


Продукти за здравето
от цял свят
специално за вас

 
 

 



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 разпро-
странение на продукти за здравословен начин на живот, които 
отговарят максимално на потребността на организма от пълно-
ценно хранене и създаване на здрава вътрешна и външна 
среда. Продуктовите линии на Корал Клуб са насочени към 
комплексно преодоляване на проблемите, свързани със съвре-
менната агресивна външна среда: лоша екология, стрес и нека-
чествено хранене.



1998, Торонто  
Първият офис на компанията е открит през 1998 г. 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.



Представителства
в 35 държави 

 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 нови
държави и градове.

 
 

доставка
в 175 страни 

 Пазарувайте в офисите продажби
или оформяйте онлайн — поръчка
от всяка точка на планетата.  



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



Продуктовите линии на CoralClub са насочени към комплексно
преодоляване на проблеми,свързани със съвременната агресивна
външна среда: лоша екология, стрес и некачествено хранене.

 

200+
 продукта  

2900+
действащи
сертификата
по цял свят

 
 

10+
 бранд-линии

+
ексклузивни
продукти

 
 

За продуктите в цифри   



* s* s
Продуктовите линии на Coral Club са насочени към комплексно 
преодоляване на проблеми, свързани със съвременната агре-
сивна външна среда: лоша екология, стрес и некачествено хра-
нене. В нашия асортимент има повече от 200 продукта, които 
са сертифицирани в цял свят, ексклузивни и различни 
бренд-линии: от козметика до битова нехимия.



* story * becoming * 
Когато разбрах за свойствата на реликтовия
корал, си помислих, как може да се промени
живота на милиони хора, които нямат достъп
до качествена питейна вода.

 

 
 

 

— Леонид Лапп, президент на CoralClub 

 ‘‘ 

Всичко започна с водата 
* story * becoming * * 1997 * idea * product



oming * oming * * 1997 * idea * product
Вдъхнови ме идеята да даряваме
здраве на хората. Още от самото начало
на нашия път аз разбирах, че нашата
дейност ще бъде универсално
необходима по цял свят.

— Ерик Меграбян, CEO CoralClub

 ‘‘ 

През 1997 год Леонид носи
няколко опаковки със сашета,
пълни с реликтов корал,
и своята мечта в града,
където среща Ерик Меграбян,
който също повярвал
в този продукт.

 

 



* 1997 * idea * product
Историята на компанията започва с вода. Толкова неподходя-
ща 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 коятожителите не са имали достъп 
всеки ден и е била ценна като злато. Леонид научава за свой-
ствата на реликтовия корал: “Помислих си, как може да се про-
мени живота на милиони хора, които няма достъп до качестве-
на питейна вода”.
През1997 год Леонид носи няколко опаковки със сашета, 
пълни с реликтов корал, и своята мечта в града, където среща 
Ерик Меграбян, който също повярвал в този продукт.



* 1997 * idea * product hydrate 
the world

Да се хидратира/напои целия свят— значи да се открие радостта от здравословния
живот за всеки. Ние знаем, че здравето започва с правилната хидратация.



Водещ продукт  

Нашият водещ продукт Coral-Mine вече
20 години е най-простият и достъпен
начин да се пие качествена вода,
оптимална за организма.

 

CoralClub има 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 своята ефективност в дългогодишния
успешен опит от употребата им от милиони хора.

* idea * products *



* idea * products *
Трамплин
към глобални цели

 
 

Coral-Mine стана не просто водещ продукт, той беше
трамплин за глобалната цел на компанията —
да разпространява ефективни и безопасни решения
за здравето, основани на природни компоненти.



* idea * products * Coral-Mine стана не просто водещ продукт, той беше трамплин 
за глобалната цел на компанията — да разпространява ефек-
тивнии безопасни решения за здравето, основани на природни 
компоненти.
Ние имаме много богат опит в разработването и разпростране-
нието на продукти, подобряващи свойствата на питейната 
вода. В асортимента на компанията има уникални продуктови 
решения, които са доказали своята ефективност в дългогодиш-
ния успешен опит от употребата им от милиони хора.



speci
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 * safety *5 неизменни принципа
на производството

 
 

В асортимента на CoralClub има различни продукти,
създадени от съставки от всяко ъгълче на света.
Но всички те са обединени от един общ подход,
прилаган при производството и основаващ
се на 5 неизменни принципа.

 
 

 

peciality * nat01



speci
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peciality * nat01
Качество без компромиси  

Фабриките, в които се произвеждат продуктите
на CoralСlub, са сертифицирани по стандартите
GMP, ISO, HACCP.

 



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



02re * techn
В процеса на производство всеки продукт на Сoral Club преми-
нава строго многостепенно тестване.
Собствените лаборатории и независимите изпитателни центро-
ве проверяват качеството и чистотата на суровината, подбират 
оптималните съчетания на компонентите, потвърждават ефек-
тивността и безопасността на крайния продукт.
Ние тестваме продуктите за съдържанието на активните веще-
ства, микробиология, наличието на странични примеси и тежки 
метали, радионуклиди, пестициди и токсични елементи.



02
Максимална безопасност 

Всички наши продукти не съдържат:

ГМО хормони глутен вредни
консерванти

пестициди
и хербициди

овкусители изкуствени
ароматизатори

фталати



ure * techno

03
Най-добрите специалисти 

Най-добрите специалисти в областта на биохимията и диетологията,
използващи последните изследвания и технологии:

Dr. Song Hae Bok Dr. Albert Zehr

Dr. Stephan Auberger Robert Thiedemann

Dr. Niels Dusek

Keiko Kitamura

04
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На една вълна с природата 

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



05
Нашите продукти съдържат компоненти с естествен произход, 
които са събрали в себе си лечебната сила на природата, а бла-
годарение на научните постижения са представени в баланси-
рана и биодостъпна форма.



re * techn

05
Технологии без граници  

Ние сме ориентирани към успешните
световни практики, чието внедряване
помага да се осигури най-високо качество
на продуктите. Стремежът да създадем
още по-ефективни решения за усилване
на здравето ни мотивира да търсим нови
технологии по цял свят. Именно затова
географията на производството
на CoralClub е толкова обширна. Нашите
продукти се произвеждат в САЩ, Япония,
Германия, Канада, Франция, Русия,
Нидерландия, Армения, Норвегия, Южна
Корея и Тайван.

. 

 

* hea* hea



* health concept * he* health concept * hea
Грижата за здравето — ключ към наситен,
активен и дълъг живот.

 
 

Coral Club първа сред компаниите, проповядващи
здравословен начин на живот, предлага собствена
концепция на здравето, в основата на която
е поддържането на правилен воден баланс,
балансирано хранене, обогатяване на организма
с хранителни вещества и чиста безопасна среда.

Концепция на здравето 



t * hea** health concept * he
Уникални комплексни
решения: ефективно,
удобно, изгодно

 
 

Програми с доказана ефективност,
основани на опита.



t * he * heaЗа всяка точка от концепцията ние предлагаме богат асортимент 
от ефективни и качествени продукти. В компанията
са разработени комплексни ефективни методики за естествено-
то оздравяване на човека, ориентирани към всяка ключова 
стъпка от концепцията.
Нашият опит в разпространението на продукти за здравословен 
начин на живот стана база за създаване на комплексни решения. 
Изучавайки и постоянно тествайки нови продукти, ние търсим 
още по-ефективни начини за подобряване на здравето.



* health concept * heНаш 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 точ-
ната схема на прием позволяват да се постигнат отлични резул-
тати било за общо укрепване на здравето или за целево реша-
ване на задачи.



t * he

CoralClub е съобщество от единомишленици, които, избирайки
продуктите на компанията, избират промяната към по-добро.

Здравословният начин на живот е стил на нашата общност,
а CoralClub е място, където можеш да срещнеш хора, които
споделят ценностите здраве, красота и развитие.

Идеята обединява,
мотивира и насочва



Идеята може да обединява, мотивира и насочва. Coral Club 
е съобщество от единомишленици, които, избирайки продук-
тите 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, възрасти опит, стоят равните въз-
можности, 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, препоръчвай-
ки продуктите, на които се доверяваш.

Броят на партньорите в Coral Club расте всеки ден и ние се гор-
деем 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.



* idea * products *

Препоръчвайки продукти, на които се доверяваш,
ти можеш да развиваш своето дело в проверена
и отработена бизнес-система.

 

Ние знаем, колко са важни препоръките, основани
на любовта към продуктите и собствения резултат.
Затова нашият бизнес е бизнес на препоръките.
Естествен. Разбираем. Искрен. «От сърце към сърце».

 

 

Основа на бизнеса –
любовта към продуктите
и разбирането
за тяхната ценност

 
 

 



030201

Избери своя формат на сътрудничество 
CoralClub помага за реализиране на мечтите на всеки човек да бъде здрав, благополучен
и уверен в успешното бъдеще; да бъде заобиколен от единомишленици, партньори, приятели.

 

Потребител Дистрибутор Партньор

* idea * products *



* 
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.



* Consumer * ConsumermПрепоръчвай продуктите, които сам ползваш.
Получавай бонуси за препоръки и заплащай
с тях до 100% от своите покупки.

 Потребител 

-20% отстъпка 20% от цената на всички продукти
на компанията

+5% бонус препоръка — възвръщаем бонус 5%
за покупки по твоя препоръка

+10% възвръщаем бонус от твоите покупки 10%
за премиум-потребител

достъп до промоции на продукти и специални
предложения

общност, споделяща ценностите
на здравословния начин на живот

* distribu



onsumerm ** distributor * distributorОтделяй за работа като дистрибутор няколко
часа в седмицата и получавай допълнителен
доход 100-300 у.е.

 

Предимствата на премиум-потребителя

Дистрибутор 

+
нови възможности:

 

подкрепа от екипа и наставника

достъп до обучаващата платформа
CoralBusiness Academy и възможност
да получаваш знания в сферата
на здравето, бизнеса и маркетинга

 

участие в мероприятия на компанията
по цял свят

distributor * busin* busin



oror * business * partnerРазвивай своя бизнес-структура, споделяй опит
с членовете на екипа и премини към ново ниво на доходи.

Бизнес-партньор 

пътешествай по цял свят заедно
с топ-лидерите на компанията

участвай в системата за развитие
на бизнеса: програмите «Автобонус»
и «Бонус недвижимост»

 

изгради свой екип от лидери и помагай
на хиляди хора да постигат целите си

учи се от най-добрите практици в компанията
и стани професионалист в своята работа

 

получи признание за своите постижения
на най-високо ниво

* business * partner



tnertner *


