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Elektrosmog to główna przyczyna bólu i ciągłego zmęczenia.

Biżuteria magnetyczna doda Ci energii, zlikwiduje ból i ochroni przed 
elektrosmogiem.
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Zapraszamy do Świata ENERGETIX

Energetix to producent biżuterii magnetycznej i produktów wellness z prawie 
dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku światowym a od 12 lat również 
w Polsce.

Motywacją do powstania firmy było połączenie piękna i zdrowia.

Dzisiaj noszenie biżuterii magnetycznej to już konieczność dla człowieka żyją-
cego w ciągłym biegu, stresie i narażonego na olbrzymie dawki promieniowa-
nia elektromagnetycznego.

Biżuteria magnetyczna fizycznie oddziałuje na układ krążenia. Pozwala lepiej 
dotlenić cały organizm. Dotleniona krew dociera do każdej komórki naszego 
ciała, pozwalając na przywrócenie prawidłowej pracy każdego narządu. Do-
datkowo neutralizuje stres i zabezpiecza przed smogiem elektromagnetycz-
nym i dodaje nam tak bardzo potrzebnej do życia energii.

Dzisiaj Energetix to już ponad 15 mln zadowolonych klientów na całym świe-
cie noszących na co dzień naszą biżuterie i liczba ta stale rośnie. Nasze pro-
dukty są dla każdego. Mogą je nosić zarówno dzieci jak i stulatkowie. Dlaczego 
Ty jeszcze ich nie używasz?



Pole magnetyczne przenikało wszechświat na długo wcześniej, zanim pojawiły się 
na ziemi rośliny, zwierzęta i człowiek. Później pole magnetyczne odegrało decydu-
jącą rolę w procesach ewolucji. Nic dziwnego, że wszystkie żywe istoty podlegają 
wpływom pola magnetycznego. 
Dzisiaj wiemy, że naturalne pole magnetyczne ma wpływ na strumień krwi płynącej 
w tętnicach i żyłach, na jony przemieszczające się w płynach międzykomórkowych, 
na ruch organelli wewnątrz żywych komórek oraz procesy przemiany materii. Szcze-
gólnie wrażliwe na te pola są cząstki posiadające tak zwane momenty magnetyczne 
(np. hemoglobina oraz liczne enzymy) uczestniczące w najbardziej intensywnych 
procesach życiowych.
Nawet w słabym polu magnetycznym hemoglobina jak i enzymy zawierające we-
wnątrz metale zwiększają swoją aktywność, dzięki czemu szybciej i wydajniej odby-
wa się cała przemiana materii.
Istotne znaczenie dla funkcjonowania naszego organizmu mają też zmiany fizy-
kochemicznych właściwości zawartej w nim wody, która jako że jest dipolem,  
w obecności pola magnetycznego, znacznie zwiększa zdolność rozpuszczania tlenu, 
poprawia lepkość oraz stężenie jonów wodorowych ( ph ). Pole magnetyczne wy-
wołuje efekt tzw. piezoelektryczny w kolagenie i innych białkach organizmu co ma 
szczególne znaczenie w procesach wzrostu i gojenia się kości. Najnowsze badania 
dowodzą, że zarówno naturalne pola magnetyczne jak i indukowane sygnały elek-
tromagnetyczne są podstawową energią, od której zależy funkcjonowanie organi-
zmu, nasze zdrowie i samopoczucie.

„ENREGIA MAGNETYCZNA 
JEST PODSTAWOWĄ ENERGIĄ, 

OD KTÓREJ ZALEŻY ŻYCIE ORGANIZMU”
Werner Heisenberg – laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
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Czy wiesz, że każdy narząd i komórka ciała podlega wpływom pola magnetyczne-
go i dlatego magnetoterapia może pomóc ciału odzyskać w naturalny sposób stan 
równowagi, przynoszący samowyleczenie. 
          dr med. Ken Wianko

BRAK POLA
MAGNETYCZNEGO

BRAK POLA
MAGNETYCZNEGO

POLE MAGNETYCZNE

POLE MAGNETYCZNE

KAPILARYKRWINKI

BRAK POLA
MAGNETYCZNEGO

BRAK POLA
MAGNETYCZNEGO

POLE MAGNETYCZNE

POLE MAGNETYCZNE

KAPILARYKRWINKI

Biżuteria magnetyczna Energetix to połączenie piękna i zdrowia.
Noszenie jej zapewnia zdrowy, młody wygląd, lepszą kondycję fizyczną jak i psychiczną.
Biżuteria pozwala czuć się dobrze i prawidłowo funkcjonować każdego dnia.
• neutralizuje stres
• dodaje energii 
• przynosi ulgę w bólu głowy i migrenie
• zapewni zdrowy i głęboki sen
• spowolni proces starzenia
• wzmocni odporność
• reguluje ciśnienie krwi

ANTYSTRES,
RELAKS,
ENERGIA

PRZYWRÓĆ RÓWNOWAGĘ 
MAGNETYCZNĄ
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439-2  M
  L
  XL
  XXL *

175zł 205zł 272zł

147zł299zł 355zł
3623-2 M
   L *

3622-2 M
  L
  XL *

3285-6 S
  M 
  L 
  XL *

183-12 M
  L
  XL
  XXL *

DLACZEGO WARTO NOSIĆ BIŻUTERIĘ MAGNETYCZNĄ?

Magnesy neodymowe umieszczone np. w biżuterii stymulują 
organizm do wytwarzania jonów ujemnych - działanie takie 
zapobiega procesom degeneracyjnym.
Poprawiają natlenowanie i przepływ krwi, stwarzają warunki 
do usprawnienia procesów metabolicznych na poziomie ko-
mórkowym. Utrzymanie właściwego poziomu zasadowości 
i natlenienia naszych tkanek jest podstawowym warunkiem 
zdrowia i dobrego samopoczucia.

dr n. med. Leszek Marek Krześniak
 

3590-2 (M–L)

*Produkt z dodatkiem miedzi
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Dr n. med. J. Kunosic sugeruje noszenie
bransoletek magnetycznych:

• niskie ciśnienie - lewa ręka
• wysokie ciśnienie - prawa ręka
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3519-2  S
  M
   L
  XL *

3517-1 (M–XL |   ) *
Ø 3,6 cm

3588-1 (M)

Działanie miedzi:
• poprawia kondycję i wygląd skóry
• łagodzi stany zapalne
• zmniejsza bóle reumatyczne
• wzmacnia serce i naczynia krwionośne

1045-6 S
  M
  L
  XL
  XXL *

978CU-3 (18) *
od 16 do 22mm

166zł

87zł

165zł

355zł

1002zł

*Produkt z dodatkiem miedzi(  ) 1800Gs

Zamów za 1000zł i weź 
dowolny zegarek za 

PÓŁ CENY
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2779-1 (XXXXL)

2049-1 (  ) *

2049-1 (  ) **
674-2

183-12 M
  L
  XL
  XXL *

2876-2 M
  L
  XL *

180zł

180zł

Przód

Tył

180zł
115zł

147zł

167zł

**(  ) 2200Gs

Dodatkowa energia
każdego dnia
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3517-2 (M–XL | ) * 

3543-1 M
        L

3500-1

3293-6 (S–XL)

Stylowo i elegancko

227zł

317zł

1177zł

269zł

(  ) 1800Gs*Produkt z dodatkiem miedzi
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3162-2 (M–XL) *

3341-1 (M–XL)1774-2

3340-1 (M–XL)

3326-2

339zł

340zł

191zł

115zł 362zł

*możliwość grawerowania

Zawsze
udany

prezent
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960-6  M
  L
  XL
  

2928-5 M
  L
  XL
  XXL

1359-5 M
  L
  XL *

440-2 M
  L
  XL
  XXL *

1788-7

1483-3 (16-22mm) *

189zł 260zł 326zł

306zł

173zł

110zł

*Produkt z dodatkiem miedzi
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558-2  S
  M
  L
  XL
  XXXXL

3183-1 (M–XXL)

3394-1

3392-1
3393-1 (S–XL)

  3391-1
225zł

 2578-3 (16-22mm)

  wymienne oczko do pierścionka
 podstawa pierścionka do wymiennych oczek

137zł

160zł
1247zł

249zł
180zł

153zł

Zamów za 1000zł i weź 
dowolny zegarek za 

PÓŁ CENY
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3400-1

934-2 (M–XL)

3405-1 (S–M)
  (M-L)

3401-1

3404-3 (16-20mm)

137zł

279zł

180zł

225zł

198zł *

*cena dotyczy 1 sztuki
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3535-3 (16-22mm)

3565-1 (M–XL)

558-8  S
  M
  L
  XL
  XXXL

3533-1

3534-1

250zł

237zł

360zł

202zł

333zł

W zgodzie z naturą
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Różowe złoto

3424-1 S
  M
  L
  XL
  XXL

3425-3 (16-21mm)

3425-9 (16-21mm)

3590-1 (M–L)

3445-1

3590-2 (M–L)

3425-9 

3425-3 

429zł

225zł

189zł

189zł

225zł

306zł

355zł
295zł
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227zł

699zł

292zł

385zł

3335-1 M-XL
  

3173-1 M
  L

3322-1

3342-1 M-XL
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2898-2 M
  L
  XL
  XXXL

3138-1
3326-1

3621-2 M
  L
  XL *

3171-2  S
  M
  L
  XL

3603-3 (16-21mm)

3296-1 **

3217-1
189zł

137zł

351zł

160zł
263zł

90zł

137zł

175zł

** dodatkowe magnetyczne zapięcie
*Produkt z dodatkiem miedzi
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3347-3 M-L
  XL-XXL

3321-2

3321-1

3358-9 (16-21mm)

3358-3 (16-21mm)

3348-1 (M–L)

3285-6 S
  M
  L
  XL *

3347-1 M-L
  L-XXL

3519-2 M
  L
  XL *

272zł

652zł

167zł

540zł
999zł

205zł

295zł

326zł

218zł

3138-1

3296-1 **

263zł

90zł
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3613-1 (M–L)

3502-1

559-2 (M–XL)

3503-1

292zł

160zł

180zł

216zł
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1812-18 (16-20mm)1812-38 (16-20mm)

1794-8

  2586-2
81zł

 2584-1  S
         M
   L

  - element ozdobny
 - pasek

1808-1

  3124-1
249zł

 2578-9 (17-20mm)
3504-1

3336-1 S-L
  

558-8   S
  M
  L
  XL
  XXXL

3125-2

250zł

227zł

182zł 159zł

218zł

236zł

249zł

199zł

216zł

295zł

  wymienne oczko do pierścionka
 podstawa pierścionka do wymiennych oczek
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961-6   M
  L
  XL
  XXL

3316-1 (  )

3285-14 S
       M
     L
    XL *

183-16 M
  L
  XL
  XXL *

542-1 (M–L)

  588-2
227zł

 470-26 (16-21mm)

366-5 (16-21mm)

2143-4 (16-22mm)

461-1

664-3
164zł

205zł

205zł

317zł

297zł

191zł

173zł

182zł

119zł

279zł

*Produkt z dodatkiem miedzi (  ) 1800Gs
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2575-6 **

3334-1 ***

2700-2

177CU-1 (  ) *

3315-2 M
  L
  XL

3314-1

3625-1 (  )

3608-1

85zł

68zł

261zł

218zł

261zł

263zł

180zł

87zł

*Produkt z dodatkiem miedzi
**zestaw 4 sznurków
*** dodatek magnetyczny do łańcuszków i sznurków(  ) 2200Gs

„Kwiat Życia”
Harmonia 

przestrzeni
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3541-2 S
  M
  L

  2586-1
137zł

 3371-1 M
       L

*Produkt z dodatkiem miedzi 3518-1

3171-2 M
  L
  XL

3350-2 M
   L 
   XL*

3214-1

  3329-1
137zł

 1231-2 (M | 16–21mm)

  3330-1
182zł
  3330-1
180zł

 2213-3 S–L
         L-XXL

137zł 205zł

199zł
324zł

180zł

135zł

92zł

182zł

  - element ozdobny
 - pasek
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461-1

3558-1 (S–L)

3559-1 (S–L)

3149-1 (S–XL)

664-1
1808-2

164zł

159zł

175zł

180zł

182zł
191zł

A może kolczyki 
na ból głowy?

92zł
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2771-1 (M, L)

3326-3

3326-1

  2127-2

  2127-1

Przywróć RÓWNOWAGĘ TARCZYCY
Nosząc kolię magnetyczną

650zł

340zł

160 zł

160zł

750zł
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Szybkie tempo życia, duża dawka stresu, kiepska dieta, chemia w pożywieniu i w kosmetykach, 
zanieczyszczone środowisko - to wszystko wpływa na funkcjonowanie tarczycy, która decyduje 
o pracy całego organizmu. Lekarze szacują, że zaburzenia czynności tarczycy mogą dotyczyć 
co piątego Polaka.

Niedoczynność tarczycy objawia się przygnębieniem, roztargnieniem i poczuciem ciągłego 
zmęczenia, przybieraniem na wadze, zaparciami, zaburzeniami koncentracji. Nieleczona może 
prowadzić do depresji, manii i problemów z pamięcią. O nadczynności tarczycy może 
świadczyć: drżenie rąk, kołatanie serca, nerwowość, pobudzenie, impulsywność, uczucie gorąca, 
bezsenność, utrata wagi pomimo apetytu, wytrzeszcz oczu.

źródło: www.hashimoto.pl/

2771-2 (M, L)
380zł

Przywróć RÓWNOWAGĘ TARCZYCY
Nosząc kolię magnetyczną
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1056-3 (M–XXL) **

3516-1 (S–XL)

3285-10 M
    L
    XL
    XXL

3556-1

3585-1 (M–XL)

2677-1 (L–XL)

319zł

247zł

324zł

189zł

225zł
261zł

**możliwość grawerowania
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56zł

182zł

137zł

182zł

272zł
353zł

191zł

272zł

2161-2 

3269-1

1727-2 **

3148-1

3186-1 (19-24mm)***

3270-2 M
       L
       XL
       XXL *

3542-1 L
      XL

3169-2 M-L
  L–XL

*produkt z dodatkiem miedzi
**w zestawie 3 sztuki
***możliwość grawerowania32



3531-1 (M–XXL) 3346-1 M–L
  XL-XXL 

3572-1 (M–XL) 3159-2  S
  M
  L
  XL
  XXL

3540-2 M
   L

1232-1  M
  L
  XL
  XXL *

263zł 227zł

249zł225zł542zł324zł

Magnetyczny POWER

182zł
3269-1
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3582-2 L
  XL
  XXL  

3536-1 (  )

3286-3 M–L
  L-XL

3537-1

3538-1 (M–XXL) 

877-2 (  ) *

3349-1 M–L
  XL-XXL

3169-1  M–L
  L-XL

340zł

272zł

160zł

243zł

360zł
299zł

189zł

189zł

*produkt z dodatkiem miedzi
(  ) 1800Gs

Powrót do
natury
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2898-10 XL 
     XXL

3122-2 M
  L
  XL *

3580-1 L
  XL

3578-1 (19-23mm) **

3159-3 S
  M
  L
  XL
  XXL

3579-1 **

1235-1  L
  XL
  XXL

998-1

227zł 205zł

247zł 249zł 355zł

261zł

137zł

225zł

*produkt z dodatkiem miedzi

**z dodatkiem węgla
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3527-1 L
  XL 

3183-2 (M–XXL)

2563-1 ***

534-1

923-1 (M–XXL)
  3407-1
180zł

 2213-3 S–L
         L-XXL

272zł

128zł

216zł
324zł

1247zł

45zł

***możliwość graweru

Zamów za 1000zł i weź 
dowolny zegarek za 

PÓŁ CENY

  - element ozdobny
 - pasek
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1775-1 (M–XL)(24-27,5cm)

587-3 (M–L) (23-26cm)  
(L-XXL) (27,5-32cm)*

3557-1 (M–XL)
(24-27,5cm)

3530-1 (M–XL)
(24-27,5cm)

3123-1

Unisex 
z dużą ilością miedzi

BRANSOLETKI NA NOGĘ

Dodatkowo polecane przy:
• zmęczonych, opuchniętych nogach
• problemach reumatycznych
• zimnych stopach
• żylakach
• skłonnościach do rozszerzonych  

i pękających naczynek

Pamiętaj o piciu min. 1,5 litra 
strukturyzowanej wody codziennie

189zł

247zł
160zł

270zł

292zł
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Dodatkowo polecane przy:
• zmęczonych, opuchniętych nogach
• problemach reumatycznych
• zimnych stopach
• żylakach
• skłonnościach do rozszerzonych  

i pękających naczynek
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558-2 (S-XXXXL) 

3389-1 (S–XL) * 

1674-2

3343-1

3344-1

 1673-2
49zł

 611-12

3228-2 (S–M)

2613-3 (S)

137zł

74zł

216zł

69zł

146zł

173zł

149zł

90zł

KOLEKCJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zadbaj o zdrowie i kondycję swoich pociech.
Nosząc biżuterię magnetyczną będą się zdrowo rozwijać.
Lepsza pamięć i koncentracja pozwoli im efektywniej zdobywać 
wiedzę oraz osiągać ponadprzeciętne wyniki w nauce.

*możliwość graweru

HAPPY KIDS :-)
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558-2   S
  M
  L
  XL
   

558-2  

3408-1

3409-1

3408-1

3412-1 (M–XL) 

189zł

159zł

135zł

137zł

137zł

135zł

  - element ozdobny
 - pasek
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558-2 

558-2   S
  M
  L
  XL

3229-1 *

3574-1 S
  M

3304-1
3575-1 (S–L)

3244-1 (M–XL) *

1177-1 *

137zł

137zł

180zł

180zł

115zł

205zł

225zł
115zł

*możliwość graweru
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2811-1 * 3440-1

3574-3 M
 L

3441-1 (M–XL)
175zł

180zł

137zł137zł

Czy wiesz, że we Francji, Włoszech i Izraelu zabroniono uży-
wania Wi-Fi wszędzie tam gdzie przebywają dzieci do lat 3. 

CHROŃ SWOJE DZIECKO PRZED ELEKTROSOGIEM
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2811-1 **

1564-1

 3587-1
49zł

 611-14

2613-8 (S)  

 3586-1
49zł

 611-2

 3606-1 **
49zł

 611-2

3606-1 **

1770-1

 1104-1 **
81zł

 1658-1 *
90zł

 1465-2 (XS–XL)

81zł

74zł
89zł

135zł

115zł

81zł 157zł
81zł

137zł

*element miedziany
**możliwość graweru44



3416-1 (S–XL)
3418-1

3417-1

 3452-1
49zł

 611-14

 3439-1
49zł

 611-2

 - nakładka
 - pasek

157zł

157zł

81zł

81zł

159zł

Hello, Hello

2811-1 **
137zł
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 3597-1
49zł

 611-14

558 S
   M
   L
   XL

157zł
 3598 

49zł
 611-12

157zł
 3596

49zł
 611-14

157zł
 3605-1

49zł
 611-12

157zł
 3596-1

49zł
 611-14

157zł
 3605-1

79zł
 3624-1

 - nakładka ozdobna z magnesem
 - pasek silikonowy - jeden rozmiar - do regulacji

157zł
 3596-1

49zł
 611-2

3627-1 *

2879-1
3577-1

135zł

72zł
137zł

157zł

137zł

*możliwość graweru
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3119-1 (S–L) 

3614-1 (S–XL) 

 3598-1
49zł

 611-12

3598-1

3598-1

3598-1

3118-1

„Od maluszka do staruszka”
poleca dr Ryszard Majkowski

160zł

157zł

157zł

157zł

160zł

157zł

225zł

157zł
 3605-1

49zł
 611-12

157zł
 3596-1

49zł
 611-14
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STREFA WELLNESS
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PIJ STRUKTURYZOWANĄ WODĘ 
„Picie strukturyzowanej wody przywróci nam dobry nastrój, spokojny sen, dobrą 
przemianę materii, czyste drogi moczowe oraz naczynia krwionośne. Jednym 
słowem – dobre zdrowie”

dr n. med. Jelisaveta Kunosić 
PODSTAWKA MAGNETYCZNA do strukturyzacji wody i napojów, wyróżniona 
złotym medalem przez Rektora Politechniki Bukaresztańskiej oraz srebrnym 
medalem przyznanym przez przedstawicieli uczelni medycznych i technicznych w 
Polsce za innowacyjne działanie na wodę.
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152zł
1175-1 (  ) 

292zł
3147-1 (  ) 

Podstawka MAGNETYCZNA 
„KWIAT ŻYCIA”

ZRÓB TEST!

Rozlej wino, piwo lub tonic do dwóch szklanek, jedną z nich postaw na podstawce 
magnetycznej na 10 minut. Spróbuj najpierw napój z podstawki.

Strukuryzowany napój zachowuje nowe właściwości do 30 godzin.

“Kwiat Życia” składa się z wielu, połączonych 
ze sobą kół. Punktem wyjścia jest koło 
środkowe. Odzwierciedla ono geometryczną 
strukturę podstawową, która ukazuje, 
że wszelkie życie wywodzi się z jednego 
pierwotnego źródła. Naczynie z wodą 
umieszczone na podstawce magnetycznej 
o kształcie Kwiatu Życia przypomina sobie 
o tym „pradawnym kodzie”. Woda ponownie 
układa się w symetrię, zgodnie z jej strukturą 
podstawowa, tj. heksagonalną. Kwiat Życia 
to pradawna matryca Stworzenia.

UWAGA: Nie stawiać metalowych naczyń na podstawce.50



202zł
3583-1 (  ) 

152z
400-1 (  ) 

152zł
2103-1 (  ) 

202zł
3607-1 (  ) 

225zł
3560-1 (  ) 

225zł
3560-1 (  ) 

Strukturyzowaną wodę użyj do:
• przygotowania napojów 
• podlewania kwiatów 
• podawania zwierzętom
• mycia i nawilżania twarzy
• przemywania chorych miejsc

202zł
3607-1

202zł
3583-1

152zł
400-1

152zł
2103-1

225zł
3560-1

Podstawka MAGNETYCZNA 
„KWIAT ŻYCIA”
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Masuje i pobudza zakończenia nerwowe  
i czuciowe, jednocześnie poprawiając ukrwienie 
i zmniejszając napięcie mięśni dodatkowo je 
rozluźniając i odprężając.

Bardzo łatwy w użyciu, ergonomiczny kształt, 
lekki i poręczny, idealnie sprawdzi się zarówno 
w domu, w pracy, podczas długich podróży jak  
i salonie masażu .

Produkt wykonany ze stali chirurgicznej, 
z wbudowanymi dwoma magnesami 
neodymowymi-każdy o sile 2200 Gs.

Wpływa pozytywnie na meridiany - czyli ludzkie kanały energetyczne biegnące przez 
nasz organizm. 

KORZYŚCI: 
• odchudza -rozbija tkankę tłuszczową
• ujędrnia ciało
• likwiduje cellulit
• wspomaga metabolizm
• likwiduje uczucie zmęczenia
• pobudza i relaksuje
• likwiduje ból i napięcie mięśni
• idealnie sprawdza się po treningu 

Nie wymaga zasilania
 
Długość:  85.00 mm 
Średnica: 44.00 mm

RELAX DLA CIAŁA

MAGNETYCZNY PRZYRZĄD
DO MASAŻU I AKUPRESURY

1926-1
292zł

Polecany przez profesjonalistów.
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3191-11 ( )

3191-8 ( ) 

3191-6 ( )

3191-2 ( )

Z MIŁOŚCI DO SPORTU
Kolekcję wyróżnia wyjątkowa dynamika i forma. Bransoletki sportowe wykonane 
z delikatnego silikonu oraz z wbudowanymi 3 magnesami neodymowymi o mocy 
2000 Gaussów każdy.

Korzyści:
• dotlenia organizm
• daje większą energię i wytrzymałość
• polepsza krążenie krwi
• niweluje i zapobiega powstawaniu 

zespołu cieśni nadgarstka

ROZMIARY:
S-M
M-L
L-XL
XL-XXL

Opaska sportowa 6G dająca wielką siłę.

Przekraczaj granicę

322zł

322zł

322zł

322zł
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Pani Beata z Warszawy szczególnie poleca 
Błądzące Serce w problemach z bezsennością oraz bólami miesiączkowymi.

Miedź ma działanie: przeciwzapalne, przynosi ulgę w bólach stawów, wzmacnia kości, 
łagodzi procesy reumatyczne Podczas noszenia jony miedzy wchłaniając się przez skó-
rę mogą pozostawiać zielone ślady, które łatwo zmyć wodą z mydłem.

Zarówno serce jak i dysk to topowe produkty o wszech-
stronnym zastosowaniu. 
Pomogą zlikwidować prawie każdy ból oraz stan zapalny 
bez skutków ubocznych. 
Nosimy je tam gdzie najbardziej nas boli, im bliżej miejsca 
bólu tym lepiej.

USUŃ BÓL

180zł
177CU-1* (  )

85zł
2700-2

180zł
177-1 (  )

180zł
177CU-1 (  )

* - Produkt z dodatkiem miedzi
(  ) 2200 Gs

SERCE MAGNETYCZNE

67zł
2700-1

Twój grawer

Żaba

Kwiat życia

87zł
2751
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Serce magnetyczne oraz Dysk magnetyczny składa się z dwóch części : główną (cięż-
szą) - magnes umieszczamy napisem do ciała - element ten powinien być noszony pod 
ubraniem lub opaską elastyczną a na wierzch zakładamy dopasowaną metalową część 
(lżejszą), która utrzymuje część główną-magnes w wymaganym miejscu.

SPRZEDALIŚMY JUŻ PONAD 
MILION SERC!

Smog - promieniowanie elektromagnetyczne 
atakuje nas zewsząd - nosząc biżuterię magne-
tyczną neutralizujemy to promieniowanie.

(  ) 1800 Gs

189zł
877-1 (  )

3128-3
69zł

189zł 
877-2* (  )

DYSK MAGNETYCZNY

Ozdobna nakładka dysku
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PRZYWRÓĆ RÓWNOWAGĘ ZACZYNAJĄC OD STÓP
Komfortowe magnetyczne wkładki do butów

Magnet 4Go!
2800 
229zł

Wkładek Magnet4Go! używam już od pół roku i do tej pory 
przebiegłem w nich ponad 3000 km.
Muszę przyznać, że wkładki te w 100% spełniły moje oczeki-
wania.
Wspaniale neutralizują zarówno nierówne podłoże jak i twardy 
asfalt, zapewniając swobodę i komfort moim stawom.
Czuję, że moje mięśnie są odpowiednio dotlenione, co objawia 
się mniejszym zakwaszeniem.
Wkładki te działają bardzo energetycznie na każdy krok zapew-

niając mu lekkość i stabilność.
Polecam je nie tylko do biegania, ale także do każdej aktywności fizycznej oraz codzien-
nego chodzenia.

Polecam
Robert Ślęzak, Mistrz Polski Masters 2017

 9 ODCIĄŻAJĄ STAWY
 9 WZMACNIAJĄ MIĘŚNIE
 9 DOSKONALE AMORTYZUJĄ
 9 POBUDZAJĄ 7000 ZAKOŃCZEŃ 

NERWOWYCH

Korzyści:
• przyspieszają procesy metabolicz-

ne całego organizmu
• polepszają krążenie krwi
• niwelują syndrom zimnych stóp
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WYGODA
DLA TWOICH STÓP

KOD Rozmiar Długość w cm
2800-6 34/35 23,1
2800-1 36/37 24,3
2800-2 38/39 25,5
2800-3 40/41 27
2800-4 42/43 28,5
2800-5 44/45 29,7

Zalety:
• bardzo wygodne w użyciu
• sześć magnesów w każdej wkładce
• odpowiednie dla każdych stóp
• anatomiczny kształt
• sześć amortyzujących warstw

1. Przyjazna skórze, absorbująca wilgoć mikrofibra
2. Wysokiej jakości magnesy neodymowe
3. Komfortowa przestrzeń dla dużego palca pozwalająca na swobodne poruszanie
4. Lateks zapamiętujący kształt stopy, absorbujący drgania
5. Trwały i miękki materiał EVA o wysokich właściwościach amortyzujących
6. Automatycznie kształtująca się warstwa, odporna na uderzenia, równo rozprowa-

dzająca nacisk
7. Żelowa amortyzacja pięty dla jeszcze większego komfortu
8. Wzmocnienie pięty materiałem EVA
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ZADBAJ O STOPY, NOSZĄ CIĘ CAŁE ŻYCIE!

 

Podaruj swoim stopom wygodne wkładki Magnet Walk. 
Wyjątkowo cienkie, skórzane wkładki, wyposażone w sześć wysokiej jakości magnesów 
neodymowych gwarantują komfort i dobre samopoczucie.

• Bardzo wygodne w użyciu
• Sześć magnesów w każdej wkładce
• Odpowiednie dla każdych stóp
• Wykonane ze skóry owiec, z uży-

ciem garbników roślinnych
• Wyjątkowo lekkie 
• Wolne od PCP

Korzyści:
• przyspieszają procesy metabolicz-

ne całego organizmu
• polepszają krążenie krwi
• niwelują syndrom zimnych stóp
• komfort dla twoich stawów 

Skórzane wkładki magnetyczne do butów Magnet Walk!

Wreszcie wkładki na które czekałeś...

3009  
169zł

KOD Rozmiar Długość w cm
3009-1 34/35 22
3009-2 36/37 23,2
3009-3 38/39 24,5
3009-4 40/41 25,8
3009-5 42/43 27,3
3009-6 44/45 28,5
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OPASKA MAGNETYCZNA

RELAX DLA TWOICH OCZU

POKROWIEC GRATIS

Poczuj się świetnie z relaksacyjną opaską magnetyczną!
Nieważne gdzie jesteś, w podróży, w pracy czy w domu zawsze miej ją ze sobą.

Wskazania:
• przemęczenie wzroku, objawy rozkojarzenia oczu
• odpoczynek po pracy, długiej jeździe samochodem czy nauce
• bezsenność, niespokojne sny
• ułatwia wypoczynek podczas podróży np. autokarem, pociągiem, samolotem
• w odnowie biologicznej - relaksacja, medytacja
• bóle i zawroty głowy, bóle migrenowe
• w kosmetyce - likwidacja obrzęków, worków pod oczami

4000-1  
349zł
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Wskazania:
Bóle mięśni i stawów, bóle nerek, naciągnięte i naderwane mięśnie, skurcze, zespół 
RZS - Reumatoidalne Zapalenie Stawów, lumbago, dolegliwości stawów biodrowych, 
zespół kręgosłupa szyjnego, migreny, odleżyny, kontuzje sportowe.

Magnetyzacja: dwubiegunowa, magnesy o łącznej mocy 
4800 Gauss

Wymiary: 22 x 33 cm

Sposób użycia:
Pas może być używany na różne sposoby: na plecach, 
na udzie. Można go używać jako poduszki do spania, 
siedzenia (polecana zwłaszcza tym, którzy mają pracę 
siedzącą - kierowcy, księgowi). Szczególnie polecana 
osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózku 
inwalidzkim. Idealne rozwiązanie również dla naszych zwierząt - jako mata do leżenia.

PAS - MATA MAGNETYCZNA Z JONAMI SREBRA MW 5005

MW 5005
630zł

Ochronny pokrowiec - 39zł

Praktyczne zapięcie na rzepy

Ochrona jonami srebra

Wysokiej jakości magnesy

Pas umożliwiający zapięcie

Powłoka wodoodporna
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Wskazania:
Naderwane, naciągnięte mięśnie, bóle reumatyczne, kontuzje sportowe, zwichnięcia, 
stany pooperacyjne stawów, zespół RZS - Reumatoidalne Zapalenie Stawów, łokieć 
tenisisty, rekonstrukcje stawów (endoproteza)

Magnetyzacja: dwubiegunowa, cztery dyski o łącznej mocy 3120 Gauss

Sposób użycia: 
Do mocowania opaski służą gumowe, elastyczne pasy, mocowane na rzepy. 
Metka-Naszywka produktu musi być skierowana na zewnątrz.

UNIWERSALNA OPASKA MAGNETYCZNA Z JONAMI SREBRA 
MW 5012

na bark, łokieć, kolano

MW 5012
585zł
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Urządzenie Medyczne klasy I, produkcja oraz wzór produktu zgodny z wymogami 
zdrowia i bezpieczeństwa opartymi na Dyrektywie Unijnej 2007/47/FG and 
2003/32/EG MPG, Niemiecki Patent nr 3733502
Leczenie polem magnetycznym znacznie zwiększa metabolizm komórkowy.
Poprawa krążenia krwi spowodowana terapią magnetyczną jest możliwa do zaobser-
wowania a tym samym potwierdza się dzięki obrazowi termograficznemu. Naturalne 
wykończenie jonami srebra, dzięki którym produkt ma właściwości antybakteryjne za-
pobiegające podrażnieniom, stanom zapalnym i opuchliźnie. Utrzymuje również we-
wnętrzną stronę opaski bezwonną.

W większości przypadków efekt terapii odczuwalny jest już po jednym lub dwóch 
dniach. Osoby szczególnie wrażliwe odczuwają działanie produktu już po kilku minu-
tach od momentu założenia. Przeciętna długość terapii dla dolegliwości opornych na 
leczenie to 6 tygodni. Opaska może być używana przez dłuższy okres w przypadku 
dolegliwości chronicznych. 

Zalety:
Działają bez zasilania, 15 lat gwarancji na działanie magnesu, brak efektów ubocz-
nych, bardzo wygodna w użyciu, uniwersalne zastosowanie

Informacja o produkcie: 
Wewnętrzna część: specjalna mieszanka materiałów, dzięki umieszczonym naturalnym 
jonom srebra ma działanie przeciwbakteryjne.
Wykończenie: 98% PES (poliester), 2% PA (poliamid), środkowa warstwa: 
wata termiczna, 100% PES (poliester)

Dodatkowe informacje:
Leczenie polem magnetycznym nie ma efektów ubocznych.
Może być używane w leczeniu dzieci. Jednakże trzeba wziąć pod uwagę fakt, że przy 
pierwszym użyciu ból może się nasilić. Świadczy to jedynie o tym, że organizm reaguje 
na zastosowane leczenie, a efekt zwiększonego bólu po krótkim czasie powinien ustąpić.

Przeciwwskazania: Osoby z rozrusznikiem serca lub pompą insulinową nie powinny 
nosić magnesów. Zalecamy również kobietom w ciąży, aby skonsultowały się z lekarzem 
zanim zastosują terapię magnetyczną. Magnesy mogą rozmagnesować karty kredytowe 
i inne karty magnetyczne. W związku z tym prosimy nie trzymać w bliskiej odległości 
tych przedmiotów.
Czyszczenie: pranie ręczne w temperaturze 30 oC w delikatnym detergencie.

Opaska i pas magnetyczny z jonami srebra
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OPINIE KLIENTÓW

Jako fizjoterapeuta polecam szczególnie serce magnetyczne z miedzią kod 177CU. Do-
skonale wspomaga przy leczeniu wszelkiego rodzaju urazów i kontuzji, bólach stawo-
wych, mięśniowych itp.
Michał Lipiński Fizjoterapeuta, Firma FIZJOVITAL

Wystarczą tylko trzy kroki, aby poczuć się lepiej, zdrowiej i energe-
tycznie. Strukturyzowana woda, zeolit i bransoletka magnetyczna 
zadbają o harmonię i przywrócą równowagę Twojego organizmu. Ra-
zem z Energetix zapraszam na swoje treningi.

Małgorzata Markiewicz-Działach, Instruktorka Fitness i Trenerka Personalna

Pierwszą rzeczą, którą najszybciej zauważyłam po użyciu magne-
tycznej podstawki jest zdecydowanie lepszy smak wody oraz innego 
napoju. Dzięki temu chętniej i częściej po nią sięgam, przez co łatwo 
mi utrzymać odpowiednie nawodnienie organizmu. Oprócz tego na-
magnesowana woda pomaga odkwasić organizm np. po ciężkim tre-
ningu oraz poprawia natlenowanie krwi, co przyspiesza proces rege-

neracji. Pozytywnie wpływa na samopoczucie i nastrój. Ogólnie lepsza woda to lepsze 
zdrowie, czyli MY i nasze życie! Podstawka  magnetyczna  „Kwiat Życia” jest estetyczna 
i bardzo podoba się moim znajomym.
Polecam Patrycja Talar, czołowa Polska biegaczka długodystansowa

Po założeniu na rękę bransoletki przez kilka godzin 3-4 bolała mnie głowa. Interesuje 
się zdrowym stylem życia, zdrowym odzywianiem więc nie zmartwilo mnie to gdyż 
zdawałam sobie sprawę, że organizm się oczyszcza. Ale już po tych kilku godzinach 
poczułam przypływ energii, nie czułam zmęczenia. Poprawiła się też jakość snu - mocny 
i głęboki. Nawet jak śpię krócej niż 8 godzin to budzę się wyspana i wypoczęta. 
Anna Rissmann Prezes Zarządu Fundacji Fortis

Dlaczego noszę biżuterię Energetix?
Ponieważ lubię rzeczy, które się wyróżniają i są niepowtarzalne, wy-
jątkowe a w dodatku pięknie wykonane i pełne energii.
Są uzupełnieniem mojego dnia. Każdego dnia.

Sylwia Gierez-Dobiczek, Projektantka ubrań, właścicielka marki Off The Grid
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ZADBAJ O SWOJEGO PUPILA
Magnetyczne akcesoria

225zł
2283

Nasze zwierzęta mają również problemy zdrowotne podobne do ludzi - takie jak reu-
matyzm, zapalenie stawów, różne bóle, które pojawiają się zwłaszcza z wiekiem - ale 
nie mogą nam o tym powiedzieć.

Akcesoria poprawiające zdrowie oraz jakość życia zwierząt. 
Ozdób obrożę Twojego pupila zawieszkami 
lub przypinkami magnetycznymi o sile 1800Gs

157zł
721-1** (  )

187zł
2789-1 (  )

167zł
696-1 (  )** 

167zł
691-1 (  )** 

187zł
3451-1 (  )

187zł
3161-1 (  )

** - montarz
(  ) 1800 Gs66



Pikowana miękka mata magnetyczna do użytku  
w  domu i podróży,
• Z siedmioma magnesami neodymowymi, 

każdy o sile 1200Gs
• Wymiary po rozłożeniu 84 x 60 cm
• Po zwinięciu tylko 32 x 12,5 cm
• Można prać w pralce w temperaturze 40 °C

Mata magnetyczna

Fragment opini Elżbiety Skubel-Wąsowicz, 
Poznań
Kolekcjonuję biżuterię magnetyczną od 
2009r. Tworzę z niej przepiekne własne 
kombinacje. Jestem właścicielką dwóch 
psów - teriera i maltanki, które to zaczęły 
nie domagać na tylne nóżki. Pomyślałam 
sobie, że skoro biżuteria pomaga nam - to 
czemu nie spróbować... i założyłam im ma-
gnetyczną bransoletke (kod 587) na szyję. 
Po paru dniach York zaczął zachowywać się 
jak nastolatek. Nóżki same go nosiły. I tak 
się zaczęło powiekszać grono piesków pro-
mujących biżuterię Energetix - czyli mamy 
już „Energetix Dogs Club”. Gorąco polecam 
wszystkim właścicielom piesków.

W sprzedaży od stycznia 2019167zł
691-1 (  )** 
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INFORMACJE TECHNICZNE

 System JOIN

System JOIN może być łączony z dowolnym ele-
mentem centralnym.
Zapinać oraz rozpinać naszyjnik należy bardzo 
precyzyjnie.

Bardzo wytrzymałe bransoletki skierowane dla osób 
aktywnych fizycznie w atrakcyjnych kolorach. Materiał 
z jakiego jest wykonana kolekcja sportEX jest miękki  
i elastyczny. Bransoletki dostępne są różnych rozmiarach, 
każdy model posiada wbudowane 3  neodymowe 
magnesy.

Jak prawidłowo założyć bransoletkę sportEX ?
Aby prawidłowo założyć bransoletkę sportową należy 
delikatnie zgiąć palec (kciuk) przełożyć ruchem kolistym 
produkt przez dłoń [1] Bransoletka powinna swobodnie 
leżeć na nadgarstku, nie należy jej rozciągać [2]

Przy użyciu cienkiego śrubokręta naciśnij na teleskop [2], jednocześnie przechylając pasek wy-
pnij pasek [3] Pasek można skrócić obcinając końcówki ostrym nożem z obu stron a następnie  
w taki sam sposób należy zamontować go ponownie w otworac

2

Bransoletki Sportowe + pozostałe elastyczne

 1

źle

Skracanie pasków w bransoletkach
923-1, 1056, 3121-1,3127-1, 1223-2, 1366-2, 1821-1

| 1 | | 2 | | 3 | 

  youtube.com/ENERGETIXBingen68



ROZMIARY

Cienkim śrubokrętem podważ metalowy element [1], 
wyciągnij pasek i przytnij go do pożądanej długości. 
Następnie wsuń pasek [2] zamykając metalowy element.

Oczka do pierścionków mają dwa górne otwory: dolny otwór 
,,A” pozwala na zamontowanie oczka bez dodatkowego 
ozdobnego elementu, górny otwór ,,B” pozwala natomiast 
zamontować jeden z wielu dekoracyjnych elementów. 
Każde oczko zawiera w komplecie dwie małe śrubki  
i kluczyk.

Wymiana oczek w pierścionkach

| 1 |                                       | 2 |A

| 1 |  

| 2 |  

Skracanie pasków 611
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Pierścionki | Obrączki

Przyłóż swój pierścionek na odpowiedni wzór. Jeśli strzałki dotykają  krawędzi wewnętrznej 

oznacza odpowiedni rozmiar pierścionka. 

Bransoletki:

Zmierz obwód nadgarstka i wybierz rozmiar bransoletki.

Rozmiary naszyjników:

Obwód nadgarstka 13-14 cm 14-15 cm 15-16 cm 16-18 cm 18-20 cm 20-22 cm

Rozmiar XS S M L XL XXL

Długość naszyjnika 38cm 42cm 45cm 50cm 60cm 70cm 90cm

Rozmiar S M L XL XXL XXXL XXXL

Wszystkie rozmiary mają wartości przybliżone.
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WAŻNE INFORMACJE 
MATERIAŁ: Biżuteria magnetyczna wykonana jest ze stali szlachetnej (chirurgicz-
nej), pozłacana 24 karatowym złotem o grubości od 1 – 3 mikronów, jak również ze 
skóry, kauczuku, silikonu, włókien syntetycznych.  Elementy ozdobne to: kryształy 
Swarovski, cyrkonie, naturalne kamienie np. agat, ametyst, lawa wulkaniczna, he-
matyt, biały jadeit, hialit, onyks, jaspis. KOLEKCJA HYPOALERGICZNA.
MAGNESY: Każdy pojedynczy magnes w kolekcji Energetix jest magnesem neody-
mowym o sile 1200 Gaussów, silniejsze magnesy są oznaczone symbolem 
BIŻUTERIA Z MIEDZIĄ: Zmiana koloru elementów miedzianych powstaje na 
wskutek utleniania się miedzi. Można ją oczyścić sokiem z cytryny lub delikatnym 
czyścikiem. Ślady miedzi na skórze, można łatwo usunąć wodą z mydłem. Niektóre 
elementy miedziane mogą być pokryte lakierem ochronnym, który łatwo usunąć 
zmywaczem do paznokci. 
JAK DBAĆ: Biżuterię należy przechowywać oddzielnie. Woda, lakiery do włosów, 
perfumy, kremy, dezodoranty i podobne mogą uszkodzić biżuterię. Nie ma potrze-
by noszenia biżuterii magnetycznej przez całą dobę. 
REKLAMACJE: Reklamacja powinna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona 
wraz z reklamowanym produktem na adres siedziby Sprzedawcy wraz z dowo-
dem zakupu lub podaniem nr zamówienia. Bez w/w druku reklamacje nie będą 
rozpatrywane. Druk należy pobrać ze strony : www.energetix.com.pl znajduje 
się on w zakładce PRODUKTY. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powsta-
łe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania 
przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru, określonych w instruk-
cji użytkowania. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w cią-
gu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego  
 0o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Biżuteria przyjmowana do reklamacji musi 
być kompletna oraz spełniać podstawowe zasady higieniczne. Produkt powinien 
być czysty bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy. Firma ma prawo nie 
przyjąć do reklamacji towaru, który nie spełnia podstawowych zasad higienicz-
nych. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący, chyba że reklamacja produktu nastąpiła 
z powodu wady technicznej, wówczas koszty przesyłki ponosi Sprzedawca.
WYMIANY: Ze względu na nieodpowiedni rozmiar produkt można wymienić  
w ciągu 7 dni od daty zakupu, pod warunkiem, że nie ma śladów użytkowania. 
Braki lub mechaniczne uszkodzenia wymienia się w ciągu 15 dni od daty zaupu. 
Usunięcie warstwy powierzchniowej wymienia się w ciągu 60 dni od daty zakupu. 
GWARANCJA: Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Gwaran-
cją nie są objęte: uszkodzenia mechaniczne ( wgniecenia, odbicia, otarcia, pękanie 
powłoki lakierowanej, drobne powierzchniowe pękanie skóry lub elementów ka-
uczukowych spowodowane przepoceniem lub przemoczeniem), chemiczne, ter-
miczne lub celowe uszkodzenia produktów i wywołane nimi wady, uszkodzenia  
i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, 
przechowywania transportu czy konserwacji oraz naturalne zużycie (np. starcia, 
wytarcia, przetarcia, odkształcenia, odbarwienia itp.). 
PRZECIWWSKAZANIA: Kobiety w ciąży oraz osoby z rozrusznikiem serca i innymi 
urządzeniami elektronicznymi nie powinny nosić biżuterii magnetycznej bez konsultacji  
z lekarzem.
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• Katalog PREZENTER – 10zł
• Katalog PREZENTER 10 sztuk – 70zł
• Katalog |PREZENTER 30 sztuk – 150zł
• Katalog biżuterii magnetycznej 139 stron 10zł
• Książka „Pigułki w odstawce” – 39zł
• Książka o zeolicie – 39zł
• Ulotka trójstronna 50szt – 10zł
• Pudełko na biżuterię:

• kolczyki/pierścionek 4x4cm – 4zł
• uniwersalne 8x8cm – 6 zł
• podłużne 4x22cm – 6 zł
• kolia/komplet 12x12 – 12 zł

• Woreczek satyna/organza 9x12 cm – 6zł
• Roll Up 80x200cm - 220zł
• Baner 60x160cm - 49zł 

(z Twoimi danymi , nadrukiem do uzgodnienia)

Materiały reklamowe
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ENERGETIX a działalność charytatywna. 

Firma ENERGETIX oraz jej Partnerzy biznesowi wspierają „Funda-
cję Hugo Tempelmana” i „Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.”. 
Już ponad 1.500.000 euro ENERGETIX przekazał dla tych organi-
zacji. 
Najważniejsze: każdy grosz dociera tam, gdzie jest potrzebny!

Holenderski lekarz Hugo Tempelman prowadzi pionierskie projekty 
w Afryce Południowej w celu zwalczania AIDS i poprawy jakości 
życia tysięcy ludzi. Fundacja RTL wspiera projekty na całym świecie 
w celu poprawy perspektyw życiowych dzieci i młodzieży.

Wir helfen Kindern

Kolejny czek przekazany Fundacji
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Energetix Sp. z o.o. Katowice
tel.: 32 781 79 94, tel.kom. 501 233 408

www.energetix.com.pl

Twój Doradca

Imię:

Nazwisko:

tel.

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
Wykorzystaj możliwości, które oferujemy:

• korzystne rabaty
• produkty gratis
• karierę zawodową

Zacznij swoją przygodę już dziś!

Sławomir�
SŁAWOMIR

PACH�

Sławomir�
530-566-409

Sławomir�


Sławomir�
www.fajna-bizuteria.pl/magnetyczna/energetix

Sławomir�


Sławomir�
manager sklepu


