
SĂ FACEM
CUNOȘTINȚĂ!





totodată şi mai agresiv, iar stilul de viață cotidian 
nu ne permite întotdeauna să împiedicăm aceas-
tă agresiune.

De-a lungul timpului mediul în care trăim a de-
terminat apariția unor noi afecțiuni cauzate de 
alimentația nesănătoasă: stres, reacții alergice 
şi alți factori, condiționați de acțiunea mediului 
tehnologic asupra organismului uman.  

De regulă, aceste afecțiuni se tratează destul de 
simplu, dar este mult mai greu să elimini cauza 
apariție lor: carența  nutrienților necesari din 
alimentația zilnică, poluarea aerului, apei, ritmul 
ultra-accelerat al vieții moderne.

Să trăiți!

Utilizăm des aceste cuvinte, dar câteodată fără să 
ne gândim la sensul lor. De fapt ele înseamnă – să 
fiți sănătos! Să trăiți o viață lungă şi activă!

Dar credeți că este atât de simplu să ne menți-
nem starea de sănătate în secolul XXI?

Primul gând este: sigur că da, este simplu. În orice 
caz, este mult mai simplu față de acum o sută sau 
două sute de ani, când medicii nu aveau cunoş-
tințele sau echipamentele de astăzi. Pe de altă 
parte, astăzi, în secolul XXI, oamenii nu doar se 
vindecă mai uşor de diverse boli, dar le şi dobân-
desc mai uşor.

Şi acest lucru se întâmplă din cauza faptului 
că progresul este o sabie cu două tăişuri.
El face mediul înconjurător mai confortabil, dar



Coral Club — 
înainte, 
spre viitor!

Scriitorii de romane de ficțiune din secolul trecut 
îi descriau pe oamenii secolului XXI  ca fiind sănă-
toşi, puternici, dezvoltați armonios şi activi. Este 
o descriere greşită?

Nu, deoarece astfel de persoane există 
într-adevăr în secolul XXI, iar dvs. puteți fi unul 
dintre aceştia. 

Ați încercat într-o anumită etapă din viața dvs. 
să „începeți o viață nouă”? Să faceți sport,  să 
renunțați la obiceiurile nocive, să respectați un 
regim de viață, odihnă şi alimentație sănătoase? 
Probabil că v-ați lovit şi de acele persoane care 
v-au spus că este dificil fără cunoştințe şi suportul 
necesar. 
Noi vă asigurăm că le puteți dobândi pe ambele. 
Susținem faptul că sănătatea, energia, activitatea 
– nu reprezintă o rutină necesară, ci un mod de 
viață stilat şi interesant.
  





De ce 
Coral Club?

Să bem pentru o sănătate 
mai bună 

Astăzi există o mulțime de companii care oferă 
produse pentru o viață sănătoasă. 
De ce  trebuie Coral Club să devină primul dvs. 
pas  spre o nouă viață: sănătoasă şi activă?

Din anul 1998 Compania Coral Club se ocupă de 
dezvoltarea, producția şi promovarea produselor 
destinate unui  stil sănătos de viață - toate sunt 
capabile să asigure organismului uman la nivel 
optim necesarul de nutrițienți şi să ajute la crea-
rea unui mediu sănătos intern şi extern. 
Căutăm în întreaga lume metode şi 
tehnici inovative care ne ajută:  

”Apa înseamnă viață”. Proprietățile sale chimice 
unice plasează apa pe un loc important în viața 
omului. Organismul nostru conține apă în propor-
ție de până la 70% şi procesele biologice, care se 
desfăşoară în organism, reprezintă reacții biochi-
mice în mediu lichid. Pentru desfăşurarea optimă 
a acestor reacții, regimul nostru de hidratare şi 
calitatea apei  trebuie să respecte un număr de 
criterii. Coral Club deține o experiență extrem de 
bogată în ceea ce priveşte dezvoltarea şi pro-
movarea produselor care ajută la îmbunătățirea 
calității apei pe care o bem.
Gama promovată de către companie conține pro-
duse unice  care şi-au demonstrat eficiența prin 
utilizarea cu succes de către milioane de oameni 
timp de mulți ani.



Să ne alimentăm corect Să trăim într-un mediu curat 

„A mânca pentru a trăi”. Aceasta este formula 
eternă a unei alimentații sănătoase. Însă pro-
dusele rafinate, mâncarea de tip fast-food cu 
carbohidrați simpli, care se mai numesc şi „goi”, 
si cu potențatori de aromă nu reprezintă tocmai 
resursele necesare pentru sănătate.
Organismul are nevoie zilnic de proteine integra-
le, AGPN, vitamine şi minerale, probiotice şi alte 
substanțe esențiale. Sursa acestora o reprezintă 
produsele Coral Club — un aport benefic pentru 
o alimentație sănătoasă, energie, performanță în 
sport şi pentru a ne simți mai bine.

Odată cu trecerea timpului, corpul nostru  de-
poziteză impurități, iar toxinele şi reziduurile îl 
împiedică să funcționeze în regim normal. Nici 
mediul înconjurător nu este prea prietenos din 
punct de vedere al purității. Uneori şi habitatul 
căminului nostru lasă de dorit. Dar casa  noastră 
reprezintă căminul noastru în care nu trebuie să 
existe produse chimice agresive. Categoriile Coral 
Club cuprind o gamă de produse pentru curățe-
nia ecologică, sigură şi eficientă a casei, la baza 
cărora stau tehnologii inovaționale de utilizare a 
componentelor naturale. 



Coral Club 
garantează

Siguranţă

Produsele companiei respectă toate prevederile 
în domeniul siguranței din toate țările în care 
acestea se livrează/comercializează. Producția 
este în conformitate cu standardele internaționa-
le de calitate GMP, HACCP şi ISO. În toate etapele 
procesului de producție, începând cu selecția 
materiei prime şi terminând cu produsul finit, 
se efectuează controlul obligatoriu necesar, iar 
după punerea în vânzare se realizează un control 
intern regulat pe durata întregului termen de 
valabilitate al produsului. 



E�cienţă Atractivitate 

Eficiența superioară a produselor Coral Club este 
determinată de abordarea atentă a companiei 
față de alegerea compoziției produselor, tehnolo-
giilor şi față de procesul de producție. Laboratoa-
rele ştiințifice, savanții, nutriționiştii din întreaga 
lume dezvoltă formulele produselor care sunt 
ulterior fabricate  utilizând cele mai noi tehnologii 
în SUA, Canada, Japonia, Coreea, Germania, 
Franța, Rusia şi în alte țări.

Un mod sănătos de viață nu este doar o cerință 
a acestui secol, ci o tendință a secolului. A trecut 
perioada  în care lucrurile folositoare păreau plic-
tisitoare sau neplăcute. În secolul XXI sănătatea şi 
viața activă  sunt la modă şi foarte atractive. Coral 
Club oferă un  concept pentru  menținerea unui or-
ganism sănătos, bazat pe soluții atractive, comode 
şi simple. Pachetele de produse combinate în mod 
optim şi susținerea individuală vă vor permite să 
vă orientați rapid în ceea ce priveşte tehnologiile 
pentru construirea unui mod de viață sănătos, iar 
accesoriile stilate şi compacte vă vor permite să vă 
formați obiceiuri sănătoase fără un efort deosebit.  



Cum să ne 
începem noua 
viață în Coral Club? PACHETUL SĂNĂTATEA ZILNICĂ 

(DAILY HEALTH PACK) 

Un set de componente pentru o  alimentație 
zilnică sănătoasă  + cutiuța GoBox gratuită pentru 
păstrarea suplimentelor 

Orice cale începe întotdeauna cu primul pas. 
Cum ar putea arăta primii dvs. paşi în viitorul 
sănătos pe care vi-l propune Coral Club?

 Alegând cele mai sigure soluții care asigură 
sănătatea, longevitatea, vitalitatea corpului şi 
spiritului, vă veți convinge singuri de eficiența şi 
siguranța produselor noastre. 

Atunci când faceți cunoştință cu gama de 
produse Coral Club este posibil să vă intereseze 
seturile prezentate mai jos, care oferă nu doar 
comoditate, ci şi un preț atractiv.



PACHETUL APA 
(WATERPACK) 

ALIVE pentru Suprafeţe    
(ALIVE Surface Care set) 

Cel mai popular produs al companiei + o sticlă 
elegantă

O gamă de produse ecologice pentru îngrijirea 
suprafețelor de uz casnic 

Alegerea finală vă aparține întotdeauna dvs. (şi la noi aveți de unde alege)!
 



www.coral-club.com/ro




