
TERMÉKKATALÓGUS

Live Healthy.



Live Healthy.

Küldetésünk: 
inspirálni és felemelni az embereket

A NewAge egy cél által vezérelt márkákból álló portfólió, mely 
elkötelezett amellett, hogy inspirálja és felemelje az embereket. 
Míg elsődleges célunk, hogy egészséges alternatívákkal lássuk el a 
Földet, hiszünk abban, hogy a cégeknek feladata, hogy pozitív hatást 
gyakoroljanak a társadalomra, és a változás globális aktivistáiként 
járjanak elől. A mi célunk, hogy pozitív irányba mozdítsuk el azok 
életét, akiket elérünk az osztályelső „Better for You" azaz „jobb neked" 
termékeinkkel és értékes tartalmainkkal, melyek arra motiválják az 
embereket, hogy vegyék kezükbe az egészségüket, és fáradhatatlanul 
haladjanak életcéljuk beteljesítése felé. 
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TeMana Silk bőröregedést késleltető szérum
A TeMana Silk bőröregedést késleltető szérum 4 különböző noni alkotót tartalmaz: 
magkivonatot, noni magolajat, noni levélkivonatot és noni gyümölcslevet. 
Ezen alkotók mind különböző előnyöket nyújtanak a bőrnek. A TeMana Silk bőröregedést 
késleltető szérum selymes simaságot, rugalmasságot és természetes ragyogást kölcsönöz 
a bőrnek. 
Segít csökkenteni a finom ráncok láthatóságát a homlokon, a szemek és a száj körül, 
valamint a pórusok láthatóságát is minimalizálja. Textúrája gazdag, de nem olajos, a bőrt 
bársonyossá varázsolja. 

14 g

SELYMES BŐR

TeMana Silk CC krém
A Tahiti szigetvilág édenkertjéhez hasonló nincs a Földön, 
ahogy a TeManának sincs párja! A luxus, noni alapú 
termékcsalád most a TeMana Silk CC krémmel bővül.  
Ez a csodálatos termék egyszerre funkcionál 
sminkalapként, szűri a kék fényt és enyhén fed. 
Természetes ragyogást kölcsönöz a bőrnek, csökkenti a 
pórusok és finom ráncok láthatóságát, egyenletesebbé 
teszi a bőr tónusát.
Egy ilyen nagyszerű terméket csakis a világ leggyönyörűbb 
helye inspirálhatott. 
A TeMana Silk CC krém 3 tökéletesen eldolgozható 
árnyalatban érhető el, mely minden bőrtónushoz 
illeszkedik. 

25 ml
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Tahiti szépség 
kívül-belül
Amit a Tahitian Noni Juice képvisel 
az étrend-kiegészítők között, 
azt testesíti meg a TeMana a 
bőrápolásban. A TeMana egy 
tahiti szó, mely égi ajándékot 
jelent. A NewAge TeMana márkája 
megajándékozza Önt a tiszta, 
természetes szépséggel, mely 
Tahiti érintetlen, tökéletes tájaihoz 
hasonlítható csak. A Tahitian Noni 
Juice és a TeMana által a világ 
minden táján részesülhetünk Tahiti 
figyelemre méltó egészség- és 
szépség kultúrájából.

MI IS AZ A KOLLAGÉN? 

A kollagén a bőr irha 
rétegének kulcs építő eleme. 
Úgy működik, mint egy ház 
váza. 
Erős váz nélkül a ház falai 
megrepednek és összeomlik. 
A TeMana Noni + Collagen 
szépségital segít felvenni 
a harcot az öregedés jelei 
ellen, azáltal, hogy növeli a 
bőr hidratáltságát, és növeli 
a hialuronsav* természetes 
termelődését. 

Miért válassza a TeMana NONI+Collagent?
A TeMana NONI+Collagen az egyetlen olyan kollagénes táplálék-kiegészítő, mely tiszta 
Tahitian Noni  gyümölcslevet tartalmaz, hogy ezzel is segítsen növelni a bőr kollagén 
szintézisét. A TeMana NONI+Collagen természetes, tengeri forrásból származó kollagént 
tartalmaz, melyet a szervezet könnyebben hasznosít, mint más forrásból származó 
kollagéneket. Segít a bőrt simábbá, egészségesebbé tenni, és kihangsúlyozni természetes 
szépségét.

*A hialuronsav egy nedvesség-megkötő anyag, mely hozzájárul a bőr hidratáltságához és simaságához. 

Napi 10.000 mg kollagén 
fogyasztása hozzájárulhat:
• a lógó bőr 

megemeléséhez 
• a megereszkedett bőr 

feszesítéséhez 
• a bőr rugalmasságának 

és erősségének 
növeléséhez 

• a ráncok láthatóságának 
csökkentéséhez 

• a bőr tónusának, 
textúrájának és 
teltségének növeléséhez 

30 x 50 ml
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A természet ajándéka

Tahitian Noni Juice ®

1 literes üvegpalack
4 literes doboz

Tahitian Noni® Juice
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.

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.
A NewAge 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!
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Minden noni gyümölcs fenntartható módon terem a tökéletes tahiti környezet-
ben, és éretten kerül szüretelésre.

A legmodernebb technológiákkal pürésítjük a nonit, majd úgy pasztőrözzük, 
hogy megőrizzük tápanyag tartalmát.

A noni pürét más, jótékony hatású összetevőkkel gazdagítjuk, és így állítjuk elő a 
Tahitian Noni Juice-t, melyet palackozunk és a világ minden táján megtalálható 
fogyasztóinkhoz szállítunk ki.

A NewAge szenvedélye a 
termékeinek kiváló minősé-
ge. Ezért felügyeljük a Tahi-
tian Noni Juice megalkotá-
sának minden mozzanatát. 
A betakarítástól kezdve 
a legjobb eljárások által 
biztosítjuk, hogy csakis 
tökéletesen friss terméket 
szállíthassuk.

Fától a 
palackig
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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. 

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.  

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. 
A TeMana a világon az első noni alapú szépség- és 
bőrápolási márka. 

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.
27 ml

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. 
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ARCTISZTÍTÓ  
A RAGYOGÓBB BŐRÉRT

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

• 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 

110 g

TONIK  
A RAGYOGÓBB BŐRÉRT

• 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

• 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

• Napi használatával ragyogóbb arcszínt 
tapasztalhat

150 ml

ARCRADÍR
A RAGYOGÓBB BŐRÉRT

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

• Nonimag-kivonat 
tartalmának köszönhetően 
tisztává és ragyogóvá 
varázsolja az arcbőrt

• Az első olyan arcradír a 
világon, mely nonimag port 
tartalmaz. 

110 g

TESTRADÍR  
A RAGYOGÓBB BŐRÉRT

• Revitalizálja bőrét ezzel a 
bőrnyugtató hatású tusfürdő gél 
segítségével!

• Nemcsak nonimag-kivonatot, 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

A Tahiti inspirálta szépség nem ismer 
kompromisszumokat. A TeMana termékek 
kiemelkednek a bőrápolási kozmetikumok 

tömegéből, hiszen a noni fa számos alkotóját 
tartalmazzák. A TeMana megragadja Tahiti 

lényegét. Fogadja be Ön is!

Édenkert a bőrnek
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BŐRÁPOLÁS,
melynek nincs párja

A TEMANA NONI TERMÉKEK

Minden bőrtípuson használhatóak      

Kellemes rózsaillatúak      

Színezék- és parabénmentesek

ARCMASZK  
A RAGYOGÓBB BŐRÉRT

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
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TEGYE BŐRÉT
TÜNDÖKLŐVÉ!

FÉNYVÉDŐ KRÉM 
A RAGYOGÓBB  
BŐRÉRT SPF 50

Védelmet nyújt az UV-
sugárzások 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

ÉJSZAKAI KRÉM A RAGYOGÓBB BŐRÉRT
Segít helyreállítani a nap folyamán az UV-sugárzás által okozott 
károsodást, a szennyeződések és a szárazság miatt kialakuló 
mikrosérüléseket. 
Gazdag formulája segít a bőr természetes szépségének, 
rugalmasságának visszaállításában. 
Csökkenti az öregségi foltok láthatóságát, és segít a ráncok 
elhalványításában, miközben nagy hatékonysággal varázsolja 
ragyogóvá az arcbőrt.
30 g

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, nonimag-kivonat és noni magolaj, melyek ragyogóbbá, 
feszesebbé varázsolják és hidratálják a bőrt a szem környékén.
15 g

HIDRATÁLÓ KRÉM 
A RAGYOGÓBB BŐRÉRT
Fényűző, mégis könnyű, bőrnyugtató hatású 
krém rózsaillattal.
Nonimag-kivonatot, nonilevél-kivonatot 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
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CC KRÉM11

ARCTISZTÍTÓ1
Oszlassa el az 
Arctisztítót 
legalább 1 
percen át tartó 
masszírozással 
a bőrén, majd 
öblítse le és törölje 
szárazra a bőrét!

ARCRADÍR2
Használja hetente 
legalább kétszer 
esténként. 
Vizes arcbőrén 
masszírozással 
oszlassa el, majd 
öblítse le.

HIDRATÁLÓ 
KRÉM6
Vigye fel a 
Hidratáló 
krémet 
bőséggel 
az arcra és 
a nyakra 
egyaránt!

SZEMKÖRNYÉK- 
ÁPOLÓ KRÉM7

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

ÉJSZAKAI 
KRÉM8

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

TESTRADÍR12
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!

Oszlasson el néhány 
csepp CC krémet az 
arcán, és dolgozza 
el egyenletesen 
sminkecsettel vagy 
tiszta kézzel!

FÉNYVÉDŐ 
KRÉM10

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

TONIK3
Vigye fel a 
Tonikot egy 
vattakoronggal 
a teljes 
arcfelületre!

ARCMASZK4
HETI EGYSZER: 
Óvatosan helyezze 
fel az Arcmaszkot 
az arcbőrre az esti 
5. lépésben történő 
Szérum használatát 
helyettesítve, 
látványosabb 
eredmények elérése 
érdekében!

SZÉRUM5
Használjon 
három pipettányi 
mennyiséget 
a Szérumból 
az arc teljes 
felületén!

AZ ARC ÉS TEST BŐRÉNEK ÁPOLÁSÁRA

BŐRÖRE-
GEDÉST 
KÉSLELTETŐ  
SZÉRUM

9

Simítson el 
néhány cseppet 
arcán!

A TeMana bőrápolási 
rendszer használata
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TESTKRÉM

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!

113.4 g

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

KLASSZIKUSOK
TAHITIAN NONI 

A tudományos felfedezések által támasztott kíváncsiság vezette a NewAge 
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.

NONILEVÉL SZÉRUM

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

'NHANCED OMEGA+

Az 'NHANCED 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.

90 kapszula
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TAHITIAN NONI GYÜMÖLCS- 
KONCENTRÁTUM 
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

TÁPLÁLÉK-KIEGÉSZÍTŐK
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EXTRA

60 mg noniból, áfonyából és olajfalevél-
kivonatból származó iridoidot tartalmaz  
60 ml-es adagonként.

Kiszerelés:

750 ml  üvegpalack
4 l doboz

 

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

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.

Tegyen egészségéért a NewAge italokkal!

ÉLJEN HOSSZABBAN,
EGÉSZSÉGESEBBEN!

PURE

Italaink legtöményebb változata, mely mindössze tiszta nonipürét és  
nonilevél-kivonatot tartalmaz. Tetszés szerint ízesíthető. 72 mg iridoidot 
tartalmaz 60 ml-es adagonként.

Kiszerelés: 750 ml üvegpalack
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5.  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, puhává és feszessé teszi, megnyugtatja és 
hidratálja a megviselt bőrt.

 240 ml

MINDENNAPOS 
VÉDELEM A BŐRNEK

1

A.G.E. THERAPY

2.  TrūAge A.G.E. THERAPY 
HAJBALZSAM

 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

1.  TrūAge A.G.E. THERAPY 
SAMPON

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

 Citromos, rozmaringos, mentolos illatú.

 240 ml

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

4.  TrūAge A.G.E. THERAPY 
AJAKBALZSAM

 SPF 15 védelmet nyújt a napsugárzás okozta 
károsodásokkal szemben, és csökkenti az ajkak 
kicserepesedését, miközben véd az A.G.E káros 
hatásaival szemben.

 4,6 g

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 A.G.E képződést. 
Használatának eredménye: hosszantartó fiatalosabb 
érzés.

 Gyömbéres, citrusos illatú.

 390 ml
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• Teljesen természetes

• Egyedi relaxációs teák: 
kamillavirág-, citromfűlevél-, 
valeriána gyökér-, komló- és 
észak-amerikai golgotavirág 
kivonattal nyugtatnak.

• Természetesen koffeinmentes

• Alacsony kalóriatartalmú

• 80 mg hatóanyag / doboz

CITROMOS-MÁLNÁS ÍZŰ
A klasszikus ital új, frissítő 
változata, amely félig 
koffeinmentes fekete teából, 
félig limonádéból áll, egy csepp 
málnával ízesítve. 

GYÓGYNÖVÉNYES-MÉZES ÍZŰ
Nyugtató, koffeinmentes zöldtea, 
egy csepp narancsvirág mézzel 
elkészítve.

459 ml

Bárki lehet NewAge Affiliate, 
és tehet szert 15% jutalékra, ha 
ismerőseinek ajánlja a Marley 
termékeket!

1. Keresse fel az  
affiliates.newagebev.com/hu-hu 
weboldalt!

2. Regisztráljon vagy lépjen 
be NewAge ID számával és 
jelszavával!

3. Ossza meg az ID számát 
tartalmazó webshop linket 
ismerőseivel!

Csatlakozzon a tudatos, egészséges 
életmódhoz! One Love.

MARLEY MELLOW MOOD 
RELAXÁCIÓS TEÁK
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A Tahiti Noni erejével

Bőrápolás a ragyogóbb bőr érdekében

Az Ön független terméktanácsadója (IPC):

90 napos pénzvisszafizetési garancia!
Tudjon meg többet a www.NewAge.com oldalon!

Minden jog fenntartva.

Rendelését leadhatja 
weboldalunkon:
www.NewAge.com

e-mailben:
rendeles@newage.com

Telefonszámunk:
06-1-248-2640
06-1-248-2641

Telefonos  
ügyfélszolgálatunk:  
H-P 9:00-17:00 között áll  
rendelkezésre.

Személyes vásárlás: 
1124 Budapest, 
Apor Vilmos tér 11-12. I. em.
H-K: 9:00-18:00
Sz-P: 9:00-20:00

Érdekli, hogy a NewAge hogyan segíthet a valódi, fenntartható 
pénzügyi függetlenség elérésében? Vegye fel a kapcsolatot azzal a 
személlyel, akitől ezt a katalógust kapta.  

JÓ EGÉSZSÉG

JÓ MEGJELENÉS

PÉNZÜGYI FÜGGETLENSÉG

Live Healthy.

Hamarosan!

Nagyné Halász Anna: +36302765464

RoAnAl Gyógyturisztikai és Szolgáltató Bt.

https://noninewage.com/997619/hu-hu/

ID szám: 997619


