
VÁŠ PRŮVODCE 

TOP
4denním programem



Doporučujeme program naplánovat od čtvrtka do neděle

Program je rozdělěn:

4denní - ODKALOVACÍ část
a pro pozvolné nastartování 
trávení doporučujeme
3denní - REGENERAČNÍ část

TOP 4denní detoxikačního program 
je systém detoxikace celého organismu.

Detoxikace je ozdravný proces. Očista je pro tělo velmi prospěšná, 
zejména pro tenké střevo, to, jako jediný orgán vstřebává většinu 
živin.
 
 Každé tělo na očistu reaguje jinak. V průběhu můžete pociťovat 
nevolnost, bolest hlavy, podrážděnost… je to součást detoxikačních 
příznaků, je to důkaz, že tělo začíná reagovat, NEVZDÁVEJTE TO, 
zvyšte pitný režim a vše samo odezní.



Čtěte pečlivě všechny informace a doporučení!
Neneseme zodpovědnost za nesprávné užívání.

  Balení obsahuje:

• 30 ks Coral - mine Vaše korálová voda
• 120 ks Lecithin pro správnou látkovou výměnu
• 90 ks Assimilátor k nastartování funkce zažívání
• 2 ks tyčinky SuperBlueberry
• 100 ks Probiotika k dotvoření mikroflóry ve střevech
• Balíčky č. 1-4  - očíslované balíčky na každý den očisty 
• 100 ks Probiotic - pro obnovení Vaší mikroflóry po očistě
• Přehledný průvodce Vaší detoxikace s jídelníčkem



Nyní úplně vynecháte stravu. 

Nebojte se, nebudete pociťovat hlad a prázdnotu v žaludku, 
díky unikátní schopnosti kaolínu zvětšovat se.  
Kaolín napomáhá vyvedení váznoucího obsahu a rozmělňuje 
látky zatvrdlé na stěnách střevního traktu. 

Pitný režim: Doporučení 40ml/kg váhy/den
Příprava Korálové vody:  1 nerozdělaný sáček vložte do 1,5l 
neperlivé vody a přes den popíjíte.

V tomto období je velmi důležitý zvýšený pitný režim. 
Případně si můžete udělat ovocné nebo  zeleninové šťávy 
ředěné vodou v poměru 1:1

RÁNO: 1/2 hod před  a VEČER: 1 a 1/2 hod po kaolinovém 
koktejlu, zapijte 3 dcl vody tabletu, kterou najdete i s kaolínem 
v sáčku pod č.1 -4. V případě vodnatého průjmu užívejte pouze 
půl tablety.

1. část   ODKALOVÁNÍ – 4 denní – v této fázi si 
své zažívací ústrojí očistíte pomocí unikátního 
absorbentu Kaolínu, známého po staletí.

Večer před spaním můžete vypít 2dcl kefíru.



Balíček s Kaolínem nasypte do přírodního džusu z 2 vymačka-
ných pomerančů, následně nařeďte vodou v poměru 1:1,
pořádně promíchejte a IHNED vypijte. Poté vypijte ještě jednu 
sklenici vody. 

Další kaolinový koktejl si připravte po 3-4 hodinách individuál-
ně na Vašem časovém rozvrhu.

V případě, že budete mít „krizi“ a budete chtít do 
něčeho kousnout doporučujeme pomeranč nebo 
mandarinku, nebo tyčinku SuperBluberry Bar.

NASYPAT   NAŘEDIT   PROMÍCHAT   VYPÍT

Příprava kaolinového koktejlu



Večer před spaním můžete vypít 2dcl kefíru.

Doporučujeme aby Váš jídelníček byl nyní složen z lehčích 
jídel.

Ve vašem pitném režimu stále zůstává korálová voda.

2. část  REGENERAČNÍ – 3 denní – v této fázi 
se obnovují trávicí funkce na nové kvalitní 
úrovni. Prospěšné bakterie zabydlují očištěné 
klky, enzymy obnovují trávicí proces, což je 
obzvláště důležité na konci detoxikace.

DOKÁZALI JSTE TO – GRATULUJEME



SNÍDANĚ OBĚD  VEČEŘE
Pohanková kaše, 
sojové mléko
+ švestky

Brokolicová 
polévka 

Cuketová omáč-
ka + bezlepkové 
těstoviny

Müsli + bílý jogurt 
+ skořice

Salát z červené 
řepy s celerem 
+ tuňák

Mrkvový perkelt

Jáhlová kaše se 
švestkami

 Brokolicová 
omáčka + rýže

Salát z červené 
řepy s celerem

Nezapomínejte na dopolední a odpolední svačiny. 
SVAČINY – nevynechávejte

Náš tip          
dopoledne:  ovoce, bílý jogurt, müsli
odpoledne: bílý jogurt, skořice, zeleninu

   Recepty najdete na konci průvodce

Jídelníček



Nechcete-li se stravovat podle našeho speciálního 
jídelníčku sestavte si svůj z ingrediencí, které máte 
povolené.

• Rýži, pohanku, jáhly, špalda, kroupy
• Kaše z jáhel, pohanky, ovsa 
• Ovesné vločky a Müsli – pozor na směsi v obchodech, které 

obsahují cukr, čokoládu a ořechy!
• Zeleninové vývary bez masoxu a brambor
• 100% čerstvé ovocné a zeleninové šťávy – nejlépe odšťavněné 

doma a ředěné svodou v poměru 1:1
       Ovoce:

• citrusy např. pomeranče, mandarinky, citróny, grepy,pomelo, 
ananas, fíky, kiwi, meloun, meruňky, nektarinky, borůvky atd.

• Sušené ovoce bio v malém množství – bez cukru 
• Nesířené, dýňová a slunečnicová semínka atd.
• Vařené a dušené ryby (pstruh, mořská štika,atd.)  
• Zakysané nízkotučné výrobky – kefír nebo bílý jogurt
• Zelenina dušená, vařená i syrová – mrkev, celer, červená řepa, 

cuketa, okurka, oloupaná rajčata, lilek, hlávkový salát (Pozor na 
druhy zeleniny, které nadýmají jako např. brokolice, zelí, květák, 
cibule)

• Zeleninové a ovocné saláty

Můžete: 



• Potrava živočišného původu (maso, 
drůbež,uzeniny, tuky a vejce)

• Mléko, mléčné výrobky (sýry) kromě 
bílého nízkotučného jogurtu nebo 
kefíru

• Pekárenské a cukrárenské výrobky, 
chleba, pečivo

• Vaječné a běžné pšeničné těstoviny
• Cukr, sůl, ochucovadla, ostré koření

Nesmíte:

• Černý a ovocný čaj, káva, alkohol, 
cigarety, jakékoli perlivé nápoje

• Ovoce, které způsobuje nadýmání 
(jablka, hrušky, banány, hroznové  
víno a dýně)

• Brambory, hlávkové zelí, ředkvičky, 
houby, luštěniny, 

• ořechy

SVAČINY – ty nevynechávejte
Náš tip          
dopoledne:  ovoce, bílý jogurt, müsli
odpoledne: bílý jogurt, skořice, med nebo zeleninu



Bude ještě pár týdnů trvat, než vytvoříte 
dokonalé prostředí pro trávení, zajistíte si 
dostatek enzymů  a prospěšných bakterií. 
V opačném případě byste mohli pocítit trávicí 
problémy – zejména, kdybyste jedli větší 
množství těžce stravitelných potravin.

Proto ihned po skončení 4 denního detoxikačního programu zařadíte 
do jídelníčku po dobu nejméně 4-6 týdnů tyto potravinové doplňky 
na bylinkové bázi.

Lecithin 1-1-1
Assimilátor 0-1-1
Probiotika 1-0-1
Všechny se užívají s jídlem.



Pro Vaše zdraví doporučujeme tuto kůru 
opakovat 2x do roka



• Instantní jáhlová, pohanková, rýžová  kaše se připraví dle  
                  návodu na obalu a dochutí se ovocem

• Jogurt při detoxikaci vždy nízkotučný
• Müsli bez cukru a ořechů

SNÍDANĚ

Recepty   



Salát z červené řepy s celerem (s tuňákem – přidáme tuňáka 
v rostlinném oleji)
Uvařenou červenou řepu 3ks oloupeme a nastrouháme na 
hrubém struhadle, přidáme nastrouhaný uvařený 1 menší celer, 
1 skleničku sterilované mrkve s hráškem a na kostičky nakrájenou 
sterilovanou okurku. Opepříme a osolíme.

Mrkvový perkelt
Na osoleném oliv. oleji osmažíme na kolečka nakrájenou cibuli, 
přidáme na kolečka nakrájené 4 mrkve orestujeme, posypeme 
drceným kmínem,  zakápneme sojovou omáčkou, podlijeme 2dcl 
vody a dusíme doměkka.

Cuketová omáčka s bezlepkovými  těstovinami 
Na osoleném oliv. oleji osmahneme na kostičky nakrájenou 
cibuli, přidáme kostičky z nakrájených  neoloupaných 2 středně 
velkých cuket, osolíme a opepříme, podlijeme 2dcl vody a chvilku 
dusíme. Vše rozmixujeme a přidáme sojovou smetanu. Smícháme 
s uvařenými těstovinami.

Recepty   



Brokolicová polévka
Uvařenou osolenou brokolici necháme ve vodě, ve které se 
vařila  a rozmixujeme  ji. Malinko zakápneme sojovou smetanou 
a opepříme.

Brokolicová omáčka a rýže
Na osoleném oliv. oleji osmahneme na kostičky nakrájenou cibuli, 
přidáme uvařenu brokolici podlijeme vodou a chvilku dusíme. Po 
chvilce vše rozmixujeme a přidáme sojovou smetanu. Podáváme 
s uvařenou rýží, kterou jsme před vařením důkladně opláchli ve vodě.

Recepty   



Poznámky   



Tato brožura nesmí být kopírována ani použita 
pro jiné účely, než ke kterým je určena.

Tím, že jste si zakoupili náš TOP 4denní 
program se automaticky stáváte členem Coral 
clubu, členství je bezplatné a můžete tak 
nakupovat  námi vyzkoušené produkty pro 
vaše zdraví na www.coralorder.cz

s 20% slevou.
Vaše klubové číslo:

Vaše datum narození 
ve formátu DDMMRRRR

Heslo:


