
Conceptul 
de 

Sănătate



De ce masina nu 
merge?

De ce le iubesc?



Celula Țesutul

Organul
12 sistem de 

organe OMUL





Organismul omului 
matur conţine 

70% Apă

Apa - Hidratarea celulei



80% din oameni suferă din
cauza dehidratării organismului

Alegerea
Corecta



Ce ne da apa organismului nostru
8 motive de ce sa bei apa

Controlul asupra
greutatii

Energie

Digestie 

Solutie impotriva 
durerii

Piele sanatoasa

Muschi si oase 
sanatoase

Reguleaza temperatura 
corpului

Curatirea 
de toxine



APA IN ORGANISMUL OMULUI
Singele – 83%
Rinichi -82%
Muschii – 76%
Ligamente – 76%
Creierul – 75%

Ficatul – 70%
Pielea – 70%
Oase – 22%
Grasimea – 20%



Apa

Cantitatea Calitatea (140 pers)

Om

Copil

- 30 ml la 1kg
masa corpului

- 40 - 50 ml la 1kg
masa corpului

PH – 7.5

PR = -200ml

Structura

TS – 43d/cm



Coral mine

Microhydrin

H-500

Hydracel

Produsele care face apa
biologic activa





Curatirea
regulata

2-4 ori in an

zguri,
sedimente, 

toxine bacterii, 
virusuri,
ciuperci

zguri,
sedimente, 

toxine





- enegia
- tinerețea
- sănătatea
- frumusețea
- ușurința
- și bunăstarea



hrană
celulară

permanent

Hrană 
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Aminoacizi

Macro și micro elemente

vitamine

fermenți

bacterii

acizi gași

fibre



HRANA
CELULARA

Aminoacizi

Vitamine Fermenți

Acizi gași

Macro și 
micro elemente





Cantitatea zilinica de proteine , vinatmine și
minrale la ziua de azi se conțin in 50 kg de 
Hrană.

Această cantitate poate fi inlocuită cu 8-
10 capsule 

Alegerea vă aparține…



Al imentat ia

ALIMENTATIA CELULARA
COCTAILURI COMPLEXE

BATON SMART-FOOD
SOCURI NATURALE



permanent

factorii
externi

factorii
interni



O capsula de microhidrina inlocueste 100kg de vitamina c

O capsula de microhidrina 
inlocueste 100kg de vitamina c

Capsula = Pahare de 
vin rosu

Pahare de suc 
de portocale 

Pahare de 
suc de mere





Imunitatea și Proceția

Selenium



Rezultatele





Dacă credeți ca o hrană
sănatoasă costă scump
Ați uitat cit costa tratamentul
Unor boli

Dacă credeți ca o 
hrană

sănatoasă costă 
scump,atunci

calculati cit costa 
tratamentul
unor boli.





CoralOrder
Deschide viitorul


