
Colo-Vada  
Light 
KOMPLEX PROGRAM   

A SZERVEZET TISZTÍTÁSÁHOZ 



AZ EGÉSZSÉGÜNK NAGYMÉRTÉKBEN FÜGG AZ   
AZ ÉLETMÓDUNKTÓL 

KEDVEZŐEN HAT KEDVEZŐTLENÜL HAT 

Fizikai aktívitás 
Kiegyensúlyozott 

táplálkozás Elegendő alvás 
Rendszertelen 

táplálkozás Mozgásszegény 
életmód 

Rendszeres 
stresszhatás 

Jó anyagcsere Súlykontrol és 
egészséges emésztés 

Súlykontrol és 
egészséges emésztés 

Anyagcserezavar, 
túlsúly, visszér 

betegség 
kialakulása, ízületi 

fájdalom 

Fáradékonyság, 
emésztési problémák, 

legyengült 
immunrendszer  

Anyagcsere zavar, 
túlsúly, visszér 

betegség 
kialakulása, ízületi 

fájdalom 



mozgásszegény 
életmód 

Fizikai 
aktívitás 

rendszeres 
stresszhatás 

elegendő 
alvás 

gyorséttermi 
ételek 

egészséges 
nassolás 

szénsavas 
italok 

tiszta víz 

SZOKÁSAINKAT MI ALAKÍTHATJUK, 
VÁLTOZTATHATJUK MEG 



HATÁSSAL LENNI A 
KÖRNYEZETI 
TÉNYEZŐKRE SOKKAL 
NEHEZEBB 

• rossz minőségű víz 

• vírusok és baktériumok 

• háztartási vegyszerek 
és kozmetikumok 

• toxinok a gyümölcsökben és 
zöldségekben 

• kipufogógázok 

• ipari hulladék 

• tartósítószerek, mesterséges színezékek 
és ízfokozók a legtöbb élelmiszerben 

AZ ÉLETMÓDTÓL 
FÜGGETLENŰL MINDEN 
SZERVEZETBEN 
TALÁLHATÓK 
MÉREGANYAGOK ÉS 
NEHÉZFÉMEK 

• Kimerült és 
szennyezett talaj  



SZERVEZETÜNK SZŰRŐ RENDSZEREI VÉDELMET 
NYÚJTANAK 

VESE MÁJ NYIROKRENDSZER 

kivezetik az 
anyagcsere 

végtermékeit  

méregteleníti a vért, külső 
környezetből táplálkozó toxinok 

mellett semlegesíti a 
bomlástermékeket 

részt vesz az 
anyagcserében, a sejtek és 
szövetek végtermékektől 

való megtisztításában 



TÖBB MÉREGANYAG ÉS  
SALAKANYAG, NAGYOBB  
TERHELÉST JELENT A SZERVEZETRE  

A TECHNOLÓGIÁK SOKKAL 
GYORSABBAN FEJLŐDNEK, MINT 
AHOGY AZ EMBERI TEST 
ALKALMAZKODNI TUD 

Tartósítószerek 

Ízfokozók GMO 

A SZERVEZET 

TERHELÉSE 

Ez az emésztőrendszer és a szűrőszervek 
állandó túlterheléséhez vezet. 



MÁJ 

- túlsúly 
- vizesedés, ödémásodás 
- fáradékonyság 
- száraz bőr 
- köröm és hajproblémák 
- fejfájás 

- bőrproblémák 
- fáradékonyság 
- ingerlékenység 
- gyomorégés, 
émelygés, hányás 
- allergia 

- bélrendszeri problémák 
- csökkent immunitás 
- ingerlékenység 
- bőrproblémák 

EMÉSZTŐRENDSZER 

ANYAGCSERE IMMUNRENDSZER 

- gyakori és elhúzódó akut 
légzőszervi vírusos fertőzések 
- krónikus megbetegedések 
súlyosbodása 
- fertőzésekre való hajlam 

MILYEN 
JELZÉSEKET 
KÜLD A 
SZERVEZETÜNK 



A SZERVEZET 
KIEGÉSZÍTŐ 
TÁMOGATÁSA 

 kíméletes béltisztitás 
 

 a szervezet szűrő rendszereinek 
működésének javítása 
 

 a szervezet immunrendszerének 
támogatása 

MI SEGÍTHET: 

EGÉSZSÉGES 
ÉLETMÓD 

 egészségtelen ételek nélkülözése  
 

 a rendszeres folyadékfogyasztás 
helyreállítása  
 

 lefekvés ugyanabban az időben  



TÁPLÁLKOZÁSI SZAKÉRTŐ 

ALBERT ZEHR, KANADAI TUDÓS,  
 
A SZERVEZET TERMÉSZETES MÉREGTELENITÉSÉNEK 
AKTÍVÁLÁSÁRA LÉTREHOZOTT PROGRAMOK ALKOTÓJA, 
EGYEBEK MELLETT A COLO-VADA ÉS COLO-VADA LIGHT 
FEJLESZTŐJE. 

A Colo-Vada Light tulajdonságai: 
 
     egyszerű és könnyen alkalmazható; 
     aktív nővényi összetevők; 
     kíméletesen szabályozza a szűrőszervek működését. 

A Colo-Vada Light — Albert Zehr legújabb fejlesztése.  

A program a professzor 30 éves tapasztalata alapján született,   

a fogyasztók javaslatainak és észrevételeinek figyelembevételeivel. 



A TERMÉSZET LEGJAVA 
EGY KOMPLEX 
MÉREGTELENÍTÉSHEZ  

Colo-Vada Light — egy kiegyensúlyozott átfogó 
program a szervezet méregtelenítésére. 
 
A program 23 növényi fito-tápanyagot, 
probiotikumot és enzimeket tartalmaz. 



MIÉRT LIGHT? 

Light  
 a program 

könnyedebb 
elvégzése 

Light  
 

könnyedség és energia 

Light  
(angolból)  
könnyű, 
egyszerű 



A PROGRAM 
AZOKNAK 
JAVASOLT, 
AKIK: 

kényelmes és alapos módszert keresnek a 

szervezetük megtisztításához 

előszőr végeznek méregtelenítési programot; 

súlyfelesleggel küzdenek; 

megoldást keresnek bőrproblémáikra; 

vágynak a megkönnyebbülés könnyed, „light" 

érzésre! 



COLO-VADA LIGHT — 
KÖNNYEN ÉS HATÁSOSAN 

14 fokozatos tisztítás 

3 szakasz: méregtelenítés,  
tisztítás, helyreállítás 

6 termék:  
D-TOX I, D-TOX II, GreenGreen , 
Assimilator, Super-Flora, Light Mix. 

ételmegvonás  
nélkül 

23 növényi hatóanyag  
3 növényi készítményben 

A megszokott életmód 
drasztikus 
megváltoztatása nélkül 



3 SZAKASZ — 3 CÉL: 

javítani a szervezetünk természetes 
szűrőrendszereinek működését; 

kíméletes béltisztítás 

helyreállítani a bél mikroflóráját és erősíteni 
a szervezet védekező képességét 



3 SZAKASZ: MÉREGTELENÍTÉS, TISZTÍTÁS, 
FELÉPÍTÉS 

5 nap 
3 termék 

D-TOX I, D-TOX II   
(növényi hatóanyagot 
tartalmazó komplexum) 
 
GreenGreen   
(oldódó és nem oldódó 
rostforrás) 

4 nap 
1 termék 

5 nap 
3 termék 

LightMix  
(porkészítmény a 
tisztitó koktél 
elkészítéséhez) 

Assimilator 
(növényi emésztőenzimek keveréke ) 
 
GreenGreen  
(oldódó és nem oldódó rostforrás) 
 
Super-Flora  
(pro- és prebiotikumok kombinációja) 

I. SZAKASZ 
MÉREGTELENÍTÉS 

II. SZAKASZ  
TISZTÍTÁS 

III. SZAKASZ 
FELÉPÍTÉS 



A vörös lóhere, a bojtorján gyökér, az articsóka levél, a máriatövis mag,  
a kakukkfű 
– normalizálják az epe kiürítését, javítják a máj és az epehólyag szűrési képességét, és 

normalizálják az anyagcserét. 

 
Az édesgyökér, a fehérmályva és a gyömbér gyökerei   
– erősítik az immunitást, javítják a mikroflórát és parazitaellenes hatást fejtenek ki. 

1. SZAKASZ: MÉREGTELENÍTÉS – 
A SZERVEZET ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE 



Útifű maghéj, a lenmag és az aszalt szilva 
– enyhe hashajtó hatás bírnak, javítják a bélmozgást. 

 
GreenGreen komplex  
– oldódó és nem oldódó rostforrás, elősegíti a salakanyagok és a méreganyagok kivezetését 

a szervezetből. 
 
Bentonit (E-558) 
– aktív adszorbens, amely megköti és kiüríti a szervezetből a felhalmozódott méreganyagokat, 

nehézfémeket és más káros anyagokat. 

2. SZAKASZ: TISZTÍTÁS – A BÉLRENDSZER KÍMÉLETES 
MEGTISZTÍTÁSA ÉS A MÉREGANYAGOK KIVEZETÉSE 



Lacto- és bifidobaktériumok  
– az egészséges mikroflóra helyreállítása. 

 
GreenGreen komplexum és inulin 

 – élelmi rostforrások, melyek pozitív hatással vannak a mikroflórára  

 
Emésztőenzimek  
– hozzájárulnak az emésztés és a tápanyagok felszívódásának javításához. 

3.SZAKASZ: FELÉPÍTÉS –  
A BÉLRENDSZER MIKROFLÓRÁJÁNAK ÉS AZ EMÉSZTŐRENDSZER 
 MŰKÖDÉSÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA 



KÜLSŐ ÉS BELSŐ HATÁS 

- egészséges bőr 
- egészséges arcszín 
- optimális testsúly 
- energia és aktívitás 

- egészséges emésztés 
- helyreált anyagcsere 
- erősebb immunrendszer 



ЭФФЕКТ СНАРУЖИ И ВНУТРИ 

KOMPLEX PROGRAM A 
SZERVEZET HATÉKONY 

TISZTÍTÁSÁRA 

COLO-VADA LIGHT 

erősebb 
immunrendszer 

egészséges 
emésztés 

egészséges  
bőr 

testsúly  
optimalizálás 

könnyedség  
és energia 



Colo-Vada Light 

PONTÉRTÉK: 
 
 
KLUBTAG ÁR: 
 
 
KISKERESKEDELMI ÁR: 

43 

27 913 HUF 

22 330 HUF 



Kényelmes 
kiszerelés, 

átlátható adagolás 

A megszokott életmód 
átalakítása nélkül 

A CORAL CLUB PROGRAMOK: 

KOMPLEX HATÁS  Exkluzív 
termékek 



TISZTÍTÁS: KÖNNYEDÉN 


