Програма за възстановяване на храносмилателната система.
Теглото на всички бактерии, които живеят в червата на човека са приблизително 1,5кг. Това "съобщество" регулира множество жизненоважни процеси в организма и даже оказва влияние на нашето поведение. Затова е много важно то да се намира в хармония!
В това няма нищо удивително, червата взимат активно участие в реализацията на защитните реакции на организма против патогенните микроорганизми, които предизвикват различни заболявания.
В лигавицата на тънките черва се намират 70% от всички имунокомпетентни клетки на организма ни. Около 25% от лигавицата на червата се състои от имунологично активна тъкан и клетки. Всеки метър от лигавицата на червата съдържа около 1010 лимфоцити, които разрушават чужди клетки, блокират алергени и възпрепятстват проникването в кръвта на чужди субстанции и патогенни бактерии.
Ако балансът на микробиомата се наруши, например при небалансирано хранене, то червата няма да могат пълноценно да изпълняват своята имуномодулираща функция, в резултат на което организмът няма да може да получи необходимото количество хранителните вещества. Човек започва да боледува по-често, особено в сезона на респираторните заболявания.
Червата също така определят функционирането на нервната система, тоест и  ефективността на работа на главния мозък, настроението , способността да се справя със стреса.
Поразително, но в червата се намират около 100 млн. нервни клетки! Именно затова червата често ги наричат "втори мозък", подчертавайки връзката му с когнитивните способности и емоционалното настроение. Действително стресът и пристъпите на депресия често се съпровождат с разстройство на храносмилането и метеоризъм.
Възможно е да сте забелязали, че вашите черва често остро реагират на различни негативни емоции. При страх често има тежест в стомаха, а при силна тревога се усилва перисталтиката. Прословутите "пеперуди"- не са просто метафора, а напълно осезаема реакция на втори - "чревен мозък" на приятни емоции.
Значително количество серотонин, хормонът на щастието, се синтезира именно в лигавицата на червата - 80%. Нарушаването на тази функция може да доведе до нарушение на цикъла "сън-бодрстване", потиснатост, влошена памет и съобразителност, раздразнителност и неуверенност в себе си.
Нивото на енергия е директно свързано с ефективната работа на червата.
Ако ние ядем основно рафинирани продукти и полуфабрикати, организмът ни не може да получи нужните протеини, мазнини, въглехидрати и хранителните влакна, витамини и минерали в количество достатъчно за пълноценна жизнена дейност.
Ако метаболизмът е в норма, човекът се наслаждава на добро самочувствие и е пълен с енергия. И обратното - слабост, умора, понижена работоспособност са чести признаци за това, че с храносмилането и усвояването на храната не всичко е наред.
И разбира се нарушението на баланса на микробиомата на червата - това е наднорменото тегло, което никак не иска да се понижи!
Приятелските бактерии контролират реакцията на организма към въглехидратите, превръщайки ги в мазнина или енергия. Ако вие се храните качествено и разнообразно или допълвате рациона си с необходими биоактивни добавки, то тогава ще поддържате микробиома си в равновесие. 
В резултат се подобрява ферментацията на въглехидратите, което облекчава тяхното изгаряне и по този начин се понижава риска от затлъстяване и диабет 2-ри тип.
Полезните бактерии участват в синтезата на нужните за нашето здраве вещества, например витамини от група В. Затова тяхната недостатъчна активност се отразява негативно на състоянието на кожата, косата и ноктите, които първи страдат от недостига на нутриенти.
При натрупване в червата и черния дроб на голямо количество токсини, храносмилателната система не успява да ги евакуира самостоятелно и тогава токсините започват да се елиминират чрез кожата. В резултат се получава сивкав цвят на лицето, появяват се обриви.
Както виждаме червата са огледало на нашето здраве. Ако те работят като часовник, човекът се отличава със здрав имунитет и рядко боледува.
Резултат е налице – човекът става енергичен, доволен, строен и изглежда отлично!
Неслучайно именно здравето на червата в наши дни е в центъра на вниманието на учени медици и специалисти по здравословно хранене. За съжаление , болшинството от хората днес имат проблеми с храносмилателната система.
В живота практически на всеки от нас постоянно присъстват фактори, провокиращи работата на този важен орган.
- Небалансирано хранене, недостиг на целулоза , живи киселомлечни продукти, ферментирали продукти, доминиране на рафинирана храна с ниска храносмилателна стойност, бързи въглехидрати.
- Отсъствие на навика всекидневно да пием вода, дневната норма е 1,5 - 2литра. При недостиг на вода се влошава перисталтиката и нашите "отпадъци" не могат свободно да се движат по червата. В резултат възниква обстипация и токсините не се евакуират своевременно от организма.
- Стресови състояния. Повишено ниво на тревожност, по мнение на специалисти, може да предизвика синдром на раздразненото черво.
- Прием на медикаменти. Антибиотиците убиват не само лошите, но и добрите микроорганизми, често водят до чревни разстройства ,като диария. Също така някои лекарства имат странично действие като диария.
- Обездвиженост. Седяща работа, отсъствие на физически натоварвания и спорт. Недостига от движение понижава тонуса на коремните мускули и съответно тонуса и перисталтиката на червата. Хора, които в по-голямата част от деня се намират в седнало положение по често страдат от запек - 2-3пъти в повече, от тези, които са физически активни.
Ако са правени някакви опити да се поправят подобни ситуации, то по-скоро те са били от локален и краткосрочен характер. Например приема на пробиотици или ензими след антибиотично лечение след инфекция.
Обаче тези половинчати мерки дават временно облекчение, но не решават проблемите изцяло.
Ако ние искаме да бъдем здрави и да имаме силен имунитет, то трябва да подходим към решението на проблема комплесно. Организъм - това е единна система, в която всичките процеси на жизнедейността са свързани и взаимозависими.
Червата са като главен хранещ орган длъжен да бъде първи на този път. От неговата добра работа зависи здравето на всяка клетка, която трябва всеки ден да получава определен набор от хранителни вещества или нутриенти за да изпълнява пълноценно своите функции .
* Това е първата целева програма на Корал Клуб, която представлява въплъщение на комплексния подход към оздравяването. В нея влизат продукти насочени за системно, поетапно оздравяване на червата и други органи на стомашно-чревния тракт, които участват в процесите на храносмилането и усвояването на хранителните вещества.
* Това е удобно: всички необходими продукти са в нужното количество и съчетание, опаковани в блистери и по етапи. Прилага се препоръка за прием и хранене.
* Това е готово решение в една кутия, която няма аналог на пазара.
Целева програма "Здрави черва" помага:
*да възстанови работата на червата - важен орган, от който зависи ефективността на функционирането на различни системи на организма
*да укрепи имунитета - да повишим съпротивляемостта към инфекции и вируси
* да приведе в ред метаболизъма
*да подобри самочувствието и външния вид
Целева програма "Здрави черва"- плод на 20-годишен опит на компанията и е резултат от съвместната работа на специалисти нутрицисти на Корал Клуб.
Ние не ви обещаваме "вълшебен ефект" за един уикенд. 
Програма "Здрави черва" - това е достатъчно продължителен процес, по време на който настъпва постепенно, последователно и нежно оздравяване на червата. 
Програмата е направена за 30 дни и включва 3 етапа по 10 дена всеки.
1-ви етап - протича меко очистване на червата. Организмът се освобождава от токсични вещества и паразити (хелминти). Активира се холеретично, жлъчеотделяне, дренажна система на бъбреците .
По време на 1-вия етап се прилагат продукти:
1. Супер-Флора - способства за ръста на полезните бактерии и оздравяване на микрофлората на червата.
2. Заферан - стимулира производството и отделянето на жлъчен сок, подобрява храносмилането, способства за понижаване на нивото на холестерола.
3. Лист от черен орех - притежава противопаразитно и леко слабително действие, способства за оздравяване на лигавицата на червата и понижаване на холестерола.
4. Папая - помага за разграждането на протеините, активира работата на червата, намалява раздразнението на лигавицата и ускорява нейното възстановяване.
5. Корал Люцерна - очиства микровласинките на червата, едновременно снабдявайки организъма с минерали, аминокиселини и витамини.
6. Корал Лецитин – необходим за обновяването и възстановяването на увредените клетки, в това число и лимфоцити и макрофаги – клетки на имунната система, черния дроб.
7. Корал Бърдок Рут – участва в детоксикацията на бъбреците, черения дроб, жлъчния мехур.
8. Каскада Саграда – меко разхлабващо средство, което способства за редовното изпразване на червата.
9. Корал Карнитин – ускорява разграждането на мазнините чрез отделяне на енергия, необходима за поддръжка на висока жизнена активност, а също така извежда от организма токсични съединения, предпазвайки от тяхното натрупване.
2–ри етап на програмата – Нормализация на работата.
Задачата на този етап е привеждането на микробиомата на червата в нормално състояние, при което микроорганизмите от различни групи да се окажат в състояние на баланс.
За тази цел в състава на 2–ри етап са включени продукти способстващи за увеличаване и възстановяване на численността на полезните бактерии, оптимизиращи храносмилането и регулиращи синтеза на ферментите.
Това е много важна част от оздравителения процес, от който в крайна сметка, зависи качеството на усвояване на хранителните вещества и енергия в стомашно-чревния тракт.
Продукти, участващи в този етап са:
1. Супер Флора
2. Заферан
3. Корал Лецитин
4. Асимилатор – комплекс от ензими с растителен произход, подобряват храносмилането и усвояемостта на хранителните вещества. Витамини А и Д способстват за възстановяване на лигавицата на стомашно чревния тракт, вит. Д регулира синтеза на храносмилателни ензими и хормони.
5. Корал Артишок – съдържа най-добрите хепатопротектори, оказва оздравителен ефект на черния дроб и жлъчеотделящите пътища.
6. Корал Магнезий – нормализира перисталтиката на червата, жлъчния и пикочния мехур, подобрява усвояемостта на хранителните вещества, витамини и минерали, активира призводството на енергия.
7. Акваокс – растителни екстракти – антиоксидантите в състава на продукта благотворно влияят на състоянието на съдовете и нивото на холестерола, оказват общотонизиращо действие.
3–ти етап на програмата – Възстановяване
По това време храносмилателната функция се нормализира. Продължава процеса на възстановяване на популация на полезните бактерии, които оптимизират процеса на разграждане на храната. За да повишим числеността на полезните бактерии и да предоставим на тях необходимата храна, в програмата са включени продукти с високо съдържание на целулоза, хранителни влакна.
Ферментите способстват за качествена преработка и усвоение на хранителните вещества.
Елиминира се дефицита от витамини и минерали.
Аминокиселините възстановяват обмяната на протеини.
Антиоксидантите защитават тъканите на храносмилателната система и способстват за тяхната ускорена регенерация.
Продукти, участващи в 3 – ти етап:
1. Супер Флора
2. Папайя
3. Корал Люцерна
4. Корал Магнезий 
5. Заферан
6. Корал Таурин – универсална аминокиселина, жизнено необходима за нормалното функциониране на организма. Подобрява усвояването на магнезий. Притежава значителна антиоксидантна активност. Способства за детоксикацията на черния дроб. Спомага да се нормализира отделянето на жлъчен сок и подобрява храносмилането.
7. Омега 3|60 – полиненаситени мастни киселини необходими за нормалната работа на всички органи и системи, в това число – храносмилателната. Изследователи от Медицинската школа на Нотингамския Университет и Кралския Колеж в Лондон доказали, че ПМК положително влияят на биоразнообразието на стомашно–чревния тракт.
8. 24|7 – съдържа широк комплекс от витамини , в това число витамини от група В, необходими за нормална жизнедейност на микрофлората на червата, микро и макроелементи , растителни компоненти, водорасли, плодове, зърна.
9. МСМ – източник на сяра, съдържание на която в организма намалява с възрастта. Сяра е  необходима и за постоянно обновяване на клетки на лигавицата, а скорост на тяхната регинерация съставя 1 млн . клетки в минута.
10. Спирулина – източник на лекоусвоими аминокиселини , необходими в това число за синтеза на храносмилателни ферменти.
Вода – много важен компонент от всичките й 3-те етапа на програма „Здрави черва“.
Тя е необходима за нормализация на водно - солеви и алкално- кислотен баланс и работа на стомашно- чревния тракт. 
Обикновената вода от чешмата - не е най-добрият вариант. В нея често се съдържат нежелани примеси.
Отлично решение – използване на минерална композиция Корал Майн за подобряване на качества на питейна вода.
Питеен режим по време на програмата не по малко от 1,5 литра вода с минерална композиция Корал Майн, която се употребява 30 мин. преди ядене или 1,5 часа след ядене.
Както виждате в състав на Целева Програма „Здрави черва“ влизат 19 продукта на КК	
19 продукта съдържат много полезни биологично активни вещества, 14 -витамина, 8- ензима, 11- минерала, а също така пробиотици и инулин , растителни компоненти , ПНМК, карнитин, таурин. 	
И всичките действат в синергия, хармонично усилват и допълват действието на всеки продукт!
При това програмата е удобна за прием. Важно е да се спазват препоръки за питеен режим и хранене.
14- витамина , които са необходими за отстраняване на витаминен дефицит. Той често се развива при небалансирано хранене, тютюнопушене, употреба на алкохол, кафе и енергийни напитки, прием на някои лекарства, редовен стрес, интензивно интелектуално или физическо натоварване, неблагоприятни екологични условия.
11- минерала необходими за здравето
Калций – за здрави кости и стави
Сяра – за красота на кожа , коса и нокти
Магнезий – против стрес, главоболие, аритмии, крампи
Мед – за борба с анемия и умора
Селен – за поддръжка на имунитет и общо здраве, в това число и репродуктивно
Хром – за здрав сън и нормализация на нивото на холестерола
Калий – за енергия и стабилна работа на сърце и нервна система
Цинк – за имунитет, против косопад и чупливи нокти
Манган – за нормализация на нивотона кръвната захар и холестерол, профилактика на диабет
Йод – за здрава щитовидна жлеза
Молибден – за регулация на обмяната , подобрява действие на ензимите
26 растителни компонента полезни за работа на храносмилателна система
Куркума – помага да контролира тегло и нормализира метаболизъм
Черен орех – се бори с хелминти
Репей – известен детоксикант
Спирулина – богат източник на ценни аминокиселини и витамин В-12
Алое – мощен природен имуностимулатор
Боровинка – помага да понижи нивото на кръвната захар и да възстанови функция на задстомашната жлеза
Броколи – източник на вещество сулфорафан, вещество стимулиращо производство на ензими
Червена боровинка – поддържа здраве на отделителна система, уринарен тракт
Грозде – източник на полифеноли, които защитават от преждевременно стареене и укрепващи здраве като цяло
Малина – помага да контролира апетит и способства за ускорено разграждане на мазнини
Спанак – подобрява обмяна на веществата, снабдява организъм с нутриенти и участва в процеса на детоксикация
Женшен – легендарен адаптоген, повишава нивото на енергия и работоспособност, укрепва имунитет
Родиола – повишава способност на организма да се адаптира към натоварвания и стрес
Кайенски пипер – източник на капсаицин, като стимулира производство на ензими, които участват в изгаряне на мазнини и ускорява обменни процеси в организма
Чесън – известно средство за борба с паразити
Джинджифил – от древни времена използват за стимулиране на храносмиланет и укрепване на имунитета
Папайя – източник на ензими, помагащи за разграждане и по добро усвоение на храната
Шипка – съдържа рекордно количество витамин С и други антиоксиданти
Глог – богат източник на антиоксиданти
Фенхел – помага да контролира апетит
Люцерна – богата на витамини, минерали, хлорофил
Зърнастец – меко и безопасно растително слабително средство
Нар – подобрява хемопоезата , повишава съпротивляемост на организма към инфекции и вируси
Асаи – мощен антиоксидант, популярен компонент на съвремени средства за красота и стройност
Розмарин – стимулира отделяне на стомашен сок, подобрява храносмилането
Какао – понижава риск от образуването на язва на стомаха, защитава стените от раздразнение
8 ензима
ензими ускоряват храносмилателни процеси, свързани с разграждане на протеини , мазнини и въглехидрати, а също така за неутрализация на вредни вещества.
Лактаза – способства за по ефективна преработка на млечни продукти, разгражда млечна захар и лактоза
Целулоза – ензим, подпомага разграждане на целулоза
Малтаза – наред със захароза и протеаза , отговаря за разграждане на захари
Папаин – растителен ензим папаин е важен за усвоение от организма на хранителни вещесва
Бромелаин – растителен ензим от ананас , който ускорява разграждане на протеини.
Той е активен в широк диапазон РН и способен да работи в кисела среда на стомаха.
Продуктите с пробиотици и инулин повишават числеността на полезните бифидо и лактобактерии и способстват за тяхно благоденствие. Целулоза и инулин осигуряват приятелска микрофлора с пълноценно хранене.
Допълнително в състава на Целевата Програма влизат:
Карнитин – спомага да изгаря мазнини и да извежда токсини, повишава стресоустойчивостта.
Таурин – оказва жълчегонно действие и препятства образуването на камъни в жлъчния мехур.
Корал Лецитин – облекчава разграждането и усвояването на мазнините в тънките черва.
Омега 3 –Полиненаситена мастна киселина - положително влияе на състава на микрофлората на червата, увеличава количеството бактерии, които понижават възпалението и риска от затлъстяване.


