
Комплексна програма за поддържане 
на когнитивните функции на главния мозък 



Какво представлява 
ONESTACK от Coral Club? 
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ONESTACK — нов подход в решаването на задачите по комплексно  
оздравяване на организма. 

 

 

 

 

 

1 ЗАДАЧА = 1 КУТИЯ 

STACK  
(от англ. stack — опаковка, комплект) 

ONE  
(от англ. one — един) 



Предимства на  
ONESTACK от Coral Club? 

Системен  
подход 
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Комплексен  
ефект 

Изгодна  
цена 

Синергично 
действие 

Добре разчетена комбинация от активни 
компоненти за точно решаване на определена 
задача 

Ясна схема  за прием за максимален ефект 

Выступающий
Заметки для презентации
отделно. 



Как работи 
ONESTACK от Coral Club? 

• Поставяте си задача: например, да повишите продуктивността на мозъка си или да подобрите храносмилането си, да 
изчистите организма си от токсини, да решите кожен проблем и т.н. 

• Избирате целева програма ONESTACK, насочена към решаване на тази задача. 

• Пристъпвате към изпълняването й. 

• Следвате точно инструкциите и се придържате към препоръчаната последователност на прием. Всяка група компоненти 
в ONESTACK се появява «на сцената», когато му е времето и извършва своята работа. 

• Вашият организъм получава надеждна подкрепа. 

• Вие се наслаждавате на прекрасни резултати не само по време на програмата, но и след приключването й! 
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Ефектът Ви е харесал? Можете да повторите! 



“Мозъкът —  Вселената вътре в нас” 
Т. Черниговская* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Съветски и руски учен в областта на невронауките и психолингвистиката.  
Доктор на биологичните науки, професор. Член-кореспондент на РАО. Заслужен деятел на науката на РФ. 
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Именно тук започва всичко. Нашите идеи, цели, планове, самореализация, нагласи, ниво на енергия, самочувствие, 
настроение и дори съпротивляемост към заболявания. 
 
 
ONESTACK Mental Force е създадена за поддържане на когнитивните функции на мозъка и 
нормализиране дейността на нервната система. 

Защо Mental Force? 



Мозъкът в цифри 

80-100  
млрд неврони 
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25 %  
от общия разход на енергия в  
организма 

70 000  
мисли на ден 

от 120 до 288 км/ч  
скорост на предаване на данните 

1 млн Гб  
обем на дълготрайната  
памет 



Показатели на здравословната  
работа на мозъка 

координация 
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памет концентрация 
на вниманието 



А вашите показатели  
в норма ли са? 

Проверете се: 
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• Какво закусвахте преди два дни? 

• Опитайте да стоите на един крак 20 секунди със затворени очи. 

• Колко време Ви е необходимо, за да кажете името на първата си учителка? 

• Често ли се затруднявате да си спомните дадена дума (“на езика ми е”)? 

• Лесно ли намирате, къде сте паркирали колата си? 

• “Мммм, не мога да формулирам”. Това важи ли за Вас? 



Какво ограничава  
възможностите на нашия мозък? 

Съвременната 
екология 
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Заседнал начин 
на живот 

Небалансирано  
хранене 

Недоспиване 
 

Хроничен  
стрес 

Постоянно  
напрежение 



Какво можем още днес да  
направим за мозъка? 

да го защитим  
от токсини 
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да осигурим 
пълноценно хранене на 

клетките 

да му осигурим  
енергия 

ONESTACK Mental Force: 



ONESTACK Mental Force – комплексно  
решение за тези, които искат: 
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• да имат добра памет 

• да се избавят от нервното напрежение 

• да са в добро настроение 

• да умеят да се концентрират над важните неща 

• да запомнят бързо новата информация 

• да повишат скоростта си на реакция 

• да са напълно възстановени след сън 

• да заспиват и да се събуждат лесно 



ONESTACK Mental Force: храна за ума 

3 етапа 

30 дни 

20+ активни  
съставки 
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МайндСет 

Корал-Майн 

Спирулина 

Корал Таурин 

Корал Магнезий 

Корал Лецитин 

Корал Карнитин 

Омега 3/60 

8 продукта: 



Биологично активните съставки 
в програмата помагат за: 
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• подобряване на краткотрайната и дълготрайната памет 

• повишаване на концентрацията на вниманието 

• хармонизиране на психо-емоционалния фон 

• нормализиране на циклите сън-бодърстване 

• повишаване на умствената работоспособност 

• осигуряване на енергийни ресурси за главния мозък 



Във всеки етап от програмата 
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Корал-Майн  
Минерален комплекс за обогатявена на питейната вода, 
който оптимизира обменните процеси, подобрява водно-
солевия и алкално-киселинния баланс в организма. 
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По време на програмата помнете за пълноценния сън.  

Възприемете правилото да спите не по-малко от 7- 9 часа на денонощие.  

Дълбокият сън в тъмно прохладно помещение без излишни шумове е 
идеалното условие за възстановяване на мозъка и централната нервна 
система. 
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Компоненти на успеха 
Подобряване на когнитивните функции 

Гинкго билоба.  
Помнете: “Гинкго билоба = мозък”. Растителният екстракт от гинкго е известен  
със своето оздравително въздействие върху клетките на мозъка.  

Липоева киселина.  
Осигурява антиоксидантна защита на клетките на мозъка, подобрява краткотрайната  
и дълготрайната памет, концентрацията на вниманието, повишава работоспособността. 

Лецитин.   
Това е основната съставка на мембраните на мозъчните клетки и нервните влакна, което  
означава, че той има ключово действие за мозъка и нервната система. Лецитинът  
активира интелектуалната дейност, творческата активност, подобрява паметта. 

Тирозин и теанин.  
Осигуряват защита на невроните на главния мозък, влияят положително   
на скоростта на мисловните процеси и координацията на движенията.  
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Компоненти на успеха 
Подобряване на когнитивните функции 

Спирулина.  
Богат запас от биологично активни вещества (лесноусвояем протеин, хлорофил,  
витамини и минерали), които подобряват снабдяването на клетките с кислород,  
подобряват паметта и активират умствените способности. 

L-карнитин.  
Витаминоподобна аминокиселина-енергетик, при недостига на коята  
са неизбежни проблемите с паметта и вниманието. Особено с възрастта, когато  
синтезът на карнитин в организма намалява. 

Магнезий и витамини от група B.  
В синергия взаимно усиливат действието си, имат мощно положително  
въздействие върху мисловните процеси, формирането на всички видове  
памет, концентрация на вниманието и настроението.  

Готу Кола.  
Стимулира храненето и насищането с кислород на главния мозък, в следствие  
на което се подобряват паметта и вниманието. 
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Компоненти на успеха 
Защита от стрес и нормализиране на съня 
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Магнезий.  
Действа благоприятно на нервната система, отпуска мускулните влакна, 
намалява нивото на стрес, регулира циклите сън-бодърстване.  

Жълт кантарион.  
Екстрактът съдържа активното вещество хиперицин, което  безопасно  
и ефективно намалява чувството за страх и напрежение, подобрява настроението,  
осигурява стабилен и здрав сън.  

Витамини от група B.  
Активират парасимпатиковата нервна система, предотвратяват появата  
на тревожност и раздразнителност. 

Теанин.  
Намалява физиологичните прояви на стрес, подобрява проводимостта 
на импулсите между клетките на мозъка, повишава концентрацията на вниманието. 
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Компоненти на успеха 
Защита от стрес и нормализиране на съня 

Тирозин.  
Известен е като аминокиселина-антистрес. Намалява симптомите на тревожност  
и умствена преумора, повишава концентрацията на вниманието и благотворно  
влияе на когнитивните функции.  

Таурин.  
Има многостранно оздравително действие върху ЦНС, осигурява  
положителен емоционален баланс.  

Омега-3.  
Мастните киселини Омега-3 влияят на серотониновите рецептори и по този начин  
помагат за справяне с депресията. 

Джинджифил.  
Успокоява, без да намалява концентрацияа на вниманието, подобрява  
мозъчното кръвообращение. 



Компоненти на успеха 
Увеличаване на енергийните ресурси  
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L-карнитин.  
Осигурява бързо транспортиране на хранителните вещества и енергийните  
компоненти до клетките на мозъка.  

Таурин.  
Нормализира енергийните цикли на организма, активно участва в синтеза на АТФ  
(енергийната  “валута”  на нашето тяло), повишава прага на уморяемост. 

Витамини от група B.  
Отговарят за общото ниво на енергия в организма, осигуряват нормална  
скорост на реакция и мисловни процеси.  

21 



Компоненти на успеха 
Увеличаване на енергийните ресурси  

Тирозин.  
Ускорява разграждането на гликоген до глюкоза и по този начин осигурява бързо  
енергия на организма. Помага за премахване на депресивните състояния, влияе  
положително на тонуса и настроението.  

Липоева киселина.  
Подобрява енергийната, въглехидратната и мастната обмяна, помага за  
оздравяване на главния мозък, защитава клетките от окислителните увреждания.  
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Компоненти на успеха 
Антиоксидантна защита 
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Гинкго билоба.  
Забавя процесите на стареене на мозъка, възстановявайки структурата на 
кръвоносните съдове. Въздейства положително върху формирането на паметта и скоростта  
на мисловните процеси.  

Лецитин.  
Притежава силни повърхностно-активни свойства, предотвратява  
образуването на свободни радикали. 

Таурин.  
Участва в изграждането на тъканите, ускорява процеса на извеждане на токсините.  

Спирулина.  
Повишава съпротивляемостта на организма към въздействието на неблагоприятните  
фактори на околната среда, свързва и извежда токсините от организма. 
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Компоненти на успеха 
Антиоксидантна защита 

Липоева киселина.  
Има защитно действие при окисляване на  
липидите, намалява токсичното въздействие на свободните радикали върху тъканите.  

Теанин.  
Аминокиселина с антиоксидантно действие, благодарение на което 
 подобрява състоянието на съдовете на главния мозък. 

Джинджифил.  
Помага на организма да се справи със свободните радикали, предотвратява 
стареенето на клетките.  
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Компоненти на успеха 
Профилактика  на възрастовите нарушения  
на паметта и вниманието 
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Гинкго билоба.  
Невропротектор, защитава мозъка от стареене и подпомага образуването  
на нови нервни връзки.  

L-карнитин.  
Активира обменните процеси в митохондриите и помага за нормалното  
функциониране на клетките.  

Спирулина.  
Антиоксидантите в състава на спирулината поддържат младостта на клетките и забавят  
процесите на стареене.  
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Компоненти на успеха 
Профилактика  на възрастовите нарушения  
на паметта и вниманието 

Теанин.  
Подобрява интелектуалните възможности на мозъка и помага за запазване на  
активността му.  

Таурин.  
Предотвратява разрушаването на невроните на главния мозък и подобрява предаването 
на нервните импулси.  

Омега-3.  
Полиненаситените мастни киселини Омега-3 са най-важните структурни  
елементи на клетъчните обвивки, които осигуряват обновяването на клетките  
и необходимата скорост на реакция. 



4 причини да купите  
ONESTACK Mental Force 

Пълно  
комплексно решение   

на задачата 
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Разбираема схема на прием  
и оптимална дозировка 

Синергия на активните  
компоненти 

Изгодна 
цена 
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• Мислете ясно 

• Творете 

• Фокусирайте се 

• Планирайте 

 

Преминете на ново ниво с ONESTACK Mental Force! 

• Превключвайте лесно между задачите 

• Избавете се от умората и тревожността 

• Подарете си прекрасно настроение 

• Чувствайте се великолепно 
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