
 

A „Coral Detox” – egy komplex megközelítés a mérgező anyagok természetes eltávolítására, a sejtek egészség-

megőrzésére és a hosszú évekre szóló aktivitásra, egészségre. A csomag négy komponensből áll: Digestable (90 

kapszula), H-500 (60 kapszula), Coral Mine (30 tasak), Coral Lecitin (120 kapszula). 

A «Coral Mine» – mélytengeri korallszármazék, amely a szervezet ásványi anyag háztartására hat, segít a vízben oldható mérgek 

kiválasztásában. 

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

 
Alkalmazása: Tegyen egy felbontatlan tasakot másfél liter szűrt ivóvízbe. Az ivóvíz 5-10 perc múlva fogyasztható. Az így 
elkészített ivóvizet célszerű egy napon belül elfogyasztani.   
 

 „H-500” – energiaforrás, „üzemanyag” a mindennapi élethez; – antioxidáns, amely véd a stressz savasító hatása ellen és javítja 

a sejtek energia-háztartását. 

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

 
Alkalmazása: A program hatékonysága fokozódik, ha a H-500 kapszula tartalmát a „CORAL-MINE”-nal kezelt biológiailag aktív 
vízbe szórja. 
 

 
FONTOS: A biológiailag aktív víz körülbelül hetvenféle ásványi anyagot és mikroelemet tartalmaz, továbbá lúgosító és 
vízlágyító hatású. Ezért az elkészített vizet ajánlott étkezések előtt 30 perccel, étkezések után pedig minimum 
1-1,5 óráig NEM fogyasztani, hogy elkerülje a gyomorsav felhígítását, amely megnehezítené az emésztési 
folyamatot.  
 
 

A «Coral Lecitin – természetes foszfolipidek forrása; védi a sejtmembránt a mérgektől és javítja a máj, mint a szervezet legfőbb 
szűrőjének funkcióit. 
 – megvédi a sejthártyát (membránt) a toxinok káros hatásaitól, segíti semlegesíteni és kiüríteni a szervezetben lévő 
méreganyagokat. 
 

• 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 
 
Alkalmazása: 1-2 db kapszula fogyasztása étkezés közben. 
Allergén információ: szóját tartalmaz! 

A „DigestAble” - biológiailag aktív étrend-kiegészítő, amely természetes eredetű növényi emésztőenzimek kiegyensúlyozott 

keveréke. enzimkomplex, amely elősegíti a fehérjék. zsírok és szénhidrátok hatékony lebomlását. 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 

Alkalmazása: 1 db kapszula fogyasztása étkezések előtt. 


