
COLO – VADA - PLUSCOLO – VADA - PLUS             
Program oczyszczania organizmu

Jest  to   unikalny   program oczyszczania organizmu,   

trwający 14  dni  i pozostający w całkowitej  harmonii 

z normalnymi jego funkcjami.  Program ten nie stanowi 

zakłócenia dla codziennych aktywności życiowych.

 

Jest to prosty sposób na oczyszczenie wnętrza naszego organizmu zarówno ze złogów 

nagromadzonych w jelitach, różnego rodzaju pasożytów jak również z toksyn. Podstawowym 

komponentem Colo-Vada jest proszek Colo-Vada Mix.

Program składa się z  3 etapów:

 1. Przygotowanie ………………...………………( 7 dni )                                     

 2. Oczyszczenie   ………………....…………….. ( 4 dni )

 3. Ustabilizowanie stanu po oczyszczeniu  ( 3 dni )

1. PRZYGOTOWANIE: 7 dni (od 1 do 7 włącznie) 

Dla  pierwszego  etapu  programu  oczyszczania     przeznaczonych jest  14 woreczków  nr 1 

po 10  tabletek  w  każdym:

     Skład woreczka nr 1: 

-   Ultimate - 1 tabl. 

-   Mega Acidophilus  - 1 tabl.

-   Witamina C  - 1 tabl.

-   Lucerna – 2 tabl.  

-   Kruszyna amerykańska – 1 tabl. 

-   Mieszanka ziół Nr 2 – 2 tabl. 

-   Black Valnut Leaves (liście czarnego orzecha) – 2 tabl. 

Ultimate                       -  zbilansowamy   kompleks   naturalnych    witamin i mikroelementów 

          w pełni pokrywających zapotrzebowanie organizmu. 

Witamina C                  -  antyoksydant, chroniący przed infekcjami, ważny dla podtrzymania sił

                                        obronnych organizmu przeciw toksynom wydzielanym w procesie

                                        oczyszczania.

Mega Acidolphilus         - (każda kapsułka zawiera  lakto- i bifidobakterie) służy  podtrzymaniu  

                                          naturalnej flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym.

Kruszyna amerykańska - naturalne zioło, działające na zaparcia, bez skutków ubocznych  

Lucerna                         - obniża  poziom  cholesterolu  we  krwi,  dostarcza organizmowi 

                                         witaminy, mikroelementy  i białka potrzebne podczas oczyszczania,

                                         wykazuje łagodne działanie moczopędne.
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Mieszanka ziół nr 2       - zestaw różnych ziół, używanych tradycyjnie podczas oczyszczania

                                        organizmu.

Liść czarnego orzecha   - najskuteczniejszy,  naturalny   środek   oczyszczania   organizmu  

                                         z pasożytów,  korzystnie wpływa na perystaltykę jelit. 

Szczegółowe opisy poszczególnych produktów można znaleźć tu:   http://www.pabil.pl/index.php?

id=produkty_inn

STOSOWANIE:STOSOWANIE:

Codziennie po 1 woreczku (o zawartości 10 tabletek) rano i wieczorem, przed lub  podczas 

posiłku. 

Na  tym  etapie  organizm  przygotowuje   się   do  oczyszczenia,  różne  toksyny  przedostają  się  

z naszych narządów wewnętrznych do jelita grubego. Witaminy i inne elementy niezbędne do 

pełnego odżywienia komórek, pobierane są z produktów zawartych w woreczkach. Normalizuje się 

działanie jelita grubego.

Przez te 7 dni nie jemy mięsa, żółtego sera i tego wszystkiego co długo się trawi i zalega     

w jelitach.

2.   OCZYSZCZANIE: 4 dni (od 8 do 11 dnia włącznie) 

W drugim etapie programu oczyszczania przygotowano 8 woreczków nr 2  i 16 torebek 

zawierających po 12 g proszku Colo-Vada Mix  każda.

Skład woreczka nr 2:

-    Ultimate – 1 tabl.

-    Mega Acidophilus – 1 tabl.

-    Witamina C – 1 tabl.

-    Lucerna – 2 tabl.

-    Kruszyna amerykańska – 1 tabl.

-    Mieszanka ziół No 2 – 1 tabl.

-    Liść czarnego orzecha – 1 tabl.

Skład:  torebki proszku Colo-Vada Mix (12g): kaolin – 5,03 g, nasiona psyllium – 6,22g, skórka 

cytryny – 0,49g, lecytyna – 0,12g, suszona śliwka – 0,1g, dodatek aromatyczny o smaku 

bananowym – 0,02g, ekstrakt korzenia lukrecji – 0,01g 

 

Kaolin - działa jak absorbent, pochłaniając toksyny z przewodu pokarmowego. 

Posiada on zdolność absorbowania 40 razy więcej substancji toksycznych niż sam waży. 

Przy jego pomocy jelito grube oczyszcza się ze złogów.
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STOSOWANIE:STOSOWANIE:

Zawartość woreczka nr 2 zażywamy przez 4 dni rano i wieczorem. Te 4 dni NIC NIE JEMY,

mamy post a zamiast jedzenia zażywamy dziennie 4 torebeczki koktajlu Colo-Vada Mix.

Po zażyciu rano zawartości woreczka nr 2 odczekujemy 1 godzinę i przygotowujemy koktajl.

Drugi woreczek nr 2 zażywamy wieczorem godzinę po zażyciu czwartej torebeczki koktajlu.  

PRZYGOTOWANIE KOKTAJLU COLO-VADA MIX:PRZYGOTOWANIE KOKTAJLU COLO-VADA MIX:

Wsypać zawartość torebki  do  szklanki  z niewielką ilością  chłodnej  wody  lub soku 

owocowego. Dolać wody, szybko  wymieszać i od razu wypić. Popić jeszcze jedną szklanką wody. 

Koktajl pije się 4 razy dziennie, czyli mniej więcej co  3 godziny.

Przez cały 2 etap nie jemy NIC, natomiast, poza wodą z coralem,  można pić napoje ziołowe i soki. 

Proszek, który jest składnikiem koktajlu, pęcznieje, zwiększając znacznie swoją objętość, dlatego 

nie odczuwa się głodu.

Bardzo ważne jest to by w tym drugim etapie w czasie zażywania koktajlu Colo-Vada Mix 

codziennie następowało wypróżnienie. Dlatego że glinka koalinowa która wchłania w siebie różne 

toksyny, trzyma je około 48 godzin a później je wypuszcza i dlatego ważne jest by codziennie tą 

glinkę z jej zawartością wydalić.

Jeśli nastąpią problemy z regularnym wypróżnieniem, można na noc zrobić lewatywę z ciepłej 

wody, lub zastosować dodatkową kapsułkę cascary  sagrady {kruszyna amerykańska}

http://www.pabil.pl/index.php?id=ProduktyWiecejInn&idd=34

Za radą wielu osób oczyszczających organizm preparatem Colo-Vada, przekazujemy informację, że 

smaczniejszy jest proszek rozpuszczony w soku niż w wodzie. 

Najlepiej  byłoby  użyć  świeżego soku  z owoców, bez dodatku cukru. 

Podkreślamy, że chodzi tu tylko o smak , ponieważ działanie proszku zarówno z wodą, jak i sokiem 

świeżym lub z kartonu jest takie samo. 

Można też poeksperymentować, próbując pić proszek raz z wodą, raz z sokiem.

Zaleca się też przez cały  czas trwania  oczyszczania  pić  wodę z  dodatkiem

Coral-Mine   (1 saszetka na 1 - 1,5 l. ). 
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ILOŚĆ WYPIJANEJ WODY PODCZAS WSZYSTKICH ETAPÓW

PROGRAMU TO  3 - 3,5 L. DZIENNIE.

Wracając do temperatury wody w której rozpuszcza się glinkę koalinową: powinna ona być 

chłodna, ponieważ  w  ciepłym  płynie  proszek od razu pęcznieje i jest niemożliwy  do  wypicia.  

Nawet  w  chłodnej wodzie,  po  chwili  od połączenia  z proszkiem tworzy się rodzaj galaretki.

 

Ten etap, to absorbowanie przez glinkę kaolinową wszystkich toksyn w organizmie, formowanie 

masy kałowej i łagodne wydalanie.

 

3.   USTABILIZOWANIE  :         3 dni  (od 12 do 14 dnia włącznie)

      Podczas tego etapu przyjmuje się zawartość 6 woreczków nr 3 , w każdej po 8 tabletek.

 

Skład 1 torebki nr 3:

   -   Ultimate -  1 tabl.

   -   Mega Acidophilus – 2 tabl.

   -   Witamina C – 1 tabl.

   -   Lucerna – 2 tabl.

   -   Kruszyna amerykańska – 1 tabl.

   -   Enzymy stabilizujące trawienie – 1 tabl.

 

STOSOWANIE:STOSOWANIE: zawartość woreczka nr 3 zażywamy 2 razy dziennie, przed lub  podczas jedzenia 

rano i wieczorem.

 

Ten   etap ma na celu przejście do normalnego przyjmowania pokarmów. Po czterodniowej 

głodówce zaczynamy jeść bardzo delikatnie,  jedząc małe ilości warzyw, kasz i owoców (surowych 

lub gotowanych). Po zakończeniu kuracji też małymi ilościami,  zaczynamy  jeść  nabiał, pieczywo i 

mięso, itp. Najlepiej nie wszystko na raz.

 

PRZECIWWSKAZANIA :  

Ostre      stanu         zapalne      przewodu pokarmowego      (np. aktywne      wrzody), kamienie 

żółciowe, ostre stany infekcyjne,      ciąża           i okres laktacji, okres wzrostu u dzieci. 

      Nagrodą za poświęcenie naszemu organizmowi uwagi przez 14 dni,  jest wspaniałe 

samopoczucie i poprawa urody.

UWAGA !        

Po 14-dniowym Programie Colo-Vada - Plus mogą się trochę zmienić nawyki żywieniowe 

(dodatnio). Dochodzą do głosu naturalne potrzeby organizmu: mniejsza jest ochota na słodycze, 
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mięso, itp. (każdy reaguje inaczej). Postarajmy się nie zaśmiecać znowu naszego organizmu 

niezdrową żywnością. Każda 

WAŻNE

Każda osoba która pierwszy raz chce przejść tą wyjątkową kurację, OBOWIĄZKOWO musi mieć 

kontakt {najlepiej codzienny} z opiekunem {ktoś kto przeszedł tą kurację} który pomoże jej 

prawidłowo przejść cały proces. Jest to bardzo skuteczna kuracja, pod warunkiem że się ją dobrze 

przeprowadzi. Sama kuracja jest ważna ale o wiele ważniejsze jest przygotowanie się do tej 

kuracji, gdyż jest ona dopiero trzecim krokiem do zdrowia a bez tych dwóch podstawowych kroków 

ta kuracja nie przyniesie oczekiwanych efektów.  Więcej o czterech krokach do zdrowia można się 

dowiedzieć tu:

http://www.youtube.com/watch?v=KLEGgWUXAeE

                                                     

Zaleca się przeprowadzanie kuracji 2 razy do roku: wiosną i jesienią.
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