
Conceptul
de sănătate

 



Este starea de bine•  
• Este echilibrul dintre 

minte și corp  

• Nu are vârstă 

Sănătatea  



este resursa pe care o putem gestiona și principalul

factor care in�uențează calitatea vieții

Sănătatea  
 

* organism * organism



* organism * organismOrganismul este un sistem
complex care are nevoie
de susținere

 
 

Obiectivul nostru este de a crea condițiile
în care organismul își poate îndeplini
funcțiile în mod normal.

 
 

Prevenția este mai avantajoasă
decât tratarea afecțiunilor cronice.

 
 



* organism * organism Componentele
sănătății
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activitatea �zică obiceiurile

dieta

sănătatea

emoțională  

Conceptul de sănătate:

* health concept * hea*



* health concept * hea*
Grija pentru sănătate reprezintă cheia pentru
o viață împlinită, activă și longevivă.

 

Coral Club, prima dintre companiile care
promovează un stil de viață sănătos,
propune propriul concept de sănătate,
la baza căruia se a�ă menținerea unui
echilibru hidric corect, o nutriție echilibrată,
îmbogățirea organismului cu nutrienți
și un mediu sigur și curat.

 

 

Conceptul de sănătate lth * health concept * heal 



* health concept * hea*lth * health concept * heal Conceptul de sănătate
reprezintă un sistem complex și universal, contribuind 
pas cu pas la susținerea și însănătoșirea organismului

complex: oferă soluții complexe  

universal: potrivit pentru toți, indiferent
de starea de sănătate la începutul
programului

pas cu pas: există o 
succesiune logică a acțiunilor

organismului: oferă soluții integrate 
pentru sistemul vital

sistem: sistematizare integrată

pentru însănătoșirea: presupune nu 
doar  tratarea simptomeleor, ci contribuie
la reglarea echilibrului în organism

 



ses * five theses * fi5 teze ale conceptului de sănătate 

sănătatea este o resursă importantă și principalul
factor care in�uențează calitatea vieții noastre

organismul este un sistem complex care trebuie
susținut. Trebuie să îi creăm condițiile în care
organismul nostru își poate îndeplini funcțiile
în mod normal

 

sănătatea începe de la celulă

celulele au nevoie de hidratare,
detoxi�ere, hrană și protecție

apa, hrana și o stare psihologică
corectă pot asigura totul pentru
sănătatea celulelor
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ses * five theses * fi Sănătatea începe
de la celulă  

celulele se regenerează
permanent

în 7-12 ani organismul
se regenerează complet

celula-
organism

organe

sisteme
ale organelor

reunește

țesuturi



CELULELE SE DISTRUG
INSESIZABIL

 
 

Efectele unui mod de viață incorect
nu sunt imediat observabile. Adevăratele
motive ale îmbolnăvirii sunt deseori
mascate de simptome care pot
� cu ușurință considerate ca �ind
produse de stres sau oboseală.

Organele afectate: 
disfuncționalitățile 
organelor nu sunt 

evidente

 
 

 

Boală:
vedem

simptomele

Сelulele afectate: 
nu vedem 

celulele 
afectate

 
 

 
 



CELULA ARE
NEVOIE DE

 
 

hidratare

detoxi�ere

hrană

protecție
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01
Hidratarea

Obiective: 

• refacerea echilibrului hidrosodic

suplinirea de�citului de minerale

protejarea celulei de radicalii liberi
•

•



Apa, sursă a vieții  

Asigură celulelor substanțele nutritive,
menținând funcționarea întregului organism.

Curăță de toxine, ajută la eliminarea din organism
a produselor rezultate în urma activității vitale
și a toxinelor.

Ajută la controlul greutății, accelerează
metabolismul, inclusiv arderea grăsimilor.

Reglează temperatura și ajută organismul 
să-și mențină temperatura constantă

Reglează vâscozitatea sângelui și reduce
riscul de accidente cardiovasculare.

In�uențează starea de sănătate a articulațiilor,
participă la formarea lichidului sinovial,
care acționează ca un lubri�ant pentru
articulații.
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01
Hydramax  
pack-ul pentru hidratarea optimă

 
 

Primul pas pe calea refacerii organismului
constă în pregătirea condițiilor favorabile
pentru toate procesele metabolice.

 



01
 Hydramax  

Coral Mine + PentoKan + H-500:

•  normalizarea echilibrului hidrosalin, precum și
 a echilibrului acido-bazic în organism; 

• îmbunătățirea proprietăților organoleptice ale apei;
 

• îmbunătățirea proprietăților �ziologice a apei;

creșterea e�cienței și rezistenței la stres. 02•



02
PURIFICARE 

Obiective:  

• Contribuție în eliminarea 
mai ușoară a paraziților

•

eliminarea toxinelor•

îmbunătățirea digestiei și a metabolismului•
neutralizarea efectului agresiv
al mediului înconjurător

 



animalele
de companie

SURSE de paraziți, virusuri,
ciuperci, bacterii

 
 

întrerupătoarele
și clanțele ușilor

bucătăria

transportul
în comun

locurile
de joacă

pentru copii

apa
nepuri�cată

 

fructele
și legumele
nespălate

insectele

02



7,53 miliarde

02
INFORMAȚII 
UTILE

 
 

Peste 1,5 miliarde de pe glob sunt 
afectate de infecțiile cu helminți

NOTA DE SUBSOL
1 - https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/soil-transmitted-helminth-infections

populația
pământului

 

19,5% 
contaminați

021
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Pasul doi ajută la prevenție, 
eliminarea mai ușoară a paraziților 
și pregătirea pentru etapa de detoxi�ere. 02
Parashield 
pack-ul ajută la 
prevenția antiparazitară



02
 Parashield  

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

• protejarea sistemului intestinal;

• detoxi�erea organismului;

• susținerea imunității;

 • menținerea micro�orei intestinale sănătoase. 02



02
 Parashield plus  

Versiunea complexă Parashield
ParaFight + Pau D'Arco cu Seleniu +
Coral Black Walnut + Coral Burdock Root + MSM +
Assimilator + Super Flora + Coral-Mine



 Parashield plus  

02
• protecție antiparazitară mai e�cientă

• puri�carea intensivă a organismului de reziduurile activității vitale;

• refacerea micro�orei intestinale deteriorate;

  • consolidarea forțelor de protecție a organismului;

• durata dublă a programului. 03



03
DETOXIFIERE 

Obiective:  

• contribuie la eliminarea mai ușoară a paraziților  

• eliminarea toxinelor

• îmbunătățirea digestiei
și a metabolismului

• neutralizarea efectului agresiv
al mediului înconjurător 03



03
DETOXIFIERE 

endotoxinele se formează
în interiorul organismului

toxinele pot pătrunde în organism 
din exterior sau se formează în interior

 

exotoxinele pătrund
în organism din exterior 0



03
Coral Detox

Pentru îmbunătățirea asimilării hranei
și eliminarea toxinelor solubile în apă
și în grăsimi 03



Coral Detox

03
Coral-Mine + H-500 + Assimilator + Coral Lecithin  

2 produse care contribuie la eliminarea toxinelor solubile în apă și 
2 produse pentru eliminarea toxinelor solubile în grăsimi:

• protejarea împotriva stresului oxidativ;

 creșterea capacității de muncă și a rezistenței la efort;

• suplimentarea organismului cu vitamine și minerale;

• protejarea sistemului intestinal;

 

•

. 0longevitate activă.

•



03
Coral Detox Plus

Versiunea extinsă a Coral Detox pentru
un efect maxim

Coral-Mine + Н-500 + Assimilator + Coral Lecithin +
Pentokan + Coral Alfalfa

0



03
Detoxifiere 

Obiective:  

• contribuie la eliminarea mai ușoară a paraziților

• eliminarea toxinelor   

• îmbunătățirea digestiei
și a metabolismului  

• neutralizarea efectului agresiv
al mediului înconjurător



03
Efectul negativ
al mediului înconjurător

 
 

Indiferent de stilul de viață, în organism
sunt prezente toxinele și metalele grele.

apa de calitate redusă 
 

virusuri și bacterii

sărăcirea și poluarea solurilor

produse chimice
și cosmetice casnice

deșeuri industriale  

gaze de eșapament 

toxinele din legume și fructe

conservanți, coloranți arti�ciali,
potențiatorii de gust din majoritatea
produselor alimentare

 0



03
 CE SEMNALE TRANSMITE ORGANISMUL

FICATUL
exces de greutate
edeme – oboseală crescută
piele uscată
probleme cu unghiile și părul
dureri de cap

 probleme cu pielea
oboseală crescută
iritabilitate
arsuri la stomac, greață, vărsături
alergii

  

tulburări intestinale
imunitate scăzută
iritabilitate
probleme cu pielea   

TRACTUL GASTROINTESTINAL

METABOLISMUL

IMUNITATE
infecții respiratorii acute frecvente și de durată
acutizarea afecțiunilor cronice
sensibilitate ridicată la infecții 03



03
 Colo-Vada 

• un program veri�cat în ani de la cunoscutul nutriționist Albert Zehr
 

• parcurgerea etapizată a programului și efectul complex asupra
organismului

 
• fără abateri de la ritmul obișnuit de viață

Doctor Albert Zehr

curățarea e�cientă a intestinului
și refacerea micro�orei acestuia

03



03
 Colo-Vada  

Programul include:   

• vitamine și minerale pentru menținerea forțelor organismului
în timpul derulării programului;
• �tocomponente pentru efectul antiparazitar;

• �bre și �tocomponente pentru detoxi�erea mecanică intensă
   a intestinului și activarea peristaltismului acestuia;

• enzime și probiotice pentru îmbunătățirea asimilării hranei
   și refacerea micro�orei intestinale. 03



03
Colo-Vada Light 
activarea sistemului natural de 
detoxifiere a organismului

 
 

 

• noua formulă a cunoscutului nutriționist Albert Zehr
• programul etapizat și efectul complex asupra organismului
• fără restricții alimentare dure 03



03
 Colo-Vada Light 

Componența programului:   

• �tocomplex cu plante detoxi�ante pentru activarea funcțiilor
hepatice și renale;

• �bre pentru detoxi�erea mecanică intensă a intestinului;

• probiotice și cantitatea crescută de enzime pentru îmbunătățirea
asimilării hranei și refacerea micro�orei intestinale;

• complex de ingrediente vegetale pentru susținerea organismului
din puntul de vedere al vitaminelor și mineralelor. 04



Nutriție  

04
Obiective:  

• suplinirea de�citului de nutrienți valoroși:
minerale, fosfolipide, probiotice, �bre

• crearea condițiilor optime pentru
funcționarea celulei

 + +
+



04
 

Pentru o viață completă, omul are nevoie
de diverse substanțe nutritive.

(din apă
și hrană)

starea generală

capacități
cognitive

aspect exterior
(piele, păr,

unghii)

rezistența
la efort

starea
de spirit

substanțe

nutritive 04
durata

de viață

Alimentație pentru 
NUTRIȚIE COMPLEXĂ



04
Substanțe nutritive  

sare oțet

Aminoacizi

Minerale

Vitamine

Enzime

Acizi grași nesaturați

Se dezintegrează la 80 С

Devin anorganice la 60 С

La 40 С

Se distrug

De către conservanți

De către lumina soarelui

 

Din cauza depozitării
îndelungate 04Se dezintegrează la 60 С

zahăr



04
 

 

Pasul IV pe calea însănătoșirii organismului
este suplimentarea dietei cu nutrienți
valoroși, care sunt tot mai rari în produsele
alimentare actuale. 04
Nutripack: pack pentru îmbogățirea dietei  
cu nutrienți DIN SURSE NATURALE



04
 Nutripack 

Coral-Mine + Coral Alfalfa + Premium Spirulina + Coral Lecithin +
B-Kurunga

Compoziție exclusiv naturală, care servește ca sursă de:
 

• proteină vegetală ușor asimilabilă, echilibrată d.p.d.v. al conținutului
de aminoacizi esențiali;

• �bre;

• fosfolipide și AGPN;  

• probiotice;

• alți nutrienți valoroși: cloro�lă, antioxidantul �cocianină, �uor
vegetal rar. 0



Protecția  

Obiective:  
protejarea celulei de efectele factorilor
agresivi din mediul înconjurător:
poluare, stres, nutriție incorectă.

R

R

005



05
ORGANISMUL ESTE AFECTAT DE  

alimentația
dezechilibrată

obiceiurile
nesănătoase

stres alergii

vârstă leziuni
și răni

afecțiuni
cronice

alergia 05



05
I-Pack: pack-ul pentru fortificarea
forțelor de apărare din organism

 
 

Cel de-al cincilea pas, �nal, pe calea
refacerii organismului constă în protecția 
celulelor și creșterea imunității.



05
 Immunity Pack 

Vitamina С + Vitamina D3 + Shark liver oil + Omega 3/60 +
Pau D’Arco cu seleniu+ Coral-Mine

• crearea condițiilor favorabile pentru activarea în timp util
a celulelor imunitare;

 

• forti�carea funcțiilor de barieră ale pielii și mucoaselor;

• accelerarea proceselor de regenerare și reparare din organism;

• protecția împotriva radicalilor liberi;

• prelungirea longevității active.



Soluțiile în 5 pași
oferite de produse

 
 03 Detoxi�ere

04 Nutriție pentru
a trăi

05 Protecția
organismului02 Puri�care 

01Hidratare

* start * healthy start 



* start * healthy start 
ȘI ÎNCEPUTUL UNUI NOU STIL DE VIAȚĂ sănătos

Calea ușoară pentru
un start sănătos

 
 

Atunci când dorim să ne schimbăm obiceiurile și să trecem la o dietă
sănătoasă, ne confruntăm cu o avalanșă de informații. Maratoanele
privind stilul de viață sănătos, sfaturile nutriționiștilor, programele
de nutriție – toate acestea se bat deseori cap în cap.

Ce, când și în ce cantitate să mănânci, de ce suplimente bene�ciezi
și ce principii să respecți? Să te descurci cu toate aceste informații
și să nu te abați de la scopul tău sănătos nu reprezintă un obiectiv
dintre cele mai simple.

health track * hea



* start * healthy start *health track * health*
Abordarea personalizată a stării de sănătate poate � realizată cu ajutorul 
soluțiilor complexe și produsele Сoral Сlub. 
Astfel, sistemul în cinci pași este fundamentul, baza universală pentru menținerea
sănătății la orice vârstă.

Ulterior, pe acest fundament se poate seta o soluție personalizată
pentru o anumită solicitare: sănătatea inimii, combaterea stresului,
a excesului de greutate.

 

 

Abordarea personalizată
a stării de sănătate

 
 

Pentru cei care sunt deja demult adepții
stilului de viață sănătos

* health concept * hea*



lth*
Abordarea personalizată a stării de sănătate poate � realizată cu ajutorul 
soluțiilor complexe și produsele Сoral Сlub. 
Astfel, sistemul în cinci pași este fundamentul, baza universală pentru menținerea
sănătății la orice vârstă.

Ulterior, pe acest fundament se poate seta o soluție personalizată
pentru o anumită solicitare: sănătatea inimii, combaterea stresului,
a excesului de greutate.

Asistență îndelungată
din partea celui care
vă recomandă

 
 

* health concept * hea*Urmărirea conceptului
presupune

 
 

Regularitate

Abordare proactivă/
inițiativă

Schimbări profunde
în stilul de viață

Abordare personalizată
 



* health concept * hea*Unicitatea conceptului 

experiență în aplicare
și promovare

asistență din partea
distribuitorului

produse fantastice 

schemă și recomandări
oferite din interior

 




