
Energetix lansează
Immune Power Drink!

Acum Energie
şi din interior!



Completare excelentă pentru alimentaţia 
modernă

Forţa naturală a magnetului dubleaza
eficienta produselor naturale 

Clienţii interesaţi de magnetoterapie sunt 
clienţi pentru Immune Power Drink

venituri suplimentare şi de constante
datorită consumării Immune Power Drink

De ce Power Drink de la Energetix?



De ce IMMUNE Power Drink?

Slăbirea funcţiei imunitare naturale este
determinata de:

Inaintarea in varsta

Rezistenţa bacteriilor la antibiotice

Activitate turistică intensă şi alimentaţie 
neregulata

Sistem imunitar bolnav care favorizează 
apariţia multor boli

Fortificarea şi protejarea sistemului 
imunitar reprezintă secretul pentru o viaţă 
sănătoasă



Una dintre cele mai importante vitamine de susţinere a 
sistemului imunitar

Leac tradiţional cu potenţial antibacterian şi 
antioxidant ridicat

• Suc de afine americane 

• Resveratrol „prelungitorul vieţii“

• Concentraţie ridicată de Vitamina C

• Multe alte substanţe din plante

Cum fortifică Immune Power Drink
sistemul imunitar?

Probabil explicaţia pentru „Paradoxul francez“



O lungă tradiţie ca plantă vindecătoare
Foarte studiată din punct de vedere ştiinţific
Împiedicarea andocarea bacteriilor in corp
Asigură Protecţie faţă de infecţiile cu 
Helicobacter pylory
Împiedica depunerille de colesterol
Are un potenţial antioxidant foarte ridicat !

(> de 10 ori decât Vit. C şi de 37 de ori decât Vit. E!)

Ce are atât de special afina 
americană ?



• Are acelaşi efect ca şi o dietă bazată pe calorii reduse
cu influenta pozitiva asupra proceselor de îmbătrânire

• „Are efecte minunate împotriva îmbolnăvirilor, coagularea
rapida a sangelui in cazul leziunilor, împiedicarea înmulţirii 
viruşilor etc.“ *

Ce are atât de special 
Resveratrol?

Exista doar în anumite plante, în special în 
strugurii negri!
Nu în orez, nu in porumb, nu in secară, nici in grâu si nici 
in cartofi !

* Din: Freiburger UNI-Magazin, Decembrie 2004, pag. 30



• Sistemul imunitar este susţinut în mod special de 
aceasta vitamina împotriva infecţiilor în organism

• Radicalii liberi sunt neutralizaţi în corp

• Pereţii interiori ai arterelor sunt neteziţi şi astfel este 
evitată arteroscleroza (până la infarct)

Ce are atât de special 
Vitamina C ?

Stressul oxidativ, nicotina, influenţele 
mediului înconjurător şi consumul de 
enregie conduc la un necesar ridicat de 
Vitamina C, care cel mai adesea nu este 
acoperit prin alimentaţia obisnuită.



Produs natural cu eficacitate mare a substanţelor 
componente, dovedit ştiinţific
Fortificarea sistemului imunitar - „cheia sănătăţii“

Concentraţie deosebit de mare de antioxidanţi
Foarte eficient in prevenire şi vindecare
Doză suficienta pentru o lună intr-o singură sticlă

Supradozarea este aproape imposibilă*

Ce-l face pe Immune Power Drink
atât de special?

• Totuşi atenţie la supradozare extremă



Persoane
• de orice vârstă, sănătoase sau bolnave*
• care vor să prevină eficient şi durabil bolile şi care vor să 

trăiască mult
• cu nivel scazut de energie
• cu consum mare de energie (sportivi)
• care sunt predispuse la inflamaţii
• cu predispoziţie la arteroscleroză şi tumori
• cu inflamaţii grave ale mucoasei stomacale

(Helicobacter pylori)
• copii ca prevenire a apariţiei cariilor

Cine ar trebui să folosească
Immune Power Drink ?

* În caz de dubii consultaţi medicul



… consumaţi fructe proaspete, peşte, aveţi o alimentaţie 
săracă în grăsimi şi bogată în substanţe de balast …

… nu fumaţi şi consumaţi puţine băuturi alcoolice …

… nu sunteţi supus nici stressului, nici agitaţiei …

… sunteţi sănătos tun şi dormiţi suficient …

… vă protejaţi suficient împotriva bolilor contagioase …

… nu sunteţi supus unui mediu încărcat ...

Atunci într-adevăr nu aveţi nevoie de ea!

Nu aveţi nevoie de Immune Power 
Drink dacă …

http://www.smiley-channel.de/../grafiken/smiley/pictureview1.5.php?show=nahrung/essen&do=smiley-channel.de
http://www.smiley-channel.de/grafiken/smiley/anzeige.php?bild=krank/smiley-channel.de_krank008.gif
http://www.smiley-channel.de/../grafiken/smiley/pictureview1.5.php?show=schlafen&do=smiley-channel.de
http://www.smiley-channel.de/../grafiken/smiley/pictureview1.5.php?show=wetter&do=smiley-channel.de
http://www.smiley-channel.de/grafiken/smiley/anzeige.php?bild=fahrzeug/smiley-channel.de_fahrzeug067.gif
http://www.smiley-channel.de/grafiken/smiley/anzeige.php?bild=froehlich/smiley-channel.de_froehlich015.gif


Recomandat:
1 sau 2 linguri pe zi de Immune Power Drink diluate dupa

gust
O sticla de Immune Power Drink este suficienta timp de o 

luna intreaga

Cum putem consuma Immune 
Power Drink ?
• cu apă sau suc natural de fructe 
• deosebit de potrivit pentru cocktailuri
• foarte gustos pe îngheţată şi deserturi 
• ………..
• Atenţie! Caldura anuleaza eficienta vitaminelor.



• Produs de consum – simplu de utilizat

• Venit suplimentar şi de lungă durată 

• Foarte eficient si convenabil, porţia zilnică doar 0.5 €

• Accesorii promoţionale

Cum se vinde Immune Power Drink
la Energetix?



• Produs fabricat din cele mai bune substanţe naturale
dovedite stiintific

• Proces tehnologic foarte riguros de fabricaţie
• Producător german exclusiv doar pentru ENERGETIX
• Control permanent al calităţii conform directivelor stricte 

in vigoare ale Comunitatii Europene

Numeroase garanţii pentru produs:

Cum se vinde Immune Power Drink
la Energetix?



Sticla Lux Energetix Immune Power Drink Suport magnetic

individual sau pachet

Cum se vinde Immune Power Drink
la Energetix?



Pliantul Immune Power Drink



Immune Power Drink 
pentru TOŢI!

SI ACUM



• British Medical Journal, 2001
• The Canadien Journal of Urologie, 2002
• Journal of the American Medical Association, 2002
• American Journal of Clinical Nutrition, 2003
• National Meeting of the American Chemical Society, 2004

Articole din publicaţiile 
internationale (1)

„Sucul de Afine elimina apariţia
infecţiei tractului urinar cu până la 50%“



• The Journal of the American Dental Association, 1998
• International Association of Dental Research 

Conference, 2004
• The Journal of Oral Microbiology Immunology, 2004
• Journal of Antimicrobioal Chemotherapy, 2004

„Sucul de Afine reduce formarea 
tartrului şi depozitarea de bacterii în 
cavitatea bucală”

Articole din publicaţiile 
internationale (2)



• Federation of European Microbiological Societies
(FEMS), 2000

• Chinese Journal of Digestive Diseases, 2003
• Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 2004
• Heliobacter, 2005

“Consumul zilnic de suc de Afine ţine 
sub control infecţiile cu Helicobacter
pylori“

Articole din publicaţiile 
internationale (3)



• Life Sciences, 1998
• Journal of Medical Food, 2000
• Jounal of the Science of Food and Agriculture, 2001
• Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2002
• American Chemical Society National Meeting, 2004
• Canadien Cardian Cardiovascular Society Annual

Congress, 2004

“Afina se dovedeşte ca fiind o 
metodă eficientă de împiedicare 
a oxidării colesterolului LDL“

Articole din publicaţiile 
internationale (4)



• Journal of Agricaltural Food Chemistry, 2002 & 2004
• Journal of Nutrition, 2004
• USDA Database for the Proanthocyanidin Content of 

Selected Food, 2004

“Afinele au cel mai mare efect 
antioxidant comparativ cu toate 
fructele care se găsesc în mod 
obişnuit în comerţ!”

Articole din publicaţiile 
internationale (5)



Dartmouth, Massachusetts, Journal of Food and Acriculture, 2006 

“Cele mai recente studii
demonstreaza că substanţele 
conţinute de afine stopează 
formarea tumorilor”

Articole din publicaţiile 
internationale (6)



Rosenkranz u.a., 

Inhibarea receptorului PDGF de flavonoidele din vinul rosu reprezinta 

o explicatie la nivel molecular pentru "Paradoxul Francez“

FASEB J., 2002

„Resveratrol este probabil 
explicaţia cea mai buna pentru 

„Paradoxul Francez“...“

Articole din publicaţiile 
internationale (7)



Life Extention Magazin, 2003

“Cercetările arată că Resveratrol poate 
proteja creierul de stressul oxidativ,
îndeosebi prin adaos de  Vitamina C …
Acest lucru poate proteja împotriva 
bolilor, care sunt provocate de radicalii 
liberi, ca de exemplu Alzheimer.“

Articole din publicaţiile 
internationale (8)



Life Extention Magazin, 2003

„Resveratrol a fost dovedit stiintific in:

•Anihilarea durerilor

•Stoparea dezvolarii bacteriilor care provoaca 
ulcerele de stomac ce pot duce la cancer

•Foarte eficient impotriva cancerului de piele

•Protejearea leucocitelor si a ADN-ului

Resveratrol a devenit primul supliment 
recunoscut care activeaza gena longetavitatii.“

Articole din publicaţiile 
internationale (9)



Vă dorim multă
sănătate cu

Immune 
Power Drink
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