
Komplex program 
Az agyi kognitív funkciók támogatására 

 
 
 



Mit takar a Coral Club   
ONESTACK nevű terméke? 
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A ONESTACK – egy új megközelítése a szervezet egészségmegőrzéssel 
kapcsolatos feladatainak. 
 
 

 

1 feladat= 1 csomag 

STACK  
(angolul „csomag” vagy „halom”) 

ONE  
(angolul „egy”) 

Выступающий
Заметки для презентации
A Coral Club ONESTACK egy célirányos megoldás a szervezet legfontosabb rendszereinek egészséges működéséhez.A Coral Club ONESTACK egy strukturált program, amelynek összetevőit a mellékelt ajánlásoknak megfelelően szükséges alkalmazni. A tudatosan kiválasztott összetevők tartós, rendszerszintű eredményt biztosítanak.A programot teljes egészében el kell végezni, és az év folyamán meg lehet ismételni. 



Mik az előnyei a 
Coral Club ONESTACKNAK? 

Rendszerszintű 
megközelítés 
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Komplex hatás 

Kedvező ár A hatóanyagok  
szinergiája 

A hatóanyagok átgondolt kiválasztása 
a legjobb hatás elérésére 

Pontos alkalmazási utasítások a 
maximális hatás eléréséért 

Выступающий
Заметки для презентации
Magunk válogassuk ki a termékeket vagy válasszunk egy célirányos programot?A mi szakértőink elvégezték Önök helyett az összes szükséges feladatot.



Hogyan hat a Coral Club ONESTACK? 

• Tegyük fel, hogy Ön az agyi funkciók hatékonyabbá tételét, az emésztés javítását, méregtelenítést 
vagy a bőrproblémák kezelését tűzte ki célul maga elé.  

• Válassza ki a ONESTACK speciális programot, ami ezek megoldását célozza! 

• Kezdje el a program végrehajtását! 

• Pontosan kövesse az alkalmazási utasításokat és tartsa be az adagolás rendjét. A ONESTACK 
program minden összetevője a „kellő időben” kerül alkalmazásra és fejti ki hatását. 

• Szervezete megbízható segítséget kap. 

• A programmal kiváló eredményeket érhet el nemcsak a program végzése folyamán, hanem annak 
befejezése után is. 
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“Az agy — egy bennünk rejlő Univerzum” 
Т. Csernyigovszkaja* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Szovjet-orosz tudós, az agykutatás és pszicholingvisztika szakértője, a biológiai tudományok doktora, professzor, az Orosz 
Tudományos Akadémia levelező tagja, az Orosz Föderáció elismert kutatója.  

 

coral-club.com 5 



coral-club.com 6 

 
A fejünkben dől el minden. Ötletek, célok, tervek, önmegvalósítás, hangulat, 
energiaszintek, közérzet, de még a betegségekkel szembeni ellenálló képesség is. 
 
 
Az ONESTACK Mental Force célja az agy kognitív funkciók támogatása 
és az idegrendszer működésének normalizálása. 

Miért a Mental Force? 

Выступающий
Заметки для презентации
Az agy egészsége elsőrendű fontosságú, hiszen az agy a test életfolyamatait szabályozó egységes vezérlőközpontja. Az agy állapota jelentősen befolyásolja az egészségünket és érintkezésünket a külvilággal.Ezért lett az új ONESTACK koncepció kiinduló programja a kognitív agyi funkciók javítását szolgáló ONESTACK Mental Force.



Az agy - számokban 

80-100  
Milliárd neuron 
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25 %  
A szervezet teljes 
energia-
felhasználásából  

70 000  
Gondolat 
naponta 

120 - 288 km /óra  
sebességű adatátvitel  

1 millió GByte  
hosszútávú 
memóriakapacitás 

Выступающий
Заметки для презентации
Agyunk hihetetlen lehetőségek tárháza, de határtalan potenciáljának még csak 10% át sem használjuk ki. A legtöbb kutató az agyat a titkokkal és rejtélyekkel teli univerzumhoz hasonlítja. Íme, néhány adat és tény, ami a mi belső processzorunk határtalan lehetőségeit mutatja.



Az agy egészséges működésének fő mutatói 

koordináció 
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emlékezet koncentrálóképesség 
figyelem 

Выступающий
Заметки для презентации
Fontos a három mutató rendben tartása, ami után elmondhatjuk, hogy kognitív funkcióink épek.De sokan észlelnek magukon kisebb koordinációs zavarokat, egyszerűbb dolgok megjegyzésével kapcsolatos problémákat és az összpontosító képesség romlását. Ez lehet nagyobb kedvezőtlen folyamatok kezdete is. Ne engedje hogy ez megtörténjen, azonnal kezelje a problémát!



És az Ön hasonló mutatói rendben vannak? 

Ellenőrizze magát: 
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• Mit reggelizett két nappal ezelőtt? 

• Próbáljon meg becsukott szemmel 20 másodpercig egy lábon állni. 

• Mennyi időre van szüksége, hogy felidézze első tanára teljes nevét? 

• Gyakran előfordul Önnel, hogy nem jut eszébe valamelyik szó?  („pedig ott van a nyelve hegyén”) 

• Könnyen megtalálja kocsiját a parkolóban? 

• „Őööö…nem tudom, hogyan fogalmazzam meg”. Ismerős a helyzet? 



Mi korlátozza mentális képességeinket? 

Környezeti  
hatások 
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Mozgásszegény  
életmód 

Kiegyensúlyozatlan 
 táplálkozás 

Kialvatlanság 

Krónikus  
stressz 

Állandó feszültség 



Mit tehetünk akár már ma agyunk védelmében? 

Véd a mérgek 
hatása ellen 
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Teljes értékű 
táplálék a sejteknek 

Energiát ad 

ONESTACK Mental Force: 



ONESTACK Mental Force – teljes körű 
megoldás a következőkre:  
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• Jó memória 

• Az idegfeszültség csökkentése 

• Pozitív hangulat 

• Képesség arra, hogy a fontos dolgokra 

koncentráljon 

• Az új információk gyors felidézése 

• A reakcióidő javítása 

• Tökéletes alvás 

• Könnyű elalvás és ébredés 



ONESTACK Mental Force: az agy eledele  

coral-club.com 13 

3 szakasz 

30 nap 

20+ hatóanyag 

MindSet 
Coral-Mine 
Spirulina 
Coral Taurin 
Coral Magnesium 
Coral Lecithin 
Coral Carnitin 
Omega 3/60 

8 termék: 



Az összetevők között megtalálható biológiailag aktív 
hatóanyagok segítik: 
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• a rövid- és hosszútávú memóriát 

• az összpontosító képesség növelését 

• a harmonikus pszichikai és érzelmi állapotot 

• az alvás-ébrenlét ciklusok szabályozását 

• az agyi teljesítő képesség növelését 

• az agy energiatartalékainak biztosítását 



A program minden szakasza alatt 
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Coral-Mine 
 

Az anyagcsere folyamatokat segítő ásványi 
kompozíció az ivóvíz javítására, amely segíti a 
szervezet só-víz háztartását és sav-lúg egyensúlyát. 
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A program elvégzése alatt ne feledkezzen meg a megfelelő 
alvásról. 
 

Tartsa be a napi 7-9 óra alvási időt. 

 

A mély alvás egy hűvös, árnyékos szobában külső zajok nélkül 
– ideális feltételeket teremt az agy és a központi idegrendszer 
helyreállításához. 
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A siker összetevői 
A kognitív funkciók javítása 

Gingko Biloba 
Ne feledje: a „Gingko Biloba = maga az agy”. A Gingko növényi kivonata az agysejtekre kifejtett 
gyógyító hatásáról ismert. 

Liponsav.  
Antioxidáns védelmet biztosít az agysejtek számára, javítja a rövid- és hosszútávú memóriát, az 

összpontosító képességet, munkabírást.  

Lecitin.   
Ez az agysejtek és az idegszálak membránjának fő összetevője, ami azt jelenti, hogy kulcsfontosságú 

hatása van az agyra és az idegrendszerre. A lecitin serkenti a szellemi tevékenységet, a kreativitást, 
javítja a memóriát. 

Tirozin és teanin. 
Védi az agyi idegsejteket, pozitív hatással bír az agyi folyamatok sebességére és a 

mozgáskoordinációra. 
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A siker összetevői 
A kognitív funkciók javítása 

Spirulina.  
A biológiailag aktív anyagok (könnyen emészthető fehérje, klorofill, vitaminok és ásványi anyagok) 
tárháza, amelyek segítik a sejtek oxigénellátását, javítják a memóriát és serkentik a mentális 
képességeket. 

L-carnitin.  
A vitaminhoz hasonló hatású aminosav-energiaforrás, amelynek hiánya a memória és az összpontosító 
képesség romlását okozhatja. Bevitele különösen fontos a kor előrehaladtával, ahogy a carnitin saját 
szintézise a szervezetben lecsökken.  

Magnézium és B-vitaminok.  
Együttes alkalmazásuk erősítik egymás hatását, igen hatékony, kedvező hatást gyakorolva a mentális 
folyamatokra, a memória karbantartására, az összpontosító képességre és a közérzetre. 
 
Gotu Kola.  
Javítja az agyszövet táplálását és oxigénnel való ellátását, aminek eredményeképpen javul a memória 
és az összpontosító képesség. 
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A siker összetevői 
Védelem a stressz ellen, az alvás javítása 

19 

Magnézium.  
Kedvező hatással van az idegrendszerre, lazítja az izomrostokat, csökkenti a stressz-szintet, 
szabályozza az alvás-ébrenlét ciklusokat. 
 
Orbáncfű.  
A kivonat egy hypericin nevű hatóanyagot tartalmaz, amely biztonságosan és hatékonyan csökkenti a 
félelem és a feszültség érzését, javítja a hangulatot, és erős és egészséges alvást biztosít.  

B-vitaminok.  
Aktiválják a paraszimpatikus idegrendszert, csökkentik a szorongást és az ingerlékenységet. 
 
Teanin.  
Csökkenti a stressz negatív élettani hatásait, javítja az agysejtek közötti impulzusok átvitelét, növeli a 
koncentrálási képességet. 
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A siker összetevői 
Védelem a stressz ellen, az alvás javítása 

Tirozin.  
Stresszcsökkentő  aminosavként ismert. Enyhíti a szorongás és a mentális fáradtság tüneteit, növeli a 
koncentrálóképességet és kedvező hatást gyakorol a kognitív funkciókra.  

Taurin.  
Sokrétű pozitív hatással van a központi idegrendszerre, érzelmi egyensúlyt biztosít. 
 
Omega-3.  
Az omega-3 zsírsavak a szerotonin receptorokra gyakorolt hatásukkal enyhítik a depresszió tüneteit. 

Gyömbér.  
Az összpontosító képesség csökkenése nélkül nyugtat, javítja az agyi vérkeringést. 



A siker összetevői 
Az energiatartalékok növelése  
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L-carnitin 
Biztosítja a tápanyagok gyors eljuttatását az agysejtekhez.  

Taurin.  
Normalizálja a test energiafolyamatait, aktívan részt vesz a testünk ATP (az „üzemanyag”) 
szintézisében, növeli a fáradtságtűrő képességet. 
 

B-vitaminok.  
A szervezet általános energiaszintjének fenntartásáért felelős vitaminok. Biztosítják a 
mentális aktivitás normális sebességét.  
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A siker összetevői 
Az energiatartalékok növelése  

Tirozin.  
Gyorsítja a glikogén glükózzá alakítását, amivel a szervezet gyors energiaellátását 
biztosítja.  Segít a depresszió megszüntetésében, pozitív hatással van a hangulatra és az 
általános közérzetre.   

Liponsav.  
Javítja az energia- , szénhidrát és lipidcserét, támogatja az agy egészségét, védi az 
agysejteket az oxidatív károsodástól.  
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A siker összetevői 
Antioxidáns védelem 
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Gingko Biloba.  
Lassítja az agy öregedési folyamatát, helyreállítja a vérerek szerkezetét. Pozitív hatással bír a memória 
működésére és a mentális  folyamatok megfelelő sebességére. 
 

Lecitin.  
Erős felületaktív tulajdonságokkal rendelkezik, megakadályozza a szabadgyökök képződését. 

Taurin.  
Részt vesz a szövetek szintézisében, felgyorsítja a méregtelenítés folyamatát.  
 

Spirulina.  
Növeli a szervezet ellenálló képességét a káros környezeti tényezők hatásaival szemben, megköti és 
eltávolítja a szervezetből a méreganyagokat. 
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A siker összetevői 
Antioxidáns védelem 

Liponsav 
Gátolja a zsírok oxidációját, csökkenti a szabadgyökök szövetekre gyakorolt romboló 
hatását. 

Teanin.  
Antioxidáns hatású aminosav, amely javítja az agyi erek állapotát. 
 
Gyömbér.  
Segít a szabadgyökök semlegesítését a szervezetben, lassítja a sejtek öregedését. 
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A siker összetevői 
A memória és koncentrálóképesség időskori romlásának 
megelőzése 

25 

Gingko Biloba.  
Egy neuroprotektor, amely megvédi az agyat az idő előtti öregedéstől és helyreállítja az 
idegsejtek működését. 
 
L-carnitin.  
Aktiválja a mitokondriumok anyagcsere folyamatait és segíti a sejtek normális működését. 
 
Spirulina.  
A spirulina összetételében megtalálható antioxidánsok hozzájárulnak a sejtek 
megújulásához és lassítják az öregedés folyamatát. 
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A siker összetevői 
A memória és koncentrálóképesség időskori romlásának 
megelőzése 

Teanin.  
Javítja az agy szellemi képességeit és hozzájárul aktivitásának megőrzéséhez.  

Taurin.  
Megakadályozza az idegsejtek pusztulását az agyban, és javítja az idegimpulzusok 
átvitelét. 
 
Omega-3.  
Az omega-3 többszörösen telítetlen zsírsavak a sejtmembránok legfontosabb 
alkotóelemei, amelyek a sejtek megújulását és a szükséges reakciósebességet 
biztosítják. 



4 érv, hogy megvegye a   
ONESTACK Mental Force készítményt 

Az agy 
egészségmegőrzésének 

teljes körű és átfogó 
megoldása 
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Világos alkalmazási és 
optimális szedési 

utasítások 
 

A hatóanyagok 
szinergiája 

Kedvező ár 



coral-club.com 28 

• Világos gondolkodás 

• Javuló kreativitás 

• Jobb összpontosítás 

• Hatékonyabb tervezés 

 

 

A ONESTACK Mental Force készítménnyel emelje egészségét  

egy új szintre! 

• A teendők közti gyors váltás képessége 

• A fáradtság és a szorongás 

csökkentése 

• Nagyszerű hangulat 

• Kiváló közérzet 
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