
Coral-Mine® 

 

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. 

 

CORAL-MINE – az ivóvíz minőségének javítására szolgáló ásványi kompozíció. 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  

 
„CORAL-MINE”-nal kezelt biológiailag aktív víz körülbelül hetvenféle ásványi anyagot és mikroelemet 
tartalmaz, lúgosító és vízlágyító hatású.  
 
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.   

FONTOS: 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.  
 
 


