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BUDAPEST 2. KLUB
Energy Klub Zugló, XIV. Stefánia út 81. fsz. 2.
Nice Hajgyógyászat
Haj- és fejbőrpanaszok – hajhullás, hajritkulás, ko-
paszodás, őszülés, korpásodás, túlzott zsírosodás, 
stb. külső és belső okainak feltárása, személyre 
szabott terápiás javaslat összeállítása. Hormoná-
lis eredetű panaszok – cikluszavar, klimax, túlzott 
szőrösödés, acne, kopaszodás, PCOS, inzulinre-
zisztencia – okainak feltárása műszeres méréssel, 
személyre szabott ENERGY terápia készítése.
Minden hétfőn és csütörtökön 10:00-15:00  óra 
között ingyenes termékbemérés illetve termék-
választómérés, biorezonanciás candidaszűrés.
 ÁLLAPOTFELMÉRÉSEINK: Mikrokamerás hajvizs-
gálat, speciális skalpdiagnosztika, biorezonanciás 
góckutatás, műszeres allergiavizsgálat és ételér-
zékenység mérése, parazitaszűrés, candidaszűrés, 
demodex atka-szűrés, ásványi anyagok és vitami-
nok hiányának pontos meghatározása.
Előzetes bejelentkezés szükséges: 
info@nicehajgyogyaszat.hu, 
Kis Éva klubvezető, 06-30/754-5417, 
Szabó Erzsébet, 06-30/754-5416. 
Honlapunk: www.nicehajgyogyaszat.hu
Nyitvatartás: hétfőtől-csütörtökig  
09:00-17:00 óráig, pénteken zárva.

BUDAPEST 4. KLUB
ENERGY Klub Buda,
1027 Budapest, Horváth u. 19-23. fsz., 
kapukód: 51., a klub oktatóterme.
A  klubban folyamatosan igénybe vehető a díj-
mentes energetikai állapotfelmérés. Lehetőség 
van továbbá Bach-virágterápiás konzultációra, 
valamint lelki gondozásra.

További info: Koritz Edit, (20) 504-1250, 
energybuda@energyklub.hu
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 10.00-18.00 óráig, 
péntekenként 10.00-17.00 óráig.

BUDAPEST 5. KLUB
ENERGY Belváros Klub,  
1085 Budapest, VIII., Baross u. 8., fszt. 1.,  
kaputel.: 12. (2 percre a Kálvin tértől). 
BELÉPŐ ÚJ KLUBTAGOKNAK INGYENES MÉRÉSEK, 
ELŐZETES BEJELENTKEZÉSSEL:
Meridiánok mérése, Meridimer készülékkel (idő-
pont-egyeztetéssel). A javasolt ENERGY termékek 
személyre igazítása, adagolások beállítása.
TOVÁBBI ÁLLAPOTFELMÉRÉSI LEHETŐSÉGEK, TE-
RÁPIÁS KÍNÁLATUNK:
Keleti arcdiagnosztika, terápiás javaslattal. Álla-
potfelmérés Magnetspace testelemző készülék-
kel. Fitoterápiás szaktanácsadás, csakrák energeti-
kai állapotának áttekintése, mérés, harmonizálás. 
Biofizikai vizsgálat és terápia lehetősége Sensitiv 
Imago készülékkel, termékjavaslattal és személyre 
szóló adagolás beállításával. 
Hormonegyensúly-tanácsadás előzetes idő-
pont-egyeztetéssel. Tartja: Puhl Andrea fitote-
rapeuta természetgyógyász, ENERGY tanácsadó. 
Pedagógiai szaktanácsadás előzetes idő-
pont-egyeztetéssel. Tartja: Németh Enikő tanító, 
tehetségfejlesztő szaktanácsadó, differenciáló 
pedagógus, ENERGY tanácsadó.
Jelentkezés a fenti tanácsadásokra az 
energy.belvaros@gmail.com, vagy az ENERGY Bel-
város Klubban és elérhetőségein.
Szerdánként egy, összevont csoportban 16.45 
órai kezdéssel: Mozdulj-lazulj velünk! Rendezvé-
nyünk keretében rendhagyó jóga, hogy jól érez-

zük magunkat. Juhász Irén ENERGY tanácsadó 
irányításával.
Bejelentkezés, további információ: 
Németh Imréné Éva és Németh Imre klubveze-
tőknél. Telefon: +36/20-9310-806,
energy.belvaros@gmail.com
Nyitvatartás: K-P: 12-20  óráig, szombaton 
10-15.30 óráig. Hétfőnként a klub zárva tart. 
FIGYELEM! Nyári nyitvatartásunk (június 15-től, 
augusztus 31-ig): K-P 12-19 óráig, szombaton 
9-12 óráig. Hétfőnként a klub zárva tart.
A  nyitvatartás részleteivel kapcsolatos, aktuális 
információkat az ENERGY Belvárosi Klub Facebook 
oldalán figyeljék!

DEBRECEN
Füredi Kapu Lakópark, Böszörményi út 68.  
J épület, földszint
FIGYELEM! A klub július 22-től július 29-ig zárva 
tart. Ez idő alatt a futáros megrendelés felvétele 
és a csomagküldés is szünetel.
További információ:  
Kovácsné Ambrus Imola klubvezető, 
tel.: 06/30/458-1757, 
Kovács László klubvezető, 
tel.: 06/30/329-2149, 
e-mail: info@imolaenergy.hu

GYŐR
Szent István út 12/3., fsz. 4.
Tanulási- és magatartásproblémás gyerekek segí-
tése fejlesztőpedagógus közreműködésével.
Minden klubtagunkat és barátait szeretettel vár-
juk! 
Bejelentkezés szükséges a klubban, vagy Zsilák 
Juditnál a 0630/560-4405 telefonszámon.

klub dátum előadó / téma helyszín kontakt

PÉCSI  
KLUB

Július 17-18., 
szerda-csütörtök 
és 23-24.,  
kedd-szerda

TANÁCSADÓKÉPZÉS Pécs,  
Tompa Mihály u. 15.

Molnár Judit,  
06/30/253-1050,  
energy.pecs@freemail.hu

SIÓFOKI  
KLUB

Július 4.,  
csütörtök,  
18.00 óra

ELŐADÁS / Ángyán Józsefné természetgyógyász: Bélszindró-
ma – SIBO tünete, háttere. A szervezet támogatása ENERGY 
termékekkel.

Siófok,  
Wesselényi u. 19.,  
a klub oktatóterme

Ángyán Józsefné,
06/20/314-6811,
margagitika@gmail.com

Július 18.,  
csütörtök,  
18.00 óra

ELŐADÁS / Ángyán Józsefné természetgyógyász: Pajzsmi-
rigyfunkciók és SIBO kapcsolata. A szervezet támogatása 
ENERGY termékekkel.

Augusztus 1., 
csütörtök, 18.00 óra

ELŐADÁS / Ángyán Józsefné természetgyógyász: Tűz elem 
sajátosságai. A szervezet támogatása ENERGY termékekkel.

Augusztus 15., 
csütörtök, 18.00 óra

ELŐADÁS / Ángyán Józsefné természetgyógyász: Szív- és 
érrendszer támogatása ENERGY termékekkel.

Augusztus 29., 
csütörtök, 18.00 óra

ELŐADÁS / Ángyán Józsefné természetgyógyász: Föld elem 
sajátosságai, felkészítése ENERGY termékekkel.

SZENTESI 
KLUB

Július 19.,  
péntek,  
18.00 óra

ELŐADÁS / Dr. Rideg Róbert természetgyógyász, fitoterape-
uta: Candida gomba okozta betegségek megelőzése és kie-
gészítő kezelése.

Szentes,  
Tóth József u. 10-14., 
Szentesi Művelődési 
Központ

Fábján Júlia,
06/30/955-0485,
julia@metafor.hu

SZOMBATHELYI 
KLUB

Július 12., 
péntek,  
17.00 óra

ELŐADÁS / Ángyán Józsefné természetgyógyász: 5 elem  – 
Tűz, a nyár eleme.

Szombathely,  
Dr. Antall József tér 1., 
Berzsenyi Dániel Könyvtár

Nánási Eszter,  
06/30/852-7036,  
eszterbiobolt@outlook.hu

Klubprogramok
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KAZINCBARCIKA
Barabás M. u. 56.
Minden kedden 15-18 óra között klubnap.
További információ: Ficzere János klubvezető, 
tel.: 0630/856-3365.

MICKOLC
Zsolcai kapu 9-11., I. em.
Július 22-én és augusztus 26-án, hétfői napo-
kon 14:00-16:00  óráig: a miskolci klubban in-
gyenes számítógépes állapotfelmérést és orvosi 
tanácsadást tartunk. 
Tanácsadó orvos: dr. Hegedűs Ágnes. Idő-
pont-egyeztetéshez bejelentkezés, további infor-
máció: Ficzere János klubvezető, 0630/856-3365.
Nyári szabadság miatt 07. 12-én és 07. 19-én, pén-
teki napokon, valamint 08. 19-én, hétfőn a klub 
zárva lesz.

SZOLNOK
Zsálya Herbaház és Egészségház oktatóterme
Szolnok, Arany János. u. 23.
ÁLLAPOTFELMÉRÉS hétfőtől-péntekig, 9.00  és 
17.00 óra között díjazás ellenében vehető igény-
be, előzetes időpont-egyeztetés alapján. 
A felmérés Supertronic, Meridim és MiniQuantum 
készülékkel történik, valamint kínai asztrológia 
és numerológiai tanácsadás segítségével. A mért 
eredmények ismeretében ENERGY termékek aján-
lása.
Az Egészségházban különböző masszázsfajták, 
természetgyógyászati, orvosi rendelések vehetők 
igénybe, melyekhez előzetes időpont-egyeztetés 
szükséges.
További információ és jelentkezés Németh 
Istvánné Éva klubvezetőnél
Tel.: 06/56/375-192, 06/30/292-8399
szolnokegeszseghaz@gmail.com

ZALAEGERSZEG
ENERGY Klub, Mártírok u. 17.
júl. 8-án (hétfő) 17-18 óra Pajzsmirigy szűrés
júl. 9-én (kedd) 17-18 óra  
Mit tehetsz magadért? – Földelés
júl. 15-én (hétfő) 17-18 óra Parazita szűrés
júl. 16-án (kedd) 17-18 óra Hormon szűrés
júl. 22-én (hétfő) 17-18 óra  
Személyes terméktanácsadás
júl. 23-án (kedd) 17-18 óra Szemtréning
júl. 29-én (hétfő) 17-18 óra  
Gerinc állapotfelmérés és szűrés
júl. 30-án (kedd) 17-18 óra Reflux szűrés
aug. 12-én (hétfő) 17-18 óra Bőrbetegségek 
szűrése
aug. 13-án (kedd) 17-18 óra Szemtréning
aug. 14-én (szerda) 17-18 óra Parazita szűrés
aug. 26-án (hétfő) 17-18 óra  
Hajproblémák szűrése
aug. 27-én (kedd) 17-18 óra Pajzsmirigy szűrés
aug. 28-án (szerda) 17-18 óra  
Személyes terméktanácsadás
A programok a résztvevők számára ingyenesek.
A  programokat vezeti: Takács Mara klubvezető. 
Érdeklődni lehet: 70/60-777-03 vagy 
mara.energy@gmail.com és www.maraboszi.hu

ELŐZETES

DEBRECENI KLUB
Szeretettel meghívjuk 2019. szeptem-
ber 18-án, szerdán, 17.30 órakor  kez-
dődő RENDEZVÉNYÜNKRE, melynek 
témája: Hormonrendszerünk működé-
se és annak zavarai – a természetes 
megoldások tükrében. Menstruáci-
ós problémák,  pajzsmirigyzavarok, 
hormonális egyensúlytalanságok. 
Előadó:  Ráczné  Simon  Zsuzsanna 
ENERGY vezető szakoktató, hormone-
gyensúly-terapeuta.

Az  előadás  után természetgyó-
gyász, hormonegyensúly szakembe-
rekkel rövid konzultációra, tanács-
adásra van lehetőség. Ezen kon-
zultációkra kizárólag személyesen, 
közvetlenül az  előadás  előtt, 17.00 
és 17.30 között lehet bejelentkezni.   
A rendezvény helyszíne:  Minerva Pan-
zió konferenciaterme, Debrecen, Kos-
suth u. 59. 

Szeretettel várjuk Önt és kedves 
családtagját, ismerősét is! A rendez-
vény ingyenes.

ALAPSZINTŰ TANÁCSADÓI SZAK-
MAI KÉPZÉS indul Dr. Czimeth Ist-
ván vezetésével. Szeretettel várjuk 
minden kedves regisztrált ENERGY 
tanácsadó és klubtag jelentkezését, 
aki szeretné bővíteni ismereteit az 
alábbi témakörökben: az ENERGY 
készítmények hatékony alkalmazása, 
ismerete, hatásmechanizmusa, bioin-
formációk ismertetése. A Pentagram® 

regeneráció, az ENERGY filozófiája, a 
Hagyományos Kínai Orvoslás (HKO) 
alapelvei.

A  tanfolyam időpontja: október 
19–20., szombat és vasárnap, 8.30–18.00 
óra. A  képzést vezeti: Dr. Czimeth 
István minisztériumi természetgyó-
gyász vizsgáztató, ENERGY szakoktató.

A  képzés helye: Minerva Panzió 
oktatóterme, Debrecen, Kossuth u. 59.

A  tanfolyam díja: 20.000 Ft, mely 
összeg mellé egy 5000 Ft értékű 
kupont adunk ajándékba. A  kupon 
2019. november 1–30-ig vásárolható le 
az ENERGY klubokban. 

Azon kedves tanácsadóink számá-
ra, akik már hivatalosan elvégezték az 
elmúlt években az alaptanfolyamot és 
oklevelet kaptak, 5000 Ft-os ismétlődíj 
ellenében lehetőség van tudásuk fel-
frissítésére.

Jelentkezés és további Információ: 
Kovácsné Ambrus Imola klubvezető, 
természetgyógyász, 06/30/458-1757, 
Kovács László klubvezető,  
06/30/329-2149, info@imolaenergy.hu

BALATONFÜREDI KLUB
ALAPSZINTŰ TANÁCSADÓI SZAKMAI 
KÉPZÉS indul a balatonfüredi klub-
ban az ENERGY szakmai programjának 
keretein belül.

Szeretettel várok minden regiszt-
rált ENERGY klubtagot és tanácsadót, 
aki szeretné bővíteni az ismereteit az 
alábbi témakörökben:
 » a hagyományos kínai orvoslás 

(HKO) alapelvei,
 » a Pentagram® regeneráció, az 

ENERGY filozófiája,
 » az ENERGY készítmények összeté-

tele, hatásmechanizmusa, bioinfor-
máció ismertetése,

 » az ENERGY készítmények hatékony 
alkalmazása.

A képzés nemcsak klubtagoknak 
elérhető, hanem bárki érdeklődő szá-
mára nyitott. 

Helyszín: Balatonfüredi Energy klub 
– Biotitok Gyógytéka, Balatonfüred, 
Kossuth u. 19.  

Időpont: 2019. szeptember 7., 14., 
28., október 5. (délután)

A képzés díja: 20.000 Ft
Minden résztvevő ajándékba kap 

egy 5000 Ft értékű kupont, amit a 
következő hónapban tud levásárolni.

Jelentkezési határidő: 2019. 
augusztus 20. 

Jelentkezés, további információ: 
Kelemen Lívia klubvezető, természet-
gyógyász, 06-20/595-3062.
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