
«ЗДРАВИ ЧЕРВА»
Целева програма 

Схема на прием:

Режим на пиене на вода по време на  програмата:

Програмата е насочена към комплексно оздравяване на червата.

Тя включва 3 етапа – чистене, нормализация и възстановяване
на правилното здравословно функциониране на червата и
храносмилането като цяло. Всеки етап е разчетен за 10 дни
при задължително спазване на препоръките за хранене.  

1,5 л
дневно

Приемайте по една капсула /таблетка дневно по
време на хранене, а ако видите знак       – преди храна

Какво да очаквате 
в резултат на програмата:

Общи препоръки 
за хранене: 

Не се препоръчват:

Супер флора
Папая
Листа от черен орех
Корал люцерна
Корал карнитин
Корал лецитин

Супер Флора
Корал Артишок
Асимилатор
Корал лецитин
АкваОкс

Супер Флора
Папая
Корал таурин
Омега 3/60
Корал Люцерна

1 10

1  блистер
за 30 дни

1  блистер за 30 дни

1 етап 2 етап 3 етап

20 30

Заферан
Листа от черен орех
Корал репей
Зърнастец

СУТРИН

Заферан
Корал Магнезий

Заферан
Корал магнезий
Спирулина/таблетки/
МСМ

ВЕЧЕР
(след
17:00)

Дни

хранете се не по-малко от 5–6 пъти
на ден, с неголеми порции;

храната трябва да бъде със
стайна температура;

гответе на пара, варете или
печете на фурна;

вечеряйте поне два часа
преди лягане;

пържени храни;

мазни храни;

солени и мариновани храни;

люти сосове и подправки;

кисели плодове и зеленчуци;

колбаси, пушени продукти и 
полуфабрикати;

стомашно-чревния тракт

процеси

сдъвквайте добре храната;

старайте се да се храните по
едно и също време;

не допускайте големи периоди между
храненията (не повече от 3 часа);

алкохол, силен чай и кафе, 
газирана вода и напитки;

продукти, предизвикващи 
повишено газообразуване: 
бобови, зеле, грозде;

пресен хляб, сладкиши;

шоколад, захар, сметана;

имунитетът ще се засили

ще се подобри дейността на

ще се нормализират обменните 

ще се нормализира сънят

ще намалее главоболието

ще се подобри настроението 

ще се повиши енергетиката

coral-club.com

Меко чистене на червата, нормализация на изхождането.
Организмът се освобождава от токсичните вещества, паразити (хелминти). 

Започва възстановяване на полезната микрофлора, подобрява се храносмилането и
усвояването на хранителните вещества. Активизира се секреторната функция на червата.

Храносмилателната функция влиза в норма, възстановява се чревната микрофлора.
Оптимизира се минерално-витаминния баланс, нормализират се обменните процеси.

Поставете 1 пакетче-саше, без да го отваряте, в 1,5 л вода. След 5 мину-
ти водата е готова за употреба. По време на програмата е необходимо
да изпивате ежедневно не по-малко от 1,5 л вода с минерален комплекс
Корал-Майн. Трябва да пиете вода 30 минути преди хранене или 1,5-2 часа
след хранене. Водата е необходима за нормализиране на водно-солевия
и алкално-киселинния баланс, както и за нормалната дейност на стомаш-
но-чревния тракт.
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етап


