
Składniki  ColDeKa :

 Witamina D

 Witaminy  K

 Ekstrakt z grzybów Shiitake

 Beta D glukan (β-D glukan)

Coraz wyraźniej zarysowującą się wizją COLWAY w drugiej, wypełnionej sukcesami 

dekadzie naszego Przedsięwzięcia - jest stworzenie szerokiej oferty suplementów, która 

będzie obejmować preparaty zdrowia cieszące się największym zainteresowaniem 

konsumentów, o potwierdzonej skuteczności i oparte o najlepsze z dostępnych surowce. 

W każdym przypadku, kiedy jest to możliwe – oparte o unikalne substraty i receptury.   

Trzymamy się konsekwentnie naszego motto, które rozszerza hipokratejską mądrość: „jesteś 

tym co jesz” – w dążenie do: „jesteś tym, co przyswoisz”.  Poszukujemy zatem surowców 

naturalnych i jak najbardziej biodostępnych.  Czerpiemy z porad plejady naszych autorytetów 

naukowych, z obserwacji tego, co dzieje się w krajach Dalekiego Wschodu, które kształtują 

najnowsze trendy w medycynie zdrowia i wykorzystujemy każdą możliwość prześlizgnięcia się 

przez coraz mniej przychylne witaminom, suplementom i minerałom legislatywy unijne.   

ColDeKa to suplement diety, którego najistotniejszą funkcją jest wspomaganie układu 

odpornościowego.  Zawiera wyłącznie naturalne i znakomicie przyswajalne substancje, 

na których większość występuje w niemal całej populacji europejskiej deficyt.  



Rola zawartych składników: 

Witamina D - powstaje w  skórze człowieka pod wpływem promieni słonecznych. W naszej 

strefie klimatycznej niestety ilość światła słonecznego mało komu wystarcza na zaspokojenie 

biologicznych potrzeb organizmu w tym zakresie.  Niedobór witaminy D jest powszechny 

u osób w każdym wieku, zwłaszcza u tych, których aktywność na świeżym powietrzu jest 

ograniczona. Naukowcy szacują, że 50% ogólnej populacji jest zagrożona niedoborem 

witaminy D, a odsetek ten wzrasta w populacji podwyższonego ryzyka (osoby starsze i osoby 

z ciemniejszą skórą). Są to oficjalne dane WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), która powoli 

i niechętnie, lecz ogłosiła wreszcie światu komunikat, który we właściwym odczytaniu go jest 

… oficjalnym ogłoszeniem „epidemii” awitaminozy D. Niedobór witaminy D w przypadkach

skrajnych jest np. przyczyną krzywicy u dzieci - stanu, w którym tkanki kostne nie są słabe, 

bo  niewystarczająco zmineralizowane, c prowadzi do deformacji.  

Witamina  D już w dawce suplementacyjnej: 

 łagodzi stany zapalne,

 obniża ryzyko niektórych nowotworów, czy chorób autoimmunologicznych,

jak cukrzyca tupu I, reumatoidalne zapalenie stawów, czy stwardnienie rozsiane

 korzystnie wpływa na materiał genetyczny komórek

Witamina K (a ściślej K2) - jest ważnym dodatkiem do witaminy D i bioregulatorem jej 

przyswajalności, szczególnie wespół z wapniem.  Działanie biologiczne K2 jest również 

osłabiane przez niedobory witaminy D, dlatego te dwa symbiotyczne komponenty żywieniowe 

powinny zawsze pojawiać się w naszych posiłkach razem. Deficyt (śladowej wszak w naszym 

pożywieniu) witaminy K2 może być tak samo niebezpieczny przede wszystkim dla naszej 

gospodarki wapniem, jak niedobór witaminy D. Witamina K jest istotna dla wytrzymałości 

kości, zdrowia tętnic i naczyń krwionośnych. Odgrywa rolę w innych procesach biologicznych 

takich, jak odnowa tkanek, wzrost komórek. Działa wspomagająco w ciąży i jest ważna 

w profilaktyce raka. Witamina K  w postaci menachinonu (MK7) i  fitochinonu nie jest 

toksyczna nawet w dużych dawkach. 



Ekstrakt z grzybów Shiitake  - oprócz wysokiej zawartości idealnie biodostępnych witamin 

D,B3 i niacyny,  (to ich dodatek w składzie ColDeKi, nie sumowany w tabelce!) zapewnia także 

wiele dodatkowych dobroczynnych efektów zdrowotnych wynikających z działania tego 

niezwykłego grzyba, wykorzystywanego od wieków w medycynie Dalekiego Wschodu. 

Shiitake stymulują układ odpornościowy i wzmacniają go, zapobiegają miażdżycy, czyli np. 

zawałowi serca czy udarowi mózgu. 

Mamy w ColDece także lentinan (inaczej beta-D-glukan) czyli organiczny związek chemiczny 

 z grupy polisacharydów, doceniany w profilaktyce  przeciwnowotworowej i wspieraniu układu 

odpornościowego. Źródłami całkowicie naturalnego beta-D-glukanu w suplemencie ColDeKa 

są wspomniane Shiitake oraz ekstrakt z drożdży Sacchromyces cerevisiae, standaryzowany 

właśnie na zawartość tej substancji. 

Najważniejsze właściwości wynikające ze spożywania suplementu diety ColDeKa: 

 wzmacnia odporność organizmu

 wzmacnia układ kostny

 wspomaga układ krwionośny, poprawia mikrokrążenie krwi

 wspomaga regenerację tkanek

 łagodzi stany zapalne

Dla osób składających swój koszyk suplementacyjny jest produkt bardzo atrakcyjny 

o świetnie skompletowanym składzie.  Aby szczęśliwie cieszyć się zdrowiem, warto sięgać już

prewencyjnie teraz po suplementy diety, które w opinii Europejskiego Urzędu ds. 

Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – powinny zawierać substancje, jakie naturalnie znajdują się 

w żywności.  Warto sięgać po kwintesencję wartości odżywczych pokarmu.  Zawsze najlepiej 

po takie spośród nich, które są doskonale przyswajalne  przez nasze organizmy.   


