
Coral-Mine® CNS 

Naturalne minerały z koralowca 

suplement diety 

Coral-Mine® CNS to produkt naturalny, wyprodukowany w Japonii ze skamieliny głębinowych 

koralowców (Scleractina) żyjących w Morzu Japońskim w pobliżu wysp Okinawa i Tokunoshima. 

Proszek ze skamieliny koralowca Scleractina zawiera wapń, magnez oraz sód. Produkt 

przeznaczony do wzbogacania wody pitnej w wapń, magnez i sód. Wapń i magnez przyczyniają się 

do utrzymania zdrowych kości i zębów, oraz do prawidłowej pracy mięśni. Wapń wspiera 

prawidłowe działanie enzymów trawiennych oraz prawidłowe krzepnięcie krwi. Magnez 

przyczynia się zmniejszenia poczucia zmęczenia i znużenia, bierze udział w prawidłowym 

funkcjonowaniu układu nerwowego. Magnez wspiera również prawidłowe funkcje 

psychologiczne, takie jak koncentracja uwagi, zapamiętywanie i proces uczenia się. 

Składniki 2 saszetki (zalecana porcja dzienna) 

Proszek ze skamieliny koralowca 
Scleractina, w tym: 

1990 mg 

wapń 174 mg (21,8% RWS*) 

magnez 56 mg (15% RWS*) 

sód 18,8 mg 

            *RWS – referencyjna wartość spożycia 

Dla pozostałych składników referencyjna wartość spożycia nie została ustalona. 

Składniki: Proszek ze skamieliny koralowca Scleractina, regulator kwasowości – kwas L-

askorbinowy. Zalecane spożycie: umieścić 2 saszetki w 1 litrze wody. Zalecane jest skorzystanie z 

wody butelkowanej lub filtrowanej. Po 5 minutach woda jest gotowa do spożycia. Przygotowaną 

w ten sposób wodę należy zużyć w ciągu doby. Stosować dwie saszetki dziennie. 

Opakowanie zawiera 10 saszetek. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej 

diety. Zaleca się stosowanie zróżnicowanej i zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia. 

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie 

zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Kraj pochodzenia: Japonia 



Wytwórca: Okinawa Sango Co., Ltd., 983-1 Nakasone, Nakijin-Son, Kunigami-Gun, Okinawa 905-

0401, Japonia dla: Coral Club International, Inc., 255 Duncan Mill Rd., Toronto , ON M3B 3H9, 

Kanada Dystrybutor: Coral Club Polska Sp. z o.o., ul. Licealna 14, 96-514 Sochaczew 

   Należy spożyć przed końcem: 5 lat od daty produkcji 

           Data produkcji i numer serii: na dole opakowania 


