
Nutripack 
Az étrend kiegészítése 
minőségi, természetes  

tápanyagokkal 



A TELJES ÉLETHEZ   
VÁLTOZATOS 
TÁPАNYAGOKRA, 
KIEGYENSÚLYOZOTT 
ÉTRENDRE VAN SZÜKSÉG  

VÍZ- ÉS 
ÉTEL 

NÉLKÜL 

JÓ KÖZÉRZET 

ÉRTELEM  
(kognitív képesség) 

MEGJELENÉS 
(bőr, haj, köröm) 

ÉLETHOSSZ 

FIZIKAI 
ÁLLÓKÉPESSÉG 

ÉRZELMI 
ÁLLAPOT 

ANYAGOK 

TÁPLÁLÓ 



A TÁPANYAGOK TÁPANYAGAI 

fehérjék 
 
 
 

zsírok 
 
 
 

szénhidrátok 

vitaminok 
 
 
Ásványi anyagok 

(mikro- és 
makroelemek) 

 
 

probiotikumok 
 
 
 

rostok 



A TÁPANYAGOK SZEREPE 

 • a test fő építőanyaga 
 • katalizátor számos biokémiai 
reakcióhoz 
 • számos sejten belüli folyamatot 
szabályozhat 
 • biztosítja az immunrendszer 
működését 

FEHÉRJÉK  

 • tartalék energia-forrás 
 • a sejtmembránok, az agy és 
az idegrendszer 
működéséhez szükséges 
eleme 
 • Elősegítik  a zsírban oldódó 
vitaminok felszívódását 

• közvetlen energia-forrás 
 • a többletet tartalék 
energiává  (glikogén) 
alakítják át 
 • Az ízületek külső 
felületének része 

ZSÍROK SZÉNHIDRÁTOK 



• fontos az immunitás szempontjából 
 • megvédi a testet a szabad gyököktől 
 • elősegítik a szövetek regenerálódását 

VITAMINOK ÁSVÁNYI ELEMEK 

• szabályozza a szív- és érrendszer, immun- és 
idegrendszer, valamint emésztőrendszer 
munkáját • fontos az egészséges csontokhoz, fogakhoz, 
porcokhoz • szabályozza a szervezet víz-só egyensúlyát 

A TÁPANYAGOK SZEREPE 

Szabályozza a szervezet számos anyagcsere-folyamatát 



A TÁPANYAGOK SZEREPE 

• helyreállítja a bél mikroflóráját 
 • javítja az emésztést 
 • csökkentheti az allergiás reakciókat 
 • erősíti az immunitást 

PROBIOTIKUMOK 
(hasznos 
baktériumok) 

ROSTOK 
(élelmi rost) 

 • Táplálék a jótékony baktériumok számára 
 • javítja az emésztést 
 • részt vesz a test méregtelenítésében 
 • segíti a vércukorszint szabályozását 



A KIEGYENSÚLYOZOTT ÉTRENDTŐL VALÓ ELTÉRÉS 
A modern étrend 

Modern étrend Kiegyensúlyozott táplálkozás 

FEHÉRJÉK 
Állati  
Növényi 

PROBIOTIKUMOK 
 
VITAMINOK ÉS 
ÁSVÁNYI ELEMEK 

SZÉNHIDRÁTOK 
egyszerű 
összetett 
ROSTOK 

ZSÍROK 
telítetlen 
telített  

Foszfolipidek, többszörösen 

telítetlen zsírsavak  

szénhidrátok 
szénhidrátok 



MI A BAJ A MODERN 
ÉTRENDDEL? 

HIÁNY:  
 
● vitaminok, 
● ásványok 
● rostok 
● telítetlen zsírok 
● probiotikumok 

FINOMÍTOTT ÉTELEK *, GYORSÉTTEREMI 
ÉTELEK, NEM SZEZONÁLIS GYÜMÖLCSÖK ÉS 
ZÖLDSÉGEK, NÖVÉNYI ZSÍROKAT TARTALMAZÓ 
TEJTERMÉKEK, FÖLÖSLEGES ÁLLATI ZSÍROK ÉS 
ÁLTALÁBAN, AZ EGYOLDALÚ ÉTREND HATÁSA 
SZERVEZETRE 

TÖBBLET:  
 
● „Gyors” szénhidrátok 
● telített zsírok 
● só 



VALÓJÁBAN MENNYI VITAMIN VAN A NEM SZEZONÁLIS 
GYÜMÖLCSÖKBEN ÉS ZÖLDSÉGEKBEN? 
A nem-szezonális zöldségek és gyümölcsök üvegházakban növekednek vagy távoli trópusi klímájú 
ültetvényeken. Az első esetben, a gyümölcsök növekedését / érését ösztönző kémiai agyagokkal telítettek. 
Második esetben pedig a nem megfelelő mennyiségű vitamin tartalom jellemzi őket.  

Hogy jutnak el ezek 
a termékek az üzlet 

polcára? 

A HOSSZÚ SZÁLLÍTÁSI IDŐ VAGY A HOSSZAN ELTARTHATÓSÁG KÖVETELMÉNYE JELENTŐSEN 
CSÖKKENTI A GYÜMÖLCSÖK VITAMINTARTALMÁT.  

Az üzlet 
polcaira kerül 

Raktárakba 
szállítják 

Üvegházakban 
növekednek a 
zöldségek és 
gyümölcsök 

Éretlenül 
leszüretelik a 

terméket 

Gázkamrákban érlelik 
3-7 napig 

A szállítás sok 
időt igényel 

Elszállítják az 
érlelő 

központba 



A TÁPLÁLKOZÁS  
RACIONÁLIS  
MEGKÖZELÍTÉSE:  
 
HOZZUK EGYENSÚLYBA 
 
PÓTOLJUK A HIÁNYT —  
VEGYÜNK VISSZA AHOL  
TÖBBLET VAN 

Só és cukor 
fogyasztás 

visszafogása 

túlevés, falás, 
habzsolás 
elkerülése 

Kialakított 
étrend 

betartása 

Hiányzó 
vitaminok, 

ásványi elemek 
és aminosavak 

pótlása 

A belek 
mikroflórájának 

támogatása 
probiotikumok+ 

rostok 

Rendszeres 
folyadék 
beviteli  
szokás 

kialakítása 

víz+ 
ásványi 
elemek 

vitaminok +  
ásványi elemek + 

aminosavak 



HELYES ARÁNYOK, 
ÉRTÉKES TÁPANYAGOK 
 
 
 

 
  

Nutripack 
TÁPANYAGOK KÖZVETLENÜL A 
TERMÉSZETTŐL 

● Hiányzó tápanyagok forrása 
 

● Átfogó, következetes támogatás 
szervezetünknek 
 

● „SMART” táplálékok   



30 napos 

6 termék: 
 Coral Alfalfa,  

Prémium Spirulina,  
Coral Lecithin, Оmega 3/60,  

B-Kurunga, Coral-Mine 

Természetes tápanyagok: 
fitonutriensek, foszfolipidek, 

omega 3 zsírsavak, 
probiotikumok, ásványi 

elemek 

Átlátható adagolás 

NUTRIPACK 
A LEGJOBB TÁPANYAGOK, PROGRAMOZVA 



Vitaminhiány 
pótlása 

FITOTÁPANYAGOK 

Víz – só egyensúly 
beállítása 

ÁSVÁNYI ELEMEK 

Belek mikroflórájának 
javítása 

PROBIOTIKUMOK ÉS 
ROSTOK 

Szervezetünk saját védekező 
képességének megerősítése 

FOSZFOLIPIDEK, 
TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETLEN 

ZSÍRSAVAK 

NUTRIPACK  
A TÁPANYAGOK KÖVETKEZETES KOMBINÁCIÓJA 



CORAL ALFALFA  
VITAMINOK és Ásványi anyagok 
forrása 

● A, E, K, D, B1, B2, B12 Vitamin és 8 
féle esszenciális aminosav forrása 
 

● Szabályozza a vércukor szintet és a 
„rossz” koleszterin mennyiségét 
 

● Javítja az anyagcserét 
 

● Javítja a teljesítményt 



 
● Könnyen emészthető növényi fehérje és 

egy ritka antioxidáns, a fitocianin 
      és klorofill forrása. 

 
● Elősegíti a test oxigénnel való 

telítettségét. 
 

● Erősíti a sejtmembránokat 

PRÉMIUM SPIRULINA  
Ritka ANTIOXIDÁNSOK forrása, 
NÖVÉNYI FEHÉRJE 



B-KURUNGA  
„SMART” PROBIOTIKUMOK 
SZIMBIÓZISA 

● Kiegyensúlyozott Lactobacillus Forrás 
 

● Védi a beleket a patogén (kórokozó) 
baktériumoktól 
 

● Helyreállítja az emésztést 
 

● Javítja a bőr állapotát 
 

● Erősíti az immunrendszert 



CORAL LECITHIN  
ÉPÍTŐANYAGOK FORRÁSA A 
SEJTEK SZÁMÁRA 

● Foszfolipideket tartalmaz - a 
sejtmembrán fő építőanyaga 
 

● Javítja a memóriát, erősíti az 
idegrendszert 
 

● Alapvető a máj és az agy normál 
működéséhez 



ОМЕGА 3/60 
 ALAPVETŐ ZSÍRSAVAK FORRÁSA 

● Alapvető tápanyag, amely nagyon 
kevés a modern étrendben 
 

● Csökkenti a szív- és érrendszeri 
betegségek kialakulásának 
kockázatát. 
 

● Támogatja az agy kognitív funkcióit 
 

● Támogatja a bőr és haj egészségét 



● Dúsítja a vizet természetes ásványi 
anyagokkal: kalciummal, 
magnéziummal, káliummal 
 

● Szabályozza az ásványi anyag 
egyensúlyát a testben 
 

● Javítja a víz ízét 

CORAL-MINE 
HASZNOS ÁSVÁNYI ELEMEK FORRÁSA  
A JAPÁN-TENGERBŐL 



TÁPANYAGOK  
SZÉLES SPEKTRUMA 

KÖVETKEZETES  TÁPANYAG 
KOMBINÁCIÓ 

EGYEDÜLÁLLÓ 
TERMÉSZETES 
HATÓANYAGOK 

Nutripack 
Természetes tápanyagok programja 

 
  

MAGAS BIOLÓGIAI 
HASZNOSULÁS 



Átlátható adagolás Kedvező ár 

A CORAL CLUB PROGRAMJAI 

Összetevők  
komplexitása 

Az egészség  
következetes  
megközelítése 



Nutripack 

BÓNUSZPONT: 
 
 
KLUBTAG ÁR: 
 
 
KISKER. ÁR: 

57 

32 625 HUF 
 

26 100 HUF 



Nutripack 
Egészség, természetesen 


