
Nutripack
Obohacení jídelníčku 
o přírodní nutrienty



K PLNOHODNOTNÉMU 
ŽIVOTU ČLOVĚK POTŘEBUJE
NEJRŮZNĚJŠÍ 
VÝŽIVNÉ
LÁTKY

(z vody 
a

potravin)

psychický stav

kognitivní 
schopnosti

vzhled
(kůže, vlasy,

nehty)

délka života

odolnost nálada

látky

výživné



ZDROJE VÝŽIVNÝCH LÁTEK

bílkoviny

tuky

sacharidy

vitamíny

minerály (mikro- a 
makroelementy)

probiotika

vláknina



ROLE VÝŽIVNÝCH LÁTEK

•Hlavní stavební materiál v organismu

• Katalyzátor mnohých biochemických 
reakcí

•Regulují mnohé nitrobuněčné procesy

•Zajišťují fungování imunitního systému

BÍLKOVINY

•Záložní zdroj energie

•Nezbytný strukturní prvek 
buněčných membrán, mozku a 
nervového systému

•Napomáhají vstřebávání v tuku 
rozpustných vitamínů

• Nenahraditelný zdroj energie

• Nadbytek se přeměňuje na 
rezervní zásoby energie 
(glykogen)

• Jsou součástí třecích 
povrchů kloubů

TUKY SACHARIDY



• Jsou důležité pro imunitní systém

• Chrání organismus před účinky volných 
radikálů

• Napomáhají regeneraci tkání

VITAMÍNY MINERÁLY

• Regulují činnost kardiovaskulárního, imunitního, 
nervového, trávicího systému

• Důležité pro zdraví kostí, zubů, chrupavek

• Regulují rovnováhu vody a solí v organismu

ROLE VÝŽIVNÝCH LÁTEK

Účastní se mnohých výměnných procesů v organismu a zároveň je řídí



ROLE VÝŽIVNÝCH LÁTEK

• obnovují mikroflóru střev

• zlepšují trávení

• snižují alergické reakce

• posilují imunitu

PROBIOTIKA
(užitečné 
bakterie)

VLÁKNINA
(potravinová 
vlákna)

• je potravou pro užitečné bakterie

• zlepšuje trávení

• podílí se na detoxikaci organismu

• napomáhá regulovat úroveň cukru v krvni



ROZDÍLY MEZI VYVÁŽENOU STRAVOU 
A SOUČASNÝM BEŽNÝM JÍDELNÍČKEM

Běžná současná stravaVyvážená strava

BÍLKOVINY
živočišné
rostlinné

PROBIOTIKA

VITAMÍNY
A MINERÁLY

SACHARIDY
jednoduché
složené
VLÁKNINA

TUKY
nenasycené
pevné a nasycené

FOSFOLIPIDY

sacharidy sacharidy



V ČEM JE PROBLÉM 
DNEŠNÍHO BĚŽNÉHO 
JÍDELNÍČKU?

NEDOSTATEK: 

●vitamínů, 

●minerálů

●vlákniny

●nenasycených tuků

●probiotik

Rafinované potraviny*, fastfood, mimosezónní 
ovoce a zelenina, mléčné výrobky obsahující 
rostlinné tuky, nadbytek tuků živočišného 
původu a celkově jednotvárná strava vytvářejí 
v organismu

NADBYTEK: 

●«rychlých» cukrů, 

●pevných a nasycených tuků

●soli



KOLIK JE VE SKUTEČNOSTI VITAMÍNŮ 
V MIMOSEZÓNNÍM OVOCI A ZELENINĚ?
Mimosezónní ovoce a zelenina se pěstují ve sklenících nebo na plantážích v tropickém podnebí.
První případ vede k nahromadění chemických látek v plodu – urychlovačů růstu a zrání.
Druhý vede k nedostatečnému nahromadění vitamínů.

Jak se ovoce a 
zelenina dostanou 
do obchodu?

ČASOVĚ NÁROČNÁ DOPRAVA NEBO DLOUHÁ DOBA SKLADOVÁNÍ
VÝZNAMNĚ SNIŽUJÍ OBSAH ŘADY VITAMÍNŮ

Skladují se 
na pultu 
prodejny

dopravují se 
do skladu

Plody se 
pěstují ve 
skleníku

Plody 
se sklízejí 
nezralé

dozrávání 
v plynové komoře 
3-7 dnů

doprava 
vyžaduje čas

doručení do 
distribučního 
centra



RACIONÁLNÍ
PŘÍSTUP K JÍDLU:

DOPLNIT
NEDOSTATEK —
UPRAVIT
PŘEBYTEK

snížit
spotřebu

soli a cukru

nepřejídat se

dodržovat
stravovací

režim

doplnit
nedostatek
vitamínů, 
minerálů,

aminokyselin

obohatit 
mikroflóru 

střev

probiotika +
vláknina

upravit
pitný
režim

voda +
minerály

vitamíny + 
minerály + 

aminokyseliny



OBOHACENÍ STRAVY
O CENNÉ NUTRIENTY

Nutripack — nutrienty, 
darované samotnou přírodou

● Zdroj deficitních nutrientů

● Komplexní podpora celého organismu

● Chytrý přístup k pravidelnému 

stravování



30 dnů

6 produktů: Coral Alfalfa, 
Premium Spirulina, Coral 
Lecithin, Omega 3/60, 
B-Kurunga, Coral-Mine

Přírodní nutrienty:
fytonutrienty, fosfolipidy, 
PUFA omega-3, probiotika, 
minerály

přehledné schéma 
užívání

NUTRIPACK: UŽITEK NUTRIENTŮ 
V JEDNÉ KRABIČCE



na doplnění 
nedostatku 
vitamínů

FYTONUTRIENTY

na regulaci 
acido-basické 
rovnováhy

MINERÁLY

na zlepšení 
mikroflóry 
střev

PROBIOTIKA 
A VLÁKNINA

na posílení 
obranyschopnosti 
organismu

FOSFOLIPIDY 
A PUFA

NUTRIPACK — KOMPLEXNÍ 
PŮSOBENÍ VŠECH SLOŽEK



CORAL ALFALFA — ZDROJ 
VLÁKNINY , VITAMÍNŮ 
A MINERÁLŮ

● Obsahuje vitamíny A, E, K, D, B1, B2, B12, 

všechny nenahraditelné kyseliny

● Kontroluje hladinu cukru a «špatného» 

cholesterolu v krvi

● Zlepšuje látkovou výměnu

● Zvyšuje práceschopnost



● Zdroj snadno stravitelné rostlinné bílkoviny a 

vzácného antioxidantu fykocyaninu a 

chlorofylu.

● Pomáhá zásobování organismu kyslíkem.

● Zpevňuje buněčné membrány.

PREMIUM SPIRULINA — ZDROJ 
VZÁCNÉHO ANTIOXIDANTU A 
ROSTLINNÉ BÍLKOVINY



B-KURUNGA — SYMBIÓZA 
“CHTYRÝCH” PROBIOTIK

● Vyvážený zdroj laktobakterií

● Chrání střeva před patogenními 

bakteriemi

● Obnovuje komfortní trávení

● Zlepšuje stav kůže

● Posiluje imunitu



CORAL LECITHIN — ZDROJ
«STAVEBNÍHO» MATERIÁLU 
PRO BUŇKY

● Obsahuje fosfolipidy — hlavní stavební 

materiál buněčných membrán

● Zlepšuje paměť, posiluje nervový 

systém

● Je nezbytný pro normální činnost jater 

a mozku



OMEGA 3/60 — ZDROJ 
NENAHRADITELNÝCH 
MASTNÝCH KYSELIN

● Nenahraditelný nutrient, kterého je v 

dnešní běžné stravě velmi málo

● Snižuje riziko vzniku kardio-

vaskulárních onemocnění

● Podporuje kognitivní funkce mozku

● Podporuje zdraví kůže a vlasů



● Obohacuje vodu přírodními minerály: 

vápník, hořčík, draslík

● Reguluje minerální rovnováhu v organismu

● Zlepšuje chuťové vlastnosti vody

CORAL-MINE — ZDROJ 
UŽITEČNÝCH MINERÁLŮ 
Z JAPONSKÉHO MOŘE



PESTROST
JÍDELNÍČKU

VYVÁŽENÝ 
KOMPLEX 

NUTRIENTŮ

UNIKÁTNÍ
PŘÍRODNÍ
SLOŽKY

Nutripack
Sada na obohacení jídelníčku 

o přírodní nutrienty

VYSOKÁ
BIODOSTUPNOST



Přehledný
rozpis
užívání

Sada
za výhodnou

cenu

SADY OD CORAL CLUBU ZNAMENAJÍ

Komplexní 
účinek 
složek

Koncepční
přístup

ke zdraví



Nutripack

BONUSOVÉ BODY

KLUBOVÁ CENA

MALOOBCHODNÍ CENA

57

2700 CZK

2160 CZK



Nutripack
Příroda pro vaše zdraví



Snímek 23

ЕД1 варианты:

Нутрипэк. Ваш полноценный рацион

Нутрипэк. Лучший рацион каждый день.

Нутрипэк. Полноценно.

Нутрипэк. Питание лучше

Нутрипэк. В вашу пользу

Нутрипэк. Природа твоего здоровья

Нутрипэк. Мой правильный рацион.

Нутрипэк. Здоровое питание от природы

Нутрипэк. Все, что нужно от природы
Евгения Доронина; 18.2.2020


