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Produkty měsíce listopadu
Na začátku listopadu nebude nic moc počasí, kolem
5. dne přijdou možná i první nečekané mrazy. Ve druhé
dekádě se zřejmě vrátíme do slušného podzimu a po
krátkém větrném ochlazení na počátku třetí dekády
bychom se měli opět ohřát v příjemně teplých dnech.
Nic to ale nemění na tom, že podzim bude pomalu za námi
a zima už netrpělivě přešlapovat za vraty. Letošní rok je hodně
výjimečný, energie jako by nevěděly, čí jsou. My můžeme být
náchylnější k chladovým problémům. V nastávající zimě bychom
se měli připravit na omrzliny, které jsou sice dominantou
hor, ale letos by se mohly vyskytnout kdekoli. Teplé rukavice,
rozumné boty, jež nebudou tísnit prsty u nohou a vejdou se
do nich tlusté ponožky, a pokrytí úst i nosu třeba pletenou
kuklou nám určitě prospějí. Ke slovu by mohly přijít i babiččiny
starodávné kožešinové „štucle“ na ruce. A pokud venku
prochladneme, naložíme se do teplé koupele s Biotermalem.
Přispěje k naší duševní pohodě, v dnešní nelehké době je
hodně důležitá. Podpoří nás v ní i uvolňující Relaxin, nebo
– pokud se nás už zmocní pracovní předvánoční šílenství,
zvolíme uklidňující Vitamarin. Kdybychom se necítili zcela
ve formě, můžeme užívat Cistus complex, pozvedá dnes
tak potřebnou imunitu a dokáže dohlédnout i na dýchací
cesty. Podzimní slota a nepříjemno se dokáže podepsat na
hlasivkách, pomůžeme jim slabým namáznutím krémem
Protektin. Rozhodně nás může doprovázet celý podzim i zimu.
EVA JOACHIMOVÁ
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EDITORIAL
VŠE MÁ SVŮJ ČAS
Zvědavost je lidská vlastnost, obecně považovaná spíše
za špatnou. Nicméně já musím říci, že je, tak jako ostatně
všechno, občas k něčemu dobrá.
V našem činžovním domě bydlela léta starší paní, která
nechodila do práce a měla tak víc než dost času pozorovat
okolí. Což činila ochotně, ba přímo s nadšením. Můj muž to
nesl poměrně nelibě – měl neustálý (zcela oprávněný) pocit,
že je sledován. Stěžoval si, že když vystoupí z výtahu, tak mu
paní, pravidelně monitorující pohyb v domě kukátkem ve
dveřích, rozsvítí ještě dříve, než on sám sáhne po vypínači,
a podobně. Pak ale u nás jednou sousedka zazvonila a v ruce
držela manželovy klíče, které našla dole v hlavním vchodu od
domu, jak tam trčí ze zámku. Tím si ho trochu získala. Příště
donesla gatě naší malé dcerky, které jsme k mému úleku
vytrousili z přeplněné tašky na schodech při jednom ze svých
hektických prázdninových přesunů. A zcela nás pak odzbrojila,
když se přišla jednoho podzimního rána zeptat (v ulici zrovna
probíhal pravidelný úklid vozovky od spadaného listí), jestli
to auto, co před domem visí na háku odtahové služby, není
náhodou naše. Bylo. Od té doby muž ani slovem nezmínil, že

by mu počínání sousedky jakkoliv vadilo, a tiše jí z kukátka
sundal šíp z dětského samostřílu s gumovou přísavkou,
který tam umístil náš bohémský a rozverný soused – mladý
Američan, jemuž žádná recese nebyla cizí. Zřejmě mu ještě
paní nepomohla z nějaké bryndy. Ale vše má svůj čas…
MUDr. KATEŘINA HIMMELOVÁ

Přivoňte si k životu! (1)
Každý život začíná prvním nádechem… Co při něm cítíme?
Jaký asi ten život bude? Co nám přinese a na co se můžeme
těšit? Život a čich k sobě neoddělitelně patří, o tom ví
každý živo-čich své. Je to jasná prvotní směrovka našeho
vykročení, ukazující bezpečnou cestu. Vůně nás pak na
ní provázejí na každém kroku. Tu první, vůni maminky,
pozná každé mládě. A následují další a další, vedou nás.
Vůně dobrého jídla je pro nás magnet pro výživu těla.
Vůně partnera nám napoví, zda je to ten pravý. Vůně jara je
začátek nových příležitostí…

JAK VNÍMÁME DECH
Málokdy si vůbec uvědomujeme, že dýcháme. Zkusme to
na chvíli. Zastavme se a jen pozorujme. Dýcháme hladce,
uvolněně a hluboce, s pocitem klidu a lehkosti? Nebo nás život
tlačí ke zdi? Ve strachu a stresu dýcháme slabě, nepravidelně
a mělce, ztrácíme dech… i čich.
Přirozeností života je zdravé, dravé a hravé tělo. A v takovém
těle je dech klidný, uvolněný, hluboce okysličuje buňky, přináší
nadhled i svobodu. Voní sebe-vědomím, pokojnou silou,
odvahou, důvěrou, laskavostí a vírou v dobré zítřky.
Navraťme do svého života hluboký dech. Zklidní naše nitro,
zbystří smysly. A my pak dovedeme lépe ochutnat, uvidět,
slyšet, pohladit… a nechat se bezpečně vést. Naučme se
„nově“ si přivonět k životu, tedy rozpomenout se na plný stav
zdraví, psychické rovnováhy a pokojného bytí. Dopřejme
sílu uzdravení svému tělu i duši! A povolejme
k tomu vůně esencí života! Díky nim vstoupíme na
zapomenutou a zaprášenou cestu k vědomému
dechu, kterou nám otevírá aromaterapie.
NOVÁ CESTA
Příroda miluje rovnováhu a pomáhá člověku opět
ji nalézat. Je připravena být nám na dosah, kdykoliv
se k ní obrátíme, otevírá svoji tichou a moudrou náruč
k našemu přijetí. A když jí to dovolíme, je vždy ochotná
podělit se s námi o všechny své dary, ať už je to třeba živá
strava, nebo léčivé byliny. Jsou zde pro naše přirozené zdraví,
pro každého, kdo to jemné volání uslyší. Můžeme je využít
na nekonečně mnoho způsobů: jako výživu, zábaly, koupele,
masáže, obklady, čaje, maceráty, masti, tinktury… V jednom
vzácném „šuplíčku“ z této cenné nabídky jsou pro nás
připraveny také rostlinné esence – éterické voňavé oleje s duší
rostlin. A o nich bude dále řeč…
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CO JE AROMATERAPIE?
Aromaterapie je jemný, neobyčejně účinný a propracovaný
terapeutický systém, který využívá vůně rostlinných esencí
u mnoha našich tělesných a duševních problémů, bolestí
a nemocí. Jako lék i nezbytnou prevenci, jako přirozený
nástroj k uzdravování bez nežádoucích vedlejších účinků.

»
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ESENCE
Esence, jinak též éterické nebo
esenciální oleje, jsou velmi subtilní
vonné látky, které se získávají z malých
žlázek nacházejících se uvnitř nebo na
povrchu rostlin, většinou procesem
nazývaným destilace. Najdeme je
v nepatrném množství nejen v listech
a květech, ale také v plodech, míze,
kůře, větvičkách i kořenech. Protože
jde o nejvíce koncentrovanou formu
účinných látek, které lze v rostlinné
říši dosáhnout, jejich zpracovávání
je nesmírně náročné. Každá esence
vykazuje vysokou bioaktivitu a obsahuje
široké spektrum, zpravidla stovky velmi
účinných složek.
Díky svému výjimečnému působení
esenciální oleje posilují fyzické
a psychické zdraví, ulevují od bolestí
a stresů, přinášejí pomoc a pohlazení pro
tělo i duši. Obnovují harmonii v našem
životě a umožňují nám prožívat jej naplno
a s radostí.
JAK SE DOSTANOU
DO NAŠEHO TĚLA
Aromaterapie využívá pro působení
esencí na lidský organismus tři hlavní
vstupní brány: čich, inhalaci a pronikání
přes kůži.
Čich je nejprimitivnější ze všech našich
smyslů a je spojen s některými z nejstarších
a nejhlubších částí mozku. Když dýcháme,
molekuly esencí procházejí nosem ke
specializovaným nervovým buňkám
– receptorům, zvaným olfaktorické neboli
čichové neurony. Jejich nervové impulzy
putují přímo do limbického systému, části
mozku, která se nejvíce zabývá přežitím,
instinkty a emocemi.
Mezi účinné způsoby využití aromaterapie
patří inhalace, která je zvlášť vhodná
pro potíže v oblasti dýchacího systému.
Esence vstupují do plic a jejich účinné
látky zde mohou velmi rychle a efektivně
působit v celém svém rozsahu. Druhotně
procházejí do krevního řečiště a jsou
roznášeny po celém těle.
Molekuly esencí jsou dostatečně malé,
aby mohly pronikat kůží. Procházejí
epidermis (horní vrstvou kůže), dosahují
dermis (hlubší vrstva kůže) a do krevních
cév, což jim umožňuje cirkulovat ke všem
oblastem těla.
PESTRÁ PALETA ÚČINKŮ
Esence nejsou jen vůně, mají v lidském
organismu řadu léčivých účinků. Mezi
nejvýraznější z nich patří antimikrobiální
vlastnosti (protivirové, protibakteriální,
protiplísňové), mají také pozitivní
protizánětlivý vliv, některé působí
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dokonce jako přírodní antihistaminikum.
Častým důvodem k použití esencí
jsou vzhledem k jejich analgetickým
vlastnostem různé druhy bolesti (hlavy,
PMS, křeče, nadýmání …). Esenciální
oleje vyvolávají v organismu produkci
hormonů a látek, které plní funkci
nervových přenašečů a díky tomu mají
blahodárný vliv na depresivní nálady
a posilují nervovou soustavu, navozují
klidný spánek a uvolnění. Mezi jedněmi
z mnoha dalších účinků zmiňme také
posílení imunity a podporu trávení.
Esence obsahují antioxidanty, které
pomáhají předcházet poškození buněk
a chrání před hromaděním toxického
odpadu v kožních strukturách, čímž
snižují projevy stárnutí. V přípravcích
pro péči o pleť mohou mít esence díky
pronikání do hlubších vrstev pokožky
pozitivní účinek na optimalizaci procesu
buněčné obnovy, zlepšení krevního oběhu
a řešení problémů, jako je např. akné,
ekzém a stárnutí kůže.
TŘI ÚROVNĚ PŮSOBENÍ
Esenciální oleje svými účinky podporují
a uzdravují nejen náš fyzický organismus,
ale harmonizují a vyrovnávají psychiku
a současně jsou také připravené být
pro nás neuvěřitelně prospěšnými
a příjemnými duchovními průvodci.
Protože člověk není jen tělo, má i svoje
pocity, nálady, emoce a rozpoložení,
duševně se vyvíjí… Aromaterapie uchopí
celý tento „balíček ingrediencí“ a vytváří
z něj sladěný, celistvý obraz.
1. Tělo
Esence posílí tělo, zregenerují buňky,
zvýší odolnost, podpoří každou
skulinku, orgány, tkáně, krev, pokožku.
Nabídnou nám citlivé a přirozené řešení
kosmetických a zdravotních problémů:

» posilují imunitní systém
» napomáhají detoxikaci těla
» podporují dobré prokrvení tkání
» celkově posilují zdraví a tělesnou kondici
2. Psychika
Esenciální oleje vyladí psychiku, zklidní
bouři emocí, pozvednou nás ve chvíli
oslabení a vyhoření, uvolní napětí,
rozpustí stres a nalijí novou chuť do
života. Jednotlivé silice nebo jejich směsi
se používají pro:
»u
 volnění a relaxaci
» z klidnění
»p
 ovzbuzení
» osvěžení
»h
 armonizaci těla i duše
3. Duše
Vědomé vnímání přirozených a čistých
vůní a intuitivní výběr esencí přispívá
k nalezení smysluplné cesty vlastním
životem, po které pak můžeme jít
bezpečně, doslova „rovnou za nosem“.
Esence jsou cenným společníkem
a průvodcem našeho duševního vývoje
i duchovního růstu. Pomáhají nám:
» odkrýt uložené vzpomínky a zpracovat je
» milovat svůj život, o(d)pustit minulost
a prožívat přítomnost
»n
 alézat skryté otázky a odpovědi na to,
kdo jsme a kam jdeme
» každá esence má pro nás příběh,
její osobitá vůně v sobě nese
své schopnosti, témata, způsoby
rozpomínání…
Esence je podstata, základ, voňavá
„duše“ rostliny. Malá kapka
s velkolepým talentem a účinky.
Dovede odkrývat mnohá skrytá
tajemství a přinášet zdraví i úlevu do
našich životů.
SYLVIE KRÁLOVÁ

ENERGY AROMATERAPIE A DOBRÉ DŮVODY „PROČ“
Esence jsou s námi v Energy od prvních
dnů. Vždy byly a spolu s fytoterapií
a homeopatií nadále zůstávají pevnou
a nedílnou součástí základního
Pentagramu®. Klíčovou roli hrají
v terapeutických krémech a svým
charakterem svádějí či provokují
v kosmetické řadě pleťových krémů
Renove.
Nyní máte možnost procítit je a prožít
v jejich čisté, esenciální formě. Budou
o vás pečovat svou jemnou silou nebo
zvát ke kreativním experimentům
v nekonečných kombinacích.
Esence lze využít k navození harmonie
těla a mysli nebo docílit hluboké
synergie s některým z Energy produktů.
Zvýrazní účinek vašeho oblíbeného
krému, prohloubí působení vybraného
koncentrátu či jiného přírodního
produktu, nebo obohatí kosmetické
přípravky.
ESENCE A PENTAGRAM
Aromaterapie a tradiční čínská
medicína si více než rozumí. Jsou
filozoficky a historicky silně propojené.
Jak v nauce o pěti elementech, tak
i v aromaterapii se pracuje s energiemi,
které člověka ovlivňují. Esence mají

stejně jako léčivé byliny používané
v našich výrobcích specifické afinity
k jednotlivým systémům orgánů
a jejich přidruženým prvkům v rámci
Regenerace v Pentagramu®. Ovlivňují
limbický systém, pracují s emocemi,
dokážou utišit, povzbudit i odblokovat.
Působí energeticky, a proto jsou tak
neuvěřitelně barvité, nabízejí celou
škálu různých způsobů použití a dá
se s nimi pracovat i tam, kde se jinak
cítíme ztracení. Stačí se jen zajímat
o to, jaké esence jsou pro nás vhodné,
a následně zvolit řešení a kombinace,
které pomohou dosáhnout kýženého
výsledku.
PĚT VŮNÍ, PĚT DARŮ
Pro letošní podzim jsme pro Vás
připravili v nové řadě produktů Energy
aromaterapie pětici vybraných esencí,
které považujeme díky jejich působení,
spektru účinků a vhodné synergii
s ostatními produkty za nejdůležitější.
Pokojná levandule z teplých španělských
svahů, vnímavé geránium z pobřeží
Jižní Afriky, smyslný ylang-ylang
z Madagaskaru, svěží máta a optimistický
pomeranč z dálné Indie.
Příběh každé esence Vám postupně
zprostředkujeme v novém seriálu článků,

pozveme Vás do jejich domovů, odhalíme
jejich dovednosti a ukážeme, jak dobrými
společníky na cestě za zdravím a duševní
vyrovnaností se mohou stát.
Každou z těchto esencí, vůní
a dovedností máte možnost od listopadu
také osobně vyzkoušet, nacítit a prožít ve
všech našich klubech. Jste vítáni, pojďte
si spolu s námi přivonět k životu!
(RED.)

KVALITA, ČISTOTA
A AUTENTIČNOST
Důležitým základním kamenem
kvalitní aromaterapie jsou čisté
a kvalitní esence. Dokonalá znalost
rostlin, ze kterých se vyrábějí, ale
také ruce, kterými prošly, a místo, jež
jim dává půdu a celkovou energii,
toto vše považujeme za klíčové.
Dnes již desítkami let prověření
dodavatelé, osobní a vyvážené
vztahy a dlouhodobě udržitelná
spolupráce s partnery a jejich
ekosystémem jsou základem nejen
vysoké kvality, čistoty a autentičnosti
esencí, ale také dostupných cen pro
naše zákazníky.
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Ona a On... neúnavný pár
a pomáhá vyrovnávat se se stresem – je to silný adaptogen
a imunostimulant. Kozinec synergicky podporuje i jiné rostliny,
do páru by se hodil také s echinaceou nebo lékořicí, ale pssst
– to se slzovka nesmí dozvědět.
EFEKT CELKOVÉ TONIZACE
Pod pojmem „tonizační, tonizující nebo také tonifikační účinek“
se skrývá hned několik přínosných vlastností, které mají některé
výjimečné rostliny, jimž se často říká „tonika“. Rostlinná tonika
mají schopnost zvyšovat odolnost organismu vůči nepříznivým
vlivům prostředí, fyzickou i duševní sílu, a především snižovat
pocity únavy. Kombinace kozince a slzovky je vzpruhou pro celý
organismus. Nejenže podněcuje jeho obranyschopnost, snižuje
toxickou zátěž, ale také mu poskytuje cennou výživu v podobě
širokého spektra minerálních látek, celé řady aminokyselin
a energie v podobě polysacharidů.
KAŽDODENNÍ RITUÁL
QI drink je tedy nejen doplňkem stravy, ale sám o sobě
i funkční potravinou s vysokým obsahem biologicky účinných
látek. Jeho posilujících schopností je však možné využít pouze
tak, že je užíván dlouhodobě a systematicky. Součástí vašich
denních rituálů se stane velmi snadno. Nahradí ranní kávu
nebo čaj a pro ty, kteří už teď popíjejí raději kávovinové nápoje
z čekanky, to nebude vůbec žádný problém. Chcete-li, můžete
jej ozvláštnit například kapkou pomerančového esenciálního
olejíčku. Doporučená denní dávka 4 g (1 čajová lžička) se dá
i rozdělit do dvou nápojů, jemnější chuti. QI drink je ale také
možné přidat do ranního nebo poledního koktejlu, přimíchat
do ovesné kaše či k naklíčené pohance s medem a tahini… to
je můj poslední superbioekoezo vynález.

Tihle dva jsou moc pěkný pár. Ona je vysoká štíhlá tropická
kráska plná energie a on je sice vzrůstem malý, ale co se
potenciálu týče, velký bojovník a ochránce. Oba vědí, že když
jsou spolu, jejich schopnosti se nesčítají, ale násobí, a v tom
tkví síla jejich spojení.
Slzovka a kozinec se spolu znají už dlouhé stovky let
a troufám si odhadnout, že to spolu dali dohromady na
jídelním stole někde v Číně. Ze slzovky se tradičně vařily
kašovité pokrmy a kořen kozince se do nich s oblibou přidává
dodnes. Své novodobé ANO si ale slzovka s kozincem řekli,
když spolu vytvořili QI drink.
UKÁZKOVÁ SPOLUPRÁCE
Z hlediska TČM mají slzovka i kozinec mírně teplou povahu,
sladkou chuť a vazbu na energetické dráhy sleziny a plic. Oba
jsou tedy tak říkajíc ze stejného oboru a dohromady jsou
úspěšnější než každý zvlášť. Jejich úkolem je odstranění únavy,
navýšení energie a posílení obranyschopnosti. Slzovka na to
jde přes odstranění toxinů z těla podpořením práce sleziny,
plic a střev, což už samo o sobě vede k velké úlevě. Kozinec
si bere na starost podpoření imunitního systému tím, že pod
jeho vlivem začne tělo produkovat více imunoglobulinů,
T-lymfocytů a makrofágů, díky čemuž se rychleji vypořádá
s původci jakékoli infekce. Navíc chrání játra a posiluje
srdce. Aktivací kůry nadledvinek zvyšuje kozinec výkonnost
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PRO NĚKOHO PŘECI JEN NE
Ačkoli by se zdálo, že QI drink je úplně pro každého, není tomu
tak. Vzdát se ho musí těhotné ženy, u nichž silná detoxikace
není nikdy prospěšná. Na druhou stranu jako příprava na
těhotenství je QI drink spolu s červenou řepou k nezaplacení.
Dále se QI nápoj nedoporučuje lidem po transplantaci orgánů
užívajícím imunosupresiva, protože u nich by byl vysoký
imunostimulační efekt opravdu na škodu. Nakonec přijměte
jako fakt, že kozinec se prý nemá rád s magnolií (součást
Relaxinu), takže ty dva k sobě raději nepouštějte.
Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ

DOBRÝ TIP
Slzovka je něco jako „hnojivo“ pro energii sleziny (podle
TČM přesněji sleziny-slinivky). Umí jí udělat opravdu
dobře, a navíc ji vůbec nezatíží. Dodá sílu klíčovému
trávicímu orgánu, a to už něco znamená. Slezina-slinivka
je nejdůležitější místo, které je nutné pro extrakci energie
a živin z potravy. Jenže to nestačí. Můžeme vytvořit
síly habaděj, ale pokud se nedostane do všech míst
v organismu, leží tak trochu ladem. Proto k ní doporučuji
Regalen, který směruje sílu na místo, kde se má použít. Tato
kombinace je jen jednou z možných. Slzovka je vynikající
potravina, i pro ty, kteří jen tak něco nestráví.
MUDr. ALEXANDRA VOSÁTKOVÁ

Ranní probuzení se slzovkou
ŽIVOTABUDIČ
– ÁJURVÉDSKÉ ZLATÉ MLÉKO
250 ml mléka (ideálně rostlinné, které nezatíží slezinu-slinivku),
½–1 lžička mleté kurkumy, ½ lžičky mleté skořice, 1 špetka
cayenského nebo černého pepře, 1 lžíce medu, 1 lžička másla,
1 lžička QI drinku
Mléko s kořením a máslem zahřejte a krátce povařte, po
lehkém vychladnutí přidejte lžičku QI drinku a oslaďte
medem.

VYDATNÉ SMOOTHIE
300 ml mléka (ideálně rostlinné, které nezatíží slezinu-slinivku),
1 špetka muškátového oříšku, 1 špetka sušeného zázvoru nebo
kousek čerstvého zázvorového kořene, 1 zralé jablko, hruška
nebo banán pro rychlejší verzi, 2–3 sušené datle nebo med,
1 lžíce ovesných vloček, 1 lžička QI drinku

POMAZÁNKA SE ZELENINOU
½ hrnku slzovky, 1 hrnek vody na namočení slzovky, 1 mrkev,
1 petržel, 1–2 stroužky česneku, ½ cibule, 2 lžíce másla nebo oleje,
3 lžíce čerstvého sýra, tvarohu nebo smetany na zjemnění, sůl,
černý pepř, pažitka nebo petrželová nať na dozdobení
Slzovku předem namočíme do vody alespoň na 1 hodinu. Na
másle nebo oleji orestujeme najemno nakrájenou cibulku,
česnek, nahrubo nastrouhanou mrkev, petržel. Přidáme
slzovku i s vodou, osolíme, opepříme dle chuti a necháme
vařit doměkka. Občas promícháme, případně doplníme
tekutinu. Rozmixujeme. Můžeme přidat pro zjemnění čerstvý
sýr, tvaroh nebo smetanu a dozdobit natí.

Na sporáku zahřejte mléko s kořením a ovocem nakrájeným
na kousky, přidejte datle i vločky a chvíli povařte. Přidejte
lžičku QI drinku a rozmixujte v mixéru do hladka. Pokud
spěcháte (což byste po ránu neměli), ohřejte mléko s kořením,
přelijte do mixéru, přidejte banán, vločky, med, QI drink
a rozmixujte. Když přidáte víc vloček, můžete jíst lžičkou jako
smoothie bowl – misku, kterou lze doplnit oříšky, mandlemi,
kakaem, čokoládou, sladkým sušeným ovocem nebo čímkoli,
co vám udělá dobře na duši.
ZUZANA KOMŮRKOVÁ

SLADKÁ KAŠE
8 polévkových lžic slzovky, 1 hrnek studené vody na namočení
slzovky, cca 1 hrnek další tekutiny (voda, mléko, rostlinné mléko
– ideální je rýžové nebo kokosové) na vaření kaše, špetka soli,
1 jablko, 1 hruška, 1 lžíce másla nebo kokosového oleje, 1 lžička
skořice, na dochucení datlový, javorový sirup nebo med, 1 hrst
vlašských ořechů na posypání
Slzovku propláchneme a necháme namáčet alespoň 1 hodinu
ve studené vodě. Mezitím nakrájíme ovoce na malé kousky
a podusíme spolu se skořicí na másle nebo kokosovém oleji.
K namočené slzovce přidáme další tekutinu dle volby, špetku
soli a vaříme doměkka asi 20–25 minut. Občas promícháme
a hlídáme množství tekutiny tak, aby se kaše nepřipálila.
Případně podléváme další tekutinou. Podáváme s ovocným
rozvarem, nasekanými oříšky, dosladíme dle chuti sirupem
nebo medem.
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Ráda se dělím o dobré zprávy

PRO KLID V DUŠI – RELAXIN

Už obrázek magnolie, která je jednou ze dvou hlavních součástí
přípravku Relaxin, ve mně vyvolává představu prosluněného
jarního dne ve Vojanových sadech blízko pražské Kampy. Tam
totiž magnolie rostou a rozkvétají na jaře jako jedny z prvních,
chráněné před nepřízní počasí. V korunách některých z nich
usedají pávi a v trávě pod nimi chodí pyšné paví maminky
s malými pávátky. Krása květů magnolie je pomíjivá, ne tak její
účinky, naštěstí. Především klid…
Navození klidu je hlavní deviza Relaxinu. Kromě výtažku
z magnolie k němu přispívá i kořen kudzu, který podporuje
tvorbu serotoninu. Pokud například klient prožívá depresivní
nálady, kde je jedním z důvodů nízká hladina serotoninu na
nervových drahách, a nejedná-li se o stavy těžkých depresí,
jež vyžadují odbornou lékařskou pomoc, je Relaxin výbornou
volbou. Stejně tak, je-li člověk vystaven dlouhodobému stresu
– v tomto případě doporučuji podávat Relaxin 3x denně. A platí,
že čím dříve se začne s jeho užíváním, tím lépe. Dále se může
stát, že klient nemůže usnout, v noci se probouzí, hlava pracuje,
i když o to už její majitel nestojí. Při problémech s usínáním
doporučuji vzít si Relaxin večer, než jde dotyčný do postele.
A to i ve vyšší než doporučené dávce.
Než jsem se pustila do psaní tohoto článku, oslovila jsem klienty,
u kterých jsem si vybavila, že při měření Supertronicem (SPT)
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nebo na základě jejich popisovaných obtíží jsem jim doporučila
právě Relaxin.
» První se ozvala paní M., se kterou se už nějaký ten rok znám.
Podobně jako mnozí z nás i ona vnímá poslední půlrok jako
mimořádně náročné období. Relaxin jí pomohl se zklidnit
a zlepšil i „usínací fázi“.
» Moje kamarádka z dětských let, která pracuje ve školství, ode
mě dostala Relaxin na konci prázdnin – jednak pro svého
muže, který „špatně spí“, a pak také pro sebe, neboť právě
učitelské povolání není zrovna nejklidnější.
Její manžel bere Relaxin nepravidelně – ona sama má
totiž obavy, že když má vstát brzy ráno do práce (třeba
i v půl čtvrté), zaspal by. Snažila jsem se jí vysvětlit, že to
není omamný prostředek, kterým se jedinec propadne do
bezesných hlubin na nejméně 10 hodin, že ho bez obav může
užívat každodenně, ale bylo to marné. Nicméně i tak Relaxin
působí. Když ho manžel večer pozře, usne bez problémů
a nebudí se.
Jí samotné Relaxin pomohl se zklidnit – začátek školního roku
se spoustou vyplňování dokumentů, zapisování, teď navíc
i se sledováním měnících se instrukcí týkajících se současné
náročné situace, podle jejích slov zvládá ve větší pohodě. Mysl
se totiž zklidní, ale ne omámí.
» Při měření SPT jsem také „objevila!“ kombinaci Korolen
– Relaxin. Klientka tehdy přišla s problémy, kterými se
projevuje oslabení dráhy srdce, takže Korolen byl otázkou
první volby. Přístroj zaznamenal kladnou odezvu těla, ale mně
připadalo, že tomu ještě něco chybí. Pak se rozpovídala o svých
problémech a mě napadlo přidat Relaxin. Když jsem balení
těchto dvou přípravků viděla vedle sebe, přišlo mi to naprosto
jasné, krásně spolu ladí i po vizuální stránce. Však také Relaxin
pomáhá harmonizovat dráhu srdce. To bylo poprvé, kdy jsem
tuto kombinaci použila. A rozhodně ne naposled.
»K
 romě jiného Relaxin dokáže také „poklidit“ v ústní dutině
a zbavit ji nežádoucích bakterií. V tomto případě doporučuji
jej užívat s větším časovým odstupem od jídla, aby mohl
v klidu „pracovat“.
Je spousta momentů v našem životě, kdy nám může být Relaxin
velmi nápomocný, s jeho pomocí dokážeme zharmonizovat
mysl a podpořit ty správné procesy v nejkomplexnější
a nejzajímavější chemické laboratoři na světě, v našem těle.
Mgr. VLADANA HAVLÍKOVÁ

PROBLÉM ZÁVISLOSTÍ
Pokud jde o problematiku závislostí, nelze u nich
opominout bylinné kapky Relaxin, které obsahují účinný
komplex izoflavonoidů a lignanů. I přesto, že se Relaxin
doporučuje především pro psychickou vyrovnanost
a odolnost, mám s ním u svých klientů dobrou zkušenost
při zbavování se různých toxických závislostí (alkohol,
kouření atd.). Velmi prospěšně s tím pomáhá extrakt
z kořene kudzu, který je součástí Relaxinu.
MARTA NOSKOVÁ

VITAMARIN ANEB NENÍ RYBA JAKO RYBA
Ve svém druhém příspěvku začnu právě rybou: Engraulis
japonicus. Japonská sardinka je drobná rybka, která žije
v hejnech ve vodách Tichého oceánu, Japonského a Žlutého
moře. Dožívá se zhruba 2–3 let, což znamená, že se v jejím těle
nehromadí škodliviny, vyskytující se v mořích v čím dál větším
množství, tak jako v tělech velkých ryb. Olej právě z této rybky
je hlavní součástí Vitamarinu. Je-li řeč o rybách,
hned si mnozí z nás vzpomenou na jód, který
podporuje správnou činnost štítné žlázy.
Kromě toho bychom ve Vitamarinu
objevili také vitaminy A, D a E.
Důvodů k užívání Vitamarinu je
tudíž hned několik. Zdravé kosti
uvítáme všichni bez rozdílu
věku. Proto je produkt vhodný
pro nastávající maminky,
děti, které rostou jako z vody
a třeba je u toho bolí kosti
nebo klouby, a pro seniory, jež
klouby bolí, i když už nerostou.
Vitamin D, který tvoří jednu
z hlavních složek Vitamarinu,
je naše tělo schopno vytvářet
v kůži, ovšem za pomoci UVB
slunečního záření, které neprojde
přes mraky, navíc v pozdně podzimním
a zimním období si u nás sluníčka tolik
neužijeme. Kromě pozitivního vlivu na
klouby a kosti se vitamin D podílí i na stavu
imunity (samozřejmě spolu s dalšími důležitými
vitaminy a minerály). A právě imunity bychom si měli v současné
době hledět zvýšenou měrou. Naše tělo, ta úžasná schránka,
kterou jsme si přinesli na svět a o kterou více či méně pečujeme,
je to, co nás chrání. Pomůžeme-li mu vylepšit jeho „zbroj“,
odmění se nám vyšší odolností.

» Můj tchán (85 let) v roce 2017 absolvoval výměnu kyčelního
kloubu. Donedávna jezdil na kole, teď se ale bojí, provoz
v Praze je přece jen velký a on není příliš pozorný. Pravidelně
chodí na dlouhé procházky a rád leze po stromech. U nás na
zahradě sklidil všechna jablka, protože my se bojíme výšek.
Užívá dlouhodobě Vitamarin, který, věřím, přispívá k jeho
kondici.
» Vnučka mé známé začala v určitém
čase po narození vykazovat vývojové
odchylky od svých vrstevníků.
Nechodila, zato velmi rychle
lezla po čtyřech. Ani vývoj řeči
nebyl standardní. S pomocí
pravidelných cvičení, plavání,
návštěv logopedie, CSO
(kraniosakrální osteopatie),
se postupně začala stavět,
pak u kočárku udělala první
krůčky – to jí byly tři roky,
začala se dorozumívat
pomocí své vlastní znakové
řeči. V tom všem byl zároveň
velký půvab. Pokaždé, když
přijeli na ošetření, mi připadala
jako maličká mořská víla. Její
pokroky jsme také podpořili
Vitamarinem – a tím myslím podporu
jak opěrného systému, tak i celkového
rozvoje organismu. V současné době se pouští
do stále delších slov a krátkých větných celků…
Co z toho všeho plyne? Buďme trpěliví, neházejme flintu do
žita, ani když naději chvíli nevidíme. A ještě něco mám na srdci:
milé sardinky, DÍKY!
Mgr. VLADANA HAVLÍKOVÁ

#mojeenergy: sdílejte na Instagramu a vyhrajte!
Protože řada z Vás má s produkty
Energy mnohaletou dobrou zkušenost,
chtěli bychom společně s Vámi sdílet
příběhy, kdy a jak Vám pomohly.
Sdílejte na Instagramu své zkušenosti
s výrobky Energy a použijte hashtag
#mojeenergy.
Vybrané příspěvky otiskneme
v časopisu Vitae, zveřejníme na
Instagramu a Facebooku Energy
a samozřejmě také odměníme
hodnotnými cenami.
Soutěž poběží od 1. do 31. 11. 2020.
Vyhlášení vítězů, kteří na svůj
Instagram sdíleli fotku s hashtagem
#mojeenergy, proběhne na Instagramu
a Facebooku Energy 1. 12. 2020.

Neváhejte použít hashtag #mojeenergy
opakovaně, zvýšíte tak svoji šanci na výhru.
CO MŮŽETE ZÍSKAT?
1. cena:
Ekologická sada kapes na uchovávání
zeleniny, QI drink, Tick-a-tack, Spiron air,
Droserin balm, Protektin deo
2. a 3. cena:
Dřevěná sada příborů, QI drink,
Tick-a-tack, Spiron air, Droserin balm,
Protektin deo
4.–10. cena:
Spiron air, Droserin balm, Protektin deo

Výhercům budou balíčky doručeny
pouze na území ČR.
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Jak se rodí produkty Energy (2)

VÝROBA PENTAGRAMU® KONCENTRÁTŮ
První místo v seriálu poodhalujícím
detaily výroby našich produktů náleží
samozřejmě základnímu Pentagramu®.
Od samého počátku je pilířem naší
nabídky nejen svým terapeutickým
významem, ale dodnes tvoří až pětinu
všech produktů, které se k vám
dostávají. Každý z nich obsahuje tři
klíčové složky navržené a vzájemně
sladěné tak, aby jejich synergie
násobila efekt každé z nich. Fytoterapie,
aromaterapie a homeopatie.
TO NEJLEPŠÍ Z BYLIN
» Fytoterapii reprezentují ve výrobcích
vícesložkové extrakty, které jsou
samotným srdcem našich produktů. Tvoří
více než 80 % celého obsahu, a naprosto
tak definují jejich charakter, kvalitu
a účinnost.
Vznikají v jednom ze tří výrobních
závodů, které v současné době
využíváme. Z celé Evropy sem putují tuny
léčivých bylin, ze kterých se připravují
podle předem daných předpisů směsi pro
jednotlivé koncentráty. Každý z produktů
Pentagramu® má samozřejmě jinou
sestavu a obsahuje i rozdílný počet bylin.
Proces extrakce začíná okamžikem,
kdy jsou jednotlivé bylinné směsi
naloženy v rozměrných extraktorech

do vodně-lihového roztoku. Za velmi
nízkých teplot a v předepsaném čase
zde dochází k dezintegraci rostlinných
buněk a uvolnění všech důležitých
účinných látek.
Takto získaný primární extrakt
následně prochází jemnou filtrací a je
dopraven skleněným potrubím do
prostoru vakuové odparky. V této fázi
nejprve pomalým a šetrným procesem
odstraníme z roztoku lihovou složku
a následně jej kriticky koncentrujeme až
na požadovanou mez. Tímto způsobem
jsme schopni dosáhnout v minimálním
objemu terapeutických úrovní účinných
látek. Výsledkem toho procesu je finální
extrakt. Jeho lihovost je menší než
0,05 %, vykazuje vysoký obsah sušiny,
která udává míru koncentrace, a tím
vysoký podíl garantovaných látek.
STABILIZAČNÍ FÁZE
V následné fázi je finální extrakt
přepraven do jednoho ze dvou dalších
provozů, kde dochází k finalizaci
samotného výrobku. Zde je extrakt,
který by bez dalšího ošetření postupně
degradoval a sedimentoval, obohacen
o nosné látky na přírodní bázi. Ty jsou
svým charakterem i účinkem velmi
neutrální, a plní tak pouze svůj základní

úkol. Chránit a podporovat účinné
látky tím způsobem, aby produkt
vykazoval po celou dobu své záruční
lhůty perfektní bezpečnost, funkčnost
a účinnost.
PROHLOUBENÍ ÚČINKŮ
Zcela na závěr jsou výrobky obohaceny
o aromaterapeutickou a homeopatickou
složku.
» Aromaterapeutická je tvořena
sestavou několika esencí, které jsou
vybrány tak, aby specificky podporovaly
účinek výrobku ve směru jeho působení.
Jejich koncentrace je stanovena
v bezpečném, a přitom terapeutickém
limitu, který se pohybuje v rozmezí od
několika setin po desetiny objemových
procent výrobku. Účinek esencí se
manifestuje nejen jako součást účinných
látek velkého celku, ale produktům
dodávají též specifickou chuť a vůni.
Z důvodu vysoké bezpečnosti se
aromaterapeutická složka vyrábí vždy
pouze pro každou jedinou šarži výrobku,
a eliminuje se tak případná lidská chyba.
» Homeopatická složka je
posledním krokem. Přidáváme ke
koncentrátům polykompozitní sestavu
nízkopotencovaných homeopatik, která
dávají výrobkům unikátní charakter.
V kombinaci s hmotnými účinnými
látkami se efekt výrobků prohlubuje,
stává se déletrvajícím a předchází
tomu, aby funkční potíže organismu
přecházely do chronicity.
EKOLOGICKÝ KOLOBĚH
V tomto okamžiku je celý proces výroby
u svého konce a kruh se postupně
uzavírá. Všechny použité suroviny jsou
připraveny k recyklaci nebo se vrátí
zpět do přírody. Odstraněný líh bude
opět použit pro další výrobu, odpařená
voda se zapojí do přírodního koloběhu
a rostlinný materiál z extraktorů se vrací
zpět do půdy v podobě vynikajícího
hnojiva.
Konečný výrobek je zabalen, opatřen
číslem unikátní šarže a připraven
v přepravních kartonech na svou další
cestu. Půl milionu kusů ročně, jeden
za minutu. Věříme, že s každým z nich
přinášíme někomu více zdraví, vitality
a životní pohody.
(RED.)
(Příští díl: Beauty kosmetika)
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Cistus mě ze všeho dostal
Ráda bych vám napsala své zkušenosti s produktem Cistus
complex. Ve druhé polovině srpna jsem prodělala jakousi
podivnou střevní virózu, ze které jsem se nemohla dlouho dostat.
Sice nepřetrvávaly akutní střevní potíže, ale celkově jsem byla
více unavená, měla jsem neustále nafouklé břicho a pocit plnosti,
i přesto, že jsem skoro nejedla. Nezabírala mi na to ani probiotika.
Smířila jsem se s tím, že to bude ještě nějakou dobu trvat, než se
mi zažívání srovná. Mezitím začalo září a já opět nastoupila do
práce (učitel 1. stupně ZŠ). A protože mám letos prvňáčky, kteří
vždy přitáhnou nové bacily a viry, chytla jsem hned druhý týden
rýmu a po pár dnech mi odešly hlasivky. Bez hlasu se učit nedá, tak
jsem si vzala neschopenku. Rýma se nejdříve zdála, že ustupuje,
ale opak byl pravdou, ucpaly se mi a zanítily dutiny. Nějakou dobu
jsem brala Vironal, Grepofit, „dračák“ (Drags Imun – pozn. red.),
z lékárny Sinupret na dutiny. Nic nezabíralo. Až když jsem sáhla po
Cistus complex, začalo se vše rychle lepšit. Z dutin mi během dvou
dnů odešla zánětlivá rýma, začal se mi pomalinku vracet hlas, a co
bylo pro mě nejvíce překvapivé, a jsem za to moc vděčná, díky cistu
se mi konečně vrátilo zažívání do normálního stavu! Netrpím na
virózy a jiné neduhy, když už se dostaví, jsem z nich rychle venku.
Tentokrát se to zdálo nekonečné, až cistus mě ze všeho dostal.
Se srdečným pozdravem JANA D., Liberec

Cenné zkušenosti
» Rehabilitační pobyt v lázních se mi nepříjemně zkomplikoval.
Hned zkraje jsem od masérky chytila virózu. Kašlala jsem
příšerně. Abych neroznášela bacily, nosili mi jídlo na pokoj.
Lékař mi poradil, abych si řekla příbuzným o léky. Ale protože
zbytek rodiny byl právě také nemocný, svěřila jsem se paní
Čejchanové z Klubu Energy v Hradci Králové a poprosila
o pomoc. Obratem mi poslala vše potřebné: Vironal, Regalen,
Grepofit, s podrobným návodem, jak to mám užívat, a přidala
přání hezkého pobytu. Mám ten rozpis schovaný pro případ
potřeby. Díky ochotě paní Čejchanové a doplňkům stravy od
Energy jsem se uzdravila.
» J indy, v oblíbené Podhájske se zázračnou vodou, jsem bydlela
v domku, velmi spokojená, ale bylo to daleko k bazénu a mě
bolely nohy. Za dva dny jsem ale už běhala jako srnka. Dnes mi
na bolavé nohy pomáhá krém Artrin, i na ledviny v kombinaci
s kapkami Renol.
Při jednom pobytu mě tam po večeři o půlnoci probudily bolesti
žaludku. Tak jsem si cucla z lahvičky (což se nemá) Drags Imunu
a ustalo to. Opět jsem usnula. Ráno jsem pociťovala znovu
bolesti břicha, zvracela jsem. Jaké štěstí, že jsem měla s sebou
všestranný lék Drags Imun. Chodila jsem jako opilá, ale užívala
ho, popíjela vodu a kochala se ostatní krásou.
» Někdy se kousnu do rtu, je to nepříjemné, ale Drags Imun
zkrátí dobu hojení, také utiší oteklou dáseň. Neuškodí mi občas
pár kapek dračí krve rozetřít na intimní místa. Na hemoroidy
používám Ruticelit.
» Červené kraje očních víček se mi zhojily Audironem. Do
lékovky borové vody (30 ml) jsem dala 4 kapky Audironu.
2x denně jsem kapala 2 kapky do oka. Pak jsem zkusila
2 kapky Audironu na víčka a rozetřít je až k řasám, někdy
to i štíplo. Po měsíci víčka už nejsou zarudlá. Ale ještě budu
pokračovat. Podle potřeby.

ZÁNĚT PRŮDUŠEK
Chtěla bych se s vámi podělit o své zkušenosti. Asi pět roků
po sobě jsem v období prosinec–březen mívala hrozný zánět
průdušek. Vždy jsem měsíc byla na neschopence a brala
antibiotika. Řekla jsem si, že zkusím preventivně Vironal,
který jsem brala už od září. Ale ten nepomohl. Zašla jsem do
Klubu Energy v Třebíči a tam mi doporučili Cistus. Přelom
roku 2018–19 jsem asi týden kašlala, ale neschopenku jsem
nepotřebovala. Loni jsem začala Cistus brát již od listopadu
a užívala ho do března. Až na pár zakašlání jsem byla zdravá
celou zimu. Letos ho užívám již od září (průdušky se ozvaly
dříve) a myslím, že v době koronaviru mě ochrání i před ním.
Nevím, jestli pomůže každému, ale já na něj nedám dopustit,
je to pro mě top produkt a doporučuji vyzkoušet.
EVA KOCHOVÁ, Třebíč

OLGA NAVAROVÁ, Hradec Králové
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Biotermal – sůl a láska k tělu
Pan Werich a Maruška věděli, že sůl by se zlatem dala vyvážit. Jak tedy použít a jak naložit s bioinformační
koupelovou solí Biotermal? Nebo lépe řečeno, jak a za jakým účelem se do ní naložit?
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ZÁKLADEM JE PREVENCE
Tady bychom mohli začít: když se cítíte fajn a přejete si, aby to
tak bylo dál. Dopřávejte si tedy relaxaci ve vaně, kde rozpustíte
1–2 polévkové lžíce soli Biotermal. Dívejte se, jak sypete léčivé
krystalky do vody, rukou je pomozte rozpustit, a dejte tím celému
procesu novou dimenzi. Přivřete oči a vnímejte i nosem. Co cítíte?
Je to příjemné? Biotermální voda už vás zve k sobě. Těšte se,
radujte se, připravujte se, protože za chvíli se ponoříte do lázně
plné minerálů a necháte se stimulovat blahodárnými účinky vody
z třetihor. Můžete zkrátka relaxovat a předcházet únavě, přetížení
až vyhoření. Tato léčivá voda umí hluboce uvolnit mysl, ale také
bolavé tělo, svaly, šlachy a urychluje hojení ran. Proto se koupel
doporučuje 1 až 3x týdně po dobu 10–20 minut. Napoprvé
je vhodná koupel kratší, například 10 minut, můžete testovat
a vnímat, jak na vás působí, co ve vás vyvolává. Další kúru si již
můžete prodloužit na plných 20 minut. Blahodárné účinky totiž
nekončí opuštěním vany, ale procesy v těle dál působí. Proto je
vhodné dopřát si následně relaxaci i po koupeli. Při opouštění
vany nepoužívejte sprchové gely ani mýdla. Doporučuje se jemné
osušení. Při relaxaci vleže či vsedě zaměřte svou pozornost na
kvalitu dýchání. Sůl totiž pomáhá udržovat fyziologickou čisticí
schopnost nosní sliznice a umožňuje optimální fungování
tzv. slizniční imunity jako primární obrany před infekcí. Pravidelné
používání koupelí v Biotermalu působí jako zdravotní prevence
a optimálně naladí vaši psychiku.
KDYŽ UŽ NĚCO BOLÍ
Sůl pomáhá při kloubních potížích, bolestech páteře a při
poúrazových stavech. Lze využít lokální zábal, kdy namočíte
například ručník do vytvořeného roztoku soli a vody o teplotě
35–38 °C, přiložíte na bolavé místo a necháte působit. Výhodou
je, že můžete kombinovat koupele celotělové a lokální, které
vyžadují zvýšenou péči a četnost. Využití je namístě též u kožních
potíží, vyrážek, ekzémů. Lokálně Biotermal napomáhá hojení
oparů, kdy můžete na vatový tamponek nakapat jeho roztok
a přikládat. Stabilizující účinky lze pocítit při zlomeninách, cévních
problémech, artróze, osteoporóze, při zánětu průdušek a astmatu.
OČISTA PROSTORU
S pomocí Biotermalu můžete také vytvořit očistný rituál svého
prostoru. Malé množství soli nasypete do každého rohu místnosti,
kterou si přejete vyčistit a zharmonizovat. Necháte ji 3 dny
působit, aby do sebe pojmula vše nečisté, a poté ji lopatkou
a smetáčkem smetete a vyhodíte. Prostor se tím prosvětlí a vyčistí.
LAVOR
Smaltovaný lavor a nohy, to jde výborně dohromady. Přisypáním
1 lžíce soli Biotermal do vody jste si přichystali domácí lázeň.
Můžete ji ještě vylepšit – přidáním několika kapek éterického
oleje. Z nové řady Energy esencí, která právě přichází do
produktové nabídky, bude v listopadu na koupel nohou
nejvhodnější levandule a sweet orange. Tyto esenciální oleje
navozují klid, pohodu, radost a pocit tepla. Koupel s nimi bude
hotový balzám pro tělo i duši, skvěle si s ní užijete podzim.
Víte, že na nohou, chodidlech, jsou dle tradiční čínské medicíny
začátky a konce energetických drah? Proto můžete velice účinně
podporovat touto cestou své zdraví. Existuje pravdivé rčení:
„Když je vám dobře od nohou, je vám celkově dobře.“ A ještě
jedno moudro: „Dejte nohy do pohody.“ Zkrátka věnujete-li
péči nohám, pocítí to celé vaše tělo. Pak se můžeme setkat
ještě se souvislostí, co dole, to nahoře – čili když je dobře vašim
nohám, je dobře také vaší hlavě. Pomoci od napětí v hlavě
a zahlcenosti se dočkáte právě od Biotermalu. A když už

zmiňujeme hlavu, pomocnou ruku vám tato sůl dá v podobě
výplachu nosu, nasáváním roztoku z dlaně či nosní konvičkou.
K úlevě lze dojít i inhalací nad hrncem. Do 1 litru vařící vody
použijeme 10 g soli. Cca 15 minut inhalujeme vzniklou páru.
Vedlejším účinkem je také omlazení a prokrvení pleti.
KLOKTADLO
I při kloktání roztoku soli dochází k blahodárným účinkům. Při
bolestech v krku je vykloktání účinné, zanícená sliznice se zvlhčí,
hleny a bakterie se uvolní a dostanou ven.
Přeji vám, ať s Biotermalem prožijete mnoho příjemných chvil
a užijete si své domácí lázně. To, co do sebe vložíte pomocí času
a této soli, vám nikdo nevezme.
Pevné zdraví a zapojení všech smyslů vám s láskou přeje
ILONA JANČIOVÁ

MĚLI BYSTE ZNÁT
ÚČINKY BIOTERMALU
»p
 odporuje detoxikaci a regeneraci těla díky přítomnosti
velkého množství přírodních minerálních látek
(Na, K, Mg, Ca, B, Br, Sr, Li, I a další)
»p
 omáhá při onemocněních horních cest dýchacích,
zprůchodňuje dutiny, působí příznivě při rýmě, kašli,
bronchitidě a astmatu
» z mírňuje bolestivé stavy a přináší úlevu při chronických
bolestech páteře a kloubů
»p
 omáhá při léčbě dny, revmatismu a artrózy a stabilizuje
stav lidí s osteoporózou
» podporuje doléčování zlomenin a regeneraci
poúrazových stavů
» uvolňuje a prokrvuje namožené svaly a urychluje hojení ran
» má blahodárný vliv na kůži, zvyšuje její pružnost a působí
proti projevům stárnutí, přítomné minerály zanechávají na
pokožce ochranný film, který zabraňuje jejímu vysoušení
» pomáhá při léčbě kožních problémů (plísně, akné, lupénka,
atopický ekzém a jiné svědivé kožní vyrážky a ekzémy)
» vhodný je při onemocněních zažívacího traktu, zvláště
slinivky a sleziny
» stimuluje činnost štítné žlázy
» uplatňuje se při léčbě gynekologických problémů
» zlepšuje stav nervového a oběhového systému
» pomáhá při odstraňování celulitidy
» uklidňuje mysl a pomáhá efektivně odpočívat

VITAE ~ MAGAZÍN ENERGY ~ 15

Terapeutické metody (12)

SHIATSU PRACUJE S PROUDEM ŽIVOTNÍ ENERGIE
nezanedbávejte své tělo a dělejte vše pro
to, abyste nedošli až do tohoto stadia.
PRŮBĚH TERAPIE
Ošetření se provádí v oblečení, tudíž
je dobré vzít si s sebou pohodlné věci,
nejlépe volné bavlněné kalhoty, tričko
a ponožky. Časově trvá zhruba 90 minut.
Začíná se úvodním rozhovorem, samotné
ošetření zabere 45–60 minut. Délka je vždy
individuální a souvisí se zdravotním stavem
klienta. V průběhu se mohou uvolňovat
emoce: smích, vztek, pláč, ale i únava. To
je v naprostém pořádku. Často jsou lidé
nervózní a stydí se, že jim při diagnostice
nebo během ošetření kručí v břiše. Ale i to
k shiatsu patří. Pracujeme totiž s celým
člověkem, to znamená s jeho psychikou
i tělem, včetně orgánů. To je to, co odlišuje
shiatsu od klasické masáže. Zaměřujeme se
na tok životní síly, nesoustředíme se pouze
na uvolňování svalů a kloubů.

Lidské tělo a mysl mají obrovskou
schopnost sebeuzdravení. Shiatsu
je technika celostní medicíny, která
pomáhá skrze meridiány (energetické
dráhy) tyto samoléčebné procesy
aktivovat. Využívá k tomu tlak
prstů (japonsky „shiatsu“), někdy
i dlaní a loktů. Ošetření se provádí
přes oblečení, na futonu (bavlněná
podložka), který je položený na zemi.
Nepotřebujeme žádné nástroje, stačí
jen ruce terapeuta.
Metoda je velice kontaktní, během
celého ošetření dochází k propojení
mezi terapeutem a klientem skrze
dotek. Pracuje se s životní energií, která
se například nesprávným životním
stylem, stresem, špatnou životosprávou
atd. může v těle na některých místech
hromadit a stagnovat, jinde zase chybět.
Bolesti zad, ztuhlost páteře, napětí
v těle, křeče, bolesti kloubů mohou
být právě projevem stagnující energie.
Naopak její nedostatek může vyvolat
například bolesti beder, únavu nebo
slabost končetin. V shiatsu pak různými
technikami uvolňujeme tok životní
energie – aby mohla volně proudit
a nevznikaly v těle nerovnováhy.
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PRO KOHO JE URČENO
Shiatsu je vhodné pro všechny věkové
kategorie, muže i ženy. Je určeno těm,
kteří trpí akutními nebo chronickými
problémy či bolestmi, jako jsou
například migrény, zažívací potíže, stres,
menstruační bolesti, deprese, vysoký
tlak, kožní problémy a mnohé další.
Často, pokud západní medicína nedokáže
klientům pomoci, je dobré shiatsu
vyzkoušet.
Metoda využívá svoji vlastní diagnostiku
dotykem v oblasti břicha. Na jejím
základě terapeut vždy zvolí postup
ošetření nejpřínosnější pro klienta
v danou chvíli.
Shiatsu prospívá ovšem i lidem, kteří
nemají žádné větší problémy – buď
preventivně, nebo pokud se jen chtějí
uvolnit, zrelaxovat, udělat si čas pro sebe,
jak se říká na chvíli „vypnout“. V Japonsku
lidé absolvují shiatsu kdykoliv, bez
jakýchkoliv omezení, ale u nás v Evropě se
toto ošetření nedoporučuje pacientům,
kteří mají rakovinu a podstupují
ozařování či chemoterapie. Nicméně
po ukončení léčby jim může shiatsu
pomoci s návratem zpět do běžného
života. Rakovina, stejně jako každá
nemoc, má vždy nějakou příčinu, proto

CO SE DĚJE POTOM,
MÁ SHIATSU VEDLEJŠÍ ÚČINKY?
Po skončení terapie má klient čas na
relaxaci a případné dotazy. Lidé často chtějí
mít klid a být jen sami se sebou. Proto,
i když si například po shiatsu objednají
hodinu cvičení anebo fitness, mnohdy na
něj nemají náladu a zruší ho.
Průběh i výsledek ošetření je u každého
člověka jiný. Dnes máme hlavu plnou
různých myšlenek, které nás odvádějí od
nás samotných, a často ani nevíme, jak
se ve skutečnosti cítíme. Shiatsu v těle
spouští samoléčebné procesy, zvědomuje
bolesti a skryté myšlenky a pocity. Vrací
nás do přítomnosti. Účinky doznívají
pár hodin, ale někdy i jeden až dva dny.
U někoho dojde k úlevě hned, cítí se jako
znovuzrozený, je plný energie a elánu. Jiný
klient zase bude unavený, někdo může být
vzteklý, naštvaný, cítit smutek atd. I tělo
se po ošetření začíná čistit, můžeme se
začít více potit, nebo se objeví horečka či
velká únava. Shiatsu často přirovnávám
k operaci bez anestezie. Není třeba se
ale ničeho bát. Ošetřením se zvědomuje
a ukazuje jen to, co bylo skryté. Je to
způsob, jakým se naše tělo léčí.
Ne vždy však musí mít shiatsu takto
„dramatický“ průběh. Pokud se člověk
sám sobě věnuje a řeší vzniklé problémy
včas, aniž by je nechal dojít příliš daleko,
je pro něj shiatsu zdrojem energie,
lehkosti a radosti.
DALIBOR BOHÁČ

Imunitu potřebujeme posílit všichni
Narůstající stres, shon, málo pohybu
a nevyvážené stravování působí na naši
imunitu velmi neblaze, jak všichni víme.
Málokdo z nás se tomu vyhne. Vždy se
však vyplatí problémům předcházet,
pokud můžeme. Protože jsme každý jiný,
jednotná rada neexistuje. Podívejme se
dnes na možnosti, které nám produkty
Energy nabízejí, podle věkových skupin.

4. Senioři
Jakmile organismus stárne, obvykle víc
a víc spotřebovává své rezervy. Proto
je vynikající Tribulus terrestris v dávce
2x denně 10 kapek, Stimaral 2x denně
5 kapek, Vitaflorin 3x denně 1 kapsle
a Fytomineral 2x denně 5 kapek. Pokud
je člověk v rekonvalescenci nebo extrémní
zátěži, podpoří jej Raw Ambrosia.

1. Malé děti
Pokud je dítě zdravé a normálně se
vyvíjející, je třeba je přiměřeně zatěžovat,
vystavovat povětrnostním vlivům
a přírodním substancím – bláto, zvířata atd.
V tomto případě stačí jako prevence
Vironal v dávce l kapka na 10 kg váhy
2x denně, Flavocel 1x denně 1 tableta.
Jiná situace je, pokud má dítě nějaké
zdravotní problémy. Ty je třeba intenzivně
léčit a podávat dlouhodobě Imunosan
v dávce u dětí do 40 kg 1x denně,
u těžších 2x denně, který je určený na
podporu imunity, spolu se Stimaralem,
jenž posílí celé tělo. Také se vyhýbáme
masivnímu působení infekčních zárodků,
v případě nutnosti dezinfikujeme ředěným
Audironem a do prostředí aplikujeme
Spiron.

Pravidla při používání Audironu a Spironu
jako dezinfekčních prostředků jsou stejná
pro všechny věkové kategorie.
5. Lidé s vyšší fyzickou zátěží
Ještě je třeba rozlišit pracovní
(a sportovní) zátěž. Lidé, kteří se pohybují
převážně venku, jsou ovlivňováni zejména
klimatickými faktory, jako je chlad, horko,
vítr a vlhko. Mají velký nápor na zvládání
obrany před těmito záležitostmi. U nich
je třeba při prochladnutí ihned aplikovat
Vironal 5x denně 5 kapek a Grepofit

3x denně 2 kapky, event. Renol 2x denně
10 kapek na dobu nezbytně nutnou, pro
doléčení pak Vironal 3x denně 5 kapek
a Renol 2x denně 5 kapek – zejména
je-li přítomna bolest v krku. Pokud se
nachlazení opakuje často, je dobré
sáhnout po Stimaralu 2x denně 5 kapek
a Tribulus terrestris 2x denně 7 kapek
v kombinaci s Imunosanem 2x denně
1 kapsle dlouhodobě.
Pro lidi pohybující se převážně v interiéru
doporučuji užívání Imunosanu
2x denně 1 kapsli, Flavocelu 2x denně
1 tabletu a Organic Sea Berry na posílení
imunity oslabované klimatizací a pro tělo
nepřirozeným prostředím.
Díky důslednému podporování oblasti
oslabené naším způsobem života
budeme vždy odolnější, než pokud dojde
k nerovnováze. Nicméně nejlepší je žít život
natolik harmonicky, aby k ní vůbec nedošlo.
MUDr. ALEXANDRA VOSÁTKOVÁ

2. Dospívající
Dospívající lidé mají specifické potřeby,
protože jejich fyzický i duševní systém
podléhá tak rychlým změnám, že je často
nestabilní. Značná rychlost růstu a vývoje
představuje velkou spotřebu energie, proto
se zde hodí na celkové posílení kombinace
King Kongu v dávce 2x denně 7 kapek se
Stimaralem 2x denně 5 kapek, pro zlepšení
psychické stability střídat s Regalenem
2x denně 5 kapek. Pak by imunita měla
stát na pevném energetickém základě.
V případě počínajícího onemocnění
nasazujeme Vironal s Grepofitem.
3. Dospělí
Ženy: Nejzatíženějším systémem ženy je
trávení. Její tělo musí vytvářet navíc krev,
kterou ztrácí při menstruaci. Také starosti,
které si žena často dělá, trávení vyčerpávají
(někdy je prostě těžké ten život strávit).
Proto je pro celkové posílení ženského
těla důležitý Stimaral, dále Vitaflorin
a Fytomineral, spolu s Organic Goji nebo
Organic Maca.
Muži: Nejvíce se oslabují v oblasti ledvin.
Ty mají dle čínské medicíny za úkol chránit
životní sílu a hospodařit s ní. Proto jsou
velmi důležitými produkty pro celkové
posílení Renol a Tribulus terrestris.
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Dejte péči lidskému
hudebnímu nástroji
Hlasivky jsou párový orgán, který umožňuje vznik hlasu. Jedinečné melodie, skrze
niž můžeme projevit svá přání, touhy, bolesti, zpívat, pohladit slovem. Hlas každého
z nás je výjimečný a porucha hlasivek nejen změní jeho barvu a melodii, ale tím
i naši osobnost.
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HLASIVKY
Hlasivky jsou pružný orgán, nacházející se v hrtanu. V přední
části jsou uchycené ke štítné chrupavce, v zadní části
k hlasivkové chrupavce. Jsou tvořeny svalem, vazem a sliznicí.
Lékařský obor zabývající se zdravím hlasivek a hlasu se nazývá
foniatrie.
Mezi hlasivkami je hlasivková štěrbina, skrze kterou prochází
při výdechu vzduch. Hlasivky se tím rozechvívají a vzniká tón.
Vyšší tóny vznikají napnutím hrtanových svalů, hlubší při jejich
uvolnění. Mužské hlasivky bývají delší, proto muži mívají hlubší
hlas. Hlasivky spolu se vzduchem a rezonančním prostorem
(prostor mezi hltanem, ústy a nosem) vytvářejí hlas, který má
svou jedinečnou barvu, plnost a melodii.
HLAS
Hlas je zvuk, šířící se v plynném i kapalném prostředí. Při dýchání
jsou hrtanové svaly ochablé a štěrbina otevřená. Vzduch volně
proudí a nemluvíme. Při řeči se svaly napnou a štěrbina se zúží.
Vzduch rozechvívá hlasivky, tak jako jazýček v píšťale. V této fázi
ještě nemá hlas nám známé zbarvení.
Po průchodu vlnění hltanem, nosohltanem, ústy, nosem, zuby,
jazykem a rty vznikne lidský hlas. Jakákoliv změna v tomto
orchestru ovlivní zabarvení hlasu. Například pokud máme
dlouhodobé problémy s pálením žáhy, změní se prostředí v hltanu
i ústech, a tím také hlas. Změna melodie, chrapot či dokonce
dočasná ztrátu hlasu jsou tedy indikátorem změn v těle.
POTÍŽE S HLASIVKAMI
Psychosomatika
Řeč je prostředek a cesta k sebevyjádření a k tvořivosti. Pokud
začínají být hlasivky unavené a chraptíme, může to být signál
„mlč, vše bylo řečeno, naslouchej“. Za ztrátou hlasu se někdy
skrývá stres, strach, vztek, bolest z úmrtí někoho blízkého, obavy
z budoucnosti, úzkost atd.
Oslabení hlasivek také často souvisí se strachem projevit se,
zastat se sám sebe, říci, co si myslím. Slabší hlas mívají lidé
neprůbojní, ostýchaví, ale také klidní, kteří mluví jen k těm, kteří
jim naslouchají. Pokud začínáte ztrácet hlas, je dobré se zamyslet
proč a věnovat pozornost tomu, co říkáte, jak se vyjadřujete.
Energetické dráhy a čakry
Dle TČM patří hlasivky k dráze tlustého střeva a dráze plic. Potíže
s hlasivkami poukazují na nedostatečný dech a nezpracovávání

situací, emocí a pocitů. Aby se hlasivky, a tím řeč zlepšily,
je potřeba nenechat si omezovat svůj prostor na dýchání,
odpouštět a nechat také některé situace i lidi jít.
Hlasivky patří k páté, komunikační čakře, která je spojena
s čakrou třetí. Ke třetí čakře náleží mimo jiné žaludek, slinivka
či játra. Opět tedy orgány, které souvisejí se zpracováním,
trávením a čištěním. Například oslabená játra mohou způsobit
ztišování našeho hlasu a tendenci řvát, abychom byli slyšet.
Tím unavujeme hlasivky a opět jsme tišší. Vztekáme se, že nás
nikdo neposlouchá, vztek oslabuje játra. Nejvyšší čas se zastavit
a promluvit si sám se sebou.
Onemocnění
O hlas často přijdeme hlavně při chřipce či nachlazení. Je
tedy třeba posilovat svoji imunitu, která sídlí ve střevech. Tím
posilujeme i dráhu tlustého střeva, jež také souvisí s hlasivkami.
Hlas může být oslaben zánětem žaludku, onemocněním
spojeným s nosními a krčními mandlemi, oslabeným dýcháním či
nosními potížemi. Při dlouhodobém hlasitém mluvení či křičení
netrénovaných hlasivek může dojít k přetížení svalů, a tím ke
ztrátě hlasu. Je velmi důležité při únavě hlasivek nešeptat. Šepot
není pro hlasivky zdravý, je třeba dodržovat tzv. hlasivkový
klid a například kloktat vodu se solí. Pokud vám voda se solí
nechutná, přidejte si do ní med či meduňku.
PROTEKTIN – POMOCNÍK PRO HLASIVKY
Regenerační krém Protektin pomáhá hlasivkám na několika
různých úrovních. Má čisticí a prokrvovací efekt, čímž napomáhá
jasnějšímu a plnějšímu hlasu. Ulevuje při namožení šlach a svalů,
mazáním krému na krk lze ulevit namoženým hrtanovým svalům.
Protektin pomáhá také při podrážděném žaludku a při
problémech s játry. Tím se posílí třetí čakra spojená s pátou
čakrou komunikační, podpoří dráha tlustého střeva a hlasivky
můžou zpívat píseň o svém zdraví.
Bylinné extrakty a éterické silice v krému můžete také inhalovat.
Dejte ho malé množství do horké vody a zhluboka dýchejte. Tím
se ozdraví nejen hlasivky, ale také váš dech, který s hlasem souvisí.
Až vám bude krém docházet, využijte ho na maximum. Při
koupeli propláchněte tubu ve vodě a užijte si „Protektinové
lázně“, které vás skrze kůži, sliznice a vůně uvolní, a budete se
moci opět volně vyjadřovat.
Přeji Vám krásný listopad plný zdraví a krásných zážitků,
ONDŘEJ VESELÝ
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Biochemické okénko (11)

KDO CHCE KAM, POMŮŽE MU TAM ASPARTAM

Užívá se jako: umělé sladidlo
Systematický název: N-L-α-aspartyl-L-fenylalanin 1-metylester
Aditivum: E951
Už dlouho jsem se chystala napsat o této kontroverzní
syntetické látce a jsem ráda, že mám konečně příležitost
pořádně si provětrat játra. Držte si klobouky, bude to fakt
ostrá jízda. Plošné a celosvětové používání aspartamu je totiž
důkazem toho, že jsme snadno manipulovatelné ovce.
NEZNALOST CHEMIE NEOMLOUVÁ
Z chemického hlediska je aspartam metylester dipeptidu
složeného z kyseliny asparagové a fenylalaninu, tedy dvou
aminokyselin, což se na první pohled jeví celkem nevinně.
O fenylalaninu se dokonce můžete dočíst, že se jedná
o aminokyselinu esenciální, tedy tu, již si tělo neumí vyrobit
samo. A ví možná dost dobře, proč. Kyselina asparagová,
stejně tak jako fenylalanin se totiž chovají jako neurotoxiny,
pokud nejsou součástí komplexního bílkovinného řetězce.
Kombinace těchto dvou aminokyselin je nepřirozené, přírodě
naprosto neznámé spojení. Pokud se v těle aminokyselina
fenylalanin okamžitě nepřemění na tyrosin, napadá nervové
buňky a způsobuje poškození mozku, které se pak projevuje
jako podrážděnost, úzkost, ztráta paměti, deprese či nespavost.
Nenechte se přesvědčit výrobci aspartamu, kteří vydělávají
nemalé peníze a tvrdí, že pokud člověk netrpí fenylketonurií
(neschopností konverze fenyalaninu na tyrosin), nemá
s metabolizací fenylalaninu problém. Problém s metabolizací
fenylalaninu můžete totiž mít při zatížení jater ostatními jedy,
oslabení ledvin, při nedostatku železa v krvi, nebo pokud máte
cukrovku. Ve všech těchto případech se výrazně zvyšuje riziko
otravy fenylalaninem, a tedy i poškození mozku.
A to není zdaleka všechno. Další látka, která se po konzumaci
aspartamu objeví v našem těle, je metanol. Pokud jste doposud
byli na pochybách, jestli nejsem přece jen zbytečně hysterická,
pak tahle látka by vás měla dostat na moji stranu. Metanol je
toxický i v nepatrných dávkách a po metanolové aféře o něm
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každý ví, že umí způsobit doživotní slepotu, ale dokáže i “lepší”
věci, které mohou vypadat, že za ně může něco jiného – jako
například otoky mozku, zánět slinivky břišní nebo zánět
srdečního svalu. Metanol je prokázaný jed také proto, že naše
tělo nemá jinou možnost než jej metabolizovat na látku zvanou
formaldehyd. Formaldehyd je prokazatelně karcinogenní
(dokonce karcinogen 1. třídy podle Mezinárodní agentury pro
výzkum rakoviny), nakládají se do něj biologické preparáty, ale
do potravy by si ho nikdo dobrovolně nedal. Dost na tom, že
je součástí lepidel a výfukových plynů. V těle se formaldehyd
dále přeměňuje na kyselinu mravenčí, která výrazně narušuje
acidobazickou rovnováhu krve zvýšením její kyselosti, což může
vést k dušnosti, kómatu, narušení nervové soustavy, a nakonec
jak jinak než ke smrti.
VYTŘÍBENÉ UMĚNÍ IGNORACE
Sečteno podtrženo a očima biologa zváženo, nevidím na
aspartamu nic dobrého. I tu jeho umělou sladkost vnímám
jako hnusnou škrabošku zakrývající ještě hnusnější tvář.
Dokumentovaných zdravotních následků užívání aspartamu
podle Ústavu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) je více než 90.
Patří mezi ně jen tak namátkou: otupělost, bolesti hlavy, únava,
závratě, bolesti žaludku, bušení srdce, zvyšování hmotnosti,
podrážděnost, úzkost, ztráty paměti, halucinace, vyrážky,
záchvaty, slepota, hučení v uších, deprese, ztráta sluchu, ztráta
chuti, křeče, nespavost, bolesti vystřelující do končetin atd.
Daleko víc než samotné zdravotní dopady aspartamu mě ale
děsí arogance systému, který si schvaluje, co se mu zachce,
a ten, kdo má dost peněz si vědecké studie podporující jeho
ekonomické zájmy jednoduše pořídí. Aspartam je dnes přítomen
v mnoha tisících produktech, vyrábí se po tunách a pod názvem
NutraSweet působí jako vyslovený dobrák od kosti. Je to ale
ultra zločinec, mafián a zkorumpovaný podvodník. Takže až vám
někdo bude tvrdit, že zdrojem esenciálních aminokyselin jsou
žvýkačky, podívejte se, jestli mu nekoukají miliardy z kapsy…
Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ
(Konec seriálu)

UNIVERZITA ENERGY
Online webináře
VZDĚLÁVEJTE SE Z POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA JAKO NOSNÝ SYSTÉM
VÝBĚRU PRODUKTŮ ENERGY
Lektor: MUDr. Alexandra Vosátková, termín: 12. 11. 2020
Webinář je zaměřen na pochopení základních pravidel tradiční
čínské medicíny (TČM), osvojíte si nazírání světa z jejího úhlu
pohledu. Rozsah semináře nedovoluje ponořit se nijak hluboko,
ale umožní vám nakouknout do kuchyně praktiků pracujících
s produkty Energy každý den.
PRODUKTY ENERGY – ZÁKLADNÍ INFORMACE
Lektor: MUDr. Alexandra Vosátková, termín: 19. a 26. 11. 2020
Představíme vám filozofii produktů Energy a jejich vnitřní
provázanost a současně rozmanitost. Po absolvování semináře
se budete orientovat v hlavních skupinách produktů, budete
moci začít zkoušet jejich účinky v praxi.

Posilujeme
vyrovnáváním

NOVINKA PRO TERAPEUTY: KLINICKÝ WEBINÁŘ
Lektor: MUDr. Alexandra Vosátková, termín: 3. 12. 2020
Při tomto virtuálním setkání vám budu k dispozici pro konzultaci
obtíží vašich pacientů. Pokud máte někoho, o kom byste si
rádi promluvili, samozřejmě plně anonymně, připravte si popis
jeho příznaků, věk, typ profese (např. pracuje fyzicky v horkém
prostředí) a ev. diagnózu klasické medicíny a co si o tom myslíte,
nebo co jste všechno podnikli a k čemu to vedlo. Takto můžeme
všichni společně dát hlavy dohromady a najít takové řešení,
které bude ku prospěchu pacienta.

NEJČASTĚJI INDIKOVANÉ ENERGY PRODUKTY
VE VETERINÁRNÍ PRAXI
Lektor: MVDr. Milena Martincová, termín: 4. 11. 2020
Jaké produkty Energy u zvířat používáme v praxi nejčastěji
a proč?

Přihlášky na online webináře jsou k dispozici na:
www.energy.cz a www.energyvet.cz.

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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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
Zářijová křížovka obsahovala tajenku
s citátem od Tomáše Bati: „Co chceš,
můžeš.“ Správně luštily a vyhrály:
»H
 ana Modlíková, Trutnov
»E
 va Stavinohová, Valašské Meziříčí
»M
 ilada Taťáková, Ostrožská Nová Ves

Od základní školy mě provází okusování
nehtů. Je mi 35 let a je mi to již samotné
nepříjemné, stydím se, když někde něco
podepisuji apod. Vždy si řeknu, že už s tím
přestanu, ale nedaří se.
ZUZANA D., Tasov

Mnoho lidí tento „zlozvyk“ uklidňuje.
Kousání nehtů mívá nejčastěji původ
v psychických problémech – stres,
nervozita, užírání se, odpor vůči autoritě,
potlačená agrese, sebeobviňování,
pocit nedostatečnosti a jiné. Zpravidla
se jedná o reakci na konflikt, ať už
s druhými, nebo na nevyřešený vnitřní
konflikt. Člověk se mu vyhýbá, nechce

dát najevo agresi, a napětí tak obrací na
sebe, byť často nevědomě. Hledá úlevu
a okusování nehtů ji alespoň na okamžik
přinese. Původ bývá nejčastěji v dětství,
ať už z jakékoli obavy v souvislosti se
školou, tlakem z rodiny, v pozdějším věku
v souvislosti s prací, větší zodpovědností,
malou pravomocí apod.
Nejlépe by bylo vyhledat dobrého
psychoterapeuta, který Vám může
pomoci dohledat prvotní příčinu.
K celkovému zklidnění vyzkoušejte
Relaxin, vhodný je rovněž na různé
typy závislostí, ke kterým můžeme řadit
i okusování nehtů.

Vylosovaní výherci obdrží poštou
poukázku na 1 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. listopadu 2020 na adresu
redakce:
Energy Czech Republic, a.s.,
Trojská 39/201, 171 00 Praha 7;
e-mail: katerina.himmelova@energy.cz

MONIKA ŠTEJDÍŘOVÁ

„Nezneklidňují nás události, zneklidňují nás... (TAJENKA).“ – Epiktétos
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Není na světě bylina,
aby k něčemu nebyla
KRVAVEC SAJE KREV
Při pohledu na nepřehlédnutelné
květenství této vzhledem i jménem
zajímavé bylinky by asi málokoho
napadlo, že je příbuzná růží.
Zatímco české botanické jméno
lehce naznačuje, že bude mít něco
společného s krví, a druhový název
toten – staročesky „bubnování“,
vychází z očividné podobnosti
jejích květů s paličkami na buben,
latinské Sanguisorba officinalis už je
specifičtější: „anguis“ = krev a „sorb“
= sát. Volně přeloženo: „krvesaj“.
Krvavec toten je totiž staletími
prověřeným hemostatickým
prostředkem využívaným jak v západní,
tak čínské tradiční medicíně. V českých
apatykách byl krvavec znám jako
kominíček, krvistřeb či krvavé koření.
VŠUDE DOBŘE, V MOKRU NEJLÍP
Popularitě krvavce jistě napomohlo
i jeho poměrně široké rozšíření. Kromě
nejchladnějších oblastí pokrývá
Evropu, severní Afriku, Asii a zavlečen
a naturalizován byl i na pacifickém
pobřeží severoamerického kontinentu,
Austrálie a Nového Zélandu. Vyhovují
mu vlhká stanoviště s hlubokou půdou,
jako jsou listnaté lesy, močály, rašeliniště,
horské nivy a pastviny, břehy toků
i příkopy cest.
Krvavce jsou trvalky z čeledi růžovitých,
počet druhů kolísá dle použité literatury
mezi 15 až 30. V naší republice najdeme tři.

KRVAVEC KRASAVEC
Přímá, jemně rýhovaná, dutá a v horní části
větvící se lodyha krvavce totenu dorůstá 30,
ale i 120 cm. Vyrůstá z mohutného a značně
větveného oddenku a řídké přízemní listové
růžice. Její lichozpeřené, až 20 cm dlouhé
řapíkaté listy se skládají z menších vejčitých
lístků s pilovitým okrajem. Rostou-li
nějaké listy na lodyze, jsou podobné,
jen menší. Od května do září vykvétají
krvavce svými typicky tmavě rudými až
karmínovými klasy, které jsou zpočátku
kulovité, později se prodlužují (až na 3cm)
s hustě namačkanými droboučkými kvítky
bez koruny, které rozkvétají postupně od
svrchních ke spodním. Koncem října již
dozrávají plody krvavce – žebrované nažky
s jedním semenem, které jsou roznášeny
větrem. Druhým způsobem rozmnožování
krvavce je rozrůstání oddenků.
V léčitelství se používají právě sušené
oddenky starších rostlin, sbírané buď
brzy na jaře, či po odkvětu na podzim. Po
usušení se skladují v prodyšných obalech.
Výtažek z byliny obsahuje až 17 % taninů,
flavonoidy, saponiny, třísloviny, organické
kyseliny, hořčiny, silice, vitamin C a další.
LIDEM, HRABOŠŮM I MODRÁSKOVI
Mladé listy a výhonky krvavce dodají chuť
salátům či polévkám. Nadzemní části pak
mohou sloužit jako krmivo pro dobytek
či housenky silně ohroženého modráska
bahenního, oddenky si zas ve svých
spižírnách shromažďují hraboši i domorodé
sibiřské či severoamerické kmeny.

V léčitelství je krvavec toten pro své
adstringentní a antibiotické účinky již
staletí využíván k zastavení krvácení
vnitřního – menstruačního, děložního,
z hemoroidů, u krve v moči či stolici,
při krvácení dásní, z nosu apod., ale
i u povrchových zranění, mokvajících ran
a vředů, křečových žil, popálenin, ekzémů,
akné a vyrážek. Kloktání odvaru se hodí
také na záněty mandlí a horních cest
dýchacích, angíny, afty či na paradentózu.
Odvar z krvavce lze užívat i při
onemocněních trávicího traktu: od průjmů
a střevních katarů po enteritidu, ulcerózní
kolititidu, syndrom dráždivého střeva.
I KRVAVCE S MÍROU
Krvavec lze samozřejmě dle žádoucího
efektu kombinovat s mnoha různými
bylinkami. Můžete si připravit odvar či
tinkturu k vnitřnímu i zevnímu použití
(koupele, obklady, kloktání, výplachy atd.)
Užívání krvavce by vzhledem k vyššímu
obsahu tříslovin nemělo být nadměrné,
ani dlouhodobé, jinak by mohlo vyvolat
alergii. Byliny by se měli vyvarovat lidé
ohrožení trombózou a pro jistotu i těhotné
a kojící ženy. V bezpečném množství je
krvavec složkou celé řady přípravků od
Energy – najdete ho ve Vironalu, Gynexu,
Korolenu, Audironu, Ruticelitu a zubních
pastách Silix a Balsamio. I to dokazuje, jak
důležitá a užitečná tato léčivka je. Krvavec
by zkrátka, ať už v jakékoli formě, neměl
chybět v žádné domácí přírodní lékárničce.
Mgr. VLADIMÍR VONÁSEK
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Zdravá a silná imunita
PREVENCE / PODPORA / REKONVALESCENCE
BALÍČEK PRODUKTŮ

ČLEN ENERGY
cena

body

sleva

Imunosan + Flavocel

796 Kč

35

88 Kč

Vironal + Flavocel

703 Kč

31

78 Kč

Drags Imun + Flavocel

759 Kč

33

84 Kč

Cistus complex + Flavocel

725 Kč

32

81 Kč

Grepofit kapsle + Flavocel

631 Kč

27

70 Kč

Grepofit drops + Flavocel

609 Kč

26

68 Kč

Grepofit kapsle + drops + spray

720 Kč

30

80 Kč

Grepofit kapsle + drops + nosol a. + spray

919 Kč

38

102 Kč

Grepofit kapsle + drops + nosol aqua

743 Kč

31

83 Kč

Grepofit kapsle + nosol aqua + spray

658 Kč

27

73 Kč

Grepofit drops + nosol aqua + spray

636 Kč

26

71 Kč

Jedná se o doplňky stravy.
Akce platí do vyčerpání zásob!

Kluby a konzultační centra nabízejí
BLÍŽEJOV

Provozní doba KE Blížejov:
út 10–12, čt 16–18 h., jiné termíny (včetně
so a ne) po tel. domluvě: 721 384 473
Provozní doba KC Domažlice,
Srnova 76:
po, st 13–16.30 h., út 8.30–12 h.,
tel.: 602 389 233, každé úterý
– ochutnávka vybraných čajů a zelených
potravin, každý čtvrtek 9–12 h.
– poradna, nutné tel. objednání
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy,
včetně veterinárních produktů /
bezplatné konzultace / automatická
kresba / zasílání produktů Energy /
testování produktů SPT / poradna pro
bezlepkovou dietu, tel.: 721 728 381 /
dárkové poukazy
Nabídka KC:
» Veterinární poradna – MVDr. Hynčíková
Birnerová L., tel.: 604 489 477
» Vyšetření páteře, nohou, zhotovení
ortopedických vložek, masáže dle výběru
– MUDr. Šos, tel.: 379 428 620
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» Energy produkty v gynekologii
– MUDr. Budka T., tel.: 603 226 913
» Reflexní terapie, poradenství
– Míčová J., tel.: 723 204 672
» Masážní a regenerační služby
– Birnerová I., tel.: 723 107 663
» Kineziologická poradna
– Ing. Pilátová J., tel.: 737 713 366
» Jógové terapie
– Mgr. Heroldová B., tel.: 605 275 136
» Poradenství, prodej produktů Energy
– Macháčková M., tel.: 604 984 665
» Kosmetické ošetření Beauty Energy
– Myšková V., tel.: 734 495 317
Nové KC:
» Poradna TČM, masáže
– Mgr. Piták L., tel.: 608 509 060,
Kozinova 44, Domažlice,
provozní doba dle tel. dohody
Kontakt:
Blížejov 124,
tel.: 379 428 927,
tel.: 721 384 473
e-mail: johankova@centrum.cz

BOSKOVICE

Provozní doba:
po–čt 9–12, 13–17 h., pá dle tel. dohody
Stálá nabídka:
poradna pro produkty Energy včetně
veterinárních produktů / zasílání zboží
na dobírku / automatická kresba, měření
SPT, rekondiční masáže na objednávku
– Mgr. Eva Kocmanová, tel.: 605 896 184
Poradny a přednášky:
»K
 E BOSKOVICE – 5., 12., 19. a 26. 11.
– pravidelná produktová poradna
»K
 C BLANSKO – pí. Ing. Jitka Součková,
tel.: 608 620 059, provozovna Sadová 8,
poradna Energy po tel. domluvě
»K
 C LHOTA U LYSIC – Studio JM, manželé
Libišovi, tel.: 775 156 278 – pravidelná
produktová poradna – 2. a 16. 11.
Nabídka kosmet. a masážních služeb.
Možnost odborné poradny zdravé výživy.
Kontakt:
Boskovice, Krátká 16,
tel.: 516 452 373, 720 529 424,
kocmanovaenergy@seznam.cz

Kluby a konzultační centra nabízejí
BRNO

Provozní doba
po, st 10–12, 14–18, út 13–18,
čt ZAVŘENO, 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, tel.: 530 500 422 /
regenerační a relaxační masáže celého těla
krémy Energy – M. Srnská, tel.: 732 489 948
Mimořádná nabídka KE:
» 11. 11. – 16.30 h. – Akutní zánět středouší
u dětí, příčiny, prevence – přednáška
MUDr. J. Nezvalové, nutná rezervace
Mimořádná nabídka KC:
» BRNO – Husovice, U Zlaté ručičky,
Kaloudova 21, pí. Erbenová,
tel.: 603 596 812 – měření SPT
– 12. 11., poradna –10. a 24. 11.
» JEVÍČKO – Třebovská 839, prodejna
Harmonie, pí. Komoňová,
tel.: 602 347 037 – měření SPT dle
domluvy

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

» KUŘIM – Studio zdraví Harmonie,
pí. Hrnčířová, tel.: 732 764 533, měření
EAV – každé první pondělí v měsíci
» NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
– Hornická 970, Ing. Brettová,
tel.: 606 450 155, 724 037 437
– měření SPT každou středu
» ŽIDLOCHOVICE – Nám. Míru 155,
pí. Janáčková, tel.: 603 811 428,
poradna út, čt 15–18 h.
– MUDr. Nezvalová, pí. Janáčková
Kontakt:
Brno, Sukova 4,
tel.: 530 500 422, 737 479 120
e-mail: info@brnoenergy.cz,
www.brnoenergy.cz,
www.clenenergy.cz,
FB – Energy Czech Republic a.s., klub BRNO

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Provozní doba – POZOR – ZMĚNA:
út–čt 9–12.30, 13.30–17, pá 9–13 h.
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
zasílání produktů Energy / diagnostika
Supertronicem / automatická kresba
a Osho Zen Tarot / harmonizace čaker
pomocí aromaterapie, práce a působení
polodrahokamů / měření krevního tlaku,
rehabilitace pulzním magnetickým
polem – magnetoterapie /
e-shop: www.energyuklarky.cz
» Ochutnávky zelených potravin
a možnost vyzkoušení kosmetiky Energy
na vlastní kůži
Mimořádná nabídka KE:
» 4. 11. – 17.30 h. – Co všechno může
potkat fyzioterapeuta na jeho cestě
profesním i osobním životem
– vstupné 50 Kč, obj. na tel.: 776 454 874
Kontakt:
České Budějovice,
Na Mlýnské stoce 6,
tel.: 776 454 874,
e-mail: energycb@seznam.cz,
www.energyuklarky.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 /
prodej produktů Energy – V. Látková,

tel.: 734 540 156, Havířov / prodej
produktů Energy – B. Gluzová,
tel.: 777 019 050, Třinec
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 /
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 KC – poradny SPT:
»K
 E HRADEC KRÁLOVÉ – 5. a 19. 11.
– 10–17 h., tel.: 736 765 477, 495 534 715
»C
 HOCEŇ – každé pondělí nebo dle
dohody – pí. Smrčková, tel.: 775 060 535
»K
 OSTELEC NAD ORLICÍ – každé pondělí
– pí. Mlejnková, tel.: 737 178 816
»O
 POČNO – 19. 11. – pí. Králíčková,
tel.: 739 379 435
» S MIŘICE – každý čtvrtek nebo dle
dohody – PharmDr. Svobodová,
tel.: 602 141 184
»V
 YSOKÉ MÝTO – každou středu nebo dle
dohody – pí. Krejčová, tel. 773 697 042
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., pátek dle dohody
na tel.: 603 486 331
Stálá nabídka:
po a čt – testování vhodných produktů
pro váš organismus Supertronicem
– M. Svobodová, lépe objednat na
tel.: 603 486 331 / každé út – měření SPT,
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Kluby a konzultační centra nabízejí

poradenství, detoxikace, SRT s A. Chmelovou
– objednávka na tel.: 724 965 773 / pá – vždy
na objednávku poradna a testování na
přístroji TANITA – tělesný analyzátor tuku,
vody, BMI, tel.: 777 227 749 – J. Slanařová
Mimořádná nabídka KE:
» celý měsíc ochutnávka NOVINKY:
horkého nápoje QI drink
Nabídka KC:
» CHEB – V. Votrubová, každé po měření
SPT na objednávku, poradenství
a terapeutické masáže, tel.: 606 242 353
» LITVÍNOV – Zapper centrum – nabídka
účinné prevence a postupy pro nastolení
rovnováhy organismu na přístroji
Zapper + měření SPT s M. Svobodovou,
obj. na tel.: 737 261 940, Ing. Sabolová
» MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – pí. Laštovková
– testování produktů Energy
na přístroji Bicom + harmonizace,
obj. na tel.: 721 542 353
» PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
– Bylinky Bonka, 5. a 19. 11. – měření SPT
s A. Chmelovou + poradenství a výživa,
obj. na tel.: 724 965 773
» TRSTĚNICE U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
– Ing. Klára Jandová – konzultant
veterinární problematiky se specializací
na výživu – termín dle dohody, konzultace
osobně, telefonicky či e-mailem,
cena individuální, zooiguana@seznam.cz,
info na tel.: 775 916 666
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, 8.30–15.30,
pátek – 8.30 – 14 h.
» r ozvoz po Karlových Varech: objednávky
každé pondělí (do 1 000 Kč za 50 Kč,
nad 1 000 Kč zdarma)
»e
 -shop: www.energykv.cz
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Stálá nabídka:
konzultace o vhodném výběru a užívání
telefonicky: 775 947 793, skype, whatsapp /
dárkové poukazy na masáže a Energy
produkty / diagnostika tělesných hodnot
na IN BODY / zvýhodněná cena kosmetiky
a klasických masáží / masáže proti
bolesti – zeštíhlující program, klasické,
antioxidační, anticelulitidní / kosmetické
ošetření Beauty kosmetikou Energy
– tel.: 353 236 605, 775 947 793
Mimořádná nabídka KE:
»ú
 t 3. 11. a 1. 12. – diagnostika EAV
přístrojem, jen na obj., tel.: 353 236 605
»N
 OVĚ: poradenství Anety Benediktové
– irisdiagnostika, obj. v KE
» v ýhodně – masáže, kosmetika, pedikúra
při praktickém vyučování studentů
» r ekvalifikační kurzy: sportovní masáž,
sanitář, masér pro zdravotnictví,
kosmetička, manikérka, pedikérka, chůva
pro děti, lektor dalšího vzdělávání
»o
 dborné kurzy pro maséry
Nabídka KC – poradna a prodej
za členské ceny:
»A
 Š – Fitness – relaxační centrum Helena,
Pivovarská 8, tel.: 728 450 538
– masáže, konzultace
» K ADAŇ – pí. Bartlová, tel.: 739 490 423
– masáže
»K
 RÁSNO – MVDr. Cincibusová,
tel.: 773 657 288 – veterinární poradna
» MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – A. Tatarinová,
tel.: 702 420 654 – konzultace
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.agenturarafael.cz

LIBEREC

Provozní doba:
po, st – dle tel. dohody, 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 / individuální konstelace /
kineziologie One Brain / EFT / masáže:
Raindrop, relaxační, krémy Energy, aroma,
motýlí / tělové svíce / výklad Osho Zen
Tarot / konzultace s psychologem /
arteterapie, mandaly na hedvábí, pískové,
enkaustika, jako dárek na objednávku
podle datumu narození nebo symptomu /
výživový poradce / zasílání zboží na
dobírku

Podrobnosti k aktuálním akcím najdete
na www.centrumzdraviliberec.cz.
Mimořádná nabídka KE:
»o
 chutnávka 3 druhů zelených
superpotravin Energy, vždy v provozní
době
» k aždé út – 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
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:
»o
 chutnávka QI drinku
» k aždé úterý – poradna Energy a výběr
vhodného produktu – E. Karská, obj. na
tel.: 720 289 092, jiné termíny dohodou
Fyzioterapie:
Mgr. Petra Chromá – DNS dle
prof. Pavla Koláře, metoda Ludmily
Mojžíšové (neplodnost, sportovní
přetížení), Brugerův koncept,
kineziotaping, reflexologie dle Patakyho
a další – tel.: 606 485 333, Slunná 827,
Luhačovice
Veterinární ordinace a poradna:
MVDr. M. Můčková Uzlová, tel.: 518 322 880,
m.uzlova@seznam.cz, Radějov 109
Nové KC:
» ZLÍN – Jižní Svahy, Zdravá výživa
U zeleného stromu, Okružní 4701,
Eva Šišková, tel.: 777 001 791,
e-mail: e.siskova@seznam.cz,
provozní doba: po–pá 8–18.30, so 8–12 h.
– prodej produktů, poradenství
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

Kluby a konzultační centra nabízejí
OLOMOUC

Provozní doba – POZOR – ZMĚNA:
po, st 9–12.30, 13.30–18,
út, čt 9–12.30, 13.30–17, 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 SPT, astrologická poradna,
bodyterapie, psychosomatická poradna
– Mgr. M. Maňásková, tel.: 602 583 091 /
spontánní tanec – D. Hubková, čt dle
programu 17.30–19 h. / power jóga
(st 16.30–17.30 h.) a hatha jóga (st 18–19 h.)
– L. Lachnitová, tel.: 608 001 535
Mimořádná nabídka KE:
» 31. 10.–1. 11. – Systemické konstelace
L. Zvolánka, tel.: 731 692 823
» 5. 11. – Celostní poradna MUDr. B. Haltmara,
obj. na tel. 602 583 091
»3
 1. 10.– 1. 11. – Systemické konstelace
L. Zvolánka, tel.: 731 692 823
Kontakt:
Olomouc, Dolní náměstí 16,
tel.: 585 224 641, 602 583 091,
e-mail: energy.olomouc@seznam.cz,
www.energycentrum.cz

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
+ e-shop: www.vitalityinlife.cz
Nabídka KC – poradny SPT:
» KE PARDUBICE – dle objednávky
– T. Krištůfková, tel.: 777 177 610
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 SPT
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
» Homeopatická poradna
– MUDr. Petr Simeon Gajdoš,
tel.: 603 475 528
Kontakt:
Plzeň, Dominikánská 14 (Mestlův dům),
tel.: 777 225 406,
e-mail: obchod@energyplzen.cz,
energyplzen@email.cz,
www.energy-plzen.cz

PRAHA 1

Provozní doba:
po–pá 9–18 h.
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
diagnostika Supertronicem na objednání /
EFT / kraniosakrální osteopatie / regresní
terapie – Martina Přibylová, tel.: 775 358 402,
pro členy Energy je možná konzultace
s Martinou zdarma, zda je pro ně tato
metoda vhodná
Mimořádná nabídka KE:
» út 24. 11. – 14–18 h. – osobní veterinární
poradna, konzultace využití Energyvet
produktů pro zvířecí společníky
– PhDr. L. Arden, obj.
+ 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.energyklubpraha.cz,
e-mail: strupova@seznam.cz

PRAHA 3

Provozní doba:
po, čt 9–13, 14–18, út, st 9–13, 14–17,
pá 9–14 h., so 10–13 h.
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
měření krevního tlaku
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 0 80 698 / Diacom – frekvenční
léčení, M. Šedivá, tel.: 724 254 197 / výklad
karet, uvolňování negativních bloků,
stresu a strachu z podvědomé mysli
– A. Janoušková, tel.: 777 017 498 /
veterinární poradce (specialista na koně)
A. M. Hamoňová, tel.: 775 046 115,
e-mail: a.m.hamonova@gmail.com
Kontakt:
Praha 3, Jeseniova 55,
tel.: 274 003 141,
e-mail: energyprodejna@gmail.com,
www.facebook.com/Energyvetpraha3

PRAHA 4

Provozní doba:
po, st 9–19,
út, čt, pá 9–17 h.
Stálá nabídka na objednávku:
poradna Energy / měření Supertronicem /

VITAE ~ MAGAZÍN ENERGY ~ 27

Kluby a konzultační centra nabízejí
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
 . 11. – ne 10–18 h. – Duhový systém 24
– Přijetí
»7
 . a 8. 11. – so 9–17 h., ne 9–17 h.
– Duhový systém 24 – Finance
»1
 4. a 15. 11. – so 9–17 h., ne 9–17 h.
– Duhový systém 1 – Základy práce
Všechny uvedené semináře se konají
v Pikovicích, bližší informace na:
www.duhovyandel.cz. Lektor – Mistr učitel
Životní energie J. Löbl a P. Padilla Löbl.
Kontakt:
Praha 4, Budějovická 601/128
(u metra Kačerov),
tel.: 244 472 762, 775 109 482,
e-mail: energy-praha@centrum.cz,
www.energy-praha.cz

PROSTĚJOV

Provozní doba:
po 9–12, 13–16, út 12–16,
st 9–12, 13–17, čt 9–13 h.
POZOR! 24. 11. – mimořádně zavřeno
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
zasílání produktů / prodej veterinárních
produktů / diagnostika přístroji
Supertronic, Oberon, Quantum
BIO-Electric / poradna, automatická
kresba a vytestování vhodnosti produktů
Energy – H. Kaplánková, tel.: 603 167 328 /
masáže, tejpování – S. Doleželová,
tel.: 604 504 386 / numerologický rozbor
– A. Hanáková, tel.: 603 844 833,
e-mail: hanakova.anna@seznam.cz
Mimořádná nabídka KE:
»4
 . 11. – diagnostika přístrojem
Supertronic – H. Papežíková
» 18. 11. – 18.15 h. – Štítná žláza, osteoporóza,
klimakterium – lektorská přednáška
MUDr. B. Haltmara – Lékárna Vaše Srdcovka
(Nový dům) TGM 18, rezervace místa
předem: vankova@vasesrdcovka.cz
Nabídka KC:
»D
 RŽOVICE, Olomoucká 266 – út 14–17 h.
– poradna a prodej produktů Energy,
kineziologie, automatická kresba
– Mgr. V. Leitnerová, tel.: 737 717 385
»K
 ONICE, 9. května 480, Regenerační
centrum Harmonie– diagnostika
přístrojem Oberon, poradna a prodej
produktů Energy – Mgr. L. Vévodová,
dle domluvy na tel.: 731 654 345
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» SLAVKOV U BRNA – Salon Ivka,
Koláčkovo nám. 727 (budova úřadu
práce) – poradna a prodej produktů
Energy, péče o ruce a nehty – I. Klučková,
dle domluvy na tel.: 607 628 101
– 24. 11. – 17 h. – Beauty kosmetika
Energy – lektorská přednáška
E. Macíčkové, rezervace místa nutná,
tel.: 607 628 101
»V
 YŠKOV – Energiel – centrum zdraví,
masáže, Komenského 9, každé po,
st, čt 17–19 h. – poradenství a prodej
produktů Energy, kraniosakrální
uvolnění, kineziotaping
– Mgr. P. Nedomová, dle domluvy na
tel.: 724 080 016 / šetrná reponace
pohybového aparátu Dornovou
metodou – N. Přikrylová,
tel.: 604 337 834
»Z
 LÍN – Arnika – svět masáží, Interhotel
Moskva, Nám. Práce 2512, 5 p., dv. č. 532
– poradenství a prodej produktů Energy,
masáže, reflexní masáž, automatická
kresba, minikonstelace, Genové klíče
– R. Lešikar, tel.: 739 090 147,
rade@arnikasvetmasazi.cz,
M. Knotková, tel.: 724 553 774
– 24. 11. – 17 h. – Pravidelné setkávání
s Genovými klíči – Souhra, Svěžest,
Rovnováha – R. Lešikar, rezervace místa
na tel.: 739 090 147
Kontakt:
Prostějov,
Atrium – Hlaváčkovo nám. 1 (2. patro),
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, pá 9–12.30, 13–16 h.
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
diagnostika SPT / masáže: klasické,
rekondiční, olejová a jiné relaxační metody /
kosmetické ošetření Beauty kosmetikou /
poradna pro zvířecí miláčky / prodej
veterinárních produktů / 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:
»K
 osmetické ošetření Energy
– antistresová masáž celého těla,

antistresové kosmetické ošetření,
hydratační ošetření pleti, dermabraze,
líčení, úprava nehtů na lůžku,
poradenství v rámci produktů Energy
– Renata Placáková, tel.: 606 904 880
Nabídka KC:
» D OBŘÍŠ – U Anděla strážce, Pražská 27
– nabídka produktů Energy
+ poradenství, tel.: 602 335 755
» D OMAŽLICE – Michaela Kotlanová
– nabídka produktů Energy
+ poradenství, tel.: 728 167 002
» N OVÝ KNÍN-SUDOVICE
– Salon Štěpánka Hampeková
– nabídka produktů Energy
+ poradenství, tel.: 602 229 694
» SEDLČANY – Ul. 28. října, Iveta Barešová
– nabídka produktů Energy
+ poradenství, masáže, tel.: 603 446 020
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 /
měření krevního tlaku, krevního cukru,
tělesného tuku / poradna pro terapii
biostimulačním světlem (Biostimul)
a magnetickým polem / poradna celostní
medicíny MUDr. B. Haltmara
– gynekologie, 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 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, tel.: 774 236 191 / vyšetření
stavu autonomního nervového systému
na přístroji Kardivar – MUDr. J. Haltmarová,
tel.: 731 236 549 / měření na přístroji

Kluby a konzultační centra nabízejí
F-SCANT – terapie pomocí plazmového
generátoru RPZ 14, tel.: 731 737 545
Mimořádná nabídka KE:
»1
 0. 11. – měření přístrojem Supertronic
– MUDr. Bohdan Haltmar,
obj. na tel.: 731 737 545
»1
 1. 11. – měření přístrojem Sensitive
Imago – MUDr. Jana Haltmarová,
obj. na tel.: 731 737 545
»2
 1. 11. – ošetření kosmetikou Energy
(dle typu pleti) vyškolenou kosmetičkou
+ reflexní masáž chodidel a harmonizace
čaker – pí. Pleyerová,
obj. na tel.: 723 913 283
Nové KC:
» ČESKÁ VES – Haškova 543,
Lenka Oravcová, tel.: 604 150 009,
e-mail: l.oravcova@email.cz
– prodej dle tel. dohody
Kontakt:
Šumperk, Hlavní tř. 13/3,
tel.: 731 737 545,
e-mail: klubenergy@seznam.cz,
www.klubenergy.cz

TÁBOR

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

TŘEBÍČ

Provozní doba:
po, čt 9–12, 13–16, út, st 13–17 h.
Stálá nabídka:
diagnostika Supertronicem / poradenství
a prodej produktů Energy / dietetika,
reflexní terapie – Molíkovi, J. Čapek,
obj. na tel.: 568 847 472 / masáže klasické,
lymfatické, reflexní, baňkování
– B. Velebová, tel.: 605 469 884
Ordinace celostní medicíny:
»M
 UDr. 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:
»B
 RNO – Eliášová Naďa, Třebízského 5,
Brno, tel.: 734 805 921 – konzultace 3. 11.
» J IHLAVA – Mgr. P. Drejčková,
– 1. provozovna: Fyton, tel.: 739 049 203,
– 2. provozovna: Dům zdraví,
tel.: 739 040 821 – konzultace 2. 11.
»M
 ORAVSKÉ BUDĚJOVICE
– Studio Verbena – M. Palová,
tel.: 605 554 456 – konzultace 4. 11.
»M
 ORAVSKÉ BUDĚJOVICE – L. Žák,
Šafaříkova 1304, tel.: 723 107 158
– konzultace 11. 11.
»N
 ÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU – R. Dufková,
Zdravěnka – Masarykovo nám. 517,
tel.: 739 026 531 – konzultace 5. 11.
» T ASOV – D. Švestková, Tasov 69, poradna
Revité – poradenství a psychoterapie,
tel.: 605 938 299, www.revite.cz
– konzultace 11. 11.
»V
 ELKÉ MEZIŘÍČÍ – H. Paulová, Mírová 43,
tel.: 724 763 689 – konzultace 5. 11.
»Z
 NOJMO – Biocentrum Renata
Režňáková, Zámečnická 13 – poradna
Energy, kosmetika, solární studio,
tel.: 515 224 684 – konzultace 11. 11.
»Ž
 ĎÁR NAD SÁZAVOU – H. Bulíčková,
Libušínská 36 (za obchodním domem
Libušín – u Halvy),
otevírací doba: po 10–17, st 12.30–17,
pá 10–15 h., tel.: 728 141 949
– konzultace 4. 11.
Kontakt:
Třebíč, V. Nezvala 22,
tel.: 568 847 472, 731 166 137,
tel.: 603 844 505,
e-mail: info@energy-tcm.cz,
www.energy-tcm.cz

TURNOV

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 / 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 / Access Bars
– Jana Novotná – obj. na tel.: 608 564 747

Mimořádná nabídka KE:
» k aždé listopadové pondělí ochutnávka
olejů z řady Zelených potravin Energy!
» č t 12. 11. – odpoledne s Beauty Energy
– praktické tipy na používání krémů
Renove a pleťových masek, čištění pleti
a další
Nabídka KC:
» ČESKÁ LÍPA – J. Novotná,
obj. na tel.: 725 753 651 – masáže, Access
Bars, taneční meditace, EAV měření,
konzultace: 2., 9., 16. a 23. 11.
» JIČÍN – J. Veselá,
obj. na tel.: 732 534 895 – EAV měření,
EFT, EEG biofeedback,
konzultace: 6., 13., 20. a 27. 11.
» MLADÁ BOLESLAV – M. Králová,
obj. na tel.: 777 618 416 – masáže, EFT,
Access Bars, EAV měření,
konzultace: 3., 10., 17. a 24. 11.

NEPŘEHLÉDNĚTE
KE BLÍŽEJOV
Nové KC:
» Domažlice
Kozinova 44
Mgr. Luboš Piták, tel.: 608 509 060
poradna TČM, masáže
provozní doba dle tel. dohody
KE LUHAČOVICE
Nové KC:
» Zlín – Jižní Svahy
Zdravá výživa U zeleného stromu,
Okružní 4701
Eva Šišková, tel.: 777 001 791,
e-mail: e.siskova@seznam.cz
provozní doba: po–pá 8–18.30,
so 8–12 h.
prodej produktů, poradenství
KE ŠUMPERK
Nové KC:
» Česká Ves
Haškova 543,
Lenka Oravcová, tel.: 604 150 009,
e-mail: l.oravcova@email.cz
prodej dle tel. dohody
KE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Změna adresy KC:
» Zlín
Zarámí 4077
Irena Vaňková, tel.:775 234 992
po, út, čt 14.30–18, so 9–11.30 h.
prodej produktů, poradenství,
diagnostika přístrojem Supertronic
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Kluby a konzultační centra nabízejí
» MNICHOVO HRADIŠTĚ
– E. Rajtrová, obj. na tel.: 602 626 275,
reflexní masáže, EFT, EAV měření,
konzultace: 4., 11., 18. a 25. 11.
Kontakt:
Turnov, Čsl. dobrovolců 1713,
tel.: 733 760 522,
e-mail: energyturnov@seznam.cz,
www.energyturnov.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Provozní doba:
po–čt 9–13, 14–18, pá 9–13 h.
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
měření SPT – Š. Čechová,
P. Trčková-Slavíková,
J. Schmuttermeierová, tel.: 605 778 740,
I. Dufková, tel.: 725 711 545, A. Turečková,
tel.: 776 581 715 / EFT – technika emoční
svobody – J. Němcová, tel.: 604 419 585 /
kosmetické ošetření Beauty kosmetikou
– M. Grebeníčková, tel.: 725 284 513 /
terapeutická kosmetika – M. Šťastná,
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 – Bc. Helena Papežíková,
po 13–17, út 9–13, čt 9–12, 13–17 h.
– poradenství a prodej produktů Energy,
TČM, měření Supertronicem, výživové
poradenství – tel.: 608 888 453,
Centrum IBC, Příkop 838/6, 4. patro,
zvonek 413
Nabídka v Brně:
MUDr. Linda Švendová – poradna TČM,
akupunktura, produkty Energy
– poliklinika, Horníkova 34, Brno-Líšeň,
tel.: 728 586 133
Kontakt:
Uherské Hradiště, Zelný trh 1249,
tel.: 605 778 740,
e-mail: mila.energy@seznam.cz,
www.uh-energy.cz

ÚSTÍ NAD LABEM

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
Ordinace celostní medicíny:
MUDr. M. Štecherová – poradna
přírodní medicíny, kineziologie
– po, čt, tel.: 724 870 414
Mimořádná nabídka KC:
» L ITOMĚŘICE – Krámek U dvou přátel
– každý čtvrtek osobní konzultace
(pouze na obj.) – J. Soukupová,
tel: 777 402 500; pravidelné
ochutnávky zelených potravin a čajů;
měření SPT a KOS – V. Gazdová,
tel.: 777 402 500;
přijďte v říjnu ochutnat lahodný čaj
Maytenus ilicifolia
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 9.30–13, 14–17, út 14–17,
st, čt 9.30–13, 14–17 h.
Stálá nabídka:
poradna a prodej produktů Energy /
diagnostika přístrojem Supertronic /
individuální a párová psychoterapie /
speciálně pedagogické poradenství /
veterinární poradna / e-shop
Mimořádná nabídka KE:
» 9. 11. – 17.15 h. – Předškolní věk
– neopakovatelná příležitost v životě
dítěte (harmonický rozvoj dítěte
a prevence výchovných nebo
výukových obtíží školního věku
v celostním pohledu) – přednáška spec.
pedagožky Mgr. Hany Štěpánkové,
nutná rezervace
»O
 chutnávka nápoje QI drink
»N
 OVĚ: diagnostika přístrojem
Supertronic – Mgr. H. Štěpánková,
obj.: 739 208 896
Mimořádná nabídka KC:
» F RÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
– Snozina 191 – 10. 11. – Veterinární
centrum přírodní medicíny,
MVDr. P. Domesová, tel.: 776 792 394
»R
 OŽNOV POD RADHOŠTĚM
– Petra Dobešová, U Vílenky,
Bayerova 62, tel.: 603 225 729,
út–pá 10–17, so 9–11 h.,
prodej produktů, poradenství,
diagnostika přístrojem Supertronic
»Z
 LÍN – Irena Vaňková
POZOR – ZMĚNA ADRESY:
Zarámí 4077,
po, út, čt 14.30–18, so 9–11.30 h.,
tel.:775 234 992, prodej produktů,
poradenství, diagnostika přístrojem
Supertronic
Kontakt:
Valašské Meziříčí, Poláškova 78,
tel.: 571 161 545, 770 640 875,
tel.: 723 976 814,
www.energy-valmez.cz
e-mail: info@energy-valmez.cz

LEKTORSKÉ PŘEDNÁŠKY
místo konání adresa

LISTOPAD 2020
termín

téma a přednášející

18. 11. – 18.15 h.

Štítná žláza, osteoporóza, klimakterium
– MUDr. B. Haltmar

Prostějov

Beauty kosmetika Energy – E. Macíčková

Prostějov

Prostějov

Lékárna Vaše Srdcovka
(Nový dům), TGM 18

Slavkov
u Brna

Koláčkovo nám. 727
24. 11. – 17 h.
(budova úřadu práce), Salon Ivka

30 ~ VITAE ~ MAGAZÍN ENERGY

pořádající klub

VÝHODNÉ
LISTOPADOVÉ
NAKUPOVÁNÍ
SLEVA 10%
NA VŠECHNY
VETERINÁRNÍ
PRODUKTY

SLE

10  %
VA

MOTIVAČNÍ AKCE JE URČENA
POUZE PRO ČLENY ENERGY

Platnost akce od 1. do 30.11. 2020 nebo do vyprodání zásob.

