
Colo-Vada 
Light
KOMPLEXNÍ PROGRAM 

K OČIŠTĚNÍ ORGANISMU



ZDRAVÍ JE V MNOHA VĚCECH ZÁVISLÉ 
NA ZPŮSOBU ŽIVOTA

POMÁHAJÍ ŠKODÍ

fyzická 
aktivita

vyvážená
strava zdravý

spánek

absence 
stravovacího 

režimu

sedavé 
zaměstnání

časté a pravidelné 
stresy

dobrá
látková
výměna

kontrola váhy
a normální činnost

trávicího traktu

kontrola váhy
a normální činnost 

trávicího traktu

narušení
látkové výměny, 

nadváha, 
bolesti kloubů

zvýšená
Únava,

poruchy trávicího traktu,
oslabení imunity

narušení
látkové výměny,

nadváha, křečové žíly, 
bolesti kloubů



sedavé 
zaměstnání

fyzická 
aktivita

pravidelné
stresy

zdravý spánek

fastfood zdravé
stravování

sycené nápoje čistá voda

MY SAMI SI UTVÁŘÍME A MĚNÍME
NAŠE NÁVYKY



OVLIVŇOVAT FAKTORY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
JE MNOHEM 
SLOŽITĚJŠÍ

 nekvalitní voda

 viry a bakterie

 čistící prostředky 
a kosmetika 

 toxiny 
v ovoci a zelenině

 výfukové plyny

 průmyslový odpad

 konzervanty, umělá barviva, zesilovače 
chuti ve většině potravinářských výrobků

BEZ OHLEDU
NA ŽIVOTNÍ STYL
V ORGANISMU  
NAJDEME TOXINY
I TĚŽKÉ KOVY

 vyčerpaná 
a znečištěná půda



ORGÁNY, KTERÉ NÁS CHRÁNÍ – tzv. FILTRY

LEDVINY JÁTRA LYMFATICKÝ 
SYSTÉM

odstraňují produkty 
látkové výměny

filtrují krev a neutralizují toxiny,
které přicházejí zvenčí 

nebo se vytvářejí jako výsledek 
látkové výměny 

účastní se
látkové výměny

a očištění buněk a tkání organismu



ČÍM VÍCE JE TOXINŮ 
A ŠKODLIVÝCH LÁTEK,
TÍM VĚTŠÍ JE ZÁTĚŽ
NA ORGANISMUS

TECHNOLOGIE SE ROZVÍJEJÍ MNOHEM RYCHLEJI, 
NEŽ SE DOKÁŽE PŘIZPŮSOBOVAT 
LIDSKÝ ORGANISMUS

Konzervanty

Zesilovače
chuti
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To vede k neusáté nadměrné
zátěži trávicího systému
a filtračních orgánů



JÁTRA

-nadváha
-otoky
-zvýšená únava
-suchá pokožka
-problémy s nehty a vlasy
-bolesti hlavy

-problémy s pletí
-zvýšená únava
-podrážděnost
-pálení žáhy, nevolnost, zvracení
-alergie

-střevní probémy
-oslabená imunita
-podrážděnost
-problémy s pletí

TRÁVICÍ TRAKT

LÁTKOVÁ VÝMĚNA IMUNITA
-časté a dlouhotrvající záněty 
horních cest dýchacích
-zhoršení chronických onemocnění
-vysoká náchylnost k infekcím

JAKÉ
SIGNÁLY
VYSÍLÁ
ORGANISMUS



DOPLŇKOVÁ
PODPORA ORGANISMU 

jemně očistit střeva

zlepšit činnost filtračních orgánů

podpořit imunitní systém organismu

CO POMÁHÁ:

ZDRAVÝ 
ZPŮSOB ŽIVOTA

odmítnout škodlivé potraviny

obnovit pitný režim

chodit spát ve stále stejnou dobu



EXPERT NA OČISTU
ORGANISMU

ALBERT ZEHR — KANADSKÝ VĚDEC, 
AUTOR PROGRAMŮ NA AKTIVACI VLASTNÍ
DETOXIKACE ORGANISMU, VČETNĚ COLO-VADA 
A COLO-VADA LIGHT.

Charakteristické rysy Colo-Vada Light:

jednoduché a pohodlné použití;

sestavena z aktivních rostlinných složek;

jemně upravuje činnost filtračních orgánů.

Colo-Vada Light — jeden z nejnovějších úspěchů
Alberta Zehra. Program je sestaven na základě
30-leté práce, s ohledem na přání a připomínky
velkého počtu příznivců doktora a jeho programů.



TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY
PRO KOMPLEXNÍ
OČISTU ORGANISMU

Colo-vada light — vyvážený 
fázový program 
očisty orgasnismu.

Obsahuje 23 rostlinných 
fytonutrientů, probiotik 
a enzymů.



Proč Light?

Light
— lehkost 
procházení 
programu

Light
— pocit 
lehkosti 

a energie

Light
(z angl.) 
— lehký



Program 
je určen 
pro ty, co 

hledají komfortní způsob očištění
organismu;

chtějí poprvé projít program
očisty organismu;

bojují s nadváhou;

chtějí vyřešit problémy s pletí;

se snaží cítít se light!



COLO-VADA LIGHT —
LEHCE A EFEKTIVNĚ

14 dní očisty rozdělené do 3 fází 

3 fáze: detoxikace, 
očista, regenerace

6 produktů: 
DE-ТOX I, DE-ТОX II, GreenGreen, Assimilator, 
Super-Flora, 
Light-Mix.

bez hladovky

23 fytonutrientů ve 
3 rostlinných souborech

zachování obvyklého 
životního stylu



3 FÁZE — 3 CÍLE:

zlepšit činnost vlastních filtrů 
organismu;

jemně očistit střeva;

obnovit mikroflóru střev
a posílit obranné síly organismu.



3 KROKY: DETOXIKACE, OČISTA, OBNOVENÍ

5 dní
3 produkty

D-TOX I, D-TOX II  
(soubory rostlinných 
fytonutrientů)

GreenGreen  
(zdroj rozpustné
a nerozpustné
vlákniny)

4 dny
1 produkt

5 dní
3 produkty

LightMix 
(prášek 
pro očistný 
koktejl)

Assimilator 
(soubor trávicích enzymů)

GreenGreen 
(zdroj rozpustné 
a nerozpustné 
vlákniny)

Super-Flora 
(kombinace prebiotik a probiotik)

I. FÁZE. 
DETOXIKACE

II. FÁZE. 
OČISTA

III. FÁZE. 
OBNOVENÍ



Kořen lopuchu, květy jetele červenavého, listy artyčoku, 
semena ostropestřce, zeleň mateřídoušky, kukuřičná vlákna 
– pro zlepšení odtoku žluči a filtrační schopnosti jater a žlučníku.

Kořen lékořice,  proskurníku a zázvoru 
– pro aktivaci imunity, zlepšení mikroflóry a protiparazitních účinků.

FÁZE 1: DETOXIKACE –
POSÍLENÍ OBRANNÝCH SIL ORGANISMU



Slupka jitrocelových semen, lněná semínka a sušená švestka
– mají lehce projímavé účinky, zlepšují motoriku střev.

Směs GreenGreen
– zdroj rozpustných a nerozpustných potravinových vláken, 

napomáhá k vyvedení produktů metabolismu a toxinů z organismu.

Bentonit 
– aktivní adsorbent, váže a odstraňuje z organismu toxiny, 

těžké kovy a další škodlivé látky.

FÁZE 2: OČIŠTĚNÍ – JEMNÉ OČIŠTĚNÍ STŘEV
A ODSTRANĚNÍ TOXINŮ



Lakto- a bifidobakterie 
– pro obnovení zdravé mikroflóry.

Směs GreenGreen a inulin

– zdroje potravinových vláken, které jsou potravou pro přátelskou střevní mikroflóru. 

Trávicí enzymy 
– napomáhají plnohodnotnému trávení jídla a vstřebání výživných látek.

FÁZE 3: OBNOVENÍ –
NORMALIZACE MIKROFLÓRY STŘEV A TRÁVICÍ FUNKCE



EFEKT VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ

- čistá pleť
- zdravá barva obličeje
- optimální váha
- energie a vitalita

- zdravé trávení
- správná látková výměna
- pevná imunita



ЭФФЕКТ СНАРУЖИ И ВНУТРИ

Komplexní program 
pro očištění organismu

COLO-VADA LIGHT

pevná 
imunita

zdravé 
trávení

čistá 
pleť

kontrola 
váhy

lehkost 
a energie



Colo-Vada Light

BONUSOVÉ BODY

KLUBOVÁ CENA

MALOOBCHODNÍ CENA

43

2310 CZK

1848 CZK



Jasný
návod
užívání

Zachování
navyklého

životního stylu

SADA OD CORAL CLUB ZNAMENÁ

Komplexní
účinek
složek

Exkluzivní
výrobky 



OČISTA: SNADNĚJŠÍ


