
Kompleksinė programa kognityvinėms galvos smegenų 

funkcijoms gerinti



ONESTACK iš Coral Club – kas tai?
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ONESTACK — naujas požiūris į kompleksinio organizmo sveikatinimo užduočių sprendimą

1 UŽDUOTIS = 1 DĖŽUTĖ

STACK
(angl. one — vienas)

ONE
(angl. one — vienas)



ONESTACK iš Coral Club – kokie privalumai?

Sisteminis

požiūris
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Kompleksinis
poveikis

Palanki 
kaina

Sinerginis
poveikis

Aktyviųjų komponentų derinys – tiksliam 

konkrečios užduoties sprendimui

Tiksli vartojimo schema – maksimaliam 

efektui gauti



Kaip veikia

ONESTACK iš Coral Club?

• Jūs išsikeliate užduotį: pvz., pagerinti smegenų veiklą arba sureguoliuoti virškinimą, išvalyti organizmą nuo toksinų, išsilaisvinti 

nuo odos problemų ir t. t.

• Pasirenkate tikslinę ONESTACK programą, sukurtą būtent tos užduoties sprendimui.

• Pradedate ją vartoti.

• Tiksliai laikotės instrukcijos ir vartojimo nuoseklumo. Kiekviena ONESTACK komponentų grupė „išeina į sceną“ savo laiku ir 

padaro jai skirtą darbą.

• Jūsų organimas gauna patikimą palaikymą.

• Jūs mėgaujatės puikiais rezultatais ne tik programos vartojimo metu, bet ir po to!
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Patiko efektas? Galim pakartoti!



„Smegenys — tai Visata mūsų viduje“
Tatjana Černigovskaja*

*Rusijos neurologijos ir neurolingvistikos srities mokslininkė,

habil. biologijos mokslų daktarė, profesorė, RŠA narė korespondentė, nusipelniusi RF mokslo veikėja
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Viskas prasideda būtent čia. Mūsų idėjos, tikslai, planai, savirealizacija, nuostatos, energijos lygis, savijauta, nuotaika ir net 

atsparumas ligoms.

ONESTACK Mental Force sukurtas su tikslu palaikyti kognityvines smegenų funkcijas ir 

normalizuoti nervų sistemos veiklą.

Kodėl Mental Force?



Apie smegenis skaičiais

80-100
mlrd. neuronų
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25 %

visų organizmo energijos sąnaudų

70 000 
minčių per dieną

nuo120 iki 288 km / h
informacijos perdavimo greitis

1 mln. GB

apimties ilgalaikės atminties



Sveikos smegenų veiklos rodikliai

koordinacija
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atmintis dėmesio koncentracija



O jūsų rodikliai normalūs?

Pasitikrinkite:
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• Ką valgėte pusryčiams prieš dvi dienas?

• Užsimerkite ir pastovėkite ant vienos kojos 20 sekundžių.

• Kiek laiko jums reikia, kad pasakytumėte savo pirmosios mokytojos pavardę?

• Ar dažnai  pamirštate kokį nors žodį (kai jis sukasi ant liežuvio galo)?

• Ar lengvai randate svo automobilį stovėjimo aikštelėje?

• Ar tai apie jus: „Hmm, negaliu suformuluoti“?



Kas riboja mūsų smegenų galimybes?

Šiuolaikinė 
ekologija

coral-club.com 10

Sėdimas 

gyvenimo būdas

Nesubalansuota 
mityba

Miego 
trūkumas

Lėtinis 

stresas

Nuolatinė 

įtampa



Kaip mes galime padėti savo smegenims 
jau šiandien?

apsaugos nuo toksinų
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kokybiškai pamaitins 
ląsteles

aprūpins energija

ONESTACK Mental Force:



ONESTACK Mental Force – kompleksinė 
pagalba tiems, kas nori:
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• turėti gerą atmintį

• išsilaisvinti nuo nervinės įtampos

• gyventi pozityviai nusiteikę

• mokėti koncentruotis ties svarbiausiais dalykais

• greitai įsiminti naują informaciją

• turėti greitą reakciją

• ryte atsikelti išsimiegoję

• lengvai užmigti ir legvai atsibusti 



ONESTACK Mental Force: proto maistas

3 etapai

30 dienų

20+ aktyviųjų ingredientų
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MindSet

Coral-Mine

Spirulina

Coral Taurine

Coral Magnesium

Coral Lecithin

Coral Carnitine

Omega 3/60

8 produktai:



Biologiškai aktyvūs komponentai, 
esantys programoje, padeda:
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• pagerinti trumpalaikę ir ilgalaikę atmintį 

• padidinti dėmesio koncentraciją 

• harmonizuoti psichoemocinį foną 

• normalizuoti miego ir budrumo ciklą 

• pagerinti protinį darbingumą 

• padidinti galvos smegenų energetinius resursus 



Visuose programos etapuose
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Coral-Mine
mineralinė kompozicija geriamojo vandens kokybei gerinti 
optimizuoja medžiagų apykaitos procesus, reguliuoja 
organizmo vandens ir druskų apykaitą, pH pusiausvyrą
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Programos vartojimo metu prisiminkite pilnaverčio miego reikšmę. 

Miegokite kasdien 7–9 valandas per parą. 

Gilus miegas tamsiame, vėsiame ir tyliame kambaryje – idealios smegenų ir 

centrinės nervų sistemos atsistatymo sąlygos.
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Sėkmės dėmenys

Gerina kognityvines funkcijas

Ginkgo biloba
Atsiminkite šį žodžių derinį: ginkmedis = smegenys. Ginkmedžio lapų ekstraktas garsus savo 

sveikatinančiu poveikiu smegenų ląstelėms.

Lipo rūgštis 
Lipo rūgštis saugo smegenų ląsteles nuo laisvųjų radikalų, gerina trumpalaikę ir ilgalaikę 

atmintį, dėmesio koncentraciją, darbingumą.

Lecitinas
Tai pagrindinė smegenų ląstelių membranų ir nervinių skaidulų sudedamoji dalis, o tai 

reiškia, kad jis yra labai svarbus smegenų geram funkcionavimui. Lecitinas aktyvina 

intelektinę veiklą, kūrybinį aktyvumą, gerina atmintį.

Tirozinas ir teoninas
Saugo galvos smegenų neuronus, greitina mąstymo procesus ir gerina judesių koordinaciją.
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Sėkmės dėmenys

Gerina kognityvines funkcijas

Spirulina
Biologiškai aktyvių medžiagų (lengvai įsisavinamų baltymų, chlorofilo, vitaminų ir mineralų) lobis. 

Vingrūnėse esančios medžiagos gerina ląstelių aprūpinimą deguonimi, atmintį ir 

aktyvina protines galimybes.

L-karnitinas
Į vitaminą panaši aminorūgįtis-energetikas, kurios trūkumas sukelia neišvengiamų problemų 

su atmintimi ir dėmesingumu. Ypač organizmui senstant, kai karnitino sintezė 

organizme sulėtėja.

Magnis ir B grupės vitaminai
Jie sinergiškai sustiprina vienas kito poveikį ir daro stiprią teigiamą įtaką mąstymo procesams, 

visų rūšių atminties formavimuisi, dėmesio koncentracijai ir nuotaikai.

Gotu Kola
Azijinių centelių ekstraktas gerina galvos smegenų mitybą ir jų prisotinimą deguonimi, dėl to 

pagerėja atmintis ir dėmesio koncentracija.
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Sėkmės dėmenys

Saugo nuo streso ir normalizuoja miegą

Magnis
Labai reikalingas nervų sistemai, atpalaiduoja nervines skaidulas, mažina streso lygį, 

svarbus normaliam budrumo ir miego ciklui.

Jonažolės
Jonažolių ekstrakte esantis hipericinas saugiai ir efektyviai mažina baimės jausmą ir įtampą, 

gerina nuotaiką, padeda susigrąžinti gilų ir sveiką miegą.

B grupės vitaminai
Aktyvina parasimpatinę nervų sistemą, stabdo nerimo atsiradimą, mažina dirglumą.

Teaninas
Mažina streso fiziologines pasekmes, gerina impulsų perdavimą tarp smegenų ląstelių, 

didina dėmesio koncentraciją.
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Sėkmės dėmenys

Saugo nuo streso ir normalizuoja miegą

Tirozinas
Žinomas kaip antistresinė aminorūgštis. Mažina nerimą ir protinį pervargimą, gerina 

dėmesingumą ir palankiai veikia kognityvines funkcijas.

Taurinas
Teikia įvairiapusį sveikatinantį poveikį CNS, padeda susigrąžinti emocinę pusiausvyrą. 

Оmega-3
Veikdamos serotonino receptorius, omega-3 riebalų rūgštys padeda įveikti depresiją.

Imbieras
Ramina, bet nesumažina dėmesio koncentracijos, gerina smegenų kraujotaką.



Sėkmės dėmenys

Didina energetinius resursus

L-karnitinas
Padeda greitai transportuoti maistines medžiagas ir energetinius komponentus į smegenų ląsteles.

Taurinas
Normalizuoja organizmo energetinius ciklus, aktyviai dalyvauja ATP (organizmo energetinės „valiutos“) sintezėje, didina nuovargio 

slenkstį. 

B grupės vitaminai
Atsakingi už bendrą energijos lygį organizme, būtini normaliam reakcijos ir mąstymo procesų greičiui palaikyti.  
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Sėkmės dėmenys

Didina energetinius resursus

Tirozinas
Greitina glikogeno skaidymą iki gliukozės ir taip parūpina organizmui greitos energijos. 

Padeda pašalinti depresines būsenas, teigiamai veikia organizmo tonusą ir nuotaiką.

Lipo rūgštis
Gerina energijos, angliavandenių ir lipidų apykaitą, reikalinga smegenų sveikatai palaikyti, 

saugo ląsteles nuo oksidacinių pažeidimų. 
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Sėkmės dėmenys

Antioksidantinė apsauga

Ginkgo biloba
Lėtina smegenų senėjimo procesus, atstato kraujagyslių struktūrą. Teigiamai veikia 
atminties formavimosi ir mąstymo procesų greitį.

Lecitinas
Pasižymi stipriomis paviršinios aktyvumo savybėmis, stabdo laisvųjų radikalų susidarymą.

Taurinas
Dalyvauja audinių statyboje, greitina toksinų šalinimą. 

Spirulina
Didina organizmo atsparumą nepalankių aplinkos faktorių poveikiui, suriša ir pašalina 
iš organizmo toksinus.
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Sėkmės dėmenys

Antioksidantinė apsauga

Lipo rūgštis
Saugo nuo lipidų oksidacijos proceso pasekmių, mažina laisvųjų radikalų toksinį 
poveikį audiniams. 

Teaninas 
Aminorūgštis, kuri veikia kaip antioksidantas, gerina galvos kraujagyslių būklę. 

Imbieras
Padeda organizmui kovoti su laisvaisiais radikalais, stabdo ląstelių senėjimo procesus. 
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Sėkmės dėmenys

Su amžiumi susijusių atminties ir dėmesingumo 
sutrikimų profilaktika

Ginkgo biloba
Neuroprotektorius, saugo smegenis nuo senėjimo ir padeda susidaryti 

naujiems ryšiams tarp neuronų. 

L-karnitinas
Aktyvina apykaitos procesus mitochondrijose ir padeda normaliam ląstelių funcionavimui. 

Spirulina
Vingrūnėse esantys antioksidantai padeda išsaugoti ląstelių jaunystę ir lėtina senėjimo procesus.  
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Sėkmės dėmenys

Su amžiumi susijusių atminties ir dėmesingumo 
sutrikimų profilaktika 

Teaninas
Gerina smegenų intelektualias galimybes ir padeda išsaugoti jų aktyvumą. 

Taurinas 
Stabdo galvos smegenų neuronų irimą ir gerina nervinių impulsų perdavimą.

Omega-3 
Polinesočiosios omega-3 riebalų rūgštys – tai ypatingai svarbūs ląstelių membranų 

struktūriniai elementai, kurie padeda ląstelėms atsinaujinti ir palaikyti 

normalų reakcijos greitį. 



4 priežastys įsigyti 
ONESTACK Mental Force

Išsamus kompleksinis 

užduoties sprendimas
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Aiški vartojimo schema ir 
optimalus dozavimas

Aktyviųjų komponentų 

sinerginis poveikis

Gera kaina
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• Mąstykite aiškiai

• Kurkite

• Būkite dėmesingi

• Planuokite

Pereikite į kitą gyvenimo lygį su ONESTACK Mental Force!

• Lengvai pereikite nuo vienos užduoties sprendimo prie kitos

• Išsilaisvinkite nuo pervargimo ir nuovargio 

• Būkite puikios nuotaikos

• Jauskitės nuostabiai




