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5 principii
ferme

Coral Club reprezintă unul dintre liderii din domeniul 
producției și promovării produselor pentru un stil de 
viață sănătos.
La baza activității companiei, din 1998, se află dorința 
de a îmbunătăți calitatea vieții și grija pentru păstrarea 
sănătății oamenilor. De aceea, principala noastră pri-
oritate este promovarea unui mod sănătos de viață: 
de la cultura alimentației corecte până la dezvoltarea 
gândirii pozitive.
Gama noastră de produse inlcude o varietate de 
produse create din ingrediente din toate colțurile 
lumii. 
Dar toate aceste ingrediente sunt reunite de o 
abordare complexă, utilizată în timpul procesului 
de producție, bazată pe 5 principii de ferme:

Calitate fără compromisuri 

Controlul calității începe din momentul selecției 
producătorului și continuă în toate etapele de fabri-
cație ale produselor. Produsele finite sunt testate 
în mod obligatoriu în laboratoarele producătorului 
și în centrele noastre de testare.
Procesul de fabricație al produselor Coral Club este 
în conformitate cu standardele internaționale  GMP 
(Good Manufacturing Practice — “buna practică 
de producție”). 
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Siguranţă maximă

Respectăm prevederile din domeniul siguranței 
produselor și alte norme legislative în vigoare din 
toate țările în care sunt livrate produsele companiei 
și, mai mult decât atât, deseori le depășim.

Toate produsele noastre:

Nu conțin conservanți 

Nu conțin potențatori de aromă 

Nu conțin aromatizatori 
artificiali 

Nu conțin ftalați

Nu conțin OMG (organisme modificate 
genetic)

 Nu conțin hormoni 

Nu conțin gluten 

Nu conțin pesticide și erbicide

Se testează pentru determinarea 
numărului total de bacterii, fungi și levuri

Se testează pentru determinarea 
conținutului de nitrați, melamină și dioxine 

Se testează pentru determinarea conținu-
tului de metale grele și izotopi radioactivi 
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Cei mai buni specialişti

La dezvoltarea produselor noastre participă cei mai 
buni specialiști în domeniul biochimiei și dietologiei 
care utilizează ultimele cercetări și tehnologii. Acest 
lucru permite companiei Coral Club să aducă pe piață 
operativ cele mai inovative soluții pentru un stil de 
viața sănătosă. 

Unitatea naturii şi 
realizărilor ştiinţi�ce

Tehnologii fără hotare 

Învățăm să fim prieteni cu natura. Produsele noastre 
conțin componente de origine naturală, care au acu-

În calitate de companie internațională, în activitatea 
noastă ne orientăm spre cele mai avansate practici 
la nivel mondial și utilizăm cele mai bune și inovative 
tehnologii și componente din toate colțurile Terrei. 
În gama nostră sunt prezente produse din SUA, Canada, 
Germania, Franța, Japonia, Coreea și Rusia.
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mulat forța vindecătoare a naturii, iar datorită reali-
zărilor științifice sunt prezentate în formă echilibrată 
și biodisponibilă.
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Apa

Una dintre cele mai importante condiții pentru 
funcționarea normală a organismului este consu-
mul suficient de apă de calitate. Necesarul fiziologic 
de apă este de 40 ml/ kg-corp/ zi.
Apa de calitate este apa fără reziduuri nocive și 
săruri de duritate, fără radionuclizi, metale grele, 
bacterii și virusuri  patogene, fără culoare, gust și 
miros străin, cu un pH și nivel total de mineralizare 
optim.

Apa joacă un rol esențial în schimbul de substanțe, în 
procesul de termoreglare al organismului, reprezintă 
mediul pentru eliminarea sigură a toxinelor și metabo-
liților, este necesară pentru funcționarea normală a 
sistemului cardiovascular și nervos, reprezintă agen-
tul de transport universal al electronilor prin întregul 
organism, menține sănătatea și protejează organis-
mul împotriva îmbătrânirii premature.
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Coral-Мine Accesorii 
Compoziție minerală din corali de apă adâncă scleractinia care crește în Marea 
Japoniei pentru condiționarea apei potabile. Coralul este o substanță unică: din punct 
de vedere al structurii genetice, scheletul de coral se aseamănă foarte mult cu scheletul 
uman și reprezintă un complex de săruri minerale, care, trecând în apă condiționează 
proprietățile sale unice și acțiunea asupra organismului. Coral-Mine îi transmite apei pe 
care o beți toată informația pozitivă, acumulată în sute de ani ai vieții coralului și îi conferă 
următoarele proprietăți: reduce gradul de duritate, schimbă pH-ul până la un nivel ușor 
alcalin, exercită influență benefică asupra echilibrului mineral  și funcționarea sistemelor 
și organelor vitale.

Hidratarea corectă și la timpul potrivit este factorul 
cheie pentru menținerea sănătății. Coral Club vă 
oferă o gamă largă de accesorii practice și comode 
pentru apă, care sunt ușor de transportat. Datorită 
utilizării materialelor ecologice, sticlele Coral Club 
păstrează toate proprietățile benefice ale apei și vă 
permit să aveți grijă de mediul înconjurător.
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Energia

Sursa de energie pentru organismul uman o re-
prezintă oxidarea substanțelor organice, care 
pătrund în organism odată cu hrana.  În procesul 
de scindare al produselor alimentare în constitu-
enți elementari — dioxid de carbon și apă — se 
degajă energie, o parte care se transformă în lu-
cru mecanic, efectuat de mușchi. O altă parte se 
utilizează pentru sinteza unor compuși mai com-
plecși sau se acumulează de către organism.
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Sunt create pentru a elibera energia din hrana sănătoasă consumată și a ușura munca de refacere și menținere a sănătății. Fiind 

antioxidanți activi aceste produse leagă oxidanții în exces. Astfel, organismul nu trebuie să consume energia din nutrienți pentru 

neutralizarea consecințelor stresului oxidativ, ci o poate utiliza pentru menținerea unei bune funcționări a organismului și protecția 

acestuia împotriva îmbătrânirii premature.

Н-500 şi Microhydrin
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Vitaminele şi 
mineralele 

Vitaminele sunt substanțe nutritive organice, ex-
trem de necesare pentru alimentația omului. Cu-
vântul “vitamină” provine de la  lat. vita — „viață” 
și eng. amine —„amină, substanță ce conține azot”. 
Cele mai multe dintre vitamine nu se sintetizează în 
organismul nostru, de aceea trebuie suplimentate 
permanent și în cantitate suficientă din hrană.

În organism, vitaminele participă la procesele 
oxido-reducătoare și la formarea proteinelor, fi-
ind necesare pentru creșterea celulelor noi, pen-
tru hematopoieza normală, îmbunătățesc schim-
bul de substanțe și fortifică imunitatea.

Mineralele, la fel ca și vitaminele, sunt de ase-
menea substanțe esențiale. În produsele alimen-
tare, substanțele minerale se găsesc în formă 
neorganică. Ele nu se sintetizează în organismul 
nostru, de aceea intră în categoria componente-
lor esențiale ale alimentației. Sursele de bază de 
minerale pentru organismul uman sunt produse-
le alimentare și apa potabilă. 

Mineralele sunt foarte importante pentru activi-
tatea vitală a celulelor noastre. Ele îmbunătățesc 
semnificativ asimilarea substanțelor benefice la ni-
velul tractului gastrointestinal, reglează echilibrul 
acido-bazic și sunt necesare pentru respirația intra-
celulară. Totodată, mineralele participă la formarea 
hormonilor și enzimelor, la formarea țesutului osos, 
ligamentelor și cartilagiilor. Reglează frecvența con-
tracțiilor cardiace (pulsul), contractilitatea muscula-
ră și conductivitatea nervoasă.
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Conține o vitamină similară substanței 
coenzimii Q10, reprezintă un substrat 
energetic necesar pentru activitatea 
vitala a tuturor tipurilor de celule.

Conține un spectru larg de vita-
mine și substanțe minerale ne-
cesare organismului, precum și 
componente vegetale: legume, 
alge, plante medicinale. 

Sursă naturală de săruri minerale 
din coral și vitaminele antioxidan-
te С, D și Е. Pliculețele compacte 
se pot transporta cu ușurință și le 
puteți lua mereu cu dvs. 

Complex echilibrat de vitamine, 
minerale esențiale și componente 
vegetale. În compozitia produsului 
se regăsesc vitaminele grupei В, 
inclusiv colină (В4) și inozitol (В8), 
vitaminele А, D, Е, С, precum și mi-
neralele de bază calciu, magneziu, 
zinc, fier, cupru, iod, seleniu etc.

Coenzyme Q10 Complex 24/7 PowerMin Ultimate 
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AGPN 
şi
fosfolipidele 
AGPN reprezintă acizi grași polinesaturați, pe 
care organismul nu îi poate sintetiza singur și care 
trebuie suplimentați din alimentație. Acești acizi 
se numesc esențiali.

Principala sarcină a AGPN este aceea de susținere 
a celulelor organismului, astfel încât acestea să-și 
poată mări activitatea. Totodată, AGPN scad nive-
lul colesterolului „rău”, fapt care determină redu-
cerea formării de trombe în vase, creșterea elasti-
cității acestora și normalizarea tensiunii arteriale. 
Sunt necesari pentru buna funcționare a creierului, 
pentru sănătatea celulelor nervoase, îmbunătăți-
rea aspectului pielii, părului și unghiilor.

Fosfolipidele (lecitina) reprezintă acizi grași com-
plecși care intră în structura tuturor membranelor 
celulare ale organismului, inclusiv în membranele 
celulelor nervoase. Sunt necesare în calitate de ma-
terial de construcție pentru înnoirea și “reparația” 
celulelor deteriorate.

 

14



Sursă de fosfolipide naturale (lecitină), 
reprezentând una din substanțele de 
bază din compoziția tuturor mem-
branelor celulare ale organismului, 
inclusiv și a membranelor celulelor 
cerebrale.

Conține diverse surse benefice de 
AGPN: animale (omega-3 din grăsi-
me de pește) și vegetale (omega -3, 
-6, -9 din ulei de limba mielului, in și 
măsline).

Sursă de AGPN оmega-3 din gră-
sime de pește cu conținut crescut 
de acid docosahexaenoic (DHA) 
și eicosapentaenoic (EPA) — acizi 
foarte importanți pentru sănătatea 
inimii și vaselor.

Produs unic care conține o compo-
nentă esențială pentru alimenta-
ție: acid docosahexaenoic (DHA) 
de origine vegetală (din ulei de 
alge).

Coral Lecitin  Omega 3-6-9 Omega 3/60  I.Q. 
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de apariție



Aminoacizii

Aminoacizii reprezintă elemente structurale ale pro-
teinelor — baza materialului de construcție pentru 
toate celulele, organele și țesuturile noastre. 
Participă la transmiterea informației ereditare și 
mențin energia vitală a organismului. Aminoacizii 
sintetizați de către organism se numesc neesen-
țiali. Dar există și aminoacizi pe care organismul 
nu îi poate sintetiza singur. Aceștia sunt aminoaci-
zii esențiali. Aportul de aminoacizi din hrană este 
foarte important pentru sănătate.
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“Hrana viitorului”, în opinia nutriționiști-
lor. Această algă verde-albastră conține 
până la 70% proteină de înaltă calitate, 
acid γ-linoleic (AGPN omega-6), 
clorofilă, o cantitate mare de vitamine - А, 
Е, С, D, grupa В, în special В12, 
minerale - potasiu, calciu, cupru, fier, zinc.

Produs dezvoltat pe baza microalgei chlorella 
deosebindu-se printr-o compozitie biologică 
unică. Alga conține o cantitate mare de pro-
teine vegetale, mai multe decât spirulina sau 
lucerna, precum și vitaminele А, В9, В12, С, Е, 
clorofilă.

Sursă de aminoacizi esențiali și neesențiali 
de origine vegetală (L-izoleucină, L-valină, 
L-lizină, L-arginină, L-glutamină, L-metionină, 
L-treonină etc.).

Spirulina Coral Chlorella Protivity
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Fibrele

Fibrele, sub formă solubilă și insolubilă, se găsesc în 
abundență în produsele vegetale: fructe, legume, 
tărâțe, semințe, cereale și leguminoase, inclusiv 
orez, orz, ovăz,  mazăre,  soia, fasole etc. 
Fibrele vegetale sunt la fel de importante pentru or-
ganism, ca și proteinele, vitaminele și mineralele. Ele 
contribuie la eliminarea din corp a diverselor toxine, 
a resturilor nedigerate de alimente, a sărurilor de 
metale grele și  a radionuclizilor. 
Astfel, fibrele asigură o purificare eficientă a tractu-
lui gastrointestinal, crescând asimilarea substanțe-
lor nutritive.
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Produs care contribuie la menținerea sănătății, vitalității și tinere-
ții organismului, care combină energia benefică a cerealelor, alge-
lor marine, legumelor, fructelor și pomușoarelor – sursă bogată 
de fibre vegetale, AGPN omega -3, -6 și-9, vitamine А, Е, D, grupa 
В, Q10, minerale și proteine integrale. 

Conține un amestec de fibre alimentare: solubile (fulgi de 
ovăz, semințe de in, rășină de guar, gumă arabică, pectine 
din mere și citrice) și insolubile (celuloză).

GreenGreen Pro-Fiber
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Probioticele

Probioticele sunt bifidobacterii și lactobacterii  
benefice care normalizează procesul digestiv, 
accelerează scindarea proteinelor și carbohidrați-
lor și asimilarea substanțelor nutritive, prevenind 
dereglarea schimbului de substanțe. Totodată, 
participă în mod activ la sinteza multor vitamine 
(К, D, grupa В), măresc asimilarea calciului, inhi-
bă creșterea florei patogene, împiedică apariția 
dereglărilor la nivelul tractului gastrointestinal și 
îmbunătățesc protecția imunitară.
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Este un simbiotic care reprezintă o combi-
nație unică de probiotice (bifidobacterii și 
lactobacterii) și prebiotice (inulină), contri-
buind astfel la refacerea microflorei intes-
tinale.

Produs ce conține un complex de bifidobacterii 
și lactobacterii benefice pentru însănătoșirea 
microflorei.

CoralProbioticMega Acidophilus 
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SmartFood

Smartfood este o direcție în plină dezvoltare a 
alimentației sănătoase, reprezentată de batoane-
le organice și shake-urile  proteice. Este o hrană 
„inteligentă” și benefică, gustoasă și cu un aport 
redus de calorii ce conține un set bogat de sub-
stanțe benefice și nutritive pe care o puteți lua cu 
dumneavoastră în călătorii, la școală sau la servi-
ciu. Aceste produse sunt de neînlocuit pentru ve-
getarieni, pentru cei care își controlează greutatea 
și nivelul de colesterol și care se preocupă de sănă-
tatea întregii familii.
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Shake-uri proteice delicioase pentru frumusețe și sănătate. 
Conțin un complex echilibrat de proteine vegetale și animale, 
nutrienți și colagen. Conținutul redus de calorii și gustul fin 
transformă aceste shake-uri într-un deliciu savuros pentru toa-
te persoanele care adoptă un stil de viață sănătos.

Sursă de proteine vegetale. Conține aminoacizi cu asimilare ușoară  
în proporție de până la 80%, vitamine din grupa В, minerale (calciu, 
magneziu, sodiu și potasiu). 

Daily Delicious Beauty Shake Vegan Shake 

În curând -
în curs

de apariție
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Batoane nutritive și delicioase, conținând surse naturale de 
proteine, vitamine și acizi grași polinesaturați. Sunt ideale în 
calitate de gustare sau masă ușoară,  întăresc sistemele imunitar 
și cardiovascular.

SuperBars 
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Complex vegetal pentru refacerea și protecția 
ficatului împotriva acțiunii toxice a  alcoolului, 
medicamentelor, alimentelor nesănătoase și a 
altor substanțe nocive. 

Complex din extracte vegetale pentru reglarea 
greutății corporale. Normalizează schimbul 
de grăsimi, reduce apetitul și dependența de 
alimentele dulci, crește capacitatea de efort și 
rezistență.

FanDetox Slim by Slim
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Reprezintă un complex de nutrienți necesari zilnic fiecărei persoane în 
cantitate optimă ușor de administrat. Produsele din Pachetul Sănătate 
În Fiecare Zi (Daily Health Pack™) completează rația alimentară cu mine-
rale, vitamine importante și alte substanțe nutritive, asigurând menține-
rea sănătății și optimizarea funcționării tuturor organelor și sistemelor.  

Conținutul pachetului:

Cel mai popular produs Coral Club, Coral-Mine
(30 de pliculețe), în set cu sticla  ecologică KOR DELTA. 
Cu Pachetul Apa (Waterpack™) apa este mai gustoasă!

Conținutul pachetului:

Coral-Mine Coral-Mine Kor DeltaH-500 Omega 3/60 Ultimate GoBox

PACHETUL 
APA

PACHETUL 
SĂNĂTATE ÎN FIECARE ZI
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www.coral-club.com/ro




