


Uvod....
S katalogom, tako z vsebino kot dizajnom, ki ga imate v roki, smo poskušali poudariti dve bistveni stvari 
sedanjosti: 
Osebno zdravje in naravo, ki nas obkroža. 
Danes se vse bolj zavedamo, da sta ti dve stvari osnovni sestavini tega čemur rečemo SREČA. 
In tu je naš doprinos  tej najpomembnejši misiji sedanjosti.

Detoxamin....
Eden od znanih prerokov je prerokoval, da se bo v 21. stoletju pojavil kamen, ki bo zdravilo za veliko bole-
zni-. Ali je to zeolit, osnovni element naše linije proizvodov DETOXAMIN? Točen odgovor vam ne moremo 
dati vendar pa vas pozivamo,  da to poskušamo odkriti skupaj.

Magnawell....
Magnawel produkti so idealna dopolnitev magnetnega nakita s katerim se v popolnosti zaokrožuje pozitiv-
no delovanje magnetizma na naše zdravje. S prevezo za oči, univerzalnim povojem ali magnetnim stezni-
kom so tako pokriti vsi deli telesa, pri katerih obstaja potreba za uporabe te vrste terapije.
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Kaj je zdravje?

Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije zdravje ni samo odsotnost bolezni ampak je tudi popolno fizično, psihično 
in materialno blagostanje. Zdravje pomeni uravnoteženo sožitje nas samih z vsem kar nas obkroža. Če zdravje priznamo kot 
privilegij posameznika potem zdravje ni tisto, s čimer bi se lahko pohvalil vsak posameznik.

Ker pa človeštvo naš planet stalno zastruplja na mnogo načinov in to, od prekomernih izpustov nevarnih snovi iz neštetih 
tovarn, do izdelave in uporabe proizvodov, ki niso naravni in za katero razgradnjo narava potrebuje tudi na stotine let, je 
utopično misliti, da storimo dovolj, da sami sebi omogočimo uživanje v tem privilegiju – privilegiju lastnega zdravja. Če na-
ravo prekomerno izkoriščamo in zastrupljamo, je potem zdravje, ki ga dobimo ob rojstvu samo kratkoročni privilegij. Nato 
se začne vsakodnevna borba za očuvanje tega zdravja, pri tem pa ne pozabimo, kakšne pogoje za zdravje puščamo našim 
otrokom.

Zato se je firma Energetix odločila, da v svojem programu, ki je namenjen ohranitvi in izboljšanju zdravja to doseže izključ-
no na  naraven način, na kar smo kar pozabili. Uporaba naravnih proizvodov nam omogoča, da obdržimo optimalni nivo 
zdravja in da ostane privilegij, ki nam bo omogočil, da uživamo v ravnovesju med človekom in naravo.
Samo naravne sestavine naših proizvodov vam bodo pomagale, da bo vaše telo hitreje in učinkoviteje izločilo vse vrste 
strupov, ki so prišli v naš organizem skozi onesnaženo vodo, zrak in hrano  in vam s tem vrnili naravne mehanizme imunosti, 
ki bo zdravje dovedlo do te ravni, da vam bo ono služilo ne pa vi njemu. Prvi v nizu teh naravnih proizvodov je zeolit. 
�

ZEOLIT (grško zein: kuhati, lithos: stena) je naraven silikat porozne strukture, z mikroporami, nastal z mešanjem vulkan-
ske lave s podzemnimi alkalnimi vodami. Obstaja 106 različnih vrst zeolitov, od katerih je naravnih okoli 40 vrst, vsekakor 
pa je najbolj znan klinoptilolit. Le-ta je podskupina zeolita v kristalni obliki, njegova značilnost pa je velika absorbcijska moč 
in velika kapaciteta ionske izmenjave. Ima obliko kristalne mreže, ki je sestavljena iz silicija (SiO4) in aluminija (AlO4), 
medtem ko notranjost te mreže zapolnjujejo kationi, kot so kalcij, magnezij, natrij in kalij. 
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Naravni material klinoptilolit je leta 1756 prvič opisal švedski znanstvenik Axel A. F. Cronstedt. Selektivno sposobnost 
absorbcije so hitro odkrili. Klinoptilolit se uporablja predvsem za čiščenje jedrskih, mestnih in industrijskih odpadnih voda, 
za čiščenje industrijskih plinov, za proizvodnjo visoko prečiščenega kisika. Leta 1986, po tragediji v Černobilu, so upora-
bili okoli 500.000 ton zeolita, na podlagi česar je bila izmerjena znatno manjša radioaktivnost. Pri dekontaminaciji reke 
Dnjeper, ki je onesnažena z odpadnimi vodami jedrskih central so s koriščenjem klinoptilolita zmanjšali koncentracijo ra-
dioaktivnega Cezija za 95%. Uporabljajo ga tudi za čiščenje Temze. Že dolgo se uporablja v kmetijstvu kot dodatek zemlji 
zaradi kontrole gnojil, pesticidov in herbicidov. Uporablja se kot dodatek k hrani za govedo, za čiščenje hlevov, z dodajanjem 
klinoptilolita v živalsko hrano pa se lahko zmanjša koncentracija aflatoksinov v mleku. 
Pri ljudeh se klinoptilolit uporablja kot dodatek že več kot 20 let in je znan kot eden najboljših “čistilcev“ in detoksifikatorjev 
človeškega organizma.
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Neaktiviran zeolit ima nekje do 300m2 adsorpcijske površine na gram. Ko se Zeolit  AKTIVIRA s pomočjo tribomehanične 
aktivacije (patentirano) pa pridobi ogromno adsorpcijsko površino, to je cca 1000 m2 na 1 gram. Tako aktiviran klinoptilolit 
postane DETOXAMIN.
 
Številni razpredeni tuneli, kanali in votline naredijo zeolit kot spužvo, ki vsrka vase težke kovine  kot so svinec, živo srebro, 
kadmij, cezij, pa tudi ostanke zdravil ali patogene bakterije in viruse, preden le-ti preidejo v krvni obtok. Ta smrtonosni 
koktajl se z izločanjem običajno izloči iz telesa v 24 urah. Istočasno pa vulkanska prst odda telesu potrebne in zelo zaželene 
ione, kot so magnezij, kalcij, kalij in natrij. Izmenjava ionov deluje zato tako dobro, ker imajo škodljive snovi veliko afiniteto 
do kristalnih mrež Klinoptilolit zeolita. Kationi, ki se nahajajo v kristalnih mrežah pa so močno odvisni od organskih snovi v 
organizmu. Zelo zanimivo je, da je telo sposobno vsrkati samo toliko ionov in samo tiste minerale, ki jih resnično potrebuje. 
Odvečni minerali se iz telesa izločijo. Zato ni nevarnosti, da bi prišlo do predoziranja. 
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KAKO DETOXAMIN DELUJE?

Prosti radikali v človekovem telesu nastajajo nepretrgoma. So stranski produkti celičnega dihanja, kar pomeni, da so del 
normalnih fizioloških procesov. Toda današnji način življenja je za naš organizem vsakodnevna obremenitev z nezdravim 
prehranjevanjem, stresom, škodljivimi snovmi iz okolja, UV sevanjem, alkoholom, zdravili in kajenjem. Tudi visoke telesne 
obremenitve povzročajo neželene procese v telesu, ki vodijo do povečane tvorbe prostih kisikovih radikalov.
Če tvorba prostih radikalov prekorači določeno koncentracijo, govorimo o oksidativnem stresu, ta pa pomeni prezgodnje 
staranje. Oksidativni stres je posledica porušenega ravnovesja med nastajanjem prostih kisikovih radikalov in zaščitnimi 
antioksidativnimi mehanizmi našega organizma. To porušeno ravnotežje je eden izmed vzrokov za nastanek ateroskleroze 
(lahko vodi v srčni infarkt ali možgansko kap), sladkorno bolezen tipa 2, sivo mreno, revmatična obolenja, predčasno 
staranje, nevrodegenerativne procese, razne tumorje itd.
Naše telo je do določene mere sposobno opraviti z vsemi temi obremenitvami, vse dokler nam padec zmogljivosti in prvi 
bolezenski znaki ne sporočijo nasprotnega. Da upočasnimo nastajanje prostih radikalov je potrebno v telo vnesti veliko 
količino antioksidantov.
Nastanek kroničnih bolezni se lahko z jemanjem zeolitov pravočasno prepreči, ker je samo-zdravilni sistem v organizmu 
pozitivno aktiviran. Razen tega so jetra močno razbremenjena, ker zeolit veže nase amonijak. Zaradi sposobnosti 
nevtralizacije se zmanjša tvorba prostih radikalov v želodčno črevesnem traktu za do 50%. Z jemanjem zeolita se organizem 
razbremeni, dobi več energije za gradnjo celic in regeneracijske procese, obrambna moč telesa se poveča.
Oksidativni stres igra pomembno vlogo pri razvoju ateroskleroze (s tem se poveča možnost nastanka srčnega infarkta 
in možganske kapi), sladkorne bolezni, revmatične bolezni, nalezljivih bolezni, sive mrene, malignih tumorjev in s tem 
povzroči prezgodnje staranje. 
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Detoxamin kaže zelo visoko antioksidativno aktivnost in s tem ne le preprečuje delovanje prostih radikalov ampak njegova 
sposobnost vezave kationov zmanjšuje možnost njihovega pojavljanja. Pri bolnikih, ki zaradi hude kliničnega stanja ali 
zaradi kakšnega drugega razloga ne morejo sami  nevtralizirati vpliv oksidativnega stresa, lahko Detoxamin poveča učinek 
zdravljenja, kar vodi k boljšemu splošnemu stanju in dovede do zmanjšanja subjektivnih težav, kar lahko poveča apetit in 
regulira celoten prebavni trakt. 
Detoxamin ima velike in pozitivne učinke na maligne tumorje, na eni strani pomaga pri okrevanju, na drugi strani pa lahko 
poveča učinek kemoterapije ter z aktivacijo limfocitov in interleukina  vodi k izboljšanju splošnega počutja. S povečano 
absorpcijo kalcija pri osteoporozi pa se posledično poveča tudi gostota kosti.
Intenzivni fizični napor kot tudi intenzivni športni trening, predvsem nestrokovno doziranje in vodenje treninga, vodi k 
neposrednemu povečanju prostih radikalov in laktatnih snovi v krvi. Posledice oksidativnega stresa in povečanja laktata 
pri športnikih so številne. V blagih primerih se kažejo kot bolečine v mišicah, utrujenost, počasno okrevanje, in v hujših 
primerih, trajne poškodbe mišice. Pri izredno visokem porastu laktata v krvi, ko govorimo o laktacidozi, kot posledici 
oksidativnega stresa se lahko pojavi slabost, bruhanje, dehidracija, in v najhujših oblikah lahko privede tudi do  šoka, ali celo 
do laktoacidične kome in do odpovedi ledvic.
Študije z uporabo Detoxamina kažejo, da se po dveh tednih uporabe kapsul Detoxamina v odmerku 3-krat dnevno 3 kapsule 
med intenzivnim treningom nivo laktata v krvi zniža za 46
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Vsi izdelki imajo naslednje učinke:
• Absorpcija toksina po celotni površini kože in / ali notranjih organov,
• Energija podpre telo skozi izboljšanje stanja energije v celičnem nivoju, z razkritjem elektronov in sprememb v 

elektrostatične napetosti celične membrane,
• Absorpcija in nevtralizacijo prostih radikalov,
• Pozitiven vpliv na razvoj in aktivacije limfocitov in interlevkina,

Priporočamo:

• Za razstrupljanje telesa s težkimi kovinami, prostimi radikali, amonijaka, radionuklidov,
• Za kronične bolezni,
• Športnikom, saj zmanjšuje kopičenje mlečne kisline in vodi k hitrejšemu okrevanju,
• Okrepi in spodbuja imunski sistem (predvsem v imunodeficienskih posameznikov)
• Za oskrbo telesa potrebnih mikrohranil,
• Za kontrolo pH krvi,
• Kot pomožno sredstvo pri obsevanjih in kemoterapiji,
• Kot nutrokozmetik vodi k izboljšanju metabolizma kožnega tkiva, kar kožo naredi lepšo. 
• Zdravilo se odsvetuje pri osebah, ki so imele presaditev organov, saj stimulira imunski sistem, kar bi lahko povzročilo, da 

organizem zavrne transplantant.

Varnostna navodila:

• Med nosečnostjo, dojenjem, če jemljete zdravila, ali če obstajajo kakršne koli zdravstvene težave, se posvetujte z 
zdravnikom, preden začnete z uporabo Detoxamina,

• Če opazite nenavadne učinke, prenehajte z jemanjem. Bolniki s kroničnim zaprtjem morajo paziti na to, da lahko ta izdelek 
dodatno poveča zaprtost..

• Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka.
• Hranite izven dosega otrok, mlajših od 6 let.
• Po uporabi stekleničko zapreti.
• Hraniti na sobni temperaturi in na suhem.

Za proizvodnjo in testiranje naših proizvodov  ni bila mučena ali ubita niti ena žival.
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Detoxamin Basic Farina 
Zdravim preventiva, bolnim pomoč! 

1. Oskrbuje organizem z nujnimi mikroelementi: magnezijem, manganom, kalcijem, železom, kalijem in
silicijem.
2. Stabilizira in popravlja krvni obtok in pritisk, razširjene kapilare, povečuje moč srčne mišice, pospešuje
postinfarktno regeneracijo.
3. Pospešuje zdravljenje hepatitisa, ciroze jeter, denalne in želodčne rane in pomaga pri zaprtju.
4. V endokrinem sistemu stabilizira aktivnost endokrinih žlez, deluje pa tudi na limfne žleze.
5. Pri diabetesu mellitusu stabilizira celotno stanje in popravlja glikoregulacijo.
6. V nevropsihiatriji pomaga pri nespečnosti, nevrozi in depresiji, učinkovit pa je tudi kot dodatno sredstvo
pri terapiji epilepsije.
7. Je zelo dobro dodatno sredstvo pri terapiji tumorja žleznega tkiva (tumorji jajčnikov, prostate, dojk), malignega
melanoma, planocelularnega in mikrocelularnega karcinoma pljuč. Zmanjšuje negativne posledice
sevanja in kemoterapije z izboljšanjem imunskega sistema organizma.
8. Dokazan je tudi učinek na glivične infekcije na koži in nohtih ter na tistih, ki so nastale kot posledica
sevanja, kemoterapije, terapije z antibiotiki, uporablja se lokalno in oralno.
9. Zato ker vsebuje potrebne mikroelemente, izboljšuje absorbcijo kalcija in povečuje gostoto kosti, se priporoča
pri osteoporozi.
10. Ker je močan imunostimulator, je lahko v veliko pomoč pri vseh boleznih, ki so povezane z motnjami
imunskega sistema.
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Basic Farina
DT001, 125g
100 % naravni zeolit klinoptilolit

Priporočena dnevna količina:

2 do 3x dnevno po eno žličko (3 - 5 g) raztopiti v malo tekočine, pol ure pred jedjo, ne istočasno z drugimi
zdravili. Odvisno od potrebe, je njegova uporaba lahko kombinirana tudi z drugimi proizvodi iz programa
Detoxamin, s kapsulami z matičnim izvlečkom in acai-borovnicami.

Created by Nature 
DT001
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Detoxamin Basic Capsule
Zdravim preventiva, bolnim pomoč! 

1. Oskrbuje organizem z nujnimi mikroelementi: magnezijem, manganom, kalcijem, železom, kalijem in
silicijem.
2. Stabilizira in popravlja krvni obtok in pritisk, razširjene kapilare, povečuje moč srčne mišice, pospešuje
postinfarktno regeneracijo.
3. Pospešuje zdravljenje hepatitisa, ciroze jeter, denalne in želodčne rane in pomaga pri zaprtju.
4. V endokrinem sistemu stabilizira aktivnost endokrinih žlez, deluje pa tudi na limfne žleze.
5. Pri diabetesu mellitusu stabilizira celotno stanje in popravlja glikoregulacijo.
6. V nevropsihiatriji pomaga pri nespečnosti, nevrozi in depresiji, učinkovit pa je tudi kot dodatno sredstvo
pri terapiji epilepsije.
7. Je zelo dobro dodatno sredstvo pri terapiji tumorja žleznega tkiva (tumorji jajčnikov, prostate, dojk), malignega
melanoma, planocelularnega in mikrocelularnega karcinoma pljuč. Zmanjšuje negativne posledice
sevanja in kemoterapije z izboljšanjem imunskega sistema organizma.
8. Dokazan je tudi učinek na glivične infekcije na koži in nohtih ter na tistih, ki so nastale kot posledica
sevanja, kemoterapije, terapije z antibiotiki, uporablja se lokalno in oralno.
9. Zato ker vsebuje potrebne mikroelemente, izboljšuje absorbcijo kalcija in povečuje gostoto kosti, se priporoča
pri osteoporozi.
10. Ker je močan imunostimulator, je lahko v veliko pomoč pri vseh boleznih, ki so povezane z motnjami
imunskega sistema. 
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Basic Capsule
DT002, 180 kapsula
Zeolit 410mg, kapsula: celuloza 90mg

Priporočena dnevna količina:

2 do 3x dnevno po eno kapsulo v vodo. Pri težkih boleznih, pri kemoterapiji, pri malignih tumorjih, pri
zastrupitvi s hrano in podobno, se doze sorazmerno povečajo.

Created by Nature 
DT002
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Detoxamin Skin Powder 
Pomagajte koži!

Zaradi svojih mikropor, ogromne površine in hidrofilije, je zeolit izredno primeren za zlivanje na predel
rane. Skrajša čas koagulacije in pripomore k hitrejšemu celjenju ran. Pri ranah je učinkovita absorbcijska
sposobnost zeolita z amonijakom. Prav amonijak je tisti, ki se pojavlja pri razkroju celic (na področju
poškodovane ali ranjene kože).

Detoxamin puder je čist, aktiviran zeolit in je primeren pri uporabi za: poškodbe, rane, vreznine, opekline,
herpes, genitalni herpes, paradentozo, zobobol, rane v ustni votlini, glivična obolenja nohtov, kože, pike
žuželk, vraščene nohte, preležanine, virusne izrastke, poškodbe lasišča. 
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Skin Powder
DT004, 60g 
100% naravni zeolit klinoptilolit

Priporočena uporaba:

Pri odprtih ranah se puder posipa le na robove ran, dokler reakcija ne privede do popolne eksudacije in
zapiranja rane. Puder za kožo se posipa v tankem sloju 2 x dnevno na mesto obolenja, v kombinaciji z drugo
terapijo. Koža mora biti predhodno navlažena z vodo, še bolje z magnetno vodo. Prav tako se lahko uporablja
pri ustni higieni v primeru parandentoze, raznih umetnih procesih, kot na predelu glave.

Created by Nature 
DT004
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Inja
A6000 - 1
7 x 60 ml (420ml)

Prehransko dopolnilo Inja vsebuje: 

· kurkuma       · vitamin K 
· koencim Q10       · vitamin C
· zeleni čaj       · cink
· vitamini B1, B2, B6, B12      · pantotenska kislina
· holin        · kofein
· biotin        · sladkano z ekološko agavo - brez umetnih sladil
· folna kislina       · ne vsebuje glutena in laktoze
· vitamin D

Vaše celice vsakodnevno počnejo neverjetne stvari, zato da se počutite dobro. Čas je, da tudi vi storite 
nekaj dobrega zanje. Za dobro počutje na fizičnem nivoju potrebujemo tako pozitivno miselnost kot tudi 
dobro prehranjenost organizma. Takrat šele lahko rečemo ‘da’ svojemu notranjemu jazu.

ZATO SMO USTVARILI INJO.

Inja je novo dopolnilo k vaši prehrani. Je skupek mikro hranil iz kurkume, zelenega čaja in Q10 v tekoči 
obliki.
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KURKUMA
 

Čeprav kurkumo kot  začimbo uporabljamo že 
tisočletja, so bile njene lastnosti znanstveno 
raziskane šele pred kratkim. Posebno pomembni 
sestavni del te korenine je kurkumin, ki ima 
močno oranžno rumeno bravo in aromo. V 
izdelku je kurkumin prisoten v tekoči obliki, kar 
pomeni, da je po zaužitju njegova bioavailabilnost 
zelo visoka, saj telo mikro hranila tega ekstrakta 
lahko hitro vsrka in jih dostavi tja, kjer so le-ta 
potrebna: v celice.

ZELENI ČAJ

Zeleni čaj je v Aziji poznan že tisočletja. Dandanes 
je ta čaj visoko cenjena zdravilna rastlina, ki se 
uporablja v različne namene in na različne načine. 
Izdelek Inja vsebuje zgolj ekološko pridelan zeleni 
čaj.

Q 10

Q10 je koencim, ki sodeluje pri tvorbi energije 
znotraj vsake telesne celice. Delno ga telo 
proizvaja samo, delno pa ga pridobi iz hrane. Q10 
saj zaradi širokega spektra svojih sposobnosti 
deluje na različnih nivojih celičnega delovanja, 
zato je več kot le sestavina v anti-aging izdelkih.

inja ·  17

•  Cink in vitamin C
pomagata ščititi celice pred oksidativnim stresom.

•  Vitamin D in folna kislina
pripomoreta k normalnemu delovanju imunskega 
sistema.

•  Niacin in vitamin B12
zmanjšujeta utrujenost.

HRANILNE VREDNOSTI    60 ml  per                PDV
Vitamin C    60 mg  75%
Vitamin B1   1.1 mg  100%
Vitamin B2   1.4 mg  100%
Niacin    16 mg  100%
Pantotenska kislina   6 mg  100%
Vitamin B6   1.4 mg  100%
Vitamin B12   5 μg  200%
Folna kislina   200 μg  100%
Vitamin K   60 μg  80%
Biotin     62.5 μg  125%
Vitamin D   7.5 μg  150%
Cink    10 mg  100%
Koencim Q10   30 mg  **
Holin    100 mg **
Kurkuma    240 mg **
od tega kurkumin   22g  **
Zeleni čaj    100 mg **
od tega katehin   20 mg  **
Kofein    30 mg  **



Magnetna bandaža za hrbet
5000 - 1
BND｜MPA｜0,08

Nežna naravna energija za vaše dobro počutje. 

Atributi:

· opremljen je z visoko kakovostnimi, velikimi, bipolarnimi magneti
· zaradi specialne mešanice vlaken je antimikroben
· omogoča prijetno nošenje
· ustvarja blagodejno toploto in pomaga zmanjševati napetost
· snemljiv pas omogoča lažjo namestitev
· izredno preprosta za uporabo
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z bipolarnimi magneti

Made in Germany for ENERGETIX GmbH & Co. KG, Bingen
Certificirano v skladu z Zakonom o medicinskih pripomočkih.
DIN EN ISO 13485: 2007



Kaj pravijo zdravniki: 
Zdrs medvretenčne ploščice

Spinalni diski so slabo hidrirana tkiva in spremembe so hitro vidne. To lahko vodi k zdrsu (herniji) diska. Na 
voljo so rešitve kot so izboljšanje telesne drže, krepitev mišic ali kot zadnja možnost, operacija.  Odlična 
rešitev je izboljšati prekrvavitev teh tkiv in to lahko storimo z magneti. Stranski produkti in strupi iz 
hrbteničnih diskov so vsekakor bolje odstranjeni z izboljšanjem metabolične stimulacije. 

Osteoartritis

Pri tem stanju je najpomembneje ostati aktiven, vendar pa naj telesne aktivnosti ne bodo obremenilne za 
sklepe. Včasih je težko premagati zgodnje bolečine. Veliko takšnih pacientov navaja, da se ob redni 
aktivnosti počuti bolje, če tudi so na začetku težko premagovali bolečine. Magneti lahko zmanjšujejo prag 
bolečine s tem, ko povečujejo sproščanje endogenih transmiterjev, kar mnogim omogoča lažje gibanje. 
Prevodnost živcev je prav tako spremenjena, v nadaljevanju pa pride do izboljšanja prekrvavitve in preskrbe 
s kisikom. 

Multipla skleroza

Multipla skleroza je bolezen centralnega živčnega sistema, ki povzroča vnetje živcev. Vzroki za vnetja še niso 
popolnoma pojasnjeni. Mogoče je, da magneti izboljšujejo vnetno reakcijo s spremembo imunskega sistema 
in izboljšanjem celičnega metabolizma. Prav tako se izboljša prekrvavitev in zmanjša intenziteta krčev. 
Magneti izboljšujejo specifično prevodnost živcev. 

Revma

Revma je splošen izraz za širok spekter bolezni, toda vse so rezultat spremenjenega imunskega sistema.  To 
lahko vodi k vnetju veznih tkiv , sklepov, sluznice in krvnih telesc. Baker - dolgo poznan kot sredstvo s 
pozitivnimi učinki na revmatska obolenja - kombiniran z magneti lahko pomaga v vseh naštetih 
zdravstvenih težavah. Ta kombinacija dvigne in normalizira imunski sistem. Prav tako so tkiva bolje 
preskrbljena s kisikom, izboljšata pa se celična presnova in prekrvavitev. 
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Magnetno polje radialno 
orientiranih polnih segmentov 

z izmenično polarnostjo



Univerzalna magnetna bandaža za sklepe
5001 - 1

Nežna moč za vaše sklepe.

Atributi:

· razbremeni pritisk na vaše sklepe
· ima vgrajene visoko kakovostne bipolarne magnete
· zaradi integriranih srebrnih ionskih vlaken deluje antibakterijsko
· namestitveni trakovi v treh velikostih omogočajo vsestransko uporabo
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MagnetComfort
5001 - 1

Udobje in wellness med sproščanjem in spanjem v sedečem položaju.

Atributi:

· z osmimi neodimskimi magneti v predelu vratu in ramen (vsak z 0,12 tesla)
· zaradi spominske pene se izjemno lepo prilega
· iz mehkega in prijetnega materiala
· enostavna uporaba in lahka prilagodljivost
· snemljiva in pralna snemljiva zunanja prevleka
· v kompletu s priročno torbico
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MagnetRelax
4000 - 1
LAX｜MPO｜0,12

Maska za sproščanje in prijetno počutje.
MagnetRelax je sprostitvena maska, ki tako na poti kot doma omgoča optimalno zaščito pred motečo svetlobo. 

Atributi:

· ima sedem neodimskih magnetov z visoko močjo (vsak z 0,12 tesla)
· nudi intenzivno regenerativno sprostitev
· izdelana je iz koži prijetnega materiala
· nastavljiv naglavni trak omogoča lahko in popolno namestitev maske 
· snemljiv pas omogoča lažjo namestitev
· izredno preprosta za uporabo
· v kompletu s priročno torbico
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Magnet4go
Vložki z neodimski magneti. HODITE ZDRAVO!!!!

Starodavna veščina, kako z masažo refleksnih con na stopalu ohraniti dobro energijsko stanje, s katero se doseže zmanjšanje 
fizične in psihične napetosti in se s tem popravlja splošno stanje organizma , je bila dolgo čuvana skrivnost, ki so jo poznali 
samo izbranci. Zahvaljujoč novemu proizvodu Magnet4Go vložkom, pa je sedaj ta skrivnost na voljo vsem, ki želijo ohraniti 
in izboljšati zdravje.

Večslojni anatomski vložek, , ki vsebuje 6 visoko kvalitetnih neodimskih magnetov, garantira komfortno hojo in s tem ust-
varja prijeten občutek v celem telesu. Mikrofibra omogoča kroženje zraka, kar ustvari optimalno okolje znotraj obutve in 
s tem omogoča »dihanje« stopala.

Zaradi minimalne teže, lahke obdelave in odpornosti na pokanje, se mehki EVA material na veliko uporablja v izdelavi bio-
medicinskih izdelkov. Blazinice v predelu pete in prstov, s t.i. »antišok« funkcijo garantirajo udobnost pri vsakodnevni hoji, 
»Spominski« lateks pa se prilagodi stopalu in blaži pritiske na stopalo in s tem tudi večurna hoja postane užitek.

VELIKOST ŠIFRA ARTIKLA

EU 36/37 | UK 3-4 | US 4-5 MW2800-1

EU 38/39 | UK 5-6 | US 5,5-6,5 MW2800-2

EU 40/41 | UK 6,5-7,5 | US 7-8 MW2800-3

EU 42/43 | UK 8-9 | US 8,5-9,5 MW2800-4

EU 44/45 | UK 9,5-10,5 | US 10-11 MW2800-5
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Mikrofiber za 
absorbcijo vlage.

Podpora za peto 
je izdelana iz 
perforiranega 
EVA materiala.

Šest neodimskih 
magnetov vsak po 

0,12 tesla (1200G)
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Udobne blazinice za 
velike prste

Gel blazina

Spominski lateks 
za popolno udobje

Vzdržljiv, mehak 
EVA material

Anatomska oblik, ki 
omogoča enakomerno 
porazdelitev pritiska
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Magnawell • 31

Neodimski magneti v vložkih za čevlje so razporejeni tako, da stimulirajo posamične točke stopala, ki pripadajo vsakemu 
notranjemu organu posebej. S stimulacijo posameznih točk na stopalu se spoduja proizvodnja dobrih hormonov in sicer 
endorfina (hormona sreče) in serotonina, ki so indikatorji dobrega razpoloženja. Poleg tega z vsakodnevno hojo v trajanju 
vsaj 30 minut tudi zmanjšujemo rizik za nastanek srčno-žilnih obolenj in s tem pripomoremo k daljšemu življenju.

Vložki za čevlje Magnet4Go se priporočajo za:
- Zmanjšanje fizične in psihične napetosti
- Sprostitev mišic
- Stimulacijo duhovnih funkcij
- Ravnotežje metabolizma
- Izboljšanje cirkulacije krvi in limfe
- Boljše razstrupljanje
- Dvig splošnega energetskega stanja

Redna uporaba vložkov za čevlje Magnet4Go lahko tudi lajša :
- Glavobole
- Nespečnost
- Depresijo
- Bolečine v spodnjem delu hrbtenice

Pri uporabi teh vložkov moramo biti previdni in se pred uporabo posvetovati v primeru:
- Nosečnosti
- Oseb, ki imajo vgrajen pacemaker
- trombozi 

Vložki za čevlje Magnet4Go so odlična dopolnitev magnetnemu nakitu in drugim Magnawell izdelkom, ki pri redni vsakod-
nevni uporabi lahko zagotovijo najboljše dolgoročne rezultate.
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