí. Šašková,
každé út 16–19 h. / veterinární poradna
– pí. Šašková, tel.: 606 451 325,
www.poradna.mzf.cz / poradenství
a praktická pomoc při přechodu na
bezlepkovou, bezlaktózovou a jiné
diety – M. Popelková, tel.: 724 220 726,
e-mail: marketa.popelkova@seznam.cz
Mimořádná nabídka KE:
»1
 . a 2. 6. – so, ne 10–18 h.
– Duhový systém 16 (v Pikovicích)
Bližší informace na:
www.duhovyandel. cz
U kurzů „Duhový systém“ je potřeba
mít předešlé kurzy. Lektor – Mistr učitel
Reiki J. Löbl a P. Padilla Löbl, místo konání
– „Duhový anděl“.
Kontakt:
Praha 4, Budějovická 601/128
(u metra Kačerov),
tel.: 241 402 723, 775 109 482,
e-mail: energy-praha@centrum.cz,
www.energy-praha.cz

PROSTĚJOV

Provozní doba:
po, st 9–12,13–17, út 13–17, čt 9–13 h.
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
zasílání produktů / diagnostika přístrojem
Quantum BIO-Electric – V. Vondál,
tel.: 731 692 823 / kineziologické testování
vhodnosti produktů Energy, automatická
kresba, Diacom – Mgr. V. Leitnerová,
tel.: 737 717 385 / poradna, automatická
kresba a vytestování vhodnosti
produktů Energy – H. Kaplánková,
tel.: 603 167 328 / masáže, tejpování
– S. Doleželová, tel.: 604 504 386
Mimořádná nabídka KE:
»1
 2. 6. – 17 h. – Datum narození a naše
životní limity v rámci Pentagramu
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– přednáška A. Hanákové – každý
účastník získá vlastní numerologický
rozbor, nutná rezervace místa, záloha
50 Kč spolu s datem narození
– tel.: 603 167 328 nebo v KE
Nabídka KC:
» DRŽOVICE – Olomoucká 266 – každé
út a st 14–17 h. – poradna Energy,
kineziologie, automatická kresba
– Mgr. V. Leitnerová, tel.: 737 717 385
» PROSTĚJOV – Dárky, čaje, Plumlovská 11
– každou st 9–17 h. – Výklad z karet
– I. Pánková, tel.: 723 038 872
Kontakt:
Prostějov, Atrium – Hlaváčkovo nám. 1
(2. p.), tel.: 603 167 328,
e-mail: energyprostejov@email.cz,
www.energyprostejov.cz
www.facebook.com/energyprostejov

PŘÍBRAM

Provozní doba:
po–čt 9–12.30, 13–17 h., pá 9–12.30,
13–16 h.
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
diagnostika SPT / masáže: klasické,
rekondiční, Bowenova, olejová a jiné
relaxační metody / kosmetické ošetření
Beauty kosmetikou / poradna
pro zvířecí miláčky / prodej veterinárních
produktů / cvičení Tai-chi a Čchi-kung /
Feng Shui poradenství / čínská medicína /
EAV diagnostika / cesta sebepoznání
– fobie, strachy, alergie, hubnutí /

výklad run a Osho tarot / Bachova terapie /
rodinné konstelace / výživové poradenství /
numerologie / životní a zdravotní koučink
Mimořádná nabídka KE:
» 8–9. 6. – 10–17 h. – Runový seminář
Kontakt:
Příbram, Nám. T. G. Masaryka 100/101,
tel.: 731 173 340, 731 173 722,
602 199 220,
e-mail: energypribram@gmail.com,
www.energy-pribram.cz,
www.facebook.com/EnergyPribram

ŠUMPERK

Provozní doba:
po 9–14, út 14–17, st 9–17, čt 14–18 h.
Provozní doba KC Zábřeh:
po–pá 9–12 a 13–17 h.
Stálá nabídka:
poradna Energy a měření přístrojem
Supertronic / konzultace v oblasti
zdravého životního stylu a prevence /
Pedicom – počítačové vyšetření chodidel /
masáže / měření krevního tlaku, krevního
cukru, tělesného tuku / poradna pro
terapii biostimulačním světlem (Biostimul)
a magnetickým polem / poradna celostní
medicíny MUDr. B. Haltmara – gynekologie,
nutno obj. na tel.: 731 236 549,
737 015 470 / zásilková služba zboží
a přístrojů (www. prirodniprodukty.cz) /
masáže: Energy spinal touch,
krémy, manuální lymfatická,
rekondiční, regenerační, sportovní,
protimigrénová, reflexní, lávovými

Kluby a konzultační centra nabízejí

Provozní doba:
po, čt 10–15, út, st 13–18 h.,
měření EAV v so dle dohody
Stálá nabídka:
poradna Energy, měření přístrojem SPT
– A. Truhlář – alan.truhlar@seznam.cz /
rodinné konstelace – L. Zvolánek,
www.systemicke-konstelace.info
– info a obj. R. Sekyrová, tel.: 776 214 706 /
mudry / zdravotní cviky Čchi-kung
a edukineziologie / zasílání
produktů Energy
Kontakt:
Tábor, Purkyňova 1085,
tel.: 776 214 706, 381 251 041,
e-mail: objednavky-energy@seznam.cz,
www.radost-tela.cz, www.zivocich.com,
www.energy-tabor.cz

Ordinace celostní medicíny:
» MUDr. Alexandra Vosátková,
Vít. Nezvala 11, Třebíč – pulzní
diagnostika, akupunktura, rehabilitace,
fytoterapie, psychoterapie,
obj. na tel.: 725 125 289, po, st 10–14,
út 13–17, pá 11–15 h., pro velký zájem
prosíme o včasné objednání
Nabídka KC – poradny EAV a TČM:
» KC BRNO – Naděžda Eliášová
– Divadelní 3, tel.: 734 805 921 – 4. 6.
» JIHLAVA – Mgr. Drejčková
– 1. provozovna:
Fyton, tel.: 739 049 203
– 2. provozovna: Dům zdraví,
tel.: 739 040 821 – konzultace
– 3. a 17. 6.
» MORAVSKÉ BUDĚJOVICE – Studio
Verbena – M. Palová, tel.: 605 554 456
– konzultace 12. 6.
» MORAVSKÉ BUDĚJOVICE – L. Žák,
Šafaříkova 1304, tel.: 723 107 158
– konzultace 19. 6.
» NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU – R. Dufková,
Zdravěnka – Masarykovo nám. 517,
tel.: 739 026 531 – konzultace 14. 6.
» TASOV – D. Švestková, Tasov 69,
tel.: 605 938 299, www.revite.cz
– konzultace 13. 6.
» TEPLICE – J. Fílová, Novosedlice,
Vodní 215, tel.: 775 968 485
– konzultace 12. 6.
» VELKÉ MEZIŘÍČÍ – H. Paulová, Mírová 43,
tel.: 724 763 689 – konzultace 20. 6.
» ZNOJMO – Biocentrum Renata
Režňáková, Zámečnická 13, Poradna
Energy, kosmetika, solární studio,
tel.: 515 224 684 – konzultace 12. 6.
» ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – H. Bulíčková,
Horní 30 – tel.: 728 141 949; H. Kučerová,
tel.: 605 449 785 – konzultace 12. 6.
Kontakt:
Třebíč, V. Nezvala 22,
tel.: 568 847 472,
731 166 137, 603 844 505,
e-mail: info@energy-tcm.cz,
www.energy-tcm.cz

TŘEBÍČ

TURNOV

kameny, Breussova masáž, Dornova
metoda, reflexologie, baňkování,
kinesiotaping, balneoterapie a další
relaxační metody a masáže dle aktuální
sezonní nabídky, práce s energetikou těla
a harmonizace čaker – pí. Pleyerová,
tel.: 723 913 283 / shiatsu – p. Dohnal,
obj. na tel.: 774 236 191 / vyšetření stavu
autonomního nervového systému na
přístroji Kardivar – MUDr. J. Haltmarová,
obj. na tel.: 731 236 549 / měření
na přístroji F-SCANT – terapie
pomocí plazmového generátoru RPZ 14
– obj. na tel.: 731 737 545
Mimořádná nabídka KE:
» 4. 6. – měření přístrojem Supertronic
– MUDr. Bohdan Haltmar, nutno obj.
na 17.15 h., 17.45 h. nebo 18.15 h.,
tel.: 731 737 545
»5
 . 6. – měření přístrojem Sensitiv Imago
– MUDr. Jana Haltmarová, nutno obj. na
10 h., 12 h. nebo 14 h., tel.: 731 737 545
Kontakt:
Šumperk, Hlavní tř. 13/3,
tel.: 731 737 545, www.klubenergy.cz,
e-mail: klubenergy@seznam.cz

TÁBOR

Provozní doba:
po, čt 9–12 a 13–16, út, st 13–17 h.
Stálá nabídka:
diagnostika Supertronicem /
poradenství a prodej produktů
Energy / dietetika, reflexní terapie
– obj. na tel.: 568 847 472 – Molíkovi,
J. Čapek / masáže klasické, lymfatické,
reflexní, baňkování – B. Velebová
– tel.: 605 469 884

Provozní doba:
po 13.30–18, út 9–12.30, čt 13.30–17 h.
+ dle tel. dohody
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy/
e-shop – zasílání produktů na dobírku /
měření SPT / test a biorezonanční
terapie na přístroji Quantum Medical /
metoda EFT / psychowalkman / masáže
– lymfatické, baňkování, medová,

relaxační, Breussova, lávovými kameny /
dárkové poukazy na masáže a služby /
prenatální výukový program Baby plus
– konzultace a možnost zapůjčení
Mimořádná nabídka KE:
» čt 6. 6. – 16.30 – Praktické použití krémů
Pentagramu – P. Kořínková
» čt 20. 6. – 16–17.30 h. – Tvoření
s hennou – seznámení,
malování, rituály;
cena 150 Kč, nutná rezervace
telefonicky či e-mailem
Nabídka KC – měření EAV a konzultace
zdravotního stavu:
»Č
 ESKÁ LÍPA – 3., 10., 17. a 24. 6.
– info J. Novotná, tel.: 725 752 651
» J IČÍN – 7., 14., 21. a 28. 6.
– info J. Veselá, tel.: 732 534 895
» M LADÁ BOLESLAV - 12. a 19. 6.
– info M. Králová, tel.: 777 618 416
»M
 NICHOVO HRADIŠTĚ – 5., 12.,
19. a 26. 6. – info E. Rajtrová,
tel.: 602 626 275
Kontakt:
Turnov, Čsl. dobrovolců 1713,
tel.: 733 760 522,
e-mail: energyturnov@seznam.cz,
www.energyturnov.cz

BLAHOPŘEJEME
NAŠIM PORADCŮM!
POPRVÉ DOSÁHLI
VYŠŠÍ ÚROVNĚ
V BONUSOVÉ TABULCE BODŮ
v březnu 2019:
12 %	Císařová Jitka,
Bc. Císařová Michaela, MSc.,
Tyralíková Lenka
9 %	Boháč František,
Cápková Věra,
Knap Zdeněk,
Novotný Jaroslav
6 %	Bulíček Luboš,
Díbalová Alena,
Halbrštátová Jaroslava,
Hanáčková Jitka,
Kadlec Jaromír,
Klensová Věra,
Lékárna U Černého orla spol. s.r.o.,
Lékárna U Itálie s.r.o.,
Státní léčebné lázně Bludov,
Tmejová Jana,
Turečková Andrea
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ÚSTÍ NAD LABEM

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Provozní doba:
po, čt 9–13, 14–18, út, st 11–13, 14–18 h.
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
po–pá měření Supertronicem
– Š. Čechová, P. Trčková-Slavíková,
J. Schmuttermeierová, obj. na
tel.: 572 540 221 nebo 605 778 740 /
konzultace a výklad andělských karet
– M. Mikošková, obj. na tel.: 775 750 615 /
EFT technika emoční svobody
– J. Němcová, tel.: 604 419 585 /
terapeutická kosmetika
– M. Šťastná, obj. na tel.: 737 213 449
Veterinární ordinace
a homeopatická poradna:
Poradenství a prodej produktů Energy
– MVDr. K. Hlačíková a MVDr. I. Stiksová,
e-mail: hlacikovak@seznam.cz,
tel.: 723 446 021
Nabídka KC:
»B
 RNO – Helena Papežíková, poradenství
a prodej produktů Energy, měření
Supertronicem, výživové poradenství
– každý čt a pá, tel.: 608 888 453
Kontakt:
Uherské Hradiště, Zelný trh 1249,
tel.: 605 778 740, 572 540 221,
e-mail: mila.energy@seznam.cz,
www.uh-energy.cz

Provozní doba:
po–pá 9–17 h. nebo dle dohody
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
veterinární poradna / zasílání zboží
na dobírku / měření SPT a KOS, detoxikace
– V. Gazdová, tel.: 475 209 367 / hormonální
jóga, jógové terapie – st, E. Kašíková, tel.:
725 512 361 / Čchi-kung – čt, Z. Věchtová,
zuzanavechtova.cz, tel.: 608 611 166
Ordinace celostní medicíny:
MUDr. M. Štecherová – poradna,
kineziologie – po, čt, tel.: 724 870 414
Mimořádná nabídka KC:
» L ITOMĚŘICE – Krámek U dvou přátel
– 7. 6. a 28. 6. – Východní medicína
a Energy – přednáška
– 20. 6. – měření SPT a KOS,
V. Gazdová – tel.: 777 402 500
Kontakt:
Ústí nad Labem, Pařížská 14,
tel: 475 209 367, 602 345 999,
e-mail: energyclub-usti@seznam.cz,
www. klubenergyusti.cz

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Provozní doba:
po 9–12.30 a 14–17, út 14–17,
st, čt 9–12.30 a 14–17 h.
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
diagnostika přístrojem Diacom / poradna
péče o pleť a kůži / diagnostika TČM
podle pulzu a jazyka / akupunktura ucha /
individuální a párová psychoterapie /
speciálně pedagogické poradenství /
poradna výživy a zdraví zvířat / e-shop
Mimořádná nabídka KC:
» NOVĚ: Kosmetické ošetření Beauty
Energy ve Studiu Santal, Dana Tomiaková,
Křižná 41/14, Valašské Meziříčí,
www.studiosantal1.webnode.cz,
info@studiosantal.cz, tel.: 604 570 766

»V
 eterinární ordinace – MVDr. E. Vratníková,
Sklářská 604/2, Valašské Meziříčí,
veterinární poradenství Energy,
www.vetevra.cz, vetevra@gmail.com,
tel.: 724 970 066
»B
 RNO – Manna – zdravá výživa, Křížová 8
– 6. a 20. 6. – 15–17 h. – poradna Energy
– J. Kocmanová, tel.: 776 714 705
» FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
– U Míši – obchůdek plný zdraví,
Fr. Palackého 1870, – 13. 6. – 8–11.30, 12–17 h.,
» F RÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
– Snozina 191 – 25. 6. – Veterinární
centrum přírodní medicíny, poradna
výživy, konzultace na objednání
– MVDr. P. Domesová, tel.: 776 792 394,
www.beskydvet.cz
»K
 ROMĚŘÍŽ – Zenový korálek,
Riegrovo nám. 151 – každý čt 15–17 h.
– poradna Energy – K. Horová,
tel.: 776 141 627
»P
 ODLESÍ 457 – 11. 6. – diagnostika
TČM podle pulzu a jazyka,
elektroakupunktura, aurikuloterapie
– A. Beránková, tel.: 734 484 113
www.salon-zdravi-sedmikraska.cz,
»P
 ROSTĚJOV – Biorezonance,
Ječmínkova 9, Z. Florýková – konzultace
osobně nebo tel.: 776 329 884,
www.biorezonancepv.cz
»R
 OŽNOV POD RADHOŠTĚM
– Beskydská 1298 – poradna Energy,
konzultace – 18. 6. – Marta Stoklasová,
tel.: 724 221 164, www.stoklasova.cz
»V
 SETÍN – Zelená lékárna
– Smetanova 1462, 9–17 h.,
poradna Energy – 19. 6. – L. Tyralíková,
tel.: 725 116 009,
www.zelenalekarna-vsetin.cz
Kontakt:
Valašské Meziříčí, Poláškova 78,
tel.: 571 161 545, 770 640 875,
723 976 814, www.energy-valmez.cz
e-mail: info@energy-valmez.cz,

LEKTORSKÉ PŘEDNÁŠKY

ČERVEN 2019

místo konání

adresa

termín

téma a přednášející

Brno

Klub Energy

5. 6. – 16.30 h.

Organismus jako dobře fungující továrna
– MVDr. L. Chmelař, PhD.

20. 6. – 17 h.

Dovolená s Energy – Bc. M. Císařová, MSc.

Hradec Králové

Používáme Energy produkty jako prevenci – S. Štrupová

Mladá Boleslav

Hradec Králové Klub Energy

Mladá Boleslav Kateřiny Militké 54 12. 6. – 18 h.
Praha 1

Klub Energy

30 ~ VITAE ~ MAGAZÍN ENERGY

13. 6. – 18.15 h. Kosmetika Beauty Energy pro každodenní péči – E. Dalecká

pořádající klub
Brno

Praha 1

ZVÝHODNĚNÝ NÁKUP

ČERVEN 2019

PROŽIJTE DOVOLENOU

S ÚSMĚVEM

BALÍČEK PRODUKTŮ
Drags Imun + Fytomineral

ČLEN ENERGY
cena

body

sleva

772 Kč

34

136 Kč

Akce platí do vyčerpání zásob. Doplňky stravy.

» OCHRANA PROTI INFEKCI
» DOPLNĚNÍ SÍLY A ENERGIE
» HOJENÍ A REGENERACE

Nový Pentagram®

terapeutických krémů a mýdel
ELEGANTNÍ A PRAKTICKÝ DESIGN PODTRHUJE ČISTOTU,
ŠETRNOST, SÍLU A UNIKÁTNOST PRODUKTŮ

