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Sănătatea este unul dintre cele mai valoroase daruri oferite de 
natură omului încă din primele clipe de viaţă. Din păcate, mulţi 
dintre noi nu preţuiesc acest dar. Involuntar, ne degradăm 
singuri starea de sănătate, iar în momentul în care resimţim 
consecinţele acţiunilor noastre suntem nevoiţi să luăm măsuri 
rapide şi costisitoare pentru a recâstiga ceea ce am pierdut cu 
ușurinţă. Factorii nocivi care duc la accentuarea problemelor 
de sănătate sunt astăzi reprezentaţi de condiţiile de trai: 
poluarea intensă a mediului ambiant, catastrofele tehnogene, 
radiaţiile, alimentaţia nesănătoasă.
Aflați în fata unor probleme de sănătate, ne punem toată 
speranţa în ultimele realizări ale medicinei. Dar nici o realizare 
a medicinei n-o să ne recupereze sănătatea sută la sută până 
nu vom realiza că trebuie să avem grijă de ea și s-o menţinem 
în mod raţional.

Noi știm că menţinerea și îmbunătăţirea permanentă a 
sănătatii noastre este imposibilă fără un mod de viaţă sănătos. 
Deprinderea cultului sănătăţii poate fi un proces plăcut şi 
creativ în acelaşi timp. Însănătoşindu-ne organismul, devenim 
persoane dezvoltate armonios, învăţând să convieţuim în 
pace cu noi înşine şi cu lumea înconjurătoare.
Specialiştii în domeniul alimentaţiei sănătoase şi modului 
sănătos de viaţă sunt de acord în următoarea privinţă: există 
câţiva factori care joacă un rol determinant în menţinerea 
sănătăţii. Şi aceşti factori pot fi respectaţi cu uşurinţă.
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5
Compania Coral Club vă prezintă CONCEPTUL CELOR 5  PAŞI care-și aduce 

valoroasa contribuție în procesul de restabilire şi menținere a sănătății, 
reprezentând unul dintre principiile de bază ale longevității.

PAȘI: 
PERFORMANȚĂ PENTRU SĂNĂTATE
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Apa reprezintă sursa primordială a susţinerii şi menţinerii vieţii pe 
planetă, dar numai apa de înaltă calitate constituie instrumentul 
principal în restabilirea şi întărirea sănătăţii. În decursul întregii vieţi, 
apa este imperios necesară pentru creșterea și dezvoltarea fiecărei 
celule a organismului.
La naştere, organismul copilului conţine peste 80% apă. În 
organismul unui adult ponderea apei este de până la 70%. Centrul 
activităţii noastre intelectuale, creierul,  conţine apă în proporţie de 
90% şi este foarte sensibil la deshidratare. Odată cu înaintarea în 
vârstă, conţinutul de apă din organism scade până la 60-65%, adică 
îmbătrânirea, poate fi considerat și procesul propriei deshidratări, 
atât inter- cât şi intracelular.
Necesarul fiziologic al consumului de lichide, în marea măsură de 
apă, reprezintă 30-40 ml/kg-corp/zi. Rolul apei pentru organismul 
nostru este foarte important, întrucât toate procesele metabolice 
se desfăşoară în exclusivitate în mediu lichid. Sângele, limfa, lichidul 
inter- şi intracelular, saliva, transpiraţia, sucul gastric, bila, urina  
reprezintă soluții de diverși metaboliți. Schimbul permanent de 
lichide, precum şi concentraţia permanentă a substantelor active 
în compoziţia acestora, menţine echilibrul hidro-salin al mediului 
interior al organismului, asigură transportul compușilor nutritivi spre 
toate celulele, creşte rezervele energetice, contribuie la eliminarea 
rapidă a toxinelor din organism, accelerează refacerea. 

HIDRATAREA
Hidratarea fiecărei celule a organismului şi stabilizarea funcţionării 
tuturor proceselor fiziologice o poate asigura doar aportul zilnic 
de apă, apropiată ca structură de apa intracelulară. Apa, pe care 
o consumăm în fiecare zi, are o structură diferită de cea care se 
regăsește în organismul uman. Băuturile carbogazoase sau alcoolice 
consumate în exces, cafeaua, ceaiul, unele sucuri îmbuteliate care 
conţin conservanti, coloranţi, sau alți aditivi de sinteză, contribuie 
mai mult la eliminarea rapidă a lichidului, decât la asimilarea acestuia, 
cauzând astfel dereglarea echilibrului hidro-salin şi apariţia unor 
grave afecţiuni. Primele simptome ale deshidratării sunt senzaţia 
permanentă de sete, oboseală, creşterea pulsului, creșterea 
temperaturii corpului, dereglarea ritmului cardiac, dureri musculare 
şi articulare, uscarea pielii, deteriorarea părului şi unghiilor.
Este necesară menţinerea în organism a unei balanţe optime de 
rezerve de apă, consumând, de preferinţă, apă biologic activă. 
Această caracteristică poate fi obținută prin utilizarea produselor 
„Coral-Mine” şi „HydraCel”, care, adăugate în apă înainte de consum, 
contribuie la îmbunătăţirea proprietăţilor fizico-chimice ale acesteia, 
la îmbogăţirea apei cu un întreg complex de săruri minerale şi 
vitamine, necesare bunei funcţionări a mai multor organe şi sisteme 
vitale, la normalizarea echilibrului acido-bazic, exercitând acţiune de 
îmbunătățire a stării generale de sănătate a organismului.

1PAS
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Coral-Mine 
Cod 91656/2220
Forma de prezentare: pachet cu 3x10 pliculețe a 1g
Componente active: pulbere de coral (de Okinawa), acid 
L-ascorbic (Vitamina C).

• Compoziția minerală are scopul de îmbunătățire a proprietăților 
organoleptice și microbiologice ale băuturilor necarbogazoase.
• Contribuie la creșterea tonusului vital și energia organismului prin 
modificarea chimismului apei intracelulare.

Calciu
Calciul, care intră și în componența produsului Coral-Mine, împreună 
cu fosforul, formează ţesutul osos, este materialul de construcţie 
pentru toate ţesuturile conjunctive. Menţine o activitate cardiacă 
stabilă, conductibilitatea nervoasă şi contractilitatea musculară, creşte 
permeabilitatea membranelor celulare, normalizează procesele de 
coagulare a sângelui.

Magneziu
Magneziul, mineralul care ajută şi susţine calciul, asigură eliberarea 
ATP şi creşte potenţialul energetic al organismului, asigură un 
ritm cardiac stabil, reglează tonusul musculaturii netede (vaselor, 
intestinului, vezicii biliare şi urinare). Combinaţia echilibrată între 
calciu şi magneziu în organism în proporţie de (2:1) împiedică 
eliminarea calciului din oase, împiedică scăderea rezistenţei acestora.
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H-500
Cod 91800
Forma de prezentare: flacon, 60 capsule
Componente: citrat de magneziu, citrat de potasiu, ascorbat de 
potasiu, borat de sodiu, dioxid de siliciu.

• Contribuie la sporirea rezistenţei în timpul oricărui tip de efort fizic 
sau intelectual;
• Este recomandat sportivilor, precum şi acelor persoane care preferă 
odihnă activă;
• Ajută la prevenirea îmbătrânirii premature a organismului.

„H-500” completează linia de produse cu acţiune antioxidantă. 
Asigurând protecţia împotriva radicalilor liberi, produsul ajută la 
refacerea capacităţii normale de muncă a organismului. 
Pentru o eficienţă mai bună, se recomandă dizolvarea conţinutului 
unei capsule într-un pahar cu apă plată, imediat înainte de consum. 
Datorită „H-500”, problema îmbătrânirii premature sau a unei stări 
generale degradate de sănătate poate fi ameliorată.
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HydraCel
Cod 43334
Forma de prezentare: soluție în flacon de 60 ml
Componente active: carbonat de potasiu, hidroxid de potasiu, 
acid citric, siliciu, sulfat de magneziu, apă purificată.

• Contribuie la îmbunătăţirea proprietăţilor biologice ale apei;
• Ajută la asigurarea unei hidratări de până la 100% a celulelor;
• Susține creşterea calităţii asimilării substanţelor nutritive şi 
transportul acestora către celule.

Produsul „HydraCel” reprezintă un concentrat mineral care reduce 
tensiunea superficială a apei şi îmbunătăţeşte unele caracteristici 
ale lichidului intercelular, precum pH-ul şi conductivitatea specifică, 
creând astfel condiţii pentru o participare mai activă a lichidului în 
procesele biochimice.
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Un numar mare de oameni de știință sunt de parere că profilaxia 
antiparazitară periodică a organismului este absolut necesară. 
Helminţii, toxinele, reziduurile prezente în organismul uman 
reprezintă o problemă importantă, de multe ori subestimată de 
fiecare dintre noi. Conform datelor OMS, infestările cu paraziți 
afectează aproape 75% din populaţie, indiferent de nivelul de viaţă. 
Această statistică este valabilă atât pentru ţările în curs de dezvoltare, 
cât şi pentru ţările industrializate, prospere.

DEPARAZITAREA 
ORGANISMULUI

Ţinând cont de aceste informaţii, în vederea îmbunătăţirii sănătăţii, 
se recomandă să se urmeze de două ori pe an programele de 
dehelmentizare şi purificare ale organismului.
Vă recomandăm să utilizaţi în acest scop produse de proveniență 
naturală cum sunt și produsele companiei Coral Club.

2PAS
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ParaFight
Cod 2124
Forma de prezentare: flacon, 90 capsule
Componente active: extract din frunze de Nuc-negru, extract 
din muguri florali de Cuișoare, extract din rădăcină de 
Ghintura-galbenă, extract din flori de Mușetel, extract de Piper 
indonezian, extract din frunze de Cimbru-de-cultură, extract 
din frunze de Salvie-chineză, extract din frunze de Sovârv, 
excipienți.

• Ajută eficient în cazul helmintiazelor periculoase (giardiază, 
ascaridiază, enterobioze, ankilostomiaza, necatoriaza, tricocefaloza 
etc.);
• Contribuie la detoxifiere.

Frunzele de nuc negru
Frunzele de nuc negru sunt o sursă de tanini, acizi organici, cumarine, 
glicozide, flavonoide, uleiuri esențiale, vitaminele С, В1 și Р, săruri minerale, 
în principal juglonă, pe care pericarpul le conține în cantitate mai mare 
decât frunzele și alte părți ale plantei. Juglona acționează eficient împotriva 
bacteriilor patogene, a drojdiilor din specia Candida, contribuie la 
îmbunătățirea funcțiilor intestinale și la asigurarea unui scaun moale. 

Rădăcina de Ghințura-galbenă
Se recomandă ca un eficient antihelmintic natural. Gențiopicrina conținută 
de plantă este capabilă să blocheze activitatea unuia dintre cei mai periculoși 
paraziți, Тохосаrа canis, în stadiul incipient de dezvoltare a acestuia. Acest 
parazit afectează plămânii, ficatul, ochii, deseori ducând la dezvoltarea de 
gastrite și alergii puternice.

Piper indonezian
Piperul lung este o plantă tropicală. Datorită conținutului de piperină, are 
puternic efect antiseptic, mai ales, împotriva Heliсobacter și fungilor de tip 
Candida.
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Pau D`Arco with Selenium
Cod 91639
Forma de prezentare: flacon, 90 capsule
Componente active: Scoarță de arborele furnicilor, vitamina C, 
seleniu.
• Ajută în cazul afecţiunilor respiratorii (infecţii virale respiratorii 
acute,gripă, traheită, bronşită);
• Util în cazul proceselor inflamatorii cu localizare diversă; tratament 
complex al afecţiunior sistemului urogenital;
• Ajută în cazul afecţiunilor micotice;

Scoarță de arborele furnicilor
Scoarța de arborele furnicilor exercită un efect imunomodulator, 
antibacterian, antiinflamator, antiviral, antimicotic în infecţii virale şi 
bacteriene, procese inflamatorii cu localizare diversă.

Seleniu
Acţionează împreună cu vitamina C şi îi sporeşte potenţialul. Este 
un excelent antioxidant, care protejează celulele şi ţesuturile 
organelor împotriva acţiunii factorilor de stres, efectelor nocive ale 
radiaţiei, substanţelor chimice, metalelor grele. Contribuie la întărirea 
sistemului imunitar slăbit, stimulând activitatea celulelor killer şi 
macrofagelor în lupta cu viruşii şi bacteriile patogene.

Vitamina С
Întăreşte pereţii capilarelor, creşte rezistenţa acestora şi 
impermeabilitatea pentru bacterii, ajută la scăderea severităţii 
afecţiunilor respiratorii şi diminuarea duratei acestora. Accelerează 
procesele reparatorii, creşte rezistenţa la infecţii.
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Papaya
Cod 1130
Forma de prezentare: flacon, 100 tablete
Componente active: Fructe de papaya, papaină.

• Contribuie la îmbunătăţirea calității procesului digestiv;
• Ajută eficient în afecţiunile erozive ale tractului gastrointestinal;
• Susține active funcţionarea intestinului;
• Contribuie la tonifierea organismului, redându-i vitalitatea.

„Papaya” are un gust excelent şi o aromă fină, incomparabilă. În 
Costa Rica şi Mexic, locuitorii numesc papaya „fructul bunei sănătăţi” 
şi preţuiesc acest gustos şi folositor fruct ca remediu eficient pentru 
îmbunătăţirea digestiei. Mai mult decât atât, „Papaya” este un excelent 
produs dietetic pentru persoanele care îşi controlează greutatea! Acest 
fruct este un adevărat depozit de substanţe benefice. Miezul fructului 
conţine 6-12% zaharuri, până la 1% proteine, 1,4% acizi, vitaminele 
C, B1, B2, caroten, minerale (potasiu, magneziu, calciu) şi enzimele 
necesare unei bune digestii (papaina, peptidaza, lipaza etc.). Principala 
substanţă a fructului de papaya este papaina, cea mai importantă 
dintre cele şase enzime secretate de plantă. Acţiunea sa este similară 
cu cea a enzimelor secretate de organismul uman, de aceea mai este 
denumită şi „pepsină vegetală”. Particularitatea papainei constă în 
faptul că aceasta este activă atât în medii acide, cât şi în cele neutre 
şi alcaline.
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Conform datelor OMS, practic 80% din toate afecţiunile existente 
pot fi o consecinţă a încărcării organismului nostru prin consumul 
de alimente de proastă calitate, a apei clorinate de la robinet, prin 
intoxicaţia cu gaze de eşapament sau sedentarism. Factorii enumeraţi 
mai sus reprezintă cauza acumulării în organismul nostru a unei 
cantităţi mari de substanţe de balast şi toxine, care au un impact 
negativ asupra sănătăţii noastre. S-a stabilit că intestinul unui adult 
poate conţine până la 20 kg de reziduuri, iar al unui copil, până la 10 
kg. Reziduurile neeliminate şi toxinele influențează negativ procesele 
de schimb celular, modifică balanța reacţiilor oxido-reducătoare, 
încetinesc producţia de energie metabolică, necesară pentru o 
bună activitate fizică şi intelectuală, favorizează înmulţirea rapidă a 
bacteriilor patogene, scad activitatea sistemului nervos, endocrin, 
imunitar, asimilarea de vitamine si microelemente, reprezentând 
momentul declanşator pentru apariţia unor afecţiuni severe. De 
aceea, chiar şi în lipsa unor semne evidente, organismul funcţionează 

DETOXIFIEREA 
ORGANSMULUI

cu intermitenţe şi la capacitate redusă, iar în cazul apariţiei unei 
afecţiuni nu poate lupta singur cu ea. În acest caz are nevoie de 
medicamente, care aduc beneficii incontestabile, dar care, în cazul 
utilizării necontrolate, pot cauza efecte adverse, unul dintre ele fiind 
încărcarea cu reziduuri. Ţinând cont de aceste informaţii, în vederea 
îmbunătăţirii sănătăţii, se recomandă să se urmeze de două ori pe an 
programele de dehelmentizare şi purificare ale organismului. 

3PAS
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Program 2  
Colo-Vada Plus
Cod 1200
Forma de prezentare: pachet

Programul este destinat curăţării complexe a organismului prin 
eliminarea reziduurilor şi toxinelor din tractul gastrointestinal şi din 
întregul organism. Programul este prevăzut pentru 14 zile şi include 
3 etape. Permite creşterea la maxim a eficienţei eliminării reziduurilor, 
fără a deregla echilibrul de vitamine şi minerale şi cel al microflorei 
intestinale, reducând la minim senzaţia de disconfort.

Acest program unic pentru purificarea organismului, conţine 
recomandări privind regulile administrării unor anumite tipuri de 
produse, destinate pentru optimizarea procesului de curăţare, pe 
durata a câtorva etape. Produsele constituite din amestecuri vegetale 
atent selecţionate, elimină în mod eficient reziduurile, helminţii 
şi toxinele, îmbunătăţesc funcţionarea tractului gastrointestinal, 
optimizează schimbul de substanţe la nivel celular, compensează 
lipsa de elemente esenţiale, menţin echilibrul de vitamine şi minerale, 
refac microflora benefică a intestinului şi digestia, exercită acţiune 
generală de fortifiere.
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Coral Detox
Cod 803500
Forma de prezentare: pachet
Coral Detox reprezină un complex esențial pentru o detoxifiere 
eficientă a organismului.

Complexul conține 4 produse: „Assimilator” (90 capsule), „Н-500” (60 
capsule), „Coral-Mine” (30 pliculețe), „Coral Lecithin” (120 capsule).

„Assimilator” reprezintă un complex de enzime de origine vegetală 
cu conținut de vitamine A şi D care favorizează digestia produselor 
alimentare şi reduce formarea toxinelor.

„Н-500” este un antioxidant, o sursă de energie care contribuie la 
protecția împotriva radicalilor liberi și a stresului oxidativ și deține un 
rol important în procesul de producție al energiei celulare.

„Coral-Mine” este o compoziție minerală din coralul natural de 
apă adâncă, scleractinia, care normalizează echilibrul mineral din 
organism și favorizează eliminarea toxinelor solubile în apă.

„Coral Lecithin” este o sursă de fosfolipide naturale (lecitină), 
protejează membranele celulare împotriva acțiunii distructive a 
toxinelor și favorizează refacerea celulelor hepatice.

Coral Detox este o alternativă pentru cei care nu suportă caolina 
din Program 2 Colo-Vada Plus și reprezintă o abordare complexă 
care asigură eliminarea naturală a toxinelor din organism, sănătatea 
celulelor, activitatea şi longevitatea acestora. 
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Alimentaţia corectă, constituită din produse cu înaltă calitate 
nutrițională, este absolut necesară pentru menţinerea sănătăţii la 
nivel optim. O bună alimentație creează condiţiile pentru dezvoltarea 
fizică şi mentală optimă, menţine o capacitatea crescută de muncă, 
reprezintă un factor esenţial de rezistenţă la acţiunile nefavorabile 
asupra organismului.
Din păcate, ritmul alert al vieţii moderne şi progresul tehnico-ştiinţific 
au schimbat din rădăcină atât caracterul alimentaţiei noastre, cât şi 
calitatea hranei.
De multe ori, mâncăm mult si prost, considerând că astfel vom putea 
asigura celulelor noastre hrana echilibrată. Specialiştii susţin că astăzi 
multe dintre produse conţin calorii „goale”. 
Produsele pe care le consumăm sunt cultivate pe soluri epuizate, 
prelucrate cu ingrășăminte chimice, posedând calităţi nutritive 
reduse la un nivel caloric crescut, diverși aditivi alimentari și coloranți 
artificiali. 
Chiar dacă legumele și fructele arată atât de bine pe rafturile din 
magazine și piețe, multe dintre ele sunt suprasaturate de pesticide, 

ALIMENTAREA 
ORGANISMULUI

stimulatori și alte chimicale care omoară nu doar bacteriile de 
putrefacție, ci și flora benefică a organismului și celulele sănătoase. 
Rezultatele analizelor de laborator au demonstrat că cele mai 
afectate legume și fructe de către substanțele chimice sunt piersicile, 
merele, nectarinele, strugurii, țelina, căpșunele, ardeiul gras, cartofii, 
coacăzele, salata. Este cunoscut deja faptul că pesticidele sunt toxice 
pentru sistemul nervos, provoacă dezechilibru hormonal și pot 
deveni cauza dereglării activității creierului la copii. Cercetarile Școlii 
de Sănătate Publică din Harward au observat că acei copii care au 
fost supuși acțiunii pesticidelor, erau predispuși unui risc mai ridicat 
de dezvoltare a sindromului deficitului de atenție și hiperactivității.
De aceea, în ultima perioadă se observă popularitatea crescândă 
a nutrienţilor (suplimente alimentare). Aceștia au o contribuție 
valoroasă în viața noastră, compensând carențele alimentației 
incorecte și contribuind la creșterea calității vieții. În afară de 
neutralizarea fără probleme a deficitului de vitamine, micro- și 
macroelemente, fermenți, necesare unui organism sănătos, nutrienții 
oferă posibilitatea organismului să funcționeze la capacitate maximă, 
dar fără efort considerabil.

4PAS



18

Pack of life
Cod 91610
Forma de prezentare: pachet

„Pack of Life” reprezintă un pachet unic care include trei produse ce 
susțin vitalitatea organismului și îi sporesc potențialul bioenergetic. 
Aceste produse vor contribui la refacerea unei vieți active, va crește 
rezistența și va îmbunătăți funcționalitatea multor sisteme ale 
organismului, inclusiv a sistemului digestiv.
„Coral-Mine” este un complex de săruri naturale care exercită o 
acţiune de reglare a echilibrului mineral al organismului, normalizând, 
prin urmare, şi activitatea sistemelor şi organelor vitale. Complexul 
de săruri minerale contribuie la atingerea unei valori optime a PH-
ului, reglarea tensiunii arteriale și a ritmului cardiac, la profilaxia 
osteoporozei, artritei, creșterii elasticității mușchilor, restabilirea 
structurii țesutului osos și cartilaginos.
„Activin” conţine diverse componente naturale cu efect antioxidant 
(inulină, extract din sâmburi de struguri, lăptişorul de matcă, 
extractele din frunze de Ginkgo Biloba, de ceai verde, din seminţe 
de ciulinul laptelui și altele), care leagă în mod activ radicalii liberi, 
încetinind procesele de îmbătrânire, crescând nivelul de energie şi 
rezistenţă al organismului şi nu în ultimul rând stabilizează sistemele 
vitale ale acestuia. Utilizarea acestui produs contribuie la încetinirea 
procesului de îmbătrânire, la creșterea tonusului organismului, 
îmbunătățirea funcționalității sistemului cardiovascular, memoriei, 
creșterii rezistenței și accelerării proceselor de însănătoșire.
„Assimilator” este un produs care îmbunătățește digestia. În 
compoziția sa se regăsește un complex de enzime de proveniență 
vegetală (amilaza, celulaza, lactaza, proteaza, papaina, bromelaina, 
lipaza), care scindează în tractul gastrointestinal substanţele nutritive 
complexe în unele mai simple, care apoi absorbindu-se prin mucoasa 
intestinului pătrund în sânge. Produsul este recomandat pentru 
asimilarea alimentelor, diminuând flatulența, senzația de greutate 
din stomac.Produsul ”Assimilator” ajută la transportarea substanțelor 
nutritive către celule și la creșterea imunității organismului. 
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Daily Health Pack
Cod 802200
Forma de prezentare: pachet

Pachetul „Daily Health” reprezintă un complex de nutrienţi pentru 
completarea aportului zilnic, necesari fiecărei persoane în cantitate 
optimă, fiind ușor de administrat. Poate fi utilizat ca alternativa 
pachetului „Pack of Life”.

Pachetul de bază „Daily Health” conține 15 vitamine, 12 minerale, 
AGPN omega-3 din ulei de pește marin, apă îmbogățită cu complexul 
de săruri minerale ale coralului și energie pentru o viață sănătoasă 
și activă.

Coral-Mine (30 pliculețe) este un  produs natural fabricat din coralul 
de apă adâncă, scleractinia ce conține un complex de săruri minerale 
care exercită acțiune de reglare a echilibrului mineral al organismului, 
normalizând activitatea sistemelor și organelor vitale.

Ultimate (30 tablete) este un complex echilibrat de vitamine, 
minerale esenţiale şi componente vegetale, care permite 
compensarea deficitului de substanțe nutritive.

H-500 (60 capsule) este un antioxidant care asigură protecția 
împotriva radicalilor liberi, contribuie la menţinerea unei bune 
funcţionări a organismului şi protecţia acestuia împotriva îmbătrânirii 
premature.

Omega 3/60 (30 capsule) este o sursă de acizi grași polinesaturați 
esențiali pentru sănătatea sistemelor cardiovascular, imunitar și 
nervos.

Daily Health Pack este primul pas spre o dietă echilibrată și un stil 
de viață sănătos.
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Înca de la naștere  organismul își dezvoltă imunitatea, care are scopul 
de protecție împotriva virușilor, microbilor și bacteriilor daunătoare. 
Treptat mecanismul congenital de apărare se cumulează cu cel 
obținut în timpul vieții. Acest lucru este în teorie, însă de multe ori se 
întamplă total diferit. Din cauza alimentației incorecte, intoxicațiilor, 
fumatului, afecțiunilor cronice și a stresului, imunitatea slăbește și nu 
face față factorilor exteriori daunatori. De aici pornesc  îmbolnăvirile 
repetate și slăbiciunile.
Cand imunitatea organismului este slabită, unele infecții sunt 
generate în lanț, iar când organismul nu face față anumitor 
afecțiuni, acestea trec în forma cronică. Se știe că unul dintre cele 
mai importante motive ale deficitului imunitar este metabolismul 
„leneș”, care împiedică asimilarea substanțelor nutritive necesare 

SUSȚINEREA SISTEMULUI 
IMUNITAR

și eliminarea toxinelor. Astfel, activarea schimbului de substanțe 
în organism este una din condițiile principale pentru protejarea 
sistemului imunitar, capacitatea de refacere ale celulelor imunitare si 
resurselor energetice ale organismului.
Vă recomandăm să utilizaţi în acest scop produse de proveniență 
naturală cum sunt și produsele companiei Coral Club.

5PAS
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Coral Zinc 15
Cod 91802
Forma de prezentare: flacon, 100 tablete
Componentele active: zinc.

• Contribuie la asigurarea susţinerii complete a sistemului imunitar 
şi endocrin;
• Optimizează schimbul de substanţe;
• Ajută la îmbunătăţirea stării tegumentelor;
• Ușor de asimilat, în această fromă zincul, nu provoacă iritații ale 
intestinului.

Zinc
„Coral Zinc 15” este un produs unic după diapazonul funcţiilor 
sale, exercitând o influenţă favorabilă asupra fortifierii sănătăţii: 
este esenţial pentru funcţionarea timusului şi sistemului imunitar, 
împiedică instalarea stărilor de imunodeficienţă, exercită acţiune 
antivirală, menţine echilibrul hormonal al organismului, împiedicând 
apariţia adenomului de prostată, a afecţiunilor pielii, este eficient în 
susţinerea tratamentului acneei.
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First Food Colostrum
Cod 1750
Forma de prezentare: flacon, 90 capsule
Componente active: colostru de vacă.

• Are acțiune imunoprotectoare pronunţată, imunomodulatoare;
• Util în procesele protectoare şi de refacere a mucoasei tractului 
gastrointestinal.

Colostru
Colostrul este prima hrană a mamiferelor, inclusiv a omului, care 
asigură protecţia nou-născutului în primele zile ale vieţii, când acesta 
este mai vulnerabil. Împreună cu colostrul, nou-născutul primeşte 
de la mamă anticorpi, factorii ereditari ai imunităţii. Pentru acest 
supliment se utilizează laptele de vacă, colectat în primele 36 de ore 
după fătare şi care este prelucrat printr-o tehnologie specială, care 
nu distruge componentele active ale colostrului. S-a demonstrat:  
colostrul de vacă este o hrană sigură şi biologic compatibilă chiar şi 
pentru cei care duc un regim alimentar fără produse lactate, întrucât 
conţinutul de lactoză în colostru este minim.
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Shark Liver Oil 
Cod 91622
Forma de prezentare: flacon, 60 capsule
Componente active: grăsime purificată din ficat de rechin.

• Ajută la întărirea sistemului imunitar;
• Contribuie în cazul profilaxiei afecţiunilor alergice;
• Ajută  în cazul persoanelor care locuiesc în mediu ecologic nefavorabil.

Alchilglicerolii
Alchilglicerolii sunt singurii antioxidanţi care pătrund în interiorul 
celulelor. Posedă o eficienţă exclusivă, captând şi eliminând din 
organism acei radicali liberi care au pătruns deja prin membrana 
celulară şi au cauzat deteriorări la nivel celular periclitând starea de 
sănătate. De exemplu în cazul deteriorării ADN-ului intracelular se 
poate dezvolta cancerul. Alchilglicerolii exercită o influenţă directă 
asupra macrofagelor, crescând secreţia a peste 50 de factori imunitari, 
din care un rol important îl deţin interleucinele. De asemenea, sunt 
capabili să stimuleze celulele T-helper, cele care sunt răspunzătoare 
cu distrugerea viruşilor.

APNG omega-3
Au o influenţă pozitivă asupra compoziţiei lipidelor sanguine, asupra 
sintezei de eicosanoide (prostaglandine, tromboxani, leucotriene), 
care reglează statutul imunitar al organismului, procesele de 
coagulare sanguină, îmbunătăţesc microcirculaţia şi reglează 
tonusul vascular, împiedicând dereglarea ritmului cardiac şi apariţia 
hipertoniei. S-a stabilit că, în cazul dietoterapiei cu utilizarea grăsimii 
din ficat de rechin, nivelul tensiunii arteriale scade semnificativ. 

Scualena
Scualena duce la diminuarea nivelului total de colesterol şi a 
colesterolului de densitate joasă din sânge, împiedică apariţia 
ateroamelor de grăsime şi blocarea vaselor. 
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PentoKan
Cod 2141
Forma de prezentare: tub, 20 tablete efervescente.
Componente active: potasiu, vitamina C, riboza.

• Menținerea unui nivel ridicat de energie și capacitate de muncă;
• Recuperarea mai rapidă după efort și stres;
• Menținerea sănătății inimii.

Potasiu
Este un element a cărui importanță este greu de supraestimat. 
Acest element este conținut în toate fluidele intracelulare și ajută la 
normalizarea echilibrului acido-bazic. Reducerea conținutului de 
potasiu din sânge crește riscul de a dezvolta aritmie cardiacă. Energia 
și capacitatea noastră de muncă depind în mare măsură de nivelul 
acestui mineral în organism. În cazul scăderii nivelului de potasiu (din 
cauza activității fizice sau intelectuale intense, a stresului, alimentației 
dezechilibrate) omul se simte lipsit de puteri.

Vitamina С
Este o vitamină extrem de importantă pentru sănătate, având 
proprietăți antioxidante. Dacă aveți un stil de viață activ, munciți intens, 
treceți frecvent prin stări de stres sau trăiți în condiții nefavorabile, 
acest mineral vă este extrem de necesar. Datorită acesteia, organismul 
se reface mai rapid după efort și stres.

Riboza
Este necesară pentru sinteza moleculelor de ATF (adenozintrifosfat), 
cu ajutorul cărora toate celulele din organismul nostru se mențin și 
utilizează energia pentru reacțiile biochimice. Riboza este deosebit 
de importantă pentru sportivi: concentrația de ATF din celule după 
antrenament (sau altă situație de stres) se reduce semnificativ, iar 
administrarea suplimentară de riboză ajută la refacerea rezervelor de 
energie.
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