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отлаганията са благоприятна 
среда за развитието на вредни 
бактерии и дрожди, в тях се 
натрупват токсини и отрови, 
които заедно с токсините и 
вредните вещества, приети от 
въздуха и водата, се разпрос-
траняват в цялото ни тяло. Това 
води до влошаване на здравето, 
до развитие на различни забо-
лявания и намира външен израз 
в нездравия тен, изморената и 
повяхнала кожа, различните кожни 
проблеми, хроничната умора, 
лошия дъх и мирис и др.
И така, въпросът не е дали 
прочистване на организма е необходи-
мо, а как точно да го направим. Доскоро 
детоксикацията бе лукс, който можеха 
да си позволят само най-смелите, упо-
ритите и дисциплинираните, тъй като 
означаваше строги диети, периоди 
на гладуване, клизми и продължителен 
и сложен период на захранване. Сега 
обаче ползите от възстановяването 
на здравословната вътрешна среда и 
подобреният външен вид са достъпни и 
за масовия потребител благодарение на 
програмата за детоксикация “Коло Вада 
Плюс” на американската компания RBC 
Life Sciences, представена на пазара от 

Coral Club International.
Програмата е разработвана в продъл-
жение на 15 години, а нейният създател, 
д-р Алберт Зер, е изтъкнат учен и 
изследовател, доктор по нутрициология 
и автор на няколко книги в областта 
на храненето. “Коло Вада Плюс” е лесно 
приложима, не създава неудобства за 
обичайния начин на живот, препоръчва 
определена диета, но не изисква гладува-
не и продължава само 14 дни, след които 
резултатите са от 4 до 10 килограма 

по-малко, нормализиране на кръвното 
налягане, на функциите на стомашно-
чревния тракт, на нивата на холесте-
рола и кръвната захар, повишаване на 
жизнения тонус и подобряване на всички 
функции на организма. Прочистване 
протича на всички нива – от клетките, 
през отделните органи (сърце, бели 
дробове, черен дроб, бъбреци, кожа) до 
целите системи, активизира естест-
вените защитни сили на организма и е в 
състояние да спре болестните процеси.
Програмата “Коло Вада Плюс” се състои 
от изцяло натурални продукти – ензими, 
пробиотици, витамини, микроелементи, 
протеини, вещества, необходими за по-
чистване и подновяване на клетките на 
организма. Освен това тя съдържа билки 
с противопаразитно действие, което е 
още едно от уникалните й качества. Тя 
безпроблемно отстранява от тялото 
всички видове паразити, които в много 
случаи се оказват първопричината за 
алергии, разстройства в храносмилане-
то, главоболие, безсъние, анемия, язви, 
недиагностицирани тумори и др.
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За да отговорим на въпроса защо 
детоксикацията е необходима и полезна, 
е достатъчно да се запознаем с няколко 
факта. При нормално функциониране 
на храносмилателната система една 
порция (храната, която сме поели едно-
кратно) трябва да преминава през нея 
за 20 до 45 часа, а в дебелото черво да 
остават до 3 порции. Средно обаче, при 
повечето от нас една порция преминава 
през храносмилателния тракт за 65–100 
часа, а в дебелото черво остават до 
8 порции несмляна храна и отпадъци. 
Причините за това включват както 
непълноценната храна, бедна на ензими 
и целулоза, така и неправилния режим, 
стреса, вече придобитите проблеми на 
стомашно-чревния тракт и т.н. Това 
означава, че по стените на тънките 
черва, се е натрупал слой отлагания. 
Той затруднява работата на чревните 
власинки, които трябва да се погрижат 
за усвояването на това, което сме 
консумирали. Храната преминава през 
стомаха и червата, без да достави 
необходимата енергия, тялото ни не 
отчита, че в него са постъпили хра-
нителни вещества, и отново подава 
сигнал, че е необходима храна. Този 
омагьосан кръг води до неприятната 
ситуация, описана кратко и точно от 
израза “гладни и дебели”. Освен това 
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Детоксикацията, не ДАЛИ, а КАК
Справете се с излишните килограми, като подобрите здравето си

Програмата “Коло Вада Плюс” на Coral Club 
International дава възможност на масовия 
потребител ефективно и лесно да възстанови 
здравословната вътрешна среда в организма 
си и да се справи с излишните килограми


