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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Korolen má díky komplexu výtažků z rostlin a informací silné detoxikační, antioxidační a regenerační 
účinky. Lze jej užívat nejen preventivně při nedostatku energie a celkovém opotřebení organismu, ale i 
při léčbě akutních nebo chronických nemocí souvisejících především se srdcem, cévní a nervovou 
soustavou. Zlepšuje okysličení a funkce mozku. Vzhledem k pozitivnímu působení na slezinu a kostní 
dřeň zlepšuje kvalitu krve a podporuje tvorbu krevních buněk. Celkově zlepšuje obranyschopnost 
působením na slezinu a nervový i hormonální systém. Korolen příznivě účinkuje na všechny psychické 
obtíže provázené nedostatkem energie nebo na problémy způsobené zanesením organismu 
škodlivými látkami (toxiny, jedy, plísně, zplodiny metabolismu, …). Příznivě ovlivňuje regenerační 
procesy při nádorových onemocněních. 
 
Energetické působení Korolenu podle principů TČM: 
Korolen harmonizuje především energetické dráhy srdce, tenkého střeva, osrdečníku, tří zářičů, dráhu 
početí a dráhu řídicí. 
 
Použití Korolenu: 
 

 podporuje detoxikaci těla, má antioxidační a regenerační účinky, odstraňuje plísně a těžké 
kovy z organismu; 

 předchází vzniku kardiovaskulárních chorob, je prevencí aterosklerózy, srdečního infarktu a 
cévní mozkové příhody; upravuje krevní tlak; 

 zlepšuje prokrvení končetin, stav křečových žil a hemoroidů, zvyšuje elasticitu cév a kapilár; 

 harmonizuje hormonální systém (hlavně hypofýzu, epifýzu a brzlík); 

 podporuje imunitu a tvorbu krevních buněk v kostní dřeni, je vhodný při anémii; 

 snižuje hladinu cholesterolu v krvi; 

 zlepšuje zásobení mozku kyslíkem, zlepšuje paměť a koncentraci, je vhodný při Alzheimerově 
chorobě, stařecké senilitě, epilepsii, autismu a roztroušené skleróze; 

 u dětí s LMD a předčasně narozených dětí přispívá k dozrávání mozku a jeho funkcí; 

 urychluje rekonvalescenci a pooperační hojení; 

 pomáhá proti stresu, přepracování, únavě, proti neurotickým poruchám, nespavosti, depresi a 
úzkosti; 

 pro diabetické pacienty se doporučuje jako prevence cévních komplikací cukrovky (diabetická 
noha, postižení očí, ledvin); 

 komplexně posiluje a tonizuje organismus a zpomaluje stárnutí; 

 uplatňuje se při prevenci a doplňkové léčbě nádorových onemocnění (především leukémie); 
 

Použití Korolenu z hlediska psychiky: 



 poruchy chování, duševní neklid, netrpělivost, hysterie, citová labilita, neschopnost navázat 
přátelské vztahy, poruchy řeči: překotná mluva nebo naopak neschopnost komunikace, 
poruchy paměti, poruchy spánku, zapomnětlivost, ztráta motivace a chuti k životu 
 

K docílení většího léčebného účinku doporučujeme kombinovat Korolen s krémem Ruticelit z 
Pentagramu© krémů (aplikace na postižená místa, reflexní zóny, masáž akupunkturních drah). 
 
Korolen dodává energii k životu a chuť se z něj radovat, otevírá osobnost člověka a kladně ovlivňuje 
rozvoj dávno zapomenutých schopností. 
 
Pro podrobnější informace doporučujeme brožuru Regenerace v pentagramu, kde jsou mimo jiné 
detailně popsány základní energetické dráhy a vztahy mezi jednotlivými orgány. 
 
Bylinné složení Korolenu: 
Jinan dvoulaločný:  Zlepšuje cévní zásobení mozku i celého organismu, posiluje paměť a 
koncentraci. Příznivě působí při bolestech hlavy, migréně; prokrvuje studené ruce a nohy. 
Lapacho:  Stimulace imunitního systému, zejména proti nádorům, leukémii, zaplísnění, poruchách 
jater, anémii. Posiluje srdce a nervový systém. 
Třezalka tečkovaná:  Je účinná při nervových poruchách, nespavosti, při migrénách, depresích, 
žaludečních vředech, plynatosti, při poruchách jater a žlučníku 
Jírovec maďal:  Zvyšuje pružnost a pevnost cévních stěn. Užívá se při hemoroidech, bércových 
vředech, zánětech žil a migrénách, také při poruchách periferního prokrvení. 

 
 
Bělotrn kulatohlavý:  Posiluje paměť, sluch, zrak. Užívá se při obrnách, neuralgiích a zánětech 
nervů. Stimuluje srdeční činnost. 
Vachta trojlistá:  Užívá se při poruchách jater, žlučníku a krvetvorby, při bolestech hlavy, revmatismu, 
při horečce, neuralgii trojklaného nervu, při zánětu žaludku a celkové vyčerpanosti. 
Krvavec toten:  Užívá se jako prostředek proti horečkám, staví krvácení různého původu, má velmi 
dobré protizánětlivé a antibakteriální účinky. Prospívá při nemocech plic a hojení ran. 
Levandule lékařská:  Užívá se při neurologických a zažívacích potížích, posiluje srdce, uklidňuje. 
Analgetikum, antibakteriální a antiseptické vlastnosti. 

 
 
Vojtěška setá:  Prospívá při zažívacích potížích (nechutenství, nadýmání, překyselení), dně a 
revmatismu. 



Brusinka obecná:  Má desinfekční účinky a obsahuje vitamin C. Užívá se hlavně při zánětech 
urologických a gynekologických. Stimuluje tvorbu inzulinu při cukrovce. 
Dub letní:  Působí antibioticky a detoxikačně. Užívá se při průjmech, zánětech dásní a trávicího 
ústrojí a při bolestivých hemeroidech. Obecně má účinky protikrvácivé a protizánětlivé. 
Kmín kořenný:  Působí bakteriostaticky a proti střevním parazitům, užívá se při křečích hladkého 
svalstva a při nadýmání. Povzbuzuje činnost žaludku a střev. 

 
 
Kopr vonný:  Působí spasmolyticky, močopudně a dezinfekčně v oblasti močových cest a zažívacího 
traktu, likviduje střevní parazity, podporuje chuť k jídlu. 
Zázvor lékařský:  Stimuluje krevní oběh, zlepšuje periferní prokrvení, zmírňuje nadýmání a koliky. 
Navozuje pocení, snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Užívá se při celkové vyčerpanosti, nedostatku 
energie, stimuluje plíce při infekcích. 
Violka trojbarevná:  Užívá se při alergiích, revmatismu, cévních a kožních nemocech, hlavně 
ekzémech. Posiluje činnost plic a usnadňuje vykašlávání. 
Chrpa polní:  Působí močopudně a žlučopudně, užívá se při očních zánětech, kladně ovlivňuje 
lymfatický systém a metabolismus. Čistí krev. 
Česnek setý:  Antikarcinogenní a protiplísňové účinky, působí antibioticky. Užívá se při snížené 
imunitě, cukrovce, při kardiovaskulárních a onkologických onemocněních. Snižuje krevní tlak a hladinu 
cholesterolu. 

 
 
Korolen dále obsahuje éterické oleje (např. nardový, jasmínový a levandulový) a informace z rostlin, 
olejů a nerostů (např. jantaru, zlata a křišťálu). 
 
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.  
 


