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Or�ga�nizm�do�ro�słe�go�czło�wie�ka�z Eu�ro�py�Środ�ko�wej�jest�sie�dli�skiem�co�naj�mniej 180�od�mian�grzy�bów,
z któ�rych 12�wy�rzą�dza�nam�sta�łe,�wy�mier�ne�szko�dy.�Jest tak�że�do�mem�dla�ty�się�cy�od�mian�ro�ba�ków�i in�-
nych�pa�so�ży�tów,�z�któ�rych�więk�szość�nie�speł�nia�żad�nych�przy�dat�nych�ustro�jo�wi�funk�cji,�a wszyst�kie
od pew�ne�go�stop�nia�na�mno�że�nia,�sta�ją�się�na�szy�mi�bio�lo�gicz�ny�mi�wro�ga�mi.�

DetoCol Nieinwazyjny, komfortowy w stosowaniu 
preparat pomocny w diecie oczyszczającej 
z pasożytów, grzybów i bakterii.

Toxoplasma gondii Lamblia
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NAJCZĘSTSZE ŹRÓDŁA ZAKAŻEŃ PASOŻYTAMI
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Dlaczego? Ponieważ za sie dla ją m.in. prze wód po kar mo wy, któ ry nie jest je dy nie fa bry ką prze twa rza ją cą po -
karm i miej scem wchła nia nia nie zbęd nych nam sub stan cji od żyw czych, lecz także naj waż niej szą i naj bar dziej
zło żo ną czę ścią na sze go ukła du im mu no lo gicz ne go. Osła bia jąc ten układ, wro go wie bio lo gicz ni pro wa dzą nas
ku uni ce stwie niu. Na wet opi sy wa ne za zwy czaj ja ko ma ło szko dli we pier�wot�nia�ki po tra fią, jak To�xo�pla�sma�gon�-
dii, prze do sta wać się do ło ży ska i uszka dzać płód. W or ga ni zmach osób o osła bio nej od por no ści (np. cho rych
na AIDS) roz mna ża ją się w spo sób nie kon tro lo wa ny. 
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Oprócz pier wot nia ków (np. wie lu od mian lam blii), na sze cia ło po tra fią za sie dlać ob�leń�ce i pła�ziń�ce, z któ rych
kil ka na ście ga tun ków wy wo łu je nie bez piecz ne cho ro by. Je śli na wet niektóre pasożyty są ma ło zna ne lub rzad -
ko wy stę pu ją ce, jak przy�wry by tu ją ce w krwi, na płu cach, wą tro bie i trzu st ce – to cho ro by, któ re wy wo łu ją, na -
le żą już do bar dzo groź nych, zda rza się, że śmier tel nych. 

Or ga ni zma mi pa so żyt ni czy mi, dla któ rych je ste śmy ży wi cie la mi są tak że ko lo nie grzy�bów i ogni ska droż�dży�cy
oraz nie po żą da ne bak�te�rie. O fak cie gosz cze nia ich orien tu je my się za zwy czaj do pie ro wtedy, gdy po ja wia ją się
do le gli wo ści, a pro blem zdro wot ny już za ist niał. 
Prze by te cho ro by lub wy nisz cza ją cy tryb ży cia po wo du ją ob ni że nie od por no ści im mu no lo gicz nej. Za kwa sze -
nie or ga ni zmu, a tak że le kar stwa, w tym an ty bio ty ki, po któ re się ga my przy za ra że niach, nie rzad ko też przy wca -
le ich nie wy ma ga ją cych sta nach za pal nych, rów nież osła bia ją si ły obron ne or ga ni zmu. Nie wła ści wy spo sób
od ży wia nia się jest przy czy ną de re gu la cji flo ry bak te ryj nej w je li tach. 

Candida albicans

Obleniec Płaziniec
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To są główne przyczyny nadmiernego rozwoju populacji pasożytów. Te same czynniki powodują coraz częstsze
grzybice, kandydozy i inne drożdżyce – problem już dziś powszechny, wyrażający się stanem organizmu, który
naraża nas na rozwój chorób znacznie poważniejszych.  

NAJCZĘSTSZE OBJAWY ZAKAŻEŃ PASOŻYTAMI
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Świa do mość zdro wot na ukształ to wa na przez tren dy w me dy cy nie XX wie ku ka za ła nam wie rzyć, że od ro ba cza
się psy i ko ty, ewen tu al nie dzie ci, zaś u do ro słych pa so ży ty nie sta no wią za zwy czaj pro ble mu tak, jak by śmy po -
win ni być ich do bry mi go spo da rza mi i ży wi cie la mi. To się jed nak zmie nia. Obec nie już Świa to wa Or ga ni za cja
Zdro wia alar mu je, że pa so ży ty i ro ba ki są jed ną z naj częst szych przy czyn za pa da nia na cho ro by bę dą ce bez po -
śred nim za gro że niem dla lu dzi. Aż 90 proc. świa to wej po pu la cji mo że być ich no si cie la mi, a na wet 80% cho rób
ma z ni mi etio lo gicz ny zwią zek. Szcze gól nie ba da nia po waż nych cho rób ukła du im mu no lo gicz ne go (np. AIDS)
oraz scho rzeń ukła du po kar mo we go i wą tro by – do wio dły, że or ga ni zmy ta kie, jak Can�di�da�al�bi�cans są w na -
szym ustro ju ab so lut nie nie po żą da ne, że nie wol no nam lek ce wa żyć grzy bic, droż dżyc, a na wet nie win nych
na po zór ple śnia wek. 
Pro fi lak ty ka zdro wot na w XXI wie ku już po świę ca du żo uwa gi oczysz cze niu or ga ni zmu z nie po żą da nych go ści,
z or ga ni zmów, któ re na nas pa so ży tu ją i w naj lep szym wy pad ku za bu rza ją na sze pro ble my me ta bo licz ne i okra -
da ją na sze ko mór ki z po trzeb nych im sub stan cji od żyw czych: pro te in, wę glo wo da nów, mi kro ele men tów i wi -
ta min. W naj gor szym zaś, wpę dza ją nas w bar dzo po waż ne cho ro by!
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Korzyści z oczyszczania organizmu z pasożytów, grzybów, drożdżaków, bakterii i wydalanych przez nie produktów
przemiany ich materii, bardzo często toksyn – są bezpośrednie i nie podlegające dyskusjom, a co najważniejsze,
bardzo szybko odczuwalne przez nas obiektywnie. 
Do tych korzyści należą:
● wyraźna poprawa samopoczucia, 
● stabilizacja układu nerwowego,
● poprawa apetytu i przemiany materii, 
● lepsze funkcjonowanie układu wydalniczego
● ustępowanie szeregu dolegliwości takich jak: migreny, stany depresyjne i rozdrażnienia, wysypki, swędzenie

skóry i odbytu, uporczywy kaszel, bóle brzucha, nudności, wzdęcia, biegunki; nieprzyjemny zapach ciała 
i z ust, nadmierne pocenie się, wypadanie włosów, zapalenia paznokci, częste oddawanie moczu, trądzik
młodzieńczy, łuszczyce, zaburzenia cyklu miesiączkowego, katar sienny, alergie, utrudnione oddychanie,
zgrzytanie zębami, a przede wszystkim podatność na nawracające zapalenia dróg rodnych i moczowych,
infekcje i przeziębienia

● natychmiastowa poprawa wchłaniania się substancji odżywczych, czyli efektów zdrowego odżywiania się 
i suplementacji.  
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COLWAY uzu peł nia swo ją ofer tę su ple men ta cyj ną o DetoCol, pre pa rat po ma ga ją cy w oczysz cza niu or ga ni zmu
z pa so ży tów, grzy bów, droż dża ków i nie po żą da nych bak te rii. Zo stał on skom po no wa ny wy łącz nie z na tu ral nych
skład ni ków ro ślin nych, któ rych więk szość sto so wa na by ła od wie ków w me dy cy nie lu do wej, kie dy nie za sta na -
wia no się, czy grzy by i ro ba ki na pew no na le ży z or ga ni zmu usu wać. 
Oprócz po mo cy w sto so wa niu die ty oczysz cza ją cej, kom po nen ty uży te w DetoCol-u ce chu ją się licz ny mi, ofi -
cjal nie uzna ny mi i do zwo lo ny mi do pu bli ko wa nia (rów nież na ety kie tach pro duk to wych) tzw. „oświad cze nia mi
zdro wot ny mi”, któ rych se lek cja pod le ga w Unii Eu ro pej skiej bar dzo su ro wym kry te riom. Ozna cza to, że opi sa ne
ni żej ich dzia ła nia zwe ry fi ko wa ne zo sta ły w wy ni kach ta kich ba dań na uko wych, ja kie ak cep tu je Eu ro pej ski Urząd
ds. Bez pie czeń stwa Żyw no ści (EFSA), co nie jest w przy pad ku skład ni ków sto so wa nych w su ple men tach die ty
zja wi skiem zbyt czę stym. 
Są to: 

Drzewo�mrówkowe Tabebuia�avellanedae (drzewo ipe):
● zwiększa wydalanie wody przez nerki, przez co wspomaga 

oczyszczanie organizmu,
● przyczynia się do ochrony organizmu przed czynnikami 

zewnętrznymi
● przyczynia się do dobrego samopoczucia psychicznego 

i fizycznego

Kurkuma Curcuma�longa (ostryż długi):
● pomaga kontrolować reakcje zapalne organizmu
● ma silne właściwości antyoksydacyjne
● pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania 

układu odpornościowego.
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Mniszek�lekarski�(Taraxacum�officinale�Weber):
● ma właściwości przeciwzapalne
● pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji układu moczowego

przez co przyczynia się do oczyszczania organizmu
● przyczynia się do ochrony DNA, białek i lipidów przed

uszkodzeniem oksydacyjnym

Czosnek�(Allium�sativu�L.):
● przyczynia się do utrzymania zdrowej wątroby
● wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
● może przyczynić się do zachowania równowagi mikrobiologicznej 

w jelitach i do obrony przed szkodliwym mikroorganizmem
(bakterie, grzyby)

Lukrecja�gładka�(Glycyrrhiza�glabra):
● wspiera system odpornościowy
● ma znaczące właściwości antyoksydacyjne.
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Fiołek�trójbarwny�(Viola�tricolor):
● przyczynia sią do utrzymania prawidłowej diurezy.

Mięta�pieprzowa�(Mentha�piperita):
● wspomaga układ odpornościowy.

Czystek�(Cistus�L):
● jest źródłem przeciwutleniaczy, które przyczyniają się 

do całkowitej zdolności antyoksydacyjnej organizmu i mogą
pomóc wzmocnić obronę organizmu.
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Do�dać�na�le�ży,�iż�w DetoColu�za�sto�so�wa�ny�zo�stał�olej�z czyst�ka�po�zy�ski�wa�ny�me�to�dą�eks�trak�cji�w sta�nie�nad�kry�-
tycz�nym�z po�mo�cą�CO₂.�Jest�to�me�to�da�kosz�tow�na�i je�dy�na�ze�zna�nych,�któ�ra�po�zwa�la�nawy�do�by�cie�ab�so�lu�tu�z sub�-
stan�cji�ole�istych.�Ole�je�eks�tra�ho�wa�ne�w sta�nie�nad�kry�tycz�nym�ce�chu�je�na�wet�kil�ku�na�sto�krot�nie�więk�sza�za�war�tość
nie�któ�rych�sub�stan�cji�w sto�sun�ku�do olei�tło�czo�nych�lub�ra�fi�no�wa�nych.�COLWAY�jest�je�dy�ną�obec�nie�w Eu�ro�pie�fir�mą,
któ�ra�sto�su�je�tak�po�zy�ski�wa�ny�olej�z czyst�ka�w su�ple�men�cie�die�ty.�
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Formuła suplementacyjna preparatu: 
DetoCol jest pre pa ra tem prze zna czo nym do po mo cy w die cie oczysz cza ją cej z pa so ży tów, grzy bów i bak te rii
w wa run kach do mo wych. Nie jest le kiem od ro ba cza ją cym, lecz nie in wa zyj nym i nie su pre syj nym suplementem
diety. Jeżeli sto su je się go w po rach i ilo ściach za le ca nych – nie powoduje ani sen sa cji żo łąd ko wych, ani uczu -
cia dys kom for tu. Ist nie ją licz ne pro gra my oczysz cza ją ce, od grzy bia ją ce i od ro ba cza ją ce, któ re przy no szą efek ty
szyb sze i bar dziej spek ta ku lar ne, lecz są też mniej lub bar dziej, ale za wsze uciąż li we dla osób im się pod da ją -
cych. Ro lą DetoColu jest po móc oczy ścić or ga nizm po wo li, na prze strze ni mie sią ca, bez ko niecz no ści gło dó -
wek, wy mu sza nych wy próż nień i ja kiej kol wiek zmia ny try bu ży cia. De dy ko wa ny jest on oso bom chcą cym
oczysz czać swój or ga nizm w wa run kach do mo wych i w spo sób jak naj mniej dla nich kło po tli wy. 

Sposób stosowania:
Dla osią gnię cia opty mal nych efek tów na le ży sto so wać się ści śle do za le ceń spo ży wa nia pre pa ra tu. Opa ko wa -
nie za wie ra trzy�ro�dza�je�kap�su�łek�w trzech�ozna�ko�wa�nych�od�mien�nie�ro�dza�jach�bli�strów. Prze zna czo nych
do spo ży cia w trzech po rach dnia i ozna czo nych: „ra no”, „po łu dnie” i „wie czór”. Oczy wi ście dla każ de go in dy wi -
du al nie, po ry te mo gą ozna czać coś in ne go. Cho dzi je dy nie o to, by za cho wać każ do dnio wo ta ką wła śnie ko lej -
ność spo ży wa nia kap su łek, w zgodzie z własnym rytmem dobowym, ale zawsze w kilkugodzinnych odstępach
czasu. Dla sku tecz no ści DetoColu ma zna cze nie za cho wa nie dys cy pli ny ta kie go sto so wa nia go oraz sys te ma -
tycz ność. 
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Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcję – 1 kapsułkę z każdego rodzaju:

Składnik – kapsułka „RANO” Zawartość w 1kaps.*
Olej z czystka 150 mg

Składnik – kapsułka „POŁUDNIE” Zawartość w 1kaps.*
Ekstrakt z kory drzewa mrówkowego 150 mg
Ekstrakt z mniszka lekarskiego 100 mg
Ekstrakt z ostryżu długiego, w tym: 75 mg
• kurkuminoidy 30 mg
Ekstrakt z bylicy piołunu 15 mg

Składnik – kapsułka „WIECZÓR” Zawartość w 1kaps.*
Ekstrakt fiołka trójbarwnego 150 mg
Ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej, w tym: 100 mg
• kwas glicyryzynowy 10 mg
Ekstrakt z mięty pieprzowej 50 mg
Ekstrakt z czosnku, w tym: 50 mg
• allicyna 1 mg

*Nie ustalono % Referencyjnych Wartości Spożycia (RWS)
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Przeznaczenie:
Pre�pa�rat�jest�prze�zna�czo�ny�dla�osób�do�ro�słych.�Jed�no�opa�ko�wa�nie�DetoCol za�wie�ra�ją�ce 30�+ 30�+ 30�kap�su�łek
prze�zna�czo�ne�jest�do zu�ży�cia�w cią�gu 30�dni�z za�cho�wa�niem�dys�cy�pli�ny�sto�so�wa�nia�po jed�nej�kap�suł�ce�w trzech
po�rach�dnia.�Ta�kie�spo�ży�wa�nie�DetoColu�w cią�gło�ści 30-to�dnio�wej�za�le�ca�się�po�wta�rzać 3x�w cią�gu�ro�ku.�Nie
na�le�ży�prze�kra�czać�za�le�ca�nej�por�cji�do spo�ży�cia�w cią�gu�do�by.�Su�ple�ment�die�ty�nie�mo�że�być�sto�so�wa�ny�ja�ko
sub�sty�tut�zróż�ni�co�wa�nej�die�ty.�Za�le�ca�się�zrów�no�wa�żo�ny�spo�sób�ży�wie�nia�i zdro�wy�tryb�ży�cia.�

Profilaktyka:
Oso�bom,�któ�re�w prze�szło�ści�za�ra�ża�ły�się�pa�so�ży�ta�mi�ta�ki�mi,�jak:�nu�że�niec�ludz�ki�(De�mo�dex�fol�li�cu�lo�rum)�i nu�-
że�niec�krót�ki (De�mo�dex�bre�vis),�wło�so�głów�ka (Tri�chu�ris�tri�chiu�ra),�a szcze�gól�nie�przy�wra�mi,�oso�bom�spo�ży�wa�-
ją�cym�su�ro�we�mię�so�lub�ry�by,�za�le�ca�się�pro�fi�lak�tycz�nie�przyjmować�DetoCol�sys�te�ma�tycz�nie,�co�dru�gi�mie�siąc.�
Po�zużyciu�całego�opakowania�wskazana�jest�nie�krótsza�niż�miesięczna�przerwa�przed�rozpoczęciem�spożywania
kolejnego.��

Przeciwwskazania:
Su�ple�men�tu�nie�na�le�ży�sto�so�wać�ja�ko�śro�dek�od�ro�ba�cza�ją�cy�od owsi�ków�i in�nych�pa�so�ży�tów�dzie�cię�cych.�Pre�-
pa�rat�nie�jest�rów�nież�za�le�ca�ny�do wal�ki�z ta�siem�cem.�W każ�dym�z ta�kich�przy�pad�ków�na�le�ży�zgło�sić�się�po po�-
ra�dę�do wła�ści�we�go�le�ka�rza.�Nie�za�le�ca�się�sto�so�wa�nia�pre�pa�ra�tu�przez�ko�bie�ty�w cią�ży�i kar�mią�ce�pier�sią.�

Wrażliwość na składniki preparatu:
Dzia�ła�nie�pro�duk�tu�mo�że�być�róż�ne�u każ�dej�oso�by.�W ra�zie�uczu�le�nia�na któ�ry�kol�wiek�skład�nik�lub�trwa�ją�ce�dłu�-
żej�niż�dwa�dni�roz�wol�nie�nia�przy wy�próż�nia�niu�–�na�le�ży�prze�rwać�spo�ży�wa�nie�pre�pa�ra�tu.�

Skład ni ki: że�la�ty�na�ry�bia�(kap�suł�ki�twar�de),�olej�z czyst�ka,�eks�trakt 4: 1�z ko�ry�drze�wa�mrów�ko�we�go,�eks�trakt 4: 1�z fioł�-
ka�trój�barw�ne�go,�eks�trakt�z ko�rze�nia�lu�kre�cji�gład�kiej�stan�da�ry�zo�wa�ny�na 10�%�kwa�su�gli�cy�ry�zy�no�we�go,�eks�trakt 4:1
z mnisz�ka�le�kar�skie�go,�że�la�ty�na�wie�przo�wa�(kap�suł�ki�mięk�kie),�eks�trakt�z ostry�żu�dłu�gie�go�stan�da�ry�zo�wa�ny�na 40%�kur�-
ku�mi�no�idów,�eks�trakt 4: 1�z mię�ty�pie�przo�wej,�eks�trakt�z czosn�ku�stan�da�ry�zo�wa�ny�na 2%�al�li�cy�ny,�sub�stan�cja�prze�ciw�-
zbry�la�ją�ca�– wę�glan�wap�nia,�eks�trakt 4:1�z czę�ści�na�ziem�nych�by�li�cy�pio�łu�nu.
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Nie�za�wie�ra�glu�te�nu�i ste�ary�nia�nu�ma�gne�zu.�Z uwa�gi�na za�war�tość�że�la�ty�ny�wie�przo�wej�w jed�-
nym�z ro�dza�jów�kap�su�łek�pre�pa�rat�nie�jest�prze�zna�czo�ny�dla�we�gan.�Pro�dukt�wy�twa�rza�ny�jest
w re�żi�mie�far�ma�ko�lo�gicz�nym.�Re�cep�tu�ra�kon�sul�to�wa�na�hel�min�to�lo�gicz�nie.
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