


Здравето –
безценен дар от природата

Причини за влошаване на здравето.
Как да поддържаме своя организъм, за да запазим естественото си 
здраве, подарено ни от природата? Съществуват ли някакви причини, 
поради които с възрастта усещаме, че не ни достига енергия, не сме 
достатъчно активни, работоспособни, боледуваме по-често?
Причините, поради които се случва това, са много: екологични 
фактори, вредни навици, стрес, хиподинамия и др. И има няколко 
фактора, които ни отравят катастрофално всеки ден. 



Първият фактор е качеството и количеството на водата, която употребяваме. 
Човек се състои на 70 % от вода и 70% (условно) от своите проблеми, които 
изпиваме с водата. 
Останалото изяждаме, консумирайки некачествена, рафинирана, бедна 
откъм полезни вещества, неправилно приготвена храна.  Научно доказано е, 
че за последните 20 години продуктите са загубили своята хранителна 
ценност, не съдържат това количество полезни вещества, които са 
необходими. И това е вторият фактор.
Трети фактор - основен фактор за влошаването на здравето - нашето 
незнание за възможностите за неговото запазване и поддържане.
Със сигурност мога да кажа, че след като гледате това видео, ще знаете 
точно, какво да направите, за да сте здрави Вие и Вашите семейства.
И нека да не бъркаме здравето и болестите. Защото не говорим за лечение 
на някакви болести. Става дума за това да се научим да помагаме на тялото 
си да се възстановява, за възможностите да помогнем на здравия човек да 
запази здравето си дълги, дълги години.



Структура на организма

Човешкият организъм се състои от 12 системи. Системите - от 
органи (най-важният от тях е сърцето). Органите се състоят от 
тъкани, а тъканите – от клетки. 



Всяка клетка има определен жизнен цикъл – периодът на живот на 
клетката от появата й в резултат на деленето на клетката-майка  до 
нейния край, когато самата тя се раздели и се „разпадне“ на две 
дъщерни.
Тоест, качеството на новите клетки непосредствено зависи от здравето 
на клетките-майки. И ние с Вас можем да създадем условия да се 
раждат здрави и силни клетки. А това значи и здрави тъкани, органи, 
здраво тяло като цяло. 
Какви са тези идеални условия за нашите клетки? 
Всяка сутрин трябва да осигурим на клетката вода, чистене, 
пълноценно клетъчно хранене и защита.
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Специалистите по правилно хранене и здравословен 
начин на живот са единодушни в следното: 
Съществуват няколко фактора, които играят решаваща 
роля за поддържане на здравето.  И тяхното следване 
е много лесно.
Компания Корал Клуб предлага концепция от четири 
основополагащи СТЪПКИ КЪМ ЗДРАВЕТО, които 
са гаранция за дълъг, активен, наситен с позитивни 
емоции живот.



Хидратация

Стъпка 1. Да напоим клетката.

Всяка клетка в нашия организъм има нужда от вода. Именно 
вода. Не чай, не кафе, не друга течност. И ако не осигуряваме
достатъчно вода, организмът започва бързо да умира.
Важно значение имат количеството и качеството на водата, 
която пием.



Колко? Сметката е лесна: 30 мл на 1 кг тегло.
Не всички хора имат навика да пият именно вода, а не чай или 
компот, например. Понякога може да изглежда, че водата не е 
толкова вкусна, че да изпиваме по 1.5 литра на ден е много…
Познато ли Ви е? Вашите клетки чрез симптоматика Ви съобщават, 
харесва ли им водата, която пиете или не. Как се случва това: Вие
пиете вода с неподходящо качество; организмът трябва да включи 
процеси, които правят водата биодостъпна; за това се губи много 
енергия; организмът «не иска» да пие вода, отдавайки
предпочитание на по-вкусни напитки.
А ако пиете качествена вода, клетката свиква и сама започва да 
търси тази вода, която й дава нужното количество минерални
компоненти и енергия.





За да осигурят на всяка клетка биодостъпна вода, милиони хора по 
света вече 20 години използват минералния комплекс Корал Майн. 
В пакетчето-саше се съдържа оситнен корал, който расте на японския 
остров Окинава, чиито жители са известни със своето дълголетие. 
Важно е, че продуктът е естествен, природен, не е създаден 
химически. 
Едно пакетче от 1 грам се поставя в 1.5 л вода. И след няколко минути 
вече имате не просто вода, а слабоалкална, биодостъпна, полезна 
вода. Тя ни дава енергия, възстановява ресурсите ни. 
За да стартирате правилната и денонощна работа на клетките, 
започнете утрото си с вода с Корал Майн. Препоръчва да се изпие 
на гладно 1/3 от дневната норма вода. Това помага за изработване 
на енергия и дава тласък на жизненоважни процеси в организма ни. 



Чистене

Стъпка 2. Чистенето на клетките е не по-малко важно.
Водата е най-добрият разтворител в природата, именно тя носи хранителните
вещества до клетката: това, което ядем и пием, се разтваря във вода и лесно
се транспортира до клетката. Ако употребяваме здравословна, качествена
храна, водата, разтваряйки я, носи до клетката полезни вещества.
А ако консумираме неправилна, вредна храна? Водата разтваря и носи до 
клетката всичко, в това число и токсини. От които трябва да се избавим.
Именно по тази причина втората стъпка за запазване на здравето, енергията, 
младостта, е чистенето.
Да поговорим за това, кои продукти на компанията ни дават възможност да 
създадем правилните условия за естествено чистене на организма на 
клетъчно ниво. 





Програма Корал Детокс - комплексен подход, който осигурява
извеждане на токсините от организма, защита и оздравяване на 
клетките, повишаване на жизнения тонус и укрепване на имунитета.  
Програмата е добра поради това, че прилагането й не изисква
кардинални промени в обичайния начин на живот. 
Програмата съдържа следните продукти:
Минерален комплекс «Корал Майн» - помага за извеждане на 
водоразтворимите токсини от тялото.
За извеждане на мастноразтворимите токсини – «Асимилатор».
«Лецитин» - «умната» хранителна добавка, нужна и полезна за всеки
през целия живот, основна градивна съставка на клетъчната мембрана 
на всички живи организми.



Антиоксидант «Н-500» Това е антиоксидант, който неутрализира 
окисляването, което се образува в нашето тяло. Човек може да се 
алкализира и с помощта на храната: прясно изцедени сокове, масло 
от гроздови семки и т.н., но това не е достатъчно. Не можем да се справим 
с всички вреди за организма, които свободните радикали нанасят (пушене, 
изгорели газове, храни). Затова е задължително да се приемат 
антиоксиданти. 1 капсула «Н-500» е равна на 10 хиляди чаши прясно 
изцеден портокалов сок. 
В програма Корал Детокс Плюс е добавен и «Пентокан». Това е един от най-
важните продукти за сърцето. Той дава енергия за правилната работа на 
сърцето ни, съдържа калий, който е необходим и за работата на всички 
съдове. Съдържа и витамин С, аминокиселината рибоза(енергия). Този 
продукт може да е в помощ на хората, които водят активен начин на живот. 

"Корал Лецитин" - източник на природни фосфолипиди, защитава 
клетъчната обвивка от увреждания от токсини, подобрява функциите 
на черния дроб -основен филтър на организма.





Следващата програма е КОЛО-ВАДА ПЛЮС.
Това е програма за чистене на клетъчно ниво, която е добре да 
се прави на всеки 6 месеца. Най-добре пролет и есен. Тя се 
състои от 3 етапа. 1 етап- мека подготовка: отмиваме токсините
от клетките. Токсините се извеждат в лимфната система, 
лимфната система ги извежда в червата, където трябва да се 
събере всичко това и да се изведе от организма. Коло Вада 
помага за контрол на теглото. По време на програмата човек
обикновено сваля от 4 до 16 кг в зависимост от 
първоначалното тегло. Но отслабването е допълнителен ефект, 
който човек получава. Основната цел на програмата е 
чистенето на червата и клетките.



Парафайт Чесън Опистоп

Листа от черен орех Кора от мравчено дърво Корал Котешки нокът



Темата за чистенето на организма и избавянето от паразити 
безусловно е много актуална. Затова дори при спазване на всички 
хигиенни норми, в нашия организъм попадат гъбички, хелминти и 
бактерии и се размножават.
Може да се помогне на организма да се избави от тях чрез 
традиционни начини: чесън, пипер, други продукти. Но това не 
винаги е удобно поради специфичните вкусови усещания, особено 
при децата. Именно по тази причина продуктите в 
противопаразитната серия са на капсули или таблетки, което прави 
приемането им по-лесно и удобно от всеки, без изключение.



Хранене

Стъпка 3. 
За да получи клетката всичко необходимо за своя растеж и развитие, 
трябва да се храни с чиста и правилна храна. Клетката се нуждае от цял
набор хранителни вещества: аминокиселини, витамини, минерали, 
незаменими киселини и ензими. Не всичко, обаче, може да бъде
получено с храната в необходимото количество, особено ако тя е 
небалансирана или неправилна. 
За да се осигури необходимото количество микро и макро хранителни
вещества, витамини и минерали, препоръчваме да се обогатява
храненето с продукти, които насищат всяка клетка: 



Жизнено важни
хранителни  вещества

7
ензима

3
ПНМК

20
аминокиселини

15
минерала

12
витамина



Omega 3/60 (cъдържа естествени
мазнини от морски риби с високо
съдържание на полиненаситени
киселини омега-3);
Спирулина (природна суперхрана, 
осигуряваща на организма голямо
количество хранителни и полезни
вещества);



Противити (идеално 
нискокалорийно протеиново 
допълнение към ежедневното 
хранене);
Папая (идеално средство за 
възстановяване на силите след 
заболявания и преумора);
И много-много други продукти.





Категория Умна храна. Това е пълноценна междинна закуска или 
възможност да се замени едно от основните хранения с продукт, 
който не просто ще засити организма, но и ще го обогати с 
необходимите хранителни вещества.
Пълноценна храна за клетката — коктейлите Дейли делишъс Бюти
Шейк. Невероятно вкусен коктейл на красотата.  Консумирайки го, 
Вие получавате: 3 вида протеин, 11 хранителни вещества на 
красотата, полезни витамини, които не се синтезират самостоятелно
в организма, колаген (структурен протеин на младостта и красотата).
Блокче SuperFood – блокчетата съдържат само растителни 
компоненти. Те са много вкусни и хранителни.



Защита

Стъпка 4. 
Днес съществуват много натурални безопасни профилактични 
средства, които помагат на организма да противостои на 
разрушителното действие на външните и вътрешните фактори, 
защитават жизнено важните органи. Корал Клуб предлага именно 
такива продукти. Тяхната употреба във всекидневнието повишава 
енергетиката на организма, укрепва имунитета и защитава 
организма от различни инфекции, осигурява бързо възстановяване 
след заболяване, повишава издръжливостта и работоспособността.



Н-500 (осигурява защита 
от свободните радикали, 
предотвратява преждевременното 
стареене, източник на жизнени 
сили, повишава издръжливостта, 
физическата и умствената 
активност);
Корал Цинк (уникален по своя 
диапазон от функции продукт 
за укрепване на здравето; 
предотвратява появата на 
имунодефицит, стимулирайки 
синтеза на антитела);



Кора от мравчено дърво с мате 
(растителен комплекс на базата на 
кора от мравчено дърво, бразилско 
мате и маслина, който укрепва 
имунитета, повишава жизнения тонус);
Силвър-Макс (сребро – антисептик 
с широк спектър на действие; 
колоидното сребро въздейства 
ефективно на патогенните бактерии, 
значително намалявайки риска от 
инфекциозни заболявания).



Защита на дома





Устройство «Неутроник» – средство за индивидуална
защита от електромагнитни излъчвания. 
Предназначено е за компютри, телевизори, радио- и 
мобилни телефони, микровълнови фурни, LCD и 
плазмени монитори. Задачата на устройството е да 
намали електромагнитното натоварване върху
човешкия организъм до безопасно ниво. 





Битова химия Alive. Създадена за хора, които не желаят да излагат
здравето си и околната среда на въздействието на агресивната битова
химия.
В последните години изискванията към качеството на измиващите и 
почистващите средства, перилните препарати, са се променили. Днес
качеството им се определя, преди всичко, от  хипоалергенността, ниската
токсичност, използването на растителни суровини, високата степен на 
биоразградимост на компонентите и универсалността. 
Средствата Chimie Verte («зелена» химия) на компания Salveco (Франция) 
и Pacific Sands (САЩ), специално разработени за Корал Клуб, притежават
всички тези качества. 
Днес това направление е най-динамично развиващо се свръхпопулярно в 
света, защото е свързано с производството на битова химия на базата на 
качествено нови съставки, естествени и безопасни, както за човека, така и 
за природата.



Комплексни решения

Целеви програми от Корал Клуб – това е системен 
подход за решаване на ключови задачи по 
комплексното оздравяване на организма. Прекрасното
съчетание на активните компоненти на програмите и 
точната последователност на приемането им 
осигуряват устойчив оздравителен ефект. Освен това, 
плюсовете на формата  ONESTACK (ЕДИН КОМПЛЕКТ) 
са ясна схема на прием и изгодна цена.







Упаковка Жизни



Козметика и хигиена







Заводите, в които се произвеждат 
продуктите на Корал Клуб, са
сертифицирани по системите за 
управление качеството

на производството

Сертификати от
производителя



Високото качество на всеки продукт на Корал Клуб се потвърждава от факта, 
че всеки партньор-производител е сертифициран по системите за управление 
на качеството на производството:
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) — система за управление на 
безопасността на хранителните продукти;
ISO (International Organization for Standardization) — независима 
неправителствена международна организация по стандартизация;
NSF (The Public Health and Safety Organization) — организация за разработване
на стандарти за обществено здравеопазване и програми за сертификация;
BRC GLOBAL STANDARDS -водеща световна марка на пазара, която помага да 
се укрепи доверието към индустрията по безопасност на хранителните
продукти.
Стандарт GMP (Good Manufacturing Practic) — система от норми, правила и 
указания по отношение на производството на лекарства, медицински
изделия, изделия за диагностика, хранителни продукти, хранителни добавки 
и  активни съставки.



Концепция 
на здравето
Корал Клуб




