
Programul complex care contribuie la menținerea funcțiilor cognitive 

ale creierului



Ce este ONESTACK de la Coral Club?
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ONESTACK reprezintă noua abordare pentru menținerea sănătății organismului nostru. 

1 PROBLEMĂ = 1 CUTIE

STACK
(din engl. stack — teanc, cutie)

ONE
(din engl. one — unu)



Care sunt avantajele

ONESTACK de la Coral Club?

Abordarea sistemică
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Efect complex

Preț avantajos Acțiune sinergică

Combinație de componente active pentru 

menținerea sănătății

Schemă exactă de administrare



Cum funcționează

ONESTACK de la Coral Club?

• Vă stabiliți un obiectiv: de exemplu, să creșteți productivitatea creierului sau să vă reglați digestia, să începeți un program de 

detoxifiere pentru a vă curăța organismul de toxine, să scăpați de problemele pielii etc.

• Alegeți programul specializat ONESTACK, care vă poate ajuta.

• Puneți-l în practică.

• Urmăriți strict instrucțiunile și respectați succesiunea de administrare specificată. Fiecare grup de componente ONESTACK ”intră 

în scenă” la momentul potrivit.

• Organismul dvs. primește ajutor.

• Vă puteți bucura de rezultate nu numai pe parcursul programului, ci și după încheierea acestuia!

coral-club.com 4

V-a plăcut efectul? Îl putem repeta!



“Creierul este Universul din noi”
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Pentru că de aici începe totul! Ideile, scopurile, planurile noastre, autorealizarea, mecanismele, nivelul de energie, starea generală 

de bine, starea de spirit și chiar rezistența la boli. 

ONESTACK Mental Force a fost conceput pentru a ajuta la menținerea funcțiilor cognitive ale 

creierului și la normalizarea activității sistemului nervos. 

De ce Mental Force?



Creierul în cifre

80-100
Miliarde de neuroni
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25 %

Din cheltuielile totale de energie ale 
organismului

70 000 
De gânduri zilnice

Între120 și 288 km/h
Viteza de transmitere a datelor

1 milion GB

Volumul memoriei de lungă durată



Parametrii funcționării sănătoase a creierului

coordonare
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memorie Concentrarea atenției



Parametrii dvs. sunt în limite normale?

Testați-vă:
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• Ce ați mâncat la micul dejun acum două zile?

• Încercați să stați într-un picior 20 de secunde cu ochii închiși.

• De cât timp aveți nevoie pentru a spune prenumele-patronimicul primului învățător?

• Aveți deseori dificultăți să vă amintiți un anumit cuvânt (“vă stă pe limbă”)?

• Vă găsiți ușor mașina în parcare?

• “Mmmm, nu mă pot exprima”. Este valabil în cazul dvs.?



Ce anume limitează capacitățile creierului nostru?

Condițiile actuale de 
vreme
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Stilul de viață sedentar

Alimentația dezechilibrată Somnul insuficient

Stresul cronic

Starea de tensionare 

permanentă



Ce putem face pentru îmbunătățirea 
activității creierului?

Ajută la protecția 
împotriva toxinelor
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Adjuvant în nutriția 
completă a celulelor

Asigură energie

ONESTACK Mental Force:



ONESTACK Mental Force ajută la:
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• Îmbunătățirea capacității de memorare

• Eliberarea tensiunii nervoase

• Dispoziție pozitivă

• Concentarea pe lucrurile cu adevărat importante

• Memorarea rapidă a informațiilor noi

• Accelerarea vitezei de reacție

• Refacerea completă după somn

• Normalizarea ciclurilor somn-veghe



ONESTACK Mental Force: hrană pentru creier

3 etape

30 zile

20+ ingrediente

active
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MindSet

Coral Mine

Spirulină

Coral Taurine

Coral Magnesium

Coral Lecithin

Coral Carnitine

Omega 3/60

8 produse:



Componentele biologic active din 
program ajută la:
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• Îmbunătățirea memoriei de scurtă și lungă durată

• Creșterea capacității de concentrare a atenției

• Armonizarea fondului psiho-emoțional

• Normalizarea ciclurilor somn-veghe

• Creșterea performanțelor intelectuale

• Asigurarea resurselor energetice ale creierului



În fiecare fază a programului este recomandată hidratea optimă.
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Coral-Mine
Compus mineral pentru îmbogățirea apei potabile care 
optimizează procesele metabolice, îmbunătățește echilibrul 
hidroelectrolitic și acido-bazic din organism.
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În timpul programului nu uitați de somnul de calitate. 

Respectați cu strictețe regula celor 7-9 ore de somn (minim)/zi.

Somul profund într-o cameră răcoroasă întunecoasă fără zgomote de fundal 
reprezintă condiția ideală pentru refacerea creierului și a sistemului nervos 
central. 
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Componentele succesului

Îmbunătățirea funcțiilor cognitive

Ginkgo biloba.
“Gingko biloba = pomul tinereții”. Extractul vegetal de gingko este renumit pentru asigurarea unui aport stabil de oxigen şi substanţe

nutritive în celulele creierului.

Acidul lipoic.
Asigură protecția antioxidantă a celulelor cerebrale, îmbunătățește memoria pe termen scurt și lung, concentrarea atenției, crește 

capacitatea de muncă. 

Lecitina.  
Este componenta de bază a membranelor celulelor cerebrale și fibrelor nervoase, deci are un efect cheie asupra creierului și 

sistemului nervos. Lecitina activează activitatea intelectuală, activitatea creativă, îmbunătățește memoria.

Tirozina și teanina.
Asigură protecția neuronilor din creier, acționează pozitiv asupra vitezei proceselor de gândire și coordonării mișcărilor.
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Componentele succesului

Îmbunătățirea funcțiilor cognitive

Spirulina.
Depozit de substanțe biologic active (proteine ușor de digerat, clorofilă, vitamine și minerale), care îmbunătățesc alimentarea 

celulelor cu oxigen, îmbunătățesc memoria și activizează capacitățile intelectuale.

L-carnitina.
Aminoacid similar vitaminelor care are un efect energizant. În cazul deficitului de L-carnitină sunt inevitabile problemele de memorie 

și atenție. În special, o dată cu înaintarea în vârstă, când se reduce sinteza de carnitină în organism.

Magneziul și vitaminele din grupa B.
Acționând sinergic se potențează reciproc, având o influență pozitivă asupra proceselor de gândire, formării tuturor tipurilor de 

memorie, asupra concentrării atenției și stării de spirit. 

Gotu Kola. 
Îmbunătățește nutriția și saturația de oxigen din creier, prin urmare se ameliorează atenția și memoria.
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Componentele succesului

Protecția împotriva stresului și normalizarea somnului

Magneziu.
Are un efect pozitiv asupra sistemului nervos, relaxează fibrele musculare, reduce nivelul de stres, reglează ciclurile de somn-

veghe. 

Sunătoarea. 
Extractul conține substanța activă hipericina, care reduce în condiții sigure și eficient senzația de frică și tensiunea, îmbunătățește 

starea de spirit, asigură un somn profund și sănătos.

Vitamine din grupa B. 
Activează sistemul nervos parasimpatic, împiedică apariția anxietății și a iritabilității. 

Teanina. 
Reduce manifestările fiziologice ale stresului, îmbunătățește conductivitatea impulsurilor dintre celulele cerebrale, crește 

capacitatea de concentrare a atenției.
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Componentele succesului

Protecția împotriva stresului și normalizarea somnului

Tirozina. 
Este cunoscut ca aminoacidul antistres. Reduce simptomele anxietății și oboselii intelectuale, crește atenția și acționează pozitiv 

asupra funcțiilor cognitive.

Taurina. 
Are multiple efecte de vindecare a sistemului nervos central, asigură un echilibru emoțional pozitiv. 

Omega.
Acționând asupra receptorilor de serotonină, acizii grași Omega-3 ajută în lupta împotriva depresiei.

Ghimbirul.
Calmează, fără a reduce concentrarea atenției, îmbunătățește circulația cerebrală. 



Componentele succesului

Creșterea resurselor energetice

L-carnitina. 
Asigură transportul rapid al substanțelor nutritive și componentelor energetice în celulele cerebrale.

Taurina.
Normalizează ciclurile energetice din organism, fiind implicată activ în sinteza ATP-ului

(”moneda” energetică din corpul nostru), crescând pragul rezistenței la oboseală.

Vitaminele din grupa B.
Sunt responsabile de nivelul general de energie din organism, asigură viteza normală a reacțiilor și proceselor de gândire.

coral-club.com 21



Componentele succesului

Creșterea resurselor energetice

Tirozina.
Accelerează descompunerea glicogenului în glucoză, asigurând energizarea rapidă a organismului. Ajută la eliminarea stărilor 

depresive, influențează pozitiv starea de spirit.

Acidul lipoic.
Îmbunătățește metabolismul energetic, lipidic și al carbohidraților, ajută la vindecarea creierului, protejează celulele împotriva 

deteriorărilor oxidative.
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Componentele succesului

Protecția antioxidantă

Gingko Biloba. 
Încetinește procesele de îmbătrânire ale creierului, reface structura vaselor de sânge. Acționează pozitiv asupra formării memoriei 
și vitezei proceselor de gândire.

Lecitina.
Are puternice proprietăți tensioactive, previne formarea radicalilor liberi.

Taurina.
Este implicată în procesele de construcție a țesuturilor, acceserează procesele de detoxifiere. 

Spirulina.
Crește rezistența organismului la factorii distructivi din mediul înconjurător, comasează și elimină toxinele din organism.
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Componentele succesului

Protecția antioxidantă

Acidul lipoic.
Efect protector în oxidarea lipidelor, reduce influența toxică a radicalilor liberi asupra țesuturilor.

Teanina.
Aminoacid cu efect antioxidant, îmbunătățind starea de sănătate a vaselor de sânge din creier.

Ghimbirul.
Ajută organismul în lupta împotriva radicalilor liberi, previne îmbătrânirea celulelor. 
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Componentele succesului

Profilaxia tulburărilor de memorie și atenție 
induse de vârstă

Gingko Biloba.
Neuroprotector, protejează creierul împotriva îmbătrânirii și ajută la formarea de noi legături neuronale.

L-carnitina. 
Activează procesele metabolice din mitocondrii și ajută la funcționarea normală a celulelor. 

Spirulina. 
Antioxidanții din compoziția spirulinei ajută la întinerirea celulelor și inhibă procesele de îmbătrânire.
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Componentele succesului

Profilaxia tulburărilor de memorie și atenție 
induse de vârstă

Teanina. 
Îmbunătățește capacitățile intelectuale ale creierului și ajută la menținerea stării active a acestuia.

Taurina. 
Previne distrugerea neuronilor cerebrali și îmbunătățește transmiterea impulsurilor nervoase.

Omega. 
Acizii grași polinesaturați Omega-3 – sunt cele mai importante elemente structurale din membranele celulare care asigură 

reînnoirea celulelor și viteza necesară a reacțiilor.



ONESTACK Mental Force

Soluție complexă integrată
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Schemă clară de administrare și 
dozare optimă

Sinergia componentelor active Preț avantajos
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• Gândiți clar

• Creați

• Vă concentrați

• Planificați

Ajungeți la un nou nivel cu ONESTACK Mental Force!

• Faceți ușor interconexiuni

• Scăpați de oboseală și anxietate

• Dobândiți o dispoziție excelentă

• Vă simțiți minunat

MentalForce vă ajută să:




