
Денсаулық 
тұжырымдамасы

 



субъективті түрде анықталады

ағзалар мен мүшелер үшін ортақ

жасқа қарамайды

•
 

•

 •
 

Денсаулық  



бұл басқарылатын ресурс және 

өмір сапасына әсер ететін негізгі фактор

Денсаулық  * organism * organism



* organism * organismАғза — бұл қолдауды қажет
ететін күрделі жүйе

 
 

Біздің міндетіміз  – ағзаның өз функцияларын 
қалыпты атқаруы үшін жағдай жасау.

  
 

Ауруды емдегеннен 
алдын алған дұрыс.

 
 



* organism * organism Денсаулық
мазмұны
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денсаулық 

Денсаулық
тұжырымдамасы:

* health concept * hea*



* health concept * hea*
Денсаулыққа қамқорлық - қызық, 
белсенді және ұзақ өмір сүру кепілі.

 

Coral Club СӨС насихаттайтын компаниялар арасында 
бірінші болып, су теңгерімін сақтау, үйлестірілген тағам, 
ағзаны қоректік заттармен байыту және таза қауіпсіз орта 
негізіндегі денсаулық сақтау тұжырымдамасын ұсынады.

 

 

Денсаулық 
тұжырымдамасы

 lth * health concept * heal 



* health concept * hea*lth * health concept * heal Денсаулық тұжырымдамасы  
бұл ағзаны сауықтандырудың әмбебап кешенді қадамдық жүйесі

кешенді — бағдарламалар және 
кешендер жиынтығынан тұрады 

 

әмбебап — денсаулықтың 
бастапқы жағдайына қарамастан 
барлығына арналған 

қадамдық  — іс-әрекеттер 
бірізділігімен

ағзаны —  барлық ағза мен 
жүйелер үшін

жүйесі  — реттелген 
және біртұтас

сауықтырудың — ауру белгілерін 
емдеуді емес, денсаулықты қалпына 
келтіруді білдіреді  

 



ses * five theses * fiДенсаулық тұжырымдамасының 5 тезисі 

денсаулық — бұл маңызды ресурс 
және біздің өміріміздің сапасына әсер 
ететін басты фактор

ағза — қолдауды қажет ететін күрделі 
жүйе. Біз ағзаның өз функцияларын 
қалыпты атқаруы үшін жағдай жасаймыз   

 

ағзаның денсаулығы жасушадан 
басталады

жасушаларды гидраттандыру, 
қоректендіру және қорғау керек  

жасушалардың саулығы үшін қажеттінің бәрін 
сумен, тамақпен және жақсы психологиялық 
көңіл-күймен қамтамасыз етуге болады

1

2

3

4
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ses * five theses * fi Денсаулық 
жасушадан басталады

 
 

жасушалар үнемі 
жаңарып отырады

7-12 жыл ішінде ағза
толықтай жаңарады

 

жасуша

ағза

мүшеле-
рде

ағзада

бірігеді

ұлпада



ЖАСУШАЛАР 
АҚАУЫ  БІРДЕН БАЙҚАЛМАЙДЫ

 
 

Дұрыс емес өмір салтының салдары 
бірден байқалмайды. Аурудың шынайы 
симптомдарын көп жағдайда күйзеліс 
немесе шаршау белгілерінен 
ажырату қиын.

Ауру ағза   — 
Біз оның жұмысындағы 
ауытқуды бірден 
байқамаймыз

 

 

Ауру —
біз оның 
белгілерін 
көрмейміз

Ауру жасушалар   — 
Біз жасушалардың 
бұзылғанын байқамай 
қаламыз 

 
 

 
 



ЖАСУШАЛАРДЫ  
 

гидраттандыру

тазарту

қоректендіру

қорғау керек

01



01
Гидраттандыру 

Міндеттері: 

• су-тұз балансын қалпына келтіру
минералдардың жетіспеушілігін толтыру
жасушаларды бос радикалдардан қорғау

•

•



Су-тіршілік көзі  

Бүкіл ағзаның жұмысын қолдай 
отырып, жасушаларға қоректік заттарды 
жеткізеді

Токсиндерден тазартады, 
ағзадан қалдықтар мен токсиндерді 
шығаруға көмектеседі

Салмақты бақылауға көмектеседі, 
метаболизмді жылдамдатады, 
соның ішінде майдан тез арылтады

Дене температурасын реттейді, 
дененің тұрақты температурасын 
сақтауға көмектеседі
 

Қанның тұтқырлығын реттейді 
және жүрек-қан тамырлары 
ауруларының қаупін азайтады

Буындардың жағдайына ықпал етеді, 
буындарды майлайтын синовиалдық 
сұйықтықтың пайда болуына қатысады. 01



01
Hydramax – оңтайлы гидраттандыру үшін 
арналған жиынтық

 
 

Ағзаны сауықтыру жолындағы 
алғашқы қадам - барлық алмасу 
процестері үшін қолайлы жағдай 
қалыптастырады

 



01
Hydramax  

Coral-Mine + PentoKan + Н-500:
• судың физиологиялық толыққандылығын 

және оның органолептикалық қасиеттерін арттыру

өмірлік маңызы бар минерал - әр жасушаның 
саулығы үшін қажетті белсенді калий электролитінің көзі

жасушалардың қалыпты жұмысын қолдау үшін 
қажетті антиоксиданттық қорғаныш 

 

•
 

•
. 02



02
Тазарту  

Міндеттері:  

• паразиттерден арылту
• токсиндерді шығару
• ас қорытуды және зат 

алмасуды жақсарту 
• қоршаған ортаның агрессивті 

әсерін бейтараптандыру.

 



үй 
жануарлары

Паразиттердің, вирустардың,
саңырауқұлақтардың, 
бактериялардың КӨЗІ:

 
 

ажыратып-қосқыштар 
және есік тұтқалары

алаңдары

қоғамдық 
көлік

балалар

тазартылмаған 
су

жуылмаған көкөністер 
мен жеміс-жидектер

жәндіктер
02



7,53 млрд

02
Зияндының 
бәрінен арылу

 
 

Әлемде 1,5 миллиардтан астам 
адам гельминттерді жұқтырған

халқы жұқтырған 

19,5%-ы 
Жер бетінің 

02



02
Parashield – паразиттерден 
қорғауға арналған жиынтық 

 
 

Ағзаны сауықтыру жолындағы екінші 
қадам - паразиттерден арылу және 
уытсыздануға дайындық. 02



02
 Parashield  

ПараФайт + Корал Бурдок Рут + МСМ + Супер-Флора + Корал-Майн

• паразиттерден қорғау;

ағзаны олардың тіршілік әрекетінің өнімдерінен тазарту;

ішектің бұзылған микрофлорасын қалпына келтіру;

әлсіреген иммунитетті нығайту.

•

•

 • 02



02
 Parashield plus  

Parashield кеңейтілген нұсқасы
ПараФайт + Селенмен Құмырсқа ағашының қабығы 
+ Корал Қара жаңғақ+ Корал Бурдок Рута + МСМ 
+ Ассимилятор + Супер-Флора



 Parashield plus  

02
• паразиттерден күшейтілген қорғаныш;

ағзаны тіршілік әрекетінің өнімдерінен қарқынды тазарту; 
бұзылған ішек микрофлорасын қалпына келтіру; 
ағзаның қорғану күшін нығайту; 
бағдарламаның ұзақтығын екі есе арттыру.

•

•

  •

•

03



03
Тазарту 

Міндеттері:  
•  паразиттерден арылу   

• токсиндерді шығару
• ас қорыту мен зат алмасуды 

жақсарту
• қоршаған ортаның агрессивті 

әсерін бейтараптандыру 03



03
Тазарту  

эндотоксин ағза 
ішінде пайда болады

Токсиндер ағзаға сырттан 
енеді және іштей де пайда болады

 

экзотоксин ағзаға 
сырттан енеді 0



03
Coral Detox

Тағамның сіңуін жақсартуға және 
суда еритін және майда еритін 
токсиндерді шығаруға арналған 03



 Coral Detox 

03
Корал-Майн + Н-500 + Ассимилятор + Корал Лецитин 

Суда еритін токсиндерді шығаруға арналған 2 өнім және 
майда еритін токсиндерді шығаруға арналған 2 өнім:
• ағзаның ішінде пайда болған және сырттан келіп түскен 

токсиндерді бейтараптандыруға арналған антиоксидант; 

қоректік заттардың сіңуін жақсартуға және ішекте толық 
емес ас қорыту өнімдерінің жиналуын азайтуға арналған 
ас қорыту ферменттерінің кешені;

май алмасуын қалыпқа келтіруге және токсиндермен 
зақымдалған жасуша қабықтарын «жөнге келтіруге» 
арналған фосфолипидтер;

су-тұз балансын қалпына келтіруге арналған минералдар

•

•
 

•
. 0



03
 Coral Detox Plus 

Ең жоғарғы әсерге арналған 
Coral Detox кеңейтілген нұсқасы  

Корал-Майн + Н-500 + Ассимилятор 
+ Корал Лецитин + ПентоКан + Корал Люцерна

0



03
Тазарту 

Міндеттері:  

• паразиттерден арылту

• токсиндерді шығару   

• ас қорыту мен зат 
алмасуды жақсарту  

• қоршаған ортаның агрессивті 
әсерін бейтараптандыру



03
Сыртқы ортаның теріс 
әсері

 
 

Өмір сүру салтына қарамастан, 
қоршаған ортаның теріс әсері 
салдарынан ағзада токсиндер 
мен ауыр металдар болады.
 

сапасыз су  
 

вирустар мен бактериялар 

топырақтың құнарсыздануы және 
ластануы

тұрмыстық химия және 
косметика

өнеркәсіптік қалдықтар  

пайдаланылған газдар  

көкөністер мен жеміс-жидек
тердегі токсиндер 

көптеген тағамдардағы 
консерванттар, жасанды 
бояғыштар, дәмді күшейткіштер

 0



03
 АҒЗА ҚАНДАЙ БЕЛГІЛЕР БЕРЕДІ

БАУЫР
артық салмақ 
ісіну – тез шаршағыштық 
құрғақ тері 
тырнақ пен шаштың нашарлауы 
бас ауру

 
тері проблемалары
тез шаршағыштық
ашуланшақтық
асқазан қыжылы, жүрек айну, 
құсу
аллергия

  

ішек бұзылыстары 
әлсіз иммунитет
ашуланшақтық 
тері проблемалары   

АІЖ
 

ЗАТ АЛМАСУ 

ИММУНИТЕТ
жиі және ұзақ ЖРВИ 
созылмалы аурулардың асқынуы 
жұқпаларды тез қабылдағыштық 03



03
 Colo-Vada  

• танымал нутрициолог Альберт Зер ұсынған, 
бірнеше жылдар бойы тексерілген бағдарлама
бағдарламадан кезең-кезеңмен өту және ағзаға 
кешенді әсер ету 
әдеттегі өмір ырғағын бұзбайды

•
 

•

доктор Альберт Зер

ішекті тиімді тазарту және оның 
микрофлорасын қалпына келтіру

03



03
 Colo-Vada  

Бағдарлама құрамында: 
 

  

• ағзаның өз қуатын қолдауға арналған дәрумендер 
мен минералдар;
• паразиттерге қарсы әсер ететін фитокомпоненттер;
• ішекті қарқынды механикалық тазартуға және оның 
перистальтикасын белсенді етуге арналған жасұнық 
пен фитокомпоненттер;
• тамақтың сіңірілуін жақсартуға және ішек 
микрофлорасын қалпына келтіруге арналған ферменттер 
мен пробиотиктер. 03



03
Colo-Vada Light — ағзаны 
тазартудың табиғи жүйесін 
белсенді ету

 
 

 

• танымал нутрициолог Альберт Зердің жаңа әзірлемесі
бағдарламадан кезең-кезеңмен өту және ағзаға 
кешенді әсер ету
тамақтануды қатаң шектеудің қажеті жоқ.

•

• 03



03
 Colo-Vada Light 

Бағдарлама құрамында: 
 

  

• бауыр мен бүйректің жұмысын белсенді етуге арналған 
уытсыздандырғыш өсімдіктер фитокешені; 

ішекті қарқынды механикалық тазартуға арналған жасұнық; 

ас қорытуды жақсартуға және ішек микрофлорасын 
қалпына келтіруге арналған пробиотиктер мен ферментердің 
ұлғайтылған мөлшері; 

ағзаны дәрумендермен және минералдармен қолдауға 
арналған өсімдік ингредиенттерінің кешені.

• 

• 

• 04



Қоректену  

04
Міндеттері:   

• бағалы нутриенттердің: минералдардың, 
фосфолипидтердің, пробиотиктердің, 
жасұнықтың жетіспеушілігін толықтыру 

жасушаның жұмыс істеуіне оңтайлы жағдай 
  жасау

•
 + +

+



04
Тіршілік нәрі  

(судан жəне 
тамақтан алынатын)

өзін-өзі сезіну

когнитивтік 
қабілеттер

сырт келбет 
(тері, шаш, тырнақ)

төзімділік көңіл-күй

қоректік 

заттар 04
өмір сүру ұзақтығы

Толыққанды өмір сүру үшін адамға түрлі 
қоректік заттар қажет.



04
Қоректік заттар  

тұз сірке 
су

Аминқышқылдар

Минералдар

Дәрумендер

Ферменттер

Қанықпаған май қышқылдары

80 С кезінде бұзылады 

60 С кезінде
бейорганикалыққа 
айналады 

40 С кезінде
 

Жойылады

Күн сәулесінен

Ұзақ сақтағанда

 

Консерванттармен 0460 С кезінде бұзылады 

қант



04
Nutripack — рационды табиғи нутриенттермен 
байытуға арналған жиынтық

 
 

Ағзаны сауықтыру жолындағы 
төртінші қадам— рационды қазіргі 
заманғы тағамдарда тым аз болатын 
құнды қоректік заттармен толықтыру. 04



04
 Nutripack 
 Корал-Майн + Корал Жоңышқа + Премиум Спирулина
+Корал Лецитин+Омега 3/60+Би-Курунга: 

Айрықша табиғи құрам, ол:
 

• маңызды аминқышқылдарының құрамы бойынша 
теңдестірілген оңай сіңірілетін өсімдік ақуызы;
жасұнық;
фосфолипидтер мен ПҚМҚ;
пробиотиктер
басқа құнды нутриенттер: хлорофилл, фикоцианин 
антиоксидантының, сирек кездесетін өсімдік фторының 
көзі.
 

•

•  

•

•
. 0



Қорғаныш  

Міндеттері:  

жасушаны сыртқы ортаның агрессивті 
факторларының: нашар экологияның, 
күйзелістің, сапасыз тамақтанудың 
әсерінен қорғайды.

R

R

005



05
АҒЗАҒА МЫНАЛАР ЖАҒЫМСЫЗ ӘСЕР ЕТЕДІ   

теңгерімсіз 
тамақтану

жаман 
әдеттер 

күйзеліс ұйқы 
қанбау

жас 
ұлғаю

зақым алу 
және жарақаттану

созылмалы 
аурулар

аллергия 05



05
Immunity Pack — ағзаның қорғану күшін 
нығайтуға арналған жиынтық

 
 

Ағзаны сауықтыру жолындағы бесінші, 
соңғы қадам-жасушаларды қорғау және 
 иммунитетті нығайту.



05
Immunity Pack 

С дәрумені + D3 дәрумені + Акуланың бауыр майы + 
Омега 3/60 + Селенмен құмырсқа ағашының қабығы 
+ Корал-Майн: 
• иммундық жасушаларды уақтылы белсенді ету үшін 

қолайлы жағдайлар жасау;
тері мен шырышты қабықтардың тосқауыл функцияларын 
нығайту;
ағзадағы регенерация және репарация процестерін жеделдету;
бос радикалдардан қорғау;
тіршілік белсенділігін ұзарту.

 

•

•

•
•



5 өнімді 
шешім

 

03
Үшінші қадам. 
Тазар

04 Төртінші қадам. 
Денсаулық үшін 
пайдалы тамақтан

05 Бесінші қадам. 
Ағзаны қорға02 Екінші қадам. 

Артық нәрседен 
арыл

 

01Бірінші қадам. 
Судан баста

* start * healthy start 



* start * healthy start 
СӨС –ке жаңа қадам жасағандар үшін

Саулық үшін 
жеңіл жол 

 
 

Әдетті өзгертіп, дұрыс тамақтануға көшу жолында біз ақпарат 
легіне тап боламыз. СӨС-марафондар, нутрициологтар кеңесі, 
тамақтану бағдарламалары — көп жағдайда бір-біріне қарама-
қайшы кеп жатады. 
Нені, қашан және қандай мөлшерде жеу керек, қандай 
қоспаларды алған дұрыс және қандай қағидатты ұстану керек
деген сұрақтар туындайды. Бұның бәрін дұрыс жасау және 
қойған мақсаттан айнымау – оңайға түспейді.

health track * hea



* start * healthy start *health track * health*
Өзіндік денсаулық жолын Сoral Сlub өнімдері мен шешімдерінің
кешені арқылы белгілеуге болады. Бұл жағдайда 5 қадамнан 
тұратын жүйе кез-келген жаста денсаулықты сақтау 
үшін маңызды, әмбебап негіз болып табылады. 

Содан соң осы негізге сүйене отырып, жүректің саулығы, 
күйзеліспен және артық салмақпен күрес сияқты нақты 
мәселелердің шешімін құруға болады. 

 

 

Дербес 
денсаулық жолы 

 
 

СӨС-ті көп уақыттан бері 
ұстанатындар үшін 

* health concept * hea*



lth*
Ұсынушының ұзақ 
мерзімдік сүйемелдеуі

 
 

* health concept * hea*Тұжырымдаманы 
қолдасаңыз, мыналарға 
қол жеткізе аласыз:

 

Тұрақтылық 

Проактивті 
тәсіл / бастама  

Өмір салтындағы 
түбегейлі өзгерістер 

Жеке-дара тәсіл

 



* health concept * hea*Тұжырымдаманың бірегейлігі 

қолдану және жылжыту 
тәжірибесі бар

дистрибьютор сүйемелдеп, 
қолдау көрсетеді ең керемет 

өнімдер ұсынады

схемасымен және 
ұсынымдарымен берілген

 




