
Protiparazitální program pro děti 4 - 8let 

Samozřejmostí je pít Coral Mine zásaditou vodu plnou 

minerálů 

Combination Seven č. 7 

100 tablet / 30 ml 

 Má protizánětlivé a 
antibakteriální účinky; 

 Normalizuje funkce trávící soustavy; 
 Podporuje peristaltiku střev a posun potravy ze žaludku; 
 Používá se při chronických zácpách (jako mírné projímadlo); 
 Má antibakteriální, protiplísňové a antiparazitární vlastnosti.; 

Česnek kuchyňský - obsahuje velké množství fungicidů, díky kterým 
má silné antibakteriální a protivirové účinky. Je také prostředkem proti 
hlístům. Zvyšuje imunitu. Česnek kuchyňský potlačuje kvasné a 

hnilobné procesy ve střevech, zmenšuje množství plynů, je skvělým prostředkem při plynatosti, 
zlepšuje chuť k jídlu, zvyšuje sekreci žaludečních šťáv, napomáhá trávení, ovlivňuje činnost žaludku. 
Silná fungicida rostliny je spjatá s glykosidů alínu, který je ovlivněn enzymem aliláz a mění se na 
alicín. Je zjištěné, že část dužiny česneku má toxický vliv na kvasnicové houby a ničí je. Takto 
působí na různé druhy mikrobů a zabraňuje množení bakterií. Česnek kuchyňský je spolehlivým 
prostředkem k vypuzení hlístů. 
Listy černého ořechu - má baktericidní účinky, používá se jako vypuzující prostředek proti škrkavce. 
Je účinný na všechny vývojové fáze, jakož i na vyvinuté parazity. Hlavní účinná látka  černého 
ořechu je muflon. Muflon má antibakteriální a vypudiv vlastnosti, ovlivňuje činnost střev, je to slabé 
projímadlo při zácpě a jako účinný prostředek proti průjmu. Už Avicena využíval černý ořech při 
chorobách žaludku a jako hlístopudný prostředek. 
Kasia ostrolistá - je známá svými pročisťujícími vlastnostmi. Listy obsahují  antraglykozídy, 
flavonoidy, pryskyřice, alkaloidy, organické kyseliny, fytosteríny. Základní složkou jsou 
antraglykozídy, které mají čistící účinek. Ovlivněny trávícím enzymem, rozpadá se na cukr a glukoso, 
které dráždí receptor sliznice trávícího traktu, zesiluje se peristatilka střev. 
Působíí na tlusté střevo. Kasia při dlouhodobém užívání působí toxicky, působí jemně a bezbolestně. 
Antraglykozídy  jsou jemně projímavé. Používají se na regulaci funkcí střeva, při chronických 
zácpách, hemeroidech  a trhlinách konečníku. 
  
 Dávkování: 
Tablety: 1 tabletku zapít sklenicí vody nebo rozpustit ve sklenici teplé vody a vypít jako čaj. 
Nebo  1 – 0 - 1 
Tinktura: do sklenice vody přidat 15 kapek, zamíchat a vypít, před jídlem 15 – 0 – 15ml 

 

Papaya   Cucavé tabletky, s trávicími enzymy. 

 
Při užívání Papay praskají vajíčka parazitů v trávicím traktu 
   

Dávkování- po jídle  1 - 1 -1 

100 tablet 



 Papája pomáhá podle vědců v boji proti rakovině; 
 Papaja je používána při trávících potížích, zánětech a vředech v oblasti žaludku a dvanáctníku 

a také při nedostatečné činnosti slinivky; 
 Antibakteriální; 
 Antipyretika; 
 Při redukci hmotnosti; 
 Podporuje trávení, příznivě působí při nadýmání; 
 Úprava menstruačního cyklu; 

Papája obsahuje více trávicích enzymů než jakékoliv jiné ovoce. Toto ovoce může podpořit zažívání 
a také využívání tuků z jídel. 
Od  nepanšti je papája  léčebným prostředkem v lidové medicíně v Africe a Asii, přesto , že  za 
kvalitnější se považuje ovoce z Mexika a Střední Ameriky. Ovoce papája má dobrý vliv na 
organismus člověka: zlepšuje funkci  žaludeční, trávícího traktu, napomáhá rychlejšímu obnovení sil 
po nakažlivých nemocech a vyčerpání. Je zvláště doporučená starším lidem. 
Dužina plodů papáje obsahuje 85-88% vody, 6-12% cukru, 1% bílkovin, 0,006-1,4% kyselin, vitamín 
C, B1, B2, karoten. Papája obsahuje velké množství minerálů jako draslík, hořčík, vápník apod. 
Nejdůležitější složkou získanou z plodů  papáje je Papin, získaní za šťávy, je jedním z 
nejdůležitějších šesti enzymů. Pro jeho získání se používají nezralé, ještě tvrdé, ale již zcela vyvinuté 
plody. Pro sběr bílé šťávy na plodu se dělá zářez ze čtyř stran. Mléčná/ bílá šťáva plynule vytéká na 
latex. Získaný latex se rozpouští ve vodě a nechá se usadit, aby se získal Papin. Z jednoho plodu lze 
získat 10-15g mléčné šťávy, obsahující 10-11% papainu.Kromě toho, součástí plodů papáje jsou 
enzymy jako chimopapín, proteináza, peptidáza, glykol- endopeptidáza, karikaín, lizocím, lipáza, 
glutamin- transferázy, aminokyseliny. 
Papin - podle enzymatického působení ho nazýváme „rostlinný pepsin“. Ale na rozdíl od pepsinázy, 
papian je aktivní nejen v kyselém, ale také v neutrálním a alkalickém prostředí. Příjem Papinu 
podstatně zlepšuje procesy trávení v trávícím traktu, zvláště při potížích s trávením bílkovin. V 
důsledku výzkumů bylo zjištěno, že Papin působí lokálně v žaludečním- střevním systému a 
vstřebává se v minimálních dávkách, což odvrací negativní vedlejší činnost na vnitřní orgány, 
zejména na játra. 
Papin ničí toxiny mnoha původců infekčních onemocnění. Antimikrobní vlastnosti má lizocín 
nacházející se ve stromové šťávě. Nejcitlivější na lizocín jsou grampozitivní mikroorganismy. 
  
Papája pomáhá organismu syntetizovat velké množství argininu, je to aminokyselina, která aktivizuje 
hormon růstu HGH, důležitý pro regeneraci buněk jater. 
  
Papin urychluje hojení ran, trofických vředů, proleženin, napomáhá jejich očištění od nekrotických 
částí. Zkracuje dobu trvání zánětů, urychluje vyčištění rány od patologické mikroflóry, vytváří 
podmínky pro regenerační procesy. Papin stimuluje trávení odumřelých buněk, ale přitom je 
bezpečný pro zdravé tkáně.  
  

 

OptiStop  100 kapslí 
       Dávkování 1 – 0 – 1 

 

Nový produkt Coral Clubu je speciálně navržen k ochraně před 
nebezpečnými helminty (opisthorchiasis, Giardiasis).  

"Opistop" - je širokospektré antihelmintikum  

Unikátní kombinace složek působících ve třech rovinách (proti parazitům, 
cholereticky a jako změkčovadlo), umožňuje bojovat se škůdci, aniž by to 
narušilo trávicí systém.  



Účinný proti opisthorchiasis způsobené sibiřskou kočku nebo Fluke, giardiasis, ascariasis (škrkavky), 
enterobiosis (roupy).  

Řeší kulaté červy v játrech.  

Unikátní kombinace složek.  

Extrakt z šípků  

Šípku a Wild Rose - rostlina známá již od starověku. Podle jeho blahodárné vlastnosti Briar je 
bezkonkurenční. Bohatým zdrojem vitaminů C, B1, B2, B3, B5, PP, K, karoten, flavonoidy a fenolové 
kyseliny. Má posilující a tonizující účinek. Zlepšuje metabolismus. Ale v první řadě známý pro jeho 
divoká růže choleretic vlastnosti a schopnost pozitivně ovlivnit funkci jater a žlučníku.  

Aspen kůry extrakt  

Aspen je unikátní v tom, že z jeho kůry aspirin získat jako první, a první antibiotika. Obsahuje 
sacharidy, organické kyseliny, vitamin C, karoten, flavonoidy, fenolglikozidy, antokyanů a tříslovin. 
Samostatný z kůry osiky fenolglikozidy aktivně potlačit parazitní efekt hlavně v játrech a žlučníku 
sibiřského Fluke (opisthorchis). Aspen kůra účinně bojuje i s jinými parazity, Giardia, nacházenými v 
pitné vodě nebo neomyté zelenině, ovoci, bylinách.  

Kořen lékořice extrakt  

Léčivé vlastnosti lékořice známé po tisíce let, lékaři ho používají v Egyptě, Tibetu, Řecku a kořen 
lékořice extrakt zvyšuje produkci ochranného hlenu, snižuje zánět v postižených orgánech  

Long pepř extrakt  

Dlouhý pepř je velký stimulant pro trávení a metabolismus. Zvyšuje tonus těla a pomáhá obnovit síly. 
Alkaloid piperin - část pepře - má antiseptické a protizánětlivé vlastnosti, podporuje regeneraci 
buněk.  

Yarrow Flower Extract  

prášek obsahuje éterické oleje, třísloviny, které snižují zánět a slizniční hojení trávicího traktu. 
Zvyšuje vylučování žluče, má diuretický účinek, přispívá k odstranění toxinů z těla. Zlepšuje trávení a 
zlepšuje látkovou výměnu.  

Tansy květ extrakt  

V lidovém léčitelství, tansy známé po velmi dlouhou dobu. Byly používány ve starověkém Egyptě, 
Tibetu, Severní a Jižní Americe, v Rusku. Tansy, nebo divoký horský popel má antiseptické vlastnosti 

 

Probiotika MegaAcidophylus 

90 kapslí 

Dávkování  1 – 1 – 1 po jídle 

 Mega acidofilus předchází různým problémům s trávícím 
traktem, jako jsou nepříjemný zápach z úst, plynatost;  

 Komplex jablečných pektinů, vylučuje z organismu toxiny a soli 
těžkých kovů, napomáhá průběhu trávení  

 Zvyšuje obranyschopnost  



 Optimalizuje střevní mikroflóru  
 Pomáhá při průjmech  
 Správné trávení a přirozené stolice 

 

Pokud bifidobakterie převládají v tlustém střevě, tak v tenkém působí laktobakterie. Během své 
činnosti spolupracují v koordinaci s ostatními mikroorganismy, čímž potlačují hnilobné podmínky 
patogenních mikroorganismů, které vyvolávají infekci zažívacího traktu. To jest samy bakterie jsou 
schopny aktivně potlačovat růst patogenních mikroorganismů, zajišťují zdravou mikroflóru střev.  

Během metabolických procesů laktobakterie vytvářejí kyselinu mléčnou, peroxid vodíku, produkují 
lizozím a další látky s antibiotickou činností: reuterín, plantaricín, laktocidin, laktolín. Díky tvorbě 
organických kyselin, peroxidu, antibiotik a laktobakterií, se projevují nepřátelsky k patogenním 
mikroorganismům a jejich podmínkám. Laktobakterie aktivují buněčnou imunitu a potlačují tvorbu IG-
E v případě rozvoje zánětlivých reakcí.  

Nedostatek lakto- a bifido bakterií ve střevě zpravidla způsobují střevní otravu, zácpu a narušení 
vstřebávání živin.  

 

Nebo místo Combination Seven  a Optistop se může užívat: 

ParaFight  180 kapslí 

Dávkování: 

Je potřeba tento produkt cyklovat.  

10 dní po 2 kapslích 3x denně  

přestávka 10 dní  

10 dní po 2 kapslích 3x denně  

přestávka 10 dní  

10 dní po 2 kapslích 3x denně  

10 dní po 1 kapsli 3x denně  

přestávka 10 dní  

10 dní po 1 kapsli 3x denně  

přestávka 10 dní  

10 dní po 1 kapsli 3x denně 

"ParaFayt" - je širokospektré protiparazitikum. Skládá se ze známých rostlinných výtažků - 
anthelmintik, které poskytují efektivní péči a optimalizují funkci trávicího traktu těla.  

Oplodí extrakt z listů ořešáku černého - zdroj tříslovin, organických kyselin, kumariny, glykosidy, 
flavonoidy, esenciální oleje, vitamíny C, B1 a F, minerály, a co je nejdůležitější, juglone, který je v 
matici pericarp - obsahuje mnohem více než v listech a ostatní části rostliny. Juglone aktivně 



potlačuje patogenní bakterie, kvasinky rodu Candida, zlepšuje funkci střev, a tím i formování měkké 
stolice. Flavonoidy a taniny uvolňují hladké svalstvo, snižují podráždění a zánět sliznice, urychlují 
jejich hojení.  

Tansy - zdroj esenciálních olejů, hlavní složky, které jsou thujon, kamfen, kafr, tuyol, borneol a pinen, 
flavonoidy, fenolové karboxylové kyseliny a další složky silice vratiče.  

Složky mají paralyzující účinek na giardia, škrkavky a roupy, parazity v různých orgánech, omezují 
jejich šíření a snižují toxické účinky na tělo.  

Velkolistá kořene hořce se ukázala být účinné přírodní anthelmintikum. Má schopnost blokovat jeden 
z nejvíce nebezpečných parazitů Tohosara canis ve svých raných fázích vývoje, plíce, játra, oči, což 
často vede k rozvoji gastritidy a závažným alergiím.  

Tymián - zdroj thymol, je zvláště účinný proti měchovci a exotickým červům amerického měchovce a 
parazitům žijícím ve střevech domácích zvířat.  

Black kmín, zvyšuje obranyschopnost organismu, pomáhá s řadou zdravotních problémů, včetně 
parazitárních infekcí.  

Elm kůra rezavé, (krasnokornevischny) šalvěj, oregáno složky antihelminthic produktů protizánětlivé, 
protikřečové, stahující vlastnosti. Tento rostlinný komplex obsahuje třísloviny, katechiny, flavonoidy, 
které pomáhají vypořádat se s nadýmáním, tíhou v žaludku, čímž se minimalizuje proces hniloby a 
kvašení ve střevech. 

 

Postup při kůře 1. možnost: 

1. CoralMine – korálová voda 

CombinationSeven + Optistop + Papaya   14 dní 

Probiotika  10 dní 

CombinationSeven + Optistop + Papaya   14 dní 

Probiotika  10 dní 

2.Etapa CoralMine – korálová voda 

CombinationSeven + Optistop + Papaya   14 dní 

Probiotika  10 dní 

CombinationSeven + Optistop + Papaya   14 dní 

Probiotika  dobrat 

 

2.možnost : 

CoralMine – korálová voda 

ParaFight dle návodu + poté probiotika  MegaAcidophylus 

 


