inspirujemy kobiety

Zadbamy o twoje piękno i zdrowie
Z Andrzejem Kwiatkowskim, dyrektorem ds. marketingu Energetix, rozmawia Monika Nogalska
MN: Korporacja Energetix została założona w 1998 roku w Niemczech i od
tamtej pory prowadzi swoją działalność już w całej Europie. Z jakimi sukcesami?
AK: Tak, to prawda, Energetix to już
dojrzała, pełnoletnia firma, a to ważne,
jeśli chodzi o stabilność, doświadczenie i bezpieczeństwo. Na wstępie małe
sprostowanie: firma działa również na
innych kontynentach, m.in. w USA,
na Kostaryce, w Puerto Rico oraz w Australii. Sukcesem można nazwać liczbę
klientów przekraczającą już ponad dziesięć milionów oraz roczny obrót ponad
stu milionów euro. Polska jest na tyle
dużym i atrakcyjnym rynkiem, że nie
sposób było ją pominąć. Polacy również
– tak jak inne nacje – chcą się dobrze
czuć i atrakcyjnie wyglądać, a biżuteria
magnetyczna pomaga spełniać te potrzeby. Oferta firmy jest również atrakcyjnym sposobem na biznes.

MN: Na czym polega wyjątkowość biżuterii magnetycznej Energetix i terapia magnetyczna?
AK: Lecznicza siła magnesów była znana już w starożytnym Egipcie, Grecji
i Chinach. Królowa Egiptu Kleopatra nosiła mały magnes na czole jako amulet,
aby zachować swoją wyjątkową urodę
i zdrowie. Dziś wiemy, że postępowała
słusznie, gdyż magnes oddziałujący na
szyszynkę poprawia pracę układu hormonalnego. Biżuteria magnetyczna,
a szczególnie bransoletki, ma bezpośredni wpływ na regulację ciśnienia krwi,
poprawę mikrokrążenia, dotleniając organizm, w wyniku czego zapewnia zdrowy i młody wygląd oraz lepszą kondycję
fizyczną. Dzięki działaniu antystresowemu ma również pozytywny wpływ
na kondycję psychiczną, wycisza, uspokaja, co potwierdzają nasi klienci. Dzię-
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– witaminę młodości mającą bezpośredni wpływ na długość życia. Według prof.
Elizabeth Blackburn, laureatki Nagrody
Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii
za rok 2009, resweratrol jest posłańcem,
który namawia organizm do podjęcia regeneracji na poziomie molekularnym.

MN: Czy biżuteria Energetix pomaga także dzieciom i młodzieży? W jaki sposób?
AK: Dzieci i młodzież są szczególnie
ki biżuterii Energetix poczujesz się jak
Kleopatra – wyjątkowa, piękna i przede
wszystkim zdrowa.

MN: Obracamy się w strefie biznesu –
która biżuteria i dlaczego jest wręcz
niezbędna kobietom sukcesu?
AK: Wiadomo, sukces ma swoją cenę
– to stres, spadek odporności, sięganie
po używki typu kawa, papieros… Środowisko, w którym przyszło nam dzisiaj
żyć, to już nie lada wyzwanie. Stres jest
odpowiedzialny za wiele problemów,

narażone na działanie smogu elektromagnetycznego. Emitują go telefony komórkowe, tablety itp. Nosząc biżuterię
magnetyczną, najmłodsi zapewniają sobie dodatkową ochronę przed smogiem,
lepiej się rozwijają, spokojniej śpią, mają
lepszą pamięć i koncentrację, a to pozwala efektywniej zdobywać wiedzę oraz
osiągać ponadprzeciętne wyniki w nauce.
Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia zwracają uwagę, że należy zwiększyć
dawki miedzi u małych dzieci i młodzieży z powodu ważnej roli tego minerału
w wytwarzaniu mieliny, czyli obudowy
wokół nerwów. Biżuteria magnetyczna
z miedzią jest szczególnie ważna w rozwoju umysłowym dzieci i młodzieży,
bowiem od niej zależy działanie licznych
enzymów. Posiada istotny wpływ na
prawidłowe działanie systemu immunologicznego. Pomaga również walczyć
z trądzikiem.

MN: Porozmawiajmy o współpracy.
Na czym polega franczyza firmy Energetix?
AK: Nasi partnerzy to m.in. kluby fitness,
mamy go wszyscy dzisiaj w nadmiarze.
Udowodnione antystresowe działanie
biżuterii magnetycznej pozwala dość łatwo neutralizować stres. Wiele kobiet
sukcesu skorzystało z powodzeniem
z naszego unikalnego programu „Cztery
kroki do zdrowia”, który pozwala kompleksowo zadbać o organizm szczególnie
u osób narażonych na przewlekły stres.
Takie must have to na pewno bransoletka lub zegarek magnetyczny, gdyż ma
działanie ogólne na cały organizm, oraz
podstawka magnetyczna lub pręt magnetyczny do magnetyzowania wody oraz innych ulubionych napojów. W programie
czterech kroków do zdrowia polecamy
również Detoxamin – nutrikosmetyk,
który odkwasza, oczyszcza z toksyn cały
organizm, oraz koncentrat witaminowo-mineralny zawierający resweratrol

gabinety masażu, salony spa, salony kosmetyczne i fryzjerskie, hotele, salony samochodowe, przychodnie medyczne itd.
Minimalna kwota własnego kapitału to
pięć tysięcy złotych – tyle wystarczy, aby
rozpocząć z nami współpracę.

MN: Podobno mają Państwo przepis
na to, jak w czterech krokach osiągnąć sukces?
AK: Tak, to bardzo proste. Wystarczy
używać naszych produktów, rekomendować je innym, przy okazji proponować
współpracę z naszą firmą i na koniec –
podwyższając swoje kwalifikacje – doskonalić się w jednym i drugim. Zdrowie jest
cennym darem, ale nie dostaliśmy go raz
na zawsze, dlatego pamiętajmy, że musimy o nie zadbać sami. Dewiza naszej
firmy brzmi: zadbamy o twoje piękno
i zdrowie. n

