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SVEIKATA  



tai resursas, kurį mes galime valdyti, ir pagrindinis

faktorius, kuris lemia mūsų gyvenimo kokybę

Sveikata  
 

* organism * organism



* organism * organismOrganizmas — sudėtinga sistema,
kurią reikia palaikyti

 
 

Mūsų užduotis — sukurti tokias sąlygas,
kuriose organizmas gali normaliai atlikti
savo funkcijas.

  
 

Palaikyti sveikatą apsimoka labiau,
nei gydyti lėtines ligas.

 
 



* organism * organism Sveikatos
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Sveikatos koncepcija:

* health concept * hea*



* health concept * hea*
Rūpinimasis sveikata — tai raktas į turiningą,
aktyvų ir ilgą gyvenimą.

 

Coral Club, pirmoji tarp propaguojančių sveiką gyvenseną
kompanijų, siūlo savąją sveikatos koncepciją, kurios
pagrindą sudaro teisingo vandens balanso palaikymas,
subalansuota mityba, praturtinta nutrientais, ir švari
saugi aplinka.

 

 

Sveikatos koncepcija lth * health concept * heal 



* health concept * hea*lth * health concept * heal Sveikatos koncepcija
tai universali kompleksinė nuosekli
organizmo sveikatinimo sistema

kompleksinė — ją sudaro kompleksinės
programos ir rinkiniai

 

universali — tinka visiems nepriklausomai nuo
to, kokia yra pradinė sveikatos būklė

nuosekli — turi tam tikrą veiksmų seką organizmo — sprendimai visų organų ir sistemų
sveikos būsenos palaikymui

sistema — struktūruota ir visa apimanti

sveikatinimo — turima omeny ne simptomų
gydymas, o sveikatos atstatymas ir palaikymas

 



ses * five theses * fi5 sveikatos koncepcijos tezės  

sveikata — svarbus gyvenimo resursas
ir pagrindinis faktorius, veikiantis gyvenimo
kokybę

organizmas — sudėtinga sistema, kurią reikia
palaikyti; mes sudarome sąlygas, kurioms esant
organizmas gali normaliai atlikti savo funkcijas

 

sveikata prasideda ląstelėse

ląstelėms reikia hidratacijos, valymo, mitybinių
medžiagų ir apsaugos

viską, ko reikia ląstelių sveikatai, galima
parūpinti vandeniu, maistu ir teisinga
psichologine nuostata
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ses * five theses * fi Sveikata prasideda
ląstelėse

 
 

ląstelės nuolat
atsinaujina

per 7–12 metų
organizmas visiškai
atsinaujina

 

ląstelė —
organizmas

organai

organų
sistemos

jungiasi

audiniai



LĄSTELĖS ŽŪSTA
NEPASTEBIMAI

 
 

Neteisingo gyvenimo būdo pasekmės
pastebimos ne iš karto. Tikrosios susirgimo
priežastys dažnai užmaskuojamos
simptomais, kurie lengva ranka traktuojami
kaip streso ar nuovargio pasekmė.

Nesveiki organai —
mes nepastebime,

kad jie pradeda
blogiau dirbti

 
 

 

Liga — mes
jaučiame

simptomus

 
 

 
 

Nesveikos ląstelės —
mes nejaučiame,

kaip žūsta ląstelės



LĄSTELEI
BŪTINA

 
 

hidratacija

valymas

mityba

apsauga

01



01
Hidratacija

Užduotys:  

• atkurti vandens ir druskų pusiausvyrą

kompensuoti mineralų trūkumą

apsaugoti ląsteles nuo laisvųjų radikalų
•

•



Vanduo — gyvybės šaltinis  

Atneša ląstelėms maistines medžiagas
ir taip palaiko viso organizmo darbą.

Valo nuo toksinų ir padeda pašalinti
iš organizmo gyvybinės veiklos produktus.

Padeda kontroliuoti svorį, greitina
metabolizmą, taip pat ir riebalų deginimą.

Reguliuoja kūno temperatūrą ir padeda
ją palaikyti pastovią.

Reguliuoja kraujo klampumą ir sumažina
širdies ir kraujagyslių katastrofų riziką.

Turi įtaką sąnarių būklei: dalyvauja
sinovinio skysčio, kuris yra sąnarių tepalas,
gamyboje. 01



01
Hydramax — optimalios
hidratacijos rinkinys

 
 

Pirmasis žingsnis organizmo sveikatinimo
kelyje – paruošti palankias sąlygas visiems
medžiagų apykaitos procesams.

 



01
 Hydramax  

Coral-Mine + PentoKan + H-500:

• pagerina �ziologinę vandens vertę ir jo skonį

kalio – gyvybiškai svarbaus mineralo-elektrolito
aktyviame pavidale šaltinis, palaikantis kiekvienos 
ląstelės sveikatą

antioksidantinė ląstelių apsauga, palaikanti
normalų jų darbą

 •

 

•
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02
Valymas 

Užduotys:  

• atsikratyti parazitų

• pašalinti toksinus

• pagerinti virškinimą ir medžiagų
apykaitą

• neutralizuoti agresyvų aplinkos
poveikį

 



naminiai
gyvūnai

Helmintų, virusų, grybelių,
bakterijų ŠALTINIAI

 
 

jungikliai
ir rankenos

virtuvė

visuomeninis
transportas

vaikų žaidimo
aikštelės

nešvarus
vanduo

 

neplautos daržovės
ir vaisiai

vabzdžiai

02



7,53 mlrd.

02
Išsilaisvink nuo to,
kas nereikalinga

 
 

Pasaulyje daugiau kaip1,5 mlrd.
žmonių yra užsikrėtę helmintais

gyventojų
Žemėje

 

19,5% 
užsikrėtę

02



02
Parashield — rinkinys apsaugai
nuo parazitų

 
 

Antrasis žingsnis organizmo sveikatinimo
kelyje — atsikratyti parazitų ir pasiruošti
detoksikacijai. 02



02
 Parashield  

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

• apsauga nuo parazitų;

organizmo valymas nuo parazitų gyvybinės veiklos produktų;

pažeistos žarnyno mikro�oros atstatymas;

nusilpusio imuniteto sustiprinimas.

•

•

 • 02



02
 Parashield plus  

Išplėsta Parashield versija
ParaFight + Pau D‘Arco with Selenium + Coral Black Walnut +
MSM + Coral Burdock Root + Assimilator + Super-Flora



 Parashield plus  

02
• sustiprinta apsauga nuo parazitų;

intensyvus organizmo valymas nuo jų gyvybinės veiklos produktų;

pažeistos žarnyno mikro�oros atstatymas;

apsauginių organizmo jėgų sustiprinimas;

dvigubai ilgesnė programa.

•

•

  •

• 03



03
Valymas 

Užduotys:  

• atsikratyti parazitų   

• pašalinti toksinus

• pagerinti virškinimą
ir medžiagų apykaitą

• neutralizuoti agresyvų
aplinkos poveikį 03



03
Valymas 

endotoksinai susidaro
organizmo viduje

toksinai į organizmą patenka iš išorės
ir susidaro jo viduje

 

egzotoksinai patenka
į organizmą iš išorės 0



03
 Coral Detox 

Geresniam maisto įsisavinimui
ir vandenyje bei riebaluose tirpių
toksinų šalinimui 03



 Coral Detox 

03
Coral-Mine + Н–500 + Assimilator + Coral Lecithin  

2 produktai vandenyje tirpių ir 2 produktai riebaluose
tirpių toksinų šalinimui:

• antioksidantas viduje susidariusių ir iš išorės patekusių
toksinų neutralizavimui;

virškinimo fermentų kompleksas geresniam maistinių
medžiagų įsisavinimui ir žarnyne besikaupiančio iki galo
nesuvirškinto maisto sumažinimui;

fosfolipidai riebalų apykaitos normalizavimui ir toksinų
pažeistų ląstelių membranų „remontui“;

mineralai vandens ir druskų balanso atstatymui.

•

•
 

• 0



03
 Coral Detox Plus 

Išplėsta Coral Detox versija maksimaliam
efektui gauti

Coral-Mine + Н–500 + Assimilator + Coral Lecithin +
PentoKan + Coral Alfalfa

0



03
Valymas

Užduotys:  

• atsikratyti parazitų

• pašalinti toksinus   

• pagerinti virškinimą
ir medžiagų apykaitą  

• neutralizuoti agresyvų
aplinkos poveikį



03
Neigiama aplinkos
įtaka

 
 

Nepriklausomai nuo žmogaus gyvenimo
būdo, iš aplinkos į jo organizmą patenka
toksinų ir sunkiųjų metalų.

nekokybiškas vanduo 
 

virusai ir bakterijos

išsekintas ir užterštas dirvožemis

buitinė chemija ir kosmetika

pramonės atliekos  

išmetamosios dujos 

toksinai daržovėse ir vaisiuose

konservantai, sintetiniai dažikliai,
skonio stiprikliai didžiojoje dalyje
maisto produktų

0



03
 KOKIUS SIGNALUS DUODA ORGANIZMAS

KEPENYS
viršsvoris
tinimai 
padidintas nuovargis
sausa oda 
nagų ir plaukų problemos 
galvos skausmai

 odos problemos
padidintas nuovargis 
dirglumas 
rėmuo, pykinimas, vėmimas 
alergija

  

žarnyno sutrikimai 
nusilpęs imunitetas 
dirglumas  
odos problemos    

VIRŠKINAMASIS TRAKTAS

MEDŽIAGŲ APYKAITA

IMUNITETAS
dažni ir ilgi ŪVS 
lėtinių ligų paūmėjimai 
aukštas imlumas infekcijoms 03



03
 Colo-Vada – 

• žymaus nutriciologo Alberto Zero (Zehr) programa,
atlaikiusi dešimtmečių išbandymą

nuoseklūs programos etapai ir kompleksinis poveikis organizmui

vartoti galima nepakeitus įprasto gyvenimo ritmo

 

•
 

•

dr. Albert Zehr

efektyvus žarnyno valymas
ir jo mikro�oros atstatymas

03



03
 Colo-Vada  

Į programą įeina:   

• vitaminai ir mineralai organizmo jėgų palaikymui programos metu;

• �tokomponentai, turintys antiparazitinį poveikį;

• ląsteliena ir �tokomponentai intensyviam mechaniškam žarnyno
  valymui ir peristaltikos aktyvinimui;

• fermentai ir probiotikai geresniam maisto įsisavinimui ir žarnyno
  mikro�oros atstatymui. 03



03
Colo-Vada Light — natūralios
organizmo valymosi sistemos
aktyvinimui

 
 

 

• nauja žymaus nutriciologo Alberto Zero (Zehr) programa
nuoseklūs programos etapai ir kompleksinis poveikis
organizmui
be griežtų mitybos apribojimų

•

• 03



03
 Colo-Vada Light 

Colo-Vada Light   

• �tokompleksai su augalais detoksikantais kepenų ir inkstų
darbo aktyvinimui;

ląsteliena intensyviam mechaniniam žarnyno valymui;

probiotikai ir padidintas fermentų kiekis geresniam maisto
įsisavinimui ir žarnyno mikro�oros atstatymui;

augalinių ingredientų kompleksas, skirtas palaikyti organizmą
vitaminais ir mineralais.

• 

• 

• 04



Mityba  

04
Užduotys:  

• kompensuoti vertingų nutrientų — mineralų,
fosfolipidų, probiotikų, ląstelienos trūkumą

sukurti optimalias sąlygas ląstelių funkcionavimui•  + +
+



04
Mityba gyvenimui  

Pilnaverčiam žmogaus gyvenimui
reikalingos įvairios maistinės medžiagos.

(iš vandens
ir maisto)

savijauta

kognityviniai
gebėjimai

išorė
(oda, plaukai,

nagai)

ištvermė nuotaika

maistinės

medžiagos 04
gyvenimo

trukmė



04
Maistinės medžiagos  

druska actas

aminorūgštys

mineralai

vitaminai

fermentai

nesočiosios riebalų rūgštys

suyra prie 80 С

tampa neorganiniai prie 60 С

prie 40 С

suyra prie 60 С

konservantais

nuo saulės šviesos

 

nuo ilgalaikio saugojimo 04susinaikina
cukrus



04
Nutripack — rinkinys raciono
praturtinimui gamtiniais nutrientais

 
 

Ketvirtasis žingsnis organizmo
sveikatinimo kelyje — raciono
papildymas vertingais
nutrientais, kurių labai maža
šiuolaikiniuose maisto produktuose. 04



04
 Nutripack 

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

Išskirtinai natūralūs produktai, kurie yra šaltinis:
 

• lengvai įsisavinamų augalinių baltymų, subalansuotų pagal
nepakeičiamų aminorūgščių sudėtį;

ląstelienos;

fosfolipidų ir PNRR;

probiotikų;

kitų vertingų nutrientų: chloro�lo, antioksidanto �kocianino,
reto augalinio �uoro...

•

•  

•

• 0



Apsauga  

Užduotys:  
apsaugoti ląsteles nuo agresyvaus aplinkos
poveikio: blogos ekologijos,
stresų, nekokybiško maisto.

R

R

005



05
ORGANIZMĄ NEIGIAMAI VEIKIA  

nesubalansuota
mityba

žalingi
įpročiai

stresas miego
trūkumas

amžius sužeidimai,
traumos

lėtinės ligos alergija 05



05
I-Pack — rinkinys organizmo
apsauginių jėgų sustiprinimui

 
 

Penktasis, ciklą užbaigiantis žingsnis
organizmo sveikatinimo kelyje — ląstelių
apsauga ir imuniteto sustiprinimas.



05
 I-Pack 

Vitaminas С + Vitaminas D3 + Shark Liver Oil + Omega 3/60 +
Pau D‘Arco with Selenium + Coral-Mine:

• palankių sąlygų sudarymas savalaikiam imuninių ląstelių
suaktyvinimui;

barjerinės odos ir gleivinių funkcijos sustiprinimas;

regeneracinių ir reparacinių organizmo procesų pagreitinimas;

apsauga nuo laisvųjų radikalų;

aktyvaus ilgaamžiškumo prailginimas.

 

•

•

•

•



Užduoties sprendimas
naudojant Coral Club
produktus: 5 žingsniai

 
 03 Valymas

04 Mityba gyvenimui

05 Organizmo apsauga02 Atsikratyk to,
kas nereikalinga

 

01Pradėk nuo vandens

* start * healthy start 



* start * healthy start 
Sveikos gyvensenos naujokui

Lengvas sveiko
starto kelias

 
 

Norėdami pakeisti įpročius ir pereiti prie sveiko raciono,
mes susiduriame su informacijos lavina.
Sveikos gyvensenos maratonai, nutriciologų patarimai,
mitybos programos — visa tai dažnai prieštarauja vieni kitiems.

Ką, kada ir kokiais kiekiais valgyti, kokius maisto papildus vartoti
ir kokiais principais vadovautis?
Susigaudyti ir likti ištikimam savo sveikatos tikslui — užduotis
ne iš lengvųjų.

health track * hea



* start * healthy start *health track * health*
Personalinę sveikatos trasą susikurti galima iš Сoral Сlub
kompleksinių sprendimų ir produktų.
5 žingsnių sistema yra fundamentas, universali sveikatos
palaikymo bazė bet kokiame amžiuje.

Po to ant šito fundamento galima statyti, kurti asmeninius
sprendimus, susijusius su konkrečiu klausimu: širdies sveikata,
kova su stresu, viršsvorio mažinimas ir kt.

 

 

Personalinė
sveikatos trasa

 
 

Visiems, kas jau seniai užsiima
sveika gyvensena

* health concept * hea*



lth*

ilgalaikė rekomenduotojo
globa ir palaikymas

 
 

* health concept * hea*Koncepcijos
laikymasis tai

 
 

reguliarumas

proaktyvus požiūris /
iniciatyva

gilios gyvenimo
būdo permainos

individualus požiūris
 



* health concept * hea*Koncepcijos unikalumas 

vartojimo ir propagavimo patirtis

distributoriaus palaikymassuperiniai produktai

schemos ir rekomendacijos 




