


PRODUKTY PRO ZDRAVÍ
Z CELÉHO SVĚTA

 
 

 



1998, Toronto  
První kancelář společnosti byla otevřena v Torontu v Kanadě
v roce 1998. Od té doby jsme vytvořili rozvinutou infrastrukturu,
která svým klientům nabízí možnost výrazně zkvalitnit svůj život.



ZASTOUPENÍ
V 35 ZEMÍCH SVĚTA 

 Děláme vše pro to, abychom byli svým klientům vždy
po ruce, a proto každoročně rozšiřujeme síť svých
poboček v dalších zemích a městech.  

 

DORUČUJEME
DO 175 ZEMÍ SVĚTA 

 Nakupovat můžete v síti našich prodejen
nebo objednávat on-line s doručením
prakticky po celém světě.  



Produktové řady Coral Clubu jsou zaměřeny na komplexní řešení
problémů spojených se současným nepříznivým vnějším prostředím:
špatnou ekologií, stresem a nekvalitním stravováním.

 

200+
 produktů  

2900+
certifikátů
platných
po celém světě

 
 

10+
 produktových
řad

+
exkluzivní
výrobky 

O NAŠICH PRODUKTECH V ČÍSLECH   



* story * becoming * 
Když jsem se dozvěděl o vlastnostech drceného
korálu, známém dnes jako Coral-Mine, napadlo
mě, jak by se asi mohl změnit život miliónů lidí,
kteří nemají přístup ke kvalitní pitné vodě.

 

 
 

 

— Leonid Lapp,
prezident společnosti Coral Club

 ‘‘ 

VŠE ZAČALO VODOU  



* story * becoming * * 1997 * idea * product
Nadchl mě nápad přinášet lidem zdraví.
Od samého začátku naší společné cesty
jsem chápal, že naše činnost bude
žádaná po celém světě.

— Erik Megrabian, generální
ředitel společnosti Coral Club

 ‘‘ 

V roce 1997 se Leonid s několika
sáčky drceného korálu a svou
vizí setkal s Erikem Megrabianem,
kterého tato myšlenka zaujala
stejně, jako jeho.

 

 



* 1997 * idea * product hydrate 
the world

Napojit svět vodou — znamená odhalit radost ze zdravého života.
Víme, že zdraví každého z nás začíná právě u správného příjmu tekutin.



NAŠE VLAJKOVÁ LOĎ 

Coral-Mine je už 20 let tím nejjednodušším
a nejdostupnějším řešením, jak získat kvalitní vodu,
která je pro organismus optimální.  

Coral Club má bohatou zkušenost s vývojem a nabídkou
produktů na zlepšení kvality a vlastností vody. V nabídce
společnosti jsou unikátní řešení, která prokazatelně
pomohla miliónům lidí.



* idea * products *
ODRAZOVÝ MŮSTEK
K VYŠŠÍM CÍLŮM

 
 

Coral-Mine není jen vlajkovou lodí společnosti, ale stal
se i odrazovým můstkem k vyššímu cíli: nabízet celému
světu přírodní, efektivní a bezpečná řešení pro zlepšení zdraví.



speci
nature * technology

 * 
qu

al
ity

 * safety *PĚT ZÁKLADNÍCH
PRINCIPŮ VÝROBY

 
 

V nabídce Coral Clubu najdete širokou škálu produktů
obsahujících komponenty ze všech koutů světa.
Všechny mají jedno společné: při jejich výrobě
se přísně dodržuje pět základních principů.

 
 

 



peciality * nat01
KVALITA BEZ KOMPROMISŮ  

Výrobní haly, kde produkty Coral Club
vznikají, jsou certifikovány standardy
GPM, ISO a HACCP.

 



02
MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST PRODUKTŮ 

V našich produktech nenajdete:

geneticky
modifikované

látky

hormony lepek škodlivé
konzervanty

pesticidy
a herbicidy

zvýrazňovače
chuti

umělé
aromatizátory

ftaláty



03
ZKUŠENÍ SPECIALISTÉ  

Specialisté v oblasti biochemie a dietologie, kteří využívají nejnovější
studie a technologie:

Dr. Song Hae Bok Dr. Albert Zehr

Dr. Stephan Auberger Robert Thiedemann

Dr. Niels Dusek

Keiko Kitamura



04
NA JEDNÉ VLNĚ S PŘÍRODOU 

Naše produkty jsou vyráběny z přírodních
komponentů s prověřenými léčivými účinky
a díky vědeckým poznatkům jsou představeny
ve vyvážené a biodostupné formě.



re * techn

05
TECHNOLOGIE BEZ HRANIC  

Zaměřujeme se na celosvětově úspěšné
technologie, jejichž využití napomáhá zajistit
nejvyšší kvalitu našich produktů.
Snaha nacházet stále efektivnější řešení
ke zlepšení zdraví nás motivuje k tomu,
abychom hledali nové technologie po celém
světě. Právě díky tomu se naše výrobky vyrábějí
v USA, Japonsku, Německu, Kanadě, Francii,
Rusku, Nizozemí, Arménii, Norsku, Jižní Koreji
a na Tchaj-wanu.

. 

 

* health concept * hea*



* health concept * hea*
Péče o své zdraví je klíčem k plnohodnotnému,
aktivnímu a dlouhému životu.

 
 

Coral Club je první společnost zabývající se zdravým
životním stylem, která vypracovala vlastní koncepci
zdraví, založenou na udržování vyváženého množství
vody v organismu, zdravém stravování, obohacování
organismu potřebnými nutrienty a čistém
a bezpečném prostředí.

KONCEPCE ZDRAVÍ  



* health concept * hea** health concept * he
JEDINEČNÁ KOMPLEXNÍ
ŘEŠENÍ: účinně,
pohodlně a výhodně

 
 

Prokazatelně efektivní produktové programy,
založené na dlouholetých zkušenostech.



* health concept * he

Coral Club – to je společenství stejně smýšlejících lidí, kteří
si volbou naší produkce vybrali změnu k lepšímu.

Zdravý způsob života — to je životní styl naší komunity
a Coral Club je místem, kde se setkávají lidé
vyznávající tytéž hodnoty: zdraví, krásu a osobní rozvoj.

MYŠLENKA SJEDNOCUJE,
MOTIVUJE A VEDE



* idea * products *

Doporučovat produkty, kterým člověk sám věří,
umožňuje lépe se rozvíjet v již
zaběhnutém a naladěném systému.

 

Víme, jakou cenu má doporučení založené na lásce
k produktům a vlastní zkušenosti. Proto je naším
podnikáním - doporučení. Přirozené. Pochopitelné.
Upřímné. Takové, které vychází ze srdce.

 

 

ZÁKLADEM PODNIKÁNÍ
JE LÁSKA K NAŠIM
PRODUKTŮM A POCHOPENÍ
JEJICH DŮLEŽITOSTI

 
 

 



030201

VYBERTE SI ZPŮSOB SPOLUPRÁCE 
Coral Club pomáhá plnit sny každého člověka, který chce být zdravý, úspěšný, který se nechce obávat
o svou budoucnost a chce být obklopen přáteli a partnery, s nimiž sdílí společnou vizi.

 

SPOTŘEBITEL DISTRIBUTOR PARTNER



* Consumer * ConsumermDoporučujte naše produkty, které sami užíváte.
Získáte bonusy, které můžete použít k úhradě
svých nákupů.

SPOTŘEBITEL 

-20% sleva na všechny naše produkty

+5% cashback za uskutečněné nákupy
na základě vašeho doporučení

+10% cashback z vašich vlastních nákupů

produktové akce a speciální nabídky

komunita, která se dělí o své zkušenosti
v oblasti zdravého životního stylu

* distributor * 



* Consumer * Consumerm ** distributor * distributorVěnujte této činnosti několik hodit týdně a získejte 
doplňkový příjem.

 

VÝHODY PREMIUM SPOTŘEBITELE

DISTRIBUTOR  

+
DALŠÍ MOŽNOSTI:

 

podpora týmu a kouče

přístup ke školícím materiálům a možnost
získávat vědomosti v oblasti zdraví, podnikání
a marketingu

 

účast na akcích společnosti



distributor * business * partnerRozvíjejte svoji distributorskou síť, předávejte své zkušenosti
členům svého týmu a změňte svůj vedlejší příjem za hlavní.

OBCHODNÍ PARTNER 

cestujte po celém světě spolu
s TOP-lídry společnosti

zapojte se do systému rozvoje byznysu
s programem Autobonus a Bonus nemovitosti

vychovejte si tým lídrů a pomáhejte tisícům
dalších lidí k dosažení jejich cílů

učte se od těch nejlepších a nejzkušenějších
a staňte se profesionálem ve svém oboru

 

získejte uznání za své úspěchy na nejvyšší úrovni



* business * partner *




