


Ние помагаме на хората да направят разумен избор в полза на 
грижата за здравето, предлагайки им комплексни решения, 
основани на съвременни технологии и дългогодишен опит на 
нутрициолози от цял свят.
Ние се занимаваме с разработване, производство и 
разпространение на продукти за здравословен начин на живот, 
които отговарят максимално на потребността на организма от 
пълноценно хранене и създаване на здрава вътрешна и външна
среда. Продуктовите линии на Корал Клуб са насочени към
комплексно преодоляване на проблемите, свързани със
съвременната агресивна външна среда: лоша екология, стрес и 
некачествено хранене.





Първият офис на компанията е открит през 1998г. 
в Канада, град Торонто. От този момент до днес
сме изминали пътя от малък екип до надеждна
инфраструктура, предлагаща на своите клиенти
възможност за кардинално подобряване на 
живота.





Днес ние правим всичко възможно, за да сме близо
до потребителите по цял свят, затова всяка година 
разширяваме географията на нашето присъствие и 
откриваме представителства в новидържави и 
градове.





Продуктовите линии на Coral Club санасочени към
комплексно преодоляване на проблеми, свързани
със съвременната агресивна външна среда: 
лошаекология, стрес и некачествено хранене. В 
нашия асортимент има повече от 200 продукта, 
които са сертифицирани в цял свят, ексклузивни и 
различни бренд-линии: от козметика до битова
нехимия. 







Историята на компанията започва с вода. Толкова 
неподходяща за пиене, че в нея са живели малки раци (р. 
Южен Буг, Николаев, Украйна).
Именно там още от ранното си детство Леонид Лапп се 
научава да цени чистата вода, до която жителите не са
имали достъп всеки ден и е била ценна като злато. Леонид 
научаваза свойствата на реликтовия корал: “Помислих си, 
как може да се промени живота на милиони хора, които
няма достъп до качествена питейна вода”.  
През 1997 год Леонид носи няколко опаковки със сашета, 
пълни с реликтов корал, и своята мечта в града, където
срещаЕрик Меграбян, който също повярвал в този
продукт. 









Coral-Mine стана не просто водещ продукт, той беше
трамплин за глобалната цел на компанията — да 
разпространяваефективни и безопасни решения за 
здравето, основани на природни компоненти. 
Ние имаме много богат опит в разработването и 
разпространението на продукти, подобряващи свойствата
на питейната вода. В асортимента на компанията има
уникални продуктови решения, които са доказали 
своятаефективност в дългогодишния успешен опит от 
употребата им от милиони хора.  







Контролът на качеството започва още при избора на технология 
и производствена база. И продължава през всички стадии на 
производство на продукта, от избора на суровини до 
съгласуване на опаковката.
Фабриките, в които се произвеждат продуктите на Coral Сlub, са
сертифицирани по стандартите GMP, ISO, HACCP. 



В процеса на производствовсеки продукт на Сoral Club
преминава строго многостепенно тестване.
Собствените лаборатории и независимите изпитателни
центрове проверяват качеството и чистотата на суровината, 
подбират оптималните съчетания на компонентите, 
потвърждават ефективността и безопасността на крайния
продукт.
Ние тестваме продуктите за съдържанието на активните
вещества, микробиология, наличието на странични примеси и 
тежки метали, радионуклиди, пестициди и токсичниелементи.









Нашите продукти съдържат компоненти с 
естествен произход, които са събрали в себе 
си лечебната сила на природата, а 
благодарение на научните постижения са
представени в балансирана и биодостъпна
форма. 









За всяка точка от концепцията ние предлагаме богат 
асортимент отефективни и качествени продукти. В 
компанията са разработени комплексниефективни
методики за естественото оздравяване на човека, 
ориентирани към всяка ключова стъпка от концепцията.
Нашият опит в разпространението на продукти за 
здравословен начин на животстана база за създаване на 
комплексни решения. Изучавайки и постоянно тествайки
нови нови продукти, ние търсим още по-ефективни
начини за подобряване на здравето. 



Наш естествен стремеж е търсенето на решения, които да 
са удобни за потребителя и да дават възможност за 
постигане на желаните резултати. Такива решения са
програмите, в които добре измисленото съчетание на 
активните компоненти и точната схема на прием 
позволяват да се постигнат отлични резултати било за 
общо укрепване на здравето или за целево решаване на 
задачи. 





Идеята може да обединява, мотивира и насочва. Coral Club е 
съобщество от единомишленици, които, избирайки
продуктите на компанията, избират промяната към по-
добро.
Здравословният начин на живот е стил на нашата общност, а  
Coral Club е място, където можеш да срещнеш хора, които
споделят ценностите здраве, красота и развитие.
В Coral Club преди всичко, независимо от националност, цвят
на кожата, вероизповедание, възраст и опит, стоят равните
възможности, защото всички различия отстъпват пред 
желанието да промениш живота си. 



Партньорството с Coral Club е възможност да се занимаваш с 
любимото хоби, да се развиваш без ограничения, да 
събереш собствен екип и да бъдеш здрав и благополучен, 
препоръчвайки продуктите, на които се доверяваш. 

Броят на партньорите в Coral Club расте всеки ден и ние се 
гордеем с всеки единомишленик, който е приел и споделил
нашите ценности. Вие сте готови за положителни промени в 
кръга на единомишлениците? Дерзайте, открийте за себе си 
света на възможностите в Coral Club. 







Coral Club помага за реализиране на мечтите
на всеки човек да бъде здрав, благополучен и 
уверен в успешното бъдеще; да бъде
заобиколен от единомишленици, партньори, 
приятели. Ние предлагаме 3 варианта на 
сътрудничество, изборът е твой. 










