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Všechny naše produkty jsou vyrobeny s hlubokou 
odpovědností a využitím nejnovějších poznatků 
fytoterapie, aromaterapie, homeopatie a s respektem 
k principům tradiční čínské medicíny.

Základ nabídky tvoří jedinečné produkty vyvinuté podle 
vysoce efektivní metody Regenerace v Pentagramu®. 
Pět přípravků, které reprezentují pět základních elementů: 
Dřevo, Oheň, Zemi, Kov a Vodu. Přestože každý z produktů 
je zaměřený na určité oblasti lidského organismu, jako celek 
se vzájemně doplňují, vyrovnávají a společně vytvářejí 
systém pro účinnou regeneraci těla. 

Jsme přesvědčeni, že výjimečnost našich výrobků si 
zasluhuje i výjimečný způsob, kterým se dostávají do rukou 
zákazníků. Prostřednictvím Klubů Energy vytváříme prostor, 
který umožňuje dokonale využít a rozvinout jejich potenciál, 
pochopit rozsah potřeb našich klientů a nabídnout dostatek 
času a místa pro vzájemnou synergii. 

Respektujeme čas a nasloucháme. Hledáme příčiny, 
abychom mohli nabízet dlouhodobě efektivní řešení. 
Zaměřujeme se na kvalitní diagnostiku, správné určení 
terapie i následnou péči. 

S úctou k přírodě a čistým 
úmyslem nám bylo umožněno 
vytvořit mimořádně účinný 
a nadčasový koncept pro 
regeneraci těla a vyrovnanost 
mysli. Lidský organismus 
vnímáme jako jeden celek. 
V něm neexistuje ani zdraví, 
ani nemoc. Pouze harmonie 
a disharmonie. Hledáme 
příčiny vychýlení z rovnováhy 
a jemným ovlivňováním 
navracíme tělu přirozenou sílu 
a vitalitu.

Kde příroda 
uzdravuje



REGALEN
Charakteristika výrobku:
bioinformační bylinný koncentrát
Obsah: 30 ml

Užití: Lze jej uplatnit při ekzémech, 
alergiích, zažívacích obtížích, 
nechutenství, při funkčních 
poruchách žlučníku, žlučových 
kamenech, při lupénce, astmatu 
a chronických stavech těchto 
onemocnění. Má výrazný regenerační 
účinek projevující se při poškození 
jater infekčními nemocemi, jako je 
žloutenka či mononukleóza, dále 
alkoholem, nežádoucím působením 
léků, toxickými látkami, u zvýšení 
hodnot jaterních testů v krvi a při 
stavech celkové vyčerpanosti. 
Zajišťuje obnovu a výživu chrupavek, 
zlepšuje kvalitu a funkci šlach. 
Vysoké detoxikační účinky přírodních 
látek lze využít k odstranění jedů 
z těla a pro regeneraci buněk, ke 
snížení hladiny cholesterolu, pro 
podporu imunity, jako regeneraci 
u onkologických onemocnění 
a k celkové obnově sil organismu.

KOROLEN
Charakteristika výrobku:
bioinformační bylinný koncentrát
Obsah: 30 ml

Užití: Působí jako prevence cévních 
příhod, mozkové mrtvice a infarktu 
myokardu, dále při ateroskleróze, 
poruchách periferního prokrvení 
a při zvýšené hladině cholesterolu 
v krvi, pro podporu krvetvorby, 
při různých nemocech krve, jako 
je nedostatek červených a bílých 
krvinek, při leukémii, nervových 
poruchách a epilepsii. Vhodný je též 
při nedostatku energie a celkovém 
zanesení organismu. Výborně 
pomáhá u většiny psychických 
poruch (deprese, bipolární porucha, 
autismus…). Má antioxidační účinky, 
působí proti volným radikálům i jako 
podpora činnosti hormonálního 
a imunitního systému, kostní dřeně, 
CNS a mozku, ovlivňuje jeho výživu 
a eliminuje projevy stařecké senility. 
Korolen lze využít také proti plísním 
v organismu. Složky obsažené 
v produktu mají vliv na detoxikaci 
a regeneraci buněk, příznivě 
ovlivňují regenerační procesy 
při onkologickém onemocnění, 
podporují imunitní systém.

GYNEX
Charakteristika výrobku:
bioinformační bylinný koncentrát
Obsah: 30 ml

Užití: Využívá se při hormonálních 
poruchách, které způsobují poruchy 
cyklu, hlavně s častější, silnou 
a bolestivou menstruací, špiněním 
před a po menses, premenstruačním 
syndromem, psychickými rozladami 
a klimakterickými potížemi. Zcela 
suverénně řeší funkční vaječníkové 
cysty a zabraňuje jejich recidivám. 
Odstraňuje napětí v prsech a jejich 
bolestivost v souvislosti s cyklickými 
změnami, předchází vzniku „bulek“. 
Je účinný v prevenci opakujících 
se kvasinkových zánětů rodidel. 
Regeneruje organismus ženy 
po gynekologických zákrocích 
a operacích. U žen má také příznivý 
vliv při padání vlasů s příčinou ve štítné 
žláze a při redukční dietě napomáhá 
tělu přes centrální nervový systém 
snižovat chuť na sladké a stabilizovat 
psychiku. Dále pomáhá při zánětlivých 
stavech žaludku. Zpomaluje stárnutí 
a zlepšuje energetický stav organismu. 
Je prevencí proti vzniku rakoviny prsu 
a dělohy. Přípravek lze využít jako 
doplněk při léčbě roztroušené sklerózy 
a při snížené imunitě.

VIRONAL
Charakteristika výrobku:
bioinformační bylinný koncentrát
Obsah: 30 ml

Užití: Užívá se nejen preventivně, 
ale zvláště v případech typických 
symptomů, které se vztahují k dráze 
plic – dýchací obtíže, kašel, dušnost, 
bolesti v krku a další. Zvyšuje 
obranyschopnost organismu, 
mimořádně působí v počátečních 
stadiích viróz. Lze jej využít při 
ztrátě čichu. Pomáhá při žaludečních 
a dvanáctníkových vředech, 
zánětech zažívacího traktu, hltanu 
a střev, při ulcerózní kolitidě 
a Crohnově chorobě. Snižuje 
výskyt recidiv u chronických 
infekcí trávicího a urogenitálního 
systému, dýchacích cest a kůže. 
Podporuje činnost sleziny, vyvolává 
pocení a harmonizuje imunitní 
a lymfatický systém. Vironal 
vykazuje antivirové a antibakteriální 
působení, jeho podávání je 
vhodné i při léčbě antibiotiky, kdy 
dochází k synergickému účinku. 
Doplňuje léčbu a rekonvalescenci 
u dětských nemocí (spalničky, 
spála…). 

RENOL
Charakteristika výrobku: 
bioinformační bylinný koncentrát
Obsah: 30 ml

Užití: Výrobek lze aplikovat 
při urologických problémech, 
zánětech močových cest, močových 
kamenech, při potížích s močením, 
prostatismu, otocích dolních 
končetin a okolí očí. Jeho účinky 
lze využít též při ekzémech, 
vyrážkách, akné a vysokém krevním 
tlaku. Vhodný je pro detoxikaci 
těla při otravách těžkými kovy, 
při předčasném šedivění vlasů 
a při některých typech mužské 
neplodnosti. Používá se u různých 
forem degenerace kloubů 
doprovázených pohybovými 
obtížemi, při dně, revmatismu, 
artrózách, při bolestech páteře, 
skolióze a Bechtěrevově nemoci. 
Vzhledem k tomu, že upravuje 
činnost ledvin a lymfatického 
systému, je zvlášť účinný při 
zvyšování imunity.

Pentagram® bylinných koncentrátů 
je základním pilířem naší nabídky. 
Je založen na celostním přístupu 
k člověku, který respektuje, že tělo 
a mysl jsou navzájem propojeny. 
Vychází z prastaré teorie jin-jangu 
a pěti prvků, do které jsou vloženy 
nejnovější poznatky moderní vědy.
Přípravky účinkují v lidském 
organismu ve dvou hlavních úrovních. 
Prostřednictvím fytoterapie přímo 
ovlivňují jednotlivé tělesné orgány, 
zatímco homeopatické složky 
působí na řídící podkorová centra 
v mozku a ovlivňují samotnou 
příčinu onemocnění.

Pět bylinných koncentrátů je složeno tak, aby korespondovaly 
s energií pěti základních přírodních prvků a napomáhaly uvést 
všechny životní pochody v těle do rovnovážného stavu:  
Vironal – Kov, Regalen – Dřevo, Renol – Voda, Gynex – Země, 
Korolen – Oheň.

Pentagram® 
bylinné koncentráty
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PROTEKTIN KRÉM
Charakteristika výrobku:
bioinformační regenerační krém
Obsah: 50 ml

Užití: Používá se při problémech 
s játry, žlučníkem, žaludkem, slezinou 
a slinivkou. Tento regenerační krém 
má silný antiseptický, protizánětlivý, 
prokrvovací a čisticí efekt. 
Je velmi vhodný na ekzematickou 
a  problematickou pokožku se 
sklonem k tvorbě vyrážek, zejména 
při akné, lupénce, lišejích, oparech, 
alergických vyrážkách, zánětlivých 
stavech kůže a při špatně se hojících 
ranách. Zklidňuje svědění kůže 
a preventivně brání rozvoji plísní. 
Je vhodným doplňkem léčby 
vitiliga. Zvyšuje ochranu kůže vůči 
různým druhům záření, například při 
ozařování u onkologicky nemocných 
lidí a při návštěvě solárií. Pomáhá 
při bolestech šlach, jejich namožení 
nebo úrazech. Zlepšuje činnost 
hlasivek.

RUTICELIT KRÉM
Charakteristika výrobku:
bioinformační regenerační krém
Obsah: 50 ml

Užití: Používá se při cévních 
onemocněních, jako jsou záněty žil, 
bércové vředy, při hemoroidech, 
výronech, proleženinách, při 
nedostatečném periferním 
prokrvení, trombózách, dále při 
zhmožděninách, zlomeninách, 
lomivosti jemných cévních kapilár 
na obličeji i po těle. Je vhodný 
jako doplněk při onkologickém 
onemocnění kůže a ozařování. Mírní 
následky a urychluje regeneraci po 
nadměrném opalování. Doporučuje 
se při zánětlivých stavech pokožky 
a nervů, otocích, špatně se hojících 
ránách a vředech, při akné, některých 
alergiích a migrénách, při psychickém 
napětí. Lze jej doporučit při 
nedostatečném cévním oběhu, pro 
osvěžení cév nohou po dlouhém 
stání, při napětí v lýtkách nebo při 
těžkých unavených nohách. Rostlinné 
látky působí na některé druhy 
plísní. Ovlivňuje energetické oblasti 
tlustého střeva, jater, ledvin, kostní 
dřeně, výměny látkové a imunity. 
Využívá se také při sportu.

CYTOVITAL KRÉM
Charakteristika výrobku:
bioinformační regenerační krém
Obsah: 50 ml

Užití: Vhodný pro výživu buněk 
pokožky a pro její regeneraci. 
Vykazuje silné antivirové (herpes 
viry, cytomegaloviry), antiseptické, 
protiplísňové a protinádorové 
účinky. Je vhodný hlavně k omlazení 
pokožky a pro regeneraci 
a detoxikaci buněk, dále při silném 
poškození kůže (např. jizvami, 
ránami, odřeninami, celulitidou, 
různým zářením, ohněm, plísněmi, 
záněty a opary). Dále se doporučuje 
při uzlinách v prsou, v klimakteriu 
a při problémech s hormonálním 
systémem. Podpůrně se hodí při 
vitiligu, sklerodermii, cukrovce 
a při regeneraci tkání ozařovaných 
onkologických pacientů. Je vhodný 
pro podporu činnosti vaječníků při 
neplodnosti a k podpoře správné 
činnosti štítné žlázy. Aplikuje se 
zevně při cystách, svědivosti pokožky 
a jako antioxidační ochrana proti 
volným radikálům. Cytovital lze 
výborně využít po vyčistění obličeje 
pro rychlé oživení a omlazení.

DROSERIN KRÉM
Charakteristika výrobku:
bioinformační regenerační krém
Obsah: 50 ml

Užití: Je vhodný pro harmonizaci 
energetických drah při chřipkách, 
angínách, nachlazení, sinusitidách, 
nastuzení čelních dutin, při kašli, 
bolestech v oblasti srdce, při 
některých mikrobiálních a plísňových 
onemocněních kůže a bércových 
vředech. Aplikuje se u zánětů jater, 
žaludku, tenkého a tlustého střeva, 
při snížené imunitě, při problémech 
s plícemi, průduškami a dýcháním, 
ztrátě čichu a také při zánětech 
středního ucha. Osvědčil se i u bolestí 
krční a hrudní části páteře, ramen 
a úponů klíčních kostí.

ARTRIN KRÉM
Charakteristika výrobku:
bioinformační regenerační krém
Obsah: 50 ml

Užití: Komplex látek obsažených 
v Artrinu lze využít při bolestech 
a zánětlivých stavech kloubů, svalů 
a šlach, při revmatismu, bolestech 
páteře a krčního svalstva, při 
poruchách lymfatického systému, 
při únavě, nedostatečném prokrvení 
končetin a dalších pohybových 
obtížích. Používá se při dně, 
migrénách, bolestech v kříži, zubů 
a po obrnách. Je vynikající při 
kinetózách a nadýmání, při bolesti 
žaludku, průjmech, poruchách 
sleziny a slinivky a při trávicích 
obtížích. Je vhodný k regeneraci kostí 
po zlomeninách, zhmožděninách 
a zánětech svalů, šlach a nervů. Krém 
lze také aplikovat při problémech 
s ledvinami, močovým měchýřem, 
prostatou a u dalších zánětlivých 
stavů.

Nadstavbou bylinných koncentrátů 
je pět bioinformačních krémů 
Pentagramu®, které rovněž odpovídají 
energiím pěti prvků: Droserin – Kov, 
Protektin – Dřevo, Artrin – Voda, 
Cytovital – Země, Ruticelit – Oheň.
Pečlivě vyladěná kompozice obsahuje 
výjimečných 50 % bylinného 
extraktu a vysoký podíl výživných 
a ochranných látek. Důležitou součástí 
je třetihorní termální voda, humáty 
se silným protizánětlivým účinkem 
a výtažky ze vzácných pryskyřic 
(myrha, kadidlo, Croton lechleri), jež 
zajišťují maximální regenerační efekt.

Krémy Pentagramu® jsou výjimečné nejen svým složením, 
ale i možnostmi terapeutického využití. Snadno pronikají 
do hlubších vrstev pokožky a odtud do tkání. Pozitivně tak 
ovlivňují nejen samotnou pokožku, ale prostřednictvím 
energetických drah i hluboko uložené orgány a jejich soustavy.

Pentagram® 
regenerační krémy
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ANNONA 
MURICATA FORTE
Charakteristika výrobku:
bioinformační bylinný koncentrát
Obsah: 30 ml

Užití: Přípravek obsahuje vysoce 
koncentrovaný extrakt z rostliny 
Annona muricata, používané 
domorodými kmeny v Jižní Americe. 
Hlavními látkami obsaženými 
ve všech částech rostliny jsou 
tzv. anonové acetogeniny. 
Díky jejich selektivnímu působení 
na nádorové buňky se annona 
doporučuje jako podpůrná terapie 
při onkologických onemocněních 
a jako sekundární prevence 
– ochrana pacientů po ukončení 
onkologické léčby proti recidivě 
onemocnění. Má antivirové, 
antimikrobiální a antiparazitické 
účinky. Snižuje krevní tlak, příznivě 
působí při cukrovce a lze ji využít 
u depresí, stresu a při nervových 
poruchách.

CISTUS 
INCANUS FORTE
Charakteristika výrobku:
bioinformační bylinný koncentrát
Obsah: 30 ml

Užití: Obsahuje vysoce 
koncentrovaný extrakt z listů 
růže Cistus incanus a čistou 
esenci Cistus ladanifer. Je účinný 
především na infekční onemocnění 
způsobená viry, působí též proti 
plísním a chlamydiím. Vhodný 
je u všech typů zánětů horních 
cest dýchacích. Pomáhá při 
infekcích s prolongovaným 
průběhem, komplikacemi, 
recidivami a rezistencí na jinou 
léčbu. Zvyšuje obranyschopnost 
organismu. Působí jako přírodní 
antioxidant (neutralizuje volné 
radikály), při infekci chrání tkáně 
před poškozením zánětem 
a odpadními toxiny.

TRIBULUS 
TERRESTRIS FORTE
Charakteristika výrobku:
bioinformační bylinný koncentrát
Obsah: 30 ml

Užití: Obsahuje vysoce 
koncentrovaný extrakt z kotvičníku 
zemního. Rostlina je známá 
především jako přírodní prostředek 
pro stimulaci sexuálních funkcí, 
úpravu hladiny pohlavních 
hormonů a prostředek pro 
budování svalového potenciálu při 
sportu. Díky obsahu fytosterolů 
stimuluje tribulus tvorbu vlastních 
androgenních a estrogenních 
hormonů (testosteronu a estrogenu), 
čímž ovlivňuje libido a potenci, ale 
pomáhá také při zvětšení prostaty 
a klimakterických potížích. Používá 
se u chorob ledvin a močového 
měchýře, zlepšuje trávení a snižuje 
hladinu cholesterolu v krvi. Posiluje 
regenerační schopnosti organismu.

STIMARAL
Charakteristika výrobku:
bioinformační bylinný koncentrát
Obsah: 30 ml

Užití: Tento přípravek s tonizačním 
a adaptogenním účinkem stimuluje, 
harmonizuje a šetří tělo. Je vhodný 
pro tonizaci organismu, zklidnění, 
soustředění, pro lepší činnost 
mozku. Zmírňuje problémy spojené 
se stářím, projevy, jako je neuróza, 
úzkost, neurastenie, deprese 
a nespavost. Pomáhá při vyčerpání, 
únavovém syndromu, zvýšených 
psychických a fyzických nárocích. 
Podporuje adaptaci na nové 
prostředí nebo životní podmínky, 
zmírňuje stres. Působí jako lehké 
afrodiziakum při pohlavní impotenci 
psychického původu. Lze jej využít 
jako životabudič při nedostatku 
energie a tehdy, když potřebujeme 
být dlouho do noci fit.

KING KONG
Charakteristika výrobku:
bioinformační bylinný koncentrát
Obsah: 30 ml

Užití: Regenerační přípravek 
působící na zvýšení výkonnosti. 
Rostlinné látky mají příznivý vliv při 
poúrazových stavech, na zlepšení 
stavu kostí, chrupavek, kůže, šlach, 
šlachových úponů a kloubních 
pouzder. Lze jej využít pro zvýšení 
silového výkonu a spolu s cvičením 
pak podporuje nárůst svalové 
hmoty, podporuje spalování tuků 
při zátěži. Používá se u prostatických 
obtíží a častého nočního močení, 
u zánětů močového měchýře 
a ledvin. Harmonizuje hormonální 
systém, posiluje funkci nadledvin. 
Podněcuje sexuální aktivitu, je 
vhodný u impotence a neplodnosti. 
Pomáhá také při psychické zátěži, 
svalové atrofii, onemocnění střev 
a při některých ekzémech, lokálně 
zklidňuje lupénku. Komplex bylin 
a bioinformací má detoxikační efekt, 
který zlepšuje čistotu buněk a krve.
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GREPOFIT 
SPRAY
Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek s obsahem 
extraktu z grapefruitových jadérek, 
echinacey, česneku setého a propolisu
Obsah: 14 ml

Užití: Složení účinných přírodních 
látek pomáhá při akutních 
infektech v dutině ústní virového 
či bakteriálního původu, zkracuje 
průběh těchto onemocnění. 
Antimikrobiálního a protizánětlivého 
působení Grepofitu spray se využívá 
při zánětech nosohltanu, angínách 
či infekční mononukleóze. Nachází 
své uplatnění rovněž při krvácejících 
dásních a výskytu aftů. Má vysokou 
účinnost a je výborně snášen, látky 
obsažené ve spreji nedráždí ani 
nepálí zánětem postižené sliznice. 
Urychluje hojení. Příjemná je i jeho 
jemně mentolová chuť.

GREPOFIT  
NOSOL AQUA
Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek obsahující 
extrakt z grapefruitu, šalvěje lékařské 
a šišáku bajkalského
Obsah: 20 ml

Užití: Grepofit nosol aqua působí 
proti rýmě a jejím projevům. Zlepšuje 
dýchání a komfort průběhu nemoci. 
Předchází návratu onemocnění. 
Preventivním ošetřením Grepofitem 
nosol aqua na bázi denní hygieny 
docílíte šetrného očištění sliznice 
a snížíte riziko infekce horních 
cest dýchacích. Velmi vhodný je 
tento návyk pro osoby, které jsou 
denně vystaveny klimatizovaným 
prostorám. Sliznice jsou tak 
regenerovány, zvlhčeny a dokážou 
zabránit negativním důsledkům této 
dlouhodobé expozice.

.

DRAGS  
IMUN
Charakteristika výrobku:
bioinformační bylinný přípravek 
z amazonské pryskyřice
Obsah: 30 ml

Užití: Tento výrobek obsahuje čistou 
pryskyřici z rostliny Croton lechleri, 
nazývanou Sangre de drago – dračí 
krev. Má silné antibakteriální,  
antivirové, protiplísňové, 
antioxidační a hemostatické 
vlastnosti, které urychlují hojení 
ran, tkání a kůže, aftů, vředů 
a zánětlivých stavů. Podporuje 
regeneraci a obranyschopnost 
organismu a zvyšuje jeho 
imunitu. Velmi příznivě působí 
při respiračních, chřipkových 
a horečnatých onemocněních, 
a u dalších infekčních chorob, 
urologických nebo gynekologických. 
Osvědčil se u cestovatelských 
i infekčních průjmů. Drags Imun je 
možné užívat jak vnitřně, tak zevně, 
například u oparů nebo bradavic.

DRAGS IMUN 
MÝDLO
Charakteristika výrobku:
přírodní glycerinové mýdlo 
obsahující amazonskou pryskyřici
Obsah: 100 g

Užití: Pryskyřice z rostliny Croton 
lechleri (Sangre de drago, „dračí 
krev“) obsahuje velké množství 
antioxidantů, alkaloid taspin, tanin 
a další látky, které zodpovídají za její 
výjimečné protizánětlivé a hojivé 
účinky. Drags Imun mýdlo urychluje 
regeneraci, hojení a obnovu kůže. 
Působí dezinfekčně na některé typy 
plísňových onemocnění pokožky 
a léze virového původu, osvědčuje 
se u bradavic. Zmírňuje záněty 
kůže, lze jej použít u ekzémů nebo 
akné. Uplatní se i při popáleninách 
1. stupně, zklidňuje alergické kožní 
reakce a následky po hmyzím 
kousnutí.

GREPOFIT

Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek obsahující 
extrakt z grapefruitu, echinacey, 
ibišku súdánského a šalvěje lékařské
Obsah: 135 kapslí

Užití: Kombinace účinných přírodních 
látek pomáhá při akutních infektech 
virového či bakteriálního původu, 
aktivuje imunitu a zkracuje průběh 
onemocnění. Grepofit je vhodný 
u chorob dýchací soustavy, nemocí 
z nachlazení, kašle, horečnatých 
stavů. Poradí si s běžnými 
gynekologickými a urologickými 
záněty, dále pak se záněty 
žaludku a střev. Potlačuje plísně 
v organismu i na pokožce. Zlepšuje 
kvalitu cévních stěn, pomáhá řešit 
křečové žíly, záněty žil a hemoroidy, 
snižuje krvácivost. Podporuje 
léčbu alergií, astmatu a ekzémů. 
Působí proti tvorbě aftů, oparů 
a rozpraskání koutků, zlepšuje stav 
hojících se ran a vředů. Jedinečné 
složení produktu s antibiotickým 
efektem nezanechává na rozdíl 
od syntetických antibiotik žádné 
vedlejší účinky.

GREPOFIT 
DROPS
Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek obsahující 
extrakt z grapefruitu, echinacey, 
ibišku súdánského a šalvěje lékařské
Obsah: 30 ml

Užití: Grepofit drops působí proti 
širokému spektru virů, bakterií 
a plísní. Pomáhá při léčbě chorob 
dýchací soustavy, jako je rýma, katar 
horních cest dýchacích, chřipka, 
viróza, angína, záněty nosohltanu, 
kašel, chrapot, záněty dutin, 
mandlí a středouší. Výhodou je 
rychlá vstřebatelnost s okamžitým 
nástupem účinku. Přípravek působí 
již od prvního kontaktu v dutině 
ústní a krku. Oproti syntetické 
léčbě antibiotiky nenarušuje 
zdraví prospěšnou bakteriální 
flóru. Posiluje celkovou odolnost 
a detoxikuje organismus.

Po objevení penicilinu si 
lidé mysleli, že vymýtí 
bakteriální infekce. 
Dnes se stále zřetelněji 
ukazuje, že příroda 
dokázala antibiotické 
vychýlení rovnováhy 
ustát, a dokonce začínají 
mít mikrobi v tomto boji 
navrch. Není divu. Většina 
onemocnění z nachlazení 
je virového původu, přesto 
se léčí často antibiotiky. 
Výsledkem je nárůst alergií 
a rezistence mikrobů 
na léky. Je zřejmé, že 
používání antibiotik je 
třeba přísně zvažovat a na 
čase je hledat nové cesty, 
jednou z nich mohou být 
Energy produkty.

Obrana  
proti infekci
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CYTOSAN
FOMENTUM GEL
Charakteristika výrobku:
bioinformační humátový zábal
Obsah: 100 ml

Užití: Cytosan Fomentum gel je 
regenerační přípravek s obsahem 
humátu draselného, lignohumátu 
draselného, silymarinu a kyseliny 
jantarové, určený výhradně pro vnější 
užití. Vhodný je zejména na obklady, 
pleťové masky, koupele a omývání 
postižených míst. Má hojivé účinky, 
působí protizánětlivě a detoxikuje 
tělo prostřednictvím kůže. Lze jej 
použít pro kosmetické účely (čištění 
a omlazení pleti) a všechny kožní 
problémy (záněty, vyrážky, lupénka, 
akné, poranění). Je účinným 
doplňkem při léčbě pohybového 
aparátu, kloubních problémů, jako je 
artróza, artritida, dna, bolesti páteře. 
Uplatňuje se u gynekologických 
obtíží a chronických zánětů vnitřních 
orgánů. Cytosan Fomentum gel 
pomáhá organismu zbavovat se 
škodlivých, odpadních a toxických 
látek, zlepšuje okysličení a prokrvení 
kůže, ale i hlouběji uložených 
tkáňových struktur.

CYTOSAN
ŠAMPON
Charakteristika výrobku:
šampon s obsahem  
huminových látek
Obsah: 200 ml

Užití: Humáty, které vznikají 
pozvolným rozpadem organické 
hmoty za přístupu kyslíku, mají velmi 
složitou strukturu. Při jejich vnějším 
použití se působením huminových 
látek z pokožky vyplavují škodlivé 
usazeniny, a tím dochází k obnovení 
přirozené funkce pokožky. Huminové 
látky mírní projevy podrážděné 
a svědící pokožky a posilují její 
ochranný kyselý plášť. Terapeutický 
šampon Cytosan je určený k aplikaci 
při kožních problémech ve vlasové 
pokožce, jako jsou lupy, ekzémy, 
lupénka nebo jiné dermatitidy. 
Při jeho používání dochází k hluboké 
očistě a detoxikaci vlasové 
pokožky i vlasů. Je velice vhodný 
u mastnějších a jemných vlasů, které 
dobře očistí a zpevní. Lze jej nanášet 
také jako sprchový gel na celý povrch 
těla (například u zmíněné lupénky).

CYTOSAN
MÝDLO
Charakteristika výrobku:
přírodní glycerinové mýdlo 
s obsahem humátu draselného
Obsah: 100 g

Užití: Humáty jsou mimořádné 
bioaktivní látky s vysokou chemickou 
reaktivitou a výjimečnými 
regeneračními účinky na celý 
organismus a jeho energetický 
systém. Cytosan mýdlo podporuje 
detoxikaci, regeneraci a omlazení. 
Má hloubkový efekt, pomáhá 
při postižení podkožní tkáně. 
Je vhodné pro pokožku oslabenou 
a zatíženou vnitřním onemocněním. 
Univerzálně působí proti všem 
kožním infekčním vlivům včetně 
plísní. Používá se u ekzémů, akné, 
lupénky.

BALNEOL

Charakteristika výrobku:
bioinformační humátová koupel
Obsah: 110 ml

Užití: Aromatická koupel s vysokým 
obsahem huminových látek 
a vybranou směsí éterických olejů. 
Obsahuje účinné substance, jež 
ovlivňují povrch kůže a přes plíce 
se dostávají do krve. Harmonizují 
jednotlivé orgány, a podporují tak 
celkovou regeneraci těla. Pomáhají 
u chronických i ponámahových 
bolestí kloubů, svalů a páteře. Tyto 
účinky jsou umocněny éterickými 
oleji, které podporují lepší prokrvení 
pokožky a kloubů, čímž dochází 
k rychlejší regeneraci poškozených 
tkání. Koupel působí na tělo 
detoxikačně, rozproudí krevní 
oběh, zmobilizuje imunitní systém 
a napomáhá při okysličení buněk 
(působí jako antioxidant). Éterické 
oleje ovlivňují bezprostředně 
látkovou výměnu i centrální 
nervovou soustavu.

CYTOSAN

Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek s humátem, 
kyselinou jantarovou a silymarinem
Obsah: 90 kapslí

Užití: Základní složka – lignohumát 
draselný, obohacený o silymarin 
a kyselinu jantarovou, patří mezi 
silné imunostimulanty s výjimečnými 
detoxikačními schopnostmi. 
Huminové látky ochraňují 
buňky, zlepšují jejich okysličení, 
likvidují různé druhy plísní a virů, 
především herpes virů. Cytosan 
je vhodný jako prevence infarktu 
myokardu a mozkové mrtvice, 
působí jako ochrana střev a jater. 
Pozitivní vliv Cytosanu lze očekávat 
i při onemocněních pohybového 
aparátu, při artrózách či degeneraci 
kostí a kloubů. Díky svým hlubokým 
detoxikačním schopnostem má 
preventivní vliv na rozvoj některých 
typů rakoviny, zejména tlustého 
střeva a konečníku.

CYTOSAN
INOVUM
Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek obsahující 
směs huminových látek, kyselinu 
jantarovou, silymarin a zelený jíl
Obsah: 90 kapslí

Užití: Humátový přípravek Cytosan 
Inovum významně detoxikuje celý 
organismus, především trávicí trakt. 
Obsahuje zelený jíl, látku s výraznými 
absorpčními a detoxikačními 
vlastnostmi, která se v organismu 
nevstřebává. Cytosan Inovum 
působí příznivě u zánětlivých stavů 
i autoimunitních onemocnění 
trávicí soustavy, žaludečních 
a dvanáctníkových vředů, funkčních 
trávicích poruch (zácpy, průjmu). 
Uplatňuje se u bakteriálních 
i virových infekcí a snížené imunity. 
Je vhodným doplňkem stravy 
při léčbě nádorových onemocnění 
trávicího traktu, zejména tlustého 
střeva a konečníku. Ochraňuje játra 
před působením toxických látek 
a podporuje jejich regeneraci. 

Humátové přípravky 
na vnitřní a vnější 
používání obsahují 
výtažky z rašeliny, 
tzv. humáty, které mají 
významný vliv na očistu 
organismu. Umí si poradit 
s  řadou mutagenů, jako 
jsou různé druhy záření, 
látky vznikající při 
spalování včetně kouření, 
chemikálie, léčiva, některé 
nebezpečné viry... 

Humáty na sebe vážou těžké kovy, toxiny, 
látky organického i anorganického původu, 
které bez rizika pro organismus vyloučí 
z těla ven. Ochraňují především střeva 
a brání průniku škodlivin do krevního oběhu. 
Mají výrazné antioxidační schopnosti, donutí 
“vyhasnout” volné radikály. Huminové látky 
patří mezi silné imunomodulátory se širokým 
ochranným efektem.

Humátové 
přípravky
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VITAMARIN
Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek  
z rybího oleje
Obsah: 90 kapslí

Užití: Jde o přípravek s obsahem 
unikátního rybího oleje, který je 
nejdůležitějším přírodním zdrojem 
řady omega-3 nenasycených 
mastných kyselin, jódu 
a vitaminů A a D. Výrazně přispívá 
k posílení imunitního systému 
a doporučuje se pro pacienty 
s kardiovaskulárními problémy, 
alergiemi či rakovinou. Upravuje 
metabolismus tuků, je vhodný při 
diabetu. Příznivě ovlivňuje správnou 
činnost mozku a zlepšuje psychickou 
kondici, využívá se u poruch učení 
a chování. Pomáhá při bolestech 
kloubů, páteře, revmatických 
onemocněních. Mimo jiné podporuje 
růst kostí, vlasů, kůže a dásní a působí 
příznivě na zrak. Je vhodný při 
přípravě na otěhotnění, podporuje 
zdravý vývoj plodu. 

PERALGIN
Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek s obsahem 
extraktů z léčivých bylin a hub
Obsah: 120 kapslí

Užití: Peralgin je přípravek, který 
pomáhá při všech alergických 
reakcích. Působí na sennou rýmu, 
alergický zánět spojivek, svědění, 
pálení a otok sliznic, alergické 
vyrážky (kopřivka, atopický ekzém) 
i na potravinovou alergii a astma. 
Pomáhá při všech onemocněních 
respiračního systému, nachlazení, 
chřipce, kašli, zánětu průdušek 
či nosohltanu, pocitu „ucpaného“ 
nosu. Velmi dobře se osvědčí i při 
migrenózních bolestech hlavy. 
Harmonizuje hormonální systém, 
pomáhá u premenstruačního 
syndromu, nepravidelné nebo 
bolestivé menstruace a u všech 
obtíží spojených s přechodem. 
Zlepšuje proudění krve a díky 
podpoře nervového, imunitního 
a endokrinního systému dodává tělu 
potřebnou energii. Lze jej využít 
při vyčerpání, stresu, rozrušení, 
u depresivního ladění, nervozity 
a úzkosti. 

CELITIN
Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek  
s obsahem lecitinu a ginkga
Obsah: 90 kapslí

Užití: Má vliv především na 
oblasti mozku, které se účastní 
procesů dlouhodobého plánování, 
soustředění a pozornosti, 
vyživuje pouzdra nervových 
vláken. Zlepšuje paměť, působí 
proti stresu a předchází únavě 
a vyčerpání. Pomáhá u Parkinsonovy 
a Alzheimerovy choroby, senility 
a demence. Podporuje prokrvování 
(mozku, chladných končetin), 
je vhodný jako prevence vzniku 
infarktu a mozkové mrtvice. 
Proti projevům aterosklerózy chrání 
i úpravou metabolismu tuků, reguluje 
cholesterol v krvi. Lze jej využít 
u poruch sluchu, rovnováhy a zraku. 
Posiluje kvalitu kůže a sliznic, udržuje 
zdravé vlasy, brání jejich vypadávání 
a zamezuje tvorbě lupů. 

FLAVOCEL
Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek s obsahem 
flavonoidů a vitaminu C
Obsah: 150 tablet

Užití: Produkt vyrobený 
z koncentrovaného extraktu 
ibišku, obohaceného o vitamin C 
a speciální směs éterických olejů, má 
významný vliv na ochranu buněk. 
Umožňuje činnost řady enzymů, 
které jsou součástí antioxidačního 
procesu. Směs éterických olejů je 
charakteristická antibakteriálními 
a antivirovými účinky. Flavocel je 
významným doplňkem při různých 
chřipkových onemocněních, 
angínách, zánětech nosohltanu, 
průdušek a plic. Působí příznivě 
u infekcí nebo tvorby kamenů 
v ledvinách a močových cestách. 
Zlepšuje kvalitu pojivových tkání 
(svalů, vaziva, chrupavek, kostí, 
zubů). Používá se u chudokrevnosti 
a krvácivých stavů. Snižuje riziko 
aterosklerózy, infarktu a mozkové 
mrtvice. Rychle dodává energii. 
Je vhodný i pro diabetiky.

SKELETIN
Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek s obsahem 
kolagenu, sépiové kosti, rybího oleje, 
manganu a rostlinných extraktů
Obsah: 135 kapslí

Užití: Skeletin pomáhá chránit 
a regenerovat kloubní chrupavky, 
působí proti zánětu, bolesti a loupání 
v kloubech. Je vhodný při zánětlivých 
a degenerativních onemocněních 
kloubů (artróze, artritidě, revmatismu 
a dně). Díky svému ojedinělému 
složení podporuje růst kostí a jejich 
dostatečnou mineralizaci. Příznivě 
ovlivňuje budování kostní hmoty 
v období růstu, zpomaluje její řídnutí 
a ubývání ve stáří a po menopauze. 
Působí na všechny pojivové tkáně, 
nejen na chrupavku a kost, ale 
zlepšuje také pružnost svalů, šlach 
a kůže, posiluje pevnost nehtů, 
zubů a má vliv na omlazení pokožky. 
Napomáhá hojení zlomenin.

IMUNOSAN
Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek 
s unikátní kombinací účinných 
imunomodulačních přírodních látek
Obsah: 90 kapslí

Užití: Imunosan obsahuje 
unikátní kombinaci nejúčinnějších 
přírodních látek pro podporu 
celkové (nespecifické i specifické) 
obranyschopnosti organismu. 
Předchází infekčním onemocněním, 
podporuje jejich léčbu, urychluje 
zotavení po nemoci a zabraňuje 
opakované nákaze. Může se 
užívat souběžně s antibiotiky. 
Působí preventivně i léčebně při 
řadě civilizačních onemocnění, 
např. ateroskleróze, zvýšení 
cholesterolu a krevního cukru, při 
stresu. Je perspektivním přípravkem 
v boji proti rakovině. Podporuje 
krvetvorbu a poskytuje ochranu proti 
záření, eliminuje účinky chemických 
látek. Zlepšuje psychickou i fyzickou 
kondici, odolnost těla při stresové 
zátěži, podporuje rekonvalescenci 
po úrazech a operacích a podílí se 
efektivně na odstraňování únavy. 
Dodává potřebnou životní energii 
a zpomaluje stárnutí organismu.

REVITAE
Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek obsahující 
extrakt z rostlin a plodů
Obsah: 90 kapslí

Užití: Rostlinný adaptogen 
a stimulans pro tělo, jak psychicky, 
tak fyzicky. Napomáhá odstraňovat 
nejčastější negativní projevy stresu, 
harmonizuje nervový a hormonální 
systém. Je vhodný pro duševně 
pracující. Vysoký obsah flavonoidů 
spolu s extraktem z jinanu 
odstraňuje volné radikály, působí 
pozitivně na cévní systém a sliznice. 
Kořen kudzu ovlivňuje tvorbu 
melatoninu a serotoninu, zlepšuje 
náladu a zkvalitňuje jak usínání, tak 
i spánek. Komplex účinných látek, 
včetně zinku obsaženého v oleji 
z dýňových semen, působí přes 
optimalizaci metabolických pochodů 
na regeneraci všech tkání, dodává 
životní sílu a optimismus. Zvyšuje 
odolnost organismu a zpomaluje 
stárnutí. Pozitivně ovlivňuje žaludek 
a jeho sekreční aktivitu. Posiluje zrak. 
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PROBIOSAN

Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek s chlorelou, 
probiotickou kulturou a inulinem
Obsah: 90 kapslí

Užití: Kombinace sladkovodní řasy, 
inulinu a probiotického komplexu 
působí blahodárně zejména 
na zažívání a regeneraci střevní 
mikroflóry po léčbě antibiotiky 
či užívání hormonální antikoncepce. 
Omezuje množení patogenních 
bakterií způsobujících záněty střev, 
zácpu nebo průjem. Podporuje 
normální střevní peristaltiku. 
Preventivně působí proti vzniku 
nádorových buněk ve střevech. 
Má silné detoxikační účinky, 
zlepšuje funkci imunitního systému. 
Doporučuje se při projevech alergií 
i při únavě. Je vhodné užívat jej jako 
doplněk stravy při dietách, v období 
růstu, při zvýšené fyzické zátěži.

PROBIOSAN 
INOVUM
Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek se směsí 
probiotických kultur, betaglukany, 
kolostrem a inulinem
Obsah: 3x 4 g

Užití: Probiosan Inovum zlepšuje 
trávení a činnost střev, má příznivý 
vliv na střevní mikroflóru. Používá 
se u průjmů, zácpy i střevních 
zánětů. Je vhodné jej podávat 
souběžně s léčbou antibiotiky, 
i po jejím skončení. Působí 
preventivně proti vzniku rakoviny 
tlustého střeva. Přípravek svými 
účinky posiluje imunitní systém. 
Pomáhá u alergických onemocnění 
jak dechových, tak kožních či 
potravinových, příznivě působí 
u zánětů močového měchýře 
a gynekologických infekcí. Má vliv 
na snížení hladiny cholesterolu. 

PROBIOSAN 
INOVUM CAPS
Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek se směsí 
probiotických kultur, betaglukany, 
kolostrem a inulinem
Obsah: 60 kapslí

Užití: Probiosan Inovum zlepšuje 
trávení a činnost střev, má příznivý 
vliv na střevní mikroflóru. Používá 
se u průjmů, zácpy i střevních 
zánětů. Je vhodné jej podávat 
souběžně s léčbou antibiotiky, 
i po jejím skončení. Působí 
preventivně proti vzniku rakoviny 
tlustého střeva. Přípravek svými 
účinky posiluje imunitní systém. 
Pomáhá u alergických onemocnění 
jak dechových, tak kožních či 
potravinových, příznivě působí 
u zánětů močového měchýře 
a gynekologických infekcí. Má vliv 
na snížení hladiny cholesterolu. 

FYTOMINERAL
Charakteristika výrobku:
bioinformační koloidní  
roztok minerálů
Obsah: 100 ml

Užití: Produkt obsahuje silně 
koncentrovaný koloidní roztok více 
než 60 prvků periodické soustavy 
v přírodní formě. Využitelnost 
minerálů v koloidní formě je 98 %. 
Minerální látky pomáhají tělu 
udržet optimální bioenergetickou 
rovnováhu, zvyšují využitelnost 
vitaminů, pomáhají regulovat činnost 
endokrinního systému, účastní se 
syntézy enzymů a DNA. Celá řada 
prvků Fytomineralu působí jako 
antioxidační složka proti volným 
radikálům. Koloidní roztok minerálů 
má v organismu detoxikační účinky. 
Napomáhá regeneraci celého těla, 
též kůže, vlasů, nehtů. Vhodný 
je při stresu, únavě, vyčerpání, 
v rekonvalescenci. Doporučuje se 
při cukrovce, aktivuje hormonální 
systém. Zlepšuje činnost mozku, 
podporuje krvetvorbu. Je ideální 
též pro přípravu sportovního 
a turistického iontového nápoje. 
Lze jej využít i k běžné konzumaci 
v rámci adekvátního pitného režimu. 

VITAFLORIN
Charakteristika výrobku:
bioinformační přípravek obsahující 
extrakt z rostlin a plodů
Obsah: 90 kapslí

Užití: Kombinace přírodních 
vitaminů, minerálů a biologicky 
aktivních látek zvyšuje odolnost 
proti stresu, infekčním onemocněním 
a vyrovnává negativní vlivy 
znečištěného životního prostředí. 
Zlepšuje psychickou kondici, 
povzbuzuje náladu a výrazně 
předchází únavě a vyčerpání, 
napomáhá správné funkci nervové 
soustavy. Díky vysokému obsahu 
antioxidantů zpomaluje stárnutí 
organismu. Podporuje trávení, 
chrání sliznice trávicího traktu. 
Je vhodný při špatném stravování, 
změně stravovacích zvyklostí, 
veganské stravě. Ochraňuje srdce 
a cévy a preventivně působí proti 
kardiovaskulárním a ostatním 
civilizačním chorobám. 
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Přírodní extrakty z rostlin 
a plodů jako plnohodnotné 
zdroje nezbytných 
vitaminů i minerálů mají 
oproti uměle vyráběným 
formám nesporné výhody. 
V přírodě se nacházejí tyto 
prvky vždy v harmonii 
s dalšími látkami, které 
ve výsledném komplexu 
hrají nezastupitelnou 
roli. Jsou nesmírně 
významné zejména kvůli 
synergickému efektu, 
kterým posilují jejich 
účinek, vstřebatelnost 
a celkovou využitelnost.

Přírodní minerály  
a vitaminy

http://www2.energy.sk/cz/vyrobky/Zoznam2.asp?druh=14
http://www2.energy.sk/cz/vyrobky/Zoznam2.asp?druh=14
http://www2.energy.sk/cz/vyrobky/Zoznam2.asp?druh=3
http://www2.energy.sk/cz/vyrobky/Zoznam2.asp?druh=14
http://www2.energy.sk/cz/vyrobky/Zoznam2.asp?druh=14


ORGANIC 
CHLORELLA 
POWDER
Charakteristika výrobku:
přípravek obsahující sladkovodní 
řasu chlorela
Obsah: 100 g

Užití: Tichomořský ostrov Tchaj-wan 
je jedinou lokalitou na světě, která 
nabízí tu nejkvalitnější chlorelu. 
V naprosto unikátním prostředí, 
napájena přírodní pramenitou 
vodou, vyniká svou čistotou 
a účinností. Je zdrojem důležitých 
vitaminů a minerálních látek. 
Je bohatá na chlorofyl a růstový 
faktor CGF. 

HAWAII 
SPIRULINA  
TABS
Charakteristika výrobku:
přípravek obsahující sladkovodní 
řasu spirulina
Obsah: 200 tablet

Užití: V čisté mořské vodě, uprostřed 
panenské přírody Havajských 
ostrovů, získáváme tu nejlepší 
spirulinu na světě. Její naprostá 
výjimečnost spočívá v jedinečném 
prostředí, ve kterém zalitá sluncem 
pomalu roste a sílí, aby načerpanou 
energií a svým unikátním složením 
napomáhala zdraví a vitalitě našeho 
těla. Nabízí pozoruhodnou škálu 
vitaminů, minerálů a živin. Pouze 
havajská spirulina obsahuje téměř 
dvojnásobné množství bilologicky 
prospěšných látek než jakákoliv jiná 
spirulina a přibližně 30 nutrientů, 
které ostatní spiruliny neobsahují 
vůbec. Je nejlepším zdrojem 
rostlinných, dobře vstřebatelných 
bílkovin (až 70 % obsahu při 
80% vstřebatelnosti).

HAWAII 
SPIRULINA 
POWDER
Charakteristika výrobku:
přípravek obsahující sladkovodní 
řasu spirulina
Obsah: 100 g

Užití: V čisté mořské vodě, uprostřed 
panenské přírody Havajských 
ostrovů, získáváme tu nejlepší 
spirulinu na světě. Její naprostá 
výjimečnost spočívá v jedinečném 
prostředí, ve kterém zalitá sluncem 
pomalu roste a sílí, aby načerpanou 
energií a svým unikátním složením 
napomáhala zdraví a vitalitě našeho 
těla. Nabízí pozoruhodnou škálu 
vitaminů, minerálů a živin. Pouze 
havajská spirulina obsahuje téměř 
dvojnásobné množství biologicky 
prospěšných látek než jakákoliv jiná 
spirulina a přibližně 30 nutrientů, 
které ostatní spiruliny neobsahují 
vůbec. Je nejlepším zdrojem 
rostlinných, dobře vstřebatelných 
bílkovin (až 70 % obsahu při 
80% vstřebatelnosti).

BARLEY  
JUICE  
TABS
Charakteristika výrobku:
přípravek obsahující sušenou šťávu 
z mladého ječmene setého
Obsah: 200 tablet

Užití: Tibetská náhorní plošina, 
země ledovcových vod, křišťálových 
bystřin a čistého horského 
vzduchu je místem, kde z rostlinek 
mladého ječmene v období jeho 
raného růstu připravujeme jeden 
z nejhodnotnějších extraktů. 
Obsahuje celé spektrum přírodních 
vitaminů, více než 20 živých enzymů 
a širokou škálu minerálů, které jsou 
v organismu snadno a v nejvyšší 
možné míře využitelné. Přípravek 
v podobě tablet se snadno užívá 
a je určen pro všechny, kteří hledají 
rychlé a komfortní řešení.

Naším posláním je hledání těch nejlepších kvintesencí, které se 
ještě nacházejí v zapadlých koutech naší planety, na ostrůvcích 
čistého životního prostředí. Pouze tam, v panenské přírodě, 
získáváme biologicky nejkvalitnější zdroje, které šetrně 
zpracováváme, důkladně kontrolujeme a čerstvé je balíme. 

Zelené potraviny
Zelené potraviny, někdy označované jako 
superpotraviny, pocházejí z čistě přírodních 
zdrojů s minimální mírou úpravy a jejich 
význam spočívá v obsahu rozmanitých 
nutričních prvků. Jsou zdrojem nezbytných 
vitaminů, minerálů, enzymů, antioxidantů, 
aminokyselin a dalších látek důležitých 
pro náš organismus. Zatímco syntetické 
přípravky jsou souborem izolovaných 
látek, jednotlivé účinné složky zelených 
potravin pracují ve složitých a přesně 
definovaných vazbách. Fungují na principu 
synergie, vzájemného působení většího 
počtu látek, jejichž výsledný efekt se násobí. 
Všechny účinné složky jsou navíc obsažené 
v ideálních poměrech, které zajišťují jejich 
správné vstřebávání a optimální využití. 

ORGANIC 
CHLORELLA  
TABS

Charakteristika výrobku:
přípravek obsahující sladkovodní 
řasu chlorela
Obsah: 200 tablet

Užití: Tichomořský ostrov Tchaj-wan 
je jedinou lokalitou na světě, která 
nabízí tu nejkvalitnější chlorelu. 
V naprosto unikátním prostředí, 
napájena přírodní pramenitou 
vodou, vyniká svou čistotou 
a účinností. Je zdrojem důležitých 
vitaminů a minerálních látek. 
Je bohatá na chlorofyl a růstový 
faktor CGF. 
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LAPACHO

Charakteristika výrobku:
bylinný čaj – vnitřní kůra  
z lapacha
Obsah: 105 g

Užití: Lapacho bylo indiány 
používáno jako prostředek 
blahodárně působící při vnějších 
i vnitřních zánětech. Díky svým 
antibiotickým účinkům působí 
proti bakteriím a plísním. Mnozí 
odborníci hovoří o podpůrných 
účincích při onkologických 
onemocněních, a to včetně 
leukémie. Pozitivně působí po 
chemoterapii a dlouhodobém 
užívání psychofarmak. Pomáhá 
u onemocnění nervové soustavy. 
Vhodný je u zánětů žaludku, 
onemocnění jater, po prodělané 
borelióze nebo mononukleóze, 
u diabetu. Zevně jej lze využít při 
kožních a gynekologických obtížích.

LYCIUM  
CHINENSE
Charakteristika výrobku:
bylinný čaj – plody  
kustovnice čínské
Obsah: 105 g

Užití: Kustovnice je bohatým zdrojem 
aminokyselin, vitaminů a minerálů 
a zejména beta-karotenoidů.  
Má blahodárný vliv na oblast 
jater a ledvin, zvlhčuje plíce, čímž 
pozitivně působí při astmatu 
a některých druzích alergií. 
Podporuje zrak, uklidňuje 
podrážděné oči a zlepšuje ostrost 
vidění. Vyživuje krev a má vliv 
na snižování krevního tlaku. 
Nastoluje hormonální rovnováhu, 
posiluje imunitu a zpomaluje 
stárnutí, zlepšuje paměť. Ochraňuje 
játra, detoxikuje a podporuje trávení.
 

MAYTENUS 
ILICIFOLIA
Charakteristika výrobku:
bylinný čaj – listy z rostliny  
Maytenus ilicifolia
Obsah: 105 g

Užití: Maytenus ilicifolia roste v lesích 
i v travnatých oblastech Brazílie, 
Paraguaye, Uruguaye a Argentiny. 
Jako první začali jejích účinků 
využívat indiáni kmene Guarani, 
a to především při trávicích potížích, 
žaludečních vředech, na špatně se 
hojící rány, vyrážku a kožní problémy. 
Listy Maytenus ilicifolia obsahují 
fytoestrogeny, které působí na 
hormonální systém, harmonizují 
menstruační cyklus a zmírňují návaly 
v menopauze. Snižují nebezpečí 
vzniku osteoporózy a zpomalují 
stárnutí. Jsou významným zdrojem 
vápníku a hořčíku, proto ovlivňují 
pevnost kostí i pružnost chrupavek, 
snižují otoky dolních končetin. 
Maytenus zklidňuje, zlepšuje paměť 
a podporuje koncentraci. 

ORGANIC  
BARLEY JUICE 
POWDER
Charakteristika výrobku:
přípravek obsahující sušenou šťávu 
z mladého ječmene setého
Obsah: 100 g

Užití: Úchvatné scenérie Jižní 
Kalifornie jsou místem, kde z rostlinek 
mladého ječmene v období 
jeho raného růstu připravujeme 
jeden z nejhodnotnějších 
extraktů. Obsahuje celé spektrum 
přírodních vitaminů, více než 
20 živých enzymů a širokou škálu 
minerálů, které jsou v organismu 
snadno a v nejvyšší možné míře 
využitelné. Přípravek v podobě 
prášku je určen k přípravě nápojů, 
které ještě více prohlubují jeho 
účinky. Působí již od prvního 
kontaktu s ústy a následně 
v průběhu celého trávicího traktu.

SPIRULINA 
BARLEY  
TABS
Charakteristika výrobku:
přípravek obsahující sladkovodní 
řasu spirulina a extrakt z mladého 
ječmene setého
Obsah: 200 tablet

Užití: Dva rozdílné světy spojené 
v jeden mimořádný přípravek. 
Západ: Vysokohorská jezera 
v Andách jsou místem, kde ve 
velké výšce pod silným sluncem 
získáváme a šetrně zpracováváme 
naprosto čistou a hodnotnou 
spirulinu. Východ: Tibetská náhorní 
plošina, země ledovcových vod, 
křišťálových bystřin a čistého 
horského vzduchu, kde z rostlinek 
mladého ječmene v období jeho 
raného růstu připravujeme jeden 
z nejhodnotnějších extraktů.

ORGANIC  
MACA  
POWDER
Charakteristika výrobku:
přípravek obsahující gelatinizovaný 
prášek z hlízy Lepidium meyenii
Obsah: 100 g

Užití: Maca je legendární rostlinou 
peruánských And používanou 
po staletí v tradičním léčitelství. 
Rozsáhlé plošiny zde obklopují 
vysoká pohoří, složená z vápence, 
dolomitu a dalších minerálů. Vítr 
a déšť je rozpouštějí a sytí jimi půdu 
v nížinách, která čtyři roky odpočívá 
a sílí. Maca má úžasnou schopnost 
všechny tyto látky vstřebávat 
a uchovávat v čisté, přirozené 
formě. Obsahuje mnoho stopových 
prvků (železo, vápník, měď, zinek, 
hořčík, draslík,  sodík a jód), 
vitaminů (A, B1, B2, B6, B12, C a E), velké 
množství aminokyselin, glykosidy, 
steroly, třísloviny, saponiny, 
terpenoidy a mnohé další.

ORGANIC  
ACAI  
POWDER
Charakteristika výrobku:
přípravek obsahující sušenou šťávu 
z plodu Euterpe oleracea 
Obsah: 100 g

Užití: Hluboká brazilská džungle 
je domovem štíhlé palmy Euterpe 
oleracea. Její plody, nápadně 
podobné svým tvarem i barvou 
borůvkám, obsahují významné 
množství pro tělo nezbytných 
biologických látek. Vitaminy B1, B2, B3, 
A, C a E, minerály, nenasycené 
mastné kyseliny, aminokyseliny, 
flavonoidy, bílkoviny, vlákninu 
a především antioxidanty. Podle 
stupnice ORAC mají jejich nejvyšší 
hladinu ze všech druhů ovoce. 
Klinické studie prokázaly trojnásobné 
zvýšení aktivity antioxidačních 
mechanismů již při jednorázovém 
užití. 
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SMILAX 
OFFICINALIS
Charakteristika výrobku:
bylinný čaj – kořen smilaxu 
lékařského
Obsah: 105 g

Užití: Smilax lékařský podporuje 
imunitní systém, má protizánětlivé, 
tonizační, anabolické a antioxidační 
účinky. Působí příznivě na meridián 
ledvin a močového měchýře. 
Podporuje vylučování odpadních 
solí z těla, blahodárně působí při 
psoriáze, revmatických problémech, 
artróze, artritidách a zánětech 
močopohlavního systému. 
Snižuje výskyt alergií a ekzémů, 
akné a nečisté pleti. Harmonizuje 
hormonální systém.

TRIBULUS 
TERRESTRIS
Charakteristika výrobku:
bylinný čaj – nať kotvičníku  
zemního
Obsah: 105 g

Užití: Kotvičník zemní díky obsahu 
přírodních steroidních látek 
(fytosterolů) stimuluje v těle tvorbu 
testosteronu a estrogenu, jeho 
účinek se využívá u neplodnosti a při 
léčbě pohlavních chorob, podporuje 
sexuální výkonnost. Pomáhá také při 
zvětšení prostaty a klimakterických 
potížích. Používá se u chorob ledvin 
a močového měchýře, působí 
močopudně. Zlepšuje trávení, 
zvyšuje sekreci žluči a žaludečních 
šťáv. Výrazně přispívá k prevenci 
kardiovaskulárních chorob, snižuje 
hladinu cholesterolu v krvi, ovlivňuje 
metabolismus živin a zabraňuje 
zadržování vody v těle. Zlepšuje 
regenerační schopnosti organismu 
po nemoci nebo při vyčerpání.

UNCARIA 
TOMENTOSA
Charakteristika výrobku:
bylinný čaj – kůra z rostliny  
kočičí dráp (vilcacora)
Obsah: 55 g

Užití: Vilcacora obsahuje velké 
množství alkaloidů, sterolů, 
aminoglykosidů, terpenů, taninů, 
flavonoidů a dalších významných 
látek. Velmi významně podporuje 
správnou funkci imunitního 
systému a blahodárně působí při 
onkologických onemocněních. 
Vilcacoru lze užívat při infekcích 
způsobených viry, bakteriemi 
i plísněmi, alergiích, astmatu a při 
kardiovaskulárních chorobách. 
Uplatní se u onemocnění zažívacího 
traktu, zejména žaludečních vředů 
a zánětů střev. Pomáhá u revmatismu, 
artritidy a menstruačních poruch. 

CHANCA  
PIEDRA
Charakteristika výrobku:
bylinný čaj – nať rostliny  
Chanca piedra
Obsah: 105 g

Užití: Chanca piedra obsahuje 
vysoké množství alkaloidů 
uvolňujících hladkou svalovinu 
specifickou pro močový a žlučový 
trakt, což napomáhá přirozenému 
vypuzení kamínků a regeneraci. 
Má diuretické účinky, je vhodný 
u zánětů močového měchýře, 
prostaty a ledvin. Napomáhá při 
poruchách trávicího traktu, průjmu, 
zácpě nebo nadýmání, u žaludečních 
a střevních infekcí. Posiluje funkce 
jater (akutní i chronický zánět). 
Může se užívat u chorob z nachlazení, 
chřipky, při horečce. Snižuje krevní 
tlak a hladinu cukru v krvi. 

BIOTERMAL
Charakteristika výrobku:
bioinformační koupelová sůl
Obsah: 350 g

Užití: Koupel připravená ze soli 
vřídla Podhájska působí příznivě na 
problémy horních cest dýchacích, 
astma i záněty průdušek. Pomáhá 
při doléčování zlomenin, zmírňuje 
chronické i ponámahové bolesti 
kloubů, svalů, páteře. Pravidelné 
koupele se osvědčí lidem 
trpícím revmatismem, cévními 
problémy, stabilizují stav pacientů 
s osteoporózou, artrózou a artritidou. 
Biotermal je velmi účinný při 
léčbě ekzémů, vyrážek a kožních 
onemocnění. Harmonizuje celý 
energetický systém organismu.

SPIRON
Charakteristika výrobku:
bioinformační sprej s éterickými oleji
Obsah: 50 ml

Užití: Produkt obsahuje harmonickou 
kombinaci nejčistších éterických 
olejů a bioinformací. Vdechováním 
se dostávají aromatické látky velmi 
rychle do krevního oběhu, a proto 
dokážou až pozoruhodně rychle 
upravit různé tělesné funkce. 
Ovlivňují zejména dráhu plic, 
srdce, tlustého střeva, žaludku, 
opasku a další energetické dráhy. 
Spiron se doporučuje aplikovat 
při kašli, bolestech hlavy, depresích, 
neurastenii, nervovém vyčerpání, 
infekčním onemocnění plic a při 
chřipkách. Působí jako dezinfekce 
vzduchu na velkých shromážděních 
nebo v místnostech v období 
nemocnosti (epidemiích chřipky). 
Lokálně jej lze potírat na opary. 
Na cestách můžete Spiron využít 
i pro dezinfekci různých předmětů.

AUDIRON
Charakteristika výrobku:
bioinformační bylinný přípravek 
k vnějšímu užití
Obsah: 30 ml

Užití: Produkt obsahuje extrakt ze 
sedmi rostlin, vitamin E, komplex 
bioinformací a éterických olejů. 
Má protizánětlivé, antibakteriální 
a protivirové účinky. Lze jej použít 
při zánětech středního ucha, 
hučení, zaléhání a pískání v uších, 
poruchách sluchu. Přináší úlevu 
a urychluje hojení při herpetických 
onemocněních (opary, neštovice). 
Zevně se aplikuje také u některých 
typů bradavic, vřídků, plísňových 
onemocnění kůže (zejména na 
nohou), zánětlivých a jiných kožních 
obtíží. Pomáhá při bolestech 
a zánětech zubů a v ústní dutině, 
při aftech, rýmě, zduření sliznic, 
hemoroidech, vaginálním výtoku. 
Potírají se jím krk, šíje, podčelistní 
a krční uzliny, ale také bolestivé 
úpony svalů ramen nebo nadloktí.
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MÝDLO 
PROTEKTIN 
Charakteristika výrobku:
přírodní glycerinové mýdlo  
obsahující bylinné extrakty,  
silice a termální vodu
Obsah: 100 g

Užití: Mýdlo zvyšuje odolnost kůže 
proti plísňovým onemocněním. 
Je vhodné na ošetřování nohou. 
Působí na vyrážky nebo léze 
na kůži doprovázené drobným 
krvácením. Lze je využít při zánětech 
povrchových žil. Má příznivý vliv 
u suchých ekzémů a podráždění kůže 
chemickými látkami. Celkově je mýdlo 
vhodné pro vlhkou nebo mastnou 
pokožku.

MÝDLO  
RUTICELIT 
Charakteristika výrobku:
přírodní glycerinové mýdlo  
obsahující bylinné extrakty,  
silice a termální vodu
Obsah: 100 g

Užití: Ruticelit mýdlo je ze všech 
mýdel Pentagramu® nejuniverzálnější. 
Je vhodné je používat při jakémkoli 
začervenání a překrvení kůže, nebo 
naopak při její bledosti. Brání dalšímu 
rozvoji vitiliga. Harmonizuje funkci 
kůže jako celku. Celkově je mýdlo 
využitelné pro všechny typy pleti 
a při poruchách prokrvení kůže.

MÝDLO 
CYTOVITAL 
Charakteristika výrobku:
přírodní glycerinové mýdlo  
obsahující bylinné extrakty,  
silice a termální vodu
Obsah: 100 g

Užití: Po používání mýdla Cytovital 
je pokožka hladká, jemná a vláčná. 
Mýdlo zvyšuje její pružnost 
a schopnost hydratace. Napomáhá 
vyprazdňování mazových žláz, 
promaštění pokožky je stejnoměrnější 
a nevytvářejí se mazové uzlíky. 
Mýdlo působí preventivně na tvorbu 
akné. Omezuje svrbění.

MÝDLO  
DROSERIN 
Charakteristika výrobku:
přírodní glycerinové mýdlo  
obsahující bylinné extrakty,  
silice a termální vodu
Obsah: 100 g

Užití: Droserin mýdlo podporuje 
celkovou odolnost kůže proti běžným 
vyrážkám bakteriálního i virového 
původu. Působí také proti plísním. 
Zvyšuje pevnost pokožky, napomáhá 
dozrávání kožních buněk, ovlivňuje 
jejich rohovatění. Pokožka je 
po opakovaném používání hladká 
a pevnější.

MÝDLO  
ARTRIN 
Charakteristika výrobku:
přírodní glycerinové mýdlo  
obsahující bylinné extrakty,  
silice a termální vodu
Obsah: 100 g

Užití: Produkt zvyšuje odolnost 
kůže proti bakteriálním infekcím. 
Je vhodný na ošetřování vlhkých 
ekzémů. Zvyšuje produkci potních 
žláz, proto působí příznivě na suchou 
kůži. Urychluje prostup metabolitů 
(solí) kůží, používá se při dně a při 
zvýšené kyselosti kůže u různých 
typů metabolických poruch. Mýdlo 
lze doporučit při zapáchajícím potu.

Západní civilizace se stále častěji 
obracejí ke starým učením a hledají 
v nich rozklíčování dřívějších 
schopností, které postupem věků 
ztratily. Nejcennějším stavem člověka 
je setrvávání ve středu, ve svém 
niterném těžišti. Nejrůznější životní 
situace nás však často vychylují 
z rovnovážného stavu a nebývá 
vždy snadné vrátit se zpět do středu, 
do původní, výchozí pozice sebe sama. 

Nejjednodušší cesta k této rovnováze vede přes drobné denní 
rituály. Pentagram® mýdel a šamponů Droserin, Protektin, 
Artrin, Cytovital a Ruticelit obsahují, stejně jako bioinformační 
krémy, bylinné extrakty, čisté přírodní silice a třetihorní termální 
vodu. Mají nejen příznivý účinek na pokožku a vlasy, ale přes 
energetický systém akupunkturních bodů a reflexních zón 
ovlivňují i naši celkovou zdravotní kondici a zpracování emocí. 
Jejich výhodou je, že působí šetrně a jejich složení je v nejvyšší 
možné míře přírodní.

Pentagram®
přírodní mýdla
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ŠAMPON 
PROTEKTIN 
Charakteristika výrobku:
přírodní šampon obsahující bylinné 
extrakty, silice a termální vodu
Obsah: 200 ml

Užití: Šampon je určen pro snadno 
se mastící a vypadávající vlasy, pro 
vlasy poškozené barvením nebo 
naopak odbarvováním, je vhodný 
pro zlepšení kvality vlasů, které jsou 
zatěžovány znečištěným životním 
prostředím a průmyslovými imisemi. 
Kromě účinků spojených s péčí 
o vlasy a pokožku hlavy působí přes 
energetický systém reflexních zón 
a akupunkturních bodů i na celkovou 
zdravotní kondici a zpracování emocí.

ŠAMPON 
RUTICELIT 
Charakteristika výrobku:
přírodní šampon obsahující bylinné 
extrakty, silice a termální vodu
Obsah: 200 ml

Užití: Ruticelit je šampon vhodný 
spíše pro vlasy tmavé. Snižuje 
tvorbu lupů, zpevňuje vlasy a tím, že 
celkově zlepšuje prokrvení pokožky, 
podporuje obnovu vlasů na celé 
hlavě. Kromě účinků spojených s péčí 
o vlasy a pokožku hlavy působí přes 
energetický systém reflexních zón 
a akupunkturních bodů i na celkovou 
zdravotní kondici a zpracování emocí.

ŠAMPON 
CYTOVITAL 

Charakteristika výrobku:
přírodní šampon obsahující bylinné 
extrakty, silice a termální vodu
Obsah: 200 ml

Užití: Šampon určený pro všechny 
přirozené barvy vlasů, přesto nalezne 
uplatnění častěji u vlasů světlejších. 
Regeneruje lámavé a snadno se 
třepící vlasy. Zklidňuje pokožku hlavy, 
odstraňuje svědění. Kromě účinků 
spojených s péčí o vlasy a pokožku 
hlavy působí přes energetický systém 
reflexních zón a akupunkturních 
bodů i na celkovou zdravotní kondici 
a zpracování emocí.

ŠAMPON 
DROSERIN 

Charakteristika výrobku:
přírodní šampon obsahující bylinné 
extrakty, silice a termální vodu
Obsah: 200 ml

Užití: Produkt je určen pro normální, 
zdravé a převážně světlé vlasy. 
Zlepšuje pružnost vlasů a výsledkem 
jeho použití je jejich sametový lesk. 
Omezuje vypadávání vlasů na temeni 
hlavy. Kromě účinků spojených s péčí 
o vlasy a pokožku hlavy působí přes 
energetický systém reflexních zón 
a akupunkturních bodů i na celkovou 
zdravotní kondici a zpracování emocí.

ŠAMPON  
ARTRIN 
Charakteristika výrobku:
přírodní šampon obsahující bylinné 
extrakty, silice a termální vodu
Obsah: 200 ml

Užití: Šampon Artrin je určen pro 
všechny přirozené barvy vlasů, 
častěji nalezne využití u tmavších 
odstínů. Je vhodný pro suché vlasy, 
omezuje tvorbu šedin, podporuje 
obnovu vlasů, zejména u mužů, 
kterým se tvoří kouty. Kromě účinků 
spojených s péčí o vlasy a pokožku 
hlavy působí přes energetický systém 
reflexních zón a akupunkturních 
bodů i na celkovou zdravotní kondici 
a zpracování emocí.

NUTRITIVE 
BALSAM
Charakteristika výrobku:
balzám na vlasy
Obsah: 200 ml

Užití: Podporuje prokrvení pokožky, 
výživu vlasové cibulky, a tím i zdravý 
růst vlasů. Zvyšuje jejich lesk, pevnost 
a rovnovážnou vlhkost, vlasy se lépe 
rozčesávají a nelámou se. Balzám 
je ochraňuje před vlivy prostředí, 
působí proti tvorbě lupů.

Používáním nejen mýdel, 
ale i šamponů můžeme 
vhodně podpořit a doplnit 
účinky koncentrátů 
a krémů Pentagramu®. Tato 
kombinace urychlí obnovu 
organismu, jejich vzájemná 
součinnost naplní tradiční 
zásadu čínské medicíny 
– současného působení 
zevnitř i zvenčí. Zároveň si 
můžeme díky nim vytvořit 
pravidelný rituál očisty 
těla i duše. 

Přispějeme tím k vytvoření a upevnění 
harmonie a využijeme osvědčený recept na 
spokojený a smysluplný život. Naše péče 
o zdraví a životní vyváženost získá nový, 
nečekaný rozměr. Jednotlivá mýdla a šampony 
Pentagramu® podporují působení pěti 
prvků, takže se můžeme vydávat bez obav 
z vychýlení do různých směrů. A bude nám 
k tomu stačit jediné. Zvolit si některý z nich.

Vlasová  
kosmetika
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ARTRIN BALM
Charakteristika výrobku:
přírodní regenerační krém
Obsah: 50 ml

Užití: Artrin balm je přípravek vhodný 
po holení, epilaci i depilaci, určený 
pro muže i ženy. Obsahuje bylinný 
extrakt Artrin, termální vodu z vřídla 
Podhájska, esenciální oleje a extrakty 
z čajovníku a aloe vera. Působí hojivě 
a protizánětlivě, zklidňuje pokožku. 
Zvláčňuje a hydratuje kůži. Lze jej 
použít na sluncem podrážděnou 
pokožku, jako hydratační krém 
na mastnou pleť. Osvědčil se 
u lymfatických masáží. Po jeho užití 
přetrvává delší dobu chladivý dojem. 
Díky příjemné konzistenci se dobře 
roztírá, má osvěživou přírodní vůni.

DERMATON OIL
Charakteristika výrobku:
tělový regenerační olej
Obsah: 100 ml

Užití: Dermaton oil je vhodný 
pro každodenní regeneraci 
suché a normální pokožky. 
Obsahuje olej z rýžových klíčků, 
dále olej rakytníkový, jojobový, 
lecitin a éterické oleje, z nichž 
nejvýznamnější je olej levandulový 
a silice tymiánu. Působí na zklidnění 
pokožky a obnovuje ji po vystavení 
nepříznivým vlivům vnějšího 
prostředí nebo slunečnímu záření. 
Zrychluje regeneraci pokožky 
v hlubších vrstvách kůže a zároveň 
ji chrání proti nadměrnému 
vysychání.

DERMATON GEL
Charakteristika výrobku:
tělový regenerační gel
Obsah: 100 ml

Užití: Dermaton gel je určený 
především k aplikaci na pokožku 
po opalování a pro případy, kdy je 
pokožka vlivem slunečního záření 
nebo z jiného důvodu podrážděná 
a přecitlivělá. Působí proti stárnutí 
pokožky a vzniku a rozvoji 
vrásek. Optimalizuje rovnoměrné 
odbourávání tukových buněk, je 
účinný proti celulitidě. Přírodní látky 
z aloe vera, extrakt z granátového 
jablka, echinacey, stévie, zeleného 
čaje a barbadoské třešně mají 
hydratující, chladivé, protizánětlivé 
a zklidňující účinky. Bambucké máslo 
a jojobový olej pokožku zvláčňují, 
zajišťují její hebkost a pružnost.

DERMATON SPF 6
Charakteristika výrobku:
opalovací krém
Obsah: 100 ml

Užití: Dermaton spf 6 je 
maximálně šetrný produkt nové 
generace opalovacích přípravků, 
určený k ochraně pokožky před 
nepříznivými vlivy slunečního záření. 
Je vhodný jako prevence reakce na 
sluneční záření a napomáhá předejít 
stárnutí pokožky. Kombinuje použití 
nezávadných fyzikálních filtrů 
s chemickými filtry, které jsou novou 
technologií uzavřeny do skleněných 
mikrokuliček. Díky tomu jsou 
vůči pokožce zcela neškodné, 
nevstřebávají se do organismu 
a zároveň plní svoji ochrannou funkci. 
Jsou hypoalergenní, biologicky 
neaktivní a z kůže se odstraňují 
přirozeným způsobem.

SILIX, DIAMOND, 
BALSAMIO
Charakteristika výrobku:
bioinformační zubní pasty
Obsah: 100 ml

Užití: Základem těchto zubních 
past je voda třetihorního moře 
z termálního vřídla Podhájska. 
Je obohacena speciální směsí 
bylin a kompozicí vybraných 
éterických olejů s antibakteriálními, 
antivirovými a protiplísňovými 
účinky. Zubní pasty působí proti 
vzniku zubního kazu, osvěžují 
dech, mají protizánětlivé účinky. 
Jsou vhodné při aftech, oparech 
a zánětech dutiny ústní. Pomáhají 
při krvácivosti dásní, parodontitidě 
a léčbě odhalených zubních krčků. 
Všechny tyto pasty jsou vhodné při 
homeopatické léčbě.

CARALOTION
Charakteristika výrobku:
tělové mléko
Obsah: 200 ml

Užití: Caralotion je bioinformační 
hydratační přípravek s výrazným 
regeneračním působením na 
pokožku celého těla, lehce se aplikuje 
a roztírá. Má silný antioxidační 
efekt. Účinky substancí obsažených 
v Caralotion se vzájemně doplňují 
a působí proti předčasnému stárnutí 
pleti. Mléko obsahuje přirozenou 
paletu minerálů a solí z třetihorní 
mořské vody vřídla Podhájska, které 
pokožku prohřívají, vyživují a chrání. 
Je vhodné k použití po opalování.
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CYTOVITAL 
RENOVE
Charakteristika výrobku:
přírodní pleťový krém
Obsah: 50 ml

Užití: Cytovital renove vyživuje zralou 
pleť se sklonem k tvorbě vrásek. 
Napomáhá obnově dermálních 
buněk, zlepšuje elasticitu pokožky 
a podporuje její mladistvý vzhled. 
Vhodný je k použití jako denní i noční 
krém.
Obsahuje mimořádně vysoký podíl 
účinných látek, třetihorní termální 
vodu a nejkvalitnější rostlinné 
oleje. Přírodní parfém je složený 
ze vzácných aromaterapeutických 
esencí.

RUTICELIT 
RENOVE
Charakteristika výrobku:
přírodní pleťový krém
Obsah: 50 ml

Užití: Svou lehkou revitalizační 
kompozicí vyhovuje Ruticelit renove 
všem typům pleti. Pokud nemáte 
pleť příliš mastnou, ani nepociťujete 
suchost a stahování, Ruticelit renove 
je ten pravý produkt. Lze jej použít 
při ranním i večerním ošetření 
pleti. Je vhodný zejména pro pleť 
s rozšířenými žilkami – kuperózou. 
Zpevňuje a posiluje pružnost cév, 
podporuje mikrocirkulaci, zmírňuje 
svědění a pokožku změkčuje 
a zvláčňuje. 
Obsahuje mimořádně vysoký podíl 
účinných látek, třetihorní termální 
vodu a nejkvalitnější rostlinné 
oleje. Přírodní parfém je složený 
ze vzácných aromaterapeutických 
esencí.

ARTRIN  
RENOVE
Charakteristika výrobku:
přírodní pleťový krém
Obsah: 50 ml

Užití: Artrin renove je určený pro 
unavenou, suchou a citlivou pleť, 
která ztrácí svou přirozenou barvu. 
Pokožce dodává potřebnou výživu, 
ochraňuje ji, hydratuje a zabraňuje 
jejímu dalšímu vysoušení. Hojí drobné 
jizvičky a vyhlazuje počínající vrásky, 
pomáhá při viditelných tmavých 
kruzích pod očima. Je vhodný jako 
denní i noční krém.
Obsahuje mimořádně vysoký podíl 
účinných látek, třetihorní termální 
vodu a nejkvalitnější rostlinné 
oleje. Přírodní parfém je složený 
ze vzácných aromaterapeutických 
esencí.

DROSERIN 
RENOVE
Charakteristika výrobku:
přírodní pleťový krém
Obsah: 50 ml

Užití: Droserin renove obnovuje 
suchou, ztenčenou pleť, která 
nedostatečně plní svou ochrannou 
funkci. Je nejmastnější ze všech 
krémů Renove, proto je vhodný 
i pro nejsušší typy pokožky. 
Je vhodný jak pro denní, tak noční 
použití. 
Obsahuje mimořádně vysoký podíl 
účinných látek, třetihorní termální 
vodu a nejkvalitnější rostlinné 
oleje. Přírodní parfém je složený 
ze vzácných aromaterapeutických 
esencí.

PROTEKTIN 
RENOVE
Charakteristika výrobku:
přírodní pleťový krém
Obsah: 50 ml

Užití: Protektin renove je určený 
pro problematickou pleť se sklonem 
k vyrážkám, dermatitidám a akné. 
Účinně hojí zánětlivá a ekzematická 
ložiska, přitom pleť nevysušuje, ale 
napomáhá její vláčnosti, stahuje 
póry. Je bohatým zdrojem vitaminů 
a minerálů, zejména vápníku 
a hořčíku. Je též vhodný k ošetření 
pigmentových skvrn. Svým složením 
přirozeně neutralizuje toxiny, a proto 
je vhodný i k potírání otoků. 
Obsahuje mimořádně vysoký podíl 
účinných látek, třetihorní termální 
vodu a nejkvalitnější rostlinné 
oleje. Přírodní parfém je složený 
ze vzácných aromaterapeutických 
esencí.

VISAGE  
SERUM
Charakteristika výrobku:
přírodní revitalizační  
proteino-enzymatický komplex
Obsah: 15 ml

Užití: Visage serum má silný 
regenerační efekt. Pleť vyživuje, 
omlazuje, navrací jí pevnost 
a pružnost. Napomáhá zjemnění 
vrásek a celkové hydrataci. Působí na 
všechny stupně tvorby pigmentace 
a protizánětlivě. Je možné jej použít 
jak samostatně, tak i jako podkladový 
krém.
Obsahuje dvě základní účinné 
látky Vermesin a Helixin, doplněné 
o nejkvalitnější arganový olej, aloe 
vera a přírodní esenciální parfém.

Opravdové tajemství 
se ukrývá nejen v každém 
produktu řady pěsticích 
krémů Renove, ale 
především uvnitř každého 
z nás. Protože vnější krása 
je odrazem stavu našeho 
vnitřního těla a mysli, 
pečujeme nejen o pokožku, 
ale navracíme harmonii 
celému organismu. 
Pokud toužíme po 
dokonalé pleti, musíme 
nejdříve porozumět 
našemu tělu!

S Pentagramem® pěsticích krémů doplněných 
o přírodní revitalizační sérum se nám otevírá 
jedinečná příležitost nejenom pečovat o svoji 
pleť, aby byla zdravá a krásná a my se cítili 
dobře, ale také se spojit se sebou. Můžeme se 
díky nim na sebe naladit, pracovat s intuicí, 
odkrývat svoji podstatu a pomáhat sami sobě. 
Je to zážitek, který nejsme zvyklí očekávat 
od pleťové kosmetiky! 

Beauty Energy
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VISAGE  
OIL
Charakteristika výrobku:
přírodní odličovací olej
Obsah: 100 ml

Užití: Odličovací přípravek Visage 
oil představuje nejjemnější způsob 
přirozené očisty pleti. Podle principu 
– podobné podobným – účinně 
odstraňuje z povrchu pokožky i jejích 
pórů bakterie, maz a nečistoty, 
které jsou rozpustné pouze v tucích 
a nejdou vyčistit vodou. Pleť 
zanechává čistou a chráněnou. 
Obsahuje pouze přírodní oleje, 
vzácné esence a unikátní bylinný 
extrakt Protektin. Po nanesení na 
navlhčený vatový tampon vytváří 
jemnou emulzi, která se snadno 
aplikuje a je dostatečně účinná i na 
voděodolný make-up a řasenku. 
Doporučujeme používat s tonizační 
a regenerační pleťovou vodou Visage 
water a pleťovými pěsticími krémy 
z řady Renove.

VISAGE  
WATER
Charakteristika výrobku:
tonizační a regenerační pleťová voda
Obsah: 150 ml

Užití: Pleťová voda, ve které je 
jemnost hydrolátu růže damašské 
doplněná silou přírodně prohřívané 
třetihorní termální vody plné zemské 
energie. Čistí, tonizuje a účinně 
regeneruje pokožku, pleti dodává 
na dlouhou dobu svěžest a vitalitu. 
Obsahuje pouze přírodní parfém ze 
vzácných esencí geránia a okvětních 
lístků růže v aromaterapeutickém 
množství.  
Doporučujeme používat 
s odličovacím olejem Visage oil 
a pleťovými pěsticími krémy z řady 
Renove.
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