
Комплексна програма для підтримання  
когнітивних функцій головного мозку 



Що таке  
ONESTACK від Coral Club? 
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ONESTACK — новий підхід до вирішення задач з комплексного  
оздоровлення організму. 

 

 

 

 

 

1 ЗАДАЧА = 1 КОРОБКА 

STACK  
(від англ. stack — стопка, пачка) 

ONE  
(від англ. one — один) 



У чому ж переваги   
ONESTACK від Coral Club? 

Системний  
підхід 
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Комплексний  
ефект 

Вигідна  
ціна 

Синергічність 
дії 

Продумане поєднання активних компонентів 
для точного вирішення певної задачі 

Чітка схема застосування для 
максимального ефекту 



Як працює  
ONESTACK від Coral Club? 

• Ви ставите собі задачу: наприклад, підвищити продуктивність мозку або налагодити травлення, очистити організм від 
токсинів, позбавитися проблем зі шкірою тощо. 

• Обираєте цільову програму ONESTACK, спрямовану на вирішення цієї задачі. 

• Приступаєте до виконання. 

• Чітко слідуєте інструкціям і дотримуєтесь вказаної послідовності прийому. Кожна група компонентів ONESTACK «виходить 
на сцену» у свій час і робить свою роботу. 

• Ваш організм отримує надійну підтримку. 

• Ви насолоджуєтесь чудовими результатами не лише у процесі проходження програми, але й після її завершення! 
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Сподобався ефект? Можемо повторити! 



“Мозок — це Всесвіт всередині нас” 
Т. Чернігівська* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Радянський і російський вчений в області нейронауки та психолінгвістики.  
Доктор біологічних наук, професор. Член-кореспондент РАТ. Заслужений діяч науки РФ. 
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Саме тут все  і починається. Наші ідеї, цілі, плани, самореалізація, установки, рівень енергії, самопочуття, 
настрій і навіть опірність захворюванням. 
 
 
ONESTACK Mental Force створений для підтримання когнітивних функцій  
мозку та нормалізації діяльності нервової системи. 

Чому Mental Force? 



Мозок у цифрах 

80-100  
млрд нейронів 
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25 %  
від загальних енергозатрат  
організму 

70 000  
думок у день 

від 120 до 288 км/г  
швидкість передачі даних 

1 млн Гб  
обсяг довготривалої   
пам'яті 



Показники здорової  
роботи мозку 

координація 
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пам'ять концентрація 
уваги 



А ваші показники  
у нормі? 

Перевірте себе: 
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• Що у вас було на сніданок  два дні тому? 

• Спробуйте простояти на одній нозі 20 секунд із заплющеними очима. 

• Скільки часу вам потрібно, щоб назвати ім'я та по-батькові свого першого учителя? 

• Чи часто вам важко згадати якесь слово (“крутиться на язиці”)? 

• Чи легко ви відшукуєте свою автівку на парковці? 

• “Мммм, не можу сформулювати”. Це про вас? 



Що обмежує   
можливості нашого мозку? 

Сучасна  
екологія 
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Малорухливий  
спосіб життя 

Незбалансоване  
харчування 

Нестача  
сну 

Хронічний  
стрес 

Постійне   
напруження 



Що ми можемо зробити для  
мозку вже сьогодні? 

захистить  
від токсинів 
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надасть повноцінне 
живлення для клітин 

забезпечить  
енергією 

ONESTACK Mental Force: 



ONESTACK Mental Force – комплексне  
рішення для тих, хто хоче: 
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• мати гарну пам'ять 

• позбавитися нервового напруження 

• перебувати у позитивному настрої 

• вміти концентруватися на важливому 

• швидко запам'ятовувати нову інформацію 

• підвищити швидкість реакції 

• повністю відновлюватися після сну 

• легко засинати і прокидатись 



ONESTACK Mental Force: живлення для розуму 
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3 етапи 

30 днів 

20+ активних  
інгредієнтів 

МайндСет 

Корал-Майн 

Спіруліна 

Корал Таурин 

Корал Магній 

Корал Лецитин 

Корал Карнітин 

Омега 3/60 

8 продуктів: 



Біологічно активні компоненти  
у складі програми сприяють: 
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• покращенню короткочасної та довготривалої пам'яті 

• підвищенню концентрації уваги 

• гармонізації психоемоційного фону 

• нормалізації циклів сну–неспання 

• підвищенню розумової працездатності 

• забезпеченню енергетичних ресурсів головного мозку 



На кожному етапі програми 
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Корал-Майн  
Мінеральна композиція для збагачення питної води 
оптимізує обмінні процеси, покращує водно-сольовий 
і кислотно-лужний баланс організму. 



coral-club.com 16 

Під час проходження програми пам'ятайте про повноцінний сон.  

Візьміть собі за правило спати не менше 7–9 годин на добу.  

Глибокий сон у темній прохолодній кімнаті без зайвих шумів – 
ідеальна умова для відновлення мозку та центральної нервової 
системи. 
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Складові успіху 
 
Покращення когнітивних функцій 

Гінкго білоба.  
Пам'ятайте: “Гінкго білоба = мозок”. Рослинний екстракт гінкго відомий своїм оздоровчим впливом на клітини мозку.  

Ліпоєва кислота.  
Забезпечує антиоксидантний захист клітин мозку, покращує короткочасну та довготривалу пам'ять, концентрацію 

уваги, підвищує працездатність. 

Лецитин.   
Це основна складова мембран клітин мозку та нервових волокон, а значить, ключову дію він справляє на мозок  і 

нервову систему. Лецитин активує інтелектуальну діяльність, творчу активність, покращує пам'ять. 

Тирозин і теанін.  
Забезпечують захист нейронів головного мозку, позитивно впливають на швидкість процесів мислення, 

координацію рухів.  
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Складові успіху 
Покращення когнітивних функцій 

Спіруліна.  
Джерело біологічно активних речовин (легкозасвоюваний білок, хлорофіл, вітаміни та мінерали), які 
покращують постачання кисню до клітин, поліпшують пам'ять і активують розумові здібності. 

L-карнітин.  
Вітаміноподібна амінокислота-енергетик, при нестачі якої неминучі проблеми з пам'яттю та увагою. Особливо 
із віком, коли синтез карнітину в організмі знижується. 

Магній та вітаміни групи B.  
У синергії посилюють дію один одного, справляючи потужний позитивний вплив на процеси мислення, 
формування усіх видів пам'яті, концентрацію уваги та настрій.  

Готу Кола.  
Покращує живлення і насичення киснем головного мозку, наслідком чого є покращення пам'яті та уваги. 
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Складові успіху 
Захист від стресу та нормалізація сну 
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Магній.  
Сприятливо впливає на нервову систему, розслабляє м'язові волокна, знижує рівень стресу, регулює цикли 
сну–неспання.  

Звіробій.  
Екстракт містить діючу речовину гіперицин, яка безпечно та ефективно зменшує відчуття страху та 
напруження, покращує настрій, забезпечує міцний і здоровий сон.  

Вітаміни групи B.  
Активізують парасимпатичну нервову систему, перешкоджають виникненню тривожності і дратівливості. 

Теанін.  
Знижує фізіологічні прояви стресу, покращує провідність імпульсів між клітинами мозку, підвищує  
концентрацію уваги. 
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Складові успіху 
Захист від стресу та нормалізація сну 

Тирозин.  
Відомий як амінокислота-антистрес. Знижує симптоми тривожності та розумової перевтоми, підвищує 
уважність і сприятливо впливає на когнітивні функції.  

Таурин.  
Справляє багатогранний оздоровчий вплив на ЦНС, забезпечує позитивний емоційний баланс.  

Омега-3.  
Впливаючи на серотонінові рецептори, жирні кислоти Омега-3 допомагають упоратися з депресією. 

Імбир.  
Заспокоює, не знижуючи концентрацію уваги, покращує мозковий кровообіг. 



Складові успіху 
Збільшення енергетичних ресурсів  
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L-карнітин.  
Забезпечує швидкий транспорт поживних речовин та енергетичних компонентів до клітин мозку.  

Таурин.  
Нормалізує енергетичні цикли організму, бере активну участь у синтезі АТФ (энергетичної “валюти” нашого 
тіла), підвищує поріг стомлюваності. 

Вітаміни групи B.  
Відповідають за загальний рівень енергії в організмі, забезпечують нормальну швидкість реакцій і процесів 
мислення.  

21 



Складові успіху 
Збільшення енергетичних ресурсів  

Тирозин.  
Прискорює розщеплення глікогену до глюкози, швидко забезпечуючи організм енергією.  
Сприяє усуненню депресивних станів, позитивно впливає на тонус і настрій.  

Ліпоєва кислота.  
Покращує енергетичний, вуглеводний і ліпідний обміни, сприяє оздоровленню  
головного мозку, захищає клітини від окислювального пошкодження.  
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Складові успіху 
Антиоксидантний захист 
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Гінкго білоба.  
Уповільнює процеси старіння мозку, відновлюючи структуру кровоносних судин.  
Позитивно впливає на формування пам'яті і швидкість процесів мислення.  

Лецитин.  
Вирізняється потужними поверхнево-активними властивостями, запобігаючи утворенню вільних радикалів. 

Таурин.  
Бере участь у побудові тканин, прискорює процес виведення токсинів.  

Спіруліна.  
Підвищує опірність організму до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища, зв'язує і 
виводить з організму токсини. 
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Складові успіху 
Антиоксидантний захист 

Ліпоєва кислота.  
Виявляє захисну дію при окисленні ліпідів, знижує токсичний вплив на тканини вільних радикалів.  

Теанін.  
Амінокислота, яка справляє антиоксидантну дію, покращуючи стан судин головного мозку. 

Імбир.  
Допомагає організму упоратися з вільними радикалами, запобігає старінню клітин.  
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Складові успіху  
Профілактика вікових порушень  
пам'яті та уваги 
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Гінкго білоба.  
Нейропротектор, захищає мозок від старіння та сприяє утворенню нових нейронних зв'язків.  

L-карнітин.  
Активує обмінні процеси у мітохондріях і сприяє нормальному функціонуванню клітин.  

Спіруліна.  
Антиоксиданти у складі спіруліни сприяють молодості клітин та уповільнюють процеси старіння.  
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Складові успіху  
Профілактика вікових порушень  
пам'яті та уваги 

Теанін.  
Покращує інтелектуальні можливості мозку та сприяє збереженню його активності.  

Таурин.  
Запобігає руйнуванню нейронів головного мозку та покращує передачу нервових імпульсів.  

Омега-3.  
Поліненасичені жирні кислоти Омега-3 – це вкрай важливі структурні елементи клітинних оболонок, які  
забезпечують оновлення клітин і необхідну швидкість реакцій. 



4 причини придбати  
ONESTACK Mental Force 

Вичерпне комплексне 
вирішення задачі 
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Зрозуміла схема прийому  
й оптимальне дозування 

Синергія активних  
компонентів 

Вигідна 
ціна 
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• Мисліть ясно 

• Творіть 

• Фокусуйтесь 

• Плануйте 

 

Виходьте на новий рівень з ONESTACK Mental Force! 

• Легко переключайтесь між задачами 

• Позбавтеся втоми і тривожності 

• Віднайдіть гарний настрій 

• Почувайтеся чудово 
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