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Cílený program
Zdravý střevní trakt

Komplexní ozdravění 

střev a celého trávicího traktu

Podpora imunity.
Zahrnuje vše nezbytné.
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«Všechny 
nemoci mají 
počátek ve 
střevech»

Hippokrates předpokládal, že 
zdraví člověka je přímo 
závislé na tom, jak pracují 
jeho střeva. 
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Poruchy činnosti střevního traktu = oslabená imunita = zdravotní problémy
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Škodlivá 
mikroflóra má 

ráda rychlé 
sacharidy

Užitečná mikroflóra 
potřebuje vlákninu a 

mléčné zakysané 
výrobky
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Rovnováha mikrobiomu = zdraví celého organismu!

Celková váha všech bakterií ve střevech 

průměrného člověka je 1,5 kg. 

Je důležité, aby tato «společenství» 

žilo v harmonii!

1.5 kg
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70%
70 % všech buněk, zajišťujících imunitu 

organismu, se nachází ve sliznici střev! 

Poruchy v činnosti střev = oslabení imunity = zdravotní problémy
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100 
milionů
100 000 000 nervových buněk tvoří 

nervový systém střevního traktu

Poruchy činnosti střev = zhoršení činnost mozku a depresivní nálady
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0%

Pokud došlo k poruše činnosti střev, 

nutrienty se nevstřebávají 

a my trpíme na nedostatek energie. 

Poruchy činnosti střev = chronická únava a nízká práceschopnost
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Při normální aktivitě užitečné mikroflóry se 

sacharidy spalují rychleji, 

váhu máte pod kontrolou. 

100 kg

Poruchy činnosti střev = nadváha
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Pokud střeva pracují na «výbornou»,
zdraví je v pořádku! 

Jste plni energie, vypadáte a cítíte se mnohem mladší!
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• Užívání léků

• Stres

• Nevyvážená strava

• Nedostatek pohybu

Příčiny poruch činnosti střevního traktu 
a celkového zhoršení zdravotního stavu
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Jak 
ten problém 
vyřešit?
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Komplexní program –
Vyvážená kombinace produktů 

pro očistu, obnovení rovnováhy 

mikroflóry a odstranění 

deficitu nutrientů. 

Expresní metoda
Vyřešení potíží za pomoci

«zázračného prostředku» (tajná receptura 

nebo exotický produkt). Sliby rychlého a 

snadného účinku, absence dietních 

doporučení.
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Cílený program 

ZDRAVÝ STŘEVNÍ TRAKT

Targeted Program Healthy Gut
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CP «ZDRAVÝ STŘEVNÍ TRAKT» POMÁHÁ:

• Naladit činnost střev

• Zpevnit imunitní systém

• Normalizovat látkovou výměnu

• Zlepšit náladu a vnější vzhled
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PROGRAM SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ 
NA SEBE NAVAZUJÍCÍCH ETAP:

1. ŠETRNÁ OČISTA (DNY 1.-10.)
2. NORMALIZACE ČINNOSTI (DNY 11.-20.)
3. OBNOVA (DNY 21.-30.)
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1. etapa: ŠETRNÁ OČISTA
Šetrné a bezpečné osvobození organismu od nahromaděných produktů 
životních činností, toxinů a parazitů (helmintů). Očista jater, žlučníku, ledvin. 
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2. etapa: NORMALIZACE
Postupná obnova užitečné mikroflóry střev.
Zlepšení trávicího procesu a využití nutrientů.
Aktivace sekreční funkce střev.
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3. etapa: OBNOVENÍ
Trávicí funkce se dostává do normálu, obnovuje se mikroflóra střevního traktu. 
Optimalizuje se rovnováha vitamínů a minerálů. 
Normalizují se výměnné procesy. 
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KVALITNÍ VODA = ZÁKLAD OČISTY 
MINERÁLNÍ KOMPOZICE CORAL-MINE VÁS VYBAVÍ NA CELÉ OBDOBÍ PROGRAMU
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PROGRAM «ZDRAVÝ STŘEVNÍ TRAKT»  ZAHRNUJE 18 PRODUKTŮ CORAL CLUB
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OBSAHUJE VŠE!

18
produktů

karnitin

probiotika

lecitin

3 ETAPY

ROSTLINNÝCH 
SLOŽEK

PUFA

VITAMÍNY

MINERÁLY

8 enzymůtaurin

11

30
dní
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ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ VITAMÍNY
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VÁPNÍK, SÍRA, HOŘČÍK
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ROSTLINNÝCH SLOŽEK, OBSAHUJE TAKÉ:
OŘEŠÁK ČERNÝ, SPIRULINU, KAPUSTOŇ, ŘEŠETLÁK, KURKUMU, PAPAJU
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8 ENZYMŮ: 
PROTEÁZA, AMYLÁZA, LAKTÁZA, CELULÁZA, MALTÁZA, LIPÁZA, PAPAIN, BROMELAIN
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PODPORA UŽITEČNÉ MIKROFLÓRY:
LAKTOBAKTERIE, BIFIDOBAKTERIE, INULIN
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А TAKÉ:

PUFA OMEGA 3, TAURIN, KARNITIN, LECITIN
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CORAL-CLUB.COM

Skvěle se doplňuje s Programem 2 Colo-Vada Plus!
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4 důvody proč si pořídit 
CP «Zdravý střevní trakt»

Plnohodnotné a efektivní řešení 
nejdůležitějších problémů.

Pohodlné užívání: dietní doporučení, 

optimální dávkování.

Synergie aktivních složek: vitamínů, 

enzymů, probiotik, vlákniny, aminokyselin a 

dalších. 

Výhodná cena: dohromady – levněji!
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CORAL-CLUB.COM

Podpora imunity

Obsahuje vše

Systémový             Celkový                Pohodlné
přístup                  účinek                  užívání
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CORAL-CLUB.COM

CP «Zdravý střevní trakt» –

vynikající začátek kariéry, 

který dává velké možnosti k dalšímu růstu. 

Skvělý start pro nového 
distributora!
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CORAL-CLUB.COM

107,5 у.е. maloobchodní cena

86,00 у.е. klubová cena

53,0 bodů


