
KONCEPCIA
ZDRAVIA

 



určuje sa subjektívne

rozdelené medzi orgánmi
a systémami

nemá vek

•

 
•

 
•  

ZDRAVIE  



je to zdroj, ktorý dokážeme regulovať,

a hlavný faktor, ktorý má vplyv na kvalitu života

Zdravie  
 

* organism * organism



* organism * organismOrganizmus — je zložitý systém,
ktorý je potrebné udržiavať

 
 

Našou úlohou — je vytvárať podmienky,
pri ktorých môže telo normálne
sa vyrovnať so svojimi funkciami.

 
 

Prevencia chorôb je výhodnejšia
ako liečba chronických chorôb. 



* organism * organism Zložky zdravia  
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Koncepcia zdravia:

* health concept * hea*



* health concept * hea*
Starostlivosť o vaše zdravie — je kľúčom
k uspokojujúcemu, aktívnemu a dlhému
životu.

 

Coral Club, prvá zo spoločností propagujúca zdravý životný
štýl, ponúka svoj vlastný koncept zdravia, ktorý je založený
na udržiavaní správnej rovnováhy vody, vyváženej výživy,
obohatení tela o živiny a čistom bezpečnom prostredí.

 

 

Koncepcia zdravia  lth * health concept * heal 



* health concept * hea*lth * health concept * heal Koncept zdravia
je univerzálny komplexný systém
postupného ozdravenia organizmu

komplexná — pozostáva zo sád
a komplexných programov

 

univerzálna — vhodná pre každého
bez ohľadu na počiatočný
zdravotný stav

krok za krokom — s určitým
sledom činností

organizmu — ponúka riešenia pre všetky
orgány a systémy

systém — usporiadaný a kompletný

zotavenie — neznamená liečenie príznakov,
ale obnovenie zdravia

 



ses * five theses * fi5 téz koncepcie zdravia  

zdravie — je dôležitým zdrojom a hlavným
faktorom ovplyvňujúcim kvalitu nášho života

organizmus - je zložitý systém, ktorý je potrebné
udržiavať. Vytvárame podmienky, pri ktorých
sa telo môže normálne vyrovnať so svojimi
funkciami

 

zdravie sa začína bunkou

bunky potrebujú hydratáciu, čistenie,
výživu a ochranu

všetko pre zdravie buniek je možné zabezpečiť
vodou, jedlom a správnou psychologickou
náladou
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ses * five theses * fi Zdravie začína
bunkou

 
 

bunky sa neustále
obnovujú

za 7-12 rokov
sa organizmus
úplne obnovený

 

bunka-
organizmus

orgány

systémy
orgánov

zjednocujú sa

tkaniny



Bunky sa nepozorovane
znehodnocujú 

Dôsledky zlého životného štýlu nie
sú okamžite viditeľné. Skutočné príčiny
choroby sú často maskované
symptómami, ktoré možno ľahko
pripísať stresu alebo únave.

Nezdravé orgány —
nezaznamenávame

poruchy v robote

 
 

 

Choroba —
vidíme príznaky

Nezdravé bunky —
nevidíme

ničenie buniek

 
 

 
 



BUNKE
JE POTREBNÉ

 
 

hydratácia

čistenie

výživa

ochrana
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01
Hydratácia

Úlohy:  

• obnoviť rovnováhu voda-soľ

nahradiť nedostatok minerálov

chrániť bunky pred voľnými radikálmi
•

•



Voda — je zdrojom života  

Dodáva živinám bunky a podporuje
činnosť celého organizmu

Čistí od toxínov pomáha odstraňovať
odpadové produkty a toxíny z organizmu

Pomáha regulovať hmotnosť a urýchľuje
metabolizmus vrátane spaľovania tukov

Reguluje telesnú teplotu a pomáha telu
udržiavať konštantnú telesnú teplotu

Reguluje viskozitu krvi a znižuje riziko
kardiovaskulárnych príhod

Má vplyv na stav kĺbov zúčastňuje
sa na tvorbe synoviálnej tekutiny,
ktorá je mazivom pre kĺby 01



01
Hydramax — sada
pre optimálnu hydratáciu

 
 

Prvým krokom k uzdraveniu tela je príprava
priaznivých podmienok pre všetky
metabolické procesy

 



01
 Hydramax  

Coral Mine + PentoCan + H-500:

• zvýšenie fyziologickej užitočnosti vody
a jej organoleptických vlastností

zdroj životne dôležitého minerálu-elektrolytu
draslíka v aktívnej forme pre zdravie každej bunky

antioxidačná ochrana buniek na udržanie
ich normálnej funkcie

 

•
 

•
. 02



02
Očistenie 

Úlohy:   

• zbavte sa parazitov

• odstrániť toxíny

• zlepšiť trávenie a metabolizmus

• neutralizovať agresívne vplyvy
prostredia

 



domáce
zvieratá

ZDROJE parazitov,
vírusov, húb, baktérií

 
 

vypínače
a kľučky dverí

kuchyňa

verejná
doprava

detské
ihriská

neupravená
voda

neumytá
zelenina a ovocie

hmyz

02



7,53 mlrd

02
Zbaviť
sa prebytku

 
 

Viac ako 1,5 miliardy ľudí na svete
je in�kovaných hlístami

obyvateľov
Zeme

 

19,5% 
in�kovaný

02



02
Parashield — sada na ochranu
od parazitov

 
 

Druhým krokom smerom k ozdraveniu
tela — je zbaviť sa parazitov a pripraviť
sa na detoxikáciu. 02



02
 Parashield  

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

• ochrana proti parazitom;

očistenie tela od ich odpadových produktov;

obnova narušenej črevnej mikro�óry;

posilnenie oslabenej imunity.

•

•

 • 02



02
 Parashield plus  

Rozšírená verzia Parashield
ParaFight + Pau D´Arco so selénom + Coral Black Walnut +
Coral Burdock Root + MSM + Assimilator + Super-Flóra



 Parashield plus  

02
• zvýšená ochrana proti parazitom;

intenzívne očistenie tela od odpadových
produktov ich životnej činnosti;

obnova narušenej črevnej mikro�óry;

posilnenie obranyschopnosti tela;

dvojnásobné trvanie programu.

•

•
  

•

• 03



03
Očistenie 

Úlohy:   

• zbaviť sa od parazitov  

• odstráňte toxíny

• zlepšiť trávenie
a metabolizmus

• neutralizovať agresívny
vplyv okolitého prostredia 03



03
Očistenie 

endotoxín sa vytvára
vo vnútri tela

Toxíny vstupujú do tela zvonka
a vytvárajú sa vo vnútri

 

telaexotoxín vstupuje
do tela zvonku 0



03
 Coral DEtox 

Zlepšenie absorpcie potravín
a elimináciu toxínov rozpustných
vo vode a tuku 03



 Coral DEtox 

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

2 produkty na odstránenie vo vode rozpustných a 2 produkty 
a odstránenie toxínov rozpustných v tukoch:

• antioxidant na neutralizáciu prichádzajúcich toxínov zvonka
vytvárajúcich sa vo vnútri;

komplex tráviacich enzýmov na zlepšenie absorpcie živín
a zníženie hromadenia produktov neúplného trávenia potravy
v črevách;

fosfolipidy na normalizáciu metabolizmu tukov a na „opravu“
poškodených toxínmi bunkových membrán;

minerály na obnovenie rovnováhy voda-soľ

•

•
 

• . 0



03
 Coral DEtox Plus 

Rozšírená verzia Coral Detox
pre maximálny efekt

Coral-Mine + H-500 + Assimilator +
Coral Lecithin + PentoKan + Coral Alfalfa

0



03
Očistenie 

Úlohy:   

• zbavte sa parazitov

• odstráňte toxíny   

• zlepšite trávenie
a metabolizmu  

• neutralizovať agresívne
vplyvy prostredia



03
Negatívny vplyv
vonkajšieho prostredia

 
 

Negatívny vplyv vonkajšieho prostredia
Bez ohľadu na spôsob života sú v tele
prítomné toxíny a ťažké kovy.

voda nízkej kvality 
 

vírusy a baktérie

vyčerpanie
a znečistenie pôdy

chemikálie a kozmetika
pre domácnosť

priemyselný odpad  

výpary z dopravy 

toxíny v zelenine a ovocí

konzervačné látky, umelé farbivá,
zvýrazňovač chuti vo väčšine
potravín

 0



03
 AKÉ SIGNÁLY PODÁVA TELO

PEČEŇ
nadváha 
edém – zvýšená únava 
suchá koža 
problémy s nechtami a vlasmi
bolesti hlavy

 problémy s kožou 
zvýšená únava 
podráždenosť
pálenie záhy, nevoľnosť, zvracanie 
alergia

  

črevné poruchy 
znížená imunita
podráždenie 
problémy s kožou   

GASTRO-INTESTINÁLNY TRAKT 

METABOLIZMUS

IMUNITA
častá a dlhotrvajúca chrípka 
zhoršenie chronických chorôb 
vysoká citlivosť na infekcie 03



03
 Colo-Vada – 

• rokmi preverený program od renomovaného na výživu
nutri-ciológa Alberta Zehra

postupné prechádzanie programu a komplexný účinok na organizmus

bez narušenia zvyčajného rytmu života

 

•
 

•

doktor Albert Zehr

efektívne očistenie čriev
a obnovenie mikro�óry

03



03
 Colo-Vada  

Program zahŕňa:   

• vitamíny a minerály na upevnenie síl organizmu počas
   prechádzania programu;
• fytokomponenty na antiparazitické pôsobenie;
• vláknina a fytokomponenty na intenzívne mechanické
   čistenie čreva a aktiváciu peristaltiky;
• enzýmy a probiotiká na zlepšenie absorpcie potravín
   a obnovu črevnej mikro�óry. 03



03
Colo-Vada Light — aktivácia
prirodzeného čistiaceho
systému tela

 
 

 

• nový vývoj renomovaného na výživu Alberta Zehra
postupný prechádzane programu a komplexné
účinky na organizmus
bez prísnych diétnych obmedzení

•

• 03



03
 Colo-Vada Light 

Program zahŕňa:   

• fytokomplexy s detoxikačnými rastlinami na aktiváciu
pečene a obličiek;

vláknina na intenzívne mechanické čistenie čriev;

probiotiká a zvýšené množstvo enzýmov na zlepšenie absorpcie
potravy a obnovenie črevnej mikro�óry;

komplex rastlinných prísad pre podporu tela a minerálov v tele.

• 

• 

• 04



Výživa  

04
Úlohy:   

• doplniť nedostatok hodnotných živín:
minerálov, fosfolipidov, probiotík, vlákniny;

vytvoriť optimálne podmienky
pre fungovanie buniek.

•  + +
+



04
Výživa na celý život  

Pre plnohodnotný život potrebuje
človek rôzne živiny. živiny

duševný stav

rozumové
schopnostivzhľad

(pokožka,
vlasy, nechty)

vytrvalosť nálada

(z vody

a potravín) 04
dĺžka
života



04
Živiny  

soľ ocot

Aminokyseliny

Minerály

Vitamíny

Enzýmy

Nenasýtené mastné kyseliny

Rozpadajú sa pri 80 ° C

Stáva sa anorganickým
pri 60 ° C

Ničia sa pri 40 ° C

Rozpadajú sa

Konzervantmi

Od slnečného svetla

 

Z dlhodobého
skladovania 04Rozpadajú sa pri 60 ° C

cukor



04
Nutripack — sada na obohatenie stravy
s prírodnými nutriovými živinami

 
 

Štvrtým krokom smerom k ozdraveniu
tela je doplnenie stravy hodnotnými
výživnými látkami, ktoré sú v moderných
potravinách také vzácne. 04



04
 Nutripack 

Coral-Mine + Coral Alfalfa + Premium Spirulina + Coral Lecithin +
Omega 3/60 + B-Kurunga:

Výnimočne prírodné zloženie, ktoré slúži ako zdroj:
 

• ľahko stráviteľný rastlinný proteín vyvážený v zložení
esenciálnych aminokyselín;

vláknina;

fosfolipidy a PUFA;

probiotiká

ďalšie cenné živiny: chlorofyl, antioxidant fykocyanínu,
vzácny �uorid rastlín

•

•  

•

•
. 0



Ochrana  

Úlohy:   

chrániť bunku pred účinkami agresívnych
environmentálnych faktorov: zlá
ekológia, stres, zlá výživa.

R

R

005



05
NEGATÍVNE VPLÝVAJÚ NA ORGANIZMUS  

nevyvážená
strava

zlé návyky stres nedostatok
spánku

vek poškodenia
a zranenia

chronické
choroby

alergia 05



05
Immunity Pack — sada na posilnenie
obranyschopnosti tela

 
 

Piaty a posledný krok na ceste k ozdraveniu
tela je ochrana buniek a posilnenie
imunity.



05
 Immunity Pack 

Vitamín C + Vitamín D3 + Shark Liver Oil + Omega 3/60 +
Pau D´Arco so selénom + Coral-Mine:

• vytvorenie priaznivých podmienok pre včasnú aktiváciu
imunitných buniek;

posilnenie bariérových funkcií kože a slizníc;

zrýchlenie regeneračných a reparačných procesov v tele;

ochrana pred voľnými radikálmi;

predĺženie aktívnej dlhovekosti.

 

•

•

•

•



Produktové riešenia
v 5 krokoch

 
 03 Očistenie

04 Potraviny pre život

05 Ochrana organizmu02 Zbavte sa zbytočného 

01Začnite s vodou

* start * healthy start 



* start * healthy start 
Pre ZŽŠ — začiatočníka

Jednoduchý spôsob
zdravého začiatku

 
 

Keď chceme zmeniť svoje návyky a prejsť na zdravú výživu, stretávame
sa s lavínami informácií. ZŽŠ — maratóny zdravého životného štýlu,
výživové rady, výživové programy — to všetko si navzájom dosť
často protirečia.

Čo, kedy a koľko jesť, aké doplnky treba dostávať a aké zásady
dodržiavať? Vyriešenie toho všetkého a ne odchýlenie sa od vášho
zdravého cieľa nie — je ľahká úloha.

health track * hea



* start * healthy start *health track * health*
Sledovanie osobného zdravia je možné prispôsobiť komplexnými
riešeniami a produktmi spoločnosti Coral Club. Pri tom 5-krokový
systém je zároveň základom, univerzálnou bázou pre udržanie si
zdravia v každom veku.

Potom na tomto základe môžete zostaviť prispôsobené osobné
riešenie pre konkrétnu požiadavku: zdravie srdca, boj proti
stresu, nadváha.

 

 

Osobné
sledovanie zdravia

 
 

Pre každého, kto už dlho sledoval svoj —
zdravý životný štýl

* health concept * hea*



lth*

Dlhodobá podpora
odporučiteľom

 
 

* health concept * hea*Sledovanie
koncepcie predpokladá

 
 

Pravidelnosť

Proaktívny prístup /
iniciatíva

Zásadné zmeny
životného štýlu

Individuálny prístup
 



* health concept * hea*Jedinečnosť koncepcií 

skúsenosti s aplikáciou
a propagáciou

podpora od distribútoravynikajúce produkty vo vnútri

schéma a odporúčania
vo vnútri

 




