
wwww.petrsvec.czz 

Proogra

Odka

m C

z na produ

P
ww

6

 

Colo‐
 

 
 
 

ukt na strán
 
 
 
 
 

zpracoval

etr Šve
ww.petrsve
602 411 94

 
 
 

‐Vad

nkách Cora

 

ec 
c.cz 
48 

da P

al Club 

verze 1.

Plus 

0 



www.petrsvec.cz    verze 1.0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 



www.petrsvec.cz    verze 1.0 

POKUD SI CHCETE UCHOVAT ZDRAVÍ A BÝT VŽDY V DOBRÉ KONDICI –  

ZAČNĚTE S OČISTOU! 

 

Program  2  Colo‐Vada  Plus  –  to  je  účinný  komplexní  program,  který  pomáhá  k  očištění  organismu  a  k 

obnově zdraví vnitřního prostředí. 

Program  je sestaven  takovým způsobem, díky kterému máte možnost získat maximální ozdravný účinek. 

Nevyvolává nepříjemné pocity a není nutné měnit obvyklý denní režim. Omezení v jídle plně kompenzují 

biologicky  aktivní  látky  z pečlivě  zvolených  přísad,  které  jsou  přímou  součástí  programu.  To  zajišťuje 

plnohodnotnou činnost všech systémů organismu bez narušení rovnováhy vitamínů a minerálů.  

 
Představujeme obnovený Program 2 Colo‐Vada Plus:  

 Nové složení a balení Vojtěšky 

 Nové složení a balení Kombinace bylin č. 2 

 Nové probiotikum ve složení (Super‐Flora)  

 Nové balení jednotlivých složek a celého komplexu  

 

SCHÉMA UŽÍVÁNÍ PROGRAMU

I. etapa ‐ 
příprava 

Komplekt č. 1 1 sáček 2x denně ráno a večer  

Super‐Flora 2 kapsle ráno půl hodiny před jídlem  

 
II. etapa ‐ 
očista 

Komplekt č. 2 1 sáček 2x denně ráno a večer  

Super‐Flora 2 kapsle ráno půl hodiny před jídlem

Prášek Colo‐Vada  1 sáček 4x denně. Před užitím obsah sáčku rozmíchat ve 
sklenici studené vody nebo šťávy, ihned vypít a zapít ještě 
jednou sklenicí tekutiny. Během užívání prášku je třeba 
vypít dostatečné množství tekutin (minimálně 1,5 litru 
denně) 

 
III. etapa ‐ 
obnovení 

Komplekt č. 3 1 sáček 2x denně ráno a večer  

Super‐Flora 1.den – 2 kapsle ráno půl hodiny před jídlem a 2 kapsle 
před spaním. 
2.‐3.den – 2 kapsle ráno půl hodiny před jídlem 

 

PŘED ZAHÁJENÍM PROGRAMU JE NUTNÉ SE PORADIT S LÉKAŘEM, ZEJMÉNA POKUD TRPÍTE 

CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM!   
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STRAVOVACÍ DOPORUČENÍ 

BĚHEM UŽÍVÁNÍ VÝŽIVOVÝCH BIOLOGICKY AKTIVNÍCH DOPLŇKŮ STRAVY „PROGRAM 2 COLO‐VADA 
PLUS“ 

„Program 2 Colo‐Vada Plus»  je určen pro očistu střev a organismu  jako celku a nejedná se o program na 
hubnutí. Snížení váhy v průběhu programu probíhá  jako výsledek očišťování  střev od kalových usazenin, 
kamenů, toxinů a nestrávených zbytků jídla a jako důsledek dodržení stravovacích doporučení.  

Měsíc, minimálně  dva  týdny,  před  začátkem  kůry  "Program  2  Colo‐Vada  Plus"  se  doporučuje  pít  vodu 
obohacenou  o  minerální  kompozici  „Coral‐Mine“,  aby  se  hladina  minerálů  v organismu  vyvážila  a 
minimalizovaly se tak projevy očišťovací krize. 

DOPORUČENÉ POTRAVINY 

 Různé druhy kaší připravovaných na vodě; 
 Syrová, na páře dušená, či ve vodě vařená zelenina, ovoce, saláty; 
 Do salátů se doporučuje přidávat olivový olej nebo sójovou zálivku;  
 Zeleninové polévky na vodě; 
 Vařené nebo dušené ryby; 
 Zakysané mléčné výrobky (kefír, kysané mléko, jogurt); 
 Je možné jíst sušené ovoce, citróny, syrovou červenou řepu, zelené bylinky; 
 Během dne je nezbytné vypít minimálně 1,5 litru vody, čerstvé ovocné nebo zeleninové šťávy 

(doporučuje se rozředit je vodou). 

Tyto  potraviny  pomáhají  k lepšímu  očištění  organismu  od  toxinů  a  usazenin  a  tím  samým  nenarušují 
minerální  rovnováhu  v  těle.  Je  známo,  že  čerstvě  připravené  ovocné  nebo  zeleninové  šťávy  jsou  pro 
organismus skutečnou «zdravotní  lázní». Pomáhají očistit krev a buňky, zrychlují regeneraci tkání. Kromě 
vitamínů a minerálních látek, obsahují široké spektrum dalších užitečných látek. 

POTRAVINY, KTERÉ SE DOPORUČUJE OMEZIT ČI ZCELA VYNECHAT 

 Konzervované potraviny, polotovary, instantní kaše a polévky pro rychlou přípravu; 
 Potraviny živočišného původu (maso, drůbež, mléko a mléčné výrobky, vejce apod., s výjimkou 

zakysaných mléčných výrobků); 
 Chléb, pečivo, sladkosti, cukrovinky; 
 Alkohol a to včetně piva; 
 Kávu, kakao; 
 Cukr a sůl; 
 Ovoce a zeleninu zesilující plynatost: hrozny, jablka, banány, meruňky, hrušky, dýně, luštěniny 

(fazole, hrách, čočka), kukuřice, brambory, ředkvičky, ředkev, špenát, šťovík; 
 Zcela vyloučit všechny sycené nápoje. 
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BIOLOGICKY AKTIVNÍ DOPLNĚK STRAVY 
 

«Program Colo‐Vada 2 Plus» Komplex č. 1 
Tento přípravek není lék 

 
 

Balení a obsah balení: «Vojtěška» – 2 průhledné kapsle 375 mg s práškem tmavě zelené barvy, «Soubor 
bylin č. 2»   – 2 průhledné kapsle 620 mg s práškem hnědé barvy, «Vitamín С» – 1 tableta 800 mg béžové 
barvy  se  světlými  tečkami,  «Listy  ořešáku  černého»  –  2  tablety  850 mg  tmavě  hnědé  barvy,  «Řešetlák 
Purshův (Cascara Sagrada)» – 1 tableta 900 mg světle hnědé barvy, «Ultimate» – 1 tableta 1401,6 mg žluté 
barvy s tmavě hnědými tečkami, zabaleno do jednoho sáčku.    

Složení:  
«Vojtěška»:  listy  tolice  vojtěšky,  hydroxypropylmethylcelulóza  (kapsle),  výtažek  z listů  tolice 
vojtěšky, mikrocelulóza (stabilizátor), stearan hořečnatý (emulgátor).  
«Soubor bylin č. 2»:  kořen  lopuchu  většího,  hydroxypropylmethylcelulóza  (kapsle),  česnek  setý 
(kuchyňský),  květy  jetele  lučního,  kořen  zázvoru  lékařského,  semena  ostropestřce mariánského, 
listy  maliníku  obecného,  kořen  šalvěje  lékařské,  mikrocelulóza  (stabilizátor),  oxid  křemičitý 
(stabilizátor), stearan hořečnatý (emulgátor). 
 
«Vitamín С»:  vitamín  С  (kyselina  askorbová),  orthofosforečnan  vápenatý  (stabilizátor),  citrusový  pektin 
z citrónové  kůry,  citrusové  bioflavonoidy  z oplodí  pomerančovníku  hořkého,  olej  bavlníkový 
hydrogenovaný, extrakt z plodů šípku, stearan hořečnatý (emulgátor), oxid křemičitý (protisrážlivá složka), 
povrch tabletky (polyethylenglykol, mikrocelulóza, karnaubský vosk). 

 

«Listy ořešáku černého»:  Listy  ořešáku  černého,  oxid  křemičitý  (stabilizátor),  mikrocelulóza 
(protisrážlivá  složka), oxid křemičitý  (protisrážlivá  složka), kyselina  stearová  (stabilizátor),  stearan 
hořečnatý (emulgátor). 
  
«Řešetlák Purshův (Cascara Sagrada)»: kůra řešetláku Purshova, orthofosforečnan vápenatý (stabilizátor, 
emulgátor),  oxid  křemičitý  (stabilizátor,  emulgátor),  karboxymethylcelulóza  (stabilizátor,  emulgátor), 
stearan hořečnatý (emulgátor), povrch tabletky (polyethylenglykol, voda, karnaubský vosk). 

 
«Ultimate»:  uhličitan  vápenatý,  fosforečnan  vápenatý,  vitamín  С  (kyselina  askorbová),  oxid  hořečnatý, 
mikrocelulóza (emulgátor), vitamín E, oxid křemičitý (protisrážlivé složka), kyselina stearová (stabilizátor), 
glukonát manganu, karboxymethylcelulóza (stabilizátor), zinkový glukonát, kyselina pantotenová,  inositol, 
cholin  bitartrát,  kyselina  4‐aminobenzoová,  chlorid  draselný,  fumarát  železnatý,  vitamín  A,  stearan 
hořečnatý  (stabilizátor),  vitamín  B1,  vitamín  B2,  niacin,  nikotinamid,  kajenský  pepř,  květy  heřmánku 
pravého, kořen  lékořice  lysé,  rýžové otruby, plody  šípku, vitamín B6, L‐selenomethionin, chaluhy  (hnědé 
řasy),  glukonát měďnatý,  biotin,  vitamín  D  (cholekalciferol), molybdenan  sodný,  kyselina  listová,  jodid 
draselný,  vitamín  B12  (kyanokobalamin),  pikolinát  chromitý,  povrch  tabletky  (karnaubský  vosk,  voda, 
polyethylenglykol). 
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Biologicky aktivní látky Obsah v jednom sáčku
Komplex č. 1 

Vitamín А  990 µg

Vitamín В1  4,2 mg

Vitamín В2  4,8 mg

Vitamín В6  3 mg

Vitamín В12  3 µg

Vitamín С  680 mg

Vitamín D  3,3 µg

Vitamín Е  20 mg

Nikotinamid  10 mg

Kyselina pantothenová  15 mg

Kyselina listová  70 µg

Biotin   20 µg

Vápník  167 mg

Hořčík  67 mg

Zinek  2,5 mg

Železo  2,5 mg

Jód  30 µg

Selen  17 µg

Měď  0,33 mg

Mangan  2,5 mg

Molybden  17 µg

Chrom  17 µg

 

Doporučené dávkování: dospělí 2 sáčky během dne. 
Délka užívání ‐ 7 dní. 
Kontraindikace: individuální nesnášenlivost jednotlivých složek produktu, těhotenství, kojení, 
průjem, neprůchodnost střev. Osoby s onemocněním štítné žlázy a užívající preparáty obsahující 
jód se musí poradit s lékařem‐endokrinologem.  
 
Před užíváním se poraďte s lékařem.  
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BIOLOGICKY AKTIVNÍ DOPLNĚK STRAVY 
 

«Program Colo‐Vada 2 Plus» Komplex č. 2 
Tento přípravek není lék 

 
Balení: «Vojtěška» – 2 průhledné kapsle 375 mg s práškem tmavě zelené barvy, «Soubor bylin č. 2»   – 2 
průhledné kapsle 620 mg s práškem hnědé barvy, «Vitamín С» – 1 tableta 800 mg béžové barvy se světlými 
tečkami,  «Listy  ořešáku  černého»  –  2  tablety  850 mg  tmavě  hnědé  barvy,  «Řešetlák  Purshův  (Cascara 
Sagrada)» – 1 tableta 900 mg světle hnědé barvy, «Ultimate» – 1 tableta 1401,6 mg žluté barvy s tmavě 
hnědými tečkami, zabaleno do jednoho sáčku.  
   
Složení:  
«Vojtěška»:  listy  tolice  vojtěšky,  hydroxypropylmethylcelulóza  (kapsle),  výtažek  z listů  tolice 
vojtěšky, mikrocelulóza (stabilizátor), stearan hořečnatý (emulgátor).  
«Soubor bylin č. 2»:  kořen  lopuchu  většího,  hydroxypropylmethylcelulóza  (kapsle),  česnek  setý 
(kuchyňský),  květy  jetele  lučního,  kořen  zázvoru  lékařského,  semena  ostropestřce mariánského, 
listy  maliníku  obecného,  kořen  šalvěje  lékařské,  mikrocelulóza  (stabilizátor),  oxid  křemičitý 
(stabilizátor), stearan hořečnatý (emulgátor). 
 
«Vitamín С»:  vitamín  С  (kyselina  askorbová),  orthofosforečnan  vápenatý  (stabilizátor),  citrusový  pektin 
z citrónové  kůry,  citrusové  bioflavonoidy  z oplodí  pomerančovníku  hořkého,  olej  bavlníkový 
hydrogenovaný, extrakt z plodů šípku,  stearan hořečnatý (emulgátor), oxid křemičitý (protisrážlivá složka), 
povrch tabletky (polyethylenglykol, mikrocelulóza, karnaubský vosk). 

 

«Listy ořešáku černého»:  Listy  ořešáku  černého,  oxid  křemičitý  (stabilizátor),  mikrocelulóza 
(protisrážlivá  složka), oxid křemičitý  (protisrážlivá  složka), kyselina  stearová  (stabilizátor),  stearan 
hořečnatý (emulgátor). 
  
«Řešetlák Purshův (Cascara Sagrada)»: kůra řešetláku Purshova, orthofosforečnan vápenatý (stabilizátor, 
emulgátor),  oxid  křemičitý  (stabilizátor,  emulgátor),  karboxymethylcelulóza  (stabilizátor,  emulgátor), 
stearan hořečnatý (emulgátor), povrch tabletky (polyethylenglykol, voda, karnaubský vosk). 

 
«Ultimate»:  uhličitan  vápenatý,  fosforečnan  vápenatý,  vitamín  С  (kyselina  askorbová),  oxid  hořečnatý, 
mikrocelulóza (emulgátor), vitamín E (d‐alfa‐tokoferol acetát), oxid křemičitý (protisrážlivé složka), kyselina 
stearová (stabilizátor), glukonát manganu, karboxymethylcelulóza (stabilizátor), zinkový glukonát, kyselina 
pantotenová,  inositol,  cholin  bitartrát,  kyselina  4‐aminobenzoová,  chlorid  draselný,  fumarát  železnatý, 
vitamín  A,  stearan  hořečnatý  (stabilizátor),  vitamín  B1,  vitamín  B2,  niacin,  nikotinamid,  kajenský  pepř, 
květy heřmánku pravého, kořen  lékořice  lysé, rýžové otruby, plody šípku, vitamín B6, L‐selenomethionin, 
chaluhy  (hnědé  řasy), glukonát měďnatý, biotin, vitamín D  (cholekalciferol), molybdenan  sodný, kyselina 
listová,  jodid  draselný,  vitamín  B12  (kyanokobalamin),  pikolinát  chromitý,  povrch  tabletky  (karnaubský 
vosk, voda, polyethylenglykol). 
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Biologicky aktivní látky Obsah v jednom sáčku
Komplex č. 2  

Vitamín А  990 µg

Vitamín В1  4,2 mg

Vitamín В2  4,8 mg

Vitamín В6  3 mg

Vitamín В12  3 µg

Vitamín С  680 mg

Vitamín D  3,3 µg

Vitamín Е  20 mg

Nikotinamid  10 mg

Kyselina pantothenová  15 mg

Kyselina listová  70 µg

Biotin   20 µg

Vápník  167 mg

Hořčík  67 mg

Zinek  2,5 mg

Železo  2,5 mg

Jód  30 µg

Selen  17 µg

Měď  0,33 mg

Mangan  2,5 mg

Molybden  17 µg

Chrom  17 µg

 

Doporučené dávkování: dospělí 2 sáčky během dne. 
Délka užívání ‐ 4 dny. 
Kontraindikace: individuální nesnášenlivost jednotlivých složek produktu, těhotenství, kojení, 
průjem, neprůchodnost střev. Osoby s onemocněním štítné žlázy a užívající preparáty obsahující 
jód se musí poradit s lékařem ‐ endokrinologem.  
 
Před užíváním se poraďte s lékařem.  
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BIOLOGICKY AKTIVNÍ DOPLNĚK STRAVY 
  

«Program Colo‐Vada Plus» ‐ Prášek Colo‐Vada Mix 
Tento přípravek není lék 

 

 
Balení: prášek v sáčcích po 12 g. 
Složení: semena  jitrocele,  kaolinit,  citrusové  bioflavonoidy,  lecitin  (emulgátor),  sušené  švestky,  výtažek 
z kořene lékořice (stabilizátor). 
 
Oblast použití: jako  biologicky  aktivní  doplněk  stravy  –  zdroj  rozpustných  i  nerozpustných 
potravinových vláken.  
Doporučené dávkování:  dospělí  1  sáček  (12  g  prášku)  4x  během  dne.  Před  užitím  obsah  sáčku 
rozmíchejte  ve  sklenici  chladné  vody  nebo  šťávy,  ihned  vypijte  a  zapijte  ještě  jednou  sklenicí 
tekutiny. Během užívání produktu  je nezbytně nutné hlídat dostatečný příjem  tekutin  (minimálně 
1,5 litru denně). 
Kontraindikace: Individuální nesnášenlivost některých složek produktu, těhotenství a kojení, akutní 
a  chronická  onemocnění  trávicího  traktu,  žaludeční  a  dvanácterníkové  vředy  a  další  erozivní 
poruchy trávicího traktu v akutní fázi. Před použitím se poraďte s lékařem. 
 



www.petrsvec.cz    verze 1.0 

 
 

 
 

 
 
 



www.petrsvec.cz    verze 1.0 

 
BIOLOGICKY AKTIVNÍ DOPLNĚK STRAVY 

 
«Program Colo‐Vada 2 Plus» Komplex č. 3 

Tento přípravek není lék 
 

Balení a obsah balení: «Vojtěška» – 2 průhledné kapsle 375 mg s práškem tmavě zelené barvy, «Vitamín 
С»  –  1  tableta  800 mg  béžové  barvy  se  světlými  tečkami,  «DigestAble»  –  1  průhledná  kapsle  437 mg 
s práškem béžové barvy, «Řešetlák Purshův  (Cascara  Sagrada)» – 1  tableta 900 mg  světle hnědé barvy, 
«Ultimate» – 1 tableta 1401,6 mg žluté barvy s tmavě hnědými tečkami, zabaleno do jednoho sáčku.    

 
Složení:  
«Vojtěška»:  listy  tolice  vojtěšky,  hydroxypropylmethylcelulóza  (kapsle),  výtažek  z listů  tolice 
vojtěšky, mikrocelulóza (stabilizátor), stearan hořečnatý (emulgátor).  
«Vitamín С»:  vitamín  С  (kyselina  askorbová),  orthofosforečnan  vápenatý  (stabilizátor),  citrusový  pektin 
z citrónové  kůry,  citrusové  bioflavonoidy  z oplodí  pomerančovníku  hořkého,  olej  bavlníkový 
hydrogenovaný, extrakt z plodů šípku, stearan hořečnatý (emulgátor), oxid křemičitý (protisrážlivá složka), 
povrch tabletky (polyethylenglykol, mikrocelulóza, karnaubský vosk). 

 

«DigestAble»: červená řepa prášek (výplňový materiál), směs enzymů (amyláza, proteáza 4.5, alfa‐
galaktosidáza,  glukoamyláza,  proteáza  3.0,  invertáza,  papanin,  bromeline,  laktóza), 
hydroxypropylmethylcelulóza (kapsle). 
 

«Řešetlák Purshův (Cascara Sagrada)»: kůra řešetláku Purshova, orthofosforečnan vápenatý (stabilizátor, 
emulgátor),  oxid  křemičitý  (stabilizátor,  emulgátor),  karboxymethylcelulóza  (stabilizátor,  emulgátor), 
stearan hořečnatý (emulgátor), povrch tabletky (polyethylenglykol, voda, karnaubský vosk). 

 
«Ultimate»:  uhličitan  vápenatý,  fosforečnan  vápenatý,  vitamín  С  (kyselina  askorbová),  oxid  hořečnatý, 
mikrocelulóza (emulgátor), vitamín E (d‐alfa‐tokoferol acetát),  oxid křemičitý (protisrážlivé složka), kyselina 
stearová (stabilizátor), glukonát manganu, karboxymethylcelulóza (stabilizátor), zinkový glukonát, kyselina 
pantotenová,  inositol,  cholin  bitartrát,  kyselina  4‐aminobenzoová,  chlorid  draselný,  fumarát  železnatý, 
vitamín  A,  stearan  hořečnatý  (stabilizátor),  vitamín  B1,  vitamín  B2,  niacin,  nikotinamid,  kajenský  pepř, 
květy heřmánku pravého, kořen  lékořice  lysé, rýžové otruby, plody šípku, vitamín B6, L‐selenomethionin, 
chaluhy  (hnědé  řasy), glukonát měďnatý, biotin, vitamín D  (cholekalciferol), molybdenan  sodný, kyselina 
listová,  jodid  draselný,  vitamín  B12  (kyanokobalamin),  pikolinát  chromitý,  povrch  tabletky  (karnaubský 
vosk, voda, polyethylenglykol). 
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Biologicky aktivní látky Obsah v jednom sáčku
Komplex č. 3 

Vitamín А  990 µg

Vitamín В1  4,2 mg

Vitamín В2  4,8 mg

Vitamín В6  3 mg

Vitamín В12  3 µg

Vitamín С  680 mg

Vitamín D  3,3 µg

Vitamín Е  20 mg

Nikotinamid  10 mg

Kyselina pantothenová  15 mg

Kyselina listová  70 µg

Biotin   20 µg

Vápník  167 mg

Hořčík  67 mg

Zinek  2,5 mg

Železo  2,5 mg

Jód  30 µg

Selen  17 µg

Měď  0,33 mg

Mangan  2,5 mg

Molybden  17 µg

Chrom  17 µg

 

Doporučené dávkování: dospělí 2 sáčky během dne. 
Délka užívání ‐ 3 dny. 
Kontraindikace: individuální nesnášenlivost jednotlivých složek produktu, těhotenství, kojení, 
průjem, neprůchodnost střev. Osoby s onemocněním štítné žlázy a užívající preparáty obsahující 
jód se musí poradit s lékařem‐endokrinologem.  
 
Před užíváním se poraďte s lékařem.  
 

 
 
   

 


