КАТАЛОГ
2017

Съдържание

ЗДРАВЕ
Н-500 ....................................................................... 6
АкваОкс ................................................................... 7
Активин ................................................................... 8
Алоеманан .............................................................. 9
Алтимейт .............................................................. 10
Асимилатор .......................................................... 11
Би-лурон ............................................................... 12
Биошейп ............................................................... 13
Супербарове .................................................... 14-18
Вечерна формула ................................................. 19
Витамин Е ............................................................. 20
Визи-прайм .......................................................... 21
Гинко Билоба ........................................................ 22
Готу Кола ............................................................... 23
Грифония .............................................................. 24
Дайджестабъл ...................................................... 25
Детски Вкусни Витамини ..................................... 26
Дейли Делишъс Бюти Шейк ................................ 27
Дъвчащ Калций .................................................... 28
Желязо .................................................................. 29
Заферан ................................................................ 30
Зърнастец ............................................................. 31
ИнфлаКор ............................................................. 32
Ca-Mg Комплекс ................................................. 33
Коензим Q-10 ....................................................... 34
Коластра ............................................................... 35
Комплекс 24/7 ...................................................... 36
Кора от мравчено дърво ..................................... 37
Кора от мравчено дърво с глухарче ................... 38
Кора от мравчено дърво със селен .................... 39
Корал Артишок ..................................................... 40
Корал Босвелия .................................................... 41
Корал Карнитин ................................................... 42
Корал Келп ........................................................... 43
Корал Котешки нокът ........................................... 44
Корал Лецитин ..................................................... 45
Корал Люцерна .................................................... 46
Корал-Майн .......................................................... 47
Корал Магнезий ................................................... 48
Корал Репей ......................................................... 49
Корал Сладък корен ............................................ 50
Корал Таурин ........................................................ 51
Корал Хлорела ...................................................... 52
Корал Черен орех ................................................. 53
Корал Цинк 15 ....................................................... 54
Coral Club
2

Лакс-Макс .............................................................
ЛимФлоу ...............................................................
Листа от черен орех .............................................
МайндСет .............................................................
Масло от черен дроб на акула ............................
Мега Ацидофилус ................................................
Меджик Калций ...................................................
МСМ с Микрохидрин ..........................................
Микрохидрин .......................................................
Микрохидрин Плюс .............................................
Омега 3/60 ............................................................
Омега 3 портокал .................................................
Омега 3-6-9 ...........................................................
Опистоп .................................................................
Очанка ..................................................................
Папая ....................................................................
ПараФайт ..............................................................
Програма 2 Коло-Вада Плюс ...............................
Пауърмин .............................................................
Противити .............................................................
Про-фибър ............................................................
Селен .....................................................................
След 30 .................................................................
Слим бай Слим .....................................................
Спирулина капсули ..............................................
Спирулина таблетки .............................................
Супер-Флора .........................................................
ФанДетокс ............................................................
Фикотен ................................................................
Фито-контрол .......................................................
ФитоМикс за жени ...............................................
ФлексиКор ............................................................
Фолиева киселина ...............................................
Хидроцел ..............................................................
ЦиркуФит ..............................................................
Чесън .....................................................................
Ями Витс ...............................................................

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Съдържание

КРАСОТА
Алое гел ................................................................ 92
Балсам за устни хидратиращ .............................. 94
Джест-Уан ............................................................. 95
Измиващ гел за лице ............................................ 95
Изцеляващ балсам ............................................... 96
Крем за лице мултиактивен хидратиращ .......... 97
Крем за лице хидратиращ за
мазна и комбинирана кожа ................................ 97
Крем за тяло Cool Relief ....................................... 98
Масло от ему ........................................................ 99
Масло от чаено дърво козметично .................. 100
Микробрайт ....................................................... 101
«НутраФирм» хидратиращ душ-гел ................. 101
«НутраФирм» лосион за тяло ........................... 102
Силвър Гел .......................................................... 102

Силвър Макс Кеър ..............................................
Соли за вана с микрохидрин .............................
Тонизиращ лосион за всеки тип кожа ..............
Цитрусово-ментов балсам за коса ...................
Цитрусово-ментов шампоан .............................
С7 Пяна за дълбоко почистване на кожата ..........
С7 Пилинг крем за лице ....................................
С7 Тонизираща маска за лице
с подмладяващ ефект ........................................
С7 Серум против бръчки
за ежедневна употреба .....................................
С7 Серум против дълбоки бръчки ....................
С7 Серум за очния контур .................................
С7 Хидратиращ крем забавящ
процесите на стареене ......................................

103
103
104
104
105
108
108
109
110
110
111
111

ЧИСТОТА
Концентриран препарат за избелване
и отстраняване на устойчиви
замърсявания Alive ............................................
Концентриран прах за пране
на бели и цветни тъкани Alive ...........................
Концентриран течен препарат
за пране Alive .....................................................
Alive A Универсален почистващ препарат ...........
Alive B Препарат за баня и тоалетна .................
Alive F Препарат за подове и плочки ................

Coral Club

115
116
116
117
117
118

Alive G Препарат за стъкло и
огледални повърхности .....................................
Alive K Препарат за почистване
на мазнини в кухнята .........................................
Alive D Хипоалергенен течен препарат
за миене на съдове ............................................
Витастик ..............................................................
Витамедальон ....................................................
Неутроник ...........................................................

118
119
119
121
121
122

Съдържание
3

ната работоспособност, подобрява обмяната на
веществата и позволява на организма да устои на
неблагоприятните фактори. «Н-500» пречи на окисляването на здравите клетки и възстановява благоприятната алкална среда в организма и по този начин подобрява храненето на клетките и обмяната
на веществата.
Приложение

Н-500

«Н-500»:
• повишава енергийните резерви на
организма и затова е полезен за хора на
интелектуалния труд или хора, които са
заети в тежки производства;
• е подходящ за спортисти и за любители на
активната почивка;
• предотвратява преждевременното
стареене.

Н-500
код 91800 / 91882 / 91883
форма на отпускане 60 капсули / 90 капсули / 120 капсули
състав
Cмес Н-500 (магнезиев цитрат, калиев цитрат, калиев аскорбат, силициев диоксид, натриев борат) .............................300 мг

Продуктът «Н-500» допълва линията от продукти
с антиоксидантно действие. Той осигурява защита
от свободните радикали и по този начин помага да
се възстанови нормалната работоспособност на организма.
Действие на активните съставки
Благодарение на този продукт проблемите с преждевременното остаряване и лошото самочувствие
няма да съществуват за Вас.
«Н-500» е източник на жизнена сила, издържливост, физическа и умствена работоспособност.
«Н-500» повишава издържливостта по време на
всякакви физически натоварвания, спортни занимания или тежка работа. Този продукт помага за
намаляване нивото на млечна киселина и бързото
й оползотворяване в мускулите, като по този начин
организмът за кратко време се възстановява след
натоварване. Затова «Н-500» е подходящ за хора на
интелектуалния труд, за работещите в тежки производства, за спортисти, а също така и за любителите
на активната почивка, защото облекчава свръхнатоварването, намалява пренапрежението, повишава
еластичността и тонуса на мускулитe.
Продуктът «Н-500» увеличава енергийния потенциал на организма чрез стимулиране на синтеза на
клетъчна енергия, която се освобождава при разграждането на белтъчно-въглехидратната храна, а
това е особено важно за здравето, защото именно
запасът от енергия осигурява физическата и умствеCoral Club
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то, помага за поддържане на нормалното ниво на
холестерола.
Екстрактът от какаови зърна е източник на полифеноли и флавоноиди, които предотвратяват негативното въздействие на свободните радикали върху
клетките на организма. Именно на полифенолите
какаото дължи своя цвят и вкус, а също така и редица полезни свойства: антиокислителни, антибактериални и противовъзпалителни. Експериментално
е доказано, че полифенолът на какаото епикатехин
се усвоява бързо и напълно от организма. Какаото
влияе благотворно на главния мозък като повишава
притока на кръв към тези области, които отговарят
за бързата реакция и паметта.
Екстрактът от розмарин също е активен антиоксидант, благодарение на наличието на фенолна
киселина в състава му. Карнозиновата киселина и
нейните производни осигуряват силните антиоксидантни, стабилизиращи, тонизиращи свойства на
екстракта от розмарин.

АкваОкс
AquaOx

Приложение

код 91829
форма на отпускане: 60 растителни капсули
Състав на 1 капсула

«АкваОкс»:
• е общоукрепващо средство;
• предотвратява развитието на атеросклероза;
• осигурява активна работоспособност.

Екстракт от плодове нар................................................... 200
екстракт от плодове акаи ................................................. 200
екстракт от какаови зърна.................................................. 40
екстракт от листа розмарин............................................. 20
допълнителни вещества

мг
мг
мг
мг

«АкваОкс» е комплекс от най–мощните растителни антиоксиданти, които осигуряват оптимална работа на и сърдечно–съдовата и централната
нервна система, подобряват кръвообращението и
пропускливостта на съдовете, защитават клетките
от преждевременно стареене.
Действие на активните съставки
Екстрактът от нар съдържа елагова киселина,
проантоцианиди и комплекс от други вещества и
поради това се счита за най–силния антиокислител,
предотвратява увреждането на клетките, което би
могло да доведе до нарушаване на дейността на
мозъка, сърцето, черния дроб, бъбреците. Както сочат последните научни изследвания, екстрактът от
нар забавя прогресирането на атеросклерозата, а
ежедневната употреба на чаша сок от нар в продължение на една година предотвратява появата на
атеросклеротични плаки по съдовете. Нарът притежава много по-висока антиоксидантна активност в
сравнение с боровинката или зеления чай.
Плод акаи – още един лидер по съдържание на
антиоксиданти, необходими мастни киселини омега-3,-6,-9, витамини, минерали, аминокиселини.
Такова количество полезни вещества, съдържащи
се в един плод, извънредно рядко се среща в други
продукти. Акаи действа общо тонизиращо, подобрява циркулацията на кръвта, активира мисленеCoral Club
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рални антиоксиданти, които активно неутрализират
свободните радикали, забавят процесите на стареене, повишават издръжливостта на организма, зареждат го с енергия и стабилизират системите, гарантиращи нормалната жизнена дейност.
Действие на биологично активните компоненти

Активин
Ac vin
код 91109
форма на отпускане 60 капсули
състав
Инулин ...................................................................................... 200 мг
активин (екстракт от семките на червено грозде) ......... 150 мг
витамин С .................................................................................. 60 мг
пчелно млечице...........................................................................10 мг
муира пуама................................................................................50 мг
сибирски жен шен.......................................................................25 мг
зелено водорасло дуналиела.......................................................15 мг
оситнен корал.............................................................................15 мг
цинк (L- метионин).....................................................................15 мг
витамин Е....................................................................................10 мг
екстракти от бял трън .............................................................5 мг
гинко билоба..................................................................................5 мг
зелен чай .........................................................................................5 мг
манган.......................................................................................0,25 мг
хром ..........................................................................................0,10 мг
селен (L – селенометионин).....................................................35 мкг
мед ............................................................................................0,04 мг
молибден....................................................................................25 мкг
допълнителни вещества

В нашия организъм ежеминутно протичат огромно количество химични реакции. В резултат на
някои от тях се формират и вредните за човека
свободни радикали. Те ускоряват процесите на
стареене и участват във възникването на различни
заболявания. Тяхното образуване се засилва и в резултат на влиянието на неблагоприятните фактори
на околната среда – замърсеният въздух, цигареният дим, токсичните съединения, попаднали в организма и т.н. Освен това, с напредване на възрастта
антиоксидантната защита отслабва и човек вече не
е в състояние да се справи със свободните радикали. Резултатът от всичко това е задълбочаване на
разрушителните процеси, предизвикани от тяхното
действие. В такива случаи антиоксидантната защита
може да се засили с помощта на биологично активни добавки, съдържащи антиоксиданти.
Комплексът «Активин» включва различни натуCoral Club
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Инулин – полизахарид, състоящ се предимно
от фруктозни единици, който се явява източник на
разтворими растителни фибри за организма. Разтворимите растителни фибри стимулират растежа
и развитието на нормалната чревна микрофлора,
затова са наречени пребиотици. Нормализирането
на чревната микрофлора води до подобряване на
работата на храносмилателната система и общото
състояние на организма и активира имунната защита.
Активинът (екстракт от гроздови семки) е шампион по съдържание на природни антиоксиданти,
които неутрализират свободните радикали и предпазват клетките от увреждане. Екстрактът от гроздови семки действа като кардиопротектор, укрепва
съдовите стени, подобрява микроциркулацията и
снабдяването на мозъчните клетки с кислород Той
е 15 пъти по-активен от витамин Е, помага да се коригират възрастовите изменения, подобрява общия
тонус.
Пчелното млечице е високо хранителен продукт,
който е предназначен за изхранване на пчелните
личинки в първите дни от техния живот. В средните
векове са го наричали «кралско желе», защото заради трудното му получаване и съхранение то било
достъпно само за много богатите хора. Пчелното
млечице е мощен биостимулатор и добро общоукрепващо средство.
Витамините С и Е са не само антиоксиданти, но и
участват в синтеза на белтъците, повишават мускулния тонус, подобряват работоспособността.
Екстрактите от листата на гинко билоба и зеления чай и от семената на белия трън са богати на
витамини и флавоноиди (природни антиоксиданти), които влияят благоприятно върху кръвоносните съдове. Биофлавоноидите укрепват стените на
капилярите, потенцират действието на витамин С,
неутрализират свободните радикали
Приложение
Продуктът «Активин»:
• забавя процесите на стареене;
• повишава общия тонус;
• подобрява работата на сърдечно-съдовата система;
• подобрява паметта;
• повишава издръжливостта и ускорява оздравителните процеси

Активин

Алоеманан
Aloemannan
код 1700
форма на отпускане 60 капсули
състав
Алоеманан (концентриран сок от алое вера)..........................150 мг
лецитин .............................................................................................50 мг
ленено семе........................................................................................50 мг
калций (карбонат, казеинат), допълнителни вещества

Природата е подарила на човека много чудесни
растения, едно от които е алоето. Благодарение
на своите удивителни качества, то интензивно се
използва в продължение на векове. В народната
медицина алоето от древни времена се прилага
за подобряване на храносмилането и за защита и
възстановяване на лигавиците при различни възпалителни процеси.
Продуктът «Алоеманан» е прекрасно средство
за подобряване на храносмилането и функциите на
стомашно-чревния тракт. То има общоукрепващо,
противовъзпалително и ранозаздравяващо действие. Благодарение на синергичното действие и
тясната взаимовръзка на всички негови компоненти (алое, ленено семе, лецитин и калций), този продукт лесно се усвоява от организма, нормализира
храносмилането, защитава лигавиците на стомашно-чревния тракт и ускорява регенерацията на увредените тъкани.

От алоето са изолирани над 75 биологично активни вещества, най-важните от които са:
сапонините, които имат противовъзпалителни
качества и активно блокират действието на факторите, предизвикващи възпаление;
антрахиноните, притежаващи уникално и меко
слабително действие, което подпомага извеждането на натрупаните в организма токсини, без това да
пречи на усвояването на хранителните вещества и
на нормалните функции на тънките черва;
аминокиселините, които се използват от организма като материал за изграждането на собствени белтъци, без които регенерацията на тъканите е
невъзможна (алоето съдържа 20 от 22-те и 7 от 8-те
незаменими аминокиселини);
монозахаридите и полизахаридите, които помагат на организма да се справи с възпалителните
процеси, водещи до възникването на заболявания
на стомашно-чревния тракт, стимулират защитните
му сили, подпомагат възстановяването на увредените лигавици, подобряват храносмилането и работата на черния дроб.
Лененото семе съдържа до 40% масло, 24%
белтъци, 6-8% слузни вещества, въглехидрати, органични киселини, ензими, витамин А и Е. Слузта,
която се отделя от семената, има омекчаващо действие и образува върху лигавиците тънък слой, който ги предпазва от дразнене при контакт с различни
вещества, приети вътрешно. В лененото семе се
съдържат също и фитоестрогени, които влияят положително върху хормоналния баланс.
Лецитинът активно участва в липидната обмяна
и предпазва черния дроб от затлъстяване
Приложение
Продуктът «Алоеманан» помага при:
• гастрити, колити;
• язви на стомаха или дванадесетопръстника;
• болест на Крон;
• нарушения на чернодробните функции

Действие на активните съставки
Алоето притежава уникалната способност да активира оздравителните механизми на организма,
независимо дали той страда от язви, изгаряния,
обриви, или други клетъчни увреждания. Учените
предполагат, че ефектът на растението се дължи
на синергизма на неговите компоненти, т.е. на
съвместното действие на всички полезни вещества,
съдържащи се в него.
Coral Club
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Действие на активните съставки

Алтимейт
Ul mate
код 11681, 11691
форма на отпускане 30 и 120 таблетки
състав
Витамини:
А...........................................................................990 мкг
D3............................................................................0,33 кг
Е................................................................................20 мг
С..............................................................................180 мг
В1.............................................................................4,2 мг
В2.............................................................................4,8 мг
В6................................................................................3 мг
В12............................................................................3 мкг
никотинамид............................................................10 мг
пантотенова киселина............................................15 мг
фолиева киселина....................................................70 мкг
биотин....................................................................20 мкг
холин.........................................................................10 мг
инозитол..................................................................10 мг
минерали:
калций (карбонат/фосфат) ...................................167 мг
магнезий (оксид).......................................................67 мг
цинк (глюконат)......................................................2,5 мг
манган (глюконат)..................................................2,5 мг
желязо (фумарат)...................................................2,5 мг
мед (глюконат)......................................................0,33 мг
йод (калиев йодид)...................................................30 мкг
молибден (натриев молибдат)...............................17 мкг
селен (метионин)....................................................17 мкг
хром (пиколинат)....................................................17 мкг
калий (хлорид).............................................................5 мг
парааминобензоена киселина ....................................5 мг
кайенски лют пипер ...................................................5 мг
лайка ..........................................................................5 мг
сладък корен...............................................................5 мг
плод шипка .................................................................5 мг
допълнителни вещества

Продуктът «Алтимейт» е идеално балансиран
комплекс от витамини, минерали и растителни компоненти, който позволява на организма да си набави необходимите полезни вещества, да се предпази
от развитие на хиповитаминоза, да нормализира
работата на жизнено важните си органи и системи.
Coral Club
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Витамините А, Е и С са антиоксиданти, които
повишават съпротивителните сили на организма
спрямо инфекциите, подобряват обмяната на веществата, работата на мозъка, нервната система и
мускулите, забавят процесите на стареене.
Витамин D и калцият активират калциево-фосфорната обмяна, подпомагат растежа и възстановяването на костната тъкан, предпазват от развитие на
рахит и остеопороза.
Витамините от група B са кофактори на ензимите, участващи в клетъчното дишане и обмяната
на белтъците, участват в регулацията на висшата
нервна дейност и функциите на храносмилателната система, подобряват циркулацията на кръвта,
концентрацията на вниманието и паметта. Холинът
подобрява работата на мозъка и паметта, участва в
синтеза на белтъците и транспорта на липидите.
Цинкът поддържа хормоналния баланс на организма, а включването му в схемите за лечение на
кожните заболявания почти винаги дава положителни резултати.
Желязото участва в процесите на тъканното дишане, тъй като пренася до тъканите и органите
жизнено необходимия за тях кислород. То участва
в изработването на еритроцитите и нормализира
кръвотворенето.
Йодът е необходим за работата на щитовидната
жлеза, активира редица ензими, намалява вискозитета на кръвта. Недостигът му води до намаляване
на умствените способности и до развитие на болестта „ендемична гуша”.
Селенът осигурява на организма антиоксидантна
и детоксикационна защита, предпазва сърдечния
мускул и всички останали органи и системи от увреждащото действие на тежките метали.
Кайенският пипер, лайката, сладкият корен и
шипката нормализират апетита и храносмилането,
подобряват обмяната на веществата, подпомагат
отделянето на жлъчка, намаляват спазмите
Приложение
Продуктът «Алтимейт» съдържа всички необходими компоненти, които оптимизират
дейността на сърдечно-съдовата и нервната
система, процесите на кръвотворене и храносмилане и подобряват състоянието на кожата и
косата. Биологично активните му съставки:
• регулират витаминно-минералния баланс в
организма;
• нормализират работата на храносмилателната, сърдечно-съдовата и имунната система;
• предпазват организма от развитие на хиповитаминоза, остеопороза, рахит;
• повишават работоспособността и жизнения
тонус

Алтимейт

Асимилатор
Assimilator
код 91118
форма на отпускане 90 капсули
състав
Смес от храносмилателни ензими – 360,5 мг
протеаза ...............................................................30000 PU
амилаза ....................................................................8000 PU
лактаза.......................................................................400 PU
целулаза......................................................................200 PU
малтаза......................................................................150 PU
липаза............................................................................50 PU
папаин...................................................................600000 PU
бромелаин............................................................300000 PU
витамин А.................................................................1000 IU
витамин D...................................................................200 IU
допълнителни вещества

Когато възникне необходимост храната да се
асимилира по-добре от преди, трябва да се засилят
храносмилателните функции на стомашно-чревния
тракт с помощта на повече храносмилателни ензими. Тази група специализирани ензими разгражда
сложните хранителни вещества, постъпващи в стомашно-чревния тракт, до по-прости, които след това
преминават през лигавиците на червата и постъпват
в кръвта. При увеличен разход на храносмилателни
ензими (преяждане, консумиране на трудно смилаеми и предимно термично обработени храни), а също
така и при недостатъчно изработване на тези ензими
от самата храносмилателна система възниква необходимост ензимите да се внасят с храната с помощта на биологично активни добавки. В такива случаи
може да се използва натуралният продукт «Асимилатор», който помага да се подобри храносмилането. В неговия състав влизат основните ензими, които
са изцяло от растителен произход.

мощта на който започва процесът на храносмилане на въглехидратите в храната (тестени изделия,
зърнени храни, картофи) още в устната кухина.
Целулаза – ензим, който не се синтезира в човешкия организъм, но е необходим за разграждането на
растителните влакна (фибри). Той активно разгражда
целулозата (растителните фибри), при което се образува глюкоза. Целулазата повишава хранителната
стойност на зърнените култури, плодовете и зеленчуците.
Лактаза – ензим, който разгражда лактозата
(млечната захар) до глюкоза. Наличието му подобрява усвояването на млечните продукти.
Ензими, разграждащи белтъците
Протеаза – заедно с другите ензими (папаин и
бромелаин), разгражда белтъците до отделни аминокиселини и така подобрява качеството на усвояването им и белтъчната обмяна като цяло. Благодарение на това, се предотвратява отлагането на
неразградени белтъци по стените на червата, което
е предпоставка за възникване на гнилостни процеси.
Протеазата допринася и за унищожаването на патогенните микроорганизми и разграждането на техните белтъци, което укрепва имунитета.
Папаин и бромелаин – активно действат както в
кисела, така и алкална среда, разграждайки белтъците до отделни аминокиселини, които лесно могат да
бъдат усвоени.
Ензими, разграждащи мазнините
Липаза – ензим, който действа в тънките черва и
разгражда наситените мазнини от животински произход (месо, млечни и морски продукти), превръщайки ги в лесно усвоими мастни киселини. Този ензим помага и за усвояването на мастноразтворимите
витамини А и D.
Витамин А е антиоксидант, който укрепва съпротивителните сили на организма спрямо инфекциите
и има важно значение за клетъчния имунитет. Той
участва в мастната обмяна и защитава лигавиците.
Витамин D регулира калциево-фосфорната обмяна и повишава проницаемостта на стените на червата, което води до по-добро усвояване на веществата.
Приложение
Продуктът «Асимилатор» помага за:
• подобряване на храносмилането и усвояването на храната;
• премахване на метеоризма и тежестта след
хранене;
• снабдяването на клетките с хранителни
вещества;
• повишаване на имунитета и защитните сили
на организма.

Действие на активните компоненти
Ензими, разграждащи въглехидратите:
Амилаза – основният ензим на слюнката, с поCoral Club
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Би-Лурон
B-Luron (Hyaluron-chondroi n complex)
код 918140
форма на отпускане 2 флакона по 500 мл
състав
Хондроитин сулфат ...................................................... 300 мг
хиалуронова киселина ...................................................... 150 мг
витамин Е ............................................................................. 15 мг
допълнителни вещества

«Би-Лурон» биологически активна хранителна
добавка с хиалурон-хондроитин комплекс, който е иновационна технологическа разработка и е
предназначен за стимулиране на изработването на
собствена синовиална течност, за осигуряване храненето и възстановяването на хрущялната тъкан на
ставите.
«Би-Лурон» не отстъпва по ефективност на вътреставните инжекции с хиалуронова киселина, а
освен това, той действа едновременно на всички
стави.

по други причини синтезът й в организма намалява
и тогава се появяват проблеми със ставите. Именно
синовиалната течност осъществява храненето на
ставния хрущял и се явява основен смазочен материал за него и по този начин обезпечава движението и подвижността на ставите. А хиалуроновата киселина осигурява синтеза на синовиалната течност
и запазването й в необходимото количество: това
е едно от нейните основни биологически «задължения».
Хондроитинът е една от съставките на колагена, от която е изградена съединителната тъкан на
ставите, и съответно подпомага нормалното им
функциониране и запазването на еластичните им
свойства. Едновременно с това, той влиза в състава на структурата на ставния хрущял, предотвратява разрушаването му, намалява болките в ставите,
потиска активността на ензимите, които провокират
възпаленията в хрущялната тъкан, увеличава синтеза на вътреставната течност. Играе първостепенна
роля в синтеза на самата хиалуронова киселина,
влияе и върху фосфорно-калциевата обмяна в хрущяла.
Приложение
Оздравително действие на «Би-Лурон»:
• стимулира изработването на синовиална течност в хрущяла;
• предотвратява пораженията, износването и
разрушаването на ставите, хрущялите, връзките;
• при употреба в продължение на един месец
(веднъж на ден) запазва оздравителния си ефект
и след прилючване на приема.

Действие на активните съставки
Хиалурон-хондроитин комплекс представлява
ефективна комбинация от основните градивни материали на хрущяла - хондроитин и хиалуронова
киселина. Именно тяхното проверено в многогодишни изследвания, перфектно синергично действие влияе на активирането на клетките на увредената хрущялна тъкан. А благодарение на активната
си течна форма, тези вещества проникват лесно в
клетките на костно-мускулната система, оказвайки
своето оздравително действие.
Хиалуроновата киселина се съдържа в много
тъкани на човешкия организъм: хрущяли, кости,
стъкловидното тяло, сърдечните клапани, кожата,
синовиалната течност. Това е основната съставляваща на синовиалната или ставната течност. Без тази
течност нашите стави не могат да работят. Здравият
млад организъм сам произвежда необходимото му
количество хиалуронова киселина. С възрастта или
Coral Club
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Биошейп
BioShape
код 18021
форма на отпускане 140 таблетки
състав
Екстракт от плодовете на камбоджанска гарциния....467 мг
екстракт от листата на гимнема.................................... 40 мг
хром (пиколинат).................................................................... 40 мкг
смес от аминокиселини:
L-изолевцин ................................................................................ 60 мг
L-лизин ........................................................................................ 57 мг
L-фенилаланин .......................................................................... 52 мг
L- глутамин ............................................................................... 50 мг
L-левцин ..................................................................................... 50 мг
L-метионин ............................................................................... 50 мг
L-треонин .................................................................................. 50 мг
L-аргинин .................................................................................... 50 мг
L-валин ........................................................................................ 43 мг
L-хистидин ................................................................................. 30 мг
L-5-хидрокситриптофан ........................................................... 1 мг
витамин С .................................................................................. 10 мг
допълнителни вещества

«Биошейп» е уникален продукт, предназначен
за корекция на теглото. Приемането му в процеса
на отслабване дава възможност да се избегнат негативните последици от спазването на диети (интоксикация и връщане на предишното тегло след
прекратяване на диетата), позволява максимално
да се намалят излишните килограми и да се регулира апетита. Употребата му се препоръчва както по
време на прилагане на програми за намаляване на
теглото или чистене на организма, така и при хора,
подложени на повишени натоварвания, включително и спортисти.

използване на съществуващия. Тя съдържа два важни активни компонента, на които се дължи действието й – гимнемови киселини и гурмарин.
Гимнемовите киселини имат хипогликемичен
ефект, който се дължи на свойството им да намаляват усвояването на глюкозата в червата и да подобряват работата на задстомашната жлеза, като
възстановяват клетките, изработващи инсулин.
Гурмаринът действа върху рецепторите на езика,
като намалява чувствителността им към сладкото,
което значително намалява влечението към сладки
храни – най-честата причина за натрупване на излишни килограми.
Освен това, гимнемата има и мощно тонизиращо
действие.
Камбоджанска гарциния – в Индия в продължение на векове от плодовете на това растение се приготвя концентриран екстракт, който се използва за
подобряване на храносмилането и намаляване на
теглото. Основното действащо вещество в гарцинията е хидроксилимонената киселина, която рядко се
среща в състава на растенията. Хидроксилимонената киселина действа по два начина – потиска апетита и блокира образуването на мазнини. Екстрактът
от гарциния дава прекрасни резултати в борбата с
преяждането, наднорменото тегло и затлъстяването, без да има реактивен ефект (т.е. да предизвиква
желание да се яде повече след спирането на приема му), което не е без значение.
Хром – участва в обмяната на въглехидратите и
заедно с инсулина осигурява транспорта на глюкозата от кръвта до тъканите, където тя се използва
за получаване на енергия. Хромът води до увеличаване на запасите от гликоген в черния дроб, което
потиска центъра на апетита в главния мозък. Дефицитът на хром води до развитие на неудържимо желание за консумация на сладко.
Комплекс от аминокиселини – основният строителен материал, необходим за синтеза на белтъците в организма. А белтъчният баланс влияе ефективно и върху обмяната на липидите и въглехидратите.
Този комплекс се усвоява бързо и лесно, без да образува токсични вещества и да води до необходимост от промяна на приеманите калории.
Приложение
Съчетанието на продукта «Биошейп» с редовни
тренировки и правилно хранене помага за:
• коригиране на теглото;
• намаляване на апетита;
• премахване на влечението към сладко;
• повишаване на общия тонус;
• подобряване на състоянието на кожата.

Действие на активните съставки
Гимнема – използва се отдавна за понижаване
на нивата на кръвната захар. Името й, в превод от
индийски, означава «разрушител на захарта». Гимнемата е уникална с това, че не стимулира производството на нов инсулин, а води до поефективно
Coral Club
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^ƵƉĞƌ&ƌƵŝƚƐĂƌƐ
СуперБери Бар
SuperBerry Bar
код 91680
форма на отпускане 38 гр.
състав
Масло от кашу, паста от фурми, малинов сироп, ленени
кълнове, въздушен ориз, ягоди.
Енергийна и хранителна стойност: калории 160 ккал, калории от мазнини 60, протеини 4 г, мазнини 7 г, въглехидрати
20 г, целулоза 3 г, калций 2 %, желязо 6 %.

СуперБлубери Бар
SuperBlueberry Bar
код 91649
форма на отпускане 38 гр.
състав
Бадемово масло,фурми, боровинка, нектар от агаве, ленени
кълнове.
Енергийна и хранителна стойност: калории 168 ккал, калории от мазнини 61, протеини 5 г, мазнини 6,7 г, въглехидрати 19 г, целулоза 4 г, калций 5 %, желязо 5 %.

СуперМанго Бар
SuperMango Bar
код 91694
форма на отпускане 38 гр.
състав
Манго, стафиди, агаве, въздушно киноа, тапиока, сол, маслиново масло.
Енергийна и хранителна стойност: калории 130 ккал, калории от мазнини 15, мазнини 1,5 г, въглехидрати 30 г, целулоза 3 г, желязо 8 %, витамин А 8 %.

СуперЧери Бар
SuperCherry Bar
код 91648
форма на отпускане 38 гр.
състав
Овес, масло от кашу, фурми, сироп от агаве, ленени кълнове, вишна, оризов протеин.
Енергийна и хранителна стойност: калории 140 ккал, калории от мазнини 70, протеини 4 г, мазнини 8 г, въглехидрати
17 г, целулоза 2 г, калций 2 %, желязо 8 %, витамин А 2 %.

Coral Club
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СуперЕпъл Бар
SuperApple Bar
код 91647
форма на отпускане 38 гр.
състав
Масло от кашу, фурми, сироп от агаве, овес, ябълки, кашу,
стафиди, канела.
Енергийна и хранителна стойност: калории 139 ккал, калории от мазнини 49, протеини 3 г, мазнини 5,5 г, въглехидрати 19 г, целулоза 7,4 г, калций 5 %, желязо 7 %.

SuperFruits Bars – източник на здраве, бодрост,
енергия и отлично настроение! Блокчетата с добавки от различни плодове притежават високи вкусови
и хранителни качества и ниска калоричност. Те не
съдържат захар, консерванти, изкуствени оцветители и вещества, подсилващи вкуса, и затова са
полезни както за деца, така и за възрастни, за всички, които водят здравословен начин на живот и са
загрижени за здравето на близките си. В състава на
блокчето – само растителни компоненти от органичен произход (ядки, стафиди, ароматни парчета
плодове, горски плодове и ягоди, ленени кълнове).
Действие на активните съставки

правят мангото много полезно за зрението. Освен
това, плодът на манго съдържа набор от лесноусвоими природни захари: ксилоза, захароза, глюкоза,
фруктоза, малтоза и други.
Ябълки и вишна – превъзходни диетични плодове. И не само поради наличието на витамини РР,
група В, А, Н, К, минерали магнезий, натрий, фосфор, цинк, йод, селен и други. Ябълките са богати
на пектин, в тях се съдържа урсолова и хлорогенова
киселини – регулатори на обмяната на веществата.
Вишна – нискокалоричен плод, богат на флавоноиди, витамин С, бета-каротин, фолиева киселина,
калций, магнезий, фосфор, калий, елагова киселина
и мелатонин.

Ядките притежават нежен вкус и питателност. Те
са богати на белтъчини, въглехидрати, витамини от
В-група и А, минерали (желязо, цинк, фосфор, калций). Благодарение на разнообразния си състав те
оптимизират обмяната на протеини и мазнини, укрепват имунната и сърдечно-съдовата системи.
Стафидите запазват почти всички полезни свойства на прясното грозде. В тях се съдържа голямо
количество лесноусвоими захари, аскорбинова киселина (за укрепване на имунитета), калий и магнезий, калций, желязо и фосфор.
Агаве – източник на природните захари фруктоза и глюкоза и необходимите полизахариди, които
повишават способността на организма да усвоява
калций и препятстват за освобождаването му от
костите.
Фурмите съдържат много фруктоза, която е необходима за поддържане на силите и нормализацията
на захарта в кръвта, а освен това и аминокиселини и
витамини от група В.
Какаото повишава тонуса и подобрява настроението, стимулирайки изработването на ендорфини
- «хормони на радостта». Съдържа много магнезий,
важен елемент за сърцето и нервната система. Теобромин осигурява интелектуалната и физическа
активност през деня и спокоен сън през нощта.
Плодовете на малина, боровинка и ягода изобилстват от полезни органични киселини, пектини,
целулоза, витамини А, С, РР и от група В, минерали,
антоциани, кумарини. Те подобряват храносмилането и процесите на обмяна в организма.
Манго – слънчев екзотичен плод, богат на витамини А, В, С, D и Е, както и минерални вещества –
калций, фосфор и желязо. Витамин A и каротиноиди
Coral Club
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ĐƟǀĞ'ƌĞĞŶƐĂƌƐ
Корал Протеин Бар
Coral Protein Bar
код 91686
форма на отпускане 46 гр.
състав
Оризов протеин, сироп от агаве, паста от фурми, бадемово
масло, шоколадов чипс, плодове от блатна боровинка и сок
от блатна боровинка на прах, ленени кълнове, сусамово семе.
Енергийна и хранителна стойност: калории 170 ккал, калории от мазнини 60, протеини 9 г, мазнини 7 г, въглехидрати
19 г, целулоза 1 г, калций 4 %, желязо 2 %.

Корал Омега Бар
Coral Omega Bar
код 91688
форма на отпускане 38 гр.
състав
Бадемово масло, паста от фурми, сироп от агаве, ленени
кълнове, стафиди, сусамово семе.
Енергийна и хранителна стойност: калории 173 ккал, калории от мазнини 81, протеини 6 г, мазнини 9 г, въглехидрати
17 г, целулоза 4 г, калций 5 %, желязо 8 %.

СуперХлорела Бар
SuperChlorella Bar
код 91691
форма на отпускане 38 гр.
състав
Масло от кашу, паста от фурми, тапиока, оризов протеин,
кашу, хлорела, люцерна, ананас, сусамово семе.
Енергийна и хранителна стойност: калории 140 ккал, калории от мазнини 60, протеини 7 г, мазнини 7 г, въглехидрати
16 г, хранителни влакна 1 г, калций 2 %, желязо 15 %.

СуперСпирулина
Бар с макадамия
SuperSpirulina Bar with Macadamia Nuts
код 91681
форма на отпускане 38 гр.
състав
Масло от кашу, паста от фурми, сироп от агаве, оризов
протеин, стафиди, макадамия, спирулина, ленени кълнове,
кълнове киноа, сусамово семе.
Енергийна и хранителна стойност: калории 170 ккал, калории от мазнини 70, протеини 5 г, мазнини 8 г, въглехидрати
19 г, целулоза 3 г, калций 2 %, желязо 8 %.

Coral Club
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СуперГринс Бар
Super Greens Bar
код 91693
форма на отпускане 38 гр.
състав
Бадемово масло, фурми, сироп от агаве, протеин от кафяв
ориз, шоколадов чипс, стафиди, ленени кълнове, кълнове от
киноа, изсушен сок от трева на пшеница, изсушен сок от
трева на ечемик, сусамово семе, спирулина, плодове от синя
боровинка, плодове от малина, кълнове от броколи, сок от
червено цвекло, сок от моркови.
Енергийна и хранителна стойност: калории 173 ккал, калории от мазнини 78, протеини 2 г, мазнини 5 г, въглехидрати
14 г, целулоза 1 г, калций 1 %, желязо 4 %, витамин А 28 %.

Шоко със спирулина
Choco Spirulina Bar
код 91692
форма на отпускане 44 гр.
състав
Овес, масло от кашу, шоколад, оризов сироп, агаве, стафиди, кашу, спирулина, канела.
Енергийна и хранителна стойност: калории 200 ккал, калории от мазнини 80, протеини 4 г, мазнини 9 г, въглехидрати
25 г, целулоза 2 г, калций 2 %, желязо 8 %, витамин А 50 %.

Шоко с фъстъци /
Шоко с бадем
Choco Peanut Bar/Choco Almond Bar
код 91683/91684
форма на отпускане 38 гр.
състав
Фъстъчено масло (бадемово масло), агаве, фурми, шоколадов чипс, въздушен ориз, орехи, какао на прах, ленени кълнове, масло какао.
Енергийна и хранителна стойност: калории 170 ккал, калории от мазнини 60 (70), протеини 4 г, мазнини 7 (8) г, въглехидрати 21 г, целулоза 4 г, калций 2 (4) %, желязо 6 %.

Coral Club
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Active Greens Bars – това са продукти за здравословно хранене, в състава на които освен различни
ядки или техните масла присъстват и биологически
активни растителни компоненти, като водорасли
спирулина или хлорела, ленени кълнове, киноа, сок
от пшеница или ечемик, протеини от кафяв ориз и
други. Тези хранителни съставки се отличават с високото си съдържание на необходимите на нашия
организъм природни ПНМК /полиненаситени мастни киселини/ омега-3, -6, -9. Освен с ненаситени киселини блокчетата са обогатени с комплекс от аминокиселини, витамини, микроелементи, целулоза.
Те не съдържат захар, алергенен белтък - глутен,
консерванти, изкуствени оцветители и добавки за
подсилване на вкуса.

поненти за рационалното и балансирано хранене.
Тези водорасли благоприятно повлияват обмяната
на веществата, нормализират храносмилането, полезната микрофлора и перисталтиката на дебелото
черво, повишават самочувствието и външния вид.
Сусамово семе – източник на ПНМК /полиненаситени мастни киселини/, витамини В, С, Е, аминокиселини, протеини, минерали, включително магнезий, фосфор, желязо, калий и калций, хранителни
влакна, лецитин, фитин, бета-ситостерин. Семето
съдържа и мощния антиоксидант сезамин, способен да свали нивото на холестерола в кръвта, предупреждавайки по този начин развитието на затлъстяване и атеросклероза. Освен това, те привеждат в
нормата кръвното налягане, процесите на обмяна,
укрепват костно-мускулната маса.

Действие на активните съставки
Ленени кълнове и ленено семе – източник на
ПНМК /полиненаситени мастни киселини/ омега-3, витамини, минерални вещества. ПНМК
(α-линоленова, линолева, олеинова) понижават
нивото на холестерола в кръвта на 25 %, осигуряват
пълноценното функциониране на мозъка и очите.
Ленените кълнове съдържат най-големия процент
витамини F, Е, А и витамини от В-групата, както и
минерали (магнезий, фосфор, желязо, селен) необходими за активната работа на ЦНС /централна
нервна система/, сърцето, укрепване на имунитета,
дишане на тъканите, забавяне на процесите на стареене.
Киноа – растение, растящо най-вече в Перу и
Чили. Киноа съдържа повече протеини, от колкото
всички други житни растения, а също така съдържа
и въглехидрати, витамини от В-групата, целулоза.
В отличие от пшеницата и ориза, съдържащи неголямо количество лизин, аминокиселинния състав
на протеините на киноа е балансиран и близък по
състава към протеините на млякото. По съдържанието на фосфор тази култура не отстъпва на ориза
от най-високо качество и на много видове риба,
по съдържанието на желязо два пъти превъзхожда
пшеницата. Присъствието на целулоза в киноа позволява нормализирането на моториката на дебелото черво.
Кафяв ориз – източник на аминокиселини, включително и на валин, лейцин и лизин, необходими за
възстановяването на увредените тъкани, повишаващи издръжливостта на мускулите при натоварванията. Те са източниците на енергия в мускулните
клетки, затова приемът им често се препоръчва
през възстановителния период. Благоприятно повлияват обмяната на веществата, по-специално регулирането на холестерола в организма. Понижават
нивото на триглицеридите в кръвта и черния дроб,
предотвратявайки по този начин отлагането на неутралните мазнини. Способстват за изработване в
мозъка на хормона серотонин, помагащ за стабилизиране на настроението. Защищават от увреждания
миелиновата обвивка, обвиваща нервните влакна в
главния и гръбначния мозък, нормализират апетита
и увеличават нивото на хормона на растежа, което
особено е полезно за децата.
Водорасли (спирулина, хлорела) – важни комCoral Club
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Приложение
• източник на полезни ПНМК /полиненаситени
мастни киселини/;
• източник на лесноусвоими растителни белтъчини;
• източник на енергия и бодрост;
• укрепват сърдечно-съдовата, храносмилателната и имунната системи;
• полезни за здравето на цялото семейство.

Супербарове

действа успокояващо при депресивни и тревожни
състояния, стрес, нервни сривове. Ефектът му се
дължи на способността му да потиска излишната
активност на невромедиаторите на «импулсивното
поведение» серотонин, норадреналин и допамин.
Магнезият неслучайно е наричан антистресов
елемент. Той потиска развитието на процесите на
възбуждане в ЦНС, намалява чувствителността на
организма към външни дразнители, намалява нервно-мускулните спазми при повишена нервност.
Екстракт от шлемник байкалски – по успокояващо действие многократно превъзхожда валериана. Този ефект се дължи на съдържащата се в него
особена група флавоноиди (байкалин, скутелярин,
ороксилин), която намалява възбудимостта на ЦНС
и напрежението.
Приложение

Вечерна формула
Evening Formula
код 91832
форма на отпускане 60 капсули
състав

Продуктът «Вечерна Формула»:
• намалява емоционалното напрежение при
умора;
• помага при нервно изтощение (синдром на
мениджъра), безсъние; неврози;
• действа добре при депрессии и стрес;
• осигурява здрав сън.

Теанин ...................................................................................100 мг
екстракт от маточина.....................................................100 мг
екстракт от хмел...............................................................100 мг
екстракт от жълт кантарион.........................................100 мг
магнезий (глицинат) .............................................................75 мг
екстракт от шлемник байкалски.......................................50 мг
допълнителни вещества

«Вечерна Формула» – балансиран комплекс на
базата на известни растения с меко успокояващо
действие. Препоръчително е да се приема вечер за
успокояване.
Действие на активните съставки
Теанин – аминокиселина, която се отделя от чаените листа и която има уникални антидепресивни свойства. Теанинът стимулира изработването
на хормона допамин, намалява напрежението и
раздразнителността, помага за възстановяване на
нервната система след претоварване, подобрява
настроението, успокоява.
Екстракт от маточина - особено ценен като добро
седативно средство при нервни спазми, безсъние,
повишена възбудимост. Това се дължи на съдържащите се в това растение полифеноли, флавоноиди,
цитрал, цитронелал и кариофилен. Фенолкарбоновите киселини на маточината помагат за премахване на нервните състояния, намаляват тахикардията,
меко облекчават крампите.
Екстракт от хмел - съдържа комплекс от хмелни
киселини (гумулон, лупулин), известни със своето
успокояващо, антиконвулсантно действие. А редицата витамини от група В (В1, В3, В6) помагат при
превъзбуда, емоционални натоварвания, за възстановяване на режима на сън и бодърстване.
Жълт кантарион - съдържа хиперицин, който
Coral Club
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Витамин Е
Vitamin E
код 45960
форма на отпускане 90 капсули
състав
Витамин Е.........................................................................25,50 мг
( D-алфа токоферол - 20,68 мг, D-алфа токоферол сукцинат
- 18,54 мг, D-алфа токоферол ацетат - 14,26 мг )
допълнителни вещества

Употребата на продукта «Витамин Е» поддържа
жизнената дейност на редица важни за организма
сиситеми (сърдечно-съдова, репродуктивна, имунна) и го предпазва от развитието на сериозни заболявания, свързани с дефицит на този витамин.

те хормони и съответно – на сперматозоидите или
яйцеклетките в човешкия организъм. Така той участва в работата на важни жлези с вътрешна секреция (хипоталамус, щитовидна жлеза, надбъбречни
жлези), нормализира репродуктивните функции,
възпрепятства развитието на атеросклероза и дегенеративно-дистрофически изменения в сърдечния
мускул и скелетната мускулатура, подобрява храненето и съкратителната способност на миокарда.
Витамин Е играе важна роля в обмяната на селена, който също е антиоксидант и осигурява защитата на клетките от разрушаващото действие на
свободните радикали.
Този витамин е наречен «витамин на младостта»,
тъй като забавя процесите на стареене, предпазва
от появата на старческа пигментация и е необходим за формирането на колагена и еластина, които
възстановяват епидермиса. Освен това, витамин Е
регулира водния баланс на повърхностния слой на
кожата и я защитава от изсъхване.
Приложение
Употребата на продукта «Витамин Е» е полезна за:
• профилактика на атеросклерозата и сърдечно-съдовите заболявания;
• поддържането на функциите на половите
жлези;
• укрепването на имунната система;
• профилактика на дегенеративните изменения
в ставите и опорно-двигателния апарат;
• подобряване на състоянието на кожата.

Действие на активните съставки
В качеството си на антиоксидант витамин Е
възпрепятства процесите на прекисно окисление на
липидите, които водят до увреждане на клетъчните мембрани. Благодарение на способността си да
неутрализира свободните радикали, той защитава
и другите мастноразтворими витамини от разрушителното действие на кислородния радикал и така
подобрява тяхното използване от организма.
Основната роля на този витамин е да подпомага
клетъчното дишане, като същевременно предпазва
тъканите от пренасищане с кислород и повишава
тяхната издръжливост. Затова спортистите и хората,
водещи активен начин на живот, трябва да се погрижат да попълването на запасите от витамин Е в
организма.
Витамин Е предпазва еритроцитите от разрушаване, а капилярите – от повишаване на тяхната
проницаемост и намаляване на гъвкавостта им.
Той подобрява реологичните показатели на кръвта
и възпрепятства образуването на тромби, участва
в синтеза на хемоглобина и белтъците, подпомага
клетъчното делене и развитието на плацентата. Витамин Е помага за образуването на хормона гонадотропин, който отговаря за образуването на половиCoral Club
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Приложение
Употребата на продукта:
• помага за запазване на остротата и качеството на зрението като компенсира
дефицита на полезни вещества, необходими за
оптималната работа на очите.
• намалява умората в очите при повишено
зрително натоварване (четене, работа с
компютър, гледане на телевизия и др.)
• помага да се забави възстрастовото влошаване на зрението и появата на хронични очни
заболявания.

Визи-прайм
Visi-Prime
код 2114
форма на отпускане 30 капсули (2 блистера по
15 капсули)
състав
Рибено масло ...................................................................... 500 мг
(ПНМК Омега 3 300 мг, DHA 250 мг, EPA 30 мг)
цинк (глюконат) ................................................................... 10 мг
лутеин ................................................................................... 10 мг
витамин Е .............................................................................. 18 мг
зеаксантин ............................................................................. 2 мг
витамин В2 (рибофлавин) .................................................. 1,4 мг
допълнителни вещества

Действие на активните съставки
Полиненаситените мастни киселини Омега-3 (в
това число една от най-полезните за очната ретина
– докозахексаенова киселина) предотвратяват развитието на синдрома на «сухото око», появата на
възпаления, вляят положително върху качеството
на зрението като цяло.
Лутеин от невен и зеаксантин от лют пипер –
това са едни от основните съставки за профилактика на очни заболявания. Тези каротиноиди с изразено антиоксидантно действие защитават очите от
ултравиолетовото лъчение, предотвратяват дегенерацията на ретината в резултат на остаряването на
организма или външни фактори.
Витамини В2, Е и цинк – подобряват остротата на
зрението, адаптацията на очите към ярка светлина,
предотвратяват развитието на късогледство, възрастови изменения в очната ретина.

Coral Club

Визи-прайм
21

Гинко Билоба
Ginkgo Biloba
код 1453
форма на отпускане 60 капсули
състав
Екстракт от гинко билоба................................................ 60 мг
екстракт от листа и цветове глог................................. 20 мг
допълнителни вещества

Растението гинко билоба не случайно е наречено «дървото, удължаващо живота», и е символ на
устойчивост и дълголетие. То съдържа комплекс
полезни вещества, които имат добър ефект при нарушения на мозъчното кръвообращение, световъртеж, проблеми с паметта, исхемична болест на
сърцето, аритмии. Това е единственото известно на
науката растение, което съдържа уникалните биологично активни вещества гинколиди и билобалиди. Освен тях, в него се съдържат и флавоноидни
гликозиди (кверцетин, кемпферол), проантоциани
и минерали.
Глогът се грижи за здравето на сърцето. От листата и цветовете му са изолирани най-различни
вещества – флавоноиди, моно- и полизахариди
(сорбитол, фруктоза), минерали, етерични масла,
три-терпенови киселини, витамините А, С и Р, които
активно участват в регулацията на много физиологични процеси.

по пътя на инхибирането на тромбоцит активиращия фактор (PAF), предотвратяват тромбоцитната
агрегация и образуването на тромби, подобряват
циркулацията на кръвта.
Флавоноидните гликозиди имат мощно антиоксидантно действие – възпрепятстват прекисното
окисление на липидите и по този начин предпазват
клетъчните мембрани от разрушителното действие
на свободните радикали, повишават еластичността
и здравината на съдовите стени, намаляват пропускливостта на капилярите. Освен това, те потискат
процесите на образуване на атеросклеротични плаки, подобряват метаболизма на мозъчните клетки,
предпазват от развитието на болестта на Алцхаймер.
Глогът е богат на флавоноиди, органични киселини, етерични масла, калий, магнезий, калций,
желязо. Флавоноидите на глога потискат агрегацията на тромбоцитите, предпазват от образуването
на тромби и подобряват реологичните свойства на
кръвта, имат силно антиоксидантно действие, защитават клетките на миокарда от исхемия. Наличието на калий и магнезий в достатъчни количества
помага да се подобри кръвообращението в съдовете на сърцето, да се поддържа сърдечния мускул в
добър тонус, да се повиши неговата издръжливост
и работоспособност.
Приложение
Комплексът гинко билоба с глог:
• подобрява кръвообращението в съдовете на
главния мозък и сърцето;
• възпрепятства агрегацията на тромбоцитите
и образуването на тромби;
• подобрява способността за концентрация на
вниманието, премахва умората,
• повишава работоспособността;
• защитава сърцето и го предпазва от исхемия.

Действие на активните съставки
Гинко билоба – помага да се осигури стабилно
снабдяване на мозъчните клетки и сърцето с кислород и хранителни вещества, намалява емоционалното пренапрежение, мощно стимулира паметта и
помага за концентрацията на вниманието не само
при възрастни, но и при млади хора, подложени на
големи умствени натоварвания.
Гинколидите и билобалидите повишават еластичността на съдовите стени, имат съдоразширяващо действие, потискат възпалителните процеси
Coral Club
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Готу Kола
Gotu Kola
код 1465
форма на отпускане 60 таблетки
състав
Екстракт от листата на готу кола............................100 мг
калций (фосфат)................................................................. 75 мг
допълнителни вещества

на сърдечно-съдовата система (стрес, физическо
или умствено натоварване) те увеличават нейната
устойчивост и подобряват кръвообращението, което се дължи на способността им да разширяват коронарните артерии и така да подобряват снабдяването на сърцето с кислород и хранителни вещества.
При това, този ефект не е свързан с повишаване на
артериалното кръвно налягане и промяна на възбудимостта на миокарда.
Флавоноидите не само възстановяват обема на
кръвотока във венозната система, но влияят положително и върху лимфната система, като подпомагат регенерацията на лимфните възли. При това се
постига нормализиране на лимфния поток, подобряване на лимфния дренаж и намаляване на пропускливостта на капилярите.
Гликозидите регулират работата на сърдечния
мускул. Те са особено ефективни при сърдечна недостатъчност, получена вследствие на хипертония
(претоварване на миокарда), увреждане на сърдечните клапи или кардиосклероза.
Тритерпените, съдържащи се в растението готу
кола, имат детоксикиращ ефект, който се дължи
на способността им да стимулират функциите на
цитохромите, отговорни за извеждането на токсичните вещества и лекарствата от организма. Те
стимулират синтеза на жлъчни соли и кортикоидни
хормони, влияят на метаболизма на холестерина,
регулират жлъчкообразуващите и жлъчкоотделящите функции на черния дроб.
Приложение

«Готу Кола» е натурален продукт на основата на
знаменитото растение от Мадагаскар, наречено
«трева на паметта». Той укрепва съдовите стени, повишава тяхната еластичност, подобрява капилярното кръвообращение, активира кръвоснабдяването
на мозъка, мисловната дейност и паметта, подпомага работата на сърдечно-съдовата система.

Продуктът «Готу Кола» е полезен при:
• атеросклероза;
• влошаване на паметта;
• хронична умора, нервно напрежение, депресии;
• вегетативно-съдова дистония;
• варикозно разширение на вените.

Действие на активните съставки
Готу кола – оптимизира функциите на сърдечносъдовата система, подобрява кръвоснабдяването
и храненето на главния мозък, благодарение на
което се подобрява паметта и способността за концентрация на вниманието, както и функциите на
зрителния анализатор. Активните вещества на това
растение подобряват паметта, умствените способности и мисловната дейност, намаляват главоболието, успокояват централната нервна система при
състояния на тревожна напрегнатост и безсъние,
премахват умората. Готу кола влияе положително и
върху кръвта – стабилизира нивото на хемоглобина
и кръвната захар.
Тритерпеновите сапонини, които се съдържат в
растението, участват в образуването на колагена,
отговорен за еластичността на съдовите стени, подпомагат регенерацията на тъканите и способността
на организма бързо да се възстановява.
Флавоноидите подобряват венозното кръвообращение. Те имат кардиотонично и антиаритмично
действие, което най-ярко се проявява в условията
на кардиодепресия. При повишени натоварвания
Coral Club
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Грифония
Griﬀonia
код 91848
форма на отпускане 60 капсули
състав
Екстракт от семена грифония....................................... 50 мг
витамин В6 ............................................................................ 2 мг
витамин В12 ......................................................................... 3 мкг
допълнителни вещества

«Грифония» – продукт, който е необходим за
оптимизиране на дейността на централната и периферната нервна система. Тропическото растение
грифония и витамините от група В, действащи синергично, влияят благоприятно на работата на главния мозък, на цикъла сън – бодърстване, помагат за
премахване на дисфорията, намаляват чувството за
тревожност, депресивните състояния.

храна. Освен това тази аминокиселина помага за
потискане на сипмптомите на предменструалния
синдром: напрежение, безпокойство, емоционална
неустойчивост, раздразнителност.
Витамин В6 играе водеща роля за нормалното функциониране на централната и периферната
нервна система, защото участва в синтеза на най–
важните невромедиатори, на витамин В12. Витамин В6 е доказал своята ефективност при депресии
в редица изследвания: отговаря за усвояването на
незаменимите за мозъка аминокиселини (триптофан, цистеин, метионин) и изработването на антипсихотичните хормони серотонин и норепинефрин.
Потребността от този витамин се повишава при прием на антидепресанти и орални контрацептиви, при
стрес и емоционално натоварване.
Витамин В12. От поддържане на оптимално ниво
на този витамин в организма зависят широк спектър
от емоционални и познавателни възможности. Той
помага за предотвратяване на депресия, старческо
слабоумие и спотанности в мисленето, помага за
преодоляване на безсънието, за приспособяване
при промяна в режима на сън и бодърстване, което
се обяснява с прякото участие на цианокобаламин
в синтеза на мелатонин. В същото време дефицитът
на този витамин може да доведе до развитие на
периферни неврити, атрофия на зрителния нерв и
дегенеративни изменения на клетките на костния и
гръбначния мозък.
Приложение
«Грифония» помага при:
• депресии;
• нарушения на съня;
• неврози с различен произход;
• синдром на хроничната умора

Действие на активните съставки
Грифония – екзотично растение, родом от Западна и Централна Африка. Най–ценната част на това
растение са семената, защото съдържат природното вещество 5-хидрокситриптофан (5-HTP). Тази
аминокиселина е предшественик на най – важния
невромедиатор серотонин. Молекулите на 5-HTP
проникват лесно в мозъчните клетки, превръщайки
се в серотонин. Изследванията показват, че 5-HTP не
отстъпва по ефективност на синтетичните антидепресанти. Това вещество, заедно с витамин В6, увеличива синтеза на ендорфини, които отговарят за
положителните емоции, помага за подобряване на
настроението и възстановяване на всички фази на
здравия сън: заспиване, бърз и повърхностен сън. В
Европа 5-хидрокситриптофан (5-HTP) отдавна се използва в борбата с депресията и за подобряване на
паметта. Това вещество потиска и възбуждането на
центъра за контрол на апетита в главния мозък, като
намалява влечението най-вече към въглехидратна
Coral Club
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мост от пълноценно възстановяване на нормалното
храносмилане.
Действие на активните съставки

Дайджестабъл
DigestAble
код 46160
форма на отпускане 90 капсули
състав
Амилаза ............................................................................ 3 400 ед.
протеаза 4,5 ................................................................... 12 500 ед.
липаза ................................................................................... 72 ед.
малт-диастаза ............................................................... 405 ед.
алфа-галактозидаза ...................................................... 140 ед.
глюкоамилаза ....................................................................... 4,5 ед.
протеаза 3,0 ...................................................................... 10,7 ед.
целулаза ........................................................................... 200 ед.
инвертаза ............................................................................. 50 ед.
папаин .......................................................................... 250 000 ед.
бромелаин ................................................................ 1 280 000 ед.
лактаза ............................................................................... 250 ед.
допълнителни вещества

От физиологична гледна точка храната осигурява на организма жизненоважните за него белтъци,
мазнини и въглехидрати. Снабдяването на всички
органи и тъкани с необходимите за тях хранителни
вещества гарантира нормалната им работа, респективно – тяхното здраве. За целта храната трябва да
се разгради и усвои от организма, а този процес
протича с помощта на храносмилателните ензими.
Каквато и здравословна, пълноценна и качествена
храна да се приема, тя не може нормално да се
разгради и да достави на клетките необходимите
им хранителни вещества, ако организмът страда от
ензимен дефицит. В такива случаи на помощ идва
добавката «Дайджестабъл», която съдържа ензимите, необходими за правилното храносмилане.
Биологично активната добавка «Дайджестабъл»
е натурален продукт, който представлява балансирано съчетание от растителни храносмилателни
ензими. «Дайджестабъл» е познат на многобройните потребители на Програмата за чистене на организма «Коло-Вада Плюс» като елемент от третия
й етап. Но този комплекс може да се намери и като
самостоятелен продукт, ако съществува необходиCoral Club

Амилаза – с нея започва процесът на разграждане на въглехидратите още в устната кухина. Нормално този ензим се отделя заедно със слюнката. С
негова помощ става превръщането на въглехидратите в глюкоза. Следващият етап на храносмилането се извършва в стомаха и дванадесетопръстника,
където работят ензимите на стомашния сок и задстомашната жлеза, разграждащи белтъците и мазнините.
Протеаза – действа активно в стомашния сок и
преработва белтъците до аминокиселини.
Липаза – ензим, който се синтезира от задстомашната жлеза, и служи за разграждане на мазнините. В активна форма липазата се отделя в дванадесетопръстника, където преработва мазнините до
глицерол и мастни киселини.
Папаин – наречен е «растителният пепсин».
Получава се от плодовете на папаята и разгражда
белтъчната храна. За разлика от пепсина обаче, папаинът е активен както в кисела, така и в неутрална
или алкална среда, т.е. той не е зависим от рН на
средата.
Бромелаин – смес от протеолитични ензими,
която се получава от стеблото и плода на ананаса.
Бромелаинът е известен не само със способността
си да подобрява обменните процеси, но и със своите противовъзпалителни свойства.
Лактаза – ензим, който работи в тънките черва
и разгражда лактозата (млечната захар). Той е необходим за правилното усвояване на млечните продукти и за поддържането на нормалните функции
на храносмилателната система.
Приложение
Продуктът «Дайджестабъл» помага да се нормализират процесите на храносмилане, като:
• попълва дефицита на храносмилателни ензими;
• подобрява разграждането и усвояването на
хранителните вещества;
• регулира алкално-киселинното равновесие;
• нормализира работата на цялата храносмилателна система;
• намалява възпалението в стомашно-чревния
тракт

Дайджестабъл
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Действие на активните съставки

Детски вкусни
витамини
Yummies

код 1180
форма на отпускане 240 дъвчащи таблетки
с плодов вкус
състав
Витамин А (бета-каротин) ........................................... 1500 МЕ
витамин Д3 ....................................................................... 100 МЕ
витамин Е............................................................................... 3 МЕ
витамин С.............................................................................. 20 мг
никотинамид ....................................................................... 3,3 мг
пантотенова киселина ....................................................... 3 мг
витамин В1 .......................................................................... 0,5 мг
витамин В2 .......................................................................... 0,5 мг
витамин В 6 .......................................................................... 0,4 мг
витамин В12 ..................................................................... 1,50 мкг
калций (карбонат) ............................................................... 50 мг
магнезий (оксид).................................................................... 20 мг
желязо (фумарат) .................................................................. 1 мг
манган (глюконат) ........................................................... 0,33 мг
мед (глюконат) .................................................................... 0,1 мг
йод (калиев йодид)............................................................... 25 мкг
допълнителни вещества: декстроза, сорбитол, захароза, манитол, стеаринова киселина, матнезиев стеарат,
естествени ароматизатори с вкус на ягода и тропически
плодове

Витамините и минералите са азбуката на здравето и основата на правилната обмяна на веществата, затова е важно те да се получават навреме и в
достатъчни количества. Но съвременният начин на
хранене на децата, екологията на средата и недостатъчният престой на чист въздух водят до развитие на хиповитаминоза.
«Детските вкусни витамини» с аромат на вишни, череши и тропически плодове дават на детето
необходимите за неговата възраст и потребности
витамини и минерали. Те са нужни по всяко време на годината, тъй като осигуряват пълноценното
физи-ческо и умствено развитие на подрастващия
организъм.
Coral Club
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Витамините А и D са необходими за растежа и
развитието на детето, засилват остротата на зрението и съпротивителните сили на организма спрямо
различните инфекции, регулират калциево-фосфорната обмяна, подобряват усвояването на калция и
неговия транспорт до различните органи, предпазват от развитие на рахит.
Витамините от група В влияят благоприятно
върху нервната и сърдечно-съдовата система, подобряват физическата издръжливост и паметта.
Витамин Е е антиоксидантният защитник на
организма, осигурява нормалното съсирване на
кръвта и възстановяването на увредените тъкани,
поддържа нервната система и мускулатурата в добра форма, подпомага усвояването на другите мастноразтворими витамини (например витамин А).
Калцият е важен за образуването на костите и
за минерализацията на зъбите, укрепва мускулите, участва в изграждането на хрущялната тъкан,
обез-печава нормалното съсирване на кръвта. Недостигът на калций в организма води до развитие
на рахит и остеопороза.
Калият засилва издръжливостта на миокарда,
регулира мускулните съкращения и предаването
на нервните импулси, поддържа водно-солевия баланс.
Желязото играе важна роля в процесите на
тъканното дишане, насищайки клетките с кислород,
повишава нивата на жизнената енергия и имунната
защита, предпазва от развитие анемии.
Йодът регулира работата на щитовидната жлеза и хипофизата, тъй като е структурен елемент на
хормоните на щитовидната жлеза – тироксин (Т4) и
трийодтиронин (Т5), които засилват синтеза на АТФ.
Дефицитът на йод при децата води до нарушение
на висшата нервна дейност, до развитие на кретенизъм и ендемична гуша.
Приложение
«Детските вкусни витамини» с плодов вкус са
необходима добавка към ежедневното детско
хранене, защото:
• повишават физическата и умствената активност;
• са полезни при спазване на лечебни диети;
• набавят необходимите витамини и минерали в
случаи на авитаминоза и обезводняване (повръщане, диария, засилено потоотделяне);
• са необходими при хронични заболявания с различна етиология.

Детски вкусни витамини

Дейли Делишъс
Бюти Шейк
с вкус на малина/ванилия/шоколад
Daily DeliciousТМ Beauty Shake
Raspberry/Vanilla/Chocolate
код 211500/211600/211700, 213500/213600/213700
форма на отпускане 500 г/25 г
състав
Млечен протеин ................................................................. 7,25 г
концентрат от суроватъчен протеин ........................... 4,2 г
изолат от соев протеин ....................................................... 3 г
какао или прах от плодове малина или екстракт от ванилия, магнезий (цитрат) ..................................................... 50 мг
колаген хидролизат .......................................................... 250 мг
витамин C (аскорбинова киселина) ............................ 145,5 мг
ПАБК (параамино-бензоена киселина) ............................. 25 мг
витамин E ............................................................................... 4 мг
селен (селенометионин) .................................................. 50 мкг
пантотенова киселина ........................................................ 4 мг
мед (глюконат) .................................................................. 0,5 мг
витамин A ................................................................... 367,25 мкг
фолиева киселина ........................................................ 128,5 мкг
биотин ................................................................................ 41 мкг
никотинамид .................................................................... 4,75 мг
Допълнителни вещества

Протеиновите коктейли Daily Delicious Beauty
Shake с натурални вкусове на малина, ванилия и
какао са балансиран източник на животински и
растителен протеин в съчетание с колаген и витаминно-минерален комплекс, поддържат жизнения
тонус и физическата активност, зареждат с енергия
всеки ден.

до 40% колаген. Колаген хидроизолат, който се
съдържа в шейковете, е високоефективна форма
на животински колагена, състоящ се от три пептида
(амино-киселини): лизина, пролин и хидроксипролин. Неговата особеност се състои в това, че има
ниска молекулярна маса и затова се усвоява лесно
и работи активно и бързо. Колагенът осигурява подхранването на кожата с проетини, предотвратявайки по този начин преждевременното и стареене.
Млечен протеин и концентрат от суроватъчен
протеин за разлика от растителните съдържат всички незаменими аминокиселини, близки по структура до мускулната тъкан на човека. В сравнение с
плътния протеин суроватъчният се усвоява напълно
от организма. Той помага за възстановяване на мускулната тъкан след натоварване. За този процес
отговарят 3 незаменими аминокиселини в състава
на протеина – валин, левцин и изолевцин, които се
използват от мускулите за стимулиране на мастната
обмяна в тях, за «изгаряне» на мазнините и отделяне на допълнителна енергия.
Изолат от соев протеин – лек растителен проетин, който е полезен на първо място за тези, чийто
организъм усвоява зле обикновения казеинов протеин или има непоносимост към лактоза, както и за
хора в напреднала възраст, за вегетарианци като
заместител на месния протеин. Соевият протеин е
богат на много заменими и незаменими аминокиселини, което осигурява здрави мускули, а освен
това, той не повишава нивото на холестерола и помага контрола на теглото.
Витаминно-минерален комплекс (витамини А,
С, Е, от група В, включително В3, В7 и В9, РР, минерали магнезий, мед, селен) участва във всички видове
обмяна на веществата – въглехидратна, протеинова и мастна. Витамините и минералите подобряват
храносмилането, поддържат здравето на кожта и
мускулите, участват в синтеза на собствен колагена.
Приложение
Daily Delicious Beauty Shake:
• за здрави мускули;
• поддържат еластичността, красотата и младостта на кожата, косата и ноктите;
• играят ролята на коректор на витаминно-минералния баланс;
• повишават издържливостта и работоспособността;
• помагат за контрол на теглото.

Действие на активните съставки
Колаген – основен градивен протеин на кожата, мускулите, косата и ноктите. Кожата съдържа
Coral Club
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време всяка година се губи около килограм (!)
костна маса.
Витамин D значително повишава усвояването на
калция, подобрява минерализацията на костната
тъкан и зъбите. Ниските нива на витамин D могат да
доведат до недостатъчно усвояване на калция дори
при наличие на достатъчен прием.
Витамин C играе важна роля в синтеза и съзряването на най-важния за костната тъкан белтък – колаген, който дава на костите здравина, осигурява
тяхната устойчивост и ги предпазва от деформации.
Той е необходим и за нормалното образуване на
активната форма на витамин D. При дефицит на витамин С дори и високите дози на витамин D нямат
достатъчно добър ефект, което води до влошаване
на усвояването на калция.
Приложение

Дъвчащ калций
Chewable Calcium with Vitamins C&D
код 1071
форма на отпускане 120 таблетки
състав
Калций (карбонат)................................................................ 500 мг
витамин С ................................................................................ 10 мг
витамин Д3 .......................................................................... 200 МЕ
допълнителни вещества

Таблетките «Дъвчащ калций» с приятен ментов
вкус доставят на организма важния минерал калций и витамините С и D, които са необходими за неговото усвояване. Те са ефективно средство за профилактика на остеопорозата и остеопенията.

Разглеждайки проблема остеопороза, трябва
да обърнем внимание на следните факти:
• запасите от калций в човешките кости след
30-годишна възраст намаляват;
• всяка втора жена и всеки осми мъж могат да
развият остеопороза;
• в момента остеопенията се среща при момичета с дефицит на телесна маса още на 16-годишна възраст и тази диагноза се поставя все
по-често;
• остеопорозата е сред тези заболявания, профилактиката на които е ясно определена, а
провеждането й може да помогне да се избегне рискът от счупване на костите и развитие
на това заболяване.

Действие на активните съставки
Калцият е незаменим за човешкия организъм
макроелемент. В комбинация с необходимите
за неговото усвояване елементи, той участва във
формирането и правилното развитие на костите и
зъбите. Постъпването на необходимите количества
калций в организма наред с балансираното хранене и достатъчните физически натоварвания води
до изграж-дане на здрава костна тъкан. А това позволява да се намали риска от развитие на остеопороза, която се характеризира със загуба на костна
маса, повишена склонност на костите към фрактури
и промяна на стойката.
В последните години при тази болест се забелязва тенденция към «подмладяване». Все повече
млади хора започват да страдат от това заболяване. И причината за това е съвременният начин на
живот – хиподинамия, неправилно хранене, стрес,
тютюнопушене, употреба на алкохол.
Калцият е особено важен за жените в периода на
менопаузата, защото усвояването му се забавя в резултат на намалените нива на естрогените. В същото
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Дъвчащ калций

Желязо
Iron
код 1095
форма на отпускане 100 таблетки
състав
Желязо (бисглицинат).................................................... 11 мг
допълнителни вещества

Продуктът «Желязо» съдържа изключително
важния за човешкия организъм елемент желязо,
който го предпазва от развитието на анемии, повишава нивото на жизнената енергия и работоспособността. Органично свързаното желязо се усвоява
много по-лесно и пълно от организма. То не предизвиква нежелани реакции, което е характерно за
неорганичните железни соли – диспепсия, дразнене на стомашните и чревните лигавици, метален
вкус в устата, потъмняване на зъбния емайл.

ма. То влиза в състава на редица ензими (каталаза,
миелопероксидаза, лактопероксидаза, еозинофил
пероксидаза, тироид пероксидаза), които имат антиоксидантни, детоксикационни, антибактериални
и противовирусни свойства. Лактопероксидазата,
еозинофил пероксидазата и миелопероксидазата
са защитни ензими, които участват в разрушаването
на патогенните бактерии и вирусите. Недостигът им
в организма може да доведе до имунен дефицит.
Тироид пероксидазата е ензим, който катализира
биосинтеза на важните тироидни хормони. Желязото е необходимо и за синтеза на хемопротеините
(хемоглобин, миоглобин и други) – белтъчни молекули с важна биологична роля.
Желязото подобрява състоянието на кожата,
ноктите и косата. Структурата на кожата, ноктите и
косата се променя при недостиг на желязо. Косата
променя своя блясък и пигментация, кожата става
бледа и суха, а ноктите – чупливи и тънки.
Недостигът на желязо води до сериозни нарушения на физиологичните функции – поява на желязодефицитна анемия, повишен риск от развитие на
инфекциозни заболявания, имунен дефицит, влошаване на паметта, нарушения на съня, постоянна
умора.
Приложение
Продуктът «Желязо» се препоръчва за:
• профилактика на анемиите;
• регулиране на процесите на тъканното дишане и метаболизъм;
• възстановяване на имунитета на клетъчно
ниво;
• профилактика на кожните заболявания;
• подобряване на състоянието на кожата, ноктите и косата.

Действие на активните съставки
Желязото участва в процесите на кръвотворенето
и тъканното дишане. То се усвоява в червата, след
което преминава в кръвния поток, където се свързва
със специфичния за него транспортен белтък трансферин. Именно трансферинът пренася желязото до
местата, където то е необходимо. Желязото влиза в
състава на цитохромите и така участва в процесите на тъканното дишане (транспортира кислорода
в клетките) и синтеза на АТФ, в ензимните реакции
и в клетъчния метаболизъм. То се натрупва в слезката, черния дроб и костния мозък и се използва
от организма, когато е необходимо. Достатъчните
количества от този елемент предпазват от развитие
на желязодефицитна анемия, която се проявява с
обща мускулна слабост, нарушаване на вкуса и обонянието, чупливост на ноктите и косите.
Желязото укрепва имунитета. Адекватните количества желязо в организма са гаранция за пълноценното функциониране на неговата защитна систеCoral Club

Желязо
29

Заферан
Zaferan
код 91873
форма на отпускане 60 капсули
състав
Екстракт от куркума......................................................... 120 мг
допълнителни вещества

«Заферан» – продукт за подпомагане на дейността на черния дроб и жлъчката. В коренът на
куркумата се съдържа куркумин, който стимулира
съкращаването на жлъчния мехур, образуването на
жлъчни киселини в чернодробните клетки и отичането на жлъчния сок, намалява нивото на вредния
холестерол (липопротеини с ниска плътност).
Действие на активните съставки
Куркума – далечна роднина на джинджифила.
Жителите на Индия, Китай, Цейлон и остров Ява
я наричат „жълт джинджифил“. От всички видове
куркума най–ценната е Curcuma longa, или турмерик, ароматен корен, който се използва в много
подправки. Много от нас познават куркумата най–
вече като подправка с тънък, наподобяващ джинджифил аромат и горчиво-пикантен вкус. Специфичният цвят и аромат на това растение се дължат
именно на най–важните биологично активни вещества куркуминоиди, в това число и куркумин, както
и етерични масла.
Благодарение на тези вещества днес куркумата
се използва и като билка, която подпомага и стимулира изработването на жлъчен сок, подпомага
дейността на жлъчката и черния дроб. Куркуминоидите активно въздействат на гладката мускулатура
на жлъчния мехур, повишават тонуса му, стимулират съкращаването и изпразването на жлъчния
мехур. Те повишават синтеза на жлъчни киселини в
чернодробните клетки и заедно с това и отделяното количество жлъчен сок, ускоряват отичането му
по вътрешните чернодробни жлъчни канали и по
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този начин предотвратяват сгъстяването и застоя на
жлъчка.
Куркуминоидите помагат за подобряване на
жлъчегонните функции благодарение на холестеринорегулиращото си действие. Съдържащите
се в куркумина жлъчни киселини и фосфолипиди
действат стимулиращо и по този начин се ускорява
разграждането на холестерола с ниска плътност и
триглицеридите в жлъчката, а в резултат на това се
намалява вероятността в черния дроб и жлъчката
да се образуват холестеролови сгъстявания, които
след това се превръщат в холестеролови камъни.
Особено важно е, че куркуминоидите имат силен
антиоксидантен ефект. Те защитават чернодробните клетки от окислителни увреждания, предотвратяват окисляването на самите жлъчни киселини,
крайните продукти от обмяната на холестерола,
помагат за отделянето им. А куркуминът намалява
синтеза на простагландини и левкотриени, които са
основни медиатори на възпаленията на жлъчния
мехур.
Освен това, биологично активните вещества на
куркумата участват при изработването на специални ензими (например глутатионпероксидаза), които
защитават черния дроб от въздействието на токсините и ксенобиотиците (пестициди, препарати на
битовата химия, лекарства). Куркумата пречиства
кръвта и подобрява циркулацията , стимулира и
образуването на еритроцити. Това растение регулира обмяната на веществата, като нормализира
метаболитните процеси и подпомага усвояването
на протеините.
Приложение
«Заферан» подпомага дейността на черния дроб
и жлъчката:
• нормализира процеса на отделяне на жлъчен сок
и образуване на жлъчни киселини;
• намалява възпаленията и интоксикациите в
черния дроб;
• нормализира обмяната на веществата;
• действа антиоксидантно.

Заферан

ратното всмукване на течностите в дебелото черво,
в резултат на което обемът на фекалните маси се
увеличава и те стават по-меки, а това допълнително
засилва слабителния ефект. Дъбилните вещества в
зърнастеца имат противовъзпалително действие и
бактерицидна активност. Взаимодействието им с
чревните лигавици води до премахване на усещането за болка и до образуване на защитен филм,
който възпрепятства по-нататъшното възпаление.
Етеричните масла имат дезинфекциращи, болкоуспокояващи и тонизиращи свойства. Те потискат
много от патогенните микроорганизми и предпазват червата от възникване на гнилостни процеси.
Влизащите в състава на растението полифеноли
имат жлъчегонен ефект – засилват секреторните и
деток-сикационните функции на черния дроб, нормализират отделянето на жлъчка, подобряват метаболизма на холестерола и отделянето на токсини.

Зърнастец

Приложение

Cascara Sagrada

Основните свойства на продукта «Зърнастец»
са следните:
• осигурява редовно освобождаване на червата;
• намалява възпалението и болките;
• извежда токсините от организма;
• нормализира функциите на храносмилателната система

код 2107
форма на отпускане 90 капсули
състав
Кора от американски зърнастец.....................................487,5 мг
(зърнастец на Пурш)
допълнителни вещества

Зърнастецът на Пурш отдавна е добре известен
на жителите на Централна и Северна Америка. Отварата от кората на това дърво се употребява от тях
и до днес като слабително и противовъзпалително
средство.
Натуралният продукт «Зърнастец» на основата
на американския зърнастец на Пурш влияе благоприятно върху цялата храносмилателна система,
регулира тонуса на червата (най-вече на дебелото
черво), има слабително действие.
Действие на активните съставки
Американският зърнастец меко чисти червата
при остра и хронична, атонична и спастична констипация. Може да се прилага дори при хемороиди
и анални рагади, тъй като формира меки изпражнения, които не предизвикват дразнене и дискомфорт. Зърнастецът подпомага възстановяването на
стомашно-чревните лигавици, което го прави подходящ дори и при колити и ентероколити.
Слабителното действие на зърнастеца на Пурш
настъпва 8-10 часа след приема му, затова е необходимо да се употребява вечер. Дългият латентен
период се дължи на способността на антрахиноновите гликозиди да се активират едва в дебелото
черво, където се разпадат на емодин и хризофанова киселина, които засилват перисталтиката и
така допринасят за ускоряването на движението на
фекалните маси. Под тяхно влияние се забавя и обCoral Club
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ИнфлаКор
InflaCor
код 91804
форма на отпускане 90 капсули
състав
Екстракт от хмел ................................................................ 300 мг
Екстракт от ангелика ......................................................... 100 мг
Екстракт от коприва ............................................................ 50 мг
Екстракт от босвелия ........................................................... 35 мг
Мастноразтворим екстракт от розмарин ...................... 25 мг
Екстракт от шлемника байкалски ...................................... 15 мг
Водноразтворим екстракт от розмарин .......................... 10 мг
Екстракт от хризантема ....................................................... 4 мг
Витамин D3 ........................................................................... 250 МЕ
Допълнителни вещества.

върху ставния хрущял.
Мастноразтворимите и водноразтворимите
екстракти от розмарин се ценят заради съдържащите се в тях активни антиоксиданти. Основните
биологично активни вещества на екстрактите от
розмарин представляват комплекс от фенолокиселини (розмаринова, кафейная, карнозинова и др.),
флавоноиди, танини, сапонини, терпени (карен,
цинеол, борнеол, камфора, вербенон), тритерпенови киселини (олеанолова, карнозолова). Мастноразтворимият екстракт е богат на карнозинова
киселина, водноразтворимият съдържа повече розмаринови киселини. Екстрактите от розмарин стимулират кръвоснабдяването и работата на мускулите, действат противовъзпалително, тонизиращо,
антиоксидантно, намаляват болките.
Шлемник байкалски, ангелика, коприва, хризантема – всички те помагат за облекчаване на
възпаленията, намаляване на болките, мускулното
напрежение и отоците в ставите. Действат общоукрепващо и тонизиращо при повишени натоварвания на опорно-двигателния апарат. Много растения
от тази формула съдържат калций, което в съчетание с витамин D3 помага за правилното хранене,
а в следствие на това и за здравината на костните
тъкани.
Приложение
«ИнфлаКор» помага:
• за облекчаване на възпаленията;
• за намаляване на болките и отоците;
• за предотвратяване разрушаването на костно-хрущялната тъкан.

«ИнфлаКор» – ефективно средство за подобряване на функцията на опорно-двигателната система. В
основата на продукта е балансиран растителен комплекс от активни компоненти, които предотвратяват разрушаването на костно-хрущялната и съединителната тъкан, намаляват възпаленията.
Действие на активните съставки
Хмел – съдържа комплекс от биоактивни вещества, необходими за възстановяване на мускулните
тъкани: органични и фенол-карбонови киселини,
флавоноиди, етерично масло и др. Тези вещества
намаляват болките в мускулите, възпаленията в мускулните тъкани.
Босвелията се цени много заради съдържащите
се в нея ароматни смоли и комплекс от босвелиеви
киселини, които притежават противовъзпалителен
ефект. Босвелиевите киселини блокират синтеза на
левкотриени, които са един от основните фактори,
причиняващи възпаления в гръбначния стълб, ставите и околоставните тъкани. Киселините предотвратяват и прониването на левкоцити в хрущяла и
ставната течност и по този начин облекчават възпаленията и намаляват степента на пораженията
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ИнфлаКор

и работят като двойка. Тези минерали трябва да се
намират в организма в оптимално съотношение
1:0,7. При това условие магнезият способства на
по-добрата усвояемост на калция, контролира усвояването на калция в клетките и препятства на прекомерното му извеждане. Калцият способства за
съкращението на скелетната и гладката мускулатура, а магнезият, наопаки, отнема спазъма и отпуска
мускулите. Освен това, магнезият осигурява освобождаването на клетъчната енергия АТФ, регулира
тонуса на гладката мускулатура (съдове, дебело
черво, жлъчен и пикочен мехур и др.), способства
за премахването на стреса.

Ca-Mg Комплекс
Ca-Mg Complex
код 91845
форма на отпускане 90 таблетки
състав
калций (малат и цитрат) ...................................................... 75 мг
магнезий (малат и цитрат) .................................................. 25 мг
силиций (от екстракта на хвощ) ....................................... 1,25 мг
бор (от борна киселина) ....................................................... 0,25 мг
витамин К ............................................................................. 37,5 мкг
витамин Д3 ............................................................................... 75 МЕ
Помощни компоненти: калциев фосфат, стеаринова киселина, силициев диоксид, магнезиев стеарат.

«Ca-Mg Комплекс» – продукт, поддържащ нужното съотношение на калций и магнезий в организма, подобряващ калциево-магнезиевата обмяна и
оптимизиращ жизнено важните процеси, свързани
с метаболизма на минералните вещества.
Действие на активните съставки
Калций (Са) – един от най-важните елементи в
нашия организъм, от който зависи функционирането на практически всички системи. Преди всичко,
той е основен компонент на костния скелет, като
осъществява структурната функция в организма.
Калцият, също така играе ролята и на регулатор на
ферментативните процеси, секрецията на хормоните, вътрешноклетъчния метаболизъм, нервномускулната проводимост. От този минерал зависи
стабилната дейност на сърцето и тонуса на съдовете, работата на нервната система и нормалното
циркулиране на кръвта, производството на храносмилателни ферменти и хормони, проницаемостта
на съдовете и клетъчните мембрани.

Силиций (от екстракта на хвощ) способства за
всмукването на калций и повече от 70 % други елементи (фосфор, флуор, сяра, магнезий, натрий и
др.), предупреждавайки развитието на остеопороза.
При недостига му в организма се влошава усвояването на всички минерали и витамини.
Бор – това е елемент, който значително подобрява процесите на обмяната на най-важните елементи: магнезий, калций и флуор. Той участва в преобразуването на витамин D в най-активната му форма,
заедно със силиций и витамини К и D3 повишава
всмукването и подобрява метаболизма на калция,
магнезия и фосфора, препятства загубата им чрез
бъбреците.
Витамини К и D3 участват в обмяната на веществата в костите и съединителната тъкан. Те участват
в усвояването и използването на калций в ранните
стадии на формиране на костната тъкан, осигуряват
взаимодействието на калций и магнезий.
Приложение
«Ca-Mg Комплекс» благоприятно повлиява на
здравето:
• подобрява калциево-магнезиевата и минерална
обмяна;
• оптимизира функциите на жизнено важните
системи;
• способства укрепването на костите, регулира
съкращението и отпускането на мускулите.

Магнезий е не по-малко важен макроелемент,
70 % от него се съдържа в костите. Той се счита за
антагонист на калция, но в същото време двата минерала, като братя-близнаци, трябват един на друг
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Ca-Mg Комплекс
33

Коензим Q-10
Coenzyme Q-10
код 1078
форма на отпускане 60 капсули
състав
Коензим Q10............................................................................ 30 мг
допълнителни вещества

Коензимът Q10 (убихинон) е енергийният субстрат, необходим за жизнената дейност на всички
видове клетки. При достатъчни количества от това
вещество в тъканите всички физиологични процеси
протичат нормално. В човешкия организъм коензимът Q-10 се синтезира от мевалонова киселина
– една от ключовите за живите същества органични
киселини. С напредване на възрастта този процес
започва да се забавя и възниква необходимостта
от допълнително внасяне на коензим Q-10 в организма. Тогава на помощ идва биологично активната
добавка «Коензим Q-10».
Натуралният продукт «Коензим Q-10» на основата на убихинон повишава енергийния потенциал
на организма, засилва антиоксидантната защита,
предпазва от преждевременно стареене и развитие
на много други отклонения.

точник на хранителни вещества.
С напредване на възрастта организмът губи способността си да усвоява от храната достатъчни количества коензим Q-10. Заедно с това намалява и
неговият биосинтез, което е една от причините за
възникването на много от заболяванията, свързани
с напредналата възраст.
Изследванията показват, че коензим Q-10 е необходим и за поддържане на имунната система
– той засилва активността на макрофагите и Т-лимфоцитите и увеличава количеството на имуноглобулините и синтеза на антитела от В-лимфоцитите.
Убихинонът също така нормализира работата на
сърдечно-съдовата система – подобрява работоспособността на миокарда и неговото кръвоснабдяване, има антисклеротично и антиаритмично
действие, повишава физическата издръжливост,
забавя процесите на стареене, защитава клетките
от увреждащото действие на свободните радикали,
значително намалява токсичното действие на лекарствата, поддържа функциите на тимуса.
Трябва да се отбележи, че действието на коензим
Q-10 не е мигновено. Резултатите от прилагането му
настъпват на 2-4-тата седмица след започването на
неговата употреба, когато се достигат необходимите за организма концентрации.
Приложение
«Коензим Q-10» е неоценим помощник при:
• астении и синдром на хроничната умора;
• състояния на емоционално-психическо или
физическо изтощение;
• исхемична болест на сърцето и аритмии;
• хипертония и атеросклероза;
• нарушена обмяна на веществата;
• наднормено тегло;
• рехабилитация след прекарани заболявания

Действие на активните съставки
Най-голяма необходимост от коензим Q-10 имат
органите с най-високи енергийни загуби – сърцето,
черният дроб, бъбреците и задстомашната жлеза.
Убихинонът участва в дихателните вериги в митохондриите, където се изработват около 95% от цялата клетъчна енергия. Препоръчително е включването на коензим Q-10 в много от програмите за
отслабване, защото той стимулира изработването
на енергия в организма и нормализира обменните
процеси. При това излишните мастни натрупвания
се разграждат и се използват от организма като изCoral Club
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Коластра
First Food, Colostrum
код 1750
форма на отпускане 90 капсули
състав
Коластра от крави.................................................................. 480 мг
допълнителни вещества

Коластрата е природен източник на всички необходими за създаването, поддръжката и възстановяването на силния имунитет компоненти. Образуването й е много по-сложен процес от образуването
на млякото. Съставните елементи на коластрата не
се срещат в такива големи концентрации в нито
една природна храна.
Коластрата е първата храна на бозайниците,
включително и човека. Тя осигурява защита на новороденото в първите дни от живота му, когато то
е най-уязвимо. С помощта на коластрата от майката
към детето се предават антитела – наследствените
фактори на имунитета. За създаването на тази биологично активна добавка се използва коластрата
на кравите, която се събира в първите 36 часа след
раждането. Коластрата се обработва по специална
технология, която позволява да се запазят без промяна нейните активни компоненти. Доказано е,
че коластрата, получена от кравите, е безопасна и
биологично съвместима храна даже за тези, които
спазват диети, изключващи млечните продукти, тъй
като съдържанието на лактоза и мляко в нея е минимално.

никване на микроорганизми), IgD (участва в подготовката на имунния отговор, в активирането и
диференцирането на В - лимфоцитите), IgE (защитава телесните повърхности от патогените, успели
да преодолеят първата защитна бариера – IgA), IgG
(най-важният имуноглобулин, основният имуноглобулин на тъканната течност), IgM (преобладаващият имуноглобулин в началото на имунния отговор,
има голямо значение при проникване на бактерии
в кръвта). Интерферон, лактоферин, интерлевкин
– основните белтъци на имунната система, които
стимулират образуването на имуноглобулини, имат
противовъзпалително, противовирусно и антибактериално действие.
Витамини и минерали – коластрата е източник
на витамините А, С, Е, В2, В6, В12, както и на редица
минерали (желязо, калций, фосфор, калий, цинк).
Съдържанието на витамин А в коластрата е 5-6 пъти
по-високо от това в млякото, а на витамин Е – 6-7
пъти.
Белтъци – гликопротеините защитават растежните фактори от разрушителното действие на стомашния сок, а лактоалбумините са източник на жизнено
необходими незаменими аминокиселини, които не
се синтезират в организма.
Коластрата е богата и на ензими – пероксидаза,
редуктаза, липаза, фосфатаза, лактаза, пептидаза.
Тя съдържа също и лизоцим – природен антибиотик, който разрушава патогенните микроорганизми.
Растежните фактори подпомагат увеличаването
на мускулната маса и възстановяването на ДНК и
РНК, стимулират клетъчното делене, образуването на хрущял и костно вещество. Много спортисти
редовно употребяват коластра, защото тя не само
укрепва мускулите, но подобрява и общото здраве
и подмладява организма.
Приложение
Биологичното действие на коластрата е:
• изразено имунопротекторно;
• имуномодулиращо;
• защитаващо и възстановяващо лигавиците на
стомашно-чревния тракт;
• анаболитно;
• регенериращо

Действие на активните съставки
Имуноглобулини – антитела с широк спектър,
които защитават организма от бактерии, вируси,
гъбички и различни алергени. Коластрата съдържа
всичките 5 групи имуноглобулини – IgA (открива
се в секретите на лигавиците и ги защитава от проCoral Club
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«Комплекс 24/7» е жизнено важна биологично
активна добавка, съдържаща витамини, микро- и
макроелементи, растителни компоненти: спирулина, алое, лечебни растения, плодове, горски плодове. Действа укрепващо, осигурява поддръжка на
сърдечно-съдовата и нервната система.
«Комплекс 24/7» съдържа:

Комплекс 24/7
24 Seven
код 1501
форма на отпускане 180 капсули
състав
Витамини:
Витамин С ........................................................................... 50 мг
витамин Е .......................................................................... 15 МЕ
холин ....................................................................................3,75 мг
инозитол ........................................................................... 5,63 мг
витамин РР ............................................................................ 5 мг
пантотенова киселина .................................................... 2,5 мг
биотин ................................................................................ 25 мкг
витамин А .......................................................................... 625 МЕ
фолиева киселина ............................................................ 83 мкг
витамин B6 ......................................................................... 0,5 мг
витамин B1 ....................................................................... 375 мкг
витамин Д3 .................................................................... 33,25 МЕ
витамин B2 ....................................................................... 425 мкг
витамин B12 ...................................................................... 1,5 мкг
Минерали:
калций (карбонат) ................................................................25 мг
калий (цитрат) ................................................................ 11,75 мг
магнезий (оксид) ..................................................................... 10 м
калций (фосфат) ............................................................... 2,50 мг
магнезий (цитрат) ........................................................... 0,75 мг
цинк (хелат, глюконат) ................................................... 0,50 мг
селен (хелат) ......................................................................... 6 мкг
мед (хелат) .......................................................................... 50 мкг
марганец (хелат) ................................................................ 50 мкг
молибден (натриев молибдат) ......................................... 2 мкг
хром (хелат) .......................................................................... 3 мкг
йод (калиев йодид) ............................................................. 4,3 мкг
Плодове, зеленчуци, водорасли: ..................................... 147 мг
спирулина (Spirulina platensis), алое вера (Aloe barbadensis),
боровинки (V. corymbosum), броколи (Brassica oleracea), червени боровинки(Vaccinium macrocarpon), грозде (Vitis labrusca),
зеле (Brassica oleracea acephala), малина (Rubus idaeus), спанак (Spinacia oleracea), лутеин, цитрусови флавоноиди, ликопин, астаксантин
Билки: ................................................................................... 6,5 мг
женшен корен (Panax ginseng),корен от златен корен
(Rhodiola rosea),пипер (Capsicum annuum), хмел(Polygonum
multiflorum), чесън (Allium sativum), корен джинджифил
(Zingiber officinale), плод глог (Crataegus oxyacantha), листа папая (Carica papaya), семена копър (Foeniculum vulgare
rubrum), шипка плод (Rosa canina), корен сарсапарила (Aralia
nudicaulis), допълнителни вещества.
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• широк спектър витамини и минерали;
• алое вера;
• богатата на хранителни вещества спирулина;
• мощни антиоксиданти: бета-каротен, витамин
C, витамин E, ликопен, лутеин, астаксантин, цитрусови флавоноиди, селен;
• натурална пълноцена смес от плодове и зеленчуци, съдържаща боровинки, броколи, грозде, зеле,
малини, спанак;
• балансиран комплекс от растения (женшен,
златен корен, кайенски люти чушки, хмел, чесън,
джинджифил, копър, глог, папая, шипка и др.).
Витамините от група В поддържат нормалното
ниво на хомоцистеин, който е най-важният фактор за здрава сърдечно-съдова система, холинът и
инозитолът влияят благотворно върху дейността на
сърцето и централната нервна система, увеличават
интелектуалните възможности на мозъка, помагат
за повишаване на концентрацията на вниманието,
паметта, астаксантинът подържа нормалното състояние на клетъчната мембрана.
Калцият, витамин D и магнезият помагат за формиране на костната и съединителната тъкан, поддържат стабилността на сърдечната дейност, нервната
проводимост и съкращаването на мускулите.
Приложение
«Комплекс 24/7» помага за:
• изработване на АТФ – главен източник на енергия;
• повишаване на имунитета и жизнения тонус;
• неутрализация на свободните радикали и забавяне процесите на стареене;
• подобряване състоянието на сърдечно-съдовата система;
• подобряване на дейността на мозъка и нервната система;
• укрепване на опорно-двигателния апарат;
• подобряване на зрението.

Комплекс 24/7

код 1495
форма на отпускане 90 капсули
състав

Противогъбичните свойства на кората са свързани с наличието на ксилоидон, който заедно с лапахола потиска растежа и развитието на различни
видове гъбички (кандида, трихофитон, епидермофитон, микроспорум), включително и вагиналните. Дървесината на мравченото дърво е известна с
това, че е изключително устойчива към гъбичките
– стволът на това растение никога не се заразява.
Противопаразитното действие на кората на
мравченото дърво се определя от способността й
да потиска растежа и развитието на вътреклетъчните паразити (малариен плазмодий, трипанозома),
както и на някои многоклетъчни паразити, например шистозома. Тя създава неблагоприятна среда
за паразитите и може да се използва както за фитотерапия при паразитози, така и за профилактика,
тъй като предпазва от паразитни инвазии.
Имуномодулиращите свойства на това уникално
растение позволяват то да се използва при алергии
и автоимунни заболявания без опасност от предизвикване на усложнения. Кората на мравченото
дърво повишава неспецифичната резистентност на
организма, подпомагайки механизмите на клетъчния и хуморалния имунитет. Всички тези качества
на кората на мравченото дърво са доказани от
съвременните научни изследвания. Освен това, е
установено, че нито една от активно действащите
съставки не може поотделно да достигне активността на цялото растение.

Кора от мравчено дърво.................................................. 500 мг
допълнителни вещества

Приложение

Кора от мравчено
дърво
Pau D`Arco

Мравченото дърво е наречено по този начин, защото всички кухини на неговите клони са заселени
с мравки. Лечебните свойства на това растение са
добре известни на коренните жители на Мексико и
Перу, които са го нарекли «божественото дърво».
Кората му представлява природен антибиотик, който се използва в народната медицина при всякакви
проблеми от инфекциозен характер.
Натуралният продукт «Кора от мравчено дърво»,
произведен от кората на това дърво, има антибактериално, противовирусно и противовъзпалително
действие. Той притежава също така и имуномодулиращ ефект.

Продуктът «Кора от мравчено дърво» оказва
положителен ефект при:
• респираторни заболявания (остри вирусни
инфекции, грип, трахеит, бронхит);
• възпалителни процеси с различна локализация;
• в комплексната терапия на заболяванията на
отделителната и половата система;
• гъбични заболявания;
• поражения на кожата с образуване на гной.

Действие на активните съставки
Лапахол – основното активно действащо вещество в кората, благодарение на което тя притежава
антибактериално действие. Лапахолът във вътрешния слой на кората потиска растежа и развитието
както на грам-положителните (стафиликоки, стрептококи), така и на грам-отрицателните (ешерихия
коли, шигела) микроорганизми.
Противовирусната активност на кората се определя от способността на лапахола да възпрепятства
синтеза на ензимите, без които вирусите не могат
да се размножават. Кората от мравчено дърво е активна срещу вирусите на грипа, херпеса, папилома
вируса и др.
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Кора
от мравчено дърво
с глухарче
Pau D’Arco with Dandelion
код 91638
форма на отпускане 90 капсули
състав
Кора от мравчено дърво.................................................. 250 мг
екстракт от глухарче...................................................... 150 мг
екстракт от гроздови семки ........................................... 50 мг
екстракт от маслини........................................................ 30 мг
допълнителни вещества

и автоимунни процеси, без да има опасност от обострянето им. Противопаразитният и противогъбичният ефект на кората от мравчено дърво се дължи
на съдържащия се в нея ксилоидон, който заедно
с лапахола потиска растежа и развитието на различни видове патогенни гъбички и вътреклетъчни
паразити.
Глухарче – «жизненият еликсир». В корените на
това растение се съдържат редица полезни вещества (гликозидът тараксацин (до 10 %), белтъчни
вещества (до 15 %), инулин (до 40%), горчиви вещества, полиненаситени мастни киселини, органични
киселини, витамини (А, С, В2), минерали – желязо,
калций, фосфор), които имат общоукрепващо действие.
Гроздови семки – Природата е концентрирала в
гроздовите семки ценни антиоксиданти (проантоциани), витамини, микроелементи, дъбилни вещества, хлорофил. Мощните антиоксиданти предпазват здравите клетки от разрушаващото действие на
свободните радикали, забавят процесите на стареене, укрепват съдовите стени и подпомагат възстановяването на увредените тъкани.
Маслина – ценно растение, което отдавна се почита в много страни по света. В листата на маслината се съдържат редица полезни вещества – гликозиди, органични киселини, флавоноиди, витамин
С, танини и много други. Съвременните научни
изследвания доказват ефикасността от прилагането на екстракта от маслинени листа при вирусни
заболявания, бактериални инфекции (включително
и причинени от устойчиви стрептококови и стафилококови щамове) и гъбични заболявания, включително и кандидози.
Приложение

Продуктът «Кора от мравчено дърво с глухарче» има противовъзпалителен, антибактериален и
противовирусен ефект. Комплексът от растителни
компоненти (кора от мравчено дърво, глухарче,
гроздови семки и маслини) потиска растежа и развитието на редица патогенни бактерии, вируси и
гъбички, укрепва имунитета и повишава съпротивителните сили на организма спрямо инфекциозните
причинители.
Действие на активните съставки
Кора от мравчено дърво – общопризнат имуномодулатор от растителен произход. Активното
действащо вещество в кората на това уникално растение – лапахолът, потиска растежа и развитието
на редица грам-положителни и грам-отрицателни
микроорганизми, блокира размножаването на различни вируси, като потиска синтеза на вирусните
ензими, участващи в регулацията на вирусния жизнен цикъл. Кората от мравчено дърво повишава неспецифичната резистентност на организма спрямо
инфекциозните причинители, стимулирайки механизмите на клетъчния и хуморалния имунитет. Това
позволява на организма да се справи с алергичните
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Продуктът «Кора от мравчено дърво с глухарче» има общоукрепващо действие и добър
ефект при:
• респираторни заболявания (остри вирусни инфекции, грип, трахеити, бронхити);
• възпалителни процеси с различна локализация;
• заболявания на отделителната система;
• гъбични инфекции;
• кожни заболявания, дължащи се на патогенни
микроорганизми.

Кора от мравчено дърво с глухарче

Кора от мравчено
дърво със селен
Pau D`Arco with Selenium
код 91639
форма на отпускане 90 капсули
състав
Кора от мравчено дърво ................................................ 500 мг
витамин С .......................................................................... 60 мг
оситнен корал.................................................................... 30 мг
селен (L-метионин) .......................................................... 30 мкг
допълнителни вещества

Натуралният продукт «Кора от мравчено дърво
със селен» има имуномодулиращ, антибактериален, противовъзпалителен, противовирусен и
противогъбичен ефект и дава добри резултати при
възпалителни процеси, вирусни, бактериални и
гъбични инфекции, независимо от тяхната локализация.
Селенът и витамин С потенцират действието на
кората от мравчено дърво и стимулират защитните
сили на организма спрямо вирусите и патогенните
микроорганизми.
Действие на активните съставки

мравчено дърво дава възможност тя да се използва
при алергии и автоимунни заболявания, като при
това не води до обостряне на състоянието. Кората
от мравчено дърво повишава неспецифичната резистентност на организма спрямо инфекциозните
причинители, тъй като стимулира механизмите на
клетъчния и хуморалния имунитет. Многобройните
положителни качества на това уникално растение
са резултат от синергичното действие на всички негови активно действащи съставки.
Противогъбичният и противопаразитният ефект
на кората от мравчено дърво се дължат на съдържащия се в нея ксилоидон, който заедно с лапахола
предотвратява появата и размножаването на различни видове патогенни гъбички, включително и
вагиналните (кандида, трихофитон). Противопаразитното действие на кората се изразява в способността й да потиска развитието и размножаването
на вътреклетъчните паразити.
Селенът действа синергично с витамин С и засилва неговия антиоксидантен ефект. Антиоксидантните качества на селена са добре известни – той
защитава клетките от увреждащото действие на
свободните радикали, радиацията, токсините и тежките метали. Освен това, стимулира активността на
макрофагите и клетките-убийци, като по този начин
засилва имунитета и помага на организма в борбата
му с вирусите и патогенните микроорганизми.
Витамин С укрепва съдовите стени, засилва имунитета и съпротивителните сили на организма, намалява тежестта и продължителността на протичане на инфекциозните заболявания.
Оситненият корал действа като мощен сорбент,
който свързва токсините и ги извежда от организма.
Освен това, коралът е и ценен източник на важни за
организма и лесно усвоими минерали.
Приложение
Продуктът „Кора от мравчено дърво със селен”
е незаменим при:
• остри и хронични инфекции на горните дихателни пътища;
• възпалителни процеси с различна локализация;
• в комплексната терапия на уроинфекциите;
• гъбични инфекции;
• кожни възпаления и инфекции

Активното действащо вещество в кората от мравченото дърво е лапахолът, който има антибактериални, противовирусни и противовъзпалителни
свойства, потиска растежа и развитието както на
грам-положителните (стафилококи, стрептококи),
така и на грам-отрицателните бактерии.
Противовирусната активност на лапахола се
дължи на способността му да блокира определени ензими, без които размножаването на вирусите
става невъзможно. Той има ефект по отношение на
редица вируси, включително и тези на херпеса и полиомиелита.
Имуномодулиращите качества на кората от
Coral Club

Кора от мравчено дърво със селен
39

Корал Артишок
Coral Ar choke
код 91640
форма на отпускане 90 капсули
състав
Екстракт от артишок.......................................................... 300 мг
бетаин ....................................................................................... 50 мг
екстракт от бял трън........................................................... 40 мг
екстракт от глухарче.............................................................. 20 мг
допълнителни вещества

профилактично средство в региони с нарушена екология. Това растение съдържа рядкото биологично
активно вещество силимарин, както и още около
200 ценни компонента. То засилва образуването и
отделянето на жлъчен сок, секреторната и двигателната функция на стомашно-чревния тракт, повишава защитните свойства на черния дроб при инфекции и отравяния (в това число с хлор, от радиация, с
медикаменти, дори с най-опасните гъби, например
мухоморка).
Глухарчето е много популярно в Европа. То
съдържа горчиви вещества, които възбуждат апетита и подобряват храносмилането, притежават
жлъчегонни, диуретични и слабителни свойства.
Екстрактът от глухарче спада към най-ценните тонизиращи и укрепващи средства.
Бетаин – липотропно вещество с растителен произход. Той нормализира мастната обмяна в черния
дроб, нивото на триглицеридите в кръвта, участва
в обменните процеси, помага за изработване на
енергия. Това вещество притежава помага за синтезиране и отделяне на жлъчен сок, подобрява дейността на храносмилателната система.
Приложение
«Корал Артишок» действа добре на черния дроб:
• при различни нарушения: хепатит, дистрофия
на черния дроб, мастна хепатоза и др.;
• при хронични интоксикации;
• при нарушения на храносмилането и обмяната
на веществата.

«Корал Артишок» – Продуктът „Корал Артишок“
е пръв приятел на черния дроб! Той съдържа: общоизвестните растителни хепапротектори (артишок,
бял трън) плюс глухарче, бетаин, които са важен
фактор за здрав черния дроб и жлъчни пътища, осигуряват детоксикационна защита на организма като
подобряват работата на храносмилателните органи
и общото самочувствие.
Действие на активните съставки
Артишок – това е ценен диетичен продукт с вкус
на ядки, леко пикантен. Несъмненото достойнство
на това растение е неговото изразено хепапротекторно действие. Активните вещества на артишокакафеоилхинови киселини, силимарин, флавоноиди,
притежават пречистващи и жлъчегонни свойства. Те
намаляват нивата на холинестеразата, предпазвайки по този начин черния дроб от мастни натрупвания. Освен това, артишокът ускорява извеждането
от организма на излишните течности и на различни
азотосъдържащи съединения. Той осигурява хранителни вещества, протеини, витамини А, С, В1, В2,
каротен, минерални вещества, нормализира обменните процеси и храносмилането.
Белият трън успешно се използва при различни
чернодробни нарушения. Екстрактът от бял трън
се препоръчва от Института по хранене РАМН като
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Корал Босвелия
Coral Boswellia
код 91846
форма на отпускане 90 капсули
състав
Екстракт от босвелия 70 % .................................................. 375 мг
екстракт от босвелия 30 % .................................................... 25 мг
допълнителни вещества

«Корал Босвелия» осигурява комплексна
поддръжка на опорно-двигателния апарат. Продуктът е създаден на базата на екстракт от едноименното растение, който съдържа босвелиеви
киселини, благодарение на които намалява възпаленията, подобрява кръвообращението в мускулните тъкани и укрепва структурата хрущяла.
Действие на активните съставки

босвелиевите киселини върху костно–мускулната
система се състои в следното: те блокират ефективно синтеза на левкотриени - хормоноподобни
вещества, които са един от главните фактори за появата на възпаления в гръбначния стълб, хрущялите, връзките, съединителната тъкан, околоставната
течност. Освен това, предотвратяват проникването
на бели кръвни телца - левкоцити в хрущяла и ставната течност, като по този начин намаляват възпаленията и едновременно с това и пораженията върху
ставния хрущял.
Босвелията е ценна и заради укрепващото й
въздействие върху структурата на хрущяла и костната тъкани. Босвелиевите киселини пречат на изработването на специални ензими, които разрушават
хрущяла. Тези киселин намаляват отделянето на
такива структурни компоненти на хрущялната тъкан
като хидроксипролин, хексозамини и уронова киселина с урината и така се забавя разрушаването на
хрущяла и, обратно – ускоряват се възстановителните процеси. Резултатът от това действие на босвелията е намаляване на болката и отоците в ставите.
Босвелиевите киселини подобряват кръвообращението във възпалените ставни тъкани, подпомагат укрепването и възстановяването на увредените
съдове, облекчават достъпа на кръв и хранителни
вещества до центъра на увреждането.
Приложение
«Корал Босвелия»:
• облекчава възпаленията в ставите, мускулите
и хрущялите;
• предотвратява развитието на дегенеративни
процеси в костно-мускулните тъкани;
• подобрява мускулния кръвоток;
• смегчава неприятното усещане за рязка болка и
скованост в ставите

Salai guggal, shallaki, или индийский тамян, –
така наричат на Изток тези невисоки дървета, растящи в планинските райони на Индия. Сред всички видове от тези растения най–ценно е босвелията или
Boswellia serrata, която европейците наричат Indian
Frankincense (индийско благовоние). Характерна
особеност на босвелията е наличието на ароматни
смоли, които съдържат легендарните босвелиеви
киселини. Не случайно индусите наричат босвелията «борец с възпаленията».
Сред всички полезни вещества - етеричните масла (камфен, пинен), и смола, и палмитинова киселина, най–ценни са босвелиевите киселини заради
своите противовъзпалителни свойства.
В процеса на изследвания индийските учени са
установили, че при приемане на босвелия се забелязва ефективно намаляване на отоците и болките
при болни от ревматоиден артрит. Механизмът на
нейното действие е сходен с този на нестероидните
противовъзпалителни препарати, но без присъщите
им странични ефекти. Принципът на въздействие на
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Корал Карнитин
Coral Carni ne
код 91890
форма на отпускане 180 капсули
състав
Ацетил L-карнитин................................................................. 400 мг
допълнителни вещества

«Корал Карнитин» – ефективен енергиен биостимулатор, който повишава скоростта на разграждане
на мастните отлагания. Освен това приемането на
карнитин предотвратява нервното изтощение, проблемите с миокарда, подобрява физическата издържливост и умствената активност.
Действие на активните съставки

карнитина миокардът се освобождава от излишните мастни отлагания и освен това получава два пъти
повече енергия.
Друго важно действие на карнитина е това, че
той може да намали образуването на свободни
радикали в организма, основна причина за което е
ранното остаряване на клетките. А заедно с това се
активизира собствената антиоксидантна система на
организма.
Карнитинът ускорява и разграждането на въглехидратите до млечна киселина и помага за нейното
бързо извеждане от мускулните тъкани. Той осигурява енергия на мускулите при хипоксия, повишава
устойчивотта на тъканите към влиянието на токсичните продукти от разграждането. Благодарение на
това след продължително физическо натоварване
работоспособността се възстановява много бързо.
Именно поради своето многофункционално влияние върху здравето това вещество е полезно за
всички без изключение. Храни – източник на карнитин са месото, млякото, рибата. Във връзка с това,
може да се каже, че той е по–необходим за любителите на растителна храна, но, тъй като при термична обработка се губи значителна част от карнитина,
необходимата на организма дневна доза и за вегетарианци, и за месоядни, трябва да се допълва с
хранителна добавка, богата на карнитин.
Приложение
«Корал Карнитин» – полезен продукт за:
• поддържане на теглото в норма;
• повишаване на издържливостта и
работоспособността;
• възстановяване на енергийния потенциал на
организма;
• здравето на сърдечно-съдовата система

В превод от латински думата «карнитин» означава «месо», може би, защото това вещество е било
открито и отделено в началото на миналия век от
месото на домашните животни. В хода на последвалите изследвания се изяснило, че карнитинът е
много близък по структура до витамините от група
В, макар че самият той не е витамин. В организма
той може да се синтезира в черния дроб и бъбреците, съдържа се основно в мускулите и черния дроб.
Основното действието на карнитина е това, че
той засилва разпада и разграждането на мазнините
и ги изпраща в «енергийните станции» на нашите
клетки – митохондрии. Именно в тях протича окисляването на мазнините и отделянето на енергия.
Колкото повече мастни киселини карнитинът достави на митохондриите за изработване на енергия,
толкова по–малко мазнини остават, които могат да
се отложат.
Това е и отлично средство за профилактика против образуването на мастни (атеросклеротически)
плаки по кръвоносните съдове. Благодарение на
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ствие на външната среда и
инфекциите.
Джинджифилът съдържа разнообразен набор
от полезни вещества: витамини А, С, В1, В2, минерали (фосфор, магнезий, калций, желязо, натрий,
калий, цинк), всички незаменими аминокиселини (триптофан, треонин, фенилаланин, метионин,
валин), етерични масла и др. Тази подправка е
мощен антиоксидант, който помага за намаляване на кръвното налягане и нивото на холестерола
в кръвта, подобрява мозъчното кръвообращение,
укрепва кръвоносните съдове. От древната източна
медицина е известно, че джинджифилът има прекрасната способност да прочиства организма от
шлаки и токсини.
Приложение

Корал Келп
Coral Kelp
код 91805
форма на отпускане 60 капсули
състав

«Корал Келп» подпомага дейността на:
• ендокринната система;
• сърдечно-съдовата система;
• храносмилателната система

Екстракт от японска ламинария ........................................ 180 мг
екстракт от плод шипка...................................................... 150 мг
екстракт от корен джинджифил......................................... 20 мг
допълнителни вещества

«Корал Келп» – продукт, който съчетава силата на лечебните растения и морските водорасли,
ефективно очиства организма от токсини и шлаки,
поддържа здравето на ендокринната система, осигурява защита от преждевременно стареене.
Действие на активните съставки
Японска ламинария – най–ценното водорасло от
Японско море, което поддържа здравето, младостта и красотата. Популярността на морското зеле се
дължи на разнообразния му състав. Водораслото
съдържа аминокиселини, минерали (калий, йод,
натрий, калций, магнезий, сяра, силиций, желязо,
фосфор), витамини А, С, Е, К, D, група В, протеини,
алгинати, полиненаситени мастни киселини и др. То
е източник на целулоза и затова действа добре на
храносмилането и на работата на червата, съдържа
достатъчно количество органичен (!) йод, което е
много полезно за щитовидната жлеза. Морското
зеле е добър сорбент, солите на алгиновата киселина (алгинати) образуват съединения с радионуклидите, токсините и ги извеждат от организма.
Шипка – лидер по съдържание на каротен, витамини от група В, съдоукрепващите витамини С, Р,
повишаващият съсирването на кръвта витамин К. Тя
е богата и на пектини, органични киселини, флавоноиди. Шипката влияе добре на въглехидратната
обмяна, активира редица ензими, повишава съпротивляемостта на организма към вредното въздейCoral Club
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Корал Котешки
нокът
Coral Cat`s Claw
код 91642
форма на отпускане 60 капсули
състав
Екстракт от котешки нокът............................................... 300 мг
екстракт от корен на репей................................................. 100 мг
екстракт от зелен чай.......................................................... 100 мг
допълнителни вещества

«Корал Котешки нокът» – продукт, който укрепва
имунитета и поддържа общия тонус на организма.
Той е създаден на базата на незаменимите при слабост, отпадналост, понижена активност растения
перуанска лиана, зелен чай, корен от репей, които
действат общоукрепващо, повишават съпротивляемостта на имунитета към неблагоприятните фактори на външната среда.

размножаването на вируси в клетката. При съсирването на кръвта нормализират нивото на имуноглобулините. Освен това, котешкият нокът подобрява
пропускливостта на капилярите и сърдечния тонус.
Ободряващият и стимулиращ зелен чай повдига настроението и мобилизира силите, зарежда с
енергия и удължава живота. Чаят е изключително
полезен, защото е богат на витамини, минерални
вещества, етерични масла и аминокиселини. Към
неговия тонизиращия и освежаващ ефект се прибавя и антиоксидантното му действие. Това се дължи
на съдържащия се в него витамин Р, който защитава
кръвоносните съдове от увреждащото действие на
свободните радикали, като ги прави по–еластични,
пречи на окисляването на клетките, забавяйки по
този начин стареенето.
Репей – много популярно в народната и традиционната медицина растение, защото е изключително
полезно за организма. Най–ценното е съдържанието на неговия корен – изобилие от биологично
активни вещества: полизахариди, соли на хром,
желязо, фосфор, магнезий, натрий, калий, мед,
линоленова, олеинова, стеаринова и палмитинова
киселини, етеречни масла.
Приложение
«Корал Котешки нокът» е много полезен, защото действа:
• имуноукрепващо;
• антиоксидантно и тонизиращо;
• противовъзпалително

Действие на активните съставки
Перуанска лиана – рядко полезно растение, растящо във високопланинските райони и амазонските
джунгли на Латинска Америка. Открито през 1974
година от доктор Кеплингер, растението бързо се
разпространява от амазонските джунгли до аптеките в много държави по света. От цялото семейство Брошови именно перуанската лиана има изразен имуномодулиращ ефект. Това растение по
най–добрия начин възстановява защитните сили
на организма, повишава работоспособността. Този
ефект се дължи на съдържащите се в него активни
вещества – оксииндолови алкалоиди, гликозиди,
проантоцианиди. Когато действат заедно, тези вещества стимулират фагоцитозата чрез активиране
на функциите на Т-лимфоцитите и Т-килърите, които поглъщат вредните чужди частици, включително
бактерии, мъртви или умиращи клетки, блокират
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Корал Лецитин
Coral Lecithin
код 91650
форма на отпускане 120 капсули
състав
Течен соев лецитин............................................................... 1200 мг
допълнителни вещества

Новият продукт «Корал Лецитин» е с високо качество и се произвежда под търговската марка на
Компанията Coral club. Той принадлежи към групата
на най-важните хранителни добавки, необходими
за поддържане на здравето. Лецитинът е основа за
изграждането на всички клетъчни мембрани в човешкия организъм. Той се използва като строителен
материал за обновяване на старите и изграждане
на новите клетки.
Действие на активните съставки
Основните компоненти на лецитина са витаминоподобните (доколкото се синтезират в организма) вещества холин (витамин В4) и инозитол (витамин В8), които са от изключително значение за
правилната работа на нервната система, тъй като
участват в активацията на жизненоважни функции
на кората на главния мозък. Холинът е необходим
за синтеза на ацетилхолина, който е важен невромедиатор, осигуряващ предаването на нервните
импулси в централната нервна система, активиращ
интелектуалната дейност, творческата активност и
подобряващ паметта. Инозитлът е абсолютно необходим за правилното развитие и функциониране
на гръбначномозъчните клетки. Установено е също
така, че регулирайки баланса на микроелементите
мед и цинк в организма, той допринася за намаляването на напрежението и раздразнителността, т.е.
има успокояващ ефект.
Лецитинът способства за понижаването на ниваCoral Club

та на холестерина в кръвта, подобрява реологичните свойства на кръвта, възпрепятствайки развитието
на атеросклероза. Холинът участва и в образуването
на метионина, благодарение на който се намалява
излишъкът от хомоцистеин – аминокиселината,
която уврежда стените на кръвоносните съдове и
предизвиква развитие на сърдечно-съдови заболявания.
Лецитинът участва и в регулацията на мастната
обмяна. Той влиза в състава на специфични комплекси – липопротеини, които транспортират липидите в кръвта. Затова в присъствие на лецитин
липидите по-бързо напускат черния дроб и постъпват в мастните депа. Приемането на лецитин в
достатъчни количества има добър профилактичен
ефект върху черния дроб – той се освобождава от
мастните натрупвания и това го предпазва от затлъстяване. Освен това, лецитинът ускорява структурното възстановяване на увредената от токсичното
действие на лекарствата, вирусите, алкохола и никотина чернодробна тъкан.
Лецитинът играе важна роля за репродуктивните
функции, тъй като дефицитът на инозитол може да
доведе до безплодие. Лецитинът е особено важен
и за вътреутробното развитие на детето, както и
за развитието на новороденото, доказателство за
което е високото съдържание на холин в майчината кърма, при това в първите дни след раждането.
Холинът, получен от детето в първата година от неговия живот, влияе благоприятно върху умствените
му способности в бъдеще.
Лецитинът е един от най-важните природни
антиоксиданти, защитаващи кожата от свободните
радикали. Той допринася за възстановяването на
нейните бариерни функции, подобрява процесите
на хранене и детоксикация, активира нейния липиден обмен. Без лецитин е невъзможен процесът на
възстановяване на увредените клетки и образуването на нови.
Приложение
Продуктът „Корал Лецитин” се препоръчва при:
• риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания;
• нервно напрежение, лесна умора, разсеяност,
влошаване на паметта;
• големи умствени или физически натоварвания;
• нарушени чернодробни функции;
• кожни проблеми

Корал Лецитин
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Корал Люцерна
Coral Alfalfa
код 2102
форма на отпускане 120 капсули
състав
Посевна люцерна листа ......................................................... 150 мг
концентриран сок от люцерна............................................. 250 мг
допълнителни вещества

«Корал Люцерна» действа разнопосочно върху
здравето, той е отлично профилактично средство
за много здравословни проблеми. Новият продукт,
освен листа люцерна, съдържа и концентриран сок
от люцерна, което засилва неговото положително
действие. Употребата на «царската трева» помага
за поддържане на жизнения тонус, повишава работоспособността, полезно е за хора с крехко здраве,
за страдащи от храносмилателни разстройства или
проблеми на пикочно-половата система.

ни това растение понижава холестерола в кръвта.
То предотвратява образуването на атеросклеротични изменения в стените на съдовете и повишава
тяхната еластичност, използва се за намаляване на
кръвното налягане.
Люцерната регулира пропускливостта на кръвоносните съдове и окислително-възстановителните
процеси.
Екстрактът от люцерна се използва при лечебен
глад, защото съдържа ценни вещества, на първо място аминокиселини и хлорофил.
Люцерната е много полезна за жените в менопауза и кърмещите майки благодарение на естрогеноподобната активност на изофлавоните и способността им да смекчават тревожните състояния,
повишават лактацията.
Тя е меко диуретично средство (нормализира водния баланс и помага за извеждане на солите на
пикочната киселина от организма).
Приложение
«Корал Люцерна» – отлично общоукрепващо
средство, което може да се приема за профилактика на:
• хиповитаминоза;
• преумора, повишена раздразнителност
• атеросклероза;
• подагри;
• недостатъчна лактация

Действие на активните съставки
Повишената употреба на минерали от почвата от страна на люцерната обясняват полезните й
свойства и широкия спектър на приложението й. В
листата на това растение се съдържат осем есенциални аминокиселини, които човешкият организъм
не произвежда, витамини А, К, В1, В2, В6, Е, D2 и
D3, минерални вещества, особено калций, фосфор
и флуор, сапонини, изофлавони и др. Наличието на
витамин К прави люцерната ефективно антихеморагично средство, което предотвратява кръвоизливи.
Люцерна – едно от малкото растения, които
съдържат флуор с природен произход, който се
натрупва в организма най–напред в тъканите на
зъбите. Той помага за формиране на зъбния емайл
и предпазва зъбите от появата на кариеси, защото
действа бактерицидно на микроорганизмите.
Благодарение на съдържащите се в него сапониCoral Club
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Корал Люцерна

Корал-Майн
Coral-Mine
код 2221/2220
форма на отпускане
10 или 30 прахчета, всяко по 1,0 г
състав
Оситнен коралов прах ....................................................... 995 мг
L-аскорбинова киселина ........................................................ 5 мг

Натуралният продукт «Корал-Майн» се произвежда в Япония от дълбоководните корали, които
живеят в Японско море близо до островите Окинава
и Токуносима. Коралите са уникално природно творение, което за повече от 500 милиона години от
своето съществуване е достигнало и съчетава в себе
си съвършената хармония на животинския, растител-ния и минералния свят. Коралът е удивително
морс-ко животно с причудлива форма, което прилича на странно растение. Той съществува благодарение на морските соли и в същото време се храни с
микро-организмите, живеещи около него.
Скелетът на корала представлява комплекс от
минерални соли. Уникалните свойства на корала
и чудотворното му въздействие върху човешкия
организъм се дължат именно на тези соли. Това са
най-вече соли на калция и магнезия. Но в състава
на корала влизат също така и елементите калий, натрий, желязо, фосфор, сяра, силиций, хром, манган,
цинк и много други. Този богат комплекс от природни соли регулира минералния баланс в организма и
нормализира дейността на всички жизнено важни
органи и системи.

мост и мускулните съкращения, повишава пропускливостта на клетъчните мембрани, нормализира
процесите на кръвосъсирване.
Магнезий – помощник на калция, който стимулира синтеза на АТФ в клетката и повишава енергийния потенциал на организма, осигурява стабилен
сърдечен ритъм, регулира тонуса на гладката мускулатура (в кръвоносните съдове, червата, жлъчния и
пикочния мехур). Балансираното съотношение (2:1)
на калция и магнезия в организма възпрепятства
извеждането на калция от костите и така ги предпазва от разрушаване.
Натрий – регулира осмотичното налягане и водно-солевия обмен в организма. Този елемент е
необходим за поддържането на нервно-мускулната възбудимост и работата на натриево-калиевата
помпа, която регулира клетъчния обмен.
Калий – основният вътреклетъчен катион, който
поддържа водно-солевия и алкално-киселинния
баланс, нервно-мускулната възбудимост и проводимост. Калият осигурява стабилността на артериалното кръвно налягане, извежда излишните течности от организма.
Приложение
При взаимодействие с вода минералите преминават от корала във водата, като й придават
редица полезни свойства. Приемането на тази
вода помага за:
• достигане на оптимално рН в организма;
• регулиране на артериалното кръвно налягане
и сърдечния ритъм;
• профилактика на остеопорозата и артрита
• повишаване на еластичността на мускулите и
възстановяване на структурата на костната
и хрущялната тъкан;
• регулиране на работата на бъбреците и храносмилателната система;
• подобряване на състоянието на кожата и
косата

Действие на активните съставки
Калций – заедно с фосфора формира костната
тъкан. Калцият е и основният строителен материал за всички съединителни тъкани. Този елемент
поддържа сърдечната дейност, нервната проводиCoral Club
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Корал Магнезий
Coral Magnesium
код 91881
форма на отпускане 90 капсули
състав
Магнезий (тауринат)............................................................... 75 мг
магнезий (бисглицинат)........................................................... 75 мг
допълнителни вещества

«Корал Магнезий» – необходим продукт за
пълноценната работа на сърдечно-съдовата, нервната и храносмилателната системи, за възстановяването на много биологически функции на организма.
Действие на активните съставки
Магнезият е един от най-важните минерали за
човека, защото участва в повече от 300 биохимически реакции, които осигуряват нормалното функциониране на организма. Една от най–важните му
функции е защитата на нервната система от разрушителния стрес. Магнезият потиска процесите
на възбуждане в централната нервна система и намалява чувствителността на организма към външни
дразнители (резки звуци, по–ярка светлина). При
дефицит на този минерал се забелязва повишена
нервност, раздразнителност, силна умора.
Магнезият стимулира дейността на клетките
на сърдечните мускули, стабилизира сърдечния
ритъм, много е важен за регулиране на нервномускулната активност на сърцето. Този минерал
е необходим за усвояване на калция и витамин С,
участва във въглехидратната обмяна. Магнезият помага на организма да се адаптира към студа, служи като структурен компонент на костите и зъбния
емайл, стимулира перисталтиката на червата и повишава отделянето на жлъчен сок.
Магнезият помага за възстановяване на съсирването на кръвта, поддържа съдовете здрави, предотCoral Club
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вратява образуването на холестеролови плаки по
стените им като увеличава техния лумен (просвет)
и по този начин засилва коронарния кръвоток.
Магнезият влияе активно и върху дейността
на бъбреците и надбъбреците, изработването на
енергия, формирането на костно–мускулна тъкан.
При дефицит на магнезий се нарушава качественото усвояване на минерали и хранителни вещества.
Нормалното ниво на магнезий в организма помага
за повишаване тонуса на гладката мускулатура на
съдовете, червата, жлъчката, пикочния мехур и т.н.
Той е важен за синтеза на протеини, аминокиселини, за предаване на генетичната информация с участието на ДНК и РНК.
В състава на продукта се съдържат две соли на
магнезия – таурат и глицинат (съединения с аминокиселините таурин и глицин). Ценното на тези
соли е, че те имат най–добрата биодостъпност в
сравнение с другите соли на магнезия и не дразнят
червата. Освен това, съчетанието с глицин и магнезий подобрява мозъчното кръвообращение чрез
оптимизиране на паметта и работоспособността. А
съчетанието на таурин и магнезий стимулира изработването на енергия и подобряването на храненето на клетките.
Приложение
«Корал Магнезий»:
• повишава устойчивостта при умствени,
емоционални, физически натоварвания;
• засилва енергийния потенциал на сърдечните
мускули, регулира тонуса на кръвоносоните
съдове и сърдечния ритъм;
• нормализира обмяната на протеини, липиди и
нуклеинови киселини, активира процесите на
производство на АТФ;
• подобрява усвояването на полезните вещества
в стомашно – чревния тракт.

Корал Магнезий

Корал Репей
Coral Burdock Root
код 91860
форма на отпускане 90 капсули
състав
Оситнен корен от репей .........................................................500 мг
екстракт от корен от репей..................................................100 мг
допълнителни вещества

«Корал Репей» – продукт на базата на корен от
репей - Arctium lappa. Оптимизира обмяната на веществата, процесите на кръвоочистване, засилва
отделянето на жлъчка, диурезата, намалява възпаленията в стомашно–чревния тракт, проявява антибактериални свойства.

водно-солевата обмяна и действат хепатозащитно.
Активните вещества на репея намаляват възпаленията в стомашно–чревния тракт, защитават лигавицата на стомаха и дебелото черво от раздразнения
и стимулират отделянето на жлъчен сок, помагат за
заздравяване на язвените ерозии и освобождаването на червата, намаляват спастичните болки.
Горчивите вещества, които репеят съдържа, засилват отделянето на жлъчка, увеличават секрецията на ензими в панкреаса. Именно поради този
ефект коренът от репей се препоръчва при различни хранителни разстройства, нарушения във дейността на черния дроб и жлъчката.
Репеят съдържа и ценни растителни стерини ситостерин и стигмастерин – антагонисти на холестерола. Те регулират метаболизма на липопротеини в
черния дроб и тънките черва, намаляват усвояването на холестерола в червата и по този начин намаляват нивото му в кръвта. Освен това те са и природни
хормоноподобни вещества, които предотвратяват
или смекчават хормоналните нарушения.
В корена от репей се съдържат и много етерични
масла и карбонови киселини, известни антисептици, които унищожават патогенните бактерии в стомашно–чревния тракт, които предизвикват диспепсия, алергия, метеоризм.
Приложение
«Корал Репей»:
• подобрява детоксикацията на организма;
• помага за намаляване на холестерола;
• намалява възпаленията и бактериите в
стомашно–чревния тракт;
• оптимизира храносмилането и работата на
черния дроб.

Действие на активните съставки
Коренът от репей се отличава с високо съдържание на биоактивни вещества, които имат разностранно действие върху организма. Той съдържа
полизахарида инулин (повече от 35 %), природни
стерини, мастни карбонови (палмитинова и стеаринова) и хидроксиканелена киселини, танини, горчиви вещества, протеини, етерични масла.
В корена от репей се съдържа и голямо количество инулин, който му придава сладък вкус. В стомашно–чревния тракт инулинът се разгражда до
фруктоза, той увеличава отлагането на гликоген в
черния дроб и нормализира инсулино-образуващата функция на панкреаса. Затова е много полезен за
диабетици. Освен това инулинът има и пребиотични свойства - влие положително на микрофлората
като стимулира растежа на полезните бактерии.
Хидроксиканелените киселини на репея имат
детоксикационни, диуретични и кръвоочистващи свойства. Те засилват извеждането на пикочна
киселина, урея, амоняк и токсини от кръвта, като
подобряват функцията на бъбреците и засилват диурезата. Освен това тези киселини нормализират
Coral Club
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Корал Сладък корен
Coral Licorice Root
код 91641
форма на отпускане 100 капсули
състав
Деглициризинов екстракт от сладък корен .................. 300 мг
екстракт от сладък корен ................................................. 80 мг
екстракт от корен джинджифил ..................................... 20 мг
допълнителни вещества

Джиндижифилът се характеризира с „парещ“
състав (цингиберен, гингерол, камфен, борнеол и
др.), действа противовъзпалително и стрессопротекторно. Тази подправка влияе добре на храносмилателната система, справя се отлично с тежестта
в стомаха, чувството за пресищане и гадене. Употребата й при готвене повишава апетита, стимулира
храносмилането.
Джинджифилът намалява възпаленията в кравоносните съдове и ставите, унищожава патогенните
бактерии в стомашно–чревния тракт, намалява холестерола. Освен това, той е и добро детоксикационно средство.
Джинджифилът е много полезени и за имунитета. В неговия корен се съдържат жизнено важни
витамини, минерали, етерични масла и аминокиселини, на които се дължи тонизиращия му ефект и
способността му да мобилизира вътрешните сили
на организма.
Приложение
«Корал Сладък корен» е полезен при:
• заболявания на дихателните пътища;
• заболявания на стомашно–чревния тракт;
• хронични заболявания на черния дроб и
жлъчните канали.

«Корал Сладък корен» – комплексно противовъзпалително, отхрачващо, имунокоректиращо
средство на базата на екстракти от сладък корен и
джинджифил за възстановяване и поддържане на
здравето.
Действие на активните съставки
Сладък корен – ценен източник на полезни вещества: глициризинова и глициретинова киселини,
сапонини, флавоноиди, манитол, смоли, камед,
аскорбинова киселина. Глициризиновата и глициретиновата киселини действат хормоноподобно,
намаляват възпаленията. Те влияят на различните
видове ДНК- и РНК - вируси като прекъсват развитието им в ранен стадий, блокират проникването на
вирусите вътре в клетките и възможността им да образуват нови вирусни частици. Подпомагат синтезирането на интерферон – главен защитен протеин на
организма.
Отхрачващото действие се дължи на глициризина, който засилва секреторната функция в трахеята
и бронхите и повишава активността на ресничестия
епител в тях. Благодарение на съдържащите се в
него флавоноиди сладкият корен намалява спазмите в гладките мускули на бронхите. Сапонините
помагат за образуване на защитен слой върху лигавицата на храносмилателния тракт и по този начин
стимулират нейното заздравяване и възстановяване.
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(40–50%), която осигурява храненето на тъканите на
окото и нормалното му функциониране, способства
за адаптация на окото към светлината. И което е
най-важното – тауринът е способен да възстановява увредените тъкани на ретината или лещата и по
този начин да подобрява зрението след различни
травми или възрастови проблеми.
Не по-малко важен е таурина и за сърдечносъдовата система. Най-основно той предотвратява извеждането на калий от сърдечния мускул и
нормализира обмяната на натрий, калий, калций
и магнезий – минерали, отговарящи за правилния
и здрав сърдечен ритъм. Освен това, тауринът способства за разширяването на кръвоносните съдове.
Тази аминокиселина взема активно участие в
обмяната на веществата. Предупреждава застоя на
жлъч в жлъчния мехур и жлъчните пътища. Снижава
нивото на холестерол с ниска плътност («лош» холестерол) в кръвта и в черния дроб и предупреждава образуването на тромби. Още едно предназначение на таурина – повишаване на активността на
инсулин в организма, а този хормон директно влияе
Coral Taurine
на нивото на глюкозата в кръвта /кръвната захар/,
образуването на гликоген от глюкоза в черния дроб
код 2101
и мускулите, повишаване на енергетичната обмяна.
форма на отпускане 60 капсули
Като антиоксидант, тауринът свързва в организма
състав
активните форми на кислорода, увреждащи ДНК,
таурин ...................................................................................... 600 мг поддържа необходимите количества на витамините
капсула (желатин и вода) ........................................................ 98 мг С и Е и белтъка-антиоксидант глутатион.

Корал Таурин

микроцелулоза ........................................................................... 50 мг
магнезиев стеарат .................................................................... 3 мг

«Корал Таурин» – източник на «универсалната»
аминокиселина таурин, която притежава множествено оздравително въздействие и затова е много
важна хранителна добавка.
Действие на активните съставки
Може да се каже, че тази аминокиселина съпровожда човека в продължение на целия му живот –
от зачатието до дълбока старост. Още по време на
бременност тя е много важна за нормалното развитие и растежа на плода. Специалистите отбелязват,
че в детския главен мозък се съдържа четири пъти
повече таурин, отколкото в мозъка на възрастните
хора.
В хранителните продукти тауринът се съдържа в
продуктите от животински произход – риба, месо,
мляко, яйца и не се среща в храната от растителен
произход. Значи, особено важно значение тази
аминокиселина има за вегетарианците. Макар, че
тауринът се смята за аминокиселина, но в отличие
от другите аминокиселини той не влиза в състава на
протеините.
Функционалните възможности на таурина са големи. Той в доста високи концентрации присъства
в тъканите на главния мозък и в очната ретина; намалява гърчовете, задържа предаването на нервна
възбуда в ЦНС /централна нервна система/, укрепва паметта и усилва концентрация на вниманието.
Това е главната аминокиселина на очната ретина
Coral Club

Приложение
«Корал Таурин» – незаменим продукт за:
• сърдечно-съдова и нервна системи;
• поддържане на доброто състояние на
органите на зрението;
• оптимизация на обмяната на вещества;
• антиоксидантна защита.
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Корал Хлорела
Coral Chlorella
код 91809
форма на отпускане 180 дъвчащи таблетки
състав
Хлорела (Chlorella Pyrenoidosa) .............................................. 500 мг
допълнителни вещества

«Корал Хлорела» – продукт на базата на микроводоросли хлорела, които се отличават с уникален
биологичен състав, антиоксидантни и детоксикациони свойства, способност да стимулират дейността
на имунната система и храносмилането.

спирулината или люцерната. Хлорофилът е много
ефективен в борбата с малокръвието: попадайки в
кръвотока, той насища кръвта с кислород и се преобразува в хемоглобин.
Хлорелата действа добре на храносмилането
чрез нормализиране на отделянето на храносмилателни сокове и е хранителен ресурс за дружествената микрофлора, стимулира растежа й. Влакнистият
материал, от който са изградени стените на клетките на водораслите, подобрява работата на червата
като по този начин предпазва стомаха от лошо храносмилане, действа заздравяващо. Този влакнист
материал съдържа и комплекс от нуклеинови киселини, аминокиселини, пептиди, който отговаря
за антимутационния процес в тъканите и за тяхното
възстановяване.
Хлорелата стимулира и защитните сили на организма, изработването на противовирусния протеин интерферон, има специфично действие против
цитамегаловирус и вируса на Епштейн–Бар. Благодарение на тези свои свойства тя предотвратява
много инфекции.
Приложение
«Корал Хлорела» е полезен продукт:
• за хора с влошено здраве, възрастни хора,
жители на големи промишлени градове,
работещи във вредно производства, пушачи,
злоупотребяващи с алкохол;
• за профилактика на анемия;
• при дисбактериоза и заболявания на
стомашно–чревния тракт.

Действие на активните съставки
Едноклетъчното водорасло хлорела по своята хранителна стойност не отстъпва на месните и
зърнени продукти. Ако пшеницата съдържа 12 %
протеини, то хлорелата има повече от 50 %! Причинита за това е, че половината от нейната цитоплазма се състои от протеини. По данни на биохимиците, това наистина е добър източник на протеини за
хора, които не могат или не желаят да консумират
месо. Освен това, хлорелата съдържа бета - каротен, витамини В9, В12, Е, С, аминокиселини, минерални вещества, тоест всичко, което е необходимо
за пълноценното хранене.
Изследванията на американските учени разкриват значителните детоксикационни способности
на хлорелата. Според техните резултати при прием
на хлорела значително се увеличава извеждането
от организма на пестициди, тежки елементи като
уран, меркурий, олово. Този несравним ефект се
обяснява със съдържащия се в хлорелата фактор на
растежа, който предпазва клетките от въздействието на различните токсични вещества.
Хлорелата се характеризира и с голям запас от
хлорофил. Установено е, че това микроводорасло
съдържа 5–10 пъти повече хлорофил, отколкото
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Корал Черен орех
Coral Black Walnut
код 91643
форма на отпускане 100 таблетки
състав
Екстракт от обвивката на плодове черен орех................. 150 мг
листа от черен орех ............................................................... 125 мг
оситнен корал ........................................................................... 50 мг
екстракт от едногодишен пелин .......................................... 30 мг
допълнителни вещества

ната обвивка на плодовете. Той нормализира работата на стомашно-чревния тракт и е ефективен
срещу редица бактерии, гъбички и паразити. Флавоноидите, съдържащи се в растението, имат антиоксидантни и спазмолитични свойства, а дъбилните
вещества намаляват дразненето на лигавиците и
имат противовъзпалителен ефект.
Пелин – древните лечители приписвали на това
растение чудодейна сила и го наричали „Майка на
всички билки”. В средните векове пелинът бил широко използван при метеоризъм, стомашно-чревни
неразположения и отравяния, както и при чернодробни и жлъчни заболявания. Днес той е известен
като средство, регулиращо функциите на храносмилателна система, подобряващо апетита и отделянето на жлъчни сокове. Не на последно място трябва
да се отбележи и неговото противопаразитно действие. Съчетанието му с черния орех дава добри
резултати при паразитни инвазии, причинени от
кръгли червеи и острици.
Оситнен корал – природен сорбент, който поглъща токсините и ги извежда от организма.
Приложение
Продуктът „Корал Черен орех” има следните
свойства:
• противопаразитно;
• антибактериално;
• противовъзпалително

Паразитите са сериозен, но изключително недооценен проблем. Данните сочат, че голяма част от
засегнатите индивиди – 83.8%, са деца на възраст
под 14 години. Хелминтозите могат да протекат изключително тежко и да предизвикат рязко влошаване на здравето. За да се избегнат подобни усложнения, е препоръчително да се обърне внимание
на профилактиката. Най-добре е тя да се провежда
два пъти годишно с помощта на натурални средства, към които се отнася и продуктът «Корал Черен орех». Този продукт се отличава със своите
противопаразитни, антибактериални и противовъзпалителни качества, които се дължат на неговите
природни биологично активни компоненти – черен
орех, пелин и корал. Те помагат при глистни инвазии (остри и хронични) и стомашно-чревни заболявания и са добро помощно средство в програмите
за намаляване на теглото, чистене и възстановяване
на организма.
Действие на активните съставки
Листа и екстракт от зелената обвивка на плодовете на черния орех – източник на дъбилни вещества (25%), органични киселини, флавоноиди,
полифеноли, бета-каротен, витамини В1, В6, С, Р, Е,
минерали, етерично масло (до 0.03%) и други. Но
най-ценната съставка на черния орех е юглонът,
който се съдържа в най-големи количества в зелеCoral Club
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кръвта, регулира процеса на кръвотворене.
Цинкът играе най–важна роля в процесите на
възстановяване на кожата, растежа на косата и ноктите, секрецията на мастните жлези.
Той е важен и за преработването на алкохола от
организма и затова липсата на цинк може да засили
предразположеността към алкохолизъм.
Цинкът действа синергично в съчетание с витамините А и В6 и подобрява общото състояние на
организма.
Приложение

Корал Цинк 15

«Корал Цинк 15»:
• осигурява пълноценна поддръжка на имунната
и ендокринната система;
• оптимизира обмяната на веществата;
• подобрява състоянието на кожата.

Coral Zinc 15
код 91802
форма на отпускане 100 таблетки
състав
Цинк (глюконат) ....................................................................... 15 мг
допълнителни вещества

«Корал Цинк 15» – универсален продукт с широк
диапазон на действие: жизнено важен е за функционирането на имунната система, поддържа хормоналния баланс в организма, ефективен е при различни кожни заболявания, кожни обриви.
Действие на активните съставки
Продуктът съдържа цинков глюконат, който се
усвоява леко от организма, няма странични ефекти,
отговаря на високите стандарти за качество.
Източници на цинк в храната – говеждо месо,
черен дроб, морски продукти, пшеничен зародиш,
овесено брашно, моркови, грах, спанак, ядки.
В организма на възрастния човек се съдържат
1,5–3 грама цинк. Този микроелемент може да бъде
открит във всички органи и тъкани, но най–много се
среща в простатата, спермата, кожата, косата, мускулните тъкани, клетките на кръвта.
Цинкът участва в различните видове обмяна на
веществата, включително в протеиновата и затова е
много необходим за нормалното протичане на много биохимични процеси. Той е важен за синтеза на
протеини, в това число на колаген, и за формиране
на костите.
Цинкът участва и в процесите на деление на клетките, в образуването на клетъчен имунитет, във
функционирането на десетки ензими и на хормона
на панкреаса - инсулин.
Цинкът помага за усвояване на витамин Е и
поддържане на неговата нормална концентрация в
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Лакс-Макс
Lax-Max
код 91117
форма на отпускане 120 капсули
състав
Семена от живовляк........................................................... 300 мг
магнезий (оксид)......................................................................90 мг
инулин (от корени на цикория)..............................................70 мг
люцерна................................................................................... 50 мг
оситнен корал.........................................................................30 мг
диатомови водорасли............................................................24 мг
американски зърнастец на Пурш..........................................12 мг
листа от сена.........................................................................12 мг
ревен.........................................................................................12 мг
кора от мравчено дърво...........................................................6 мг
черен орех.................................................................................. 6 мг
карамфил.................................................................................. 6 мг
плод от лаврово дърво ............................................................6 мг
кресон ....................................................................................... 6 мг
магданоз .................................................................................. 6 мг
розмарин....................................................................................6 мг
сминдух...................................................................................... 6 мг
ехинацея.................................................................................... 6 мг
допълнителни вещества

извежда от организма. В качеството си на пребиотик той стимулира растежа на полезната чревна
микрофлора и предпазва от развитие на дисбактериоза.
Зърнастецът на Пурш, ревенът и сената съдържат
биологично активни вещества (антрахинонови гликозиди), които засилват чревната перисталтика.
Тяхното слабително действие се обуславя от способността им да влияят върху чревните лигавици,
което води до засилване на тяхната перисталтика.
Те имат постепенен слабителен ефект и са ефикасни при атония на червата, хроничен запек, метеоризъм. Тези растения чистят организма от токсини,
регулират работата на червата, стимулират отделянето на жлъчка.
Люцерната, карамфилът, розмаринът, сминдухът, лавровото дърво и черният орех съдържат
сапонини, флавоноиди, минерални и слузни вещества, които потискат гнилостните процеси в червата
и имат противовъзпалително дей-ствие.
Растителните фибри облекчават и подобряват отделянето на чревното съдържимо.
Слузните вещества възпрепятстват развитието на
възпалителните процеси в стомашно-чревния тракт,
което се дължи на способността им да образуват
върху лигавиците тънък слой, подпомагащ тяхното
възстановяване.
Магнезиевият оксид намалява повишената киселинност на стомашния сок, засилва жлъчната секреция, увеличава обема на водата в червата, засилва
перисталтиката и премахва запека.
Приложение
Биологично активните вещества в продукта
«Лакс-Макс» влияят благоприятно върху работата на стомашно-чревния тракт, като:
• нормализират чревната перисталтика;
• свързват натрупаните в организма токсини и
ги извеждат от организма;
• правят фекалните маси меки и осигуряват
редовна дефекация;
• възстановяват полезната микрофлора

Продуктът «Лакс - Макс» е натурално, меко действащо слабително средство. В състава му влизат
няколко групи активни вещества, които въздействат
върху чревната перисталтика.
Действие на активните съставки
Фруктоолигозахаридът инулин и семената от
живовляк действат активно върху чревната перисталтика. Забавяйки обратното всмукване на течностите в дебелото черво и задържайки водата,
те правят фекалните маси по-меки и подобряват
моториката на червата. Това помага за зачестяване
на дефекациите и за възстановяване на тонуса на
червата.
Като сорбент инулинът адсорбира различни екзои ендотоксини (тежки метали, радионуклиди) и ги
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ЛимФлоу
LymFlow
код 91865
форма на отпускане 90 капсули
състав
Екстракт от черешови дръжки..........................................150 мг
екстракт от листа на касис .............................................150 мг
екстракт от листа магданоз..............................................75 мг
екстракт от цветове хибискус ...........................................50 мг
допълнителни вещества

«ЛимФлоу» – растителен комплекс, който оптимизира лимфодренажа, действа съдоукрепващо,
противовъзпалително и разрежда кръвта.

Любимият на много хора магданоз е богат на полезни вещества – етерично масло, гликозиди, витамини, флавоноиди. По този начин пиненът, апиолът
и апигенинът изчистват съдовете, подобряват състоянието им, засилват лимфния дренаж. Магданозът
е богат на аскорбинова киселина (витамин С), която
заедно с другите активни вещества на растението
поддържат еластичността на малките и големите
съдове. Освен това, съдържащият се в листата миристицин притежава силен противовъзпалителен и
болкоуспокояващ ефект.
Китайският хибискус се цени в Азия и извън нейните предели като тонизиращо и общоукрепващо
средство. Хибискусът има богат на биоактивни вещества състав: и антоциани, и проантоцианидини,
органични киселини (яблъчна, лимонена, хибискусова) и фенолкарбонови киселини. Установено е,
че полифенолите и протокатехиновата киселина
обезвреждат токсичните продукти от жизнената
дейност на патогенните микроби, които остават последни по стените на съдовете. Екстрактът от цветовете му също има отлични антиоксидантни свойства, предотвратява изтъняването и увреждането на
тъканите на съдовете.
Приложение
«ЛимФлоу» – гарант за здраве и природна защита за съдовете:
• оптимизира лимфния дренаж и съдовия кръвоток;
• поддържа еластичността и здравината на
съдовете;
• намалява възпаленията в съдовете

Действие на активните компоненти
Череша. Този сочен и необикновено ароматен
плод е донесен в Европа от римския пълководец
Лукул от древния турски град Керасунда. Оказало
се, че не само сърцевината на черешите е полезна,
но и листата и дръжките, които съдържат лимонена и яблъчна кисилина, кумарини, растителни пигменти, танини, витамини С, РР, В1, В6, много минерали, пектини. Екстрактът от черешови дръжки
засилва циркулацията на междуклетъчната течност
или лимфата, като по този начин осигурява дренаж
на съдовете и помага за извеждане на излишните
течности и шлаки. Кумарините, които черешите
съдържат, понижават съсирваемостта на кръвта
и по този начин предотвратяват образуването на
тромби. А Р-витаминоактивните вещества и флавоноидите укрепват съдовете, повишават тонуса им.
Касис (листа и плодове) — активизира лимфодренажа на сърдечния мускул и черния дроб. В
листата на касиса се съдържат витамин С, фитонциди, магнезий, манган, сребро, мед, сяра, етерично
масло. Екстрактът от листата на касис помагат за отделяне на излишните пурини и пикочна киселина от
организма.
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Флавоноиди – имат антиоксидантни и спазмолитични свойства, разхлабват гладката мускулатура.
Линоленова киселина – участва активно в разграждането на натрупаните мазнини, понижава
нивата холестерина с ниска плътност, който е една
от предпоставките за развитие на атеросклероза и
затлъстяване на черния дроб. Линоленовата киселина е много важна за човешкия организъм, тъй
като влиза в състава на клетъчните мембрани, обвивката на нервните влакна и ретината на очите. Тя
не се синтезира в организма и затова трябва да се
внася с храната.
Танини (дъбилни вещества) – намаляват дразненето на лигавиците и имат противовъзпалителен
ефект. Танините образуват непроницаем филм, който изолира лигавиците и ги предпазва от увреждане
и инфектиране, което подпомага тяхното възстановяване.

Листа от черен
орех
Black Walnut Leaves
код 1395
форма на отпускане 100 таблетки
състав

Приложение
Продуктът «Листа от черен орех» действа:
• противопаразитно – при различни инвазии
(както остри, така и хронични);
• антибактериално;
• противовъзпалително;
• антиоксидантно.

Листа от черен орех.................................................... 487,5 мг
калций (карбонат) ................................................................ 75 мг
допълнителни вещества

Черният орех високо се цени в своята родина –
Северна Америка. В състава му влизат редица високо ефективни природни вещества – полифеноли,
юглон, витамин С, бета - каротен, витамин В1, В6,
Р, Е, етерични масла, органични киселини, дъбилни
вещества и други. Важно е да се отбележи, че концентрацията на юглон и полифеноли в листата на
черния орех е 2-4 пъти по-висока от тази в гръцкия
орех. Черният орех се използва при паразитни инвазии, стомашно-чревни заболявания, хронични
екземи, диатези. Препоръчва се в комплексните
програми за отслабване, чистене и възстановяване
на организма, както и като помощно средство при
различни хронични заболявания.
Натуралният продукт «Листа от черен орех» има
противопаразитно, антибактериално и противовъзпалително действие.
Действие на активните съставки
Юглон – основното активно и изключително
ценно вещество в черния орех. От 500-700 кг природна суровина се получават едва 100 г юглона!
Той нормализира работата на стомашно-чревния
тракт, ефективен е срещу редица бактерии, гъбички
и паразити. Черният орех се прилага като противопаразитно средство още по времето на Хипократ, а
в народната медицина на Южна и Северна Америка
се използва и до днес.
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МайндСет

Гъбата рейши влияе разностранно на функциите
на централната нервна система. Тайната на нейния
положителен ефект върху здравето се крие в това,
че тя успокоява «превъзбудената» нервна система,
без да предизвиква сънливост. Нейните биоактивни вещества не потискат и не възбуждат, а нормализират работата на нервните клетки. Резултатът от
такова хармонизиращо действие е подобряване на
съня и активността във периодите на бодърстване.
Екстрактите от корен на джинджифил, гинко
билоба, розмарин са природни антиоксиданти,
които тонизират кръвоносната и особено нервната
система. Те са доказали своята ефективност в укрепването на съдовете, подобряването на мозъчното
кръвообращение, обучаемостта, намаляването на
кръвното налягане.
Липоева киселина – активен антиоксидант, който защитава митохондриите от най – агресивните
радикали. Това вещество изпълнява функциите на
коензим, то е енергийна храна за мозъчните клетки
и предотвратява окисляването им.

MindSet
код 91819
форма на отпускане 90 капсули
състав
Ацетил-L-карнитин ............................................................... 250 мг
екстракт от жълт кантарион- стръкове ......................... 75 мг
екстракт от листа готу кола .............................................. 50 мг
тирозин ..................................................................................... 50 мг
теанин ...................................................................................... 40 мг
екстракт от тялото на гъба рейши ................................... 30 мг
екстракт от мицел на гъба рейши ..................................... 20 мг
липоева киселина ..................................................................... 20 мг
екстракт от корен джинджифил ......................................... 15 мг
екстракт от листа гинко билоба ........................................ 12 мг
екстракт от листа розмарин ................................................. 5 мг
витамин В6 (пиридоксал-5-фосфат) ...................................... 2 мг
фолиева киселина ................................................................... 50 мкг
витамин В12 (метилкобаламин) ........................................... 3 мкг
допълнителни вещества

Приложение
«МайндСет»:
• предотвратява появата на атеросклероза;
• повишава енергетиката и
работоспособността на мозъка;
• подобрява мисловната дейност, паметта,
вниманието;
• нормализира цикъла «сън – бодърстване»

«МайндСет» подобрява кръвоснабдяването и
храненето на главния мозък, вниманието, паметта,
мисловната дейност, повишава енергийния потенциал на организма, работоспособността и устойчивостта на стрес.
Действие на активните съставки
Тирозин и теанин – аминокиселини, които отговарят за синтеза на адреналин и подобряване на
настроението, стимулират дейността на надбъбреците и хипофизата. Те са главни участници в изработването на гама-аминомаслена киселина, която е
най–силният стресозащитен компонент. Играят значителна роля при формирането на всички видове
памет, действат успокояващо на нервната система.
Витамините от група В (В6, В9, В12) нормализират постстресовото поведение, участват във
възстановяването на цикъла «сън – бодърстване»,
предотвратяват нарушенията в различни структури
на главния мозък.
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Масло от черен
дроб на акула
Shark Liver Oil
код 91622
форма на отпускане 60 капсули
състав
Пречистено масло от черен дроб на акула .................... 570 мг
допълнителни вещества

Маслото от черен дроб на акула е удивително
природно средство за укрепване на здравето. Заради изключителното разнообразие на съдържащите
се в него полезни вещества, то е наречено «сивото
злато». В продължение на стотици години това масло се използва от крайбрежните народи като лечебно средство при имунен дефицит, инфекции, алергии, трудно заздравяващи рани и стрес. Те давали
масло от черен дроб на акула на боледуващи хора
за ускоряване на оздравяването и бързо връщане
на силите. Всички тези необикновени качества на
това масло са потвърдени и от съвременните изследвания.
Продуктът «Масло от черен дроб на акула» е изцяло натурален. Той се произвежда от черния дроб
на дълбоководните акули, живеещи около бреговете на Тасмания. Маслото от черния дроб на акула
дава на организма редица незаменими вещества
– алкилглицероли, сквален и скваламин, полиненаситени омега-3 мастни киселини, витамини (А, Е, D).
Активните вещества на този продукт имат имуномодулиращи, противовъзпалителни, хиполипидемични и антиоксидантни качества.

от организма свободните радикали, които вече са
проникнали през клетъчните мембрани и увреждат
клетките отвътре, което е много опасно. Например, при увреждане на клетъчната ДНК може да се
отключат ракови заболявания. Алкилглицеролите
влияят непосредствено върху макрофагите, като
стимулират секрецията на повече от 50 фактори на
имунитета, важно място сред които заемат интерлевкините. Доказано е тяхното действие и върху
Т-лимфоцитите, които унищожават клетките, заразени с вируси.
Сквален – намалява нивата на общия холестерин
в кръвта, както и на този с ниска плътност и така
предпазва от образуване на атеросклеротични плаки и стеснение на кръвоносните съдове. Скваленът
има ярко изразени противовъзпалителни и антиоксидантни качества.
Омега-3 полиненаситени мастни киселини –
влияят положително върху липидната обмяна и
синтеза на ейкозаноиди (простагландини, тромбоксани, левкотриени), които регулират имунния статус на организма и процесите на кръвосъсирване,
подобряват микроциркулацията и регулират съдовия тонус, предпазват от нарушения на сърдечния
ритъм и развитие на хипертония. Установено е, че
при прилагане на диетотерапия в комбинация с
масло от черен дроб на акула нивото на артериалното кръвно налягане значително се понижава.
Витамини – те са необходими за повишаване на
съпротивителните сили на организма спрямо инфекциите, както и за поддържане на здрави лигавици, кожа, костна система и зрение.
Приложение
Продуктът «Масло от черен дроб на акула» се
приема с цел:
• укрепване на имунната система;
• профилактика на алергичните заболявания;
• подобряване на зрението;
• по-бързо възстановяване след прекарани заболявания;
• преодоляване на стреса;
• профилактика при престой в условия на екологично неблагоприятна среда

Действие на активните съставки
Алкилглицероли – единствените антиоксиданти,
които проникват в клетката. Те имат изключителната способност да неутрализират и да извеждат
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Мега Ацидофилус
Mega Acidophilus
код 1012
форма на отпускане 90 капсули
състав
Lactobacillus acidophilus ................................................... 1,14 мг
Bifidobacterium lactis ........................................................ 5,93 мг
допълнителни вещества

По данни на Руската Академия на Медицинските Науки, разпространението на различните форми
дисбактериоза достига мащабите на национално
бедствие и обхваща повече от 90% населението
на Русия. Подобна картина се наблюдава по целия
свят. Известно е, че състоянието на организма в
много голяма степен зависи от добрата и безпроблемна работа на стомашно-чревния тракт, а работоспособността на стомашно-чревния тракт зависи
от състоянието на чревната микрофлора. Тя е една
от основните системи за безопасност, представляваща защитна бариера на пътя на болестите. Възстановяването на баланса на чревната микрофлора с
продукти, съдържащи полезни микроорганизми,
значително подобрява общото здраве и самочувствието. Такова е и предназначението на продукта
«Мега Ацидофилус».
«Мега Ацидофилус» представлява комплекс от
полезни бифидо- и лактобактерии, който нормализира храносмилането и работата на стомашночревния тракт и потиска развитието на патогенните
микроорганизми в червата, защитава организма от
токсичното действие на крайните продукти от обмяната на веществата и предпазва обменните процеси
от нарушение.
Действие на активните съставки

• Проявяват силни противомикробни качества,
като потискат развитието на патогенните бактерии
и гъбички в червата. По този начин те подпомагат
развитието на полезните пробиотични култури и
предпазват организма от интоксикации.
• Стимулират имунната система и изработването
на интерферон, имуноглобулини и лимфоцити, които активират защитните сили на организма.
• Участват в синтеза и усвояването на витамините
от група В, както и на витамините К и D, млечната,
фолиевата и никотиновата киселина, синтезират незаменими аминокиселини и други биологично активни вещества, подобряват усвояването на калция.
• Участват активно в разграждането и усвояването на хранителните вещества – нормализират
процесите на ензимно разграждане на храната, подобряват обмяната на белтъците и въглехидратите,
синтезират собствени ензими, които работят в стомашно-чревния тракт продължително време.
• Подпомагат разграждането на мазнините и така
подобряват липидната обмяна, понижават концентрацията на серумния холестерол, нормализират
нивата на липопротеините и фосфолипидите.
• Предпазват от развитие на метеоризъм, регулират чревната перисталтика.
Приложение
«Мега Ацидофилус» има положителен ефект
при:
• дисбактериоза и заболявания на стомашночревния тракт;
• нарушения в усвояването на хранителните
вещества;
• чревни интоксикации;
• алергии;
• метеоризъм и запек

Бифидо - и лактобактериите представляват основата на човешката чревна микрофлора – 85-90% при
възрастните и до 95% при децата. Те имат редица
положителни ефекти:
Coral Club
60

Мега Ацидофилус

Меджик калций

подобрява подвижността на мускулите и ставите.
• Нормализира храносмилането и ензимните
процеси.
• Алкализира вътрешната течна среда на организма и го предпазва от развитието на сериозни заболявания, свързани с промяна на рН.
• Регулира работата на сърдечно-съдовата система и мускулите.
Магнезият също е един от основните компоненти на костната тъкан. Той е необходим за поддържането на костната плътност и оптималното усвояване
на калция, възпрепятства неправилното му извеждане от организма, регулира работата на мускулите
и обмяната на веществата, подпомага белтъчния
синтез и изработването на клетъчна енергия.
Цинкът и медта подпомагат заздравяването на
раните, предпазват от развитието на кожни заболявания, поддържат нормалния състав на кръвта, участват в синтеза на миелин — обвивката на нервните
влакна.

MagiCal

Приложение

код 45910
форма на отпускане 120 таблетки
състав

Употребата на продукта «Меджик калций»
помага за:
• предпазване от развитие на заболявания,
свързани с калциев дефицит и нарушение на
минералния баланс;
• укрепване на костите и мускулите;
• възстановяване на организма след травми и
операции, както и в рехабилитационния период след прекарани тежки заболявания

Морски минерални седименти (калций, магнезий, желязо,
цинк, мед, манган, хром) ...................................................... 1,3 г
допълнителни вещества

Калцият е един от най-важните за човешкия организъм макроелементи, който е необходим на всеки. Недостигът му предизвиква редица заболявания
– на сърцето, стомашно-чревния тракт, костите и
много други органи и системи.
Продуктът «Меджик калций» е уникален източник на минерали, натрупани в естествените морски
седименти на Японско море. Тази идеално балансирана комбинация от морски минерали играе важна
роля в поддържането на здравето и укрепването
на опорно-двигателния апарат, понижава риска от
развитие на остеопороза и травмиране на тъканите
при удари и наранявания, подобрява работата на
централната нервна система и е изключително необходима по време на рехабилитация и спазване
на диети.
Действие на активните съставки
Калцият играе съществена роля в поддържането
на здравето:
• 2/3 от скелета са изградени от този минерал, затова калцият е особено подходящ за подрастващи и
жени – тези категории от населението, които найчесто страдат от калциев дефицит.
• Калцият от морски седименти се усвоява найдобре и най-пълноценно.
• Той е необходим за формирането и укрепването на костите и за предпазването им от счупвания и
деформации.
• Участва в предаването на нервните импулси,
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тялото, подобрява състоянието на кожата и косата,
предотвратява ранното побеляване, укрепва ноктите, премахва тяхната чупливост и разслояването
им възстановява работата на мастните жлези, влияе
върху съдържанието на мазнини в клетките на кожата, включително и скалпа.
Витамин С – необходим за синтеза на колаген и
еластин, забавя стареенето на кожата като активен
антиоксидант.
Продуктът «МСМ» намалява чувствителността на
организма към различните алергени. При употребата му значително се подобрява общото състояние,
което е свързано с нормализирането на проницаемостта на клетъчните мембрани и извеждането на
алергените преди да са предизвикали реакция.
Приложение

МСМ
MSM
код 2108
форма на отпускане 60 капсули
състав

Продуктът «МСМ» е много ефективен при:
• подобрява състоянието на кожата, косата и
ноктите
• поддържа здрави ставите, сухожилията,
хрущялите
• комплекс от биологична сяра с органичен произход, витамина на красотата – биотин, и
витамин С.

Метилсулфонилметан .......................................................... 750 мг
Витамин С .................................................................................. 50 мг
Биотин ...................................................................................... 50 мкг

За недостига на сяра в организма свидетелстват
падането на косата и болките в ставите. За да се избегнат подобни проблеми, е необходимо допълнително да се приема сяра, тъй като концентрацията
й в организма намалява с напредване на възрастта.
За тази цел е изключително подходяща биологично
активната добавка «МСМ».
«МСМ» е натурален продукт на основата на биологично достъпна форма на сярата от природен
произход, която удачно е съчетана с микрохидрин.
Микрохидринът е мощен антиоксидант, който неутрализира свободните радикали и максимално
защитава организма дори и от най-агресивните от
тях. Този продукт е необходим за обезпечаването на
редица жизнено важни функции на организма, за
профилактика на ставните болки, както и за подобряване на състоянието на кожата.
Действие на активните съставки
МСМ (метилсулфонилметан) източник на сяра
в биологично достъпна форма. Сярата е структурен
компонент на най-важните биомолекули: протеини,
включително протеини на имунната система, ензими,
хормони. Сярата влиза в състава на кератина - основният протеин на епидермиса на кожата, косата и ноктите, участва във формирането на основните белтъци
на съединителната тъкан – колаген и еластин.
Биотин – витаминът на младостта и красотата.
Поддържа необходимото количество на кератин в
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МСМ

Микрохидрин
Microhydrin
код 1544
форма на отпускане 60 капсули
състав
Микрохидрин (магнезиев аскорбат и сулфат, калиев цитрат и карбонат, силиций, калциев хидроксид, лимонена
киселина, манитол, слънчогледово масло, пречистена йонизирана вода)............................................................... 300 мг
допълнителни вещества

Продуктът «Микрохидрин» е мощен антиоксидант, който активно неутрализира свободните радикали и защитава максимално организма дори и
от най-агресивните от тях. При неговата употреба се
повишават работоспособността и издръжливостта,
укрепва имунитетът, забавят се процесите на стареене, организмът се зарежда с енергия.
Действие на активните съставки
Уникалният продукт «Микрохидрин» повишава
издръжливостта на организма по време на физически натоварвания, спортни тренировки или тежка
работа. Дори едноседмичен прием е достатъчен,
за да намалее концентрацията на натрупаната в мускулите млечна киселина до 24%. Това се дължи на
способността му да ускорява нейната утилизация и
да подпомага възстановителните процеси след натоварване. Резултатът от прилагането на този продукт е намаляване на болката в мускулите и повишаване на мускулния тонус, което дава възможност
за по-лесно понасяне на натоварването. Тези негови качества го правят безценен за хората, които
спортуват активно.
«Микрохидринът» е най-силният от всички познати досега антиоксиданти. Всяка капсула съдържа
хиляди микрочастици, които представляват смес
от силициеви, калиеви и магнезиеви съединения,
свързани с водороден атом, в електронната обвивCoral Club

ка на който има слабо свързан допълнителен електрон. Този електрон лесно се отдава и неутрализира
свободните радикали. Това е единственият антиоксидант, който в процеса на отдаване на електрона
не се превръща в свободен радикал, а се разпада
на лесно усвоими за организма минерални вещества – силиций, калий, магнезий (в йонна форма),
водород и вода. Отделените водородни атоми
се свързват с клетъчния преносител на водорода
НАД (никотин-амид аденин динуклеотид), който се
редуцира до НАД.Н2 – субстрат на крайното окисление в митохондриите. В резултат на клетъчното
дишане този водород се свързва с кислорода, което
води до отделяне на енергия, която се натрупва в
клетката под формата на АТФ. А това е важно, защото достатъчното количество енергия е гаранция за
физическа и умствена работоспособност, нормална
обмяна на веществата, правилна регенерация на
увредените тъкани и добра защита от патогенните
микроорганизми и болестите.
Освен това, «Микрохидринът» интензивно насища кръвта с кислород, което е жизнено важно за
всяка една клетка в организма. Той подобрява също
така и физическите свойства на междуклетъчната
течна среда (рН, повърхностно напрежение, окислително-редукционен потенциал), което подпомага
хидратацията на клетките и снабдяването им с хранителни вещества
Приложение
Продуктът «Микрохидрин» осигурява енергийна поддръжка на:
• имунната система и засилва съпротивителните сили на организма спрямо вирусите и
бактериите;
• сърдечно-съдовата система и подобрява
клетъчното хранене и обмяната на веществата;
• храносмилателната система и подобрява
усвояването на хранителните вещества;
• мускулите и повишава тяхната издръжливост
и работоспособност

Микрохидрин
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Микрохидрин
Плюс
Microhydrin Plus
код 1860
форма на отпускане 60 капсули
състав
Микрохидрин (магнезиев аскорбат и сулфат, калиев цитрат и карбонат, силиций, калциев хидроксид, лимонена
киселина, манитол, слънчогледово масло, пречистена йонизирана вода). ...................................................................... 200 мг
смес от антиоксиданти (екстракт от зелен чай, кверцетин,
липоева киселина, аскорбинова киселина, екстракт от бял
трън, ниацин, селен – аминохелатна форма) ..................... 145 мг
допълнителни вещества

В нашия организъм постоянно се образуват свободни радикали – крайни продукти от обмяната
на веществата, които имат свободни орбитални
електрони. Тези вещества са химически нестабилни
и много реактивоспособни, а негативното им действие върху организма се проявява като ускоряване
на процесите на стареене, отслабване на имунитета и възникване на различни заболявания. Силна
поддръжка на организма в борбата му със свободните радикали оказват антиоксидантите. Продуктът
«Микрохидрин Плюс» представлява мощен източник на достъпни за организма антиоксиданти. Той
съчетава положителния ефект на Микрохидрина
със силата на растителните антиоксиданти и има изключително широк спектър на действие.

Аскорбинова киселина (витамин С) – стимулира
изработването на левкоцити и интерферон, повишава съпротивителните сили на организма спрямо
инфекциозните причинители, участва в синтеза на
колагена и серотонина, укрепва съдовете и нормализира кръвообращението.
Алфа-липоева киселина – има хепатопротективно и хиполипидемично действие. Тя участва
във въглехидратната обмяна и осигурява своевременно снабдяване на клетките на главния мозък с
глюкоза, която е основният енергиен източник за
мозъчните клетки. Алфа-липоевата киселина подпомага натрупването на гликоген в черния дроб и
има липотропен ефект (предпазва черния дроб от
затлъстяване).
Селенът е активен антиоксидант, който поддържа сърдечно - съдовата система, участва в синтеза
на редица ензими, които имат важно значение за
възстановяването на сърдечния мускул, подобрява реологичните свойства на кръвта, оптимизира
преноса на хранителните вещества и кислорода
до тъканите, намалява свръхпигментацията и дава
еластичност на кожата.
Екстракт от зелен чай – мощен универсален антиоксидант, основното действие на който е насочено
към неутрализирането и извеждането от организма
на свободните кислородни радикали. Зеленият чай
е богат източник на ензими, витамини (от група В,
както и витамин К и Р) и минерали. Той отлично тонизира и зарежда с енергия.
Екстракт от бял трън – съдържа биологично активното вещество силимарин, което подпомага
детоксикиращите функции на черния дроб, подобрява мастната обмяна и оптимизира усвояването
на мастноразтворимите витамини, укрепва клетъчните мембрани и участва в образуването на нови
клетки, активно стимулира белтъчния синтез.
Приложение
Продуктът «Микрохидрин Плюс» :
• засилва антиоксидантната защита на
организма – най - важният фактор, който
определя устойчивостта му спрямо неблагоприятното действие на външната среда;
• укрепва имунитета;
• предпазва клетките и тъканите от увреждане

Действие на активните съставки
Микрохидрин – източник на електрони, които
неутрализират действието на свободните радикали. Микрохидринът хидратира клетките, намалява
нивото на млечната киселина в мускулите и така
премахва тяхното напрежение и умора, повишава
издръжливостта на организма, повишава умствената и физическата работоспособност.
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Микрохидрин Плюс

3/60» е повече от 60% от общото количество мастни
киселини, необходими на организма за един ден.
Тя отговаря на най-високите стандарти за качество,
пречистена е изключително добре и няма специфичната миризма и вкуса на рибата. Използването
на съвременните методи за обработване на рибеното масло (мик-рохерметизация на капсулите) гарантира защитата на полиненаситените мастни киселини омега-3 от окисление и загуба на полезните
им свойства.
Действие на активните съставки

Омега 3/60
Omega 3/60
код 91621 / 91666
форма на отпускане 30 капсули / 90 капсули
състав
Рибено масло ......................................................................... 1000 мг
витамин Е ............................................................................... 1,40 мг
допълнителни вещества

Учените отдавна са установили, че употребата
на маслото от морски риби значително понижава
риска от възникване на атеросклероза и сърдечносъдови заболявания. В рибеното масло се съдържат
полиненаситените мастни киселини омега-3, които са незаменими за човека. Те не се синтезират в
организма и е изключително важно да се приемат
ежедневно с храната в достатъчни количества и в
балансиран състав.
По данни на Руската Академия на Медицинските
Науки, около 80% от населението на Русия страда
от дефицит на омега-3 полиненаситени мастни киселини. Същото се отнася и за останалите страни
по света. Увеличаването на употребата на рибено
масло може максимално да намали риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания. Доказано
е, че съдържанието на холестерин, който е главният виновник за възникването на атеросклерозата, в
кръвта на хората, консумиращи рибено масло, се
поддържа в ниски граници. Това се дължи на способността на полиненаситените мастни киселини
да се конкурират с холестерина и да не му дават
възможност да се натрупва в кръвния поток.
Продуктът «Омега 3/60» съдържа натурално
масло от морски риби, което е богат източник на
полиненаситени мастни киселини омега-3 и витамин Е. Те играят важна роля в профилактиката на
атеросклерозата и свързаните с нея сърдечни заболявания. Изследванията показват, че съдържанието на полиненаситени мастни киселини омега-3 в
биологично активната хранителна добавка «Омега
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Основните функции на полиненаситените мастни
киселини са участието им в изграждането на клетъчните мембрани и в синтеза на тъканните хормони
– ейкозаноидите. Към тях принадлежат простациклините, простагландините, левкотриените и тромбоксаните, които регулират локалните клетъчни и
тъканни функции, включително и възпалителните
реакции, работата на тромбоцитите, левкоцитите и
еритроцитите, свиването и разширението на кръвоносните съдове.
Полиненаситените мастни киселини омега-3
предпазват ендотела от увреждане и представляват структурен елемент на клетките, изграждащи
имунната, нервната и сърдечно-съдовата система,
както и ретината на очите. Те имат значение както
за правилната структура, така и за функционирането на тези клетки.
Недостигът на полиненаситени мастни киселини
омега-3, по-точно на ейкозапентаенова (ЕПК) и докозахексаенова (ДХК) киселина, е една от причините за развитието на атеросклерозата и свързаните с
нея заболявания, като исхемична болест на сърцето, болест на Алцхаймер и други.
Витамин Е защитава фосфолипидите, изграждащи клетъчните мембрани, от прекисно окисление и
увреждане в резултат на действието на свободните радикали. Той повишава работоспособността и
съпротивителните сили на организма спрямо патогенните микроорганизми.
Приложение
Продуктът «Омега 3/60» играе важна роля в
профилактиката на:
• атеросклероза и образуване на тромби;
• исхемична болест на сърцето, стенокардия и
инфаркт;
• артериална хипертония;
• нарушения на сърдечния ритъм;
• нарушения на имунния статус на организма
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Приложение
Продуктът:
• защитава сърцето и съдовете, намалява раздразнителността и хиперактивността
• осигурява нормално интелектуално развитие
на детето, подобрява концентрацията на
вниманието, паметта, зрението.
• действа общоукрепващо и оздравително върху
детския организъм

Омега 3 портокал
Omega 3 Oranges
код 2113
форма на отпускане 30 дъвчащи капсули
състав
Рибено масло ................................................................ 500 мг
(в т.ч. ПНМК Омега 3 150 мг, ЕРА 80 мг, DHA 50 мг)
естествен аромат на портокал.

Доказано е, че Омега-3 влияе положително върху
социалното поведение на децата, те стават поспокойни и по-уравновесени.
Действие на активните съставки
ПНМК Омега-3, в частност EPA (ейкозапентаенова киселина), DHA (докозахексаенова киселина)
в необходимите за децата количества, до голяма
степен определят умствените способности, паметта, способността за възприемане на информация,
моторно-зрителната координация.
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Омега 3-6-9
Omega 3-6-9
код 2105
форма на отпускане 60 капсули
състав
Триглицериди ПНМК омега-3 от рибено масло с
антиоксидантна смес (екстракт от розмарин,
витамини С и Е) ..................................................................... 473 мг
Масло от пореч ..................................................................... 276 мг
Ленено масло ......................................................................... 245 мг
Зехтин ..................................................................................... 136 мг

«Омега 3-6-9» – продукт, в който са съчетани различни видове ПНМК и с различен произход. В състава му влизат триглицериди от рибено масло и растителни масла от пореч, лен и маслини. Този богат
състав действа оздравяващо на сърцето и съдовете,
влияе благоприятно на хормоналния фон, полезен
е в период на ПМС и менопауза, подобрява състоянието на кожата, косата и ноктите.

симптомите на ПМС и менопаузата. А това е особено важно за жените след 40 годишна възраст. Освен това, ПНМК омега-6 участват в образуването
на хормоните адреналин и ендорфин, които подобряват емоционалното състояние и настроението.
Благодарение на тези мастни киселини кожата се
подхранва и овлажнява, което я запазва здрава и
млада за дълго време.
Ленено масло – най-богатият източник на
α-линоленова киселина (АЛК) омега-3. Благодарение на тази незаменима киселина лененото масло
се смята за природен еликсир на младостта. АЛК –
основен компонент на клетъчните мембрани, поддържа здравето на клетките на сърцето и мозъка,
намалява холестерола, повишава еластичността на
съдовете. В маслото се съдържа един от най-добрите антиоксиданти витамин Е и полезните за женското здраве лигнани – фитоестрогени, които подобряват хормоналния баланс, поддържат здравето на
млечните жлези.
Зехтин – полезен е , защото съдържа мастни киселини от различни класове: особено ценната олеинова (омега-9), линолева (омега-6) и линоленова
(омега-3). В състава на зехтина влизат и редките
растителни антиоксиданти олеокантал и олеуропеин, които защитават клетъчните мембрани на
съдовете от последствията от окислителния стрес и
намаляват нивото на «лошия холестерол».
Приложение
«Омега 3-6-9» влияе благоприятно на здравето:
• оптимизира дейността на сърдечно-съдовата и други системи;
• подобрява хормоналния баланс;
• влияе положително върху емоционалното
състояние и настроението;
• запазва младостта и здравето на кожата.

Действие на активните съставки
Триглицериди омега-3 са градивни елементи
на клетъчната мембрана, както и на клетките на
имунната, нервната, сърдечно-съдовата система. Те
участват в синтеза на хормоните, предпазват тъканите от увреждане, от които се състоят стените на
кръвоносните съдове. ПНМК от рибено масло намаляват нивото на «лошия» холестерол, предотвратяват образуването на холестеролови плаки по съдовете. ПНМК омега-3 подобряват усвояването на
мастноразтворимите витамини А, Е, К, D и F, което
е важно за пълноценното функциониране на целия
организъм.
Масло от пореч – полезен източник на растителни линолеви и γ-линоленови ПНМК омега-6. Тези
киселини са необходими за синтезирането в организма на ейкозаноиди, които влияят благоприятно
на хормоналния баланс, помагат за облекчаване на
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ОпиСтоп
OpiStop
код 91654
форма на отпускане 100 капсули
състав
Екстракт от шипка - плод .................................................. 200 мг
екстракт от трепетлика - кора........................................ 100 мг
екстракт от сладък корен - деглициризинов................... 100 мг
екстракт от пипер............................................................... 100 мг
екстракт от бял равнец - цвят.......................................... 50 мг
екстракт от вратига – цвят.............................................. 20 мг
допълнителни вещества

«ОпиСтоп» – антихелминтно средство, създадено специално за защита на организма от описторхоза, причинена от котешки чернодробен плосък
червей. В последните години това заболяване се
превръща в голям и опасен социален проблем, особено в Русия, Украйна, Казахстан, страните от Югоизточна Азия. В Европа и Северна Америка се среща по-рядко, но миграцията на стоки и население
активно помага за разпространяването му. В Русия
са отчетени повече от два милиона души, поразени
от описторхоза, а в отделни райони на Западен Сибири са заразени повече от 95 % от населението. По
принцип се срещат смесени инвазии: описторхоза +
ламблиоза + токсокароза. Заразата се появява при
консумирането на сурова, лошо изпържена или неосолена риба от семейство на шарановите риби. Котешкият чернодробен плосък червей (Opisthorchis
felineus) паразитира в човека, котките и кучетата в
черния дроб, жлъчката, панкреаса.

аскорбинова), етерични масла. Активните вещества
на трепетликата проникват през епидермиса и нарушават структурата на хелминта, като по този начин го унищожават. Кората на трепетликата се бори
и с други паразити - ламблии, паразити в питейната
вода или неизмитите плодове, зеленчуци, зелени
салати и растения.
Вратига – растение с ярко-жълти цветове и с
изразен силен мирис. Противоглистният ефект се
дължи да наличието на танацетин и етеричните вещества борнеол и кетон - туйон. Заедно те потискат
действието на паразитиращите в органите описторхи, кръгли глисти и острици, като намаляват предизвиканите от тях алергии, интоксикации, хранителни разстройства.
Екстракт от шипка – счита се за богат източник
на витамини С, В1, В2, В3, В5, РР, К, каротен, флавоноиди и фенолокиселини, благодарение на които има жлъчегонни, диуретични и общоукрепващи
свойства.
Екстракт от бял равнец цвят – известен е с етеричното си масло, съдържащо голямо количество
азулен, кариофилен, цинеол, туйол, борнеол и др.
Помага за заздравяване на лигавицата на стомашно–чревния тракт и намалява възпаленията, действа жлъчегонно, диуретично, слабително.
Пиперът оптимизира обмяната на веществата и
храносмилането, нормализира секреторно-моторната функция на стомашно–чревния тракт.
Приложение
«ОпиСтоп» ефективно намалява токсичното
влияние на паразитите в организма при:
• описторхоза;
• ламблиоза;
• аскаридоза;
• ентеробиоза

Действие на активните съставки
Екстракт от кора на трепетлика
– много
eфективно средство при описторхоза. Неговите
активни съставки са фенолгликозиди, салицин,
популин, тремулоидин, тремулацин, саликортин,
танини, органични киселини (бензоена, ябълчна,
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Очанка
Eyebright
код 1440
форма на отпускане 100 таблетки
състав
Очанка.................................................................................... 487,5 мг
калций (карбонат).....................................................................80 мг
допълнителни вещества

Лечебната очанка (Euphrasia officinalis) е едно
от най-древните лечебни растения, прилагано в народната медицина на различни страни и култури.
Наречена е още «сълзица» или «очемилка». Името на това растение, преведено от английски език,
означава «ясни очи», а от гръцки език – «радостта
от запазеното зрение». Българското име, произлизащо от думата «очи», говори само за себе си и подсказва действието на тази билка.
За първи път очанката е описана като лечебно
растение през 1305 г. Тя била толкова известна и
ефективна, че я възпявали дори в стихове и поеми. Тибетската медицина я използва отдавна като
добро средство против конюнктивит, а в Исландия
сокът от очанка се прилага за обезболяване при различни заболявания на очите.

Очанката действа противовъзпалително, противоалергично, адстрингентно (особено по отношение на лигавиците). Тя понижава вътреочното налягане и подобрява зрението.
Очанката широко се прилага в офталмологията
при сълзене и парене в очите, както и при дегенеративни очни заболявания. Тя повишава остротата
на зрението и се използва за профилактика на очните заболявания, независимо от тяхната етиология.
Дори при травми на очите, когато има съмнения за
увреждане на роговицата, очанката помага за намаляване на болката и възпалението.
Тя действа благоприятно при умора на очите,
предизвикана от изкуствено осветление, големи
натоварвания на очите и свръхчувствителност към
слънчева светлина.
Очанката намалява повишеното вътреочно налягане и подобрява мозъчното кръвообращение.
Тя има също така седативен и спазмолитичен ефект.
Тази билка е изпитано средство и срещу кашлица,
съпроводена от обилно отделяне на секрети и болки в гърдите. Тя премахва възпалението на лигавиците и може да се използва също така и при ентероколити, гастрити и язви, съпроводени с повишена
стомашна киселинност.
Приложение
Продуктът «Очанка» е полезен при:
• умора на очите;
• конюктивити и блефарити;
• помътняване и петна на роговицата;
• катаракта и глаукома;
• респираторни заболявания
• алергии

Действие на активните съставки
В състава на лечебната очанка влиза цял комплекс от биологично активни вещества (гликозиди;
флавоноиди; иридоиди; антоциани; галотанини;
бета-каротен; витамини – А, С, D, Е, витамини от
група В; горчиви и слузни вещества; сапонини; етерични и тлъсти масла; органични киселини с бактерицидно действие – кафеена, хлорогенова; микроелементи – селен, мед, манган, цинк, бор, сребро,
магнезий, молибден, желязо, хром, никел), които
на биохимично ниво въздействат върху причината
за възпалителните и дегенеративните изменения
на ретината и стъкловидното тяло.
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Папая
Papaya
код 1130
форма на отпускане 100 дъвчащи таблетки
състав
Плод папая ................................................................................. 30 мг
папаин .......................................................................................... 3 мг
допълнителни вещества

Папаята се отличава с великолепен вкус и с фин
аромат, който не може да се сравни с нищо друго.
Местните жители на Коста Рика и Мексико я наричат «плодът на доброто здраве» и високо я ценят
като ефективно средство за подобряване на храносмилането. Този изключително полезен плод е и
отличен диетичен продукт за хората, които искат да
коригират своето тегло!
Продуктът «Папая» е 100% натурален. Той се
получава от сочната сърцевина на плода при спазване на най-високите стандарти за качество, което
позволява да се запазят хранителните и лечебните
качества на този прекрасен тропически плод. Този
продукт е идеално средство за възстановяване на
силите след прекарани тежки заболявания. Той
е ефективен и при преумора. Папаята подобрява
функциите на стомашно-чревния тракт, чисти червата, ободрява и връща тонуса.

ензими. Неговото действие е подобно на това на
ензимите, изработвани в човешкия организъм, затова той е наречен «растителният пепсин». Важна
особеност на папаина е способността му да запазва
своята активност както в кисела, така и в неутрална
и алкална среда.
Папаинът съществено подобрява храносмилането, особено при затруднено смилане на белтъчната
храна. Той разгражда белтъците до аминокиселини
и подобрява усвояването им от организма. Именно
качествено усвоените белтъци са крайно необходими за възстановяването на увредените лигавици, тъй като те са основният строителен материал
за изграждането на новите клетки. Папаинът има
противовъзпалително, болкоуспокояващо, антитромботично и фибринолитично действие.
Папаята е източник и на растителен лизозим,
който се получава от сока на дървото. Този специфичен ензим се съдържа както при растенията, така и
при животните и човека. Той проявява противомикробни и противовъзпалителни свойства, което се
дължи на способността му да унищожава редица
бактерии, вируси и гъбички.
Лизозимът регулира също така и имунните и метаболитните процеси. Той притежава и изключителни антиоксидантни качества.
Приложение
Продуктът «Папая»:
• подобрява храносмилането;
• има добър ефект при ерозии на лигавиците на
стомашно-чревния тракт;
• активира работата на червата;
• тонизира и ободрява

Действие на активните съставки
Плодът на папаята е природен източник на редица полезни вещества! Сърцевината му съдържа
6-12% въглехидрати, до 1% белтъци, 1,4% органични киселини, витамини (С, В1, В2), бета-каротен,
минерали (калий, магнезий, калций) и храносмилателни ензими (папаин, пептидаза и други), които са
необходими за доброто храносмилане. Основното
действащо вещество в папаята е папаинът, който е
най-важният от шестте отделени от сока на плода
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ПараФайт
ParaFight
код 2124
форма на отпускане 90 капсули
състав
Екстракт от листа черен орех ............................................ 150 мг
Екстракт от карамфил ........................................................... 45 мг
Екстракт от лайка .................................................................. 35 мг
Екстракт от корен тинтява ................................................. 35 мг
Екстракт от дълъг пипер ....................................................... 25 мг
Екстракт от бял равнец ......................................................... 25 мг
Екстракт от корен бяла ружа ................................................ 25 мг
Чесън на прах ............................................................................. 20 мг
Екстракт от листа мента ..................................................... 20 мг
Екстракт от листа мащерка ................................................. 20 мг
Екстракт от листа градински чай ........................................ 20 мг
Екстракт от листа риган ....................................................... 20 мг
Допълнителни вещества.

Тохосаrа canis още в ранния му стадий на развитие.
Този паразит поразява белите дробове, черния
дроб, очите, нерядко води до развитие на гастрит
и силни алергии.
Дълъг пипер, наричан така от индонезийците – тропическо растение, което благодарение на
съдържащите се в него пиперин и биофлавоноиди, притежава силно антисептично действие, особено по отношение на Heliсobacter и гъби от рода
Candida.
Мащерка – източник на тимол, който е особено
ефективен по отношение на екзотичните хелминти
анкилостоми и некатор и паразитиращите в дебелото черво на домашните животни трихуриди.
Чесънът повишава защитните сили на организма
и по този начин помага при най-различни здравословни проблеми, в това число и паразитарни инфекции.
Листата от градински чай и риган допълват противоглистните съставки на продукта със своите противовъзпалителни, спазмолитични, адстрингентни
свойства. Този растителен комплекс съдържа танини, катехини, флавоноиди, които помагат за справяне с метеоризъм, тежест в стомаха, минимизират
процесите на гниене и ферментиране в червата.
Приложение
«ПараФайт» има следното оздравително действие за организма:
• ефективен е при различни хелминтози
(ламблиоза, аскаридоза, ентеробиоза, трихоцефалеза, анкилостомидоза, некатороза и др.)
• подпомага детоксикацията.

«ПараФайт» – противопаразитно средство със
широк спектър на действие. В основата на продукта
са общоизвестни растителни антихелминти, които
оказават ефективна помощ на организма и оптимизират функцията на стомашно-чревния тракт.
Действие на активните съставки
Екстракт от листа черен орех – източник на танини, органични киселини, кумарини, гликозиди,
флавоноиди, етерични масла, витамини С, В1 и Р,
минерални соли, юглон. Юглонът е активен по отношение на патогенните бактерии, дрожди от рода
Candida, помага за подобряване на функцията на
червата и формиране на меки изпражнения. Флавоноидите и танините отпускат гладката мускулатура,
намаляват раздразнението и възпалението на лигавицата, ускоряват зарастването .
Коренът от тинтява се е доказав във времето като
активен природен антихелминт. Съдържащият се в
растението генциопикрин може да блокира жизнената дейност на един от най-опасните паразити
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Програма 2
Коло-Вада Плюс
Program 2 Colo-Vada Plus
код 1199
В процеса на комплексното чистене на организма
(диети, гладуване и други) може да се използва продуктът «Програма 2 Коло-Вада Плюс», който оптимално съчетава приема на определени комбинации
от биологично активни хранителни добавки, предназначени за оптимизиране на процеса на чистене, без
това да повлияе на витаминно-минералния баланс на
организма.
Тази програма е изчислена за 14 дни и включва три
последователни етапа. Прилагането й позволява максимално да се повиши ефективността на процеса на
извеждане на натрупаните в организма токсини, да
се подобри работата на цялата храносмила телна система, да се запази нормалната чревна микрофлора,
да се нормализира витаминно-минералният баланс
по време на чистенето, да се осигурят необходимите
за организма полезни вещества и да се сведат до минимум усещанията за дискомфорт.
Първи етап: ПОДГОТОВКА – продължава седем дни
За първия етап от програмата са предназначени 14
пакетчета № 1. Всяко от тях съдържа продуктите: Алтимейт, Мега Ацидофилус, Витамин С, Люцерна, Зърнастец, Билкова комбинация № 2, Листа от черен орех.
Втори етап: ЧИСТЕНЕ – продължава четири дни
За втория етап от програмата са предназначени 8
пакетчета № 2 и 16 пакетчета прх «Коло-Вада Микс».
Всяко пакетче № 2 съдържа продуктите: Алтимейт,
Мега Ацидофилус, Витамин С, Люцерна, Зърнастец,
Билкова комбинация № 2, Листа от черен орех.
Трети етап: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ – продължава три дни
За третия етап от програмата са предназначени
6 пакетчета № 3, които съдържат продуктите: Алтимейт, Мега Ацидофилус, Витамин С, Люцерна, Зърнастец, Дайджестабъл.
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«Зърнастец» – слабително средство, което извежда токсините от организма, формира меки фекални
маси, без да предизвиква дразнене и гарантира редовна дефекация.
«Листата от черен орех» имат противопаразитно и
антибактериално действие, предпазват от гнилостни
процеси в червата.
«Алтимейт» е балансиран източник на витамини
и минерали, който оптимизира обмяната на веществата и позволява да се компенсира недостигът на
полезни вещества.
«Люцерната» е източник на растителни протеини,
витамини, минерали, фитоестрогени и други биологично активни вещества. Тя има общоукрепващо действие, свързва излишния холестерин и предпазва от
възникване на анемии.
Основният действащ компонент през втория етап
от програмата е прахът «Коло - Вада Микс». Той е източник на растителни фибри, които след смесването
с вода или сок увеличават своя обем и така чистят
червата. В състава на този прах влиза и каолин, който
има омекчаващо и адсорбиращо действие. Каолинът
свързва големи количества застояли в червата маси и
подпомага лесното им извеждане от организма. Той
адсорбира четиридесет пъти повече токсични вещества от собственото си тегло.
«Билковата комбинация № 2» има детоксикиращи, противовъзпалителни и противопаразитни
качества. Комплексът от растителни компоненти активно стимулира секреторните и моторните функции
на стомашно-чревния тракт, подобрява работата на
черния дроб, намалява възпалението. Тази билкова
комбинация е предназначена за цялостно чистене и
детоксикация на организма.
През последния етап на програмата се възстановява нормалната чревна микрофлора и работата на
храносмилателната система. Комплексът от натурални пробиотични култури (бифидо- и лактобактерии),
включени в състава на продукта «Мега Ацидфилус»,
възстановява полезната чревна микрофлора, която
участва в синтеза на витамини, подобрява храносмилането и усвояването на хранителните вещества,
регулира чревната перисталтика. Храносмилателните
ензими, влизащи в състава на продукта «Дайджестабъл» (амилаза, протеаза, липаза, бромелаин и
други), възстановяват ензимния дефицит, подобряват разграждането и усвояването на хранителните
вещества, нормализират работата на целия стомашно-чревен тракт.
Приложение
Продуктите, включени в състава на «Програма
2 Коло - Вада Плюс»:
• имат детоксикиращо, леко разхлабващо, противопаразитно и противомикробно действие;
• стимулират чревната перисталтика;
• нормализират чревната микрофлора и процесите на храносмилане;
• укрепват организма и имат антиоксидантен
ефект
Програма 2 Коло-Вада Плюс

ПауърМин
PowerMin
код 91634
форма на отпускане прах, 10 пакетчета по 1,5 г
състав
Оситнен корал......................................................................... 350 мг
витамин С ..................................................................................60 мг
витамин Е .................................................................................. 10 мг
витамин Д3 ............................................................................ 4,9 мкг
ментол ........................................................................................ 3 мг
желязо ....................................................................................... 1,7 мг
допълнителни вещества

Продуктът «ПауърМин» с приятен плодов вкус
е изцяло натурален. Той е създаден на основата на
оситнен корал, към който са добавени витамините
С, D и Е. Самото име на продукта говори за неговия състав: PowerMin — «Силата на Минералите».
Минералните соли са необходими за здравето на
всеки човек. Те регулират минералния баланс на
организма и активират работата на редица органи
и системи, възстановяват нормалния рН баланс и
предпазват за много заболявания, свързани с оксидативния стрес.
Витамините С, Е и D изключително добре се съчетават със съдържащите се в кораловия прах минерали и потенцират тяхното действие върху организма. Витамините подобряват усвояването на калция
и фосфора, подпомагат тяхното транспортиране до
различните тъкани и органи, подобряват мускулната дейност и имат антиоксидантни свойства. Затова
може да се каже, че продуктът «ПауърМин» комбинира удивителната сила на коралите с уникалните
качества на витамините, които удвояват тази сила и
я превръщат в сигурен успех.

• участва във формирането на скелета и минерализацията на зъбите;
• регулира минералната обмяна и алкално-киселинното равновесие на организма;
• подпомага регенерацията и деленето на клетките, тъй като служи като строителен материал за
тяхното изграждане;
• подобрява предаването на нервните импулси,
регулира пропускливостта на клетъчните мембрани
и възбудимостта на нервната система;
• подобрява работата на сърдечния мускул;
• участва в метаболизма на нуклеиновите киселини, белтъците, мазнините и въглехидратите.
Витамин С участва в много окислително-редукционни процеси и изработването на колагена. Той
нормализира процесите на кръвотворене и пропускливостта на съдовите стени. Витамин С има също
така и противовъзпалително действие.
Витамин Е подобрява реологичните свойства
на кръвта, възпрепятства образуването на тромби,
предпазва липидите и белтъците от прекисно окисление, подпомага регенерацията на клетките и ги
защитава от увреждащото действие на свободните
радикали.
Витамин D регулира калциево-фосфорната обмяна, подобрява усвояването на калция и неговото натрупване на необходимите места. Той е необходим
за съзряването на хрущялите, стимулира белтъчния
синтез и производството на АТФ в мускулната тъкан.
Приложение
Продуктът «ПауърМин» е идеално общоукрепващо и тонизиращо средство при:
• сърдечно-съдови заболявания;
• нарушения на обменните процеси;
• слаб имунитет;
• счупвания на костите, остеопороза, артрит;
• стомашно-чревни заболявания;
• повишени физически натоварвания

Действие на активните съставки
Комплексът от минерални соли (калций, магнезий, натрий, калий, фосфор, цинк и други):
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Противити
Pro vity
код 1805
форма на отпускане 140 таблетки
состав
Комплекс аминокиселини
L-изолевцин .............................................................................. 120 мг
L-лизин ...................................................................................... 114 мг
L-фенилаланин ........................................................................ 103 мг
L-аргинин .................................................................................. 100 мг
L-глутамин ............................................................................. 100 мг
L-левцин ................................................................................... 100 мг
L-метионин ............................................................................. 100 мг
L-треонин ................................................................................ 100 мг
L-валин ..................................................................................... 86,7 мг
L-хистидин ................................................................................. 74 мг
L-5-хидрокситриптофан ........................................................ 2,0 мг
витамин С ................................................................................. 10 мг
допълнителни вещества

За никого не е тайна, че белтъчните молекули
са изградени от аминокиселини, свързани в дълги
полипептидни вериги, които участват във всички
основни процеси на организма – дишане, храносмилане, предаване на нервните импулси и много
други. От правилното усвояване на белтъците зависи цялата жизнена дейност на организма. За да
бъде тя адекватна, белтъците, които се приемат,
трябва да бъдат с висока хранителна стойност.
На тези условия отговаря продуктът «Противити». Той е идеална нискокалорична белтъчна добавка към ежедневното хранене. В състава му влиза
уникална смес от висококачествени аминокиселини
от растителен произход, които се усвояват изключително лесно и пълно. Употребата им позволява
да се оптимизира обмяната на веществата, да се
съкрати времето за възстановяване на мускулите
след големи натоварвания, да се гарантира силата
и издръжливостта.

синтеза на хемоглобина. Те стабилизират процесите
на образуване и натрупване на енергия и повишават издръжливостта.
L-лизинът влиза в състава на всички белтъци от
животински произход. Той е необходим за възстановяването на тъканите след травми, за производството на антитела, хормони и ензими. L-лизинът
подобрява усвояването на калция и транспортирането му до местата, където е необходим.
L-фенилаланинът е естественият предшественик
на невромедиаторите допамин и норадреналин,
които участват в регулацията на редица процеси в Централната и периферната нервна система.
L-фенилаланинът подобрява паметта, поддържа
бодростта и яснотата на мисленето и действа като
антидепресант.
L-глутаминът стимулира мозъчната дейност,
ускорява метаболизма в мускулите и използването
на мастните депа, предпазва мускулите от пренапрежение и увреждане след големи натоварвания
или тренировки, подпомага възстановяването на
увредените клетки.
L-метионинът и L-треонинът подпомагат синтеза
на холина, имуноглобулините и антителата, намаляват нивата на холестерина в кръвта, предпазват
черния дроб от затлъстяване.
L-аргининът влияе върху синтеза на инсулина,
подпомага натрупването на мускулна маса, нормализира нивата на липидите в кръвта. Той действа
също така и като мощен антиоксидант, предпазва
клетките от увреждащото действие на свободните
радикали.
L-триптофанът участва в синтеза на серотонина –
невромедиатор на главния мозък. Заедно с лизина
стимулира синтеза на растежни хормони, намалява
нивата на холестерина в кръвта, потиска апетита,
подобрява качеството на съня.
Приложение
Употребата на продукта «Противити» е необходима при недостиг на пълноценно белтъчно
хранене, както и в следните случаи:
• нарушено храносмилане и обмяна на веществата;
• големи физически или умствени натоварвания;
• депресии;
• умора;
• нарушени чернодробни функции;
• след операции и травми

Действие на активните съставки
L-изолевцинът и L-валинът са необходими за
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Противити

Действие на активните съставки

Про-фибър
Pro-Fiber E.F.A.
код 190201
форма на отпускане 648 г
състав
Фруктоолигозахариди ................................................................... 1г
L–глутамин (от тапиока) ........................................................ 0,5г
ленено семе ................................................................................ 0,25г
витамин А ............................................................................. 1000МЕ
алое вера гел .............................................................................. 0,05г
фруктоза ......................................................................................... 4г
малтодекстрин ........................................................................ 2,18г
гума гуар ..................................................................................... 0,75г
арабска гума .................................................................................... 4г
целулоза ........................................................................................... 4г
овесени фибри ............................................................................ 0,35г
цвекло .......................................................................................... 0,05г
ябълков пектин .......................................................................... 0,35г
хуск ............................................................................................... 1,25г
цитрусов пектин ....................................................................... 0,35г
ябълчена киселина ..................................................................... 0,25г
стевиозид ................................................................................... 0,04г

Недостигът на фибри в храната води до нарушено придвижване на чревното съдържимо и до
дисбактериоза, което от своя страна може да провокира запек. Излишъкът на фибри предизвиква
твърде бързо евакуиране на чревното съдържимо
и кратък престой на храната във всеки от отделите на храносмилателната система, което влошава
качеството на храносмилането и усвояването на
хранителните вещества. Затова балансът е изключително важен.
С тази задача отлично се справя коктейлът
«Про-фибър» – продукт, който съдържа оптимално съотношение на различните видове натурални
фибри, фруктоолигозахариди и витамини. Той
осигурява ефективно чистене на стомашно-чревния тракт, нормализира чревната микрофлора и
подобрява усвояването на хранителните вещества.
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Растителните фибри частично се променят или
преминават без промяна през храносмилателната
система, като при това се активират редица процеси в организма.
Например, употребата на растителни фибри се
препоръчва за профилактика на атеросклерозата.
Това тяхно свойство се дължи на силната им сорбционна способност – в червата те се свързват с холестерина и жлъчните киселини и от една страна
предотвратяват преминаването на холестерина в
кръвта, а от друга – допринасят за активното му извеждане от организма. Растителните фибри възпрепятстват бързото преминаване на глюкозата в
кръвта и така предпазват от резки промени в нивата
на кръвната захар. Те имат и лек слабителен ефект.
Неразтворимите растителни фибри, каквато е
целулозата, активират чревната перисталтика и
ускоряват придвижването на храната в стомашночревния тракт и евакуацията на фекалните маси.
Разтворимите растителни фибри – овесените
трици, лененото семе, хускът, арабската гума и пектините, нормализират мастната и въглехидратната
обмяна. Те имат уникалната способност да поглъщат вода (от 4 до 6 пъти по-големи количества от
собственото си тегло) и да образуват в стомашночревния тракт меки маси, които изпълват червата и
предизвикват чувство на засищане, което потиска
желанието за приемане на повече храна и предпазва от преяждане.
Цитрусовият и ябълковият пектин свързват токсините, холестерина и солите на тежките метали и
ги извеждат от организма.
Фруктоолигозахаридите не се променят, преминавайки през стомашно-чревния тракт, и достигат
до дебелото черво практически в непроменен вид,
където оказват своя пребиотичен ефект – стимулират растежа и развитието на нормалната чревна
микрофлора и подпомагат детоксикацията на организма.
Червеното цвекло подобрява функциите на
жлъчката, а аминокиселината глутамин подпомага
детоксикацията на организма, както и работата на
храносмилателната система като цяло.
Приложение
Продуктът «Про-фибър»:
• подобрява моториката на червата и подпомага евакуацията на чревното съдържимо;
• намалява нивата на холестерина и кръвната
захар;
• понижава риска от затлъстяване;
• подпомага детоксикацията на организма;
• възстановява нормалната чревна микрофлора

Про-фибър
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скул. Наличието на селен е важно за поддържане
на репродуктивното здраве на мъжете и жените.
Съдържанието на селен в необходимите норми помага да се запази зрението, предотвратява ранното
стареене на кожата, намалява пигментацията .
Витамин С – усилива антиоксидантните свойства
на селена, защитава от окислителния стрес, укрепва
съдовете.
Приложение

Селен

Продуктът «Селен»:
• синергичен комплекс от два от най-активните антиоксиданти – органичен селен и
витамин С.
• Предотвратява ранното стареене на организма, подобрява дейността на сърдечносъдовата, имунната, ендокринната и други
системи в организма.

Selenium
код 2111
форма на отпускане 100 растителни капсули
състав
Селен (L-селенометионин) ..................................................... 75 мкг
Витамин С .................................................................................. 75 мг
допълнителни вещества

«Веществото, което е способно да намали заболеваемостта от рак с почти 40 % и да понижи
смъртността в резултат на това заболяване до 50 %,
трябва да се провъзгласи за най - великото откритие на медицината и да се препоръчва на хората по
цял свят.» – така характеризира селена известният
американски кардиолог доктор Аткинс. И наистина, доказано е, че в регионите с високо съдържание на селен в почвата заболеваемостта от рак на
белите дробове, дебелото черво, шийката на матката и други, е значително по-ниска в сравнение с
останалите места по света. Учените твърдят, че все
по-честото възникване на някои неспецифични заболявания, като трудно поддаващи се на терапия
инфекции, сърдечно-съдови, онкологични и гастроентерологични заболявания, се дължат на селенов
дефицит, който се наблюдава при повече от 80 %
от населението на Земята. В някои страни с бедни
на селен почви дори са приети специални мерки за
обогатяване на храните с този елемент.
Действие на активните съставки
Селен (L-селенометионин) – влиза в състава на
повече от 30 протеина и 200 хормона и ензима, в
това число глутатионпероксидаза – един от основните ензими на антиоксидантната защита в организма. Участва в синтеза на АТФ и интерферон и по
този начин укрепва имунната защита на организма.
Подобрява транспортирането на хранителните вещества и кислород до тъканите на сърдечния муCoral Club
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Селен

След 30
Over 30
код 17251
форма на отпускане прах 480 г
състав
Аргинин ................................................................................... 1750мг
глицин ...................................................................................... 1000мг
аргинин-кетоглутарат ......................................................... 750мг
глутамин .................................................................................. 500мг
цитрулин .................................................................................. 250мг
лизин .......................................................................................... 250мг
витамин С ................................................................................. 240мг
таурин ....................................................................................... 150мг
магнезий ...................................................................................... 22мг
витамин Е .................................................................................. 60МЕ
глутаминова киселина ............................................................ 100мг
витамин РР ................................................................................. 14мг
пантотенова киселина .............................................................. 5мг
5-HTP .............................................................................................. 5мг
липоева киселина ......................................................................... 5мг
витамин В6 ................................................................................... 4мг
витамин В1 ................................................................................ 1,5мг
витамин В2 ................................................................................ 1,7мг
фолиева киселина ................................................................... 180мкг
витамин В12 ............................................................................... 4мкг
допълнителни вещества

«След 30» – балансиран комплекс от ценни за
здравето аминокиселини, витамини и минерали.
Подпомага и подобрява дейността на жизнено
важни системи в организма - сърдечно-съдовата и
централната нервна система, предотвратява преждевременното стареене.

ния мозък. Ако до 30 годишна възраст в организма
се синтезира аргинин в малки количества, то след
тази възраст количеството му значително намалява.
В преклонна възраст ситуацията се задълбочава
още повече, и нарастващият дефицит на аргинин
може да доведе до сериозни проблеми със здравето и по–точно със сърцето.
Цитрулин – тясно свързан с аргинина, защото
участва в негивия синтез, а заедно са действащото
звено в орнитиновия цикъл, който е най–важният
процес в обезвреждането на амоняка и други токсични вещества и извеждането на излишната уреа
от организма. Цитрулинът повишава и нивото на
фосфокреатин, който стимулира енергийната обмяна в миокарда, потиска действието на ензимите,
които разрушават азотния оксид.
Тауринът заедно азотния оксид предотвратява увреждането на стените на съдовете, регулира
нивото на липидите в съдовете и на калция в миокарда, което е много важно както за профилактика,
така и в периоди на рехабилитация след прекаран
инфаркт, инсулт. Заедно с аминокиселините глутамин и лизин подобрява обмяната на веществата в
мозъка, подпомага изработване на хоромона на
растежа соматотропин, както и на серотонин, инсулин и др.
Витамин С отговаря за нормалното протичане на
окислително-възстановителните процеси в организма. Той предотвратява окисляването на хемоглобина, подобрява обмяната на много от съдържащите
се в продукта аминокиселини, влияе и на нивото на
холестерола в кръвта.
Витамин E – мастноразтворим витамин - антиоксидант. Влияе положително върху работата на
сърдечно–съдовата система, съдовия тонус, предотвратява образуването на тромби.
Магнезий – минерал, който е особено важен за
сърцето. Подобрява снабдяването на миокарда с
кислород, контролира нервно-мускулната проводимост, в това число сърдечния ритъм.
Приложение
«След 30»:
• подобрява работата на сърдечно-съдовата и
нервната система;
• предотвратява образуването на тромби;
• подобрява обмяната на веществата

Действие на активните съставки
Аргинин – счита се за най–могъщата аминокиселина в кардиологията. При нейното окисляване се
образува азотен оксид, който е главният фактор за
отпускане на съдовете. Азотният оксид изпълнява
две най-важни функции: регулира съдовия тонус и
участва в предаването на нервните импулси в главCoral Club
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мулира растежа и метаболитната активност на полезните бактерии. Като сорбент ускорява изчистването на организма от шлаки и токсини.
Екстрактът от цитрусови кори притежава тонизиращ кофеиноподобен ефект. Съдържа голямо количество флавоноиди (нарингин, рутин, кверцетин,
хесперидин), които притежават антисклеротично
действие. Подобрява вътреклетъчния метаболизъм
на холестерола като намалява общото ниво на липидите в кръвта, черния дроб, съдовете, помага на
жлъчката да ускори разграждането им без вредни
странични ефекти.
Екстрактът от райска ябълка е източник на много полезни вещества: фибри, минерали (натрий,
магнезий, калий, манган, калций), лесноусвояеми
захари, витамини А, С, Р. Именно тези захари са необходими за образуване на гликоген в черния дроб
и неговото енергийно хранене.
Екстрактът от плодове годжи притежава антиоксидантен и тонизиращ ефект, значително подобрятм
ва процеса на храносмилане, благоприятно влияе
върху функцията на черния дроб. Загубата на тегло
Slim by SlimTM
при употребата на тези плодове се дължи на голямото количество антиоксиданти, чието действие
код 91673, 91674
води до по–бърз разпад на мазнините.
форма на отпускане прах, 10 и 30 стик-пакетчета по 6 г
Екстрактът от листа на зелен чай също са активен
състав
антиоксидант и източник на биологично активни
ФОС (прах корени цикория) ........................................................... 2 г вещества. Стимулира обмяната на веществата като
екстракт от кори на мандарина............................................. 0,8 г ускорява окисляването на мазнините и увеличава
екстракт от райска ябълка - плод.......................................... 0,7 г разхода на енергия, свързва и извежда холестерола
екстракт от годжи - плод ....................................................... 0,7 г
екстракт от гарциния - плод.................................................... 0,5 г и токсичните вещества от организма.
Таурин – най–важната аминокиселина, съдържаекстракт от листа зелен чай ................................................. 0,3 г
таурин ........................................................................................ 0,25 г ща се в черния дроб. Играе голяма роля във въглевитамин С (аскорбинова киселина) .......................................... 0,1 г хидратната и липидната обмяна, помага за оптимидопълнителни вещества
зацията на енергийните и обменните процеси.
Витамин С – един от най- ефективните витамини
Благодарение на активните растителни съставки
«Слим бай Слим» позволява да се постигнат макси- – антиоксиданти. Стимулира работата на детоксикамални резултати при корекция на теглото, помага за ционните ензими в черния дроб, помага за намалялесно преодоляване на проблема с повишения хо- ване на общото ниво на холестерола.
лестерол чрез неговото бързо разграждане и усвояване от организма, помага за намаляване нивото Приложение
на кръвната захар, изчиства организма от токсини
и шлаки.
«Слим бай Слим» помага за:
• нормализиране на мастната обмяна;
Действие на активните съставки
• понижаване на теглото;
• намаляване на апетита и влечението към сладко;
Гарциния камбоджа. Хидроксилимонената киселина (ХЛК), отделяна от плодовете на растенията, • повишава работоспособността и
издържливостта
проявява тройно действие в организма: намалява
образуването на мастни киселини и холестерол, засилва окисляването на мазнините и регулира апетита. ХЛК участва в метаболизма на захарите и мазнините - предотвратява преобразуването на захарите
в мазнини. Тя блокира образуването на мастни киселини от въглехидрати и по този начин поддържа
такава концентрация на глюкоза, при която невроните на хипоталамуса не стимулират апетита.
Инулин – това е преди всичко разтворима целулоза плюс активен пребиотик. Проявява своите
функционални свойства в дебелото черво на нивото
на неговата симбиотична флора, избирателно сти-
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Слим бай Слим

Спирулина
капсули

спирулина дневно от възрастните хора съществено
понижава нивото на общия холестерин в кръвта и
е добра профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. Спирулината намалява също така нефро- и
хепатотоксичността на лекарствата и тежките метали, попаднали в организма. Хората, които страдат
от липса на апетит след прекарани операции и тежки заболявания, могат да използват спирулината
като концентриран източник на качествени и лесноусвоими белтъци и витамини. При язви, гастрити
и колити, както и при нарушено храносмилане или
непоносимост към определени храни приемането
на спирулина може бързо и лесно да даде на организма необходимите му хранителни вещества в
концентриран вид, без да обременява стомашночревния тракт.
Спирулината е богат източник на йод, белтъци,
витамини и минерали. Тя нормализира обменните
процеси, свързани с нарушени функции на щитовидната жлеза, както и метаболитните нарушения,
които са резултат от витаминен, минерален или
белтъчен недостиг.

Spirulina Capsules

Приложение

код 47300
форма на отпускане 120 капсули
состав

Продуктът «Спирулина» е добра профилактика
на:
• белтъчния, витаминния и минералния недостиг;
• имунодефицитните заболявания;
• хипофункцията на щитовидната жлеза;
• атеросклерозата и свързаните с нея заболявания;
• запека и дисбактериозата;
• изтощението след прекарани тежки заболявания

Спирулина................................................................................. 386 мг
допълнителни вещества

Спирулината активно се употребява като храна в
повече от 70 страни по света. По мнение на СЗО, тя
е един от основните лечебно-профилактични компоненти на храненето през ХХI век. Това водорасло
има изключителни хранителни качества и влияе
благоприятно върху здравето, като компенсира
витаминния и минералния недостиг, нормализира
нивата на серумния холестерин, регулира артериалното кръвно налягане, стабилизира нивата на
кръвната захар, нормализира белтъчната, въглехидратната и мастната обмяна, извежда от организма
солите на тежките метали и радионуклидите. Продуктът «Спирулина» е създаден, за да може тази
възможност да се предостави на всеки, който желае
да се възползва от нея.
Действие на активните съставки
Комплексът от полиненаситени мастни киселини,
съдържащи се в спирулината, играе важна роля в
регулацията на вътреклетъчните процеси в организма, има изразен антисклеротичен ефект и забележително антитромбоцитно действие. Този комплекс
стимулира също така и работата на сърцето и има
противоисхемична активност.
Спирулината е подходяща и за хора, които имат
проблеми с храносмилането и са склонни към запек. Тя стимулира растежа и развитието на полезните лакто - и бифидобактерии и предпазва от
развитие на дисбактериоза. Употребата на 2 грама
Coral Club
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Спирулина
таблетки
Spirulina Tablets
код 49602
форма на отпускане 200 таблетки
състав
Спирулина ................................................................................ 500 мг

Спирулината е микроводорасло, което подобно
на растенията може да фотосинтезира. Нейните
синьо-зелени пигменти с помощта на енергията
на слънчевата светлина преобразуват въглеродния
диоксид и водата в сложни органични съединения.
Този процес на синтез прави спирулината екологична, лесно усвоима и в същото време изключително
висококачествена храна, която съдържа в концентриран вид цял комплекс ценни вещества, които
рядко се срещат в другите представители на растителните видове.
Продуктът «Спирулина» е отличен за всички, които искат да контролират своето тегло, да се поддържат в добра форма и да повишат жизнения си тонус.

предимно полиненаситени, а те са изключително
ценни за нашия организъм. Сред тях се нареждат
линоленовата и гама-линоленовата киселина, която
в природата се среща само в кърмата на бозайниците.
Спирулината е най-богатият от всички известни
природни източници на витамини (А, Е, F, витамини от група В, включително и В12). В десет микроводорасли спирулина се съдържат три дневни
дози витамин В12! Дефицит на цианокобаламин
(витамин В12) се наблюдава при хората на възраст
над петдесет години, вегетарианците, бременните
жени, пушачите и страдащите от стомашно-чревни
заболявания. Този недостиг се проявява като обща
слабост, бърза умора, понижена работоспособност,
влошена памет, менструални нарушения.
Спирулината съдържа редица макро - и микроелементи, както и антиоксиданти (бета-каротен,
селен и германий), укрепващи имунитета. Употребата на това микроводорасло в продължение дори
само на един месец видимо повишава общия тонус,
нормализира артериалното кръвно налягане, подобрява обмяната на веществата, засилва съпротивителните сили и подпомага детоксикацията на организма.
Приложение
Употребата на продукта «Спирулина» представлява ефективно и профилактично средство при:
• недостиг на витамини и минерали;
• анемии;
• наднормено тегло;
• стомашно-чревни заболявания;
• атеросклероза и свързаните с нея състояния

Действие на активните съставки
Клетъчните обвивки на спирулината са изградени от «меки» мукополизахариди, което позволява на човешкия организъм лесно да разгражда и
да усвоява биологично достъпните и пълноценни
белтъци на тези микроводорасли (повече от 60 % от
които се усвояват напълно от организма), съдържащи всички необходими за човека аминокиселини,
включително и незаменимите. Спирулината е бедна
на мазнини – те представляват едва 5-6 % от нейния
химичен състав, за разлика от продуктите от животински произход. Друга важна особеност на спирулината е, че мазнините, които се срещат в нея, са
Coral Club
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Спирулина таблетки

Супер-Флора
Super-Flora
код 2122
форма на отпускане 90 капсули
состав
Bifidobacterium longum ........................................................... 3x109
Lactobacillus acidophilus .......................................................... 2x109
инулин ...................................................................................... 25 мг
допълнителни вещества.

нето на много витамини – К, гр. В, включително В3 и
В9, незаменими аминокиселини. Бифидобактериите изработват активно млечна киселина, която също
потиска патогенната флора на стомашно-чревния
тракт, намаляват алергиите.
Lactobacillus acidophilus – един от най-разпространените видове лактобактерии, които днес са повече от 100 вида. Лактобактериите обитават целия
стомашно-чревен тракт, от устната кухина до правото черво. Те са необходими най-вече за жизнената
дейност на бифидобактериите. При дефецит на лактобактерии количеството и на бифидобактериите в
червата намалява чувствително. Лактобактериите
осигуряват здрав имунитет, което им позволява
ефективно да се справят с опасната бактерия хеликобактер пилори – виновникът за гастрита и язва на
стомаха, както и с кандидата, стрептококите и стафилококите. Заедно с бифидобактериите засиливат
детоксикацията на организма, намаляват метеоризма, тежест в стомаха.
Инулин (от корен цикория) – ефективен растителен пребиотик, който като източник на неразтворима целулоза подхранва растеж на собствени
полезни бактерии. Подобрява активността на бифидо- и лактобактериите и възстановява здравата
микрофлора, поддържа обмяната на веществата в
организма (особено въглехидратната и мастната).
Като сорбент помага за извеждане на вредните токсини от организма, подобрява перисталтиката на
червата.
Приложение

«Супер-Флора» – високоефективен синбиотик, балансиран комплекс от пробиотици (Bifidobacterium
longum и Lactobacillus acidophilus) и пребиотици
(инулин), който има ефикасно оздравително действие върху чревната микрофлора. Съдържанието на
полезни лакто- и бифидобактерии в този продукт е
увеличено, в сравнение с предишните подобни продукти, което съществено повишава и ефективността
му. А инулинът помага за растежа на собствената
микрофлора.

«Супер-Флора»:
• подпомага растежа на собствени полезни бактерии и възстановява здравата микрофлора в
стомашно-чревния тракт;
• намалява метеоризма и тежестта в стомаха;
• подобрява обмяната на веществата, храносмилането, усвояването на полезните и хранителните вещества.

Действие на активните съставки
Пробиотици – това са полезни бактерии, които
са основа на микрофлората. Най-активните от тях са
бифидо- и лактобактериите.
Бифидобактериите са най-многобройната група
полезни бактерии, населяващи червата. Съдържанието им е най-високо в микрофлората на кърмачетата (80–90 %). Бифидобактериите предотвратяват
растежа и размножаването на патогенни, условнопатогенни, гнилостни бактерии в стомашно-чревния тракт, като по този начин намаляват метеоризма и защтават организма от чревни инфекции.
Те участват активно в храносмилането, ускоряват
разграждането на протеините, мазнините и въглехидратите, подобряват усвояването на хранителните вещества, в това число на калция и витамин D.
Участват в синтеза на собствени ензими за качествено преработване на храната. Помагат за изработваCoral Club
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ФанДетоксТМ
FanDetox ТМ
код 91663 / 91675
форма на отпускане
прах, 10 и 30 стик-пакетчета по 4,5 г
състав
Екстракт от райска ябълка ........................................................ 0,32г
екстракт от плодове годжи ...................................................... 0,24г
екстракт от кори на цитрусови плодове ................................ 0,26г
екстракт от елда ......................................................................... 0,26г
екстракт от соеви кълнове ........................................................ 0,24г
декстрин ......................................................................................... 1,44г
Витамин С .................................................................................... 0,22мг
таурин ............................................................................................. 0,05г
стевиолгликозиди ......................................................................... 0,02г
допълнителни вещеста

«ФанДетокс» е продукт, разработен от корейския
учен Сонг Хе Боком за възстановяване и защита на
черния дроб от токсичното действие на алкохола,
лекарствата, некачествената храна и други вредни вещества. Продуктът съдържа само естествени
екстракти - райска ябълка, плодове годжи, кори от
мандарина, семена от елда, соеви кълнове. Те проявяват бързо и ефективно оздравяващо действие.
Действие на активните съставки
Райската ябълка е по-богата на хранителни вещества в сравнение в гроздето и смокинята. Тя е
източник на витамини С, Р, А, яблъчна и лимонова
киселина, минерални вещества, и най-важното - на
лесноусвояеми растителни захари - глюкоза и фруктоза, които са необходими за увеличаване на жизнените ресурси на организма. Именно тези захари
са важни за синтез на гликоген в черния дроб и неговото енергийно хранене.
Плодовете от годжи подобряват храносмилането, имат общоукрепващ, антиоксидантен и тонизиращ ефект. Съдържащият се в растението бетаин
подобрява обмяната на веществата, помага за изCoral Club
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работване на ензимите алкохол дехидрогеназа и
алдехид дехидрогеназа, които нормализират образуването на жлъчен сок и мастната обмяна в черния
дроб, а също така неутрализират отровните вещества, в това число и продуктите от разграждането на
алкохола.
Екстрактът от кората на цитрусови плодове
съдържа голямо количество флавонодиди, които
действат антисклеротично. Попадайки в организма,
те ускоряват процеса на разграждане на липопротеините с ниска плътност и нормализират нивото на
общия холестерол, защитават витамин С от окислителното разрушаване.
Елдата, благодарение на високото си съдържание на флавоноиди, органични киселини и лецитин, действа благотворно на храносмилателната,
сърдечно-съдовата и нервната система, помага за
възстановяването на повредената тъкан на черния
дроб и да се изведе от него излишното количество
липиди.
Соята изобилства от биологично активни вещества: белтъчини, витамини (Е, РР, Н, група В), минерали, лецитин, фибри.
Декстринът е продукт на частичното разграждане на полизахаридите крамахал и гликоген. Запасът
от декстрин в клетките на черния дроб е енергиен
резерв, който може бързо да бъде мобилизиран за
тяхното подхранване и повишаване на работоспособността.
Витамин С е важен участник в синтеза на колаген, укрепва стените на съдовете и по този начин ги
предпазва от отлагане по тях на окислени форми на
холестерол, защитава организма от токсини.
Приложение
«Фан Детокс» помага при:
• при хепатит, хепатоза и др.;
• при отравяния – активно разгражда
токсичните продукти в хепатоцити;
• подобрява мастната обмяна като намалява
нивото на холестерол в кръвта;
• помага при махмурлук и смекчава
съпътстващите го неприятни симптоми:
обща слабост, главоболие, световрътеж,
гадене, тремор, тахикардия, изпотяване,
безсъние

ФанДетокс

Фикотен
Phycotene
код 46130
форма на отпускане 30 капсули
състав
Витамин Е ................................................................................. 43 МЕ
(от d–алфа токоферол ацетат и смесени токофероли)
комплекс Фикотен .................................................................... 50 мг
(бета–каротен – 15,49мг, спирулина – 7,52мг, астаксантин –
0,24мг, кантаксантин – 0,14мг, апокаротенал – 0,34мг, масло
анато – 2,8мг,селен – 0,7мкг, екстракт от водорасло дуналиела – 0,03мг).
допълнителни вещества

Продуктът «Фикотен» е създаден на основата на
морските водорасли спирулина и дуналиела. Той е
изцяло натурален и засилва естествената антиоксидантна защита на организма, подпомага детоксикацията, подобрява зрението, укрепва имунната
система и забавя процесите на стареене.
Действие на активните съставки
Спирулината е уникално микроводорасло, което е богато на ценни витамини и микроелементи
– йод, селен, цинк, хром, манган, мед и редица други, които се намират в лесно достъпна за организма
форма. По биохимичен състав спирулината много
прилича на животинските видове, но обмяната на
веществата й е основана на фотосинтезата, поради
което тя се причислява към растителния свят. Това
водорасло съдържа големи количества висококачествени белтъци (близо 70 % от състава му се падат
на белтъците), които са изградени от всички незаменими за човека аминокиселини. И 85 до 90% от
тези белтъци се усвояват напълно от човешкия организъм, което означава, че те са много по-ценни за
човека от млечните протеини.
Спирулината е богата на натурални каротеноиди,
включително и β-каротен. Пет от тези каротеноиди – β-каротенът, каротенът, ликопенът, лутеинът и
Coral Club

зеаксантинът, са важни елементи за укрепване на
зрението и нормалната регенерация на клетките на
очите.
Дуналиелата е уникално зелено микроводорасло. То е единственото растение, което е способно
да живее в екстремните условия на изключително високите концентрации на соли, като при това
синтезира редица важни за човешкия организъм
вещества – β-аротен, витамини (А, В, С, Е и D),
аминокиселини, полизахариди, протеини, липиди, полиненаситени мастни киселини и органични
съединения на редица микроелементи. При определени условия дуналиелата може да осъществи
хиперсинтез на β-каротен. Съдържанието му може
да достигне до 10% от сухата маса на водораслото,
което поставя дуналиелата на първо място по производство на това ценно вещество сред представителите на растителния свят. Учените предполагат, че
именно екстремните условия на живот на дуналиелата я правят един от най-богатите природни източници на микроелементи и β-каротен. Например,
съдържанието на β-каротен в дуналиелата е 100
пъти по-голямо от това в морковите. Освен това, тя
се отличава и с идеално съотношение на лутеина и
β-каротена (1:15), което е много важно за поддържането на нормалните функции на зрението.
Продуктът «Фикотен» съдържа важни микроелементи, свързани в органични съединения, което значително облекчава тяхното усвояване от
човешкия организъм. Това го прави изключително
подходящ за хора с нарушен минерален баланс и
особено за тези, които страдат от железен дефицит.
Този продукт подобрява усвояването на витамините и минералите в организма и укрепва имунната
система. Той подпомага детоксикацията и извеждането на пестицидите, токсините и солите на тежките
метали, има антимутагенни свойства и забавя процесите на стареене.
Приложение
Продуктът «Фикотен» се препоръчва за профилактика на:
• нарушения в обмяната на веществата;
• влошено зрение;
• анемии;
• хиповитаминоза;
• слаб имунитет;
• последствия от различни интоксикации

Фикотен
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Фито Контрол
BP Phyto Control
код 91859
форма на отпускане 90 капсули
състав
Екстракт от глог плод ........................................................ 200 мг
екстракт от дяволска уста ............................................... 130 мг
екстракт от цвят на китайски хибискус ........................ 100 мг
екстракт от зърна зелено кафе ........................................... 70 мг
екстракт от корен от шлемник байкалски ........................ 30 мг
допълнителни вещества

«Фито Контрол» нормализира състоянието на
съдовете и стойностите на кръвното налягане. Билките в неговия състав укрепват съдовете, подобряват състоянието им, предотвратяват възпаленията в
тях, нормализират кръвния поток.
Действие на активните съставки
Екстракт от плод глог – ценен растителен компонент заради много от своите свойства. Той е един
от най–добрите природни кардиотоници, меко стимулира дейността на кръвоносните съдове. Помага
за разширяването на периферните и коронарните
съдове, подобрява кръвоснабдяването и обменните процеси в миокарда и в главния мозък, има умерено хипотензивно действие. Този ефект се дължи
на съдържащите се в плодовете на глога група флавоноиди (хиперозид, кверцетин) и тритерпенови
киселини (олеанолова, урсолова, кратегова). Те
подобряват коронарното и мозъчното кръвообращение, като засилват значително кръвния поток в
големите и малките кръвоносни съдове. Намаляват
нивото на холестерола в кръвта, предотвратяват образуването на холестеролови плаки като потискат
активността на простагландините и ензимите, които
предизвикват възпаления на плаките по съдовете.
Глогът съдържа и голямо количество витамин С,
известен стабилизатор за колагеновите влакна, от
Coral Club
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които са изградени стените на съдовете.
Екстракт от зърна зелено кафе - за разлика от
печеното кафе зеленото съдържа много ценни и
полезни за здравето хлорогенови киселини, защото при топлинната обработка в зърната протича
разрушаване на тези киселини. Хлорогеновите киселини намаляват действието в кръвта и състава
на липидите на диалдехида - активният окислител
холестерол и на липопротеините с ниска плътност,
тоест защитават съдовете от окислителния стрес
и увреждания. Съдържащият се в зърната зелено
кафе кофеин действа в две посоки върху кръвното
налягане: при нормални негови стойности той не го
променя или го повишава незначително, а при ниски стойности го нормализира.
Екстракт от дяволска уста – балансиран източник
на фенолни гликозиди, флавоноиди и алкалоиди.
Този комплекс от укрепващи вещества действа на
големите и средните артерии и капиляри, намалява
спазмите в съдовете и като цяло има мек успокояващ ефект, намалява кръвното налягане.
Шлемник байкалски – растение от Далечния
Изток, което е добре известно на тибетските и алтайските билкари. Съдържащите се в него активни вещеста разширяват съдовете, нормализират
кръвообращението. И едновременно с това, шлемникът намалява натоварването на миокарда и по
този начин изравнява сърдечния ритъм.
Китайски хибискус (китайска роза) – източник на
органични киселини (лимонена, ябълчена, аскорбинова), хибискови киселини, антоциани, флавоноиди, фитостероли, с помощта на които действа
общоукрепващо и тонизиращо върху съдовете.
Приложение
«Фито Контрол»:
• поддържа кръвното налягане в норма;
• защитава кръвоносните съдове от
окислителния стрес;
• прави съдовете по–здрави и по–гъвкави,
поддържа тонуса им

Фито Контрол

ФитоМикс за жени
PhytoMix for Women
код 2110
форма на отпускане 30 растителни капсули
състав
бета-аланин ............................................................................ 400 мг
екстракт от шишарки хмел ................................................. 100 мг
екстракт от ленено семе ....................................................... 30 мг
екстракт от шафран .............................................................. 20 мг

в периода на менопаузата. Доказано е, че Lifenol®
– екстракт от шишарки хмел¬ със стабилна концентрация на активни компоненти, има способността
на облекчава болките при менструация, нормализира менструалния цикъл, намалява повишената
нервна възбудимост, раздразнителност, нервност,
умора и помага за здрав и дълбок сън.
Лененото семе е богато на алфа-линоленова
акиселина (отнася се към незаменимите мастни
киселини от семейството на омега-3), и фитохимичните вещества, като лигнаните. Ленените семена са
изключително полезни за здравето на жените като
източник на фитоестрогени, което е особено важно
в периода на климакса. Изследванията показват,
че фитоестрогените на лененото семе, богато на
ПНМК омега-3, помагат за осезаемо облекчаване
на симтомите на менопаузата.
Екстрактът от шафран осигурява антидепресивен
ефект благодарение на способността си да нормализира нивото на серотонин в главния мозък. Както
е известно, жените в периода на менопаузата често
са потиснати, апатични, имат затруднения с концентрацията на вниманието. Тези емоционални нарушения се дължат на намаленото ниво на естроген,
едновременно с което се намалява и концентрацията на «хормона на щастието» серотонин. Депресиите могат да се съпътстват и с други симптоми:
бързо покачване или загуба на тегло, нарушаване
на съня. Доказано е, че екстрактът от шафран осигурява позитивно настроение и не позволява да се
повиши теглото.
Приложение

«ФитоМикс за жени» – нехормонален продукт,
предназначен за поддържане на физическото и психологическото здраве на жените в периода пред- и
постменопаузата и намаляване на дискомфорта,
свързан с типичните симптоми на климакса (приливи, потене, емоционална неуравновесеност, безсъние, депресия).

«ФитоМикс за жени»:
• намалява честотата и интензивността
на приливите;
• нормализира цикъла «сън-бодърстване»;
• стабилизира емоционалното състояние

Действие на активните съставки
Бета-аланин – аминокиселина, която има важна
роля за облекчаването на такива симптоми като
приливи, нощно потене, резки промени в кръвното
налягане, от които често страдат жените в периода
на прехода към менопаузата и по време на менопаузата. Приемът на бета-аланин помага за намаляване на честотата и интензивността на приливите,
нормализиране на цикъла «сън-бодърстване» и
подобряване не психоемоционалното състояние.
Бета-аланин – една от най-ефективните аминокиселини, подобрява качеството на живота по време на
климакса.
Екстракт от хмел Lifenol® действа благотворно
върху женското здраве и тайната на това чудодейното влияние е в хмеловите шишарки. Именно от
тях е отделен фитоестрогенът 8-пренилнарингенин.
По своите свойства той е близък до женските полови хормони естрогени и компенсира нивото им
Coral Club
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ФлексиКор
FlexiCor
код 91803
форма на отпускане 90 капсули
състав
Глюкозамин .............................................................................. 300 мг
хондроитин сулфат ............................................................... 250 мг
МСМ .......................................................................................... 200 мг
витамин С .................................................................................. 50 мг
манган (глюконат) .................................................................. 0,3 мг
екстракт от бамбук ............................................................. 7,5 мг
допълнителни вещества

Продуктът «Флексикор» е балансирана комбинация от биологично активни вещества, които взаимно се допълват. Той укрепва костите и ставите,
възпрепятства разрушаването на съединителната
тъкан (костна и хрущялна), значително намалява
болката и връща подвижността и лекотата на движенията, което го прави отлично средство за възстановяване на структурата и функциите на опорнодвигателния апарат.
Действие на активните съставки

итин сулфатът забавя процесите на извличане на
калция от костите и ускорява тяхното възстановяване, спира дегенерацията на хрущялната тъкан, като
деактивира някои специфични ензими, например
интерлевкин-1, разрушаващи хрущялите. Освен
това, хондроитинът помага за запазването на вътреставната течност, която намалява триенето на ставните повърхности и запазва здравината и целостта
на ставата.
МСМ участва активно в изграждането на колагена и кератина, от които зависи еластичността и подвижността на ставите. МСМ намалява възпалението
и помага за възстановяването на гъвкавостта и пропускливостта на клетъчните мембрани, позволявайки на хранителните вещества лесно да проникват в
тъканите.
Витамин С участва в синтеза на колагена. Той
действа съвместно с МСМ, като укрепва съдовите
стени, подобрява структурата на кожата и костите,
подпомага усвояването на глюкозамина, активира
изработването на антитела и макрофаги, противодействайки на инфекциите, водещи до възпаление
на ставите.
Манган – необходим е за синтеза на хондроитин,
нормализира минералната обмяна и подобрява усвояването на калция, като по този начин ускорява
възстановяването на хрущялите.
Бамбук – природен източник на силиций, който е
един от най-важните микроелементи, стимулиращи
изработването на хондроитин и хиалуронова киселина. Бамбукът възстановява устойчивостта и еластичността на колагена и еластина, предпазвайки
съединителната тъкан от увреждане.
Приложение
Продуктът «Флексикор» помага при различни
проблеми на опорно-двигателния апарат:
• артрити, артрози;
• остеопороза;
• остеохондроза;
• натъртвания, навяхвания, разтягания, травми

Глюкозамин – строителен материал за изграждането и възстановяването на съединителната тъкан.
Той е главната съставка на вътреставната течност,
която намалява триенето и предпазва ставните
повърхности от износване, защитава хрущялите от
възпаление и разрушение, и стимулира изработването на хондроитин, който укрепва костите и хрущялите. Глюкозаминът намалява значително повишената чувствителност и усещането за болка в ставите
и гръбначния стълб както при движение, така и в
състояние на покой.
Хондроитин сулфат – основен структурен компонент на хрущялите, който има ключово значение
в изграждането на ставите и ставните връзки. Той
е важен също така и за поддържането на устойчивостта и еластичността на съдовите стени. ХондроCoral Club
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Фолиева киселина
Folic Acid
код 321010
форма на отпускане 100 таблетки
състав
Фолиева киселина ................................................................ 400 мкг
допълнителни вещества

През 1941 г. фолиевата киселина (витамин B9)
била изолирана от зелените листа на спанака и
магданоза, откъдето получила своето име (folium
в превод от латински език означава «лист»). При
кулинарната обработка на продуктите, съдържащи
този витамин, 90% от него се разрушават, поради
което днес всяка втора жена страда от дефицит на
фолиева киселина. Този проблем е особено силно
изразен при жени, които приемат хормонални препарати и алкохол. В такива случаи недостигът на
фолиева киселина може да бъде компенсиран с помощта на биологично активната добавка «Фолиева
киселина».
Този продукт е натурален източник на фолиева
киселина, която се използва от организма в процесите на образуване на кръвните телца и нервните
клетки, както и за синтез на ДНК и РНК. Витамин B9
е необходим и за нормалното развитие на ембрионалните тъкани по време на бременността.

ността тя участва във формирането на плацентата и
е необходима за клетъчното делене, растежа и развитието на всички органи и системи на ембриона.
Витамин В9 е важен не само по време на бременността, но и в периода след раждането, тъй като помага за преодоляването на следродовата депресия.
Заедно с витамин B12 той участва в регулацията на
процесите на кръвотворене и синтеза на хемоглобин. Фолиевата киселина е необходима не само за
изграждането на червените кръвни телца – еритроцитите, но и за производството на белите кръвни
клетки – левкоцитите. Затова тя е важна част от профилактиката на анемиите, независимо от тяхната
етиология.
Фолиевата киселина повишава умствената и физическата работоспособност и играе важна роля в
профилактиката на атеросклерозата и свързаните с
нея сърдечно-съдови заболявания.
Витамин В9 потенцира клиничния ефект при
лечението на псориазис, екземи и дерматити. В
случаите на увреждания вследствие на витилиго
приемането на фолиева киселина в комбинация с
витамин В12 помага за постигане на равномерна
пигментация на кожата и по-добра регенерация на
увредените участъци.
Приложение
Продуктът «Фолиева киселина» помага:
• да се избегне хиповитаминозата на витамин
В9;
• да се предотврати развитието на анемии с
различна етиология;
• да се подобри работата на сърдечно-съдовата
система;
• в комплексната терапия на кожните заболявания

Действие на активните съставки
Фолиева киселина – недостигът й води до нарушения на функциите на кръвосъсирващата система,
което може да доведе до повишено тромбообразуване. Фолиевата киселина възстановява също така
структурата на нервните клетки и играе важна роля
в образуването на невротрансмитерите серотонин
и допамин. Фолиевата киселина, известна още
като Витамин В9, предпазва плода от възникване
на вътреутробни аномалии. В периода на бременCoral Club
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имат физически свойства, които не са характерни за
другите форми на силициевия диоксид.

Хидроцел
HydraCel
код 43334
форма на отпускане 60 мл
състав
Смес «Хидрацел» (калциев карбонат, силиций, магнезиев
сулфат, растително масло, пречистена вода)

Повърхностното напрежение на водата е от изключително значение за правилното протичане на
всички процеси в организма. «По-мократа вода»
активно участва в разграждането на хранителните
вещества и в преноса им до всяка една клетка. И
всичко това се извършва благодарение на ниското повърхностно напрежение на вътрешната течна
среда на организма – вътреклетъчната и междуклетъчната течност. За подобряване на нейните характеристики се използва продуктът «Хидроцел».
Този продукт представлява минерален концентрат, който понижава повърхностното напрежение
на водата и подобрява физико-химичните параметри на вътрешната течна среда – рН и електропроводимост. По този начин се създават условия
за по-активното й участие във всички биохимични
процеси.

Преди да се осъществи преработване на хранителните вещества в организма, те трябва да бъдат
разтворени. Водноразтворимите вещества имат
критично повърхностно напрежение (КПН). Това е
пределното повърхностно напрежение, при чието
превишаване веществото не се разтваря.
Вода намокря повърхността благодарение на наличието на водородна връзка. Атомите на водорода
от молекулата на водата носят положителен заряд.
За да може повърхността да бъде намокрена, тя
трябва да носи отрицателен електрически заряд.
Електрическият заряд на колоидните частици
превишава многократно заряда на водородната
връзка. Когато бъдат добавени към храната, те се
присъединяват към повърхността на хранителните
вещества, увеличават я и създават огромно количество участъци, където протича съединяване чрез
водородните връзки в целия обем на течността. В
резултат на това се осигурява 100 % „намокряне“ на
продукта.
Мастноразтворимите хранителни вещества не
се намокрят от водата. При инкапсулиране на частиците на маслото в колоидната структура се
създава малка сфера, която отвън е свързана с водата, а вътрешната повърхност с маслото, но на по
повърхността има отрицателен заряд. Именно този
заряд подпомага поглъщането на хранителните частици от лигавицата на червата и по-нататъшното
им усвояване.
Приложение
Употребата на продукта «Хидрацел»:
• подобрява биологичните свойства на водата;
• осигурява 100%-на хидратация на клетката;
• подобрява качеството на усвояване на хранителните вещества и техния транспорт до
всяка клетка

Действие на активните съставки
Колоидната основа за изграждане на минералните кристали е източник на отрицателно заредени
йони. Като малки магнити те привличат към своята
повърхност молекулите на водата и така образуват
течни кристали. Електрическият заряд, на тези кристали променя свойствата на водата.
Силициевият диоксид има формата на малки
сфери с диаметър около 5 нанометра, които се групират и образуват по-големи структури. Тези частици имат множество заредени участъци, свързват
се лесно с водата и мастноразтворимите вещества,
Coral Club
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Хидроцел

ЦиркуФит
CircuPhyt
код 91823
форма на отпускане 60 капсули
състав
Диосмин (от екстракт от цитрусови плодове) ............... 250 мг
екстракт от готу кола ........................................................ 100 мг
екстракт от семена конски кестен .................................. 100 мг
екстракт от боровинки ....................................................... 100 мг
екстракт от глог – плод ........................................................ 60 мг
екстракт от листа гинко билоба ......................................... 40 мг
допълнителни вещества

«ЦиркуФит» – комплекс от високоефективни
природни венотоници (повишават тонусна на венозните стени) за здрави кръвоносни съдове.

известно венотонизиращо и противовъзпалително
средство. Комплексът от неговите активни вещества
подобрява микроциркулацията, намалява пропускливостта на капилярите и възпаленията в големите и малките съдове, предотвратява застоя на кръв.
В плодовете на глога се съдържат органични, фенолкарбонови и тритерпенови киселини, флавоноиди, проантоцианидини, витамин С. Благодарение
на този състав глогът предотвратява образуването
на един от най-силните вазоконстрикторни агенти
(съдосвиващи) ангиотензин II като предотвратява
образуването на тромби и подобрява движението
на кръвта.
Гинко билоба е растение, богато на гинколиди,
билобалиди и флавоноиди, които повишават еластичността и здравината на стените на кръвоносните съдове, пречи на слепването на еритроцитите и
тромбоцитите като по този начин се предотвратява
появата на тромбози, включително и на съдовете в
мозъка и сърцето. Гинко билоба проявява съдоразширяващ ефект, регулира пълненето на съдовете с
кръв, подобрява капилярното кръвообращение, намалява отоците в горните и долните крайници.
Боровинките съдържат необичайно разнообразен комплекс от полезни вещества, сред които
особено ценни са антиоксидантите проантоцианидини, които осигуряват еластичност и цялостност на
капилярите и големите съдове.
Приложение
«ЦиркуФит»:
• предотвратява появата на варикозно
разширени вени;
• подобрява микроциркулацията;
• намалява възпаленията в съдовете

Действие на активните съставки
Диосмин – много полезен флавоноид, който се
отделя от цитрусовия екстракт. Това вещество играе
първостепенна роля за повишаване тонуса на съдовете, нормализира микроциркулацията като предотвратява появата на варикозно разширени вени
и венозната недостатъчност. Диосминът повишава
еластичността на стените на капилярите, подобрява
венозния дренаж, защитава стените на съдовете и
капилярите от възпаления.
Готу кола помага много ефективно при варикозно
разширени вени. Тази билка съдържа тритерпенови киселини (азиатикова, центилова, центоилова),
флавоноиди рутин, кемпферол, кверцетин, които
подобряват мозъчното и периферното кръвообращение. Готу кола прави съдовите стени на вените
по–еластични, благодарение на стимулирането на
изработването на колаген, а едновременно с това
ускорява заздравяването на увредените съдове.
В семената на конския кестен се съдържат до
60% нишесте, гликозида есцин, протеин, масла,
катехини, горчиви вещества, танини (8–13%) и протеинови вещества (8%), аргинин. Конският кестен е
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Чесън
Garlic
код 1445
форма на отпускане 90 капсули
състав
Масло от чесън ........................................................................... 3 мг
соево масло ............................................................................. 202 мг
допълнителни вещества

Чесънът е ценно растение, употребявано от хората като хранителен продукт. То е ярка илюстрация
на факта, че растенията могат да бъдат едновременно и храна, и лекарство. Лечебните му свойства
били описани още от Диоскорид през първи век от
нашата ера.
Чесънът отдавна се прилага за профилактика на
атеросклерозата, хипертонията, грипа, белодробните инфекции и стомашно-чревните заболявания
– атония на червата, диспепсия и метеоризъм, както
и за потискане на гнилостните процеси в червата.
Действие на активните съставки
В подземната част на растението, както и в листата се съдържа аминокиселината алиин. При нарушаване на целостта на чесъна (рязане, счукване,
мачкане) алиинът реагира с ензима алиназа, който
естествено присъства в растението и катализира
превръщането на алиина в алицин – основното действащо вещество в чесъна. Растението съдържа и
други биологично активни вещества – въглехидрати, фитонциди, етерични и тлъсти масла, инулин,
витамини (С, В, D, РР), органични киселини, минерали: селен, калий, калций, магнезий, мед, желязо, манган, цинк, кобалт, хром, молибден, бром и
литий. Чесънът е едно от най-популярните средства
за профилактика на простудните заболявания. Той
укрепва имунната система, стимулира фагоцитозата и образуването на антитела. Фитонцидите са
естествени бактерицидни вещества, които дирекCoral Club
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тно унищожават бактериите и вирусите и засилват
ефекта на алицина.
Алицинът е особено вещество, на което се дължи
специфичната миризма на чесъна. Той има антибактериално, противовирусно, противогъбично, противопаразитно и отхрачващо действие. Алицинът
блокира изработването на специфични ензими, които допринасят за разпространението на вирусите
в организма и директно разрушава редица вируси, които предизвикват простудните заболявания,
включително и парагрипните вируси (тип 3). Установено е, че активно действащите съставки на чесъна
– алиин и алицин, потискат растежа и развитието
или директно унищожават различни видове бактерии (включи-телно и Helicobacter pylori), вируси,
низши гъби и паразити, предпазвайки червата от
възникване на ферментативни и гнилостни процеси, като при това не нарушават естествената чревна
микрофлора. Осен това, те засилват и отделянето
на жлъчни сокове. Това прави чесъна особено полезен при различни заболявания или нарушения на
функциите на стомашно - чревния тракт – язви, колити, гастрити, глистни инвазии, атония на червата,
метеоризъм.
Чесънът понижава общото количество на холестерина с 9 % и повишава концентрацията на липопротеините с висока плътност, възпрепятства агрегацията на тромбоцитите, регулира съдовия тонус,
понижава артериалното кръвно налягане. Това го
прави отлично средство за профилактика на атеросклерозата, хипертонията и стенокардията.
Чесънът защитава организма и от свободните
радикали. Освен антиоксиданта алицин, чесънът
съдържа и големи количества селен, който е известен със своето антиоксидантно действие. Селенът влиза в състава на ензими, които предпазват
клетките от окисление, не допускат тяхното разрушаване, защитават генетичната информация на
ДНК, регулират стабилността и пропускливостта на
клетъчните мембрани, помагат на сърцето да не
страда от кислороден глад.
Приложение
Биологично активната добавка «Чесън» отлично укрепва имунитета и има редица положителни качества:
• служи като добра профилактика на простудните заболявания;
• нормализира нивата на холестерина;
• помага при проблеми със стомашно-чревния
тракт;
• представлява мощен антиоксидант;
• проявява противопаразитна активност

Чесън

Ями Витс
с вкус на портокал/лимон
Yummy Vits Orange/Lemon
код 2126/2127
форма на отпускане 30 дъвчащи дражета
състав
витамин А (ретинил палмитат)
витамин D3 (холекалциферол)
витамин Е (d-a-токоферол)
витамин В6 (пиридоксин хидрохлорид)
фолиева киселина
витамин В 12 (цианокобаламин)
пантотенова киселина (D- калциев пантотенат)
йод (калиев йодид)
селен
холин
натурален ароматизатор (портокал или лимон)
ксилит
сорбит

Ями Витс – витаминно-минерален комплекс от
ново поколение, създаден с помощта на иновационната технология ConCordix, която повишава значително биодостъпността на активните вещества.
Дъвчащите пастили Ями Витс напомнят по вкус и
текстура на мармалад, но не съдържат захар, изкуствени ароматизатори и са нискокалорийни. Ями
Витс осигуряват необходимите витамини и минерали на растящия организъм в съответствие с неговите потребности. Те са необходими по всяко време за
пълноценно физическо и умствено развитие.
Действие на активните съставки
Витамин А (ретинол) – мастноразтворим витамин, активен антиоксидант. Важен е за нормалното
функциониране на имунната система, растежа, зрението, подобрява състоянието на кожата и косата.
Витамин D3 (холекалциферол) участва в метаболизма на калций и фосфор, затова влияе директно
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върху състоянието на костите и зъбите. Необходим
е за нормалното функциониране на имунната система.
Витамин Е (d-a-токоферол) помага за защита на
нервната и сърдечно-съдовата система, мускулната
тъкан и ретината. Особено важен е за децата, защото участва във формирането и обновяването на
клетките на организма. Предотвратява появата на
раздразнения и сухота по кожата, бори се с възпаленията.
Витамин В6 (пиридоксин хидрохлорид) влияе
върху усвояването на ненаситените мастни киселини, необходими за синтеза на клетките в организма. Има положително действие върху дейността на
сърцето и нервната система. Помага за подобряване на състоянието на кожата и косата.
Витамин В9 (фолиева киселина) участва в синтеза на аминокиселини, ензими, нуклеинови киселини, което е особено важно за растящия организъм.
Помага за профилактика на анемия.
Витамин В12 (цианокобаламин) е много важен
за кръвотворенето, нервната система, костната
тъкан. Нормализира дейността на ЦНС; особено полезен е за деца, склонни към агресивно и антисоциално поведение.
Пантотенова киселина (D-калциев пантотенат)
участва в синтеза на хормони, хемоглобин, мазнини. Успокоява, омекотява и регенерира кожата, необходима е за здрава и красива коса.
Йод (калиев йодид) – важен е за нормалния растеж и развитие, защото участва в образуването на
хормони, които отговарят за обмяната на веществата и регулират дейността практически на всички системи в организма.
Селен – антиоксидант, който укрепва сърцето и
съдовете, имунната система, костите и зъбите. Помага за забавяне на процесите на стареене и синтеза на нови здрави клетки.
Холин – защитава нервните клетки от увреждания, действа положително върху психическите и
когнитивните процеси (памет, внимание, концентрация).
Приложение
Ями Витс – вкусна и необходима добавка към
храненето всеки ден:
• Помага за нормализиране на витаминно-минералния баланс в организма, което е особено
важно при небалансирано хранене, в период на
интензивен растеж и развитие, спазване на диети.
• Усвоява се по-добре (в сравнение с обичайните
комплекси от витамини).
• Има приятен цитрусов вкус и текстура, не се
приема с вода.

Ями Витс
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Алое гел
Aloe gel
код 5113
форма на отпускане 120 мл
състав
Алое вера гел (60%), алантоин, екстракти от невен, лайка, зеле, екстракт от дрождев лизат (Saccharomyces Lysate
Extract), екстракт от лайка, екстракт от краставица, глюкоза, пантенол

Гелът от алое великолепно омекотява кожата, помага за запазване на нейната влага в горещо, студено и ветровито време, ефективен е при слънчеви
изгаряния и ухапвания от насекоми, може да се използва след бръснене като леко овлажняващо, тонизиращо и бактерицидно средство.
Алоето и пантенолът подпомагат регенерацията на
клетките, изглаждат малките бръчки.
Екстрактите от невен и лайка осигуряват комплексна лечебна грижа за мазната и проблемна кожа. Те
чистят и свиват порите, укрепват стените на кръвоносните съдове, регулират кожния липиден обмен,
намаляват отоците, имат противовъзпалително
действие, подхранват, омекотяват и успокояват ко-

жата, правят я по-еластична.
Екстрактът от зеле помага при обриви, включително и гнойни, успокоява, овлажнява и омекотява
възпалената кожа.
Екстрактът от дрождев лизат подпомага синтеза на
колагена, омекотява, овлажнява и ревитализира.

Балсам за устни
хидратиращ
Lip Therapy
код 5146
форма на отпускане 4,8 г
състав
Пчелен восък, восъчен естер от масло от жожоба, кокосово
масло, сафлорово масло, масло от семена на маслено дърво,
какаово масло, масло от авокадо, масло от ядките на растението кукуи, масло от оризови трици, ментово масло,
масло от резене, бензофенон - 3, октил - метоксицинамат,
витамин Е, аромат

Балсамът за устни на основата на естествени овлажнители има приятен и лек аромат и консистенция,
която е подходяща за всички членове на семейството. Той омекотява и хидратира устните продължително време и така предпазва кожата около устата
от образуване на малки бръчици. Има също противомикробно и противовирусно действие, подпомага регенерацията на клетките, защитава от неблагоприятните външни фактори (вятър и студ).
Маслото от жожоба, сафлоровото масло и пчелният восък подхранват устните и възпрепятстват
тяхната дехидратация, защитават ги от вятъра и лошото време, имат слънцезащитен ефект.
Кокосовото масло попива много лесно и бързо в
кожата, дава й копринена мекота и едновременно
с това образува защитен филм, който възпрепятства
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нейното изсъхване. Има противомикробни качества.
Маслото от семената на масленото дърво е богато
на витамини, минерали и ПНМК. То възстановява и
стабилизира повърхностния слой на кожата, възпрепятства изпарението на влагата от повърхността му,
омекотява загрубелите и напукани устни.
Маслото от авокадо е известно като «масло на красотата». То е богато на лецитин, витамини (A, B, D,
E, K, PP), наситени и ненаситени мастни киселини.
Ефективно овлажнява и подхранва кожата.
Маслото от ядките на растението кукуи се получава от хавайското дърво Aleurites moluccana (овлажнител с изключителни качества). То добре попива в
кожата, придавайки й копринена мекота.
Алое гел / Балсам за устни хидратиращ

«Джест-Уан»
Gest-Оne
код 5200
форма на отпускане 57 г
състав
Екстракт от листа алое барбадензис, масло от жожоба, екстракт от корен на див ямс, екстракт от корен на репей,
бета глюкани, екстракт от цимицифуга, витамин Е, допълнителни вещества

Кремът «Джест-Уан» е профилактично козметично
средство с естествени фитоестрогени. Ежедневната
употреба на този крем помага както да се решат
проблеми, свързани с нарушения на хормоналния
баланс, менструалния цикъл, така и да се подобри
състоянието на кожата.
Екстрактът от див ямс е източник на природния
фитоестроген диосгенин, предшественик на прогестерона. Фитоестрогените влияят добре на хормоналния статус, менструалния цикъл, намаляват
неприятните усещания, свързани с дисфункции на
яйчниците, пре- и постклимакс.
Екстрактът от цимифуга има меко естрогеноподобно действие. Естрогеноподобните вещества в това

растение увеличават съдържанието на колаген и хиалуронова киселина и по този начин намаляват проявите на климактериума и ускоряват обновяването
на клетките на кожата.
Екстрактът от алое барбадензис и маслото от жожоба омекотяват кожата и я овлажняват благодарение на съдържащите с в тях полиненаситени мастни
киселини и аминокиселини, които помагат за задържане на влагата в кожата. Съдържащите се в алоето витамини – антиоксиданти F и Е имат противовъзпалителен ефект и забавят процесите на стареене.

Измиващ гел за лице
Purifying Face Wash
код 5154
форма на отпускане 180 мл
състав
Алое вера гел, хидролизиран пшеничен протеин, витамин А и
Е, екстракти от коприва и кафяви водорасли, лизин кокоат,
хидролизиран растителен протеин, етерични масла от мандарина, лавандула, бергамот, розмарин и грейпфрут

Прекрасно средство, подходящо за всеки тип кожа.
Гелът образува лека пяна, която лесно отстранява
замърсяванията и декоративната козметика. Той
има освежаващ ефект, поддържа водно-солевия баланс на кожата и я предпазва от дехидратация.
Гелът от алое премахва възпалителните процеси и
дразненето, подпомага регенерацията на кожата.
Мастноразтворимите витамини А и Е са мощни антиоксиданти, които защитават кожата от преждевременно стареене.
Медът дава важни хранителни вещества и така помага на кожата да запази своята еластичност и здраCoral Club

вина, отстранява дразненето и възпалението.
Хидролизираният пшеничен протеин успокоява и
хидратира кожата, защитава я от неблагоприятните
фактори на околната среда.
Етеричните масла и екстрактите от коприва и кафяви водорасли регулират мастната обмяна в кожните клетки, възстановяват и заглаждат кожата, имат
изразени антисептични, противовъзпалителни и
ранозаздравяващи свойства.
«Джест-Уан» /Измиващ гел за лице
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Изцеляващ балсам
Emu Oil with Tea Tree Oil
код 91605
форма на отпускане 15 мл
състав

нежен вид. Восъкът е полезен за кожата, защото е
близък по състав до редица компоненти на кожната
мазнина. Той помага за образуването на восъкообразен филм на повърхността на кожата и по този
начин я предпазва от дехидратация. А съдържанието на витамин А и каротеноиди във восъка определя
неговата способност да влияе положително върху
процесите на регенерация на епителната тъкан.
Витамин Е се нарича още «витаминът на красотата».
Той защитава от вредното действие на свободните
радикали и така предпазва кожата от преждевременно стареене и образуване на бръчки, снабдява я
с кислород и влага, което е важен фактор за нейната
свежест и еластичност.
Маслата от ядки (бадемови и кайсиеви) и пшенични кълнове са източник на ненаситени мастни киселини, минерали, витамини и други полезни вещества. Съчетанието на тези съставки с маслото от ему
води до успокояване, омекотяване и хидратация на
кожата и същевременно премахване на възпалението и добър регенериращ ефект.

Ектракт от невен, маслинено масло, масло от ему, масло от
сладък бадем, масло от кайсиеви ядки, масло от пшенични
кълнове, пчелен восък, витамин Е, масло от чаено дърво

Балсамът на базата на маслото от ему с добавени
масло от чаено дърво, витамин Е и други природни компоненти не случайно се нарича изцеляващ.
Благодарение на своята висока проникваща способност, маслото от ему транспортира всички съставки
на балсама в дълбоките слоеве на кожата и по този
начин засилва техните полезни свойства.
Специално подбраният състав подобрява локалното кръвообращение, отпуска мускулатурата, подпомага зарастването на раните, регенерацията на кожата, отстраняването на болката; има добър ефект
при изгаряния от различен произход (термични,
химични, слънчеви). При продължителна употреба
на балсама се нормализира секрецията на мастните
жлези, подобрява се структурата и външния вид на
кожата. Благодарение на маслото от чаено дърво и
невена, които се използват в козметологията като
противовъзпалителни, дезинфекциращи и ранозаздравяващи средства, балсамът има положително
действие при раздразнена и възпалена кожа.
Маслото от чаено дърво е масло-лечител. Австралийските местни жители познават отдавна свойствата на чаеното дърво. Те използват неговите
листа за заздравяване на рани. А маслото от чаено
дърво има бактерицидно, имуностимулиращо и
противовирусно действие. Благодарение на своите качества, то идеално помага при изгаряния, порязвания, ухапвания от насекоми, обриви, херпеси.
То също така премахва умората, омекотява и подхранва кожата, повишава еластичността на стените
на капилярите, подобрява капилярното кръвообращение, отстранява отоците и повърхностните разширени вени.
Пчелният восък, който влиза в състава на балсама, попива добре и придава на кожата гладкост и
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Изцеляващ балсам

Крем за лице мултиактивен
хидратиращ
Multi-active moisturizer
код 5157
форма на отпускане 57 г
състав
Алое вера гел, масла от оризови трици, жожоба, маслини,
сорбитол, екстракти от киви, грозде, зелен чай, овесени
трици, витамини А и Е, етерични масла от грейпфрут, портокал, иланг - иланг, пищялка, розово масло

Мултиактивният крем максимално хидратира сухата и чувствителна кожа, стимулира обновяването
на клетките, предпазва от образуването на бръчки,
дава на кожата здраве и младост.
Витамините А и Е неслучайно са наречени «витамини на красотата». Те подпомагат бързото обновяване на епидермиса, подмладяват кожата, връщат
нейната здравина, защитават я от разрушителното
действие на свободните радикали и ултравиолетовите лъчи.
Плодовите екстракти изглаждат малките бръчки,

повишават здравината и еластичността на кожата,
връщат способността й да задържа влагата. Така тя
изглежда по-свежа, по-гладка и по-нежна.
Растителните масла са източник на витамин Е и ненаситени мастни киселини, които подхранват кожата, предпазват я от дехидратация и образуване на
бръчки, защитават я от действието на ултравиолетовите лъчи.
Ликопенът и зеленият чай са мощни антиоксиданти, които защитават от вредното действие на
външната среда, тонизират и освежават кожата.
Екстрактът от овесени трици подхранва и омекотява, стимулира обновяването на клетките, дава на
кожата гладкост и копринена мекота.

Крем за лице хидратиращ,
за мазна и
комбинирана кожа
Moisture balance
код 5156
форма на отпускане 57 г
състав
Алое вера гел, екстракти от готу кола, ехинацея, репей,
витамини А и Е, хиалуронова киселина, колаген, глюкозаминогликани, пантенол, алантоин, масло от оризови трици,
сусамово масло, етерични масла от лимонена трева, здравец, конски босилек, лайка и теменуга

Хидратиращият крем за подхранване и овлажняване на мазната кожа съдържа балансирана
комбинация от активно действащи вещества, които заздравяват и регенерират кожата, подобряват
нейната структура, защитават я от увреждащото
действие на ултравиолетовите лъчи.
Екстрактът от ехинацея има защитно и противовъзпалително действие, подобрява хидратацията на
кожата, предпазва я от изсъхване и олющване, стимулира образуването на колаген и еластин.
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Алантоинът и пантенолът подпомагат клетъчната
регенерация, а витамините А и Е неутрализират
свободните радикали и предпазват кожата от преждевременно стареене.
Колагенът е активен овлажняващ компонент, който дава на кожата еластичност и здравина, укрепва
съединителната тъкан, свързва 30 пъти повече влага от собственото си тегло и така осигурява на клетките оптимален воден баланс.
Хиалуроновата киселина има великолепни хидратиращи свойства. Една молекула хиалуронова киселина е способна да задържа до 1000 водни молекули. Тя формира на повърхността на кожата тънък
незабележим филм, който съхранява естествената й
влажност, активира процесите на клетъчното дишане и подобрява нейното общо състояние.
Крем за лице - мултиактивен хидратиращ / Крем за
лице - хидратиращ, за мазна и комбинирана кожа
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Крем за тяло
Cool Relief
Cool Relief Crem
код 91645
форма на отпускане 120 г
състав
Вода, ментол, камфора, масло от ему, цетеарилов спирт, дицетил фосфат, цетет-10 фосфат, восък, глицерил стеарат,
стеаринова киселина, метилсулфонилметан (MСM), оризово
масло, глюкозамин сулфат, феноксиетанол, триетаноламин,
карбомер, евкалиптово масло, масло от градинска мента, масло от дива мента, масло от карамфил, екстракт от смолата
на тамяновото дърво и екстракт от плодовете на ракитник

Здравословният отдих и активният начин на живот
са основните приоритети на съвременния човек!
Вие сте енергични и винаги в движение! Но… в един
определен момент в жизнено важната за Вас система могат да настъпят непредвидени сривове.
В случаи на разтегнати сухожилия, мускулни травми, състояния на обостряне на радикулит, остеохондроза, различни миалгии и проблеми със ставите
ще Ви помогне кремът Cool Relief, който загрява
мускулите, премахва болката и сковаването. Той е
специално създаден за бързо и ефективно възстановяване, има изразено противовъзпалително и
обезболяващо действие, стимулира обменните
процеси и подобрява подвижността на опорно-двигателния апарат. А неговата уникална мастна основа
(натурално масло от ему) прониква дълбоко в кожата и осигурява висока биологична достъпност на
активните вещества в третираните тъкани.
В състава на крема влизат:
Камфора – подобрява кръвообращението, има загряващ и тонизиращ ефект, нормализира съдовия
тонус, отпуска мускулите и намалява усещането за
болка.
Ментол – дразни нервните окончания, намиращи се
в мускулите, има обезболяващо и леко охлаждащо
действие, допринася за раздвижването на кръвта в
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повърхностните вени и така успокоява засегнатия
участък.
Масло от ему – известно със своя противовъзпалителен ефект при мускулни и ставни болки, намалява възпалителното огнище, отоците и сковаването,
премахва мускулното напрежение.
МСМ участва активно във формирането на основните структурни белтъци на съединителната тъкан
и хрущялите – колагена и кератина. Те поддържат
еластичността и подвижността на ставите, премахват възпалението, предизвикано в резултат на окислителни процеси, участват в регенерирането на увредените клетки на хрущялите и сухожилията, както
и в образуването на нови.
Глюкозамин сулфат – участва в изграждането на
вътреставната течност, която «смазва» ставите, намалява триенето и изтъркването на хрущялните
ставни повърхности и така укрепва хрущялната
тъкан. Инхибира синтеза на лизозомните и протеолитичните ензими, които разрушават хрущяла и
прилежащите тъкани, като по този начин осигурява
тяхната цялост и здравина и предотвратява протичането на възпалителни процеси в ставите.
Екстракт от смолата на тамяновото дърво (Boswellia
serrata) – има противовъзпалително действие, подпомага възстановяването на ставите, подобрява микроциркулацията на кръвта. Неслучайно тамяновото дърво е наречено «борец срещу възпалението».
Активните му съставки – босвелиевите киселини,
потискат възпалителните процеси в съединителните тъкани, намаляват ставните отоци, укрепват и
възстановяват увредените кръвоносни съдове.
Екстракт от плодовете на ракитник – един от найбогатите източници на витамините А, С и Е. Стимулира обменните процеси в кожата и повишава
нейния жизнен тонус, което се дължи на уникалния
комплекс от биологично активни вещества.
Кремът Cool Relief действа меко и надеждно – отначало успокоява травмираното място, като леко
го охлажда, а след това приятно и дълго го загрява,
при което болката непремен¬но отстъпва!

Крем за тяло Cool Relief

Масло от ему
Emu Oil
код 91603/91615
форма на отпускане флакон 60 мл/30 мл
състав
Пречистено натурално масло от ему

Лечебните свойства на маслото от ему са открити
първо от австралийските местни жители. Според
техните легенди, в продължение на стотици години австралийците използвали маслото от ему при
всякакви случаи в своето ежедневие. То било за тях
универсално. Те лекували с него абсолютно всичко
– пресни рани, изгаряния, ухапвания от насекоми,
болки в ставите, различни кожни болести.
Маслото от ему е високо концентриран продукт,
който се получава чрез екстракция и фракциониране. Той преминава бързо в кожата, без да оставя
мазни следи.
Неговите противовъзпалителни и овлажняващи
свойства се дължат на състава му. В него влизат 70
% мастни киселини, които са от групата на ненаситените, т.е. високо активните мастни киселини. Маслото от ему е богато на α-линоленова киселина – вещество, известно със своите лечебни качества при
мускулни и ставни болки, а също така и на олеинова
киселина, която има локално противовъзпалително
действие. Линоленовата киселина е сред предшествениците на простагландините, които намаляват
отоците и сковаността на ставите, имат обезболяващ ефект (особено при повърхностни травми) и
премахват мускулното напрежение, възникнало в
резултат на големи физически натоварвания.
Маслото от ему е ефективен натурален овлажнител
с висока биологична активност. То има удивителното свойство да попива бързо в кожата и да прониква
в нейните дълбоки слоеве, което се дължи на влизащата в състава му олеинова киселина. Това масло
е особено подходящо за суха кожа, защото осигуряCoral Club

ва целодневно хидратиране, и това го прави идеално средство за поддръжка на сухата кожа.
Маслото от ему е много ефективно и при проблемна кожа. Често един от основните недостатъци на
мастносъдържащите козметични средства, предназначени да се грижат за кожата, е способността
им да запушват порите, в резултат на което се образуват черни точки и обриви. Маслото от ему не
запушва порите и не води до реакции на свръхчувствителност.
То намалява дразненето и възпалението на кожата
при хора с екземи, които често страдат от непоносимост към голяма част от козметичните продукти. За
разлика от болшинството овлажняващи средства,
които често засилват чувствителността на кожата на
страдащите от екземи, маслото от ему не само няма
този ефект, но и облекчава тяхното състояние.
Маслото от ему подпомага регенерацията и възстановяването на кожата. То има успокояващо действие, намалява дразненето и възпрепятства образуването на келоидна тъкан, благодарение на което
възстановяването става по-бързо и по-интензивно и
е съпроводено с по-малко болкови усещания. Маслото от ему може да се използва при рани, които
са в процес на ранна епителизация, тъй като има
бактериостатични свойства и възпрепятства размножаването на различни бактерии в областта на
раната. При използването на това масло при постоперативни рани и изгаряния е забелязано по-бързо
зарастване на увредените участъци.
Маслото от ему добре се съчетава с други козметични средства, не съдържа алергени, няма мирис и е
много икономично.

Масло от ему
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Масло от чаено
дърво козметично
Tea Tree Oil
код 1155
форма на отпускане 30 мл
състав
100 % пречистено масло от чаено дърво от вида Melaleuca
alternifolia

Маслото от чаено дърво се получава далеч не от
листата на чая, а от листата на ниския дървесен вид
Мелалеука (Melaleuca) от семейство Миртови. Това
растение произхожда от Австралия, но се култивира
и в други страни от тропическия пояс, като Малайзия и Югоизточна Азия. Етеричното масло, което се
получава от чаеното дърво е много концентрирано,
а приложението му е предимно външно. Но дори и
при такава употреба на маслото трябва да се внимава, особено при чувствителна кожа.
За първи път съвременната наука започва да се интересува от свойствата на маслото от чаено дърво
в началото на XX век. Резултатите от изследванията
показват, че антисептичната му активност е 100 пъти
по-силна от тази на карболовата киселина и при
това то е безвредно за човека. През 1937 г. Е открито още едно фантастично качество на това масло – в
присъствие на кръв и други вещества от органичен
произход неговите антисептични свойства се засилват с 10–20 %.
Днес маслото от чаено дърво се използва като антисептично средство с широк спектър на действие.
Според американските изследователи на това растение, «то е антисептик, който притежава силни
антибактериални, противогъбични и противовъзпалителни свойства и може да се справи практически с всичко – от трихофития по главата до гъбични поражения по ноктите». Съставът на маслото е
най-балансираната от самата природа комбинация
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от над 50 биологично активни вещества (монотерпени, дитерпени, цинеол, виридифлорен,
терпинен-4-ол, α-терпинеол, α-пинен, γ-терпинен,
α-терпинолен), която определя действието на този
продукт върху кожата. Но най-голямо значение
за антисептичната активност на маслото от чаено
дърво има терпинен-4-олът.
То е ефективно при остри и хронични кожни възпаления, регенерира кожата, премахва дразненето,
отоците, сърбежа, зачервяването, гнойните обриви,
кожните язви и други. В козметологията се използва
за ежедневна грижа за мазната кожа, а също така и
при пърхот, косопад, брадавици, херпеси. Високата
проникваща способност на маслото от чаено дърво
му позволява да работи едновременно на епидермално (повърхностно), интрадермално (вътрекожно), клетъчно (вътре във всяка клетка) и молекулярно ниво.
Маслото от чаено дърво е незаменимо при редица
кожни проблеми: псориазис, алергичен дерматит,
екзема, импетиго, педикулоза, ухапвания от насекоми. Интересен е фактът, че то действа изключително върху засегнатите участъци на кожата, подпомага обновяването на клетките и техния растеж.
Даже при поражения на кожата от паразити (въшки,
акари и кърлежи) използването на това масло има
дълготраен положителен ефект.
Действието на маслото от чаено дърво върху увредени участъци от кожата определя успеха на
неговото приложение при различни травми на мускулите и ставите, при разтягания, порязвания, охлузвания, изгаряния. То прекрасно отстранява болката, дезинфекцира засегнатото място и подпомага
заздравяването на раните, включително и гнойните.
Освен това, унищожава редица микроорганизми –
бактерии, вируси и гъбички, което определя неговите бактерицидни, противовирусни и противогъбични свойства.
А една топла вана с няколко капки масло от чаено
дърво има удивителен възстановителен ефект, подобрява тонуса и засилва имунитета.

Масло от чаено дърво козметично

«Микробрайт» - прах
за зъби с микрохидрин
MicroBrite
код 5180
форма на отпускане 100 г
състав
Калциев карбонат, натриев бикарбонат, магнезиев карбонат, ксилитол, микрохидрин, калиев фос¬фат, ментово
масло, силициев двуокис, гел алое вера, квилая (Quillaja), натриев алгинат, ментол, глицин, калиев бензоат

Прахът за зъби «Микробрайт» с освежаващ ментов
вкус е първият в света прах за зъби, който притежава
антиоксидантни свойства. В неговия състав влиза найактивният антиоксидант – микрохидрин. «Микробрайт» приятно освежава дъха и избелва зъбите, като
в същото време не съдържа груби абразивни частици.
Микрохидринът възстановява алкално - киселинния
баланс в устната кухина, възпрепятства образуване¬то
на налепи, зъбен камък и неприятен дъх.
Ксилитолът предотвратява развитието на кариеси, активира процесите на реминерализация, т.е. насища с
минерали както здравия емайл, така и засегнатите от
кариеса зъби. Той потиска развитието на патогенната
микрофлора, която води до образуване на кариеси и

възпаление на венците, стабилизира рН на слюнката
и подпомага включването на калция в зъбния емайл.
Алое вера намалява дразненето на откритите корени на зъбите и влияе благоприятно на венците, като
тушира възпалението и помага за тяхното възстановяване.
Ментолът дразни нервните окончания и така проявява своя обезболяващ и леко охлаждащ ефект, успокоявайки увредените тъкани. Освен това, той има и бактерицидно действие, подобрява кръвообращението
на венците, трайно освежава дъха.

«НутраФирм» хидратиращ душ-гел
NutraFirm Moisturizing Body Wash
код 5205
форма на отпускане 240 мл
състав
Алое вера гел, глицерин, екстракт от бръшлян, екстракт
от кестен (плод), екстракт от лайка, екстракт от невен,
екстракт от арника, витамин Е, аромат манго и портокал

Благодарение на съдържащите се в душ-гела алое
и растителни екстракти, той премахва чувството на
умора и напрежение, тонизира кожата, активира
кръвообращението. Този душ-гел е също така и добра профилактика на целулита.
Екстрактът от кестен се използва като съставка на
много антицелулитни средства. Той тонизира капилярите, укрепва стените на кръвоносните съдове,
стимулира кръвообращението, подобрява обменните процеси в клетките, има противовъзпалителен
ефект, възпрепятства застоя на течности в тъканите
и образуването на тромби.
Екстрактът от бръшлян е известен със своите антибактериални качества. Той тонизира и премахва
напрежението, ефективно се бори с целулита.
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Лайката и невенът отдавна се използват като противовъзпалителни средства, имат антибактериално и
успокояващо действие.
Екстрактът от арника подобрява микроциркулацията на кръвта, премахва дразненето и зачервяването,
намалява отоците, умората и пренапрежението на
мускулите, подхранва кожата.
Билковите екстракти омекотяват, изглаждат и стягат кожата, изпълват я със сила и приятен аромат на
портокал и манго.
«Микробрайт» - прах за зъби с микрохидрин /
«НутраФирм» - хидратиращ душ-гел
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«НутраФирм» лосион за тяло
NutraFirm Body Firming Lo on
код 5210
форма на отпускане 240 мл
състав
Алое вера гел, екстракти от готу кола и ехинацея, бадемово масло, сафлорово масло, екстракти от бръшлян, кестен
(плод), гуарана, хвощ, витамин А и Е, алантоин, аромат
манго и портокал.

Лосионът за тяло е прекрасно допълнение към душ
- гела «НутраФирм». Редовната употреба на този
лосион активира обменните процеси в клетките на
кожата. Той ефективно овлажнява, подхранва, тонизира и изглажда кожата, защитава я от неблагоприятното влияние на факторите на външната среда и е
добра профилактика на целулита.
Екстрактите от бръшлян и кестен подобряват обменните процеси, кръвообращението и циркулацията на лимфния поток, премахват ефекта на «портокаловата кожа».
Екстрактът от готу кола поддържа кожата еластична
и здрава, стимулира процесите на регенерация на

клетките, укрепва съдовите стени.
Екстрактът от гуарана има тонизиращо действие,
намалява отоците, води до разграждане на мастните депа, извежда излишните течности и натрупаните токсини, великолепно омекотява и освежава
кожата.
Екстрактът от ехинацея има противовъзпалителни
и антиалергични свойства. Освен това, той допринася за задържането на необходимата за кожата
влага.
Алантоинът хидратира кожата, стимулира регенерацията на клетките, помага на кожата да се адаптира към условията на външната среда.

Силвър гел
Silver Gel
код 91637
форма на отпускане 44 мл
състав
Сребро 24 ppm, вода, карбопол, триетаноламин

«Силвър гел» е продукт, създаден на базата на колоидното сребро, който има антисептично, антибактериално и противовъзпалително действие.
Гелът като основа осигурява висока биологична
достъпност и ефективност на среброто.
Среброто инхибира специфичните ензими, които
участват в процесите на метаболизма на много от
бактериите (около 650 вида), вирусите и гъбичките. Прониквайки в клетките, засегнати от микроорганизмите, среброто блокира дихателните им
функции и пречи на преминаването на хранителни
вещества в тях. Това води до клетъчна смърт, но по
никакъв начин не вреди на здравите клетки.
Противовъзпалителните свойства на среброто се
проявяват при контакт със засегнатите тъкани. Попадайки в раната, среброто се свързва с тъканните
белтъци и създава защитен слой, който обхваща
нервните окончания и така предпазва мястото от
дразнене. Под влияние на среброто раните бързо
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се освобождават от некротизиралите маси, развитието на патологичния процес се прекъсва и се ускоряват процесите на регенерация.
Приложение
«Силвър гел» помага при:
• изгаряния, рани, трофически язви, хемороиди;
• кожни проблеми (псориазис, алергичен дерматит, екземи);
• респираторни инфекции от вирусен или бактериален произход (грип, ангини, ОРВИ и др.).
«НутраФирм» - лосион за тяло /
Силвър гел

Силвър Макс Кеър
Silver-Max Care
код 91679/91678
форма на отпускане 118 мл/236 мл
състав
вода, сребро 10ppm

Това е воден разтвор на колоидно сребро (сребърна
вода) за ежедневно почистване на кожата. Технологията на производство на колоидния разтвор позволява на частиците на среброто да се разтворят
напълно във водата. При употребата на Silver-Max
Care йоните на среброто, които се съдържат в разтвора, предотвратяват размножаването на патогенните бактерии по повърхността на кожата.
Почистването на кожата с този разтвор сутрин и
преди сън я освежава и овлажнява. Козметолозите препоръчват употребата на сребърна вода като
средство за измиване при проблемна кожа, акне,
обриви.
Сребърната вода действа подмладяващо, намалява
дразненето на кожата, предотвратява изсъхването
и лющенето й, повишава тонуса, активира регенерацията на клетките.

Ваните, маските и лосионите на базата на сребърна
вода са много полезни при тънка, раздразнителна и
чувствителна кожа.
Препоръчва се при приготвяне на маски от глина,
плодове, зеленчуци, извара и други натурални продукти да се добавя половин чаена лъжичка SilverMax Care за засилване на ефекта.

Соли за вана с
микрохидрин
Bath Salts with Microhydrin
код 5185
форма на отпускане 624 г
състав
Натриев сескикарбонат, магнезиев сулфат, натриев хлорид, натриев бикарбонат, етерични масла от грейпфрут,
мандарина, лавандула, микрохидрин, циклометикон, витамин С

Солите за вана придават свежест на водата и я правят много по-мека. Лечебните свойства на солите от
Мъртво море и микрохидрина допринасят за обновяването на кожата. При прилагането на тези соли
става отваряне на порите, което облекчава транспорта на полезните вещества в дълбоките слоеве
на кожата и ускорява отделянето на натрупаните
токсини. Ваните с морски соли имат регенериращ и
стимулиращ ефект върху кожата. Те я обогатяват с
микро- и макроелементи, които поддържат водносолевия баланс, повишават нейната еластичност и
издръжливост. Солите имат антисептично и антистресово действие, стимулират кръвообращението,
подобряват движението на лимфния поток и така
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възпрепятстват образуването на целулит.
Етеричните масла от цитрусови плодове и лавандула дават на солите за вана лек, изискан аромат,
действат благоприятно върху психиката и емоционалния баланс, отпускат мускулите. Те имат антисептични и противовъзпалителни качества, стимулират процесите на регенерация на кожните клетки.
Микрохидринът осигурява надеждна защита срещу
свободните радикали и предпазва клетките на кожата от преждевременно стареене, като ги насища
с кислород, подобрява тяхното хранене и дишане,
намалява мускулното пренапрежение.
Силвър Макс Кеър /
Соли за вана с микрохидрин
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Тонизиращ лосион
за всеки тип кожа
Skin Therapy Mist

код 5155
форма на отпускане 240 мл
състав
Вода, алое вера гел, полисорбат 20, екстракти от грозде,
лимон, ананас, пасифлора, рейши, мента, невен, соев протеин, сорбитол, диазолидинил урея, йодопропинил бутилкарбамат, етерични масла от мандарина и карамфил

Внимателно подбраният състав на лосиона е гаранция за неговото комплексно действие. Той хидратира и подхранва кожата, дава й свежест и мекота,
подобрява нейния външен вид.
Екстрактите от грозде и лимон имат антиоксидантни свойства и защитават от вредното влияние на
околната среда, тонизират кожата и я предпазват от
преждевременно стареене.
Маслата от мандарина и карамфил са прекрасни
тонизиращи и антисептични средства, регулират и
активират обменните процеси, укрепват стените на
капилярите, премахват умората и напрежението.
Екстрактът от ананас съдържа бромелаин, който е
протеолитичен ензим, активно разтварящ мъртви-

те тъкани в повърхностния слой на кожата. Този
екстракт има противовъзпалително и хидратиращо
действие, премахва дразненето и успокоява кожата.
Соевият протеин повишава еластичността и здравината на кожата,а екстрактът от мента освежава и
успокоява.
Екстрактът от рейши повишава съпротивителните
сили на кожата, неутрализира свободните радикали, има противоалергично действие, ускорява
регенерацията на клетките, насища кожата с влага,
връща нейната младост и красив вид.

Цитрусово - ментов
балсам за коса
Citrus Mint Condi oner
код 5150
форма на отпускане 237 мл
състав
Алое вера гел, хидролизирани пшенични протеини, глицерин, олигозахариди, спирулина, екстракт от кафяви водорасли, портокалово, лимонено, ментово, мандариново и
карамфилово масло, екстракти от гроздови семки, лайка

Балсамът за коса съдържа растителни компоненти,
които ефективно възстановяват структурата на косата, предпазват я от увреждане, придават й блясък и
здрав вид. Той стимулира обменните процеси в кожата на главата и подпомага обновяването на кожните клетки. Подходящ е за всеки тип коса.
Етеричните масла от цитрусови плодове и мента
имат антисептично и противовъзпалително действие, защитават кожата на главата от изсушаващото действие на хлорираната вода.
Хидролизираните пшенични протеини подхранват
косата и възстановяват нейната структура по цялата
дължина на косъма, стимулират синтеза на колаген
и еластин.
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Екстрактите от водорасли насищат корените на
косата и кожата на главата с витамини и минерали,
помагат за укрепването на луковиците на косъма,
възпрепятстват косопада, предпазват косата от изсушаване.
Проантоцианите, съдържащи се в гроздовите семки, активират обмяната на веществата в корените
на косата, подобряват работата на мастните жлези
в кожата на главата, стимулират регенерацията на
клетките, поддържат водния баланс.
Тонизиращ лосион за всеки тип кожа/
Цитрусово - ментов балсам за коса

Цитрусово - ментов
шампоан
Citrus Mint Shampoo
код 5151
форма на отпускане 356 мл
състав
Алое вера гел, глицерин, хидролизиран кератин, спирулина,
екстракт от кафяви водорасли, екстракти от коприва,
лайка и черен бъз, портокалово и ментово масло

Шампоанът за всеки тип коса измива меко и ефективно, като в същото време подхранва и укрепва
косата, а след използването му тя получава възхитителен блясък и допълнителен обем.
Екстрактът от коприва е източник на протеини, хлорофил, витамини, минерали и други полезни вещества. Той укрепва корените на косата, възстановява
нейната структура, регулира секрецията на мастните жлези.
Екстрактите от черен бъз и лайка придават на косата блясък и копринена мекота, ускоряват процесите
на регенерация на клетките, имат противовъзпалително и успокояващо действие, укрепват косъма.
Спирулината и кафявите водорасли стимулират
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обменните процеси в космените фоликули, насищат ги с полезни вещества, връщат силата и здравината на косата. Водораслите са превъзходен източник на полизахариди и аминокиселини, които
имат способността да задържат влагата на косата,
като по този начин я предпазват от изсъхване и
накъсване.
Хидролизираният кератин подхранва косата и подобрява нейната структура, стимулира растежа й,
предпазва я от увреждане и косопад.
Портокаловото и ментовото масло успокояват кожата на главата, подпомагат чистенето и освобождаването й от мъртвите клетки, имат освежаващо и
тонизиращо действие.

Цитрусово - ментов шампоан
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Козметична
серия С7
Тайната на
вашата младост и
привлекателност!
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Тази линия натурални козметични средства,
предназначени да се грижат за зрялата кожа,
е създадена за жените, които искат да запазят
своята младост и красота.
В основата на линията С7 са заложени натурални растителни компоненти, които забавят
процесите на стареене и видимо подмладяват
кожата.
Алое вера е богат източник на ензими, витамини и други биологично активни вещества, които
са необходими за кожата. То има превъзходно
бактерицидно, хидратиращо и тонизиращо
действие. Прониквайки меко и лесно в дълбоките слоеве на кожата, гелът от алое вера добре чисти порите, стимулира регенерацията
на клетките, интензивно хидратира, подхранва
и стяга кожата, възстановява естествения воден баланс, подобрява микроциркулацията на
кръвта, премахва дразненето и възпалителните
процеси.
Хиалуроновата киселина има голяма влагозадържаща способност, благодарение на която
се подобрява тургорът на клетките и се повишава еластичността на кожата. Хиалуроновата
киселина има противовъзпалително и адстрингентно действие. Тя формира на повърхността
на кожата защитен филм и по този начин ускорява процесите на възстановяване и образуване на нови клетки, защитава кожата от токсичното действие на патогенните микроорганизми.
Натуралните растителни екстракти (от краставица, морски водорасли, зелен чай, папая,
ананас) и витамините А, С, Е и D прекрасно
почистват, овлажняват и подхранват кожата,
предпазвайки я от дехидратация, подобряват
и освежават цвета на лицето, осигуряват мощна антиоксидантна защита, активно се борят с
разрушителното действие на ултравиолетовите
лъчи и свободните радикали, предпазвайки кожата от преждевременно стареене и образуване на бръчки.
Пшеничните протеини веднага хидратират кожата и така повишават нейната еластичност.
Те стимулират синтеза на колаген и еластин и
процесите на обновяване на клетките, свиват
порите, интензивно подхранват подложената
на стрес кожа, задържат влагата в нейния повърхностен слой, изглаждат малките бръчици.
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С7 Пяна за дълбоко
почистване на кожата
С7 Deep Cleansing Foam
код 7007
форма на отпускане 180 мл
състав
Вода, алое вера гел, хидролизиран пшеничен и растителен
протеин, витамин А, вита¬мин Е, масла от лимонена трева,
здравец, лайка, миризлива горска теменуга

Пяната е подходяща за всеки тип кожа, включително проблемната и чувствителната. След прилагане
тя не оставя усещане за сухота. Пяната напълно отстранява декоративната козметика и замърсяванията, внимателно и ефективно почиства порите, меко
овлажнява и подхранва кожата, като й придава
гладкост и копринена мекота.
Влизащият в състава на «Пяната за дълбоко почистване» пшеничен протеин има прекрасно хидратиращо и почистващо действие. Той поддържа водния
баланс на кожата, повишава нейната еластичност,

подпомага регенерацията на клетките, дава на кожата свеж и сияен вид.
Маслата от здравец и лимонена трева подобряват
лимфния поток и стимулират отделянето на токсините, помагат за отварянето на порите и ги почистват в дълбочина, предотвратяват образуването на
черни точки, премахват възпалението на мастните
жлези.

С7 Пилинг крем
за лице
С7 Facial Peel Cellu on
код 7001
форма на отпускане 50 мл
състав
Вода, алое вера гел, хиалуронова киселина, папаин, екстракти
от папая, лимон, ананас, грейпфрут, портокал, розмарин, бял
божур, ехинацея, червени и кафяви морски водорасли, витамин
А, витамин С, витамин Е, масло от грейпфрут

Пилинг кремът за лице е съвършено ново средство за излющване и обновяване на повърхностния слой на кожата. Той меко отстранява мъртвите
рогови клетки, без да предизвиква дразнене, има
изразен освежаващ и заглаждащ кожата ефект,
като в същото време е безопасен и комфортен за
използване.
С помощта на този крем се прави ензимен пилинг
на кожата, който е ефективна и щадяща алтернатива на пилинга с абразиви. Основно действащо
вещество в крема е растителният ензим папаин,
а екстрактите от папая и ананас засилват и допълват неговото действие. Папаинът заслужено е
наречен «биологичният скалпел». Той разгражда белтъците, но действа изключително върху
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мъртвите тъкани, затова може да се нанася върху
кожата без притеснение. Кремът меко излющва и
може да се каже, че «разтваря» повърхностния рогов слой, кожата изсветлява, защото се отстранява
слоят с повишено съдържание на пигмент, подобрява се микроциркулацията, спира лющенето.
Този пилинг може да се прави по всяко време на
годината, дори и лятото. След него кожата не става свръхчувствителна към слънцето, което е характерно за пилинга с плодови киселини. Ензимният
пилинг е особено подходящ за зряла кожа, тъй
като той заглажда кожата, намалява дълбочината
на бръчките, стимулира регенерацията на кожата
и я подмладява.
С7 Пяна за дълбоко почистване на
кожата /С7 Пилинг крем за лице

С7 Тонизираща
маска за лице с
подмладяващ
ефект
С7 Rejuvena ng Toning Mask Set
код 7002
форма на отпускане 110 мл/ 35 г
състав
тонизиращ активатор:
Вода, алое вера гел, хиалуронова киселина, екстракти от
кората на бяла върба, захарна тръстика, лимон, ябълка, зелен чай, гроздови семки, черен оман, витамини А и Е, пантенол, алантоин, масла от портокал, грейпфрут, мандарина.

малява образуването на черни точки,ефективно
избелва кожата, помага да се отстранят луничките
и петната, съдовите звездички и алергичните обриви. Той има също така и антибактериално действие,
стимулира процесите на регенерация на клетките,
изглажда малките бръчици.
Екстрактът от кората на бяла върба е богат на
дъбилни вещества (танини), витамин С, гликозиди,
флавоноиди, млечна киселина и други активно действащи вещества, общото действие на които има
върху кожата антисептичен, противовъзпалителен
и ранозаздравяващ ефект. Този екстракт е изключително подходящ за почистване на порите и ефективно излющване на мъртвите рогови клетки.
Екстрактът от зелен чай е прекрасно средство за
грижа за кожата. Той запазва нейната младост и
красота, тъй като действа на клетъчно ниво – укрепва съдовите стени, защитава кожата от вредното
действие на свободните радикали и ултравиолетовите лъчи, подобрява микроциркулацията и стимулира изработването на собствен колаген. Освен
това, подобрява кислородния и водно-солевия обмен, възпрепятства появата на куперозата, премахва зачервяването. Екстрактът от зелен чай успешно
се използва именно в козметиката, предназначена
за очния контур, тъй като намалява застойните явления и помага за премахването на тъмните кръгове и «торбичките» под очите.
Алфа - липоевата киселина е незаменима за изтощената и проблемна кожа. Тя подобрява общото
състояние на кожата и връща нейния цвят и здравия й вид. За постигане на оптимален ефект след
използване на тонизиращата маска се препоръчва
прилагането на «Серум против бръчки за ежедневна употреба» и «Хидратиращ крем, забавящ процесите на стареене».

прах:
Царевично нишесте, яйчен белтък, акация, витамин С, алфа
- липоева киселина.

«Тонизиращата маска за лице с подмладяващ
ефект» стяга кожата, освежава и изсветлява цвета
на лицето. Тя връща на кожата еластичността, здравината и свежия вид.
Екстрактите от захарна тръстика, ябълка и черен
оман имат отлични тонизиращи качества и нежно
се грижат за кожата. Те повишават мускулния тонус,
подобряват кръвообращението и лимфния поток,
успокояват напрегнатата и уморена кожа, премахват дразненето и възпалението и са изключително
подходящи за чувствителна кожа.
Екстрактът от лимон е богат на лимонена, аскорбинова и яблъчна киселина, поради което широко
се използва като съставка в почистващите средства,
предназначени за мазна и комбинирана кожа. Честата употреба на този екстракт значително подобрява общото състояние на кожата – нормализира
функциите на мастните жлези, свива порите, наCoral Club

С7 Тонизираща маска за лице
с подмладяващ ефект
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С7 Серум против
бръчки за
ежедневна употреба
С7 Nourishing Serum

код 7003
форма на отпускане 30 мл
състав
Вода, алое вера гел, екстракти от червени и кафяви морски водорасли, натриев хиалуронат, комплекс «Матриксил
3000» (палмитоил олиго-пептид, палмитоил тетрапептид-3), хидролизиран пшеничен протеин, екстракти от
краставица, спирулина, черен оман, лайка, зелен чай, гроздови семки, розмари¬н, витамин Е, витамин А, витамин С

Серумът против бръчки е специално разработен за
хидратиране и защита на всеки тип кожа. Той максимално заглажда бръчките, подхранва кожата и
връща нейната младост и здравина.
Натуралните растителни екстракти (от краставица,
зелен чай, черен оман, гроздови семки) и витамините А, Е и С имат мощни антиоксидантни качества.
Витамините А и Е забавят процесите на стареене и
образуване на бръчки, изравняват повърхността
на кожата, активно я подхранват и хидратират, сти-

мулират клетъчното делене, защитават клетките от
вредното действие на свободните радикали и предпазват кожата от преждевременно стареене.
Матриксил 3000 е уникален комплекс, който е създаден на основата на важни колагенообразуващи
пептиди. Активирайки кожните клетки, той засилва
образуването на естествен колаген, връща еластичността на кожата, заглажда малките и дълбоките
бръчки.

С7 Серум против
дълбоки бръчки
С7 Deep Wrinkle Serum
код 7004
форма на отпускане 30 мл
състав
Вода, алое вера гел, аргирелин (ацетил хекса-пептид-8), хиалуронова киселина, копринени аминокиселини, хидролизиран
пшеничен протеин, екстракти от ехинацея, краставица, зелен чай, гроздови семки, очанка, черен оман, витамин Е, витамин А, витамин С, алантоин, пантенол, масла от портокал,
грейпфрут, мандарина

«Серумът против дълбоки бръчки» е ефективно
средство, което прекрасно активира процесите на
клетъчно възстановяване на кожата и действа активно през нощта.
Серумът съдържа революционната съставка аргирелин. Това е уникален пептид, който е разработен специално за забавяне на процесите на
стареене и намаляване на мимическите бръчки.
Аргирелинът намалява съкращението на лицевите
мускули, като потиска активността на катехоламините, които са причина за мускулните съкращения
и появата на бръчки. Освен това, той предпазва от
появата на нови възрастови бръчки и постепенно
заглажда съществуващите. Аргирелинът усилено
се бори с мимическите бръчки по челото и в обCoral Club
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ластта около очите.
Копринените аминокиселини са отлични овлажнители. Те проникват дълбоко в клетките и мигновено изглаждат всички неравности по кожата, връщайки нейната гладкост и здравина. Те задържат
влагата, подобряват обменните процеси в кожните
клетки, участват в синтеза на белтъците.
Алантоинът омекотява и хидратира кожата, премахва лющенето, стимулира обновяването на клетките, засилва действието на витамините и другите
биологично активни вещества, има бактерицидно
действие, стимулира подвижността на левкоцитите, които отговарят за имунната защита на кожата.
С7 Серум против бръчки за ежедневна употреба
/ С7 Серум против дълбоки бръчки

С7 Серум за
очния контур
С7 Eye Therapy

код 7005
форма на отпускане 15 мл
състав
Вода, алое вера гел, айсерил (ацетил тетрапептид-7), хиалуронова киселина, екстракти от очанка краставица, черен
оман, невен, лайка, витамини А и Е, алантоин, масло от жожоба

Този серум е предназначен за чувствителната кожа
около очите. Той ефективно намалява малките мимически бръчки, торбичките и тъмните кръгове под
очите. Само след 15-дневна употреба изчезват отоците под очите, а количеството на пигментните петна намалява с 30-34 %!
Айсерилът е биологично активен пептид, който
премахва торбичките и тъмните кръгове под очите, пълноценно подхранва кожата, хидратира я в
дълбочина и премахва малките и дълбоките бръчки.
Екстрактът от лайка има противовъзпалително
действие, намалява дразненето, успокоява чувствителната кожа, спира лющенето.

Екстрактът от краставица прекрасно тонизира, избелва и почиства кожата, значително намалява тъмните кръгове под очите, премахва умората.
Екстрактът от очанка подобрява кръвообращението и микроциркулацията, има антиоксидантни качества, защитава кожата от агресивното действие
на външната среда, регулира водния баланс, повишава здравината на кожата.
Маслото от жожоба има противовъзпалително
действие, прекрасно омекотява кожата и я насища
с полезни вещества. То е богато на витамин Е, който
забавя процесите на стареене и помага на кожата
активно да се бори с вредното влияние на околната
среда.

С7 Хидратиращ
крем, забавящ
процесите на
стареене
C7 Age Defying Moisturizer
код 7006
форма на отпускане 50 мл
състав
Вода, алое вера гел, комплекс «Матриксил 3000» (палмитоил олигопептид, палмитоил тетрапептид-3), сквалан, цетеарилов алкохол, екстракти от червени и кафяви морски
водорасли, масло от жожоба, хиалуронова киселина, хидролизиран пшеничен протеин, биозахарид Bio-1, екстракти от
ехинацея, гроздови семки, зелен чай, розмарин, витамин Е,
масла от портокал, грейпфрут, мандарина

Този крем е идеално леко хидратиращо средство,
което осигурява на кожата оптимално хранене и
овлажняване. Той съдържа комплекс от биологично
активни компоненти, които забавят процесите на
стареене, намаляват бръчките, укрепват и подмладяват кожата.
Една от основните съставки на крема е матриксил
3000 – ефективен подмладяващ пептиден комCoral Club

плекс, който стимулира синтеза на колагена и еластина и повишава здравината на кожата. Матриксил 3000 може да намали дълбоките и средните
бръчки с 45% и да подобри цвета на лицето само
за два месеца!
Скваланът леко прониква в кожата, като й придава
гладкост и копринена мекота. Той има противовъзпалително, антиоксидантно и регенериращо действие, насища кожата с кислород, подобрява клетъчното дишане и обмяната на веществата.
Екстрактите от морски водорасли активират синтеза на колаген и еластин, подобряват микроциркулацията, тонизират и хидратират кожата, нормализират нейния водно-солеви баланс.
С7 Серум за очния контур / С7 Хидратиращ крем,
забавящ процесите на стареене
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Колекция почистващи
препарати за дома

Битовата химия за дома на „Alive” е още една марка
на компания „CCI”. Това е ново поколение миещи и
перилни препарати, открояващи се със своята екологичност, универсалност и максимална икономичност при прилагането им. Минимум усилия и време
+ 100 % резултат – това дава всеки продукт от тази
линия, независимо от това дали е средство за миене на прозорци, под, кухня или прах за пране.
Препаратите от серия на „Alive”, това са продукти от
така наречената „зелена химия”. Техният състав е
представен от екологични ПАВ /повърхностно-активни вещества/ с растителен произход (извлечени
от зърно, рапица, кокосов орех и цвекло), органични киселини и само естествени ароматизатори
на основата на етерични масла от мента, цитруси,
лайка. Тези мириси не само имат приятен освежаващ аромат, но и не оказват никакво алергенно въздействие на дихателната система и кожата.
При използване на продуктите на битова химия
„Alive” ,всичките им компоненти напълно се разлагат на нетоксични органични вещества, което ги
прави абсолютно безопасни за човешкото здраве и
околната среда.
В състава на препаратите на „Alive” напълно отсъстват отличаващите се с повишена токсичност нефтопродукти, парабени, триклозан, ЕДТА, алергени,
синтетични миризми, добавки и оцветители. Това
още веднъж свидетелства за екологичността на продукцията на „Alive”.
Coral Club
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Освен това „Alive” са многофункционални средства.
Те лесно се справят със замърсяванията върху всякакви домашни повърхности, като ги оставят чисти
и свежи.
В състава на всички препарати за битова химия на
„Alive” отсъстват химически агресивни компоненти, което ги прави абсолютно безопасни както за
канализацията, така и за самостоятелните септични
системи на извънградските къщи и вили. Съвременните септици, като правило, се основават върху
работата на активните бактерии, които разлагат отпадъците, след което филтрираната вода се оттича в
почвата. А тези бактерии са много чувствителни към
агресивна среда. Хлорът, фосфатите, продуктите от
нефтопреработката, синтетичните ароматизатори,
парабените и друга разяждаща химия, попадайки в
системата заедно с отпадъчните води, унищожават
активните бактерии, нарушавайки или свеждайки
до нула работата на пречиствателното съоръжение.
Линията перилни препарати на „Alive” е представена от гранулиран прах, течен препарат за пране на
бели и цветни тъкани, както и средство за избелване и премахване на упоритите замърсявания.
Особеността на тези препарати се крие в безопасния състав, а именно: природен минерален зеолит,
който заслужено е заел в битовата химия мястото
на фосфатите, натриев перкарбонат (активен кислород), комплекс ензими. Всеки от тези компоненти нежно се грижи за бельото, съхранявайки
цвета и структурата му. Така, зеолитите за разлика

от фосфатите добре взаимодействат с ПАВ, заедно с които премахват от бельото замърсяванията,
а след прането те напълно се измиват от тъканите
и не предизвикват дразнене на кожата. Ензимите
(ферменти) спомагат за премахването на замърсяванията от белтъчен (петна от кръв, детски храни,
млечни продукти, яйца) и мазен произход, както
и предотвратяват образуването на топчета по повърхността на тъканите. Натриевият перкарбонат, като източник на активен кислород, премахва
сложни лекета, и което е немаловажно, не оставя
по тъканите неприятен жълтеникав или сивкав оттенък, за разлика от хлора и оптичния избелител.
Благодарение на гранулираната си форма праховете на „Alive” абсолютно не „прашат” (вдигат прах)
при използването им. Освен това всички препарати
за пране не съдържат никакви аромати и оцвети-

тели, затова те се препоръчват на хора, страдащи
от алергия, астма и повишена чувствителност към
химически вещества.
Като плюс към вече изброеното, препаратите на
„Alive” са суперконцентрати. От 1 опаковка концентрат при разреждане се получават 5 опаковки готов
за употреба препарат. За удобство, компанията произвежда опаковки с тригери (пулверизатори), върху
които са нанесени резки, показващи необходимото
количество концентрат и добавяната вода. Концентратите са удобни с това, че при възникване на необходимост те могат да се разреждат с обикновена
чиста вода. Което означава, че купуването на тези
продукти ще помогне съществено да се икономисат
време и пари, което е много важно за пестеливите
домакини.

Alive™ перилни препарати
Концентриран препарат
за избелване и отстраняване на устойчиви
замърсявания Alive
Alive Ultra-concentrated
destainer/deodoriser
код 81101
разфасовка 1130 г
състав
Натриев перкарбонат 80–90 %, калцинирана сода 10–20 %.

Безопасен ефикасен многофункционален кислороден избелващ препарат. Има широко прилагане в
домакинството: за пране на бельо, почистване на
килими, вана и тоалетна. Ефикасно действа при
всякакви температури и твърдост на водата, подходящ за всякакъв тип тъкани и цветове, с изключение на коприна и вълна. Натриев перкарбонат,
който лежи в основата и освобождава активен
кислород, не оставя по тъканите неприятен жълтеникав или сивкав оттенък, дезодорира бельото, и
оставя след себе си усещане за свежест. Не съдържа хлор и други агресивни компоненти, безопасен
за автономни септични системи.
Coral Club

Концентриран препарат за избелване и
отстраняване на устойчиви замърсявания Alive
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Концентриран прах
за пране на бели и
цветни тъкани Alive
Alive Ultra-concentrated powdered laundry
detergent
код 81103
разфасовка 907 г
състав
Натриев перкарбонат <40 %, натриев хидрокарбонат 15–30 %,
зеолити 15–30 %, анионни ПАВ 5–15 %, нейоногенни ПАВ 5–15 %,
натриев сулфат 5–15 %, натриев метасиликат <4 %, ензими
(алфа-амилаза, протеаза) <3 %, силициев диоксид <3 %, ресорбент (КБЦ) <3 %.

Екологично чист, концентриран и високоефективен
прах за ръчно и машинно пране. Ефикасно действа
при всякакви температурни режими и твърдост на
водата, подходящ за всякакъв тип тъкани и цветове, с изключение на коприна и вълна. Притежава
100% биологична разтворяемост, не съдържа фосфати, ароматизатори, оцветители и други токсични
вещества. Активен кислород, зеолити, ензими, КБЦ
меко отстраняват всички видове петна, не оставят
топчета, избелват, не увреждат структурата на тъканите и запазват цвета. Много икономичен при
използване (25 г за 1 стандартно пране).

Концентриран
течен препарат за
пране Alive
Alive Liquid laundry detergent
код 81102
разфасовка 946 мл
състав
Анионни ПАВ 15–30 %, нейоногенни ПАВ <5 %, ресорбент (КМЦ)
<3 %, ензими (алфа-амилаза, протеаза, липаза) <2 %, натриев
хидроксид <1,4 %, антипенител <0,6 %, консервант <1 %.

Екологично чист, концентриран и високоефективен
течен препарат за ръчно и машинно пране. Ефикасно действа при всякакви температурни режими и
твърдост на водата, подходящ за всякакъв тип тъкани и цветове. Притежава 100% биологична разтворяемост, не съдържа фосфати и други токсични
вещества. Екологичните ПАВ, ензими и КБЦ меко
отстраняват от тъканите всички видове петна, не
оставят топчета, избелват, не увреждат структурата
на тъканите и запазват цвета. Много икономичен
при използване (30 мл на 1 пране).
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Концентриран прах за пране на бели и цветни
тъкани Alive/Концентриран течен
препарат за пране Alive

Alive™ почистващи препарати
Alive A
Универсален почистващ
препарат
Alive A All-purpose cleaner
код 81201
разфасовка 500 мл
състав
Нейоногенни ПАВ <10 %, анионни ПАВ <5 %, естествен ароматизатор (цитрал, лимонен) <5 %, консервант (сорбинова киселина) <1 %.

Концентриран препарат за качествено почистване
и обезмасляване на всякакви видове повърхности
и изделия от стъкло, алуминий, стомана, неръждаема стомана, ламинат, пластмаса, дърво, кожа,
хром. Благодарение на меките анионни и нейоногенни ПАВ ефикасно разтваря мръсотия и мазни
петна, притежава антистатичен ефект. Има приятен
цитрусов аромат. Икономичен при използване (100
мл от препарата на 400 мл вода). Не е необходимо
отмиване на препарата, с изключение на повърхностите, контактуващи с хранителни продукти.

Alive B
Препарат за баня и
тоалетна
Alive B Bathroom & Toilet cleaner
код 81202
разфасовка 500 мл
състав
Органични киселини <30 %, нейоногенни ПАВ <5 %, естествен
ароматизатор (ментово масло, лимонен) <1 %.

Концентриран препарат за миещи се повърхности
в банята и тоалетната със свеж ментово-лимонен
аромат. В основата на препарата – органични киселини и меки нейоногенни ПАВ. Ефикасно премахват варовик и упорити замърсявания от керамични
и винилови плочки, мозайка, душкабини, вани, тоалетни чинии, мивки, сантехника, не повреждайки
повърхността им. Икономичен при използване (100
мл от препарата на 400 мл вода). Не е необходимо
отмиване на препарата от обработената с него повърхност.
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Alive F
Препарат за подове
и плочки
Alive F Floor & Tile cleaner
код 81203
разфасовка 500 мл
състав
Нейоногенни ПАВ <5 %, анионни ПАВ <5 %, естествен ароматизатор (цитрал) <1 %, консервант (сорбинова киселина) <0,1 %.

Концентриран почистващ препарат за всички видове подови покрития и плочки с лек цитрусов аромат. Благодарение на меките ПАВ от растителен
произход качествено премахва замърсявания, мазнини и различни видове петна. Не оставя никакви
следи. Притежава антистатичен ефект. Икономичен
при използване, разреждане 5-10 мл концентрат на
1 литър вода). Подходящ за ръчно и автоматично
почистване.

Alive G
Препарат за стъкло и
огледални повърхности
Alive G Glass & Mirror cleaner
код 81204
разфасовка 500 мл
състав
Нейоногенни ПАВ <5 %, лимонена киселина <5 %, етилов спирт
<5 %, естествен ароматизатор (масло от лайка) <1 %.

Концентриран препарат за измиване на всички
видове стъклени повърхности с аромат на лайка.
Благодарение на меки ПАВ качествено отстранява мръсни петна и мазнини, следи от насекоми и
други замърсявания от прозорци, огледала, предни стъкла на автомобили, монитори на телевизори
и компютри, поликарбонат, акрилни стъкла. Има
антистатичен ефект. Икономичен при използване
(100 мл от препарата на 400 мл вода). Не е необходимо отмиване на препарата, с изключение на повърхностите, контактуващи с хранителни продукти
и питейна вода.
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Препарат за подове и плочки/
Препарат за стъкло и огледални повърхности

Alive K
Препарат за почистване
на мазнини в кухнята
Alive K Kitchen cleaner
код 81205
разфасовка 500 мл
състав
Нейоногенни ПАВ <5 %, анионни ПАВ <5 %, поликарбоксилат <5
%, натриев хидроксид <1 %, естествен ароматизатор (лимонен) <1 %.

Концентриран измиващ препарат за всички видове
кухненски повърхности (стомана, неръждаема стомана, стъкло, алуминий, пластмаса, хром) с приятен цитрусов аромат. Благодарение на меките ПАВ
от растителен произход и други активни вещества
активно премахва мазнини, отстранява замърсявания и налепи. Икономичен при използване (100
мл от препарата на 400 мл вода). Не е необходимо
отмиване на препарата, с изключение на повърхностите, контактуващи с хранителни продукти.

Alive™ препарат за съдове
Alive D
Хипоалергенен течен
препарат за миене на
съдове
Alive D Allergy Free Dishwashing liquid
код 81301
разфасовка 946 мл
състав
Анионни ПАВ 15- 25 %, амфотерни ПАВ 15-20 %, глицерин 1-3 %,
пропиленгликол 1-2 %, натриев хлорид 0-2 %, консервант (бензизотиазолин) 0,01-0,04 %.

Хипоалергенен концентриран препарат за измиване на съдове без ароматизатори и оцветители. Абсолютно безвредно за хора, страдащи от алергии,
астма и химическа чувствителност. Благодарение
на меките анионни и амфотерни ПАВ, препаратът
ефикасно измива мазнини, не прави голяма пяна,
което го прави идеален за използване в природни
условия. Не съдържа фосфати, нефтени разтворители и други компоненти, които дразнят дихателната
система и кожата. Не изсушава кожата на ръцете:
глицеринът, който влиза в състава на препарата,
във влажна среда овлажнява кожата.
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Устройства
Vital Water

Устройствата от серията Vital Water целенасочено
възстановяват енерго-информационните параметри и молекулярната структура на водата – нейната
живителна сила. Така обработената вода може да
се използва навсякъде – в дома, на гости, в друг
град или държава, по време на отдих или на работа.
Тези устройства възстановяват променената в резултат на отрицателни въздействия (електромагнитно или акустично поле, значителни колебания
на налягането и температурата) структура на водата и допълнително я насищат с енергия.
Всички устройства, независимо от тяхната конструкция, имат метален корпус (цилиндър), който
е изработен от специална неръждаема стомана,
във вътрешността на който се намира еталон със
структурирана вода. Този еталон съдържа вода,
взета от няколко световно известни лечебни водни източника, разположени в австрийските Алпи,
Европа и Азия, и смесена на едно място. Еталонната вода има високо организирана молекулярна
структура и е заредена с енергия. Металният цилиндър е намагнетизиран и около него се създа-
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ва магнитно поле, което по параметри съвпада с
тези на естественото магнитно поле на Земята и
се намира в резонанс с него. Около диполите на
структурираната вода съществува слабо електромагнитно поле, което при резонанс придобива огромна сила.
Когато преминава през корпуса на устройството,
водопроводната вода се завихря (турболенция
по Шаубергер),при което става по-мека, променя
структурата си и се зарежда с енергия. Така обработената вода придобива свойствата на природната
изворна вода и има по-висок енергиен потенциал
в сравнение с изходната вода. Такава вода не предизвиква образуване на котлен камък и ръжда във
водопровода и нагревателните елементи на пералните и съдомиялните машини. При миене и пране
с нея не остават петна по съдовете и дрехите. Тя
мие и пере много по-добре с много по-малко миещи средства и при по-ниска температура, което
позволява да се намалят разходите за препарати и
електроенергия. И не на последно място – къпането с такава вода подобрява състоянието на кожата
и косата.

Витастик
Vitas k
код 91749
Индивидуалното устройство «Витастик» има размери на писалка и е предназначено за обработване на вода и други течности, които се използват за
пиене, включително и спиртните напитки. Обемът
на обработваната течност може да бъде не по-голям от 1,5-2 литра.Това устройство представлява
намагнетизиран стоманен цилиндър с разположен
коаксиално турболизатор.

Витамедальон
Vitashell
код 91755
Устройството «Витамедальон» е предназначено за
хармонизация на енергийните потоци, преминаващи през биологично активните точки на меридианите, както и за намаляване на вредното влияние
на външните енергийни потоци, които влияят отрицателно върху човека.
Това устройство представлява намагнетизиран херметически затворен кух цилиндър, във вътрешността на който се намира специална капсула с енерго-информационен воден комплекс. За да може
медальонът да взаимодейства с човека, той трябва
да се носи постоянно на нивото на слънчевия сплит.
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Неутроник
Neitronic
модел МГ-03
модел МГ-04
модел МГ-04М

код 91744
код 91745
код 91753

Устройството «Неутроник» представлява средство
за индивидуална защита от вредното действие на
електромагнитните вълни. То е предназначено за
персонални компютри, телевизори, радио- и мобилни телефони, микровълнови печки, монитори с
LCD или плазмен екран.
Неутроникът представлява специална антена с размери 30x30x0,6 мм. Кристалната решетка на тази
антена има свойствата на кристал, който поглъща и
преобразува електромагнитните полета. Антената
се възбужда от излъчвателя и създава свое поле,
което, взаимодействайки с полето на излъчвателя,
преобразува спектъра на излъчването във форма,
безопасна за човека.
Устройството понижава електромагнитното натоварване върху човешкия организъм до безопасни
нива. Няколко часа след поставянето му то свива
площта на електромагнитното поле около четири
пъти, а разстоянието, на което то се намира от излъчвателя – около два пъти.

никваща способност и влияе неблагоприятно върху
човека. Клиничните изпитвания на устройството Неутроник доказват неговите изключителни защитни
свойства – вредното въздействие на излъчвателя
върху човешкия организъм намалява от 3 до 5
пъти.Основното преимущество на това устройство
в сравнение с аналогични такива се състои в това,
че то работи само при включен прибор и действа
само върху електромагнитното поле, създадено от
излъчвателя.
Неутроникът се активира от полето на излъчвателя
и създава свое поле, посоката на което съответства
на разположението на нанесените върху него линии. Взаимодействието на двете полета позволява
полето на излъчвателя да се преобразува в такава
форма, която е безопасна за човека. При това качеството на сигнала на телефона и качеството на
работа на микровълновата печка не се влошават.
Модел МГ-04 и МГ-04М
Моделите МГ-04 и МГ-04М са предназначени за защита на човека от излъчването на екрана на персоналния компютър и телевизора.
Принципът на действие на Неутроник МГ-04 се състои в това, че той неутрализира вредните за човешкия организъм излъчвания, които се генерират от
екраните на мониторите и телевизорите. Обикновено електромагнитно поле се създава на разстояние
около 50 см от екрана, а вихровото поле може да се
регистрира на разстояние до 10 м и дори повече. В
основата на структурата на Неутроник МГ-04 (който
представлява пасивна антена) са заложени принципите на неутрализиране на електромагнитните
полета, т.е. свойствата на кристалните структури да
преобразуват и преизлъчват енергията на полето,
като при това плътността на това поле намалява.
Устройството Неутроник МГ-04 започва своята работа едновременно с включването на телевизора
или монитора на компютъра. Преизлъчващата антена неутрализира статичното електромагнитно поле,
генерирано от екрана, без това да влияе върху качеството на картината. При това площта на полето
се свива около четири пъти, а разстоянието, на което то се намира от екрана – около два пъти.

Модел МГ-03
Неутроник МГ-03 се използва за защита на хората,
които си служат с мобилни и радиотелефони, портативни радиостанции и микровълнови печки, от
вредното влияние на електромагнитните вълни.
Действието на устройството се състои в това, че то
неутрализира тази част от модулирания спектър на
техногенните излъчвания, която има висока проCoral Club
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Бележки:

Бележки:

