
TENTO VÝROBEK JE SCHVÁLEN JAKO DOPLNĚK STRAVY. NENÍ LÉKEM, NELZE JEJ ZA PŘEDEPSANÉ 
LÉKY ZAMĚŇOVAT ANI NEMÁ SCHVÁLENÉ LÉČIVÉ ÚČINKY. 

VIRONAL 

je bioinformační širokospektrální bylinný regenerační přípravek, vyrobený podle moderních poznatků 

 

fytoterapie, psychotroniky, krystaloterapie a biorezonance. Jedná se o vysoce koncentrovaný produkt obsahující 
bylinné výtažky, éterické oleje a bioinformační složky ve vzájemně vyváženém synergicky působícím komplexu. 

Bioinformační přípravky firmy Energy působí na lidský organismus v několika úrovních současně. Zatímco účinné 
přírodní látky ovlivňují přímo orgány a pochody v těle, informační složky působí prostřednictvím biorezonance na 
samotnou příčinu onemocnění. 

Vironal má díky komplexu výtažků z rostlin a informací silné detoxikační, antioxidační a regenerační účinky. 
Vironal významně posiluje imunitu a schopnost těla bránit se průniku nežádoucích mikroorganismů. Lze jej využít 
jako účinnou obrannou bariéru proti širokému spektru patogenů virového i bakteriálního původu šířících se 
vzduchem a přenosných kapénkovou infekcí nebo potravinami. Je vhodné jej použít jak preventivně při styku s 
větším počtem lidí, zvláště v obdobích virových epidemií, tak při akutním onemocnění. Vironal posiluje právě ty 
orgánové systémy, které se s vnějšími patogeny setkávají jako první – dýchací systém, trávicí systém a kůže – 
protože jedině podpora a ochrana ohroženého terénu je tím jediným správným přístupem v boji proti infekčním 
chorobám (alopatické léky ničí bohužel spolu s patogenem i buňky napadené tkáně, která se z toho důvodu 
paradoxně stává náchylnější k další infekci). 

Energetické působení Vironalu podle principů TČM: Vironal harmonizuje především energetické dráhy plic, 
tlustého střeva, sleziny a tří zářičů.   

Použití Vironalu: 

 podporuje detoxikaci těla, má antioxidační a regenerační účinky; 

 působí preventivně proti přenosu infekcí na veřejných místech; 

 stimuluje činnost plic, pomáhá při dýchacích potížích (dušnost, krácení dechu, …); 

 stimuluje činnost tlustého střeva a sleziny; 

 pomáhá při virových, bakteriálních onemocnění (nemoc z nachlazení, rýma, viróza, chřipka, 
horečnaté stavy,kašel, záněty průdušek, bolesti v krku, záněty nosohltanu, angína, zánět dutin, 
zápal plic a žaludečně-střevní potíže); 

 vyvolává pocení, snižuje horečku a je možné jej kombinovat s antibiotiky; 

 hodí se jako doplněk rekonvalescence dětských chorob (spalničky, spála, plané neštovice, 
zarděnky); 

 snižuje množství recidiv u chronických infekcí urogenitálního systému, dýchacích cest, trávicího 
traktu a kůže; 

 posiluje imunitní a lymfatický systém; 

 podporuje činnost kostní dřeně; 

 je vhodný při poruchách trávení, pocitech plnosti, nadýmání, žaludečních a dvanácterníkových 
vředech způsobených bakterií Helicobacter pylori, při chronickém zánětu střev, průjmech, Crohnově 
chorobě, ulcerózní kolitidě a divertikulóze střev; 

 zlepšuje vzhled a elasticitu kůže, je vhodný při suché pokožce, podporuje hojení popálenin a 
epitelizaci tkáně. 



Použití Vironalu z hlediska psychiky: 

• smutek, melancholie a sevřenost, emoční otupělost, pocit nesvobody a strach z chybného rozhodnutí, 
sebepodceňování a neschopnost udržet v životě řád, alibismus, lpění na pořádku, vyžadování pozornosti 
a nepřirozené autority, mluvení ze spánku,noční můry, případně nespavost, fobie 

 
K docílení většího léčebného účinku doporučujeme kombinovat Vironal s krémem Droserin z Pentagramu© 
krémů (aplikace na postižená místa, reflexní zóny, masáž akupunkturních drah). 
Vironal přináší jistotu založenou na pocitu, že jsme schopni ubránit si svůj životní prostor, posiluje vůli a 
zodpovědnost za svůj vlastní život. 
Pro podrobnější informace doporučujeme brožuru Regenerace v pentagramu, kde jsou mimo jiné detailně 
popsány základní energetické dráhy a vztahy mezi jednotlivými orgány. 
 
Bylinné složení Vironalu: 
 
Krvavec toten:  Užívá se jako prostředek proti horečkám, při onemocněních plic, při krvácení a průjmech. Má 

velmi dobré antivirové a antibakteriální účinky, působí proti prvokům. Lípa srdčitá:  Obsahuje látky podobné 
vitaminu E, má účinky potopudné, močopudné, spasmolytické a žlučopudné. Užívá se při horečkách a nemocech 
z nachlazení. 
 
Mateřídouška obecná:  Působí proti stafylokokům, streptokokům a salmonelám, má silné antiseptické a 

dezinfekční účinky. Užívá se při pásovém oparu a při onemocněních plic, průdušek a při kašli. 
 
Lékořice lysá:  Účinné látky obsažené v bylině rozpouštějí hlen a usnadňují odkašlávání. Užívají se při 
žaludečních vředech, dně a revmatismu. Mají zvláštní protizánětlivé účinky, podobné jako glukokortikoidy. 

 
Čubet benedikt:  Má antibiotické a protivirové účinky. Obsahuje soli vápníku, hořčíku, draslíku, působí silně 

dezinfekčně a antisepticky. Potlačuje kvašení a hnilobné procesy ve střevech. 
 
Bukvice lékařská:  Působí protiastmaticky, kancerostaticky a je vynikající při poruchách trávicího ústrojí se 

zanícenou a překrvenou sliznicí, při poruchách CNS a bakteriálních zánětech. 
 
Křen selský:  Je silně fytoncidní, působí antibioticky, normalizuje střevní mikroflóru, výborně odhleňuje průdušky. 

 
Oman pravý:  Má fytoncidní účinky, užívá se při kašli, bronchitidě, při zánětech střev, křečích, nadýmání, při 

cukrovce a všech potížích se sliznicemi. 

 
Potočnice lékařská:  Obsahuje jód a celou řadu vitaminů. Užívá se při onemocněních jater, žlučníku, sleziny, při 

různých virózách a jako metabolikum. 



 
Chininovník lékařský:  Obsahuje plasmatický jed, který poškozuje původce různých infekčních chorob. Užívá se 

při malárii a podobných infektech, spojených s horečkou a zimnicí. 
 
Lichořeřišnice větší:  Obsahuje přírodní antibiotikum, které i v nejmenších koncentracích účinkuje na 46 kmenů 

bakterií Staphylococcus, dále na Proteus vulgaris, Escherichia coli, na salmonely a další druhy bakterií 
 
Divizna velkokvětá:  Tlumí křeče průdušek a průdušinek, působí protizánětlivě a je vynikající při astmatické 

bronchitidě a při kašli. Ovlivňuje činnost sleziny a brzlíku. 
 

 
Sadec konopáč:  Jde o rostlinu vysoce účinnou při léčbě chřipky a viróz, navozuje pocení. Prvním obyvatelům 

Severní Ameriky pomáhala úspěšně léčit závažné onemocnění podobné chřipce, nazývané ,,zlomeninová 
horečka“. 
 
Myrhovník:  Má stimulační účinky, působí protizánětlivě jako expektorans a antiseptikum. Užívá se při bolestech 

v krku, při vředech v ústní dutině, katarech a při plicních infekcích. 
 
Afromum melegueta:  Označuje se též jako rajská semena a pochází z čeledi zázvorovitých. Má antivirové a 

protiplísňové účinky. Pozitivně ovlivňuje CNS, regeneraci buněk a imunitní systém. 
 
Citrus paradisi – grapefruit:  Semena mají antimikrobiální, antibakteriální, antivirové a protiplísňové účinky. 

Jejich výtažek se užívá při žaludečních a střevních infektech, při kolitidě a Crohnově nemoci. Extrakt z jader 
působí úspěšně i v koncentraci 1:1 000 na bakterii Helicobacter pylori, která způsobuje vznik žaludečních vředů. 

 

Vironal dále obsahuje éterické oleje (např. myrhový, eukalyptový a kafrový) a informace z rostlin, olejů a nerostů 
(např. jaspisu a antimonitu). 

Regenerační postup a dávkování: 

Před použitím důkladně protřepejte (asi 21x). Tím dojde k dynamizaci informačních složek a účinnost přípravku 
se zvýší. 

Pro dospělé 2–7 kapek 1–3x denně, pro děti od 12 let 7 kapek za den, děti od 3 let 2 kapky za den. Užívejte půl 
hodiny před jídlem nebo po něm. 

Po třech týdnech užívání je před další kúrou nutná týdenní pauza. 



Nepřekračujte doporučené denní dávkování. 

Užívejte nejlépe ředěné vodou, případně nakapejte na lžičku a užívejte přímo. Pro podporu detoxikace těla je 
vhodné zvýšit při regenerační kúře příjem tekutin. 
 
Preventivně jej lze nakapat do sklenice s vodou a popíjet při hromadných akcích jako prostředek proti přenosu 
infekce. 
 
Přesné dávkování konzultujte se svým lékařem nebo terapeutem. 
 
Při chronických onemocněních doporučujeme užívat minimální dávky, v akutních stadiích doporučujeme dávky 
zvýšit. V případě přechodného zhoršení stavu je třeba snížit dávkování, dokud zhoršení nepomine, a teprve poté 
se vrátit k původnímu dávkování. V užívání preparátu není vhodné přestávat, neboť se jedná o zpětný 
regenerační proces (reverzní reakce), při němž se mohou objevit příznaky dřívějších onemocnění. Tento jev je 
příznakem pozitivní regenerační reakce, která informuje o tom, že dochází k uzdravování! 
 
U těžších a chronických stavů doporučujeme zpočátku nižší dávkování a předchozí konzultaci s lékařem. V 
těhotenství neužívejte žádné regenerační přípravky, pouze po dohodě s lékařem. 
Vhodné pro diabetiky. 
 
Upozornění: 

Výrobek není určen dětem do 3 let. 
Ukládejte mimo dosah dětí! 
Doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada pestré stravy. 
 
Skladování: 

Výrobek je nutno skladovat v suchu a temnu, uchovávat při teplotě 10-25 °C a chraňte před mrazem.  
 


