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COLO-VADA 2 PLUSZ MÉREGTELENÍTŐ PROGRAMJA 
 
 

 
 

A COLO-VADA 2 PLUSZ PROGRAM 
A Colo-Vada Plusz program egy rendkívül haté-
kony kéthetes mélytisztító és méregtelenítő 
program, amely a felhalmozódott toxinok és 
salakanyagok eltávolítása mellett segít helyre-
állítani a normális emésztési folyamatot és op-
timalizálja szervezetünk egészének működését.  
A programot amely 100%-ban természetes ösz-
szetevőkből áll, több mint harminc éve alkal-
mazzák világszerte. 
Alkalmazása féléves vagy időszakos gyakoriság-
gal szinte minden felnőtt számára ajánlható. 
 
A mélytisztítás hatása a következőkben nyil-
vánul meg: 
• Helyreáll a máj, vesék és epehólyag optimális 
működése. 
• Megtisztul a bőr. 
• Javul a szív-érrendszer működése. 
• Csökken a testsúly (alkattól függően mini-
mum 2-4 kg-al, de a kúra alatt tíz kg feletti test-
súlycsökkenés sem ritka). Megjegyzés: ez nem 
fogyókúra program – a testsúly csökkenése 
részben a salakanyagok eltávolításának köszön-
hető. 
• Frissíti a leheletet. 
• Javul a nemi mirigyek működése. 
• Féregteleníti a szervezetet (megszabadítja a 
parazitáktól, mint például cérnagiliszta, májfé-
reg (lambliázis), fonalférgek, galandférgek. 
• Erősödik az immunrendszer. 
• Csökken a fejfájások gyakorisága és erőssége. 
• Javul az ízületek működése. 
• Nő a szervezet energiaszintje. 
• Javul számos krónikus betegség lefolyása. 
 
További tudnivalók a Colo-Vada 2 Plusz prog-
ramról:   
A program 14 napos és 3 szakaszból áll, ami ha-
tékonyan biztosítja a méregtelenítést, a gyo-
mor-bél traktus normális működésének helyre-
állítását – mindezt a program ideje alatt a meg-
felelő vitamin és ásványi anyag bevitelével és a 

bél jótékony mikroflórájának fenntartásával. Ez 
hozzájárul a program alatti rossz közérzet mér-
sékléséhez is.   
Az orvosok által körültekintően összeváloga-
tott természetes növényi összetevőknek kö-
szönhetően a program nagy hatékonysága mel-
lett nagy biztonsággal és minimális mellékhatá-
sok mellett alkalmazható. 
 
A KÚRA MEGKEZDÉSE ELŐTT: 
A HIDRATÁLÁS FONTOSSÁGA 
A méregtelenítés előtt fontos a hidratálás a 
szervezet felkészítésében. Legkevesebb 2 – 4 
héttel a kúra megkezdése előtt opcionálisan ja-
vasoljuk a következőket: 
 
1. Reggel, rögtön ébredés után tisztítsa meg 
nyelvét a lerakódott nyálkától egy kanál segít-
ségével (kaparással). 
2. Mossa meg alaposan fogait és szájüreget. 
Javasoljuk a Micro Brite fogpasztát, amely nem 
tartalmaz fluort és Microhydrin tartalmának 
köszönhetően antioxidáns és lúgosító hatása 
van. 
3. Oldja fel egy Microhydrin vagy H-500 kap-
szula (Coral-Club termékek) tartalmát 1000 ml 
szénsavmentes meleg vízben és fogyasszon el 
belőle 500 ml-t. Amíg hozzászokik, a vízmeny-
nyiséget két részletben, 250 ml-es adagokban 
is fogyaszthatja 10 perc szünettel a két adag kö-
zött. Az 500 ml elfogyasztása után pihenjen há-
ton fekve 10 – 15 percet. Fontos, hogy a víz hát-
ralevő részét fogyassza el az első étkezés előtt. 
4. Az étkezést az utolsó vízbevitel után 30 perc-
cel kezdje el. Szervezetünknek saját (napi) 
belső méregtelenítési folyamata van, amely 
minden nap kb. hajnali két óra és délelőtt tizen-
egy óra között zajlik, ezért javasolható, hogy 
ebben az időszakban ne fogyasszon ételt, mert 
ezzel megnehezíti a toxinok kiürítését. Abban 
az esetben, ha egészségi állapota ezt nem teszi 
lehetővé, azt javasoljuk, hogy az étkezés legyen 
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gyümölcsben, zöldségben vagy rostokban gaz-
dag. 
5. Az első liter víz elfogyasztása után készítse el 
a maradékot a következőképpen: 1 liter szén-
savmentes vízbe tegyen 1 tasak Coral-Mine-t (a 
tasakot nem kell elszakítani és nem kell kivenni 
és az üvegben maradhat a nap végéig), és op-
cionálisan adagoljon hozzá az előírt mennyi-
ségű HydraCel-t és egy Microhydrin vagy           
H-500 kapszula tartalmát. A napi optimális víz-
adag 35 – 50 ml/kg testsúly. Kánikula idején nö-
velheti a vízfogyasztást az adag akár a kétszere-
séig.  
A program hatékonysága fokozódik, ha a ter-
mékeket „CORAL-MINE”-nal kezelt biológiailag 
aktív vízzel fogyasztjuk, amely körülbelül het-
venféle ásványi anyagot és mikroelemet tartal-
maz, lúgosító és vízlágyító hatású.  
FONTOS: Általánosságban igaz, hogy a vizet ál-
talában kis kortyokban fogyasztjuk, ajánlott 
étkezések előtt 30 perccel inni, étkezések után 
pedig minimum 1-1,5 óráig nem inni, hogy el-
kerüljük a gyomorsav felhígítását, amely meg-
nehezítené az emésztési folyamatot. 
 
A PROGRAM: 
ELSŐ SZAKASZ: AZ ELŐKÉSZÜLET (1 – 7 nap), 
(14 db „1” jelű tasak felhasználásával). 
Az első szakasz célja a szervezet felkészítése a 
tulajdonképpeni tisztítási folyamatra. Az előké-
szítő szakaszban megszabadítjuk a szervezetet 
a parazitáktól, protozoáktól, végbemegy a 
mechanikai tisztítás és a könnyebbé válik a mé-
regtelenítés a vitamin-, ásványi anyag- és hasz-
nos baktérium egyensúly fenntartása mellett. 
Az 1. sz. tasak összetétele: 
Ultimate (1 db. sárga színű ovális tabletta apró 
barnás pöttyökkel) komplex természetes vita-
minok és mikroelemek összetétele, amely biz-
tosítja a szükséges tápanyag bevitelt. C-vitamin 
(1 db. hosszúkás, pirosas narancsszínű tabletta) 
antioxidáns, amelynek fontos szerepe van a 
szervezetnek a tisztítás során eltávolított mér-
gező anyagokkal szembeni ellenálló képesség-
ének fenntartásában. 
Cascara Sagrada – (1 db hosszúkás világos-
barna színű tabletta apró világos pöttyökkel – 
világosabb színű, mint a Black Walnut Leaves – 
Fekete dió levél tabletta), melynek természetes 
hashajtó és vastagbél nyugtató hatása van.  
Alfalfa – Lucerna (2 db szürke kapszula („nap-
fény raktár”-nak nevezett) klorofill forrás lévén 

biztosítja a szervezet számára szükséges leg-
főbb ásványi anyagokat. Combination Two – 2. 
sz. növény keverék (fantázianév) (2 db hosszú-
kás krémszínű kapszula) fokhagyma, vörös-
here, kasszia, orvosi zsálya, kanadai körömvirág 
gyökér keveréke. Ezeket a növények hagyomá-
nyosan a szervezet általános tisztítására alkal-
mazzuk. Black Walnut Leaves – Fekete dió levél 
(2 db hosszúkás sötét barnás tabletta) a legha-
tékonyabb természetes parazita-hajtó. Gazdag 
mangán tartalma miatt a fekete dió serkenti az 
epe kiválasztását és segíti a normális bélmoz-
gást.  
Super Flora – (14 db fehér kapszula, amely bifi-
dobacterium longum-ot, lactobacillus 
acidophilus-t, inulin-t, hidroxi-propil-metil-cel-
lulóz és rizslisztet tartalmaz), amely hozzájárul 
a kiegyensúlyozott bakteriális környezet fenn-
tartásához az emésztőrendszerben 
 
Alkalmazás: 
Az Előkészítő szakasz 7 napja alatt fogyasszon 
napi 2 db 1. sz. tasakot: egyet reggeli, a másikat 
vacsora idején, plusz alkalmanként 1 db. Super 
Flora kapszulát reggel és este étkezés előtt.  
Figyelem! Amennyiben széklete túlzott hígulá-
sát észleli, vegyen naponta csak egyetlen tab-
letta Cascara Sagrada – t (hosszúkás világos-
barna színű tabletta apró világos pöttyökkel). 
 

Az ébredés és a program megkezdésének ideje 
változhat, azonban ajánlott a víz-, az élelem- és 
a program összetevők fogyasztása közötti idő-
közök betartása.  
Kb. 07.00 Oldja fel egy Microhydrin vagy H-500 
kapszula tartalmát 1000 ml szénsavmentes lan-
gyos vagy meleg vízben és fogyasszon el belőle 
500 ml-t. Amíg hozzászokik, a vízmennyiséget 
két részletben, 250 ml-es adagokban is fo-
gyaszthatja, tíz perc szünettel a két adag kö-
zött. Az 500 ml elfogyasztása után pihenjen há-
ton fekve 10 – 15 percet. 
Kb. 11.00. A REGGELIT csak az utolsó vízadag 
elfogyasztása után 30 perccel kezdje el. 50 ml 
vízzel bevesszük az első 1. sz. ásványi anyag ke-
verék csomagot. 
Kb. 15.00 EBÉD (a későbbiekben leírt diétás 
ételekből). 
Kb. 19.00 VACSORA 150 – 200 ml citromos víz-
zel bevesszük a második 1. sz. tasakot. 
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TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ÉTREND AZ ELSŐ SZA-
KASZRA 
FOGYASZTHATÓ: hal (párolt, sült, grillezett), 
köles, rizs, hajdina, árpa, kásák ezekből, zöld-
séglevesek (de burgonya nélkül!), főtt vagy pá-
rolt zöldségek (répa, cékla, cukkini, brokkoli, 
paradicsom paprika, karfiol), nyers zöldségek 
(kis mennyiségben: répa, uborka), saláták, 
hagyma, fokhagyma, méz, citrusfélék, ananász, 
füge, kiwi, sárgabarack, fekete kenyér (élesztő 
nélkül), erjesztett tejtermékek, tehéntúró, so-
vány tejföl, olíva olaj. 
 
NEM JAVASOLT! Sajt, húsok, hústermékek , sza-
lámi, kolbász, tojás, zsír, élesztős kenyér, 
krumpli, hüvelyesek gomba, tészta, dió, alma, 
banán, körte, szőlő, tej, szénsavas italok, fekete 
tea, kávé, alkohol, cigaretta, cukor, só, konzer-
vek. 
 
MÁSODIK SZAKASZ: A SZERVEZET TISZTÍTÁSA 
(8 – 11 nap) 8 db 2. számú tasakot elfogyasz-
tása és az italporok felhasználása. 
A 2. sz. tasak összetétele: 
Ultimate – 1 tabletta, C vitamin – 1 tabletta, Al-
falfa – Lucerna – 2 kapszula, Cascara Sagrada – 
Kaszkara – 1 tabletta, Combination Two – 2. sz. 
növénykeverék – 1 kapszula, Black Walnut Lea-
ves – Fekete dió levél – 1 tabletta, Super Flora – 
8 kapszula. Colo-Vada Plusz Keverék –16 tasak. 
Összetétel/tasak (12 g): útifűmag (6,22 g), kao-
lin (5,03 g), citromhéj (0,49 g), lecitin (0,12g), 
aszalt szilva (0,1 g), szárított banán (0,02 g), 
édesgyökér kivonat (0,01 g). 
A kaolin toxin-felszívóként működik az emész-
tőrendszerben. Ez a rendkívüli anyag saját tér-
fogata 40-szeresének megfelelő toxin mennyi-
séget szív fel. A kaolin elősegíti a salakanyagok 
kiürítését az emésztőrendszerből és hatéko-
nyan eltávolítja a megszilárdult és az emésztő-
csatorna nyálkahártyájára tapadt anyagokat. 
Alkalmazás: 
Napi 2 db 2. sz. tasak (reggel és este), plusz al-
kalmanként 1 db. Super Flora kapszulát reggel 
és este étkezés előtt.  A nap folyamán 3 – 4 órás 
időközökben, Colo-Vada Plusz porból készült 
koktélt fogyasztunk, összesen 4 tasakot na-
ponta. A port egy pohár vízben vagy nem rostot 
gyümölcslébe elkeverve azonnal fogyasszuk el 
(megelőzve a keverék pépesedését) majd rög-
tön utána fogyasszunk el egy nagy pohár (min 
3 dl vizet).  
 

A program második szakasza alatt rost nélküli 
gyümölcslevek, gyógynövényből készült teák, 
szűrt és rostmentes zöldségleves és szénsav-
mentes víz kivételével, nem javallott élelmisze-
rek fogyasztása. (Cukorbetegek olvassák el az 
ismertető végén a „kérdés-felelek” részt!). A 
Colo-Vada Plusz keverék felduzzad a gyomor-
ban, ezzel jóllakottság érzetet keltve.  
Fontos: A 4 napos böjt alatt (a program máso-
dik szakasza, amikor kerülni kell az élelem fo-
gyasztását) a napi vízmennyiséget min. 3 literre 
kell növelni, előnyben részesítve a lúgos ásvá-
nyi anyagokat tartalmazó Coral-Mine vizet (tu-
lajdonságait lásd fent). 
 
TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ÉTREND A MÁSODIK 
SZAKASZRA 
Az ébredés és a program megkezdésének ideje 
változhat, azonban ajánlott a víz-, élelem- és a 
program termékeinek fogyasztása közötti idő-
közök betartása. 
Kb.07.00. Oldja fel egy Microhydrin vagy H-500 
kapszula tartalmát 1000 ml szénsavmentes lan-
gyos vagy meleg vízben és fogyasszon el belőle 
az előzőekben már ismertetett módon fél litert.  
Kb. 7.30. 150 ml vízzel bevesszük az első 2. sz. 
keverék tasakot. 
Kb. 9.00. Elkészítjük a „Colo-Vada Mix” tasakot 
és megisszuk a fent leírt módon. 
Kb. 2.30. Elkészítjük a „Colo-Vada Mix” tasakot 
és megisszuk. 
Kb.15.30. Elkészítjük a „Colo-Vada Mix” tasakot 
és megisszuk. 
Kb. 18.00. 150 ml vízzel bevesszük a második 2. 
sz. ásványi anyag keverék tasakot. 
Kb. 19.30 Elkészítjük a „Colo-Vada Mix” tasakot 
és megisszuk. 
 
A Colo-Vada Mix por akár pohárban, akár 
üvegben/shaker-ben elkészíthető. Javallott a 
keveréket vízzel elkészíteni, de amennyiben 
nem bírja az anyag ízét, a vizet helyettesítheti 
friss, szűrt (rostmentes) narancslével. Töltse a 
vizet vagy narancslevet a porra és jól keverje 
meg. 
Figyelem! Ebben a szakaszban a 2. sz. étrend-
kiegészítő tasak az élelem. Éppen ezért, a meg-
felelő emésztés és a tápanyagok jó felszívódá-
sának biztosítása érdekében elkerülendő, hogy 
ezeket a tápanyagokat a szorbensek (italpor) 
szívják fel, ezért az italporokat minden esetben 
minimum másfél órával a tabletták elfogyasz-
tás után igyuk meg. 



 

4 
 

HARMADIK SZAKASZ. A HELYREÁLLÁS (12 – 14 
nap) Napi kettő db 3. számú tasakot elfogyasz-
tása. Ez a szakasz 3 napig tart és a bélflóra il-
letve az optimális anyagcsere helyreállítására 
és a szervezet normális működésének harmo-
nizálására irányul. Ebben a szakaszban az ún. 
szaprofita baktériumok telepednek meg a meg-
tisztult bélbolyhokon és az emésztő enzimek 
helyreállítják a természetes emésztési folyama-
tot, ami a megtisztulás után nagyon fontos. A 
vitaminok és ásványi anyagok szolgáltathatják 
a szervezetnek a napi tevékenységhez szüksé-
ges energiát. Az ebben a szakaszban fogyasz-
tott étrend-kiegészítőknek gyulladáscsökkentő 
hatásuk van, így elősegítik a gyomor-bélcsa-
torna normális működésének helyreállását. 
 
A 3. sz. tasak összetétele: 
Ultimate – 1 tabletta, C vitamin – 1 tabletta, Al-
falfa – Lucerna – 2 kapszula, Cascara Sagrada – 
Kaszkara – 1 tabletta, DigestAble – 1 db. krém-
színű kapszula a következő összetétellel: fehér-
jék, szénhidrátok, zsírok, maltáz, alfa-galak-
tozidáz, peptidáz, glükoamiláz, bromelain, cel-
lulóz, szacharóz, papain, laktóz és ficoten. A 
DigestAble a jó emésztést biztosítja a második 
szakasz böjti étrendje után. Super Flóra – 8 kap-
szula. 
Alkalmazás: 
Napi 2 db 3. sz. tasak elfogyasztása: egyet reg-
geli, a másikat vacsora idején, plusz alkalman-
ként 1 db. Super Flora kapszulát reggel és este 

étkezés előtt. Az emésztőrendszer normális 
működésének helyreállítása érdekében a 12. 
naptól a 14. napig (a 3. szakasz teljes ideje alatt) 
javasolt a speciális diéta folytatása (lásd az első 
szakasz leírásánál), azzal a megjegyzéssel, hogy 
a fehérje tartalmú élelmiszereket, mint pél-
dául: tojás, hús, stb., rendre, kis adagokban, a 
13. naptól kezdve kell a napi étrendbe beve-
zetni.  
 
TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ÉTREND A HARMADIK 
SZAKASZRA 
Az első szakaszban felsorolt ételek és italok fo-
gyasztása megengedett, különös tekintettel a 
fenti megjegyzésre a fehérje tartalmú ételek 
fokozatos bevezetésére valamint a fokozatos-
ság elvének betartására! Jótékony hatású eb-
ben a szakaszban a szűrt almalé ivása. NE TER-
HELJÜK TÚL EMÉSZTŐRENDSZERÜNKET A 
BÖJTI SZAKASZ UTÁN!  
 
A COLO-VADA2 PROGRAMOT évente kétszer 
(tipikusan tavasszal és ősszel) célszerű alkal-
mazni a szervezet általános méregtelenítése 
céljából, de első alkalmazásánál vagy mérgek-
kel, és salakanyagokkal erősen túlterhelt szer-
vezet esetén célszerű az elején egy hónapos 
szünettel a programot megismételni! 
 

  
 

GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A COLO-VADA 2 PLSZ PROGRAM ALKALMA-
ZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 
 
1. Alkalmazhatom-e a Colo-Vada 2 Plusz Programot, ha a program ideje alatt nem tudok lemondani 
az ételről?  
Válasz: Maximális hatást csak akkor ér el, ha a 4 napos böjt alatt nem fogyaszt élelmet, bár a program 
mindenképpen hatékony és akkor is elvégezhető, ha a kísértésnek nem tud ellenállni.  Amennyiben 
cukorbetegségben (diabétesz) szenved, a program összetevői mellett a napi étrendbe gyümölcsöt, gyü-
mölcslevet, zöldséget iktathat be, ami fenntartja a szükséges vércukorszintet. Cukorbetegség esetén, 
különösen a 2. szakaszban tartson magánál gyorsan feloldódó cukrot vagy mézet, amit szükség esetén 
fogyasszon el. 
 
2. Vastagbélgyulladásban (colitis) vagy diverticulosis-ban szenvedek, alkalmazhatom-e a kúrát? 
Válasz: A Colo-Vada Plusz Program erősen hat a szervezetre, éppen ezért előfordulhat, hogy rossz köz-
érzet kíséri. Ha betegsége nem előrehaladott állapotú és el tudja viselni a termék használata okozta 
kellemetlenségeket, javasoljuk a teljes 2 Colo-Vada Plusz Program alkalmazását. Súlyosabb esetekben 
ajánlott az első szakaszban felére csökkenteni az adagokat és 7 napig szedni a terméket 14 nap helyett. 
Ugyanaz az elv érvényes a második szakaszban is: 2 nap böjt vagy csökkentett adag Colo-Vada keverék. 
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Figyeljenek a szervezetük jelzéseire és találják meg az egyensúlyt. Betegség esetén is MINDEN ESETBEN 
kérje ki orvosa tanácsát a kúra megkezdése előtt! 
 
3. Krónikus székrekedésem van, alkalmazhatom-e a kúrát? 
Válasz: A Cascara Sagrada (kaszkara) természetes hashajtó. Használják az első szakaszban a széklet 
normalizálására, de legyenek figyelmesek a második szakaszban, hogy megtisztulási folyamat menjen 
végbe, ne pedig a végbél túlságosan gyors kiürítése. 
 
4. Milyen tünetek vagy mellékhatások jelentkezhetnek a kúra alkalmazása során: 
(Nagyszámú kúra eredményeképpen kialakult statisztika alapján). 
 
Az esetek 70%-ban: „a 2. szakasz 4. napjára kitisztult az emésztőcsatorna, többféle nyálkát, szilárd 
hulladékot ürítettem és tényleges belső tisztulást érzek.” Gratulálunk! Az Ön szervezete mélytisztulá-
son ment keresztül. Néhány napon belül rendkívül jól fogja érezni magát. 
 
Az esetek 10%-ban: „mintha kő lenne a gyomromban és időnként fáj a fejem.” Az emésztőcsatorna 
méreganyag tartalma vagy a túlzottan híg széklet okozhatja a fejfájást. A kávé elutasítása, kávétól való 
tartózkodás lehet a fejfájás másik oka. (Koffein-megvonás okozta elviselhetetlen fejfájás esetén fél 
adag tej- és cukormentes kávé esetleg elfogyasztható). A 2 Colo-Vada Plusz Program nagyon hatékony, 
hatása akár használat után fél évig is érezhető. Egy idő után fogja érezni a program jótékony hatását.  
 
Az esetek 6%-ban: „a 2. szakasz 3. napján úgy éreztem, mintha valami kitisztítaná a beleimet, bár nem 
volt székletem.” Igen, valóban „valami” kitisztítja a beleit. Ha nincs széklete, igyon több vizet és végez-
zen néhány tornagyakorlatot.  
 
Az esetek 5%-ban: „híg és elviselhetetlen szagú a székletem.” Kiiktathatja a Cascara Sagrada (kaszkara) 
tablettákat a 2. sz. tasak tartalmából, mivel ez természetes hashajtó, célja a széklet normalizálása a 
tisztítás alatt. Nyilvánvaló, hogy a toxinoknak és a salakanyagoknak nagyon kellemetlen szaga lehet. 
 
Az esetek 4%-ban: „régóta nem volt székletem. Úgy érzem, szétrepedek”. Ne essen pánikba, az elmúlt 
harminc év alatt Colo-Vada kúrától senki sem „repedt szét.” Vegyen dupla adag Cascara Sagrada-t 
(kaszkara), igyon több vizet és végezzen több gyakorlatot és a hatás nem marad el. 
 
Az esetek 4%-ban: „elvégeztem a teljes programot, de egyáltalán semmit nem éreztem, semmi külö-
nöset nem észleltem.” Két magyarázat lehetséges: fiatal és tiszta a szervezete vagy éppen fordítva, 
nagyon mérgezett és nagyon sok szervezetében a salakanyag (idősebbekre jellemző). A második eset-
ben még egyszer célszerű elvégezni a tisztítási programot 3 – 4 hét elteltével. Általában nagytöbbsége 
azoknak, akik másodszor végzik el a programot, sokkal jobban érzékelik az eredményt. A toxinok, ne-
hézfémek, gyógyszer- és vegyi anyag maradékok nagy többsége láthatatlanul ürül ki. 
 
Az esetek 1%-ban: „nem tudom meginni a Colo-Vada Mix port, mert hányingerem van tőle.” Lehetsé-
ges abban az esetben, ha nem az utasításoknak megfelelően oldotta fel a Colo-Vada keveréket. Éppen 
ezért, kérjük, olvassa el újra, figyelmesen a Colo-Vada keverék feloldására vonatkozó utasításokat. Fi-
gyeljen nagyon oda arra, hogy a víz vagy gyümölcslé, amiben feloldja a keveréket, ne legyen nagyon 
hideg és az így elkészült koktélt igya meg azonnal. 
 
5. Milyen esetekben ellenjavallt a Colo-Vada 2 Plus program alkalmazása? 
Válasz: gyomor – és patkóbélfekély, vese- és epekő, krónikus székrekedés, bélelzáródás, terhesség és 
szoptatás idején, gyulladásos állapotokban. BETEGSÉG ESETÉN MINDEN ESETBEN KÉRJE KI ORVOSA 
TANÁCSÁT A KÚRA MEGKEZDÉSE ELŐTT! 
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6. Otthon kell-e maradnom a Colo-Vada 2 Plus program alkalmazása során? 
Válasz: Nem! A program – bár intenzívebb vizeléssel és ürítéssel jár, nem akadályozza a mindennapi 
megszokott életvitelt, munkahelyünkön gond nélkül alkalmazható.  
 


