
 

 

 

Nieinwazyjny, komfortowy w stosowaniu preparat pomocny w diecie oczyszczającej z 

pasożytów, grzybów i bakterii. 

 

 

  

 

 MATERIAŁY INFORMACYJNE 

 

Organizm dorosłego człowieka z Europy Środkowej jest siedliskiem co najmniej 180 odmian grzybów, 

z których 12 wyrządza nam stałe, wymierne szkody. Jest także domem dla tysięcy odmian robaków i 

innych pasożytów, z których większość nie spełnia żadnych przydatnych ustrojowi funkcji, a wszystkie 

od pewnego stopnia namnożenia, stają się naszymi biologicznymi wrogami. 

 

 

http://bit.ly/DetoCol


 

 

 

 

Dlaczego? Ponieważ zasiedlają m.in. przewód pokarmowy, który nie jest jedynie fabryką przetwarza 

jącą pokarm i miejscem wchłaniania niezbędnych nam substancji odżywczych, lecz także 

najważniejszą i najbardziej złożoną częścią naszego układu immunologicznego.  

 

Osłabiając ten układ, wrogowie biologiczni prowadzą nas ku unicestwieniu. Nawet opisywane 

zazwyczaj jako mało szkodliwe pierwotniaki potrafią, jak Toxoplasma gondii, przedostawać się do 

łożyska i uszkadzać płód. W organizmach osób o osłabionej odporności (np. chorych na AIDS) 

rozmnażają się w sposób niekontrolowany. 

 

 



 

 

Oprócz pierwotniaków (np. wielu odmian lamblii), nasze ciało potrafią zasiedlać obleńce i płazińce, z 

których kilkanaście gatunków wywołuje niebezpieczne choroby. Jeśli nawet niektóre pasożyty są mało 

znane lub rzadko występujące, jak przywry bytujące w krwi, na płucach, wątrobie i trzustce – to 

choroby, które wywołują, należą już do bardzo groźnych, zdarza się, że śmiertelnych. 

 

 

 

 



Organizmami pasożytniczymi, dla których jesteśmy żywicielami są także kolonie grzybów i 

ogniska drożdżycy oraz niepożądane bakterie. O fakcie goszczenia ich orientujemy się zazwyczaj 

dopiero wtedy, gdy pojawiają się dolegliwości, a problem zdrowotny już zaistniał. 

 

Przebyte choroby lub wyniszczający tryb życia powodują obniżenie odporności immunologicznej. 

Zakwaszenie organizmu, a także lekarstwa, w tym antybiotyki, po które sięgamy przy zarażeniach, 

nierzadko też przy wcale ich nie wymagających stanach zapalnych, również osłabiają siły obronne 

organizmu. Niewłaściwy sposób odżywiania się jest przyczyną deregulacji flory bakteryjnej w jelitach. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 



 

 

 

Świadomość zdrowotna ukształtowana przez trendy w medycynie XX wieku kazała nam wierzyć, że 

odrobacza się psy i koty, ewentualnie dzieci, zaś u dorosłych pasożyty nie stanowią zazwyczaj 

problemu tak, jak byśmy powinni być ich dobrymi gospodarzami i żywicielami.  

To się jednak zmienia.  

 

Obecnie już Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że pasożyty i robaki są jedną z najczęstszych 

przyczyn zapadania na choroby będące bez pośrednim zagrożeniem dla ludzi. Aż 90 proc. światowej 

populacji może być ich nosicielami, a nawet 80% chorób ma z nimi etiologiczny związek. Szczególnie 

badania poważnych chorób układu immunologicznego (np. AIDS) oraz schorzeń układu pokarmowego 

i wątroby – dowiodły, że organizmy takie, jak Candida albicans są w naszym ustroju absolutnie 

niepożądane, że nie wolno nam lekceważyć grzybic, drożdżyc, a nawet niewinnych na pozór 

pleśniawek.  

 



Profilaktyka zdrowotna w XXI wieku już poświęca dużo uwagi oczyszczeniu organizmu z 

niepożądanych gości, z organizmów, które na nas pasożytują i w najlepszym wypadku zaburzają 

nasze problemy metaboliczne i okradają nasze komórki z potrzebnych im substancji odżywczych: 

protein, węglowodanów, mikroelementów i witamin. W najgorszym zaś, wpędza ją nas w bardzo 

poważne choroby! 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

COLWAY uzupełnia swoją ofertę suplementacyjną o DetoCol, preparat pomagający w oczyszczaniu 

organizmu z pasożytów, grzybów, drożdżaków i niepożądanych bakterii. Został on skomponowany 

wyłącznie z naturalnych składników roślinnych, których większość stosowana była od wieków w 

medycynie ludowej, kiedy nie zastanawiano się, czy grzyby i robaki na pewno należy z organizmu 

usuwać. 

 



Oprócz pomocy w stosowaniu diety oczyszczającej, komponenty użyte w DetoCol-u cechują się 

licznymi, oficjalnie uznanymi i dozwolonymi do publikowania (również na etykietach produktowych) 

tzw. „oświadczeniami zdrowotnymi”, których selekcja podlega w Unii Europejskiej bardzo surowym 

kryteriom. Oznacza to, że opisane niżej ich działania zweryfikowane zostały w wynikach takich badań 

naukowych, jakie akceptuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), co nie jest w 

przypadku składników stosowanych w suplementach diety zjawiskiem zbyt częstym. 

 

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. 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

Dodać należy, iż w DetoColu zastosowany został olej z czystka pozyskiwany metodą ekstrakcji w 

stanie nadkrytycznym z pomocą CO₂. Jest to metoda kosztowna i jedyna ze znanych, która 

pozwala na wydobycie absolutu z substancji oleistych. 

 

Oleje ekstrahowane w stanie nadkrytycznym cechuje nawet kilkunastokrotnie większa 

zawartość niektórych substancji w stosunku do olei tłoczonych lub rafinowanych. COLWAY jest jedyną 

obecnie w Europie firmą, która stosuje tak pozyskiwany olej z czystka w suplemencie diety. 

 



 

 

 

 

 

Formuła suplementacyjna preparatu: 

 

DetoCol jest preparatem przeznaczonym do pomocy w diecie oczyszczającej z pasożytów, grzybów i 

bakterii w warunkach domowych. Nie jest lekiem odrobaczającym, lecz nieinwazyjnym i 

niesupresyjnym suplementem diety.  

 

Jeżeli stosuje się go w porach i ilościach zalecanych – nie powoduje ani sensacji żołądkowych, ani 

uczucia dyskomfortu. Istnieją liczne programy oczyszczające, odgrzybiające i odrobaczające, które 

przynoszą efekty szybsze i bardziej spektakularne, lecz są też mniej lub bardziej, ale zawsze uciążliwe 

dla osób im się poddających.  

 

Rolą DetoColu jest pomóc oczyścić organizm powoli, na przestrzeni miesiąca, bez konieczności 

głodówek, wymuszanych wypróżnień i jakiejkolwiek zmiany trybu życia. Dedykowany jest on osobom 

chcącym oczyszczać swój organizm w warunkach domowych i w sposób jak najmniej dla nich 

kłopotliwy. 

 



Sposób stosowania: 

Dla osiągnięcia optymalnych efektów należy stosować się ściśle do zaleceń spożywania preparatu. 

Opakowanie zawiera trzy rodzaje kapsułek w trzech oznakowanych odmiennie rodzajach 

blistrów. Przeznaczonych do spożycia w trzech porach dnia i oznaczonych: „rano”, „południe” i 

„wieczór”. Oczywiście dla każdego indywidualnie, pory te mogą oznaczać coś innego. Chodzi jedynie 

o to, by zachować każdodniowo taką właśnie kolejność spożywania kapsułek, w zgodzie z własnym 

rytmem dobowym, ale zawsze w kilkugodzinnych odstępach czasu. Dla skuteczności DetoColu ma 

znaczenie zachowanie dyscypliny takiego stosowania go oraz systematyczność. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Przeznaczenie: 

Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych. Jedno opakowanie DetoCol zawierające 30 + 30 + 30 

kapsułek przeznaczone jest do zużycia w ciągu 30 dni z zachowaniem dyscypliny stosowania po 

jednej kapsułce w trzech porach dnia.  

 

Takie spożywanie DetoColu w ciągłości 30-to dniowej zaleca się powtarzać 3x w ciągu roku. Nie 

należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Suplement diety nie może być 

stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy 

tryb życia. 

 



Profilaktyka: 

Osobom, które w przeszłości zarażały się pasożytami takimi, jak: nużeniec ludzki (Demodex 

folliculorum) i nużeniec krótki(Demodex brevis), włosogłówka (Trichuris trichiura), a 

szczególnie przywrami, osobom spożywającym surowe mięso lub ryby, zaleca się profilaktycznie 

przyjmować DetoCol systematycznie, co drugi miesiąc. Po zużyciu całego opakowania wskazana jest 

nie krótsza niż miesięczna przerwa przed rozpoczęciem spożywania kolejnego. 

 

 

Przeciwwskazania: 

Suplementu nie należy stosować jako środek odrobaczający od owsików i innych pasożytów 

dziecięcych. Preparat nie jest również zalecany do walki z tasiemcem. W każdym z takich przypadków 

należy zgłosić się po poradę do właściwego lekarza. Nie zaleca się stosowania preparatu przez 

kobiety w ciąży i karmiące piersią. 

 

 

Wrażliwość na składniki preparatu: 

Działanie produktu może być różne u każdej osoby. W razie uczulenia na którykolwiek składnik lub 

trwające dłużej niż dwa dni rozwolnienia przy wypróżnianiu – należy przerwać spożywanie preparatu. 

 

 
Składniki: żelatyna rybia (kapsułki twarde),  

olej z czystka, ekstrakt 4: 1 z kory drzewa mrówkowego, ‘ 

ekstrakt 4: 1 z fiołka trójbarwnego,  

ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej standaryzowany na 10 % kwasu glicyryzynowego,  

ekstrakt 4:1 z mniszka lekarskiego,  

żelatyna wieprzowa (kapsułki miękkie),  

ekstrakt z ostryżu długiego standaryzowany na 40% kurkuminoidów,  

ekstrakt 4: 1 z mięty pieprzowej, ekstrakt z czosnku standaryzowany na 2% allicyny,  

substancja przeciwzbrylająca – węglan wapnia,  

ekstrakt 4:1 z części naziemnych bylicy piołunu. 

 

 

 

 



 
 
 
Nie zawiera glutenu i stearynianu magnezu. Z uwagi na zawartość żelatyny wieprzowej w jednym z 
rodzajów kapsułek preparat nie jest przeznaczony dla wegan. Produkt wytwarzany jest w reżimie 

farmakologicznym. Receptura konsultowana helmintologicznie.  

 


