12 let

MAGNETNI NAKIT ENERGETIX IN
WELLNESS MAGNETNI PRIPOMOČKI
Ekskluzivna ponudba – ugodnejši nakup in darilo članstvo Energetix, ki nudi:
Nakup edinstvenih produktov po dostopnejših cenah.
Trajni članski popust od 20-40% na vse izdelke Energetix.
Odlično poslovno priložnost.
Stalno obveščanje novosti.
Članstvo je enkratno, brez obnavljanja.
Status članstva Energetix nima nobenih obveznosti.
Vsak nakup iz označene ekskluzivne ponudbe (znak žabica) vam prinaša takojšen
20-odstotni popust na izbrane izdelke in članstvo Energetix gratis. Rok dobave iz zaloge je 48
ur, oziroma 10 delovnih dni od dneva posebnega naročila. Poštnina ni vključena v ceni
izdelka.

NOVO

ENERGETIX EKSPRESNI DARILNI BON, ki ga natisnete kar sami na www.energetix.si in
ga takoj podarite.
Takojšnja rešitev za darilo v zadnjem trenutku Rojstni dan, Valentinovo, obletnice ali Božič!
Magnetni nakit Energetix in dodana vrednost magnetov v wellness izdelkih
naj bo vaše izvirno darilo za vse in za vsako priložnost , ekskluzivnost izdelkov
Energetix se namreč kaže prav v pozitivnih učinkih nošenja in uporabe izdelkov, to
je za Več energije in boljše počutje - polni energije 24 ur na dan!

3
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NI ŽIVLJENJA BREZ MAGNETIZMA
SLO Brez magnetizma ni življenja, saj, kot pravi prof. Werner Heisenberg,
Nobelov nagrajenec za fiziko, »je magnetna energija temeljna energija, od
katere je odvisno celotno življenje organizma«. Magnetno polje Zemlje je skozi
tisočletja evolucije pripomoglo k optimalnemu delovanju magnetnih polj
znotraj organizma, vendar pa ta moč upada. Dragoceni trajni magneti, ki so
integrirani v nakit ENERGETIX, pa ob ustreznem ravnanju svojo skorajda
neomejeno moč ohranijo.
DEUTSCH Ohne Magnetismus kein Leben. Denn „die magnetische Energie
ist die elementare Energie, von der das gesamte Leben des Organismus ab hängt“, sagte der Nobelpreisträger der Physik Professor Werner Heisenberg.
Über Jahrtausende der Evolution hat das Magnetfeld der Erde einen Beitrag
zum optimalen Funktionieren der Magnetfelder im Organismus geleistet.
Aber diese Kraft nimmt ab. Die wertvollen Permanent-Magnete, die in den
Schmuck von ENERGETIX integriert sind, behalten ihre Kraft bei sachgemäßer
Behandlung nahezu unbegrenzt.

ENGLISH There is no life without magnetism. Because “magnetic energy is the
elementary energy upon which the entire life of the organism depends,” said
physics Nobel prize winner, Professor Werner Heisenberg. During millennia of
evolution, the earth’s magnetic field contributed to the optimal functioning
of the magnetic fields of organisms. But this power is declining. The valuable
permanent magnets integrated in the jewellery from ENERGETIX retain their
power to an almost unlimited extent.
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Poetic
Dreams

Ekskluzivna ponudba -20%

OV
O

Poetic Dreams

7

Modern
Tradition

Modern Tradition

NOVO

9

Modern
Modern Tradition
Tradition

NOVO
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Brilliant
Friends

Brilliant Friends

Verižica po izbiri.

TOP
PONUDBA

Ekskluzivna ponudba -20%
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Brilliant Friends

NOVO
14

Brilliant Friends

NOVO

15

Magnetni nakit s kristali Swarovski

16

Ekskluzivna ponudba -20%

1799P | 39 €

31 €

Ekskluzivna ponudba -20%

17

MagnetTime

NOVO

18

Ročna ura z vgrajenimi magne�
Watch with integrated magnets
Uhr mit integrierten Magneten

Ekskluzivna ponudba -20%

Brilliant Friends

Ekskluzivna ponudba -20%

19

Brilliant Friends
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Ekskluzivna ponudba -20%

MagnetTime
Ročna ura z vgrajenimi magne�
Watch with integrated magnets
Uhr mit integrierten Magneten

Moč magnetov 1200 Gaussov.

Kristali Swarowski
ﬂeksibilna zapestnica
TOP model

Ekskluzivna ponudba -20%
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Casual
Flex

Prakticne fleksibilne zapesnice za njo in njega

Najboljša prva
izbira

TOP ponudba
za ženske in moške

Ekskluzivna ponudba -20%
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Classic

Classic
Vecno moderni slog

Ekskluzivna ponudba -20%

25

Classic

Ekskluzivna ponudba -20%
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Dark
Romance

Dark Romance

Ekskluzivna ponudba -20%

29

Dark Romance

Edinstvena rocna
ura z magneti
- izvirno darilo za moške
Moc magnetov 1200 Gaussov

Ekskluzivna ponudba -20%
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Sicilian moments with IL VOLO

IZVIRNO DARILO

NOVA
KOLEKCIJA
33

Leather
in Focus

Leather in Focus

NOVO

NOVO

Ekskluzivna ponudba -20%
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Magnetni nakit za moške

Ekskluzivna ponudba -20%
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Feel the power of

Športne zapestnice za njo in njega

3191 - 7 (S - M)
3191 - 8 (M - L)
3191 - 9 (L - XL)
3191 - 10 (XL - XXL)

3191 - 11 (M - L)
3191 - 12 (L - XL)
3191 - 13 (XL - XXL)

3191 - 1 (S - M)
3191 - 2 (M - L)
3191 - 3 (L - XL)
3191 - 4 (XL - XXL)

NOVO

3191 - 5 (S - M)
3191 - 6 (M - L)
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Otroške zapestnice

Tudi otroške zapestnice z
dodano vrednostjo
magnetov

NOVO

41

Otroške zapestnice za deklice

NOVO
42

Otroške zapestnice za decke

za neskoncno
razigranost

do 10 let

NOVO

do 10 let

IZVIRNO DARILO
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Kako najbolje izkoristiti delovanje magnetov

Kako najbolje izkoristiti delovanje magnetov

Naravni magneti Neodim
Potrebno je sprejeti dejstvo, da ničesar ne bomo dosegli takoj, ampak da je za vse spremembe na bolje
potreben čas in količina magnetov. Prav tako pa bo magnetna terapija učinkovitejša, če:
• pijemo optimalno količino magnetne vode, to je najmanj 2,5 l dnevno,
• nosimo magnete tudi preventivno,
• nosimo zadostno količino magnetnega nakita glede na starost, telesno težo (1000 Gaussov na 10 kg
telesne teže), diagnoze ter obolenja.
Priporočamo, da je vsaj en kos magnetnega nakita z bakrom.
Pri večjih težavah nosite tudi po 3 magnete (3 srca ali ploščice v predelu 10 cm okrog težave).
Pri vseh boleznih nosite zapestnice na desni ali na obeh rokah, v primeru hipertenzije pa na levi roki.
Izkušnje so pokazale, da ima vsak od nas svojo individualno “optimalno dozo”. Tako svetujemo, da
počasi povečujemo količino nakita, dokler ne opazimo, da trenutna količina ne daje zadostnih
rezultatov.

Učinek magnetne
terapije z uporabo
magnetnega nakita
in protibolečinskih
magnetnih ploščič je
najbolj prijazen pri
naslednjih težavah:

•
•
•

•

•

•

NESPEČNOST DEPRESIJA MIGRENA GLAVOBOL
REVMATIČNE BOLEZNI
BOLEČINE V KRIŽU BOLEČINE V MIŠICAH
PUTIKA
ŠPORTNE POŠKODBE
ZLOM KOSTI
HIPERAKTIVNOST
ALERGIJE
NERVOZA
MENSTRUALNE
Uporaba magnetov ni nadomestilo za klasično medicinsko zdravljenje.
BOLEČINE
SLABA
CIRKULACIJA
KRVI
44

•

•

•

•

•

•

Velikosti

•

Kontraindikacije uporabe magnetnega nakita:
• Pri osebah, ki imajo vgrajen srčni spodujevalnik
• Nosečnice
• Osebe z hemofilijo, tromboembolijo, malignimi
obolenji (posvet z zdravnikom)
• Pri osebah, ki uporabljajo inzulinsko črpalko
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WELLNESS & MORE

Magnet therapy in Wellness

WELLNESS & MORE
ZDRAVJE, DOBRO POČUTJE & ŠE VEČ
SLO ENERGETIX je svojo ekskluzivno ponudbo
nakita z integriranimi magneti dopolnil z atraktivnimi dodatki za zdravje in dobro počutje, ki so
prav tako opremljeni z dragocenimi magneti. Te
dodatne izdelke najdete tudi v nadaljevanju tega
kataloga.
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Vecja moc magneta - Energetix TOP izdelek

PROTIBOLEČINSKA MAGNETNA
PLOŠČICA
Magnetna ploščica je idealno darilo
za kogarkoli, ne glede na starost.
Magnetna ploščica, ena najbolj priljubljenih
proizvodov, se lahko nosi podnevi in ponoči
na katerem koli delu telesa. Pripomoček je
sestavljen iz dveh delov: iz magnetnega dela,
ki ga namestimo pod oblačilo ter pripadajočega
pokrova, ki ga namestimo nad oblačilo, tako da
se dela med seboj stikata.

| 39 €

| 39 €

Najbolj priljubljen izdelek
Energetix!
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Naraven, učinkovit magnet, z dodatkom bakra.
Moč magneta: 2x 1800 Gaussov.

Magnetno srce - polni energijo 24 ur na dan

MAGNETNO SRCE
Moč magneta 2400 GAUSS

Magnetno srce, eden najbolj priljubljenih
proizvodov, se lahko nosi podnevi in ponoči
na katerem koli delu telesa.
Pripomoček je sestavljen iz dveh delov:
iz magnetnega dela, ki ga namestimo pod
oblačilo ter pripadajočega pokrova, ki ga
namestimo nas oblačilo, tako da se dela med
seboj stikala.

| 39 €

| 39 €

Magnetno srce je idealno darilo
za kogarkoli, ne glede na starost.
49

Magnetna palčka
Magnetna palčka vam omogoča, da ustvarite magnetno polje v vodi, katero uživate. Magnetno palčko z
tremi magneti so na voljo z zrazličnimi motivi, kar še
popestri uživanje priporočene količine dveh litrov
dnevno.
MagnetStick bringt das magnetische Kraftfeld direkt ins
Trinkwasser. Auch optisch macht der MagnetStick in
seinen unterschiedlichen Designs die täglich benötig
ten 1,5 Liter zum Genuss. Passend dazu: Untersetzer mit
3 integrierten Magneten.
MagnetStick enables you to create a magnetic force field
directly in your drinking water. The MagnetStick comes
drink each day more enjoyable. Matching: coaster with
3 magnets.

400- 1
WAC | MST MCR FPO | 0,20
30 €

1175- 1
WAC | MST FPO | 0,20
30 €

2103- 1
WAC | MST FPO | 0,20 | ©
30 €

2877- 1
WAC | MST FST FPO | 0,20
30 €
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3147- 1
COA | MST FST FPO | 0,18
49 €

Voda je zivljenje

Magnetna Palčka
Magnetna moč v vodi
Magnetkraft im Getränk
Magnetic power in drinks

| 30 €

| 30 €
2877-1

Zelo priljubljen Energetix
izdelek in izvirno darilo.

Premalo pozornosti
namenjamo vodi!

Ekskluzivna ponudba -20%

Magnetni podstavek
| 49 €
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Magnetni masažnik za več masaže
Priljubljeni masažni pripomoček je izdelan iz visoko
sijajnega legiranega jekla in ima integrirana dva
magneta.
Das beliebte Massage-Tool aus hochglänzendem Edelstahl ist mit zwei Magneten ausgestattet!
The popular massage tool made from highly polished
stainless steel comes with two magnets!

Magnetni masažni kamen za sproščanje
Ta kamen, ki se ga namesti v dlan, je izdelan na eni
strani iz poliranega legiranega jekla, na drugi pa iz
bakra. Na prvi je raven, na drugi izbočen.
Der Handschmeichler ist aus poliertem Edelstahl und
Kupfer gefertigt und verfügt über eine flache und eine
gewölbte Seite.
This palm stone made from polished stainless steel and
copper possesses one flat and one curved side.
Magnetni masažnik in Magnetni masažni kamen hitro
privzameta telesno temperaturo in sta izredno prijetna
na dotik: dva privlačna produkta za zdravje in dobro
počutje, ki nudita raznolike možnosti uporabe.
MagnetMassage und MagnetPebble nehmen schnell
Körpertemperatur an und vermitteln ein sehr angenehmes Gefühl auf der Haut: zwei ansprechende Wellnessprodukte mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten!
MagnetMassage and MagnetPebble quickly heat up to
the temperature of the body and are very pleasant to
the touch: two attractive wellness products with many
uses.

1926- 1
BOM | MST FPO | 0,22

59 €

1977CU-1
BOM | MST MCU FPO |0,22 |©

49 €
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Magneti masažnik
Magneti masažni kamen
Za masiranje, nanašanje in sproščanje
Zum Massieren, Auflegen und Entspannen
For massaging, applying and relaxing
Nadgradnja masaže

Magnetni masažnik
1926-1 | 59 €
Moč magneta
2200 Gaussov

1977CU-1 | 49 €

Magnetni masažni kamen
za
več sproščanja.

1977CU-1 | 49 €

Moč magneta
2200 Gaussov
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MAGNAWELL®

Magnet Relax
Sprostitvena maska z neodimskimi magneti
Relaxation mask with neodymium magnets
Entspannungs-Maske mit Neodym-Magneten

4000-1

54

Magnet Relax
MAGNETNA MASKA
Maska za sproščanje in prijetno počutje
MagnetRelax je sprostitvena maska,
ki tako na poti kot doma omogoča optimalno
zaščito pred motečo svetlobo.
• ima 7 neodimskih magnetov z visoko močjo
(vsak ima moč 0,12 Teslov)
• nudi intenzivno regenerativno sprostitev

Sich wohlfühlen mit der Entspannungs-Maske!
Ob auf Reisen oder zu Hause – die Entspannungsmaske MagnetRelax bietet optimalen Schutz vor
störendem Licht.
• mit 7 starken Neodym-Magneten
(jew. 0,12 Tesla)
• tiefe, erholsame Entspannung
• angenehm weiches Material

• izdelana je iz prijetnega mehkega materiala
• popolno namestitev maske omogoča
nastavljiv naglavni trak
• ima raztegljiv del, ki pokriva nos

• ausklappbarer Nasensteg
• im praktischen Transportbeutel

• shranjena je v praktični potovalni torbici
Feel great with this relaxation mask
Whether you’re travelling or at home –
the MagnetRelax relaxation mask provides
optimum protection from annoying light.
• with 7 powerful neodymium magnets (each
with 0.12 tesla)
• deep regenerating relaxation
• pleasantly soft material
• perfect fit with adjustable head band
• fold-out nose piece
• in a practical transport bag

4000-

1

LAX | MPO | 0,12

59 €
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MAGNAWELL®

MagnetnaBandaža
Nežna naravna energija za vaše dobro počutje
Die sanfte Naturkraft für Ihr Wohlbefinden
Gentle natural energy for your well-being
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Magnetna bandaza za hrbet
Magnetna bandaža za hrbet
• opremljen je z visokokvalitetnimi,
velikimi, bipolarnimi magneti.
• zaradi specialne mešanice vlaken je antimikroben
• nositi ga je prijetno
• ustvarja blagodejno toploto in
pomaga zmanjševati napetost
• ima snemljiv pas za namestitev
• je izredno preprost za uporabo

• mit hochwertigen großflächigen, bipolaren
Magneten
• antimikrobiell durch Spezialmischgewebe
• angenehm zu tragen
• spendet zusätzlich wohlige Wärme und hilft
bei Verspannungen
• abnehmbarer Tragegurt
• einfachste Handhabung

•
•
•
•

with high quality, large-area bipolar magnets
antimicrobial thanks to special blended fabric
comfortable to wear
also provides comforting warmth and helps
reduce tension
• removable wearing strap
• extremely easy to use

5000- 1
BND | MPA |

0,08

150 € ali 3 x 50 €

z bipolarnimi magneti
with bipolar magnets
mit bipolaren Magneten
Made in Germany for ENERGETIX GmbH & Co. KG, Bingen
Certificirano v skladu z Zakonom o medicinskih pripomočkih.
DIN EN ISO 13485: 2007

PZN: 4083508
Art. št. 5000 -1
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Kaj pravijo zdravniki:
Vsi odstavki so navedeni iz knjige”Healthy at last”, avtorica dr.
Verena Breitenbach

S

Magnetno polje radialno
orientiranih polnih
segmentov z izmenično
polarnostjo

N

N

Multipla skleroza je bolezen centralnega živčnega sistema, ki jo
povzroči vnetje živcev. Vzroki za vnetje pa niso še popolnoma
pojasnjeni. Je pa prav mogoče, da magneti izboljšajo to vnet-

S
S

Multipla skleroza:

no reakcijo s spremebmo imunskega sistema in izboljšanjem
celičnega metabolizma. Prav tako se izboljša prekrvavitev in krči

N

Sever

Jug

so zmanjšani. Magneti prav tako izboljšujejo specifično prevod
nost živcev.

Zdrs medvretenčne ploščice:

Revma:

Spinalni diski so slabo hidrirana tkiva in spremembe so hitro

Revma je splošen izraz za širok spekter bolezni , toda vse so

vidne. To lahko vodi k zdrsu (herniji) diska. Na voljo so rešitve

rezultat spremenjenega imunskega sistema. To lahko vodi k vne -

kot so izboljšanje telesne drže, krepitev mišic ali, kot zadnja

tju veznih tkiv, sklepov, sluznice in krvnih telesc. Baker – dolgo

možnost, operacija. Odlična rešitev je izboljšati prekrvevitev teh

poznan kot sredstvo s pozitivnimi učinki na revmatska obolenja

tkiv in to lahko storimo z magneti. Stranski produkti in strupi iz

– kombiniran z magneti, lahko pomaga v vseh naštetih

hrbteničnih diskov so vsekakor bolje odstranjeni z izboljšanjem

zdravstvenih težavah. Ta kombinacija dvigne in normalizira

metabolične stimulacije.

imunski sistem. Prav tako so tkiva bolje preskrbljena s kisikom,
celična presnova se izboljša, prav tako prekrvavitev.

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, četudi so na začetku
težko premagovali bolečine. Magneti lahko zmanjšujejo, s
tem ko povečujejo sproščanje endogenih transmiterjev, prag
bolečine. To mnogim omogoča lažje gibanje. Prevodnost živcev
je prav tako spremenjena. V nadaljevanju pride do izboljšanja
prekrvavitve in preskrbe s kisikom.
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Skupna moč v gaussih: 4680 Gaussov

Iz kataloga Magnawell • Feel Weel • Terapija z magnetnim poljem

Magnetna bandaza za sklepe
Nežna moč narave za vaše sklepe
•
•
•
•

razbremeni pritisk na vaše sklepe in jih sprosti
ima vgrajene visoko kvalitetene bipolarne magnete
je antibakterjski zaradi integriranih srebrnih ionskih vlaken
namestitveni trakovi v treh velikostih omogočajo vsestransko uporabo

•
•
•
•

will help relieve and relax the stress on your joints
with high-quality bipolar magnets
Janti-bacterial with its silver-particle finish
fastening available in three lengths for universal application

•
•
•
•

hilft, die Gelenke zu entlasten und zu entspannen
mit hochwertigen bipolaren Magneten
antibakteriell durch spezielle Silberpartikel-Ausrüstung
Fixierbänder in drei Längen zur universellen Anwendung

5001- 1

135 € ali 3 x 45 €

z bipolarnimi magneti
with bipolar magnets
mit bipolaren Magneten
Made in Germany for ENERGETIX GmbH & Co. KG, Bingen
Certificirano v skladu z Zakonom o medicinskih pripomočkih.
DIN EN ISO 13485: 2007

PZN: 10306326
Art. št: 5001 - 1 | 135 € ali 3 x 45 €
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Udobje in Wellness
med sproščanjem in spanjem v sedečem položaju
Wellness - vratna blazina z neodimskimi magneti

5001-1
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69 €

MAGNAWELL®

Magnet 4Go!
Wellness vložki za vaše dobro počutje !
Die Wellness-Sohle für Ihr Wohlbefinden!
The wellness sole for your well-being!
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Magnet4Go!
Večslojni anatomski vložek, ki vsebuje 6 visoko
kvalitetnih neodimskih magnetov, garantira
komfortno hojo in s tem ustvarja prijeten občutek
v celem telesu. Mikrofibra omogoča kroženje zraka,
kar ustvari oprimalno okolje znotraj obutve in s tem
omogoča dihanje stopala.
The anatomically shaped footbed with six highquality neodymium magnets guarantees greatest
comfort. The breathable microfibres are responsible for optimum climate balance. Cushions in the
heel and front sections have a shock-absorbing
Das anatomisch geformte Fußbett mit hochwertigen Neodym-Magneten garantiert höchsten
Tragekomfort! Atmungsaktive Mikrofaser bietet
einen optimalen Klima-Ausgleich. Polsterungen im
Fersen- und Vorderfußbereich wirken stoßabsorbierend und sorgen für ein perfektes Laufgefühl!

Na razpolago v 6 različnih velikostih, cena za par:
In 6 Größen erhältlich, Verkaufspreis je Paar:
Available in six sizes, sales price per pair:

59 €
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Größe
Size
Velikost

Art.nr.
Art. no.
Št. artikla

EU 34/35 | UK 1–2 | US 2–3

2800-6

EU 36/37 | UK 3–4 | US 4–5

2800-1

EU 38/39 | UK 5–6 | US 5.5–6.5

2800-2

EU 40/41 | UK 6.5–7.5 | US 7–8

2800-3

EU 42/43 | UK 8–9 | US 8.5–9.5

2800-4

EU 44/45 | UK 9.5–10.5 | US 10–11

2800-5

Magnet4GO!

Magnet4Go!
1. Mikrovlakna absorbirajo vlago,
so mehka in koži prijazna.
2. Vsak vložek ima šest visoko kakovostnih
neodimskih magnetov
(vsak magnet ima moč 0,12 Teslov).
3. Predel za nožni palec je udobno oblikovan,
hkrati je vložek dovolj tanek in širok,
da omogoča prosto gibanje ostalih
nožnih prstov.
4. Spominska pena iz lateksa absorbira
udarce in razbremeni pritisk,
hkrati pa omogoča optimalno prilagoditev
obliki vašega stopala.
5. Je anatomsko oblikovan in prožen,
zato dobro prenaša udarce in omogoča
odlično enakomerno porazdelitev pritiska.
6. Z gelom zapolnjen petni predel
zagotavlja optimalno absorbcijo udarcev.

1. Moisture-absorbing, soft and
skin-friendly microfibres
2. Six high-quality neodymium
magnets (with 0.12 tesla each)
in each sole
3. Comfortable section for the
and room for them to move
4. Memory latex to absorb shocks,
relieve pressure and allow the
soles to adapt individually to
the feet
5. Anatomically shaped, impactresilient footbed for excellent
pressure distribution
6. Gel-cushioned heels for optimum impact absorption

1. Feuchtigkeitsabsorbierende,
weiche, hautfreundliche Mikro faser
2. 6 hochwertige Neodym-Magnete (mit jeweils 0,12 Tesla) je
Sohle
3. Komfortabler Großzehenbereich mit ausreichend Platz
und Bewegungsfreiheit für
die Zehen
4. Stoßdämpfender, druckentlastender Memory-Latex für
eine individuelle Anpassung
der Sohle an den Fuß
5. Anatomisch geformtes, stoßelastisches Fußbett für eine
hervorragende Druckverteilung
6. Gel-Fersenpolster zur optimierten Dämpfung beim Auftreten

1
4
5

2

6
3
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Animals

Animals

Še več energije za vaše hišne ljubljenčke!

Po vsem svetu je med ljubitelji domačih ljubljenčkov
magnetni nakit z živalskimi motivi izredno priljubljen.
Tako tudi ENERGETIX za naše ljube štirinožne prijatelje
ponuja svojo linijo ekskluzivnih dodatkov z
integriranimi magneti!
The magnetic jewellery with animal motifs is highly
popular with pet lovers all over the world. ENERGETIX is
now also offering the appropriate accessories with integrated magnets for our four-legged friends.
Tierfreunde auf der ganzen Welt lieben den Magnetschmuck mit „tierischen“ Motiven. Und auch für unsere
vierbeinigen Freunde hat ENERGETIX passende Accessoires mit integrierten Magneten im Angebot!
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Nakit za ljubitelje živali
Vsi, ki imate radi živali, boste neglede na starost takoj
vzljubili motiv tačke. V obliki obeska, uhana ali fleksibilne
zapestnice so ti brezčasni kosi nakita s kristalčki Swarovski®
vseskozi izredno priljubljeni.
Jewellery for pet lovers
Pet lovers of any age will adore the paw motif! Be it
pendants, ear studs or flexible bracelets: the timeless
items of jewellery with the small Swarovski® crystal are
very popular.
Schmuck für Tierfreunde
Das Pfötchen-Motiv lieben Tierfreunde jedes Alters!
Ob Anhänger, Ohrstecker oder Flex-Armband: Die zeit losen, jeweils mit einem kleinen Swarovski® Kristall
ausgestatteten Schmuckstücke erfreuen sich großer
Beliebtheit.
714- 1
PND | MST MZI FPO | 0,12 | B

25 €

1728- 1
EAS | MST MCR FPO | 0,12

30 €
2275-

3
1
S
M
BRF | MST MCR FPO | 0,12

2
L

39 €
2898-

1
2
3
4
5
S
M
L XL XXXL
NEP | MST FPO | 0,12 | B
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S, M, L, XL: 29 €
XXXL: 35 €

Magnetni nakit za ljubitelje zivali

2898-2 (M)

2275-1 (M)

714-1

1728-1
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Montaža magnetov
Dekorativni element namestite v dovolj veliko luknjo na
ovratnici. Po potrebi luknjo predhodno s kleščami za
kovičenje naredite sami ali jo povečate. Spodnji del z
občutkom privijte najprej ročno, nato še s pomočjo
vijačnega ključa s premerom 17 mm.
POZOR! Dekorativni element z nastavkom je ob namestitvi
na ovratnico fiksiran, zato ga med vijačenjem ne obračajte.

Assembly

690- 1
ANJ | MST MCR FPO |0,18 | ©

32 €
large hole in the collar. If necessary, make or enlarge the
hole beforehand with a hole punch. Tighten the bolt
first by hand then carefully with a 17 mm spanner.
NB: Do NOT turn the decorative element because of the
fixation pins.

691- 1
ANJ | MST MCR FPO |0,18 | ©

29 €

696- 1
ANJ | MST FPO | 0,18 | ©

Montage
Zierelement durch ausreichend großes Loch im Halsband stecken. Evtl. Loch vorher mit Lochzange stechen
oder erweitern. Schraube erst von Hand, dann mit einem 17er-Schraubenschlüssel gefühlvoll festdrehen.
ACH TU N G : Zierelem ent w egen der Fix ierungs -St a chel
NICHT drehen!

29 €

721- 1
ANJ | MST FPO | 0,18

29 €

1929- 1
ANE | MST FPO | 10 mm
Verlängerung | Extension | Rallonge

5€

2789- 1
ANJ | MST FPO | 0,18 | ©
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35 €

Animals

696-1

691-1

690-1

721-1

2789-1

1929-1
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Odlične priložnosti kot poslovni partner ENERGETIX!
ENERGETIX vam ponuja izdelano opcijo za vašo eksistenco:
zanimivo delo s polnim delovnim časom ali kot dodatna zaposlitev • dizajnerski nakit z
zdravilnimi in blagodejnimi učinki • možnost visokega zaslužka • izgradnja svojega lastnega
teama • zagotovljena konstantna profesionalna podpora
Pridružite se nam in postanite poslovni partner blagovne znamke ENERGETIX!

IZVIRNO DARILO

10-procentno darilo za gostitelja!
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Doma, v klubu, na delovnem mestu ali v restavraciji organizirajte predstavitev nakita ter
povabite svoje sosede, prijatelje in znance.
V zahvalo vam bomo podarili nakit iz aktualne ponudbe, in sicer v vrednosti 10 procentov
od celotne prodaje, ki ste jo dosegli na predstavitvi.
O vašem 10-odstotnem popustu za gostitelja se pozanimajte pri svojem svetovalcu za
trženje ENERGETIX!

Moč, ki jo izžareva nakit ENERGETIX, začuti pravzaprav vsak. Številni prav s pomočjo našega
nakita na novo občutijo zadovoljstvo in olajšanje v vsakodnevnem življenskem ritmu.
Magnetni nakit ENERGETIX je odlična ideja za darilo: ob rojstnem dnevu, za valentinovo, ob
materinskem dnevu, za dan mučenikov in ob dnevu očetov, ob jubilejih, ob začetku
novega šolskega leta in zaključku le-tega, za veliko noč in še ob mnogih drugih posebnih
priložnostih!

Izberite darilni bon z najljubšim motivom iz ponudbe Energetix,
ga kupite preko spleta, natisnete in takoj podarite.
Več podrobnosti na www.energetix.si

Licenčni partner Energetix Nemčije za Slovenijo Magnavel d.o.o.

www.energetix.si

