
Coralul este o substanţă unică. Scheletul de coral, conform 
componentelor sale genetice, este foarte apropiat de cel al 
omului și reprezintă un complex de săruri minerale: în 
principal, săruri de calciu și magneziu. În compoziţia sa se 
regăsesc de asemenea și potasiul, sodiul, fierul, fosforul, 
sulful, siliciul, cromul, manganul, zincul, precum și alte 
elemente. 

WATER PACK CORAL�MINE KOR DELTA
Produs din coral natural

pentru îmbunătățirea universală a calității apei

Acest bogat complex de săruri naturale exercită o acţiune 
de reglare a echilibrului mineral al organismului, normali-
zând astfel activitatea sistemelor și organelor vitale.

După introducerea pliculețului de Coral-Mine în apă acesta contrbuie la 
îmbogățirea ei cu minerale bene�ce și îmbunătățește calitatea
 �ziologică a apei. Utilizarea Coral-Mine în apă ajută la:

restabilirea echilibrului mineral al organismului

reglarea activităţii rinichilor și sistemului digestiv

reglarea tensiunii arteriale şi a ritmului cardiac

creşterea țesutului osos şi cartilaginos

echilibrul stării generale a organismului

crearea unui efect toni�ant

Coral-Mine este produs în Japonia din coralul de 
apă adâncă scleractinia, care crește în Marea 
Japoniei, lângă insulele Okinawa și Tokunoshima.

Sticlă inovatoare, contribuie la păstrarea calităților bene�ce ale apei, 
este creată din plastic ecologic, nu conține bisfenoli A și ftalați.

BAZĂ 
CAUCIUCATĂ

Mesajele motivaționale de sub 
capac vă vor inspira la �ecare 
utilizare.

Prin acționarea butonului capacul 
se deschide su�cient ca să nu 
incomodeze în timpului 
consumului.

Purtați în permanență cu 
dvs. sticla cu apă.

Să aveți permanent pe 
birou un pahar cu apă.

Vreți să mâncați ceva? 
Beți mai întâi un pahar cu 
apă.

Înlocuiți cafeaua și 
ceaiul, cu apă.

Creați memento pe
smartphone-ul dvs. 
pentru a vă reaminti 
periodic să consumați apă.

În majoritatea cazurilor consumăm 
apa atingând suprafețe neprotejate. 
Forma capacului permite protejarea 
suprafeței necesare.

Apreciați utilizarea comodă a 
sticlei cu bază din cauciuc care 
protejează mobila de zgârieturi și 
nu permite alunecarea.

Datorită formelor sale sticla este 
comodă de ținut în mână, iar 
mânerul este foarte util în cazul 
transportării.

Capacul se poate detașa pentru o 
spălare comodă sau umplerea 
rapidă a sticlei.

www.coral-club.com 

SE CURĂȚĂ ȘI 
SE UMPLE UȘOR
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5SFATURI,
CUM SĂ-ȚI FACI UN 
OBICEI DIN A 
CONSUMA APĂ

Okinawa

CONSUMĂ APĂ DE CALITATE!
ALEGE CU STIL!
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1 plic la 0,75-1,5 l de apă în timpul zilei

Felicitări! Vă invităm să vă familiarizați cu  
Pachetul Sănătate Nr. 1 de la Coral Club.

De ce Nr. 1?
În primul rând, apa reprezintă elemen-
tul de bază al stilului de viață sănătos 
(vezi informația pe verso). 

În al doilea rând, tehnologiile de îmbună-
tățire a apei potabile sunt specializarea 
de bază a Coral Club de peste 15 ani, iar 
produsul prezentat este cel mai impor-
tant din gama companiei.  

De accea WATER PACK este alegerea 
potrivită pentru a începe o viață
sănătoasă și energică.  



   Apa participă la formarea lichidului 
sinovial, care este un "unguent" pentru 
articulaţii şi cartilagii şi este necesar 
pentru funcţionarea lor.

ARTICULAŢII ŞI MUŞCHI SĂNĂTOŞI

Ameţeli

Sete, uscăciune a gurii

volum
apă,

   Apa ajută la menţinerea constantă a tempe-
raturii corpului în condiţiile schimbării 
mediului înconjurător.
   Apa contribuie la răcirea organismului în 
condiţiile unor temperaturi ridicate.

   Apa este necesară pentru funcţionarea 
normală a �catului şi rinichilor - 
principalele "�ltre" naturale ale 
organismului. 
   Apa ajută la eliminarea deşeurilor şi 
toxinelor din organism.

   Apa accelerează metabolismul și reglează 
apetitul, diminuând senzaţia de foame.

   Apa nu conţine calorii și crește e�cacita-
tea oricărei diete.

Calculați-vă norma de apă necesară în mod individual

   Apa este cea mai importantă sursă de 
energie în organism.
   Apa alimentează �ecare celulă din 
organism cu oxigen și elemente nutriti-
ve, asigurând un metabolism sănătos și 
energie.

   Apa hidratează pielea păstrându-i suple-
ţea și elasticitatea.
   O cantitate su�cientă de apă este nece-
sară pentru eliminarea toxinelor și preve-
nirea îmbătrânirii pielii și apariţiei 

   Migrenă, dureri de cap, dureri de spate, 
de articulaţii și mușchi, precum și alte 
dureri locale pot � simptome ale 
deshidratării unei anumite părţi a 
organismului. 

Slăbiciune, oboseală

Dureri de cap

Di�cultăţi de respiraţie, 
tahicardie 

reglarea tensiunii arteriale 
şi a ritmului cardiac

pro�laxia osteoporozei şi a 
artritelor

creşterea elasticităţii 
muşchilor, restabilirii 
structurii ţesuturilor osoase şi 
cartilagiilor

atingerea unui 
pH optim

reglarea funcţiei rinichilor şi a 
sistemului digestiv

îmbunătăţirea sănătăţii pielii

APA ESTE PRINICPALA SURSĂ A UNEI VIEŢI SĂNĂTOASE

CÂND SĂ BEM APĂ?

CE FEL DE APĂ SĂ BEM?

CÂTĂ APĂ SĂ BEM?

CONTROLUL GREUTĂŢII

ENERGIA

REMEDIU ÎMPOTRIVA DURERILOR REGLEAZĂ TEMPERATURA CORPULUI

PIELE SĂNĂTOASĂ DETOXIFIERE 

1-2 PAHARE DIMINEAŢA
Vă vor da energie şi vor restabili 
echilibrul de apă după somn.  

1 PAHAR ÎNAINTE DE MASĂ
Vă va oferi senzaţia de saţietate
şi nu veţi mânca în plus.

Vreţi să vă treziţi plini de energie?
Un pahar de apă va compensa 
pierderea de lichide din timpul 
somnului.

Prin interacţiunea dintre Coral-Mine şi apă, mineralele din sărurile marine 
trec în apă şi îi oferă proprietăţi bene�ce, care contribuie la:

greutate,
kg l

înmulțiți
 0,03

Reţineţi!
Întotdeauna beţi apă atunci când vă este sete.

   Apa asigură secreţia sucului gastric și 
activitatea de fermentare optimă preve-
nind astfel constipaţia.
   În cazul unei hidratări insu�ciente 
învelișurile mucoase nu-și îndeplinesc 
funcţiile de protecţie.

DIGESTIE BUNĂ

APA ÎN ORGANISMUL NOSTRU

RINICHI

79 %

CREIER

90 %

SIMPTOMELE 
DESHIDRATĂRII

ESTE

SÂNGE

85 %

PLĂMÂNI

83 %83 %

MUŞCHI

72 %

INIMĂ

73 %

8MOTIVE
PENTRU A BEA APĂ
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