
 Az ember – egy egyedülálló felépítésű élő rendszer. 

 
A szervezet belső környezete – a vér, nyirok, szövetnedv. 
Ez a környezet felel a tápanyagok (fehérjék, zsírok, szénhidrátok) szállításáért a szervezet minden egyes sejtje számára, 
valamint a salakanyagok, ún. endotoxinok eltávolításáért. 
 
Azonban testünkre külső környezeti tényezők is hatással vannak.  
Bőrön, nyálkahártyán, légutakon keresztül, ill. táplálékkal exotoxinok jutnak a szervezetünkbe. 

Toxinok – egyszerű méreganyagok, amelyek külső behatás révén kerülnek a 

szervezetbe, vagy ott termelődnek. 

Exotoxinok  –  olyan kémiai és biológiai eredetű káros anyagok, amelyek külső környezeti hatással, - mint pl. szennyezett 
levegővel és vízzel, rossz minőségű táplálékkal, alkohollal, cigarettával stb. kerülnek a szervezetünkbe.  
Leggyakrabban az exotoxinok ételmérgezésnél (baktériumtoxinok, nitrátok, nitritek, nehézfémek stb.),  
levegő szennyeződések belégzésénél (pl. nagy ipari városokban, gyártás során felszabadult káros és egyéb ökológiailag nem 
megfelelő tisztaságú levegő környezetében, dohányzásnál, háztartási vegyi anyagok belégzésénél), alkohol- és 
gyógyszerfogyasztásnál fordulnak elő. 
 
Endotoxinok – azok a káros anyagok, amelyek a szervezet egész élettartama alatt képződnek („belső méreg”). Sőt, az 
endotoxinok és a salakanyagok termelődése észrevétlenül, folyamatosan zajlik: napról napra, percről percre, megszakítás 
nélkül. Mindez azt eredményezi, hogy az endotoxinok idővel felhalmozódnak, ami a szervezet nehezebb, erőtlenebb 
működési folyamatát váltja ki.  
Ez pedig idővel súlyos betegségekhez vezethet: vesekő; légúti megbetegedések; szív- és érrendszeri, valamint autoimmun 
betegség; elhízás; allergia. 
 
Különösen sok endotoxin fordul elő: 

- bélzavarok; 
- Dysbacteriosis; 
- epe- és májbetegségek; 
- fertőző- és vírusos megbetegedések; 
- vesekárosodás; 
- fogágy-gyulladás, fogínysorvadás és –gyulladás; 
- allergia; 
- stressz stb. esetén. 

     A toxinok 80%-a víz-oldékony (azaz vízben oldódó) 

                                                              20%- a zsír-oldékony (vagyis zsírban oldódó) méreganyag.  

 
A szervezetben lévő víz-oldékony toxinok eltávolítási folyamatáért elsősorban a vesék felelnek. 
 
 
 
A zsír-oldékony toxinok elsősorban a májon keresztül ürülnek ki a szervezetből – a legfontosabb méregtelenítő szervünk, 
amely „szűrőként” tisztítja a vért különböző salak- és méreganyagoktól. 
 



Mi történik, ha ezek a szervek nem képesek a toxinokat 

kiüríteni a szervezetből (lelassul a kiürítési folyamat)? 

Akkor a felhalmozódott méreganyagok más helyekre „vándorolnak”: 

• Haj, bőr, köröm:  az eredmény – bőrbetegségek, sérült, törékeny haj és körmö 
• Fül, orr, torok, légcső, hörgők, tüdő - az eredmény - ENT betegségek, asztma, allergi 
• Csontok, izmok, szalagok - az eredmény – lerakódott sók, ízületi gyulladások, artrózis) stb. 

        Mi lehet ennek az oka? 

- Először is, a zsír-oldékony toxinok leggyakrabban májműködési zavarok következtében képződnek.  
A máj diszfunkcionális működése ahhoz vezet, hogy a méreganyagok nem tudnak természetes módon kiürülni a szervezetből. 
Veseműködési zavarok esetén a víz-oldékony toxinok is megrekednek a szervezetben. 
 

- Másodszor, a szervezetben lévő méreganyagok képződéséért különböző környezeti tényezők is felelhetnek. 
 

- Harmadszor, a méreganyagok felhalmozódását a nem megfelelő mennyiségű víz fogyasztása is befolyásolja.  
 
Sajnos a mi társadalmunkban nem alakult ki a megfelelő minőségű, egészséges, tiszta víz fogyasztásának kultúrája, - pedig  
az elegendő mennyiségű víz bevitele teremti meg a méreganyagok feloldásának és eltávolításának feltételeit,-  amelyek 
vizelettel és izzadtsággal távoznak szervezetünkből. 

           

Szervezetünk méreganyagokkal való szennyeződési folyamatát 7 szakaszra bonthatjuk: 
 

1. A külsőleg egészségesnek látszó ember eleinte egy általános fáradságot érez. Szervezetünk első intoxikációs - 
mérgezéses állapotának tünetei: alvászavarok, hangulatváltozások, fejfájás, fáradság, ingerlékenység. 

2. Izom- és ízületi fájdalmak, melyekre már a fájdalomcsillapítók sem hatnak.  
3. Köhögés, vizenyős szemek, krónikus nátha, bőrkiütés : pikkelysömör, ekcéma, csalánkiütés, viszketés. 
4. Kialakul a vese- és epekő, mióma, adenóma, ciszta, szemölcs, polip, tromboflebitisz. 
5. Kialakulnak a szervek kötőszövetének károsodásával járó betegségek. Például artériás, vénás és nyirokér-

megbetegedések. 
6. Károsul a központi és perifériás idegrendszer. Ezekben az esetekben, gyakran megfigyelhető bénulás, szklerózis 

multiplex, Bechterew-kór, Parkinson-kór. 

7. 7.A szervezet elsalakosodásának végső szakaszában visszafordíthatatlan folyamatok, betegségek alakulnak ki, 

amelyek a sejtek és szövetek károsodásával járnak. 



        

A toxinoktól nem tudunk teljesen megszabadulni, de elérhetjük, hogy szervezetünkbe a lehető legkevesebb mennyiség 
kerüljön ezekből a méreganyagokból – tiszta ökológiai környezetben élni, egészségesen táplálkozni és jó minőségű, tiszta 
vizet fogyasztani. 
 
És, ami a legfontosabb, szervezetünket segítsük megszabadítani a felhalmozódott endo-toxinoktól, illetve a különböző 
egészségügyi problémákért felelős exotoxinoktól. 
 

       

Vladimir M. Podhomutnikov orvos professzor, az orvostudományok 
doktora,  
valamint felesége Olga V. Podhomutnikova orvostudományi kar 
docense. 
 
A Coral Club Gold Executive rangú tagjai – a „Coral Detox” program 
kifejlesztői, ami mély szakmai tudásra és tapasztalatra támaszkodik. 
 
Ennek célja, hogy támogassa a szervezetünkben lévő felhalmozódott 
toxinok kiürítési folyamatát,   
valamint segítse visszaállítani a szervezet szabályozási 
mechanizmusát. 

 
Ugye érdekes?       Nézzük tovább! 

     
„Coral Detox” – egy olyan alapkészlet, mely hatékonyan méregteleníti szervezetünket. 

Ebben az összetett készletben 4 féle termék található: 
 

• „Coral Lechitin”   (120 db kapszula) 
• „DigestAble”         (90 db kapszula) 
• „H-500”                 (60 db kapszula) 
• „Coral-Mine”        (30 db tasak) 
•  

A program a szervezet természetes méregtelenítési folyamatát segíti elő, ami helyrehozza és visszaállítja a szervezet 
szabályozási mechanizmusát. 
„Coral-Mine” - természetes mélytengeri korallon alapuló termék a víz minőségének 

javítására. 

• magas minőségű, egészséges ivóvizet biztosít a mindennapokra 
• normalizálja a szervezet ásványianyag-egyensúlyát  
• optimalizálja a létfontosságú szervek működését 
• elősegíti a víz-oldékony toxinok kiválasztását 

 

•  
„H-500” – energiaforrás, „üzemanyag” a mindennapi élethez: 
 

• javítja a fizikai és szellemi teljesítményt 
• gyorsítja az izmok helyreállását fizikai erőfeszítés után 
• véd a korai öregedés ellen 
• segít semlegesíteni a szervezetünkben képződő toxinokat 
•  

A víz-oldékony toxinok eltávolítási folyamatáért a „Coral-Mine” ásványianyag-összetétele segít, - amely az ivóvíz 
minőségét javítja, illetve a  
 
„H-500” antioxidáns! 
 
Bizonyított tény, hogy ezekkel a termékekkel dúsított víz 90%-ban segíti elő a víz-oldékony toxinok kiürülését a szervezetből 
és csökkenti a csontszövetek pusztulási folyamatát. 



 

              

A szervezetben lévő zsír-oldékony toxinok eltávolításához 2 biológiailag aktív étrend-kiegészítő alkalmas, amely 
emésztőenzimeket tartalmaz – ez a DigestAble és azuniverzális „Coral Lechitin”. 
  
„DigestAble”– enzimkomplex,  amely elősegíti a fehérjék. zsírok és szénhidrátok hatékony lebomlását. „DigestAble” 
komplex növényi enzimeket tartalmaz (amiláz, celluláz, papain, bromelain, lipáz, laktáz), amely: 
 

• Elősegíti a fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalmú ételek emésztését, csökkenti a méreganyagok kialakulását 
• Az emésztés során a fehérjéket egészen az aminosavakig bontja szét  
• Segíti az ásványi- és tápanyagok jobb felszívódását 
• Megelőzi a puffadást és a teltségérzetet a gyomorban 

 

„Coral Lechitin” – megvédi a sejthártyát (membránt) a toxinok káros hatásaitól, segíti semlegesíteni és kiüríteni a 

szervezetben lévő méreganyagokat. . A szervezet számára a sejtek megújulásához és a sérült sejtek „kijavításához” 

szükséges építőelem. 

„Coral Lecitin” a természetes foszfolipidek (lecitinek) forrása: 

• Lecitin – a sejthártyák egyik alkotóeleme, beleértve az agy sejtmembránjait is 

• Megvédi a sejthártyát a toxinok káros hatásaitól, 

• Hatékonyan segít semlegesíteni és kiüríteni a szervezetben lévő zsíroldékony méreganyagokat 

• Elősegíti a májsejtek helyreállítását az alkohol, nikotin, gyógyszerek és a rossz minőségű élelmiszerek toxikus 

hatása után 

•  

A „Coral Detox” 4 termékes programjához kötelező kiegészítő elem a rostok és a jótékony baktériumok fogyasztása. 
 
Ajánlott 1 órával lefekvés előtt az eubiotikus vacsora, amely elősegíti az egészséges mikroflóra növekedését,- ezáltal a 
toxinok kiürítését is a szervezetből: 
 
Ez lehet bármilyen savanyított tejtermék (kefír, joghurt, aludttej)+ 
  
+ rosttartalmú Coral Club termékek („Spirulina”, „Vegan Shake”, „Coral Alfalfa”, „Coral Chlorella”, „Coral Burdock Root”) 
 

 

Mi nem csak egy olyan komplex –terméket dolgoztunk ki, amely a szervezet számára elengedhetetlen normalizálási és tisztítási 
folyamatához szükséges! 
  
 
Jó egészséget!  



 

A „Coral-Mine®” Japánban, Okinawa és Tokunoshima szigetek mellett a Japán-tengerben növő mélyvízi kőkorallokból 

(scleractinia) előállított természetes termék. A korall egyedi anyag, amely létezésének több, mint 500 millió éve alatt 

tökéletes harmóniában egyesítette az állatok, növények és ásványok világát. A természetnek ez a csodás teremtménye 

szerkezetében az anyagnak néhány formáját egyesíti: különös, az egzotikus növényekre emlékeztető alakú tengeri 

állat, amely az ásványi sóknak köszönhetően létezik és tengeri mikroorganizmusokkal táplálkozik. 

A korallváz ásványi sók komplex összetétele, amelyek meghatározzák egyedi tulajdonságait és az emberi szervezetre 

kifejtett jótékony hatását. Lényegileg kalcium és magnézium sókról van szó. A korallváz összetételében találunk 

ugyanakkor káliumot, nátriumot, vasat, foszfort, ként, szilíciumot, krómot, mangánt, cinket és más elemeket is. A 

természetes ásványi sóknak ez a gazdag együttese szabályozó hatással van a szervezet ásványi anyag egyensúlyára, 

következésképpen normalizálja a létfontosságú szervek és rendszerek működését is. 

 

A hatóanyagok hatása: 

A kálciuma foszforral együtt alkotja a csontszövetet, az összes kötőszövet építőeleme, fenntartja a stabil szívműködést, 
ingervezetést és az izmok összehúzódó képességét, növeli a sejthártya permabilitását, normalizálja a véralvadási 
folyamatokat. 

A magnézium, a kalciumot segítő és támogató ásványi anyag, biztosítja az ATP felszabadulását és fokozza a szervezet 
energiaszintjét, stabil szívritmust biztosít, szabályozza a vérerek, bél, epe- és húgyhólyag simaizmainak tónusát. A 2:1 
arányú kalcium – magnézium egyensúly meggátolja a kalcium kiürülését a csontokból, meggátolja a csontok 
ellenállásának csökkenését. 

A nátrium szabályozza az ozmotikus nyomást, a víz és fehérje anyagcserét, szükséges az ideg-izom ingerlékenység 
fenntartásához és az anyagok cseréjét a sejtek szintjén fenntartó nátrium-kálium pumpa működését. 

A kálium az alapvető sejten belüli kation, amely fenntartja a folyadék- és sav-bázis egyensúlyt, az ingervezetést és a 
neuromaszkuláris ingerlékenységet, stabil vérnyomást biztosít, eltávolítja a fölösleges folyadékot a szervezetből. 

 

    A „H-500” kiegészíti az antioxidáns hatású terméksort. Védelmet biztosít a szabadgyökök ellen, így 
segít helyreállítani a szervezet normális munkabíró képességét. 

A jobb hatásfok érdekében ajánlott egy kapszula tartalmát egy pohár szénsavmentes vízben, közvetlenül fogyasztás 
előtt feloldani. A „H-500”- nak köszönhetően a korai öregedés és az rossz általános egészségi állapot gondja Ön számára 
megszűnik. 

A hatóanyagok hatása: A „H-500” vitalitás, ellenálló képesség és gyógyulás forrása, fizikai és szellemi teherbíró 
képességet biztosít. 

A „H-500” fokozza a teherbírást bármely fizikai megerőltetés, tornaóra vagy hosszas fizikai erőfeszítés alatt. Hozzájárul 
a tejsav szint csökkentéséhez és ennek gyors elfogyasztásához az izmokból, így gyorsítja az izmok helyreállását fizikai 
erőfeszítés után. 

A jótékony hatásnak köszönhetően a terméket használhatják hosszas szellemi erőfeszítést, fizikai erőfeszítést végző 
személyek, sportolók, illetve az aktív pihenést kedvelők, hiszen lehetővé teszi a túlterhelés könnyű elviselését, segít 
leküzdeni a túlzott feszültséget, fokozza az izmok feszességét és az izomtónust. 

Ez a termék, a fehérjék és szénhidrátok bomlása során történő energia-felszabadítással serkenti a sejt 
energiatermelését és fokozza a szervezet energia potenciálját, ami rendkívül fontos az egészség teljessége 
tekintetében, hiszen a kellő energia tartalék jó szellemi és fizikai teherbíró képességet biztosít, javítja az anyagcserét 
és lehetővé teszi számos kedvezőtlen tényező kivédését. 

A „H-500” megakadályozza az egészséges sejtek oxidációját és helyreállítja a belső környezet szervezet számára 
kedvező lúgosságát, hozzájárul a sejttápláláshoz és az anyagcseréhez. 



 

 

 A „Coral Lecithin” új, a Coral Club Int. saját márkaneve alatt előállított, prémium kategóriájú 

termék. Egyike az egészség megőrzésére szükséges legismertebb étrend-kiegészítőknek. A lecitin az emberi 

szervezetben levő sejtek sejthártyájának egyik alapvető eleme. A szervezet számára a sejtek megújulásához és a sérült 

sejtek „kijavításához” szükséges építőelem. 

A hatóanyagok hatása: A lecitin legfontosabb alkotóelemei, a kolin és az inozitol, nélkülözhetetlenek az agy megfelelő 

működéséhez. A kolin felel az izom összehúzódások koordinációjáért, a szellemi tevékenységért, munkabírásért, 

kreatív tevékenységért, hozzájárul az operatív memória kialakulásához és fenntartásához. Az inozitol jótékonyan 

befolyásolja a közérzetet, viselkedést, térben való tájékozódást, nyugtató hatása van, csökkenti az idegességet és 

ingerlékenységet. A lecitin pótolhatatlan szív serkentő. Az élelemmel bevitt napi adag ebből a jótékony anyagból 

hozzájárul a vér koleszterin szintjének csökkentéséhez, javítja a véráramlást és a szervek vérellátását. Csökkenti a 

szív-összehúzódások gyakoriságát, csökkenti az érfal tónusát, így befolyásolhatja a vérnyomást. 

A lecitin aktívan vesz részt a lipidek anyagcseréjében, a lipideket egyszerű zsírsavakra bontja le. Éppen ezért, a lecitin 

jelenlétében a lipidek gyorsabban kiürülnek a májból, a zsírtartalékokba és a szervekbe jutnak.  

Ezen túlmenően, a lecitin bevitel hozzájárul az alkohol, nikotin, gyógyszerek és kábítószerek, tartósítószerek és egyéb 

élelmiszer-adalékanyagok mérgező hatása nyomán sérült májsejtek gyorsabb felépüléséhez. A lecitinnek fontos szerepe 

van a szervezet immunvédelmében is. Helyreállítja védelmi rendszerünk, a limfociták és makrofágok, működését, az 

antitest termelésnek, a fagociták növekedésének és működésük serkentésének köszönhetően növeli a betegségekkel 

szembeni ellenállást. 

A lecitin a szaporodási funkciók egyik fő aktivátora. Különösen fontos a magzat méhen belüli, illetve az újszülött 

fejlődésében, jótékony hatása van a baba jövőbeni szellemi kapacitásának fejlődésére. 

Egyéb tulajdonságai mellett, a lecitin antioxidáns is, védi a bőrt a szabadgyökök hatása ellen. Javítja a sejtek 

táplálkozási és méregtelenítési folyamatait, aktiválja a lipidek anyagcseréjét, serkenti az új bőr sejtek képződését és a 

sérült bőr sejtek regenerálódását. 

 

 

 „DigestAble” (90)   

Élettani szempontból az élelmiszer a szervezet számára szükséges tápanyagok, főként fehérjék, zsírok és szénhidrátok, 
alapvető forrása. A szervek és szövetek tápanyag-ellátása biztosítja ezek normális működését, ezáltal az egészséget. 
Ennek érdekében az élelmet összetett anyagcsere reakciók keretében meg kell emészteni, a tápanyagoknak fel kell 
szívódniuk a szervezetben. Ezek az anyagcsere folyamatok nem mehetnek végbe enzimek részvétele nélkül. 
Enzimhiány esetén az élelmet, függetlenül annak minőségétől és tápanyag egyensúlyától, nem tudjuk megemészteni, 
így a szervezet sejtjei nem jutnak hozzá a szükséges tápanyagokhoz. Ebben az esetben segítségül jöhet a „DigestAble”, 
a hiányzó enzimeket tartalmazó étrend-kiegészítő. 

A biológiailag aktív étrend-kiegészítő „DigestAble” természetes termék, amely növényi emésztőenzimek 
kiegyensúlyozott keveréke. 

A hatóanyagok hatása: A „DigestAble” számos „Program Two Colo-Vada Plus” fogyasztó számára ismert, mint a 
méregtelenítési program 3. szakaszának egyik összetevője. Ez az enzim-együttes különálló termékként is 
megvásárolható és használható, amennyiben az egészséges emésztés teljes helyreállítására törekszünk. 



 

 

 

A nyállal együtt kiválasztott amiláz a szájüregben kezdi el a szénhidrátok lebontását. Az amiláz hatására létrejön a 
keményítő elsődleges átalakulása  amilózzá és amilopektinné. Ezt követően a gyomorban és patkóbélben, ahol a 
gyomorsav és a hasnyálmirigy enzimei hatnak, ezek a vegyületek tovább bomlanak glükóz molekulára. 

A proteáz aktívan hat a gyomorsavban és aminosavakra bontja a fehérjéket. 

A lipáza hasnyálmirigy által a zsírok lebontására előállított enzim. Aktív alakban a lipáz a patkóbélben szabadul fel, ahol 
az élelmiszerekből származó zsírokat lebontja glicerinre és zsírsavakra. 

A papain – a papaya „növényi pepszinje” – a fehérjék emésztésében vesz részt. A pepszinnel ellentétben a papain savas, 
semleges és lúgos környezetben, azaz a gyomorsav bármely pH- értéke mellett aktív. 

A bromelain – az ananász fa törzséből származó enzimnek szintén protolitikus tulajdonságai vannak, gyulladás gátló 
hatása van. 

A laktáz a vékonybélben levő enzim, amely lebontja a laktózt (tejcukrot), így a tejtermékek emésztéséhez és az 
emésztőrendszer egészségének fenntartásához szükséges. 

A „DigestAble” nevű termék segíti az emésztési folyamat normalizálását 

• hozzájárul a hiányos emésztőenzimek pótlásához; 

• javítja a tápanyagok lebontását és felszívódását a szervezetben; 

• szabályozza a szervezet sav-bázis egyensúlyát; 

• normalizálja a teljes emésztőrendszer működését; 

• csökkenti a gyulladásos folyamatokat a gyomor-bélcsatorna szerveiben. 

 


