
OTÁZKY A ODPOVĚDI NA COLO-VADA LIGHT 

 

1. V čem se Colo-Vada Light liší a v čem se podobá programu Colo-Vada Plus?  

U těchto dvou programů jsou jak společné, tak i odlišné rysy:  

Společné 

- obě jsou vytvořeny kanadským vědcem – nutriologem, doktorem Albertem Zehrem.  Colo-Vada light je 

jedna z nejnovějších prací A. Zehra;   

- působení obou programů je zacíleno na aktivaci systému přirozené detoxikace organismu;  

- oba programy jsou rozpočítány na 14 dnů a sestávají ze 3 fází (detoxikace, očista a obnova). 

Rozdílné 

-  složení produktů programu; 

-  stravovací režim v 2. fázi: v průběhu 2. fáze programu Colo-Vada Light můžete konzumovat tekutou stravu: 

ovocné bujóny, šťávy. To znamená, že tato fáze nevyžaduje úplnou hladovku, ani nutnost konzumace pouze 

koktejlů z prášku Colo-Vada Mix;  

- projímavé působení Colo-Vada Light je jemnější, protože peristaltika střev se zlepšuje díky většímu příjmu 

vlákniny (když dochází k nabobtnání potravinových vláken, střeva se naplní a výsledkem je zesílení střevní 

peristaltiky) ze souboru Green Green (v 1. a 3. fázi) a Light Mix ve 2. fázi. V programu Colo-Vada Plus je 

projímavý efekt zajišťován produktem s projímavým účinkem Cascara Sagrada (Řešetlák Purshův) a prášek 

Colo-Vada Mix.   

 

2. Z jakých produktů se skládá Colo-Vada Light? 

1. fáze 

Detoxikace (5 dnů) 

2. fáze  

Očištění (4 dny) 

3. fáze  

Obnovení (5 dnů) 

D-TOX I (20 kapslí) 

D-TOX II (20 kapslí) 

Green Green (20 kapslí) 

Light Mix (12 sáčků) Assimilator (20 kapslí) 

GreenGreen (20 kapslí) 

Super-Flora (30 kapslí) 

 

1. fáze zahrnuje 3 produkty  — D-TOX I, D-TOX II a Green Green. To jsou soubory, které jsou složeny 

výhradně z rostlinných výtažků. Jejich aktivní složky zesiluje detoxikaci, aktivují činnost filtračních orgánů 

(ledviny, játra.) a posilují obranné síly organismu.    

2. fáze obsahuje jen 1 produkt – prášek Light Mix. Koktejl z prášku působí jako kartáček a jemně, přitom 

však důkladně, očišťuje střeva,  pozitivně působí na mikroflóru, chrání a obnovuje sliznice trávicího traktu.  

3. fáze zahrnuje 3 produkty – Assimilator, Super-Flora a Green Green. Assimilator – zdroj trávicích enzymů, 

Super-Flora – zdroj   probiotik (lakto- a bifidobakterií). Probiotika a enzymy napomáhají obnově trávicí 

rovnováhy. Společně s fytonutrienty z produktu Green Green obnovují správnou činnost trávicího traktu a 

organismu jako celku. 

 

 



3. Jaké aktivní složky jsou obsaženy v produktech programu? 

Složení D-TOX I:  

Květy jetele červeného, kořen lopuchu většího, kukuřičná vlákna, zeleň tymiánu obecného (mateřídouška), 

zeleň třapatky nachové, kořen zázvoru lékařského, kořen lékořice lysé.   

Složení D-TOX II:  

Kořen zázvoru lékařského, zeleň šalvěje lékařské, kořen lopuchu většího, listy artyčoku kardového, semena 

ostropestřce mariánského, listy maliníku obecného, kořen proskurníku lékařského.  

Složení Green Green:  

Zelené výhonky pšenice a ječmenu, spirulina, červená řasa (Rhodymenia palmata), plody brusnice úzkolisté, 

plody maliníku obecného, chlorela, šťáva z mladých listů pšenice a ječmenu, kořen červené řepy, plody 

ananasu chocholatého, kořen mrkve obecné.  

Složení prášku Light Mix: 

Slupka semen jitrocele, lněná semena, sušené švestky, bentonit, zelené výhonky pšenice a ječmene, 

spirulina, červená řasa (Rhodymenia palmata), plody brusnice úzkolisté, plody maliníku obecného, chlorela, 

šťáva z mladých listů pšenice a ječmenu, kořen červené řepy, plody ananasu chocholatého, kořen mrkve 

obecné.    

Složení Assimilatoru: 

Ve složení Assimilatoru najdete 8 trávicích enzymů (proteáza, amyláza, lipáza, maltóza, laktóza, celuláza, 

papain, bromeline), vitamín A, vitamín D3.   

Složení Super-Flory: 

Vyvážená kombinace probiotik – lakto- a bifidobakterií a probiotikum inulin.    

 

4. Jaké účinky mají aktivní složky v produktech programu? 

D-TOX I a D-TOX II 

Květy jetele červeného, kořen lopuchu většího, listy artyčoku kardového, semena ostropestřce mariánského, 

zeleň tymiánu obecného (mateřídoušky) zlepšují odtok žluči a filtrační schopnosti jater a žlučníku, 

normalizují látkovou výměnu. Kořeny zázvoru lékařského, lékořice lysé a proskurníku lékařského aktivují 

imunitu, zlepšují mikroflóru a mají protiparazitní účinky.    

Green Green 

Šťáva a mladé výhonky pšenice a ječmene, řasy, plody maliníku a brusnice, plody červené řepy, mrkve a 

ananasu jsou bohaté na potravinová vlákna, vitamíny a minerály, které zlepšují motoriku střev a odvádění 

odpadních látek životních pochodů a toxinů. 

Prášek Light Mix 

Při rozpuštění prášku ve vodě působí semena jitrocele, lněná semena, sušené švestky a bentonit jako 

kartáček, který pečlivě očišťuje střeva a pozitivně ovlivňuje mikroflóru.   

Assimilator — zdroj trávicích enzymů, zvětšuje celkové množství trávicích enzymů organismu. Zlepšuje 

trávení a vstřebávání jídla, zmenšuje nežádoucí projevy: meteorismus, tíhu v žaludku, zlepšuje vstřebání 

výživných látek.  

Super-Flora — zdroj probiotik (lakto- a bifidobakterií) a prebiotika inulinu. Napomáhá obnově zdravé 

mikroflóry trávicího traktu, zmenšuje nežádoucí projevy: nadýmání, tíhu v žaludku, zpevňuje imunitní 

obranu organismu. 

 

5. Jak užívat produkty z programu? 

Doporuční autora programu doktora Alberta Zehra. 



I. FÁZE (dni - od 1. do 5.)  

RÁNO VEČER 

D-TOX I 2 kapsle během jídla  D-TOX I 2 kapsle během jídla 

D-TOX II 2 kapsle během jídla D-TOX II 2 kapsle během jídla 

Green Green 2 kapsle během jídla Green Green 2 kapsle během jídla 

 

II. FÁZE (dni – od 6. do 9.) 

RÁNO PŘES DEN VEČER 

Prášek Light 

Mix 

1 sáček* Prášek Light 

Mix 

1 sáček * Prášek Light 

Mix 

1 sáček * 

* Obsah jednoho sáčku je třeba rozmíchat ve sklenici  (~ 240 ml) studené vody a ihned vypít. 

Doplňkově lze zapít ještě jednou sklenicí vody. V průběhu celého dne je nutné pít dostatečné 

množství tekutin.   

 

III. FÁZE (dni – od 10. do 14.) 

RÁNO VEČER 

Assimilator 2 kapsle během jídla Assimilator 2 kapsle během jídla 

Green Green 2 kapsle během jídla Green Green 2 kapsle během jídla 

Super-Flora 1-3 kapsle během jídla Super-Flora 1-3 kapsle během jídla 

 

6.  Jaké jsou kontraindikace? 

Individuální nesnášenlivost jednotlivých složek, těhotenství, kojení, ostré zánětlivé onemocnění trávicího 

traktu, neprůchodnost trávicího traktu. Před užitím doporučujeme poradit se s lékařem.  

Osobám s onemocněním štítné žlázy a užívajícím preparáty s jódem se musí předem poradit s lékařem 

endokrinologem. 

 

7. Jaký stravovací režim je třeba dodržovat v průběhu programu? 

Obecná stravovací doporučení: 

� dávejte přednost tekuté stravě, zeleninovým polévkám a bujónům po celou dobu procházení 

programu; 

� vynechte, nebo alespoň výrazně omezte spotřebu masových výrobků;  

� vybírejte si jídlo bohaté na vitamíny a minerály; 

� připravujte jídla na páře, vařte je nebo zapékejte v troubě; 

� pokud možno konzumujte jídlo pokojové teploty;  

� vyvarujte se dlouhých přestávek mezi jednotlivými jídly (ne více jak 3 hodiny); 



� večeřte minimálně dvě hodiny před usnutím; 

� vynechte mlsání (sladkosti, sušenky, fast food) mezi hlavními příjmy jídla. 

Po celou dobu procházení programu se nedoporučuje konzumovat: 

� fast food, tučná a smažená jídla; 

� přeslazené nebo přesolené potraviny; 

� potraviny s chemickými konzervanty; 

� energetické nápoje; 

� sycené sladké nápoje; 

� černou kávu; 

� silný černý čaj; 

� alkohol. 

 

8. Jaký pitný režim je třeba dodržovat v průběhu programu?  

Během procházení programu je nutné vypít denně minimálně 1,5 litru vody. Dostatečná konzumace tekutin 

aktivuje proces očištění organismu. 

Ve 2. fázi je třeba během celého období vypít dostatečné množství tekutin: vody nebo čerstvé neslazené 

(především zeleninové) šťávy. 

     

9. Je program vhodný pro vegetariány? Jsou v programu složky živočišného původu?   

Vitamín D3, který je obsažen v Asimilátoru, je živočišného původu. Ostatní produkty neobsahují přísady 

živočišného původu. Kapsle jsou rostlinného původu ve všech produktech.   

 

10. Mohou program absolvovat těhotné a kojící ženy?   

Nedoporučuje se. 

 

11. Mohou program absolvovat děti? 

Ne, všechny produkty programu jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let. 

 

12. Pokud mám ledvinové / žlučníkové kameny / diabetes / žaludeční vředy / hypertenzi nebo nějaká jiná 

chronická onemocnění, můžu přesto podstoupit program?   

Ve fázi zhoršení onemocnění se nedoporučuje. V ostatních případech je třeba poradit se s lékařem.   

 

13. Jaké protiparazitní složky obsahuje program?   

Protiparazitními účinky disponují aktivní složky souborů D-TOX I a D-TOX II:  kořen proskurníku, kořen 

lékořice, kořen lopuchu, zeleň šalvěje, listy maliníku. 

 

14. Mohu – budu-li chtít -  doplnit program dalšími protiparazitními produkty od Coral Clubu?  

Ano, pokud chcete, můžete zesílit protiparazitní účinek programu ještě dalšími protiparazitními produkty od 

Coral Clubu (například ParaFight, Česnek, Listy Ořešáku Černého -Black Walnut Leaves, Coral Černý Ořech - 

Coral Black Walnut). 

15. Pokud v průběhu kurzu onemocním a budu mít horečku, můžu přesto pokračovat v užívání produktů 

ze souboru Colo-Vada Light?   

Doporučujeme příjem přerušit a obnovit ho až po odeznění ostrých příznaků intoxikace.   

 



16. Je možné dokoupit nové produkty, zahrnuté do programu Colo-Vada Light (D-TOX I, D-TOX II, 

GreenGreen, LightMix) každý zvlášť, jako to bylo možné u programu Colo-Vada Plus? Je možné koupit si 

jednotlivé fáze programu samostatně? 

Ne, ani nové produkty programu, ani jednotlivé fáze programu Colo-Vada Light nelze koupit samostatně.     

 

17. Je možné současně s programem Colo-Vada Light absolvovat program Colo-Vada Plus nebo nějaký jiný 

program od Coral Clubu? 

Nedoporučujeme nakládat účinky jednoho programu na druhý.   

 

18. Kolikrát ročně můžu program projít?   

Doporučená četnost absolvování programu je 2-3x do roka.   

 

19. V jakých zemích se vyrábějí produkty obsažené v programu? 

Všechny produkty obsažené v programu se vyrábějí v USA. 


