
Komplexní program na podporu 
kognitivních funkcí mozku



Co je
ONESTACK оd Coral Club?
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ONESTACK — nový přístup v řešení úkolů 
komplexního ozdravění organismu.

1 ÚKOL = 1 KRABIČKA

STACK
(z angl. stack — sklenička, krabička)

ONE
(z angl. one — jedna)



Jaké jsou výhody
ONESTACK od Coral Club?

Systémový 
přístup
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Komplexní

účinek

Výhodná

cena 

Synergické

účinky

Promyšlené spojení aktivních složek
pro přesné řešení konkrétního úkolu

Přesný rozpis užívání 
pro dosažení maximálního účinku



Jak účinkuje
ONESTACK od Coral Club?

• Dejte si cíl: například zlepšit produktivitu svého mozku, nebo naladit trávicí systém, očistit organismus od toxinů, zbavit se 
kožních problémů atd.

• Zvolte zacílený program ONESTACK, namířený na řešení daného úkolu.

• Začněte svůj cíl plnit.

• Postupujete přesně podle instrukce a dodržujete určenou posloupnost užívání. Každá skupina komponentů ONESTACK 
«vstupuje na scénu» v předem určený okamžik a plní svůj úkol.

• Váš organismus dostává bezpečnou a spolehlivou podporu.

• Užíváte si skvělých výsledků nejen v průběhu programu, ale i po jeho skončení! 
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Zalíbil se vám účinek? Můžeme si to zopakovat!



“Mozek — to je Vesmír uvnitř nás”
Т. Černigovskaja*

*Sovětská a ruská vědkyně v oblasti neurovědy a psycholingvistiky.
Doktor biologických věd, profesor. Člen-korespondent RAV. Zasloužilý vědecký pracovník RF. 
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Právě tady vše začíná. Naše myšlenky, cíle, plány, seberealizace, nastavení, hladina energie, nálada, rozpoložení a dokonce i
schopnost bránit se před nemocemi.

ONESTACK Mental Force je vytvořen na podporu kognitivních funkcí mozku
a normalizace činnosti nervového systému.

Proč Mental Force?



Mozek v číslech

80-100
miliard neuronů
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25 %

Z celkové energetické spotřeby 
organismu

70 000 
myšlenek denně

od 120 do 288 km/h
rychlost předávání informace

1 milionů GB
Objem 
dlouhodobé paměti



Ukazatele správné činnosti mozku

koordinace
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paměť koncentrace pozornosti



А vaše ukazatele
jsou v normě?

Zkontrolujte se:
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• Co jste měli k snídani před dvěma dny?

• Zkuste 20 vteřin postát na jedné noze se zavřenými očima.

• Kolik času potřebujete, abyste řekli jméno a příjmení svého prvního učitele?

• Máte často problémy vzpomenout si nějaké slovo nebo výraz („mám to na jazyku“)? 

• Najdete vždy snadno svůj vůz na parkovišti? 

• „Hmmmm, nemůžu to zformulovat…“ To jste vy? 



Co omezuje 
možnosti našeho mozku?

Současná
ekologie

coral-club.com 10

Styl života 
bez pohybu

Nevyvážená
strava

Nedostatek 
spánku

Chronický 
stres

Neustálé 
napětí



Co můžeme udělat pro mozek
už dnes?

Ochránit
před toxiny
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Dodat buňkám
plnohodnotnou výživu

Zajistit
energii

ONESTACK Mental Force:



ONESTACK Mental Force – komplexní
řešení pro ty, kdo chtějí:
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• Mít dobrou paměť

• Zbavit se nervového napětí

• Být pozitivně naladěn 

• Umět se koncentrovat na důležité věci

• Rychle si zapamatovat novou informaci

• Zvýšit rychlost reakce 

• Cítit se po spánku zcela odpočatý

• Snadno usínat a lehce se probouzet



ONESTACK Mental Force: strava pro rozum

3 etapy

30 dní

20+ aktivních přísad
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MindSet

Coral-Mine

Spirulina

Coral Taurin

Coral Magnesium

Coral Lecithin

Coral Carnitine

Omega 3/60

8 produktů:



Biologicky aktivní složky
zahrnuté do programu napomáhají:
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• Zlepšení krátkodobé a dlouhodobé paměti

• Zvýšení koncentrace vnímání

• Harmonizaci psychoemocionálního pozadí

• Normalizaci cyklů spánek-bdělost

• Zvýšení intelektuální práceschopnosti

• Zajištění energetických zásob mozku



V každé fázi programu
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Coral-Mine
Minerální kompozice k obohacení pitné vody optimalizuje 
výměnné procesy, zlepšuje rovnováhu vody a solí 
i kyselo-zásaditou rovnováhu organismu. 
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V průběhu programu nezapomínejte na plnohodnotný spánek.

Dopřejte si spánek minimálně 7-9 hodin denně.

Hluboký spánek ve tmavé a chladné místnosti bez zbytečného šumu –
ideální podmínky pro regeneraci mozku a centrálního nervového systému. 
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Složky úspěchu

Zlepšení kognitivních funkcí

Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný).
Zapamatujte si: “Ginkgo biloba = mozek”. Rostlinný výtažek z ginkgo je známý 
svým ozdravným vlivem na mozkové buňky.

Kyselina lipoová.
Zajišťuje antioxidační ochranu mozkových buněk, zlepšuje krátkodobou i dlouhodobou paměť,
pozornost, zvyšuje práceschopnost.

Lecitin.  
Je základní součástí membrán mozkových buněk a nervových vláken a to znamená 
i klíčový vliv na mozek a nervový systém. Lecitin aktivuje intelektuální činnost, 
tvůrčí aktivitu, zlepšuje paměť.

Tyrosin a theanin.
Zabezpečují ochranu nervů mozku, mají pozitivní vliv 
na rychlost myšlenkových procesů a koordinaci pohybu. 
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Složky úspěchu

Zlepšení kognitivních funkcí

Spirulina.
Pokladnice biologicky aktivních látek (lehce stravitelné proteiny, chlorofyl, 
vitamíny a minerály) , které zlepšují zásobování buněk kyslíkem, 
zlepšují paměť a aktivují rozumové schopnosti.

L-karnitin.
Vitamínu podobná energetická kyselina, při jejím nedostatku se 
nevyhnutelně objeví problémy s pamětí a vnímáním. Zejména s postupujícím věkem, 
kdy se syntéza karnitinu v organismu snižuje. 

Hořčík a vitamíny skupiny B.
Synergicky zesilují vzájemný účinek, mají silný a pozitivní vliv 
na myšlenkové procesy, utváření všech druhů paměti, 
koncentraci vnímání a náladu.

Gotu kola (Pupečník asijský). 
Zlepšuje výživu a zásobování mozku kyslíkem, 
díky tomu následně dochází ke zlepšení paměti a pozornosti. 
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Složky úspěchu

Ochrana před stresem a normalizace spánku

Hořčík.
Má blahodárný vliv na nervový systém, uvolňuje svalová vlákna, 
snižuje úroveň stresu, reguluje cykly spánek-bdělost.

Třezalka. 
Výtažek obsahuje účinnou látku hypericin, která bezpečně a efektivně 
zmenšuje pocit strachu a napětí, zlepšuje náladu, zajišťuje zdravý a hluboký spánek. 

Vitamíny skupiny B. 
Aktivují parasympatický nervový systém, 
zabraňují vzniku úzkosti a podrážděnosti.

Theanin. 
Zmenšuje fyziologické projevy stresu, zlepšuje přenos impulsů 
mezi buňkami mozku, zlepšuje koncentraci vnímání.
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Složky úspěchu

Ochrana před stresem a normalizace spánku

Tyrosin. 
Je známý jako antistresová aminokyselina. Snižuje příznaky úzkosti 
a duševního vyčerpání, zvyšuje pozornost a má blahodárný vliv na kognitivní funkce.

Taurin. 
Má širokospektrální ozdravný vliv na CNS, 
zajišťuje pozitivní emoční vyrovnanost. 

Omega-3.
Tím, že ovlivňují serotoninové receptory, 
dokáží mastné kyseliny Omega-3 zvládnout depresi. 

Zázvor.
Uklidňuje, přitom ale nesnižuje schopnost koncentrace, 
zlepšuje krevní oběh v mozku.



Složky úspěchu

Zvětšení energetických zdrojů

L-karnitin. 
Zajišťuje rychlý transport výživných látek 
a energetických složek do mozkových buněk. 

Taurin.
Normalizuje energetické cykly organismu, 
aktivně se podílí na syntéze ATP (energetická „devize“ našeho těla), 
zvyšuje práh únavy. 

Vitamíny skupiny B.
Odpovídají za celkovou hladinu energie v organismu, 
zajišťují normální rychlost reakcí a myšlenkových procesů. 
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Složky úspěchu

Zvětšení energetických zdrojů

Tyrosin.
Urychluje štěpení glykogenu na glukózu, zajišťuje rychle organismu energii. 
Napomáhá odstranění depresivních stavů, pozitivně ovlivňuje tonus a náladu. 

Kyselina lipoová.
Zlepšuje metabolismus sacharidů, energetickou a lipidovou výměnu, 
napomáhá ozdravění mozku, chrání buňky před oxidačním poškozením. 
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Složky úspěchu
Antioxidační ochrana

Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný). 
Zpomaluje procesy stárnutí mozku, obnovuje struktury krevního řečiště. 
Má pozitivní vliv na formování paměti a rychlost intelektuálních procesů. 

Lecitin.
Má silné povrchově aktivní vlastnosti, 
předchází vytváření volných radikálů.

Taurin.
Podílí se na stavbě tkání, 
zrychluje proces odstraňování toxinů. 

Spirulina.
Zvyšuje odolnost organismu na působení negativních faktorů životního prostředí, 
váže toxiny a odstraňuje je z organismu. 
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Složky úspěchu

Antioxidační ochrana

Kyselina lipoová.
Má ochranné vlastnosti při oxidaci lipidů, 
snižuje toxický vliv volných radikálů na tkáně. 

Theanin.
Aminokyselina, která má antioxidační vlastnosti, 
zlepšuje stav cév v mozku. 

Zázvor.
Pomáhá organismu zvládnout volné radikály, 
předchází předčasnému stárnutí buněk. 
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Složky úspěchu

Prevence poruch paměti a vnímání 
s přibývajícím věkem

Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný).
Neuroprotektor, chrání mozek před stárnutím 
a napomáhá vytváření nových neuronových spojení. 

L-karnitin. 
Aktivuje výměnné procesy v mitochondriích 
a napomáhá normální fungování buněk. 

Spirulina. 
Antioxidanty ve složení spiruliny pomáhají udržet mládí buněk 
a zpomalují procesy stárnutí.
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Složky úspěchu
Prevence poruch paměti a vnímání 
s přibývajícím věkem

Teanin. 
Zlepšuje intelektuální možnosti mozku 
a pomáhá uchovat jeho aktivnost. 

Taurin. 
Předchází destrukci neuronů mozku a zlepšuje přenos nervových impulsů. 

Omega-3. 
Polynenasycené mastné kyseliny Omega-3 jsou nejdůležitější 
strukturní elementy buněčných blan, které zabezpečují 
obnovu buněk a nezbytnou rychlost reakcí.



4 důvody proč koupit
ONESTACK Mental Force

Komplexní řešení úkolu
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Srozumitelné schéma užívání
a optimální dávkování

Synergie aktivních
složek

Výhodná
cena
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• Jasná mysl

• Tvořivost

• Soustředěnost

• Schopnost plánovat

Dostaňte se na novou úroveň s ONESTACK Mental Force!

• Zvládat několik úkolů najednou

• Zbavit se únavy a podrážděnosti

• Dobrá nálada

• Cítit se skvěle




