ENERGETIX

ZKUŠENOSTI
a doporučení
• Artritida

• Revma

• Nízký tlak

• Vysoký tlak

• Migréna

• Bolest hlavy

• Nespavost

• Stres a deprese

• Únava

• Menstruační problémy

• Diabetes

• Otoky nohou a žil

• Gastritida

• Osteoporóza

• Úrazy

• Zlomeniny

• Astma

• Alergie

magnety: KREVNÍ TLAK

Krevní
tlak

Ako magnety pôsobia na naše kosti?
Na problémy s krevním tlakem doporučujeme nosit
náramky s magnety, které jej dokážou zharmonizovat.
Při jakémkoliv problému s tlakem se doporučuje pít zmagnetizovanou vodu a nosit náhrdelník s uzávěrem na krční páteři.
Náramky jsou velmi důležité pro harmonizaci tlaku a platí
pravidlo – čím více, tím lépe. V případě kolísavého krevního
tlaku by se měly nosit náramky na každé ruce. V případě
vysokého krevního tlaku je potřeba přikládat na hlavu magnetické srdíčko“první pomoci“.

Zlepšení okysličení krve a posílení krevního oběhu má
pozitivní vliv na nemoci srdce. Díky polarizaci červených krvinek dochází k zlepšení krevního oběhu,
čímž se zmenšuje tlak krve na stěny žil a tím i nebezpečí
jejich poškození. Při nemocech srdečního svalu se díky
udržování správného pH krve vytváří prostředí, které je
nevhodné pro rozvoj mikroorganizmů, čímž se zmenšuje
možnost opakovaných infekcí a jejich rozvoj.
Magnety nejsou vhodné pro ty, kdo mají zabudovaný
kardiostimulátor.
Prim.Dr.Med.Sci. Jelisaveta Kunosič
internista, alergolog a pulmatolog
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Magnetické srdíčko
„první pomoci“

magnety: KREVNÍ TLAK

Kottová Marie, Praha: Protože jsme měla problémy s krevním tlakem,
zakoupila jsem si na jedné přednášce magnetický náramek ENERGETIX. Po dvou měsících jsem šla na běžnou čtvrtletní interní kontrolu.
Lékař byl velice překvapen mými výsledky, klesl vysoký krevní tlak,
cholesterol a cukr. Upravil mi léčbu a já šla velice spokojena domů.
Stále jsem však myslela na slova lékaře, co jsem dělala, že se hodnoty
tak zlepšily? Teprve doma, když jsem odkládala srdíčko a náramek jsem
si uvědomila, co mi pomohlo. Magnety!

K. Rohanová, kraj Královéhradecký: Je mi 57 let. Měla jsem velké
problémy s vysokým tlakem, přestože se již sedm let léčím. Tlak se
stupňoval, hodnoty, které mi naměřily byly 246/139. Téměř jsem byla
úplně bez života. Pořád jsme jezdili do nemocnice nebo k nám jezdila
rychlá záchranná pomoc. Byla jsem už téměř vyčerpaná, trvalo to půl
roku. A pak jsem se naštěstí dostala ke šperkům Energetix, koupila
jsem si náramek a srdíčko „první pomoci“ a už po dvou týdnech jsem
cítila úžasnou úlevu. Dnes po roce mám tlak 130/75. Moje paní doktorka se mě ptala, co jsem dělala, že se mi tlak najednou úplně srovnal,
tak jsem jí řekla o magnetických špercích. Mile mě překvapilo, že tyto
šperky s magnety nezavrhla, naopak mi doporučila, ať je nosím, že je
to lepší, než brát spoustu léků. Jsem šťastná.

Krevní tlak
Dr. Verena Breitenbach
Tým doktora Skalaka v USA prokázal, že magnety mohou normalizovat průměr cév, čímž se
zlepšuje krevní tlak a zlepšuje krevní oběh.
Magnety pracují holisticky, jinými slovy, vyrovnávají nedostatky nebo přebytky. Mohou pracovat na atomové nebo subatomární úrovni a tím způsobit, že enzymy nebo buňky reagují různě.
Kromě toho, mají také vliv na ionty vápníku, draslíku a hořčíku. Všechny tyto elektrolyty (kapalné vodiče) mají vliv na vysoký krevní tlak. Magnety mohou mít také pozitivní vliv na psychiku
tím, že zlepšují funkci neurotransmiterů a tím ovlivňují náladu.
Z knihy „Healthy at last“
autorky Dr. Verene Breitenbachové
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magnety: BOLESTI HLAVY

Bolesti
hlavy

Ako magnety pôsobia na naše kosti?
Magnetické pole zmenšuje různé projevy
bolesti a to od bolesti hlavy až po bolesti
kostí. Tento fakt se vysvětluje urychlením
odstraňování
zánětlivých
mediátorů
(přenašečů informací), zlepšením cirkulace
krve a snížením „prahu bolesti“. Velkou
úlohu při odstranění bolesti mají vnitřní
opioidní neuropeptidy, umístěné v páteřní
míše. Když se nervová vlákna aktivují
magnetickým polem, dochází k blokování
buněk, které přenáší bolest a proto impulz
bolesti neproniká do vyšších částí centrální
nervové soustavy.

Magnetickým polem proti
bolestem

Prim.Dr.Med.Sci. Jelisaveta Kunosič
internista, alergolog, pulmatolog

Na bolesti hlavy se doporučuje mít co nejvíce
náramků na ruce a nosit náhrdelník s magnetickým
uzávěrem na krční páteři. Za základ považujeme
pití zmagnetizované vody – minimálně 2 – 3 litry
denně. Pokud trpíte bolestmi hlavy a máte normální
nebo vysoký tlak, je vhodné nosit na hlavě i magnetické srdíčko „první pomoci“.

Při bolestech hlavy je nezbytné vypít
denně 2 – 3 litry zmagnetizované vody.
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magnety: BOLESTI HLAVY

Bláhová Lucie, Ostrava: Kamarádka věděla, že trpím na migrény

a půjčila mi na vyzkoušení magnetické „srdíčko první pomoci“.
Při migréně jsem tedy zkusila vyměnit růžovou tabletku za docela
slušivou magnetickou „sponku“ do vlasů. Srdíčko k mému překvapení fungovalo a tak jsem si srdíčko nechala a začala své pozitivní
zkušenosti šířit i ve svém okolí.

V tom nejhorším případě jsem musela být hospitalizována
pro úplnou dehydrataci. Začala jsem srdíčko nosit a zjištění,
že mě asi půl roku nebolela hlava, bylo pro mě jako malý
zázrak.
E. Balašová, Hronov: Moje první příznaky migrény se objevily před
dvaceti pěti lety. Záchvaty, které se objevovaly třikrát do měsíce znepříjemňovaly život nejen mně, ale i celé mé rodině. V tom nejhorším případě
jsem musela být hospitalizována pro úplnou dehydrataci. Vyzkoušela jsem
všechno, co se mi nabízelo, kdo mi co poradil. Dokonce jsem navštívila
i léčitele. Výsledek byl pořád stejný, nic mi nepomohlo a nebo jen na
chvíli. Až se mi ozvala kamarádka, která spolupracuje s firmou Energetix
a nabídla mi magnetické srdíčko. Zpočátku jsem tomu moc nevěřila, ale
bylo to zase něco nového a pro mě nová naděje. Začala jsem srdíčko nosit
a zjištění, že mě asi půl roku nebolela hlava, bylo pro mě jako malý
zázrak. Magnetické srdíčko nosím dodnes a bolesti hlavy jsou minimální.

Migréna
O migréně existuje několik různých teorií. Jedna jí připisuje změny v semiochemikáliích jako je
serotonin, další hovoří o změně v buněčném metabolizmu a třetí o zánětlivé reakci. Magnetoterapie může pomoci ve všech třech případech. Může
stimulovat odesílání neurotransmiterů, snížit otok
a normalizovat metabolizmus buněk. Při migréně
může nastat počáteční zhoršení, ale to je často
znamením, že magnet pracuje.

Z knihy „Healthy at last“
autorky Dr. Verene Breitenbachové
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MAGNETY: KLOUBY A KOSTI

Klouby
a kosti

Ako magnety pôsobia na naše kosti?

Magnetická terapie se poprvé začala využívat ve válkách, později v traumatologii a ortopedii
a to z důvodu rychlejšího hojení zlomenin a úlevě při různých bolestech. Bylo zjištěno, že
kosti srůstaly 3x rychleji. Použitím magnetů se zmírňuje bolest, zlepšuje se cirkulace krve,
omezuje se vznik otoků a hromadění kyseliny mléčné ve svalech. Roste přísun vápníku do
kostí, čímž se stimuluje činnost buněk, které vytvářejí kosti (osteoblasty). Zlepšuje se struktura a hustota kostí, což je zvláště důležité při osteoporóze. Využití magnetické terapie je
významné při traumatických a fantómových bolestech (bolest vztažená k amputované části
lidského těla), proleženinách, popáleninách, hematomech, artritidě, bolestech kloubů a mnoha dalších.

Použitím magnetů se zmírňuje
bolest, omezuje se vznik otoků,
zlepšuje se struktura a hustota
kostí

Nošení měděných náramků je nevyhnutelné
při různých onemocněních kostí, při projevech
slabosti, žilních problémech, jako prevence proti aneurysmu, při diabetes a epilepsii. Protože
má účinek jako koenzym (přenašeč a spojovatel různých atomů v organizmu) je jeho nošení
nezbytné při dlouhodobé chudokrevnosti, která
nereaguje na účinky železa. Velmi pomáhá při
urinálních infekcích a pleťových problémech.
Doporučujeme, aby je nosily děti se zdravotními problémy, při zánětech a všichni dospělí od
30 let. Pokud měď zabarví ruku, vznikne tmavý
„flíček“, znamená to, že na ní tělo reaguje a že jí
potřebuje, že „pracuje“. Stačí jen občas náramek
otřít octovou vodou nebo zubní pastou a skvrnu
smyjete mýdlem.
Prim.Dr.Med.Sci. Jelisaveta Kunosič
internista, alergolog a pulmatolog
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MAGNETY: KLOUBY A KOSTI

Grebeňová Jarmila, Králíky:
Srdíčko „první pomoci“ mě pomohlo
při velkých bolestech zad. Nosila jsem
ho tři dny v kuse a bolesti zmizely. Při
recidivě si opět nasadím srdíčko a pomoc se dostaví tentokrát již během jednoho dne!

Páteř
MUDr. Eva Domorázková, Praha:
Můj první šperk bylo srdíčko „první
pomoci“ a pomohlo mi zmírnit bolesti
při vykloubení a zhmoždění ramene
po pádu. Celkově mě pomáhá k lepší
fyzické i psychické kondici. Srdíčky
„první pomoci“ jsem obdarovala členy
své rodiny a u jedné mé příbuzné došlo
ke zmírnění bolestí nohou a páteře.

Rameno

MUDr. Kováčová, Nový Jičín: Nosím
pravidelně náramek. Původně na pravém
zápěstí. Pak mě začalo bolet levé zápěstí,
což se mi už roky občas stává. Tentokrát
se mi objevil i zánět šlachy svalu, který
odtahuje palec, takže jsem začala nosit
náramek na levém zápěstí, zpočátku i v
noci. Do tří dnů zánět s otokem a bolesti
zmizely. Od té doby nosím náramek vlevo denně a potíže nemám.

Zápěstí

Mária Volkovičová, Vinohrad
nad Váhom: Darovala jsem náramek s
mědí, srdíčko „první pomoci“ a šperk na
krk své mamince, které je 71 let. Špatně
chodila a měla oteklé ruce. Sama jsem
byla překvapená, když mě druhý den
ukázala své ruce bez otoků. Dnes již
chodí bez problémů a dokonce pracuje
na zahrádce, jako za mlada.

Ruka
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MAGNETY: KLOUBY A KOSTI

Marie Lajchová Nový Jičín:
Manžel trpí artritidou, dostal náramek s
měděnou destičkou, a nyní se cítí lépe.
Nedávno byl též na zákroku v nemocnici, vytahovali mu šrouby z krčku. Po
této operaci měl velké bolesti, dal si
“srdíčko první pomoci“ na kyčel nad
ránu a do tří dnů bolest ustoupila.

Věra Hinnerová, Ostrava: Manžel
je vášnivý cyklista a proto srdíčko první
pomoci je jeho každodenní společník.
Přikládá si jej na koleno, které ho po dojezdu trochu zlobí a vždy přinese úlevu.
Nosí i náramek, řetízek a přívěsek.
V práci tráví čas u PC a problémy s krční
páteří a zápěstím se viditelně zlepšily.

Kolář Miloslav, Plzeň: Jako diabetik
mám problémy s neuropatií v nohách.
Byly doby, kdy jsem nemohl spát a
několikrát za noc se probouzel s křečemi
v nohách a musel vstát a rozchodit to.
Začal jsem používat magnetickou
tyčinku, náramek a srdíčko. V současné
době jsem po konzultaci s lékařem léky
vysadil a subjektivní pocit v nohách je
báječný.

Helena Poláková, Sereď: Od té
doby, co piji zmagnetizovanou vodu
a nosím magnetické šperky mě nebolí
klouby na noze. Magnetické šperky
nosí celá má rodina. Při jakýchkoliv bolestech použijeme srdíčko“první pomoci“ a bolest ustoupí.
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Kyčelní kloub

Koleno

Nohy

Kotnik

MAGNETY: KLOUBY A KOSTI

Meď a magnety
1710 | 35 B

987 | 55 B
978CU | 19 B

554 | 33 B
1482 | 39 B

1360 | 36 B
877CU | 40 B

1913 | 35 B

003 | 39 B

1912 | 27 B
1483 | 24 B

177CU | 40 B

Revmatismus
Dr. Verena Breitenbach

Pojem revmatismus zastřešuje celou řadu nemocí, které vyplývají ze změn imunitního systému.
To může vést k zánětu pojivových tkání, kloubů, sliznic nebo cév.
Měď – má pozitivní vliv na revmatismus. V kombinaci s magnetem může pomoci v případě
všech těchto problémů. Zároveň dochází ke změně a normalizaci imunitního systému. Mimo to
ovlivňuje dodávání většího množství kyslíku do tkání a také zlepšuje buněčný metabolizmus
(látkovou výměnu) a průtok krve. Revmatismus může být způsoben i přehnanou reakcí imunitního systému, který mohou magnety ztlumit. Velké množství tekutin a příjem alkalických (zásaditých) látek může redukovat vznik acidózy (překyselení organismu).

Z knihy „Healthy at last“
autorky Dr. Verene Breitenbachové
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Magnet Bandage
universal

Ruční práce
Vyrobeno
v Německu

Na bolesti kloubů, páteře, při únavě a bolestech svalů po sportu nebo
práci, na otoky, záněty, pro prokrvení a celkovou regeneraci organizmu

• Velikost: 22x33 cm

• Odnímatelný pás (1203x98)

• Pohodlné a velmi jednoduché použití

• Antibakteriální, se stříbrnou iontovou ochranou

• Poskytuje zklidňující teplo a snižuje napětí a bolest

• Vysoká kvalita, obsahuje velkoplošné bipolární magnety
10

5000 | 99 B
6 x 780 gauss

MAGNET bandage: UNIVERSAL

Různobarevné dekorační potahy

• Zamezují znečistění Magnet Bandage
• Hygiena pro každého člena rodiny – každý má svůj
• Pro mobilní použití i mimo domov

Díky své elasticitě je možné použít na
všechny části těla a nikde nebude tlačit ani
omezovat v pohybu.
MagnetBandage je univerzální, vhodná
pro domácí i mobilní použití, v křesle
u televize, na pracovní židli, na lůžku,
v autě, na procházce, všude.

Průřez
magnetem
S bipolárními magnety

Sever

Jih

Magnetické pole radiálně
orientovaných částí pólu s měnící se polaritou
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Magnet
Bandage

motion
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5001 | 96 B
4 x 800 gauss

Jemná přírodní síla pro vaše klouby
Novinkou v Energetix nabídce je MagnetBandage Motion, která uvolňuje tlak v kloubech a pomáhá snížit napětí a bolesti.Obsahuje vysoce kvalitní bipolární magnety.Vnitřní
vsrtva je příjemná na dotek a obsahuje části stříbra. Stříbro má antibakteriální a protiplísňový účinek a zabraňuje zápachu. Pro univerzální celotělové použití jsou k dispozici
3 odnímatelné pásy v různých délkách.
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MAGNET bandage: MOTION

Magnetická bandáž Motion se
díky svému ergonometrickému
tvaru dokonale přizpůsobí na
jakoukoliv část. Bandáž můžete
například nosit na ramenou,
kolenou, loktech nebo zápěstí.
Noste vždy potištěnou stranou
směrem ven.

Na co použít magnetickou bandáž

3 odnímatelné pásy
Díky odnímatelným pásům na
suchý zip ve třech různých
délkách, umožňuje magnetická
bandáž přesně a pevně zajistit
bolavou část.

• Vnitřní povrch: Speciální tkanina s antimikrobiálními částicemi. 98% PES (polyester), 2% PA
(polyamid)
• Střední vrstva: Tepelná výplň, 100% PES
(polyester)
• Magnety: Bipolární, 4 kulaté magnety, každý
800 Gaussů, anizotropní
Vnější vrstva je vyrobena z veluru s pěnovou
laminací, 66% PA (polyamid), 34% PUR polyuretanová pěna
• Obsah: 1 magnetická bandáž, 3 odnímatelné
pásy, velikost: 30-25 cm.
Povrch je tvořen částicemi stříbra s antibakteriálními účinky, chrání také proti podráždění kůže,
zánětům a otokům. Navíc vnitřní vrstva bandáže
zabraňuje vzniku zápachu.
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Magnet Bandage

ZKUŠENOSTI
Helena
Grůzová,
Mikulov:
Nikdy jsem netrpěla
výraznými
bolestmi zad, tak jako třeba můj manžel. Ale
vždy na pravidelných
masážích mi masérka
zdůrazňovala, jak
moc mám zatuhlá záda. Hlavně kolem lopatek
a krční páteře. Je pravda, že jsem si sama
uvědomovala menší pohyblivost a ztuhlost, ale
bolest to nebyla. Jen na masážích jsem trpěla. Když se mi masérka snažila rozmasírovat
ztuhlá a ztvrdlá místa, které jsem sama cítila, ztuhlá jako kámen. Marně se snažila mi je
úplně rozmasírovat.
Když se v nabídce Energetixu objevila bandáž,
byla to jasná volba. To musím mít a vyzkoušet.
Zkoušela jsem si ji přikládat na různá místa,
ale hlavně jsem na ní spala. Při další masáži,
kterou jsem si vychutnávala, najednou slyším:
“Co se to stalo s vaší krční páteří, nikde žádná
zatvrdlina, zatuhlý sval. To je zvláštní. Vždycky tam bylo spoustu zatuhlých míst a teď, nic.
Tak uvolněná záda jsem, nejen u vás, ale u nikoho dlouho nemasírovala. Co jste dělala?“. Já
marně vzpomínám, co se dělo? Nic.
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To je zvláštní, co se to stalo
s vaší krční páteří? Tak
uvolněná záda jsem, nejen
u vás, ale u nikoho dlouho
nemasírovala.

Na žádné jiné masáži jsem nebyla, u žádného doktora, žádné masti a léky, žádná
změna denního stylu a vtom mi to došlo.
Já přece spím na bandáži a mám ji právě v
místech krční páteře. Tak se znovu potvrdilo to, co říkám každému, komu Energetix
nabízím. I když nejsi nemocný, nemáš žádný problém, magnety tvému tělu hodně a
hodně pomáhají a zlepšují vše, o čem my
ani nevíme.
A jen takový dodatek. Po měsíci, když si
manžel sem tam bandáž půjčil, mě poprosil, zda mi nemohl mít svoji bandáž. Že
mu bolest zad výrazně povolila a není tak
velká. No nekupte mu ji. Samozřejmé, už
máme každý svou. Zkrátka bandáž je pomocník k nezaplacení.

MAGNET bandage: ZKUŠENOSTI

Bolela mě hlava a ráno byla
bolest pryč a dříve jsem usínala
s práškem, jinak jsem neusnula.
Hana Boháčová,
Morava:
Jako každého už
v mém věku
něco bolí, tak se
to snažíme řešit
různými způsoby,
bohužel většinou
prášky.
Mě často bolí krční páteř, hlavně když sedím
déle u PC nebo dříve při projektování u rýsovací desky. Chodila jsem na rehabilitace užívala léky, ale za čas se vše opět vrátilo a trápilo
mě to od 35 let. Také trpím snad celý život
bolestmi hlavy.

Když jsem se dozvěděla o vašem výrobku,
rozhodla jsem se investovat nemalé peníze a
magnetickou bandáž zakoupit. Udělala jsem
dobře, opravdu pomáhá - nevím jestli je to
tak správné, ale když mám bolesti, tak i na
něm usínám a ráno se zbudím jako vyměněná.
Bolela mě hlava a ráno byla bolest pryč a dříve
jsem usínala s práškem, jinak jsem neusnula.
Tak co ještě říct - když je
mě večer zle, po bandáži
je mě ráno, buď úplně
nebo částečně líp a proto
Vám přeji hodně spokojených zákazníků.

Měla jsem problémy s páteří
(plotýnkami) a bolesti mě výrazně
ustoupily

Irena
Keményová,
Bratislava
Magnetickou bandáž mám 3 měsíce.
Měla jsem problémy s páteří (plotýnkami) a bolesti mě výrazně ustoupily.
Velmi mě vyhovuje teplo, které bandáž vytváří. Uvolňuje svalstvo v okolí plotének a
tím i ustupuje bolest. Vydržím déle sedět, protože díky ní sedím vzpřímeně. Kdo má
problémy s dolními plotýnkami, vřele doporučuji.
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Účinek magnetického pole
projevuje na rozhraní buněk v tkáních
a je založen na změně elektrických potenciálů
na povrchu buněk, z čehož vyplývají jeho účinky:

• Tiší bolesti
• Rozšiřuje cévy

Pro více informací kontaktujte
svého Energetix distributora.

• Vazodilatační efekt

Váš distributor:

• Analgetický účinek
• Myorelaxační efekt
• Protiotokový účinek
• Urychluje krevní oběh
• Antirevmatický účinek
• Zvyšuje přívod kyslíku
• Podporuje dělení buněk
• Podporuje imunitní systém
• Stimuluje látkovou výměnu
• Odstraňuje poruchy prokrvení
• Hojivý a protizánětlivý účinek
• Urychluje detoxikační procesy
• Regeneruje a masíruje hluboké tkáně

