
A CORAL CLUB
EGÉSZSÉGTERVE

 



szubjektív, értelmezése
koronként, kultúránként változik
megoszlik a szervek
és szervrendszerek között
nem életkor függő

•
 

•
 

•  

AZ EGÉSZSÉG  



az életminőségünket befolyásoló fő

tényező, erőforrás, aminek alakítása a kezünkben van

Az egészség  
 

* organism * organism



* organism * organismSzervezet — egy komplex rendszer,
amelyet folyamatosan támogatni kell

 
 

Feladatunk az, hogy megteremtsük azokat
a feltételeket, amelyek között a szervezet
normálisan képes működni és ellátni saját funkcióit.

  
 

A betegséget sokkal könnyebb
megelőzni, mint kezelni.

 
 



* organism * organism Az egészség
részei
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Egészségterv:

* health concept * hea*



* health concept * hea*
A hosszú és aktív élet kulcsa —
az egészség megőrzése.

 

A Coral Club, az első az egészséges életmódot
népszerűsítő vállalatok közül, amely saját egészség-
koncepcióját kínálja, melynek alapja a megfelelő víz
egyensúly fenntartása, a kiegyensúlyozott táplálkozás,
a test tápanyagokkal történő gazdagítása és a tiszta,
biztonságos környezet.

 

 

Az egészség koncepciója lth * health concept * heal 



* health concept * hea*lth * health concept * heal Az egészség fogalma
a test gyógyításának univerzális, komplex,
többlépéses rendszere

komplex — csomagokból és komplex
programokból áll

 

univerzális — mindenki számára
megfelelő, egészségi állapotától
függetlenül

többlépéses — egy bizonyos
műveletsorból, egymást követő
lépésekből áll

rendszer — egységes és rendezett

gyógyulás — nem a tünetek kezelését
jelenti, hanem az egészség helyreállítását

 



ses * five theses * fiAz egészségkoncepció 5 tézise  

az életminőségünket befolyásoló
fő tényező, erőforrás

szervezet - egy komplex rendszer, amelyet
folyamatosan támogatni kell. Megteremtjük azokat
a feltételeket, amelyek között a szervezet
normálisan képes ellátni saját funkcióit

 

az egészség sejtszinten kezdődik

a sejteknek hidratálásra, tisztításra, táplálásra
és védelemre van szükségük

a sejtek egészsége érdekében vizet, tápanyagot
és a megfelelő lelki egyensúlyt kell biztosítani

1

2

3

4

5



ses * five theses * fi Az egészség sejtszinten
kezdődik

 
 

a sejtek folyamatosan
megújulnak

kb. 7-12 év alatt
a szervezet teljesen
kicserélődik

 

sejt —
sejtek

közössége

szervek

szervrendszerek

szövetek



A SEJTEK ÉSZREVÉTLENÜL
PUSZTULNAK

 
 

A nem megfelelő életmód
következményei nem azonnal észlelhetők.

A betegség valódi okait gyakran elfedik
azok a tünetek, amiket gyakran
egyszerűen stressz- vagy
fáradtságtünetnek gondolunk. Egészségtelen

szervek —
nem észleljük

a működési zavarokat

 

 

Betegség —
tüneteket

látunk

Egészségtelen
sejtek —

nem látjuk
a sejtek pusztulását

 
 

 
 



A SEJT SZÁMÁRA
LÉTFONTOSSÁGÚ

 
 

hidratálás

tisztítás

táplálás

védelem
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01
Hidratálás  

Feladata:  

• hozzájárul a só-víz háztartás
egyensúlyának szabályozásához
normalizálja a szervezet ásványi-anyag
egyensúlyát
védi a sejteket a szabad gyököktől

•

•



A víz — az élet forrása  

Tápanyagokat szállít a sejtekhez,
támogatva az egész szervezetet

Elősegíti a toxinok kiválasztását,
hozzájárul a salakanyagok és
a méreganyagok eltávolításához

Segít a normális testsúly fenntartásában,
felgyorsítja az anyagcserét, beleértve
a zsírégetést

Segíti a testhőmérséklet szabályozását
és annak állandó fenntartását

Szabályozza a vér viszkozitását és csökkenti
a kardiovaszkuláris betegségek kockázatát

Befolyásolja az ízületek állapotát, és részt
vesz a szinoviális folyadék képződésében,
amely az ízületek kenőanyaga 01



01
Hydramax — a szervezet optimális
hidratálására szolgáló program 

A szervezet helyreállításának első lépése —
az összes anyagcsere-folyamat kedvező
feltételeinek előkészítése

 



01
 Hydramax  

Coral-Mine + PentoKan + H-500:

• Hozzájárul a víz érzékszervi tulajdonságainak
és élettani hatásának javításához.

A kálium-elektrolit fontos forrása — aktív formában,
mely hozzájárul a sejtek egészségéhez.

Segít a sejtek antioxidáns védelmében a normál
működésük fenntartása érdekében.

 

•
 

•
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02
Tisztítás 

Feladata:   

• segít megszabadulni a parazitáktól

• hozzájárul a toxinok kiürítéséhez

• javítja az emésztést és az anyagcserét

• hozzájárul az agresszív környezeti
tényezők okozta káros hatások
semlegesítéséhez

 



háziállatok

Paraziták, vírusok, gombák,
baktériumok FORRÁSAI

 
 

kapcsolók
és kilincsek

konyha

tömegközlekedés
játszóterek

kezeletlen,
tisztítatlan

víz

 

mosatlan zöldségek
és gyümölcsök

rovarok
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7,53 milliárd

02
Parazita elleni
védelem

 
 

A világban több mint 1,5 milliárd
ember fertőzött helminta
ostorféreggel.

a föld
lakossága

 

19,5% 
fertőzött
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02
Parashield — program a paraziták
elleni védelemhez

 
 

A szervezet helyreállításának második
lépése — a paraziták eltávolítása
és felkészülés a méregtelenítésre. 02



02
 Parashield  

ParaFight + Coral Burdock Root + MSM + Super-Flora
+ Coral-Mine 

• Hozzájárul a paraziták elleni védelemhez.

Segít a szervezet méregtelenítésében és a paraziták
által okozott toxinok eltávolításában.

Hozzájárul az egészséges bél-mikro�óra helyreállításához.

Megerősíti a legyengült immunitást.

•

•
 

• 02



02
 Parashield plus  

A Parashield program bővített változata
ParaFight + Pau D'Arco szelénnel + Coral Black Walnut
+ Coral Burdock Root + MSM + Assimilator + Super-Flora
+ Coral-Mine



 Parashield plus  

02
• Magasabb fokú védelem a paraziták ellen.

Segít a szervezet aktív méregtelenítésében
és a paraziták által okozott toxinok eltávolításában.

Hozzájárul az egészséges bél-mikro�óra helyreállításához.

Erősíti a szervezet védekezőképességét.

Dupla időtartamú program.

•

•
  

•

• 03



03
Tisztítás 

Feladata:   

• segít megszabadulni a parazitáktól  

• hozzájárul a toxinok kiürítéséhez

• javítja az emésztést
és az anyagcserét

• hozzájárul az agresszív környezeti
tényezők okozta káros hatások
semlegesítéséhez 03



03
Tisztítás 

Endotoxinok — szervezeten
belül képződnek

A toxinok egyik része kívülről kerül
a szervezetbe, másik része a testben
képződik.

 

Exotoxinok — kívülről
kerülnek a szervezetbe 0



03
Coral Detox

A tápanyagok felszívódásának javításához,
valamint a vízben - és zsírban oldódó
toxinok eltávolításához. 03



Coral Detox

03
Coral-Mine + H-500 + Assimilator + Coral Lecithin  

2 termék a vízoldékony méreganyagok, és 2 termék pedig
a zsíroldékony méreganyagok eltávolításához. Ezek tartalmaznak:

• antioxidánsokat, amelyek semlegesítik a sejtek belsejében képződött
és kívülről érkező toxinokat;

emésztő enzimek komplexét, amelyek javítják a tápanyagok
felszívódását és csökkentik az emésztetlen élelmiszerek bélben
történő felhalmozódását;

foszfolipideket, a zsír anyagcserének normalizálása és a sérült
sejtfalak „javítása” céljából;

ásványi anyagokat, amelyek hozzájárulnak a só-víz háztartás
egyensúlyának szabályozásához.

•

•
 

• . 0



03
 Coral DEtox Plus 

A Coral Detox bővített változata a maximális
hatás elérése érdekében

Coral-Mine + H-500 + Assimilator + Coral Lecithin +
PentoKan + Coral Alfalfa

0



03
Méregtelenítés 

Feladata:  

• segít megszabadulni a parazitáktól

• hozzájárul a toxinok kiürítéséhez

  

• javítja az emésztést
és az anyagcserét

  

• hozzájárul az agresszív
környezeti tényezők okozta
káros hatások semlegesítéséhez



03
Káros környezeti
hatások

 
 

A környezet negatív hatása —
az életmódtól függetlenül,
a méreganyagok és a nehézfémek
jelen vannak a testben.

rossz minőségű víz 
 

vírusok és baktériumok

talaj kimerültség és szennyezés

háztartási vegyszerek
és kozmetikumok

ipari hulladék  

városi légszennyezettség,
kipufogógázok

 

toxinok a gyümölcsökben
és zöldségekben

tartósítószerek, mesterséges
színezékek, ízesítők a legtöbb
élelmiszerben

 0



03
 Miként jelez a szervezetünk?

MÁJ
túlsúly
«vizesedés» (ödéma) — fokozott fáradtság
száraz bőr
haj- és köröm problémák
fejfájás

 bőrproblémák
fáradság
ingerlékenység
gyomorégés, émelygés, hányás
allergia

  

bél rendellenességek
legyengült immunszerdszer
ingerlékenység
bőrproblémák   

EMÉSZTŐRENDSZER

ANYAGCSERE

IMMUNITÁS
gyakori és elhúzódó akut légzőszervi vírusos
fertőzések
krónikus betegségek súlyosbodása
magas hajlam a fertőzésekre 03



03
 Colo-Vada – 

• sok éves tapasztalattal rendelkező, neves táplálkozási
szakember, Albert Zehr által megalkotott
fokozatos, többlépéses, komplex hatású program
a szokásos napi életritmus felborítása nélkül elvégezhető

 

•
 •

Dr. Albert Zehr

hatékony béltisztítás
és mikro�óra helyreállítás

03



03
 Colo-Vada  

A program részei:   

• vitaminok és ásványi anyagok az erőnlét fenntartásához a program
   elvégzése során;

• parazitaellenes hatású �tokomponensek;

• rost és �tokomponensek a bél intenzív mechanikai tisztításához
  és motilitásának (bélmozgás) aktiválásához;

• enzimek és probiotikumok az emésztés javítására
  és a bél mikro�óra helyreállítására. 03



03
Colo-Vada Light — a szervezet
természetes tisztító
rendszerének aktiválása

 
 

 

• a híres táplálkozási szakember, Albert Zehr új fejlesztése

fokozatos, többlépéses program, amely komplex hatást
gyakorol a szervezetre

szigorú étkezési korlátozások nélkül elvégezhető

•

• 03



03
 Colo-Vada Light 

A program részei:   

• �tokomplexek, méregtelenítő hatással bíró növényi összetevőkkel
a máj és a vesék aktiválására;

rost, a bél intenzív mechanikai tisztításához;

probiotikumok és enzimek a tápanyagok hatékonyabb
felszívódásának javítására és a bél mikro�óra helyreállítására;

növényi összetevők, a szervezet számára szükséges vitaminok
és ásványi anyagok támogatásához

• 

• 

• 04



Táplálás  

04
Feladata:   

• pótolja az értékes tápanyagok hiányát: ásványi
anyagok, foszfolipidek, probiotikumok, rostok

• optimális feltételek megteremtése
a sejtek működéséhez

 + +
+



04
Szükségszerű táplálás 

A teljes élethez az embernek különféle
tápanyagokra van szüksége.

(vízből és
élelemből)

közérzet

kognitív
képességek

megjelenés
(bőr, haj,
köröm)

ellenálló
képesség

hangulat

tápanyagok

04
élettartam



04
Tápanyagok  

só ecet

Aminosavak

Ásványok

Vitaminok

Enzimek

Telítetlen zsírsavak

80 ° C-on elpusztul

60 C-on szervetlenné válik

40 ° C-on

Elpusztulnak

Tartósítószerektől
Napfénytől

Napfénytől védett

 

Hosszú távú tárolástól 04cukor
40 ° C-on elpusztul



04
Nutripack — az étrend természetes
tápanyagkiegészítésére szolgáló program

 
 

A szervezet helyreállításának negyedik
lépése — a természetes tápanyag-pótlás,
melyből nagyon kevés található meg
napjaink élelmiszereiben. 04



04
 Nutripack 

Coral-Mine + Coral Alfalfa + Premium Spirulina +
Coral Lecithin + Omega 3/60 + B-Kurunga

Kivételesen természetes összetétel, amely forrása:
 

• a könnyen emészthető növényi fehérjéknek, kiegyensúlyozott
esszenciális aminosavak összetételében;

a rostoknak;

a foszfolipideknek és többszörösen telítetlen zsírsavaknak;

a probiotikumoknak;

a egyéb értékes tápanyagoknak: kloro�ll, �tocianin
antioxidáns, ritka növényi �uor.

•

•  

•

• 0



Védelem  

Feladata:   
védi a sejtet az agresszív környezeti tényezők
hatásaitól: rossz ökológia, stressz,
nem megfelelő táplálkozás.

R

R

005



05
NEGATÍV HATÁSOK A SZERVEZETRE  

kiegyensúlyozatlan
táplálkozás

rossz
szokások

stressz alváshiány

kor sérülések krónikus
betegségek

allergia 05



05
I-Pack — a szervezet
védekezőképességének erősítésére
szolgáló program

 
 

A szervezet helyreállításának ötödik lépése —
a sejtek védelme és az immunitás erősítése.



05
 I-Pack 

Liposzómás C-vitamin - Liposzómás D3-vitamin + Shark Liver Oil +
Pau D’Arco szelénnel + Coral-Mine:

• kedvező feltételek megteremtése az immunsejtek időben történő
aktiválásához; 

a bőr és a nyálkahártyák védekezőképességének megerősítése;

a regenerációs és helyreállítási folyamatok felgyorsítása a szervezetben;

védelem a szabad gyökök ellen;

az aktív hosszú élet.

 

•

•

•

•



5 LÉPÉSES 
PROGRAM

 
 03 Tisztítás

04 Táplálás

05 Védelem02 Szabadulj meg
a parazitáktól!

 

01Kezdd a vízzel!

* start * healthy start 



* start * healthy start 
Egészséges életmód

EGYSZERŰ ÚT AZ
EGÉSZSÉGES ELINDULÁSHOZ

 
 

A szokások megváltoztatására és az egészséges táplálkozásra való
áttéréshez információs lavinával szembesülünk. Életmód-maratonok,
táplálkozási tanácsadók, táplálkozási programok - mindezek gyakran
ellentmondanak egymásnak.

Mit, mikor és milyen mennyiségben kell fogyasztani, és milyen elveket
kell betartani? Mindezek megértése és az egészséges úton való
maradás nem könnyű feladat.

health track * hea



* start * healthy start *health track * health*
A személyes egészség-program testreszabható komplex
megoldásokkal és a Сoral Club termékek segítségével.
Ugyanakkor az ötlépéses rendszer az alapja az egészség
megőrzésének és helyreállításának minden életkorban.

Ezt követően már erre az alapra személyre szabott megoldás
építhető a konkrét igényekre: egészséges szívműködés,
stressz elleni küzdelem, túlsúly.

 

 

Személyes
egészség-programok

 
 

Mindenkinek, aki már régóta követi
az egészséges életmódot

* health concept * hea*



lth*

Hosszú távú
elköteleződés

 
 

* health concept * hea*A KONCEPCIÓ KÖVETÉSÉNEK
FELTÉTELE

 
 

Rendszeresség

Proaktív/kezdeményező
megközelítés

Változtatási hajlandóság 
az életmódban

Egyéni megközelítés
 



* health concept * hea*A koncepció egyedisége 

tapasztalat az alkalmazásában,
ajánlásában

disztribútori támogatásnagyszerű termékek

következetes alkalmazási
javaslat

 




