TERMÉKKATALÓGUS

A MORINDA 1996 ÓTA HOZ ÁLDÁST A VILÁGRA ÚTTÖRŐ,
INNOVATÍV EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ MEGOLDÁSAIVAL.
IKONIKUS TERMÉKÜNK, A TAHITIAN NONI® ORIGINAL
MELLETT A MORINDA SZÁMOS EGYÉB LEHETŐSÉGET

®

KÍNÁL A JOBB EGÉSZSÉG ÉS MEGJELENÉS ELÉRÉSE
ÉRDEKÉBEN.
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1996-ban

a Morinda bemutatta a modern világnak Tahiti
szigetének csodáját: a noni gyümölcsöt.

Ez a trópusi szupergyümölcs vált a Morinda alapításának alapkövévé, amely
nagyrabecsült érték a gyógyászati hagyományban egyaránt. A Tahitian Noni® Juice
hamar a Morinda zászlóshajójává vált, és mind a mai napig az is maradt rohanó
világunk étrend-kiegészítőjeként.
A noni gyümölcs felfedezése nemcsak a Morinda számára volt mérföldkő, hanem
megváltoztatta az egész világot.
Ez a felfedezés vezet minket ma is.
A noni bevezetése megtanított minket arra, hogy a világ tele van felderítendő
csodákkal. A Morindánál elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy megtaláljuk a
természet kincseit, és elhozzuk Önöknek olyan termékek formájában, melyek
vonzóak, praktikusak és hatékonyak. Termékeinket 4 márka öleli fel:
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20

Luxus minőségű kozmetikai
termékek a világ legjobb
összetevőivel

Noni alapú, ikonikus termékeink és
újdonságaink

SUPPLEMENT
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Az AGE képződés folyamatát megcélzó
termékek, melyek segíthetnek abban,
hogy Ön hosszabban és fiatalosabban
élhessen

Étrend-kiegészítők a világ legjobb
forrásaiból az életminőség
javítására
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A NONI AJÁNDÉK!
A noni minden kétséget kizáróan az egyik legfenségesebb kincse a
természetnek. A polinéziaiak életére évezredek óta gyakorolja jótékony hatását, fogyasztóit egészséggel és szépséggel áldja meg.
Francia-Polinézia területét az északon található
Marquesas-szigettől kezdve a délen elterülő Societyszigetekig noni fák borítják. A noni azért terem meg ilyen
bőségesen itt, mert a vulkanikus talaj tápanyagokban
gazdag, a levegő rendkívül tiszta, az esővíz ideális
hőmérsékletű, és a terület nagyrésze ember által
érintetlen. Ezek a ragyogó körülmények tökéletes
feltételeket teremtenek az erős noni fák növekedéséhez,
melyek egészséges, tápanyagokban gazdag gyümölcsöt
teremnek.

A NONI ALKOTÓI
A noni növénynek négy fontos alkotóeleme
van: a gyümölcs, a magkivonat, a magolaj és
a levél. Mindegyik meghatározott előnyöket
biztosít a bőrápolás során, és kombinációjuk
tökéletes harmóniában segít a gyönyörű,
egészséges, ragyogó bőr elérésében.

A noni növény minden eleme – gyümölcse, magjai, levele
meghatározott, egyedi bőrápolási tulajdonságokkal
rendelkezik. A helyi alkalmazás során a noni olyan módon
kondicionálja, szebbé teszi, tisztítja az arcbőrt, ahogy
semelyik más kozmetikai összetevőről nem mondható ez
el. Sőt, a noni képes ragyogóbbá tenni a bőrt, kiemelni
annak természetes szépségét.
A TeMana a világon az első noni alapú szépség- és
bőrápolási márka.
Tekintsük át, hogy a világ egyik nagyraértékelt kincse mit
is tud tenni a bőréért!

ARCTISZTÍTÓ
A RAGYOGÓBB
BŐRÉRT

TONIK
A RAGYOGÓBB
BŐRÉRT

ARCRADÍR
A RAGYOGÓBB
BŐRÉRT

TESTRADÍR
A RAGYOGÓBB
BŐRÉRT

• Nonimag-kivonatot tartalmaz,
amely ragyogó természetes
fényt kölcsönöz a bőrnek

• A nonimag kivonat, a noni
magolaj, a nonilevél-kivonat és
noni gyümölcslé kombinációja
hidratálja és feszesíti a bőrt,
valamint segít megelőzni a
ráncok és az öregségi foltok
megjelenését

• Elősegíti a TeMana
termékek hatékonyabb
felszívódását, főként
az arctisztító és tonik
esetében

• Revitalizálja bőrét ezzel
a bőrnyugtató hatású
tusfürdő gél segítségével!

• A nonilevél-kivonat, a noni
magolaj és a noni gyümölcslé
segít a bőr kondicionálásában
• Segít a bőrt megtisztítani
a szennyeződésektől és a
zsírosodástól, emellett hidratálja
és halványítja a bőrön található
sötétebb foltokat
• Eltávolítja az elhalt hámsejteket,
csökkenti a bőr fénytelenségét
• Rózsaillattal kényezteti bőrét,
tiszta, friss érzést biztosít,
előkészíti a bőrt a Tonik
hatásának kifejtésére
• Napi használat mellett
simábbnak, puhábbnak, és
ragyogóbbnak láthatja bőrét

GYÜMÖLCS:
a noni gyümölcs számos összetevővel rendelkezik, melyek
kondicionáló, hidratáló, öregedést késleltető tulajdonságúak, és
minden bőrtípuson használhatóak. A noni gyümölcs leve tisztító
hatású, és segít a bőrtónus kiegyenlítésében.

• Segít eloszlatni a bőr
természetes olajait az
egyenletes, tiszta bőrtónus
érdekében
• Halványítja az öregségi foltokat,
melyeket a káros környezeti
hatások okoznak
• Segít a tiszta és egyenletes
bőr megőrzésében, elősegíti a
Szérum felszívódását

• Nonimag-kivonat
tartalmának
köszönhetően tisztává és
ragyogóvá varázsolja az
arcbőrt
• Az első olyan arcradír a
világon, mely nonimag
port tartalmaz.
110 g

• Nemcsak nonimagkivonatot, de bőrfinomító
hatású nonimag port is
tartalmaz
• Minden egyes tusolás
alkalmával segít az elhalt
hámsejtek eltávolításában,
így javítva a noni
összetevők felszívódását
és a bőr puhaságát,
miközben ragyogóvá
varázsolja azt.
200 g

• Napi használatával ragyogóbb
arcszínt tapasztalhat
150 ml

110 g

MAGKIVONAT:
remek bőröregedést késleltető. Segít csökkenteni az öregségi
foltok láthatóságát és az újabbak képződését. Segít továbbá a
bőr rugalmasságának növelésében.

LEVÉL:
megnyugtatja az irritált bőrt és csökkenti a puffadtságát,
továbbá javítja keringését, valamint segít javítani a bőr
természetes regenerálódási képességét az öregedés jeleinek
(finom ráncok és öregségi foltok) feltűnésekor.

MAGOLAJ:
mélyen hidratáló, és a transzdermális tulajdonságának
köszönhetően a bőr mély rétegeiben fejti ki hatását.
Kondicionálja a bőrt, csökkenti a puffadtságát, és áthatol a bőr
vastag rétegein, hogy az általa bevitt hatóanyagok még jobban
fel tudjanak szívódni.
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BŐRÁPOLÁS,

SZÉRUM A RAGYOGÓBB BŐRÉRT
A TeMana Noni Szérum magas koncentrációban
a világ egyik leghatékonyabb bőrkondicionáló
összetevőjét tartalmazza, ami nem más, mint a
Tahiti nonimag-kivonat. Ez más, mint a noni magolaj,
mert vízben oldódik, így mélyen hidratálja a bőrt,
gyulladáscsökkentő hatású, ragyogóvá és tisztábbá
varázsolja bőrét. A TeMana Noni Szérum emellett
nonilevél-kivonatot, noni gyümölcslevet, noni magolajat
és arbutint tartalmaz, amely puhábbá teszi a bőrt,
és tündöklő megjelenést kölcsönöz. Napi használata
mellett fiatalosabbnak és ragyogóbbnak láthatja bőrét.

melynek nincs párja

27 ml

ALAPVETŐ BŐRÁPOLÁSI SZETT

arctisztító, tonik, szérum,
hidratáló krém

A TEMANA NONI TERMÉKEK
ARCMASZK A RAGYOGÓBB BŐRÉRT
Minden bőrtípuson használhatóak
A legkoncentráltabb formában tartalmazza a nonimag-kivonatot, egy olyan
természetes összetevőt, mely számos más hatóanyagot megszégyenítő módon segít a
bőr egészségének és szépségének megőrzésében.
Heti rendszerességű alkalmazása során hatékonyabban fejti ki hidratáló hatását az
arcbőr mélyebb rétegeiben is.
Segít megőrizni a bőr rugalmasságát, ragyogását és feszességét, miközben a legjobb
megoldást nyújtja az öregedési foltok elhalványítására.
Egy maszk noni hatóanyag-tartalma egy üveg TeMana Noni szérum hatóanyagának
felel meg.
4 db
10
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Kellemes rózsaillatúak
Színezék- és parabénmentesek

KIEGÉSZÍTŐ BŐRÁPOLÁSI
CSOMAG

szemkörnyékápoló krém,
éjszakai krém, arcmaszk,
testradír, arcradír
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ÉJSZAKAI KRÉM
A RAGYOGÓBB BŐRÉRT
• Segít helyreállítani a nap folyamán az UV-sugárzás
által okozott károsodást, a szennyeződések és a
szárazság miatt kialakuló mikrosérüléseket

TEGYE BŐRÉT
TÜNDÖKLŐVÉ!

• Gazdag formulája segít a bőr természetes
szépségének, rugalmasságának visszaállításában

HIDRATÁLÓ KRÉM
A RAGYOGÓBB BŐRÉRT
• Fényűző, mégis könnyű,
bőrnyugtató hatású krém
rózsaillattal

• Csökkenti az öregségi foltok láthatóságát, és
segít a ráncok elhalványításában, miközben nagy
hatékonysággal varázsolja ragyogóvá az arcbőrt
• Noni gyümölcslevet, magolajat, levélkivonatot és
magkivonatot tartalmaz.
30 g

• Nonimag-kivonatot, nonilevélkivonatot és noni gyümölcslevet
tartalmaz, hogy hidratálja a bőrt és
javítsa rugalmasságát
• Arbutint tartalmaz, mely közismert
arról a tulajdonságáról, hogy
ragyogóbbá teszi a bőrt
• Lágy textúrájú, könnyedén jut be
a bőr mélyebb rétegeibe, és tartja
fenn hidratáltságát
75 ml

SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ KRÉM
A RAGYOGÓBB BŐRÉRT
• Speciális, könnyen felszívódó krém, mely segít
az öregedés jeleinek enyhítésében
• Csökkenti a sötét karikákat a szem alatt, az
öregségi foltokat és a ráncokat
• Olyan összetevőket tartalmaz, mint a noni
gyümölcslé, nonilevél-kivonat, nonimagkivonat és noni magolaj, melyek ragyogóbbá,
feszesebbé varázsolják és hidratálják a bőrt a
szem környékén
15 g

FÉNYVÉDŐ KRÉM
A RAGYOGÓBB
BŐRÉRT SPF 50
• Védelmet nyújt az UVsugárzások okozta
bőrkárosodás ellen
• Amellett, hogy megóvja bőrét
a napsugárzás káros hatásaitól,
segít a foltos, fáradt bőrt
tisztává és ragyogóvá varázsolni
• Shea vaj tartalmának
köszönhetően megóvja a bőrt
a kiszáradástól és a környezeti
stressz hatásaitól
40 ml
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A TEMANA BŐRÁPOLÁSI
RENDSZER HASZNÁLATA
AZ ARC ÉS TEST BŐRÉNEK ÁPOLÁSÁRA

1

Oszlassa el az
Arctisztítót
legalább 1
percen át tartó
masszírozással
a bőrén, majd
öblítse le és törölje
szárazra a bőrét!

14

3

ARCTISZTÍTÓ

2

TONIK

Vigye fel a
Tonikot egy
vattakoronggal a
teljes arcfelületre!

ARCRADÍR

Használja hetente
legalább kétszer
esténként.
Vizes arcbőrén
masszírozással
oszlassa el, majd
öblíte le.
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SZÉRUM

Használjon
két pumpányi
mennyiséget
a Szérumból
az arc teljes
felületén!

4

ARCMASZK

HETI EGYSZER:
Óvatosan helyezze
el az Arcmaszkot
az arcbőrre az esti
4. lépésben történő
Szérum használatát
helyettesítve,
látványosabb
eredmények elérése
érdekében!

10
6

HIDRATÁLÓ
KRÉM

Vigye fel a
Hidratáló
krémet
bőséggel
az arcra és
a nyakra
egyaránt!

8
7

SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ KRÉM

Gyöngéd
mozdulatokkal
dolgozza el a
Szemkörnyékápoló
krémet a szem
körüli érzékeny
bőrfelületen!

ÉJSZAKAI
KRÉM

9

Vigye fel az Éjszakai
krémet bőséggel
az arcra és a nyakra
egyaránt!

FÉNYVÉDÕ
KRÉM

Vigye fel
egyenletesen
a Fényvédő
krémet az arc és
a nyak bőrére,
mielőtt kitenné
bőrét közvetlen
napsugárzásnak!

TESTRADÍR

NAPONTA
EGYSZER:
Dörzsölje át bőrét
a Testradírral egy
törölköző, szivacs
vagy akár a kezek
segítségével, majd
bő vízzel öblítse
le. Tökéletes a
dekoltázs, vállak és
kar felületén!
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C S O DÁ S

ajkak

FOLYÉKONY AJAKRÚZS

A NONI EREJÉVEL

• 100%-ban természetes összetevőket tartalmaz
• Hosszan tartó matt hatást nyújt
• A noni magolaj nyugtató hatásának köszönhetően
egészséges megjelenést kölcsönöz ajkainak
• Olívaolaj hozzáadásával hosszan tartó
hidratáltságot biztosít
• Gazdag, bársonyos textúrája egész nap tartó matt
hatást nyújt

16
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P E AC H
PA S S I O N

TA H I T I A N
TA N

PINK
PEARL

RED
VO LC A N O

DEEP
ORCHID

A puha, csókolnivaló
ajkak tökéletes
ápolást igényelnek.
TeMana egyesíti a
luxus szépséget és a
lenyűgöző előnyöket,
melyektől kirobbanó
formában érezheti
magát.

F O LY É K O N Y
AJAKRÚZS

4 ml

SZÉPSÉG tipp

A TeMana Lips folyékony
ajakrúzs az orcákon és a
szemhéjon is használható!

RENDELÉSHEZ LÁTOGASSON EL A WWW.MORINDA.COM OLDALRA!

17

P E AC H
PA S S I O N

TA H I T I A N
TA N

PINK
PEARL

RED
VO LC A N O

DEEP
ORCHID

Ha már unja a hagyományos
ajakszínező termékeket,
akkor imádni fogja a TeMana
Lips árnyalatokat, melyek
tüzes tahiti naplementéket,
kristálytiszta vizet és homokos
partokat juttatnak eszünkbe.

AJAKRÚZS

TŰNJÖN KI!

SZÁJFÉNY
DEEP
ORCHID
RED
VO LC A N O
PINK
PEARL

TA H I T I A N
TA N

SZÁJFÉNY
• Luxus csillogást nyújt ajkainak
• Az ajkak bőrét ragyogóvá varázsolóés öregedést késleltető összetevőket
tartalmaz
• A noni magolaj nyugtató hatásának
köszönhetően egészséges
megjelenést kölcsönöz ajkainak
• Olívaolaj hozzáadásával hosszan
tartó hidratáltságot biztosít
• A húsos som olajának
felhasználásával segít visszaállítani az
ajkak fiatalos megjelenését
6 ml

P E AC H
PA S S I O N
AJAKRÚZS
• Amellett, hogy gyönyörű
árnyalatokkal kápráztat el,
segít megvédeni ajkait a káros
környezeti hatásoktól, és luxus
ápolást nyújt
• Az ajkak bőrét ragyogóvá
varázsoló- és öregedést
késleltető összetevőket
tartalmaz
• A noni magolaj nyugtató
hatásának köszönhetően
egészséges megjelenést, tartós
fedés kölcsönöz ajkainak
• Az olívaolaj hozzáadásával
hosszan tartó hidratáltságot
biztosít
• Kellemes, narancsos illatú.
4g
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AJAKÁPOLÓ

AJAKRADÍR

• Ajkaink bőre is ugyanolyan fokozott figyelmet érdemel, mint arcbőrünk, ezért
az Ajakápolónkba a Föld legjobb alapanyagait válogattuk össze, hogy kellő
hidratáltságot és fiatalos megjelenést biztosítsunk ajkainak, miközben óvjuk a
káros környezeti hatásoktól
• A noni magolaj megnyugtatja az ajkak bőrét, egészséges megjelenést
kölcsönözve annak
• Az olívaolaj mélyen, hosszan hidratál, puhítja az ajkak bőrét
• Krémes, narancsos illatú

• A TeMana Lips esetében nem egy átlagos
dekorkozmetikai termékvonalról beszélünk
• A kiváló minőségű Ajakradír a noni
jótékony hatását biztosítja
• Megtisztítja az ajkak bőrét, és gyengéden
távolítja el az elhalt hámsejteket, puhává
varázsolva és felkészítve az ajkakat a
smink felvitelére
• A noni magolaj mélyen szívódik fel a bőr
rétegeiben, hosszan fejtve ki bőrnyugtató
és hidratáló hatását, miközben az áfonya
olaja megtisztítja és fiatalosabbá teszi
ajkait
• Édeskés, áfonya illatú
• A TeMana Lips vonalhoz híven a TeMana
ajakradír úgy készíti elő ajkait bármely
ajakszínező termék felvitelére, hogy
közben a Föld legjobb összetevőinek
jótékony hatásait biztosítja

HASZNÁLAT: Használhatja a smink felvitele előtt vagy a smink felvitele
utáni védőrétegként, ez a különleges Ajakápoló nagyszerű kiegészítője napi
szépségápolási rutinjának.
10 ml

HASZNÁLAT: Vigyen fel egy vékony
réteget az Ajakradírból, majd gyengéden
masszírozza át vele ajkait. Használat után
öblítse le.
15 g
RENDELÉSHEZ LÁTOGASSON EL A WWW.MORINDA.COM OLDALRA!
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A TERMÉSZET AJÁNDÉKA
Amikor először megpillantottuk a noni gyümölcsöt, azonnal megláttunk benne
valamit. Valamit, ami túlmutat a göcsörtös felszínén és a zöld héján. Korlátlan
lehetőséget láttunk. Megláttuk a noniban a természet fenséges ajándékát. És nem
akármilyen ajándékot, hanem azon ritka kincset, melynek számtalan felhasználási
módja és funkciója van.

TAHITIAN NONI® ORIGINAL
A Tahitian Noni Juice egészségre
gyakorolt kedvező hatásait számos
tudományos vizsgálat igazolja.
Támogatja az immunrendszert,
javítja az ízületek és a szív
egészségét, felveszi a küzdelmet
a káros szabadgyökök ellen, növeli
az energiaszintet és az ellenálló
képességet.

A Morinda által elsőként meghatározott alkalmazása a
táplálék-kiegészítőként való fogyasztás volt, így jött létre a
Tahitian Noni Juice. Azonnali siker lett, és a világon milliók
tapasztalták meg az életüket megváltoztató hatásait.
De hamar rájöttünk, hogy a noni sokkal több egy
gyümölcsnél!

KISZERELÉS:
1 literes üvegpalack
4 literes doboz

TAHITIAN NONI
GYÜMÖLCSKONCENTRÁTUM
GLÜKOZAMINNAL
Támogatja a szervezetet a porcépítésben és a meglévő
porcok erősítésében, valamint az ízületek rugalmasságának
és egészségének megőrzésében. Az egyetlen ízületekre
szánt táplálék-kiegészítő noni koncentrátummal!
240 ml
KEDVENC TERMÉK
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TAHITIAN NONI

TAHITIAN NONI

ILLÓOLAJOK
A Morinda egyedüli szereplő a nonimagolaj alapú
termékek piacán 1998-as termékbevezetése óta.
A Tahitian Noni illóolajok lenyűgöző transzdermális
hatással és mélyhidratáló tulajdonsággal bírnak.
Most a tiszta Tahitian Noni magolajat a világ

legnagyrabecsültebb növényeivel kombinálva alkottuk
meg az illóolaj keverékeket, melyek a világ egyetlen
olyan illóolaj termékcsaládját alkotják, ami a noni
magolaj kedvező tulajdonságait is magában hordozza.
ENERGIZE

EMBRACE

RECOVER

Az Energize keverék növeli a
fókuszt, segít tisztábban látni,
élénkíti az érzékeket, és növeli az
aktivitást.

Elősegíti a nyugalmat a napi
stresszel szemben. Az Embrace
egy trópusi keverék, mely
tökéletes masszázsolaj, mivel
enyhíti az izmokban lévő
feszültséget, és megnyugtatja az
elmét.

Az elsősorban helyi alkalmazásra
kifejlesztett Recover keverék
hűsítő, nyugtató érzést nyújt, és
kellemes hatást kelt az izmokban
és ízületekben.

15 ml

15 ml

15 ml

RELAX

BREATHE

RELIEF

Segít elcsendesíteni az elmét,
levezeti a stresszt, és támogatja a
nyugodt alvást.

Segíti a nyugodt légzést,
energiával teli közérzetet teremt,
és hűsítő érzést nyújt. Segít
felszabadítani a légutakat.

A Relief keverék csökkenti a
feszültséget. Megnyugtató illata
ellazít és kikapcsol.

15 ml

15 ml
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15 ml
Látogasson el a www.morinda.com weboldalra vagy a Morinda Magyarország YouTube csatornájára, ahol még több információt találhat a keverékek összetevőiről és használatukról.
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A FORTIFY KEVERÉK HASZNÁLATÁT
KÖVETŐEN AZT TAPASZTALTAM, HOGY
A NAPI TEENDŐIMET GYORSABBAN ÉS
HATÉKONYABBAN TUDTAM ELVÉGEZNI.
— Nagy Zita

FORTIFY

OUTDOOR

TRIM

A Fortify keverék felveszi a harcot
a mindennapi élet nyomásával és
a stresszel. Illóolajok különleges
elegye, mely erős és vibráló
aromáival felpezsdíti az érzékeket.

Az Outdoor keverék édeskés illatú,
teljesen természetes olajokból
tevődik össze, melyek arról
ismeretesek, hogy amellett, hogy
kondicionálják a bőrt, segítenek
felvenni a harcot a zavaró
rovarokkal szemben.

Simábbá teszi a bőrt, segíti a
pozitív testkép kialakítását, és a
legjobbat kihozni Önből!

15 ml

15 ml

LEVENDULA

BORSMENTA

TEAFA

A levendula édes, virágos illata elősegíti
a kikapcsolódást. Noni magolajjal
vegyítve képes a bőr mélyebb
rétegeiben is felszívódni, ezáltal pedig
növeli hatékonyságát.

Az édes, tiszta illatú borsmentát már
régóta használják számtalan célból. A
noni magolaj elősegíti a borsmenta olaj
felszívódását a bőr mélyebb rétegeiben
is, ezáltal még jobban hidratál.

A teafa olaja bizonyítottan segít a test és
a környezetünk megtisztításában.

15 ml

15 ml

15 ml

TAHITIAN NONI ILLÓOLAJ PÁROLOGTATÓ
Akár 8 órán át bocsátja az illóolajokat a levegőbe.
Könnyű használni, mutatós, és lehetővé teszi azok számára, akik
meglátogatják az otthonát vagy irodáját, hogy Önnel együtt élvezhessék a
Tahitian Noni illóolajok pozitív hatásait.

15 ml
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TAHITIAN NONI

KLASSZIKUSOK

A tudományos felfedezések által
támasztott kíváncsiság vezette a
Morinda kutatóit a noni növény
más részeinek, a noni magnak és a
noni levélnek megismerése során.
Lenyűgöző eredményre jutottak, mert
ezeknek is hihetetlenül előnyös a
használata.

TISZTA NONI MAGOLAJ
Az első és egyetlen noni magolaj-kivonat. Ez a
szabadalmaztatott technológiával kinyert olaj
könnyedén felszívódik a bőrben, így hatékonyan
hidratálja azt. Egy uncia magolajat több mint
50.000 db magból állítunk elő.

5 ml

NONILEVÉL SZÉRUM
TESTKRÉM

BODY BALANCE KRÉM

A noni magolaj és a tiare virág
szabadalmaztatott keverékével létrehoztuk a
természetes bőrápolás egyik legjobb krémjét.
Tegye bársonyossá száraz és repedezett bőrét,
és ápolja könyökét, térdét és lábfejét ezzel a
hatóanyagokban gazdag, illatosított bőrápoló
krémmel!

Állítsa vissza szervezete természetes
egyensúlyát és működését!
A kiegyensúlyozott szervezet a kulcs a teljes és
egészséges élet elérésében. Tapasztalja meg
a Body Balance krém nyújtotta egyensúlyt és
jó közérzetet! Az E-vitamin, valamint többféle
egyéb összetevői mellett teljesértékű noni juice-t
és magolajat tartalmaz. A Body Balance krém
külsőleg használandó.

113.4 g

SKIN SUPPLEMENT TESTÁPOLÓ
A bőr a test elsőszámú védővonala - biztosítsa
számára azt a táplálást, amire szüksége van!
Ez a könnyen beszívódó testápoló noni
magolajjal kényezteti bőrét, és kiválóan alkalmas
az illóolajok bőrön való eloszlatására.

200 ml

Táplálja és nyugtatja a bőrt,
és segít megőrizni egészséges
megjelenését.
A nonilevél nedvét és kivonatát
tartalmazza, amely azonnali védelmet nyújt a
fáradt bőrnek. A háztartások elengedhetetlen
kelléke, kiváló segítség erős napsütés, szél vagy
más kedvezőtlen környezeti hatás ellen.

30 ml

60 ml
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A CUKOR

ÖREGÍT...
A cukor szinte minden élelmiszerben ott van.
Megtalálható az édességekben, desszertekben,
cukorkákban és az üdítőitalokban, de olyan
ételekben is rejtőzik, melyekről talán nem is
sejtené. Mártásokban, fűszer keverékekben,
a kenyérben, feldolgozott élelmiszerekben,
gyümölcsökben és még a zöldségekben is
találunk cukrot. Ez rossz hír, hiszen a cukor
bevitele előrehaladott öregedéshez vezet.
Elmagyarázzuk!

AZ ÖREGEDÉS A CUKORRAL
KEZDŐDIK. A CUKOR ELINDÍTJA
A GLIKÁCIÓT, AMI A.G.E.
KÉPZŐDÉSHEZ VEZET.
TEHÁT A CUKOR ÖREGÍT!

28
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Nem olyan rég felfedezték, hogy a felgyorsult
öregedés fő oka az úgynevezett előrehaladott
glikációs végtermék, más néven az AGE. AGE
képződik a glikáció eredményeként, amikor a
felesleges cukormolekulák összekapcsolódnak
a fehérjével. A cukor előidézi a glikációt, mely
AGE-t termel. Hagyjon fel a cukorral, ezzel
hatalmas ütést mérhet az öregedési folyamatra!

GLIKÁCIÓ
CUKOR

ÖN MIT TESZ ELLENE?
JÓ HÍR! Nem kell, hogy áldozatául váljon az idő
előtti öregedésnek. Tehet ellene!
Az első dolog, amit megtehet, az a mérés.
A csúcstechnológia segítségével, mint amilyen
a TrūAge Scanner, egyszerűen és gyorsan
megmérhető az Ön AGE szintje.
Amikor tisztában van már a saját AGE
értékével, képes lesz kiértékelni annak hatását
a szervezetére. Például a magas AGE szint
azt jelenti, hogy a szervezete nagyon gyors
ütemben öregszik. Ezzel az információval
felvértezve már lehetősége van lépéseket tenni
ellene.

TrūAge Scanner
A Morinda mini TrūAge Scannere a legjobb
eszköz arra, hogy megmérje AGE szintjét.
A fejlett spektrométer és az ultraibolya fény
segítségével a TrūAge Scanner gyorsan,
pontosan és kényelmesen meg tudja állapítani az
Ön AGE szintjét. A TrūAge Scanner működését
több mint 100 tanulmány hitelesítette.

SZERETNÉ KONTROLLÁLNI A SAJÁT TruAge-ÉT?
KEZDJE A TrūAge SCANNER HASZNÁLATÁVAL!
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29

ÉLJEN HOSSZABBAN,

EGÉSZSÉGESEBBEN!
TrūAge® CORE
A TruAge mérés az első lépés, melyet
követően elkezdheti saját AGE szintjének
tudatos megközelítését. A Morinda a
CORE termékcsaláddal járulhat hozzá
az egészséges életmódhoz, mely kiváló
minőségű táplálék-kiegészítő termékeket
tartalmaz. Csökkentse AGE-szintjét és tartsa
alacsonyan testmozgással, az alkohol és a
dohánytermékek elkerülésével, elegendő
alvással és a stressz enyhítésével.
A Conquer egy olyan egyedi keverék, amely
rostokban gazdag, támogatja az emésztést,
és használatával hamarosan jobban érezheti
magát a bőrében!

MORINDA
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK
1. MORINDA OMEGA+
A Morinda Omega+
esszenciális omega zsírsav
forrás, kiváló minőségű
halolajból és lenmagolajból
kinyerve.
Az omega zsírsavak
támogatják az agy
egészséges működését, az
immunrendszert, valamint a
szív- és érrendszer egészségét.

1

90 kapszula

A Rapid Fuel egy szénhidrát-fehérje ital nem
csak sportolóknak.
Az AGE Therapy gél segít a bőr glikáció általi
károsodását csökkenteni.
A Tahitian Noni® Juice és a Max nagy
mennyiségben tartalmaz iridoidokat, melyek
a noni gyümölcs alapvető összetevői és
minőségének fokmérői.

2. MORINDA CALCIUM +
Biztosítja a test számára oly
fontos ásványi anyagokat,
többek között a csontok
megerősítéséhez szükséges
kiváló minőségű kálciumot.
120 db
2
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ÉLJEN HOSSZABBAN,

EGÉSZSÉGESEBBEN!

MAX
120 mg iridoidot tartalmaz 60 ml-es adagonként a világ legjobb
összetevőinek köszönhetően: noniból, olajbogyóból, áfonyából,
húsos somból, vörös áfonyából és acerola cseresznyéből készül.
Kiszerelés: 750 ml üvegpalack

Tegyen egészségéért a Morinda italokkal!

Éljen hosszabban, egészségesebben — ez
egy olyan célkitűzés, ami mindenkit motivál.
Mindannyian szeretnénk fiatalosabbnak érezni
magunkat, és évekkel meghosszabbítani az
életünket. A noni termékek fejlesztésének
piacvezetőjeként mindig is fontosnak tartottuk,
hogy megtaláljuk és felhasználjuk azokat a
hatékony természetes összetevőket, amelyek
megfelelően kifejezik elkötelezettségünket az
egészséges életvitel iránt.

EXTRA
60 mg noniból, áfonyából és olajfalevélkivonatból származó iridoidot tartalmaz
60 ml-es adagonként.
Kiszerelés:
750 ml üvegpalack
4 l doboz

PURE
Italaink legtöményebb változata, mely mindössze tiszta nonipürét és nonilevélkivonatot tartalmaz. Tetszés szerint ízesíthető. 72 mg iridoidot tartalmaz 60
ml-es adagonként.
Kiszerelés: 750 ml üvegpalack
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CONQUER

MIÉRT FONTOSAK A
ROSTOK?

A LEGTÖBBET HOZZA
KI ÖNBŐL!

A rostok olyan nélkülözhetetlen anyagok,
melyekre a testünknek szüksége van.
Két csoportjuk van: vízben oldódó
és nem oldódó. Mindkettő fontos a
kiegyensúlyozott étrend szempontjából,
és a legtöbb élelmiszer mindkettőt
tartalmazza.

A Conquer tápanyagokban gazdag és ízletes
megoldás a napi rostszükséglet eléréséhez.

A Conquerben található, vízben oldódó
rostok forrása az inulin és az útifűmaghéj,
melyek segítik az emésztést, és a belek
egészségének megőrzését.

CONQUER
• Az útifűmaghéj segíti az emésztést.
• Az A-vitamin hozzájárul az immunrendszer normális
működéséhez, valamint energikussá tesz.
• A Phase 2® fehér vesebab-kivonatból készül, amely késlelteti a
keményítő felszívódását.

A vízben nem oldódó rostok jelentősége,
hogy növelik az élelmiszer tömegét, és
meggyorsítják a szervezetünkön való
áthaladását.
A Conquer egészséges étrenddel és
rendszeres testmozgással együtt fejti ki
hatását a leghatékonyabban.

RAPID FUEL
A SZERVEZET SZÁMÁRA SZÜKSÉGES
FEHÉRJE
RAPID FUEL
Ez a nagyszerű termék fehérjét, szénhidrátot, elektrolitot
és B-vitaminokat biztosít folyadék formájában.

A Rapid Fuel egy szénhidrátfehérje ital, amelyet mindennapos
használatra fejlesztettünk ki. Nem
csak a rendszeres testmozgást
végzők számára ajánljuk, hanem
mindazoknak, akik szeretnének
egészséges életmódot folytatni.

• Fehérjét tartalmaz az izomtömeg növelése érdekében.
• A B6- és B12-vitamin hozzájárul a fáradtság legyőzéséhez
és támogatja a normál anyagcsere-folyamatot.

• Nem tartalmaz hozzáadott cukrot.

1 db 217 g
2 db-os és 4 db-os
csomagban is kapható
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1 db 359 g
2 db-os és 4 db-os
csomagban is kapható
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MINDENNAPOS
VÉDELEM
A BŐRNEK

SOSEM UTAZOM A
THERAPY GÉL NÉLKÜL.
EZ AZ EGYETLEN
TERMÉK, AMIT AZ
ARCOMON HASZNÁLNI
TUDOK ANÉLKÜL, HOGY
KIPIROSODNA A BŐRÖM.
1

2

— Ágoston Annamary

Az A.G.E. Therapy gél az egyetlen
olyan TruAge Core termék, mely
segít megóvni bőrét az A.G.E.
(előrehaladott glikációs végtermék)
hatásaitól. A bőr különösen érintett a
glikáció okozta károsodás által, ezért
védje, nyugtassa meg és regenerálja
bőrét az A.G.E. Therapy géllel!

MILYEN ELŐNYEI VANNAK AZ A.G.E.
THERAPY GÉL HASZNÁLATÁNAK?

1. TrūAge A.G.E. THERAPY
GÉL
Segíthet csökkenteni a bőr glikációja során keletkező A.G.E. hatásait, amely felelős a bőr idő előtti öregedéséért.
Selymessé és feszessé teszi, megnyugtatja és hidratálja a bőrét.
236 ml
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- A világ legjobb összetevőinek egyedi
elegye: tartalmaz noni-, áfonya-, húsos
som, vörösáfonya- és olívalevél-kivonatot.
- Karnozint, zabkivonatot és különböző
iridoidokat tartalmaz.

2. TrūAge A.G.E. THERAPY
KÉZMOSÓ
A természetes illatú kézmosó az
egész család számára megoldás a
szennyeződések gyengéd eltávolítására.
Ápolja és puhává teszi a bőrt.

- Hosszantartó fiatalos érzést kölcsönöz.

Lime illatú

- Selymessé és puhává teszi a megviselt
bőrt.

236 ml
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MORINDA A.G.E.
THERAPY

3. TrūAge A.G.E. THERAPY
TUSFÜRDÕ
Az A.G.E. Therapy tusfürdő megtisztítja a bőrt a
szennyeződésektől, puhává és simává varázsolja,
valamint segít csökkenteni az AGE képződést.
Használatának eredménye: hosszantartó,
fiatalosabb érzés.

1

2

3

Gyömbéres, citrusos illatú.

Minden egyes A.G.E. Therapy termék
a Morinda különleges TruAge Max
összetevőinek exkluzív keverékét
tartalmazza, továbbá karnozint,
melyek klinikailag bizonyítottan
csökkentik a káros AGE molekulák
képződését, hogy Ön tovább
fiatalosnak érezhesse magát!

390 ml

4. TrūAge A.G.E. THERAPY
AJAKBALZSAM

5

6

SPF 15 védelmet nyújt a napsugárzás okozta
károsodásokkal szemben, és csökkenti az ajkak
kicserepesedését, miközben véd az AGE káros
hatásaival szemben.
4,6 g

1. TrūAge A.G.E. THERAPY
SAMPON
5. TrūAge A.G.E. THERAPY
ARCTISZTÍTÓ

Gyengéden tisztítja a hajat és a fejbőrt.
Hidratáló formulájának és természetes
illatának köszönhetően az egész család
számára ideális.

A MAX alkotóit tartalmazó, egyedi formulával és
karnozinnal készült, bőrgyógyászatilag tesztelt
termék, mely tökéletesen kiegészíti az A.G.E.
Therapy termékcsaládot. Alaposan és gyengéden
tisztítja a bőrt. Ideális az A.G.E. Therapy gél előtt.

Citromos, rozmaringos, mentolos illatú.
240 ml

105 ml

2. TrūAge A.G.E. THERAPY
HAJBALZSAM

6. TrūAge A.G.E. THERAPY
BŐRVÉDŐ KRÉM

Hajmosás után használja a világ legjobb
összetevőiből készült hidratáló hajbalzsamot!
Az A.G.E. Therapy hajbalzsam természetes
illatú, és könnyű formulájának köszönhetően
mindennapos használatra alkalmas.
Citromos, rozmaringos, mentás illatú.
240 ml
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Mindennapos hidratáló krém, mely segít felvenni a
küzdelmet az öregedéssel exkluzív összetevőinek
köszönhetően, továbbá SPF 20 szélesspektrumú
fényvédővel véd a napsugárzással szemben, mely
károsíthatja a bőrt.

4

55 ml
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Nagyné Halász Anna (ROANAL Bt.)
ID szám 997619
Telefonszám 06 30 276 54 64
Web: https://www.morinda.com/997619

