
CATALOG DE PRODUSE 

Live Healthy.



Live Healthy.

Misiunea noastră: să inspirăm 
și să înălțăm oamenii

NewAge conține un portofoliu de mărci condus de scopul bine 
determinat de a inspira și de a înălța oamenii. Țelul nostru principal 
este să oferim lumii alternative sănătoase. Credem că exercitarea unui 
efect pozitiv asupra societății este datoria companiilor și în acest fel 
acestea pot deveni activiștii globali ai schimbării. Țelul nostru este 
să aducem o schimbare pozitivă în viața oamenilor prin intermediul 
produselor noastre de primă clasă ”Better for You” adică ”mai bine 
pentru tine” și a conținuturilor noastre valoroase menite să motiveze 
oamenii ca să își ia sănătatea în propriile mâini și să își atingă țelul în 
viață.
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Ser Anti-Aging TeMana Silk

Serul Anti-Aging TeMana Silk conține 4 componente noni distincte: extract de semințe de noni, 
ulei de semințe de noni, extract de frunze de noni și suc de noni. 
Toate aceste ingrediente oferă beneficii diferite pielii. Serul Anti-Aging TeMana Silk îi conferă 
pielii netezime catifelată, elasticitate și strălucire naturală. 
Reduce vizibilitatea liniilor fine de pe frunte, din zona ochilor și a gurii, respectiv minimizează 
vizibilitatea porilor. Are o textură bogată, dar neuleioasă care face pielea catifelată. 

14 g 

PIELE MĂTĂSOASĂ

Cremă CC TeMana Silk 

Paradisul insulelor tahitiene nu are egal pe Pământ, așa cum 
nici TeMana nu are! Această linie de produse de lux pe bază de 
noni se extinde acum cu Crema CC TeMana Silk. 
Acest produs uimitor servește ca bază de machiaj, filtrează 
lumina albastră și oferă o acoperire delicată. Conferă pielii 
strălucire naturală, reduce vizibilitatea porilor și a liniilor fine, 
uniformizează tenul. 
Numai cel mai frumos loc de pe Pământ a putut inspira un 
produs atât de uimitor. 
Crema CC TeMana Silk este disponibilă în trei nuanțe ușor 
aplicabile, care armonizează perfect cu orice ton de piele. 

25 ml
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Frumusețe tahitiană în 
interior și în exterior 

Tot ceea ce reprezintă Juice-ul 
Tahitian Noni în cadrul segmentului 
suplimentelor alimentare, o 
reprezintă și TeMana în cadrul 
segmentului produselor de îngrijire 
a pielii. TeMana este un cuvânt 
tahitian, care înseamnă „cadou din 
cer”. Brandul TeMana vă dăruiește 
frumusețea pură și naturală, 
care poate fi comparată doar cu 
peisajele perfecte din Tahiti. Prin 
intermediul Juice-ului Tahitian Noni 
și TeMana putem beneficia oriunde 
în lume de cultura renumită a 
sănătății și a frumuseții din Tahiti. 

CE ESTE COLAGENUL?

Colagenul este componenta 
cheie a dermului. Funcționează 
ca și cadrul unei case. 
În lipsa unui cadru puternic 
pereții crapă, iar casa se 
dărâmă.
Băutura de frumusețe TeMana 
Noni + Collagen ajută la 
combaterea semnelor de 
îmbătrânire prin creșterea 
nivelului de hidratare a pielii și 
intensifică producția naturală de 
acid hialuronic*.

De ce să alegeți TeMana NONI+Collagen?
TeMana Noni+Collagen este singurul supliment alimentar cu colagen care conține Juice 
Tahitian Noni pur pentru a ajuta sinteza colagenului din piele. TeMana Noni+Collagen conține 
colagen marin natural care poate fi utilizat mai ușor de organism în comparație cu alte surse 
de colagen. Menține pielea netedă și sănătoasă și evidențiază frumusețea ei naturală.

* Acidul hialuronic este un compus care „absoarbe” umezeala contribuind în acest fel la netezirea și hidratarea pielii.

Consumul zilnic a 10.000 mg 
de colagen poate contribui la:
• ridicarea pielii care atârnă
• tonifierea pielii lăsate
• creșterea elasticității și 

fermității pielii
• reducerea vizibilității 

ridurilor
• ameliorarea texturii și a 

consistenței pielii

30 x 50 ml
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Cadoul naturii

Tahitian Noni Juice ®

Sticlă de 1 Litru
Quad de 4 Litri

Tahitian Noni® Original
Numeroase cercetări știinţifice depun mărturie 
despre beneficiile uimitoare pe care băutura 
Tahitian Noni le are asupra sănătăţii. Aceasta 
contribuie la menţinerea funcţionării normale 
a sistemului imunitar, promovează sănătatea 
articulaţiilor și a inimii și asigură randamentul 
normal al metabolismului energetic.

Când am văzut pentru prima dată fructul noni, 
am observat ceva special, ceva dincolo de forma 
şi suprafaţa ciudată a acestuia. Am observat 
posibilităţi fără limite. Am găsit un adevărat dar al 
naturii. Acesta nu este un cadou obişnuit: este o 
comoară specială care are numeroase moduri de 
utilizare.
Primul mod de utilizare a fructului noni introdus 
de compania Morinda era sub formă de supliment 
alimentar, așa a luat naștere și băutura Tahitian 
Noni. Aceasta a devenit un succes imediat, şi mii 
de oameni au experimentat beneficiile care au 
schimbat vieţi.
Dar în curând ne-am dat seama că noni este mult 
mai mult decât un simplu fruct!
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Toate fructele noni cresc în mod durabil în mediul tahitian perfect și sunt recol-
tate după maturare. 

Piureul din fructul noni este obținut prin utilizarea celor mai moderne tehnologii, 
iar apoi este pasteurizat în vederea menținerii valorii lui nutritive. 

Îmbogățim piureul noni cu ingrediente benefice ca să producem în acest fel 
Juice-ul Tahitian Noni pe care îl îmbuteliem și îl expediem consumatorilor noștri 
de pretutindeni. 

Pasiunea companiei 
NewAge este calitatea 
impecabilă a produselor. 
De aceea supraveghem 
fiecare etapă a procesului 
de producție a Juice-ului 
Tahitian Noni. Începând de 
la recoltă, asigurăm livrarea 
produselor în stare perfect 
proaspătă prin utilizarea 
celor mai bune metode de 
prelucrare.

Din arbore
în sticlă
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EXTRACT DE SEMINŢE 
Extractul de seminţe este ingredientul 
ideal pentru întârzierea îmbătrânirii 
pielii. Ajută la reducerea petelor de 
îmbătrânire şi previne formarea petelor 
noi. Promovează, de asemenea, creşterea 
elasticităţii  
pielii.

FRUNZA 
Frunza noni calmează pielea 
iritată şi reduce inflamaţiile pielii, 
îmbunătăţeşte circulaţia sângelui 
şi ajută la regenerarea naturală a 
pielii în urma apariţiei semnelor de 
îmbătrânire (riduri fine şi pete de 
îmbătrânire).

ULEI DE SEMINŢE 
Datorită proprietăţilor transdermale şi 
de hidratare profundă, uleiul de seminţe 
acţionează în straturile profunde ale pielii. 
Regenerează tenul. Reduce inflamaţiile 
şi penetrează straturile groase ale pielii, 
pentru ca ingredientele să se absoarbă mai 
eficient. 

FRUCTUL 
Fructul noni conţine 
numeroase ingrediente cu 
proprietăţi de regenerare, 
hidratare şi de întârziere 
a îmbătrânirii şi poate fi 
utilizat pe toate tipurile 
de ten. Sucul noni are 
efect de curăţare şi ajută 
la îmbunătățirea tonusului 
pielii. 

CADOUL noni!
Fără îndoială fructul noni este unul dintre cele mai preţioase 
daruri ale naturii. Mii de ani polinezienii s-au bucurat de 
beneficiile lui excelente şi sunt binecuvântaţi şi astăzi de 
sănătatea şi frumuseţea oferită de noni. 
TeMana ocupă primul loc printre produsele cosmetice de 
îngrijire a pielii bazate pe fructul noni. 

SER TeMana Noni Brightening
Serul TeMana Noni Brightening conţine 
într-o concentraţie mare, ingredientul cel 
mai eficient din lume: extractul de seminţe 
Tahitian Noni. Acesta diferă de uleiul de 
seminţe prin faptul că este solubil în apă. 
În acest fel, hidratează pielea mai adânc, 
are efecte antiinflamatoare și oferă pielii 
luminozitate și puritate. Serul conţine de 
asemenea și extract de frunze de noni, suc 
de fructe noni și arbutină, care face pielea 
mai moale și oferă o aparenţă radiantă. Prin 
utilizarea zilnică pielea devine mai luminoasă 
și mai întinerită.

27 ml

Componentele plantei noni 
Planta noni are patru componente importante: fructul, extractul 
de seminţe, uleiul de seminţe şi frunza. Fiecare oferă avantaje 
specifice de îngrijire a pielii, iar combinaţia lor armonioasă ajută 
pielea să devină frumoasă, sănătoasă, radiantă și luminoasă. 
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DEMACHIANT TeMana Noni 
Brightening

• Conține extract de semințe de noni, care oferă 
pielii o luminozitate naturală.

• Extractul de frunze de noni, uleiul de semințe 
de noni și sucul de fructe noni ajută la 
regenerarea pielii.

• Curăță pielea de impurități și de grăsimile în 
exces, dar în același timp hidratează pielea și 
iluminează petele întunecate ale pielii.

• Îndepărteză celulele moarte ale pielii și reduce 
semnele de oboseală ale pielii.

• Alintă pielea cu parfumul de trandafir, oferă un 
sentiment pur și proaspăt și pregătește pielea 
pentru efectele tonicului.

• Prin utilizare zilnică pielea devine mai moale, 
mai netedă și mai luminoasă.  

110 g

TONIC TeMana Noni
Brightening

• Combinația de extract de semințe de noni, 
ulei de semințe de noni, extract de frunze de 
noni și suc de fructe noni hidratează pielea și 
o face mai fermă, dar în același timp ajută la 
împiedicarea apariției ridurilor și a petelor de 
îmbătrânire.

• Ajută la redistribuirea uleiurilor naturale ale 
pielii pentru un ton mai uniform și curat.

• Atenuează petele de vârstă cauzate de 
expunerea la mediu.

• Menține pielea curată și uniformă, și 
promovează absorbția serului.

• Prin utilizare zilnică pielea devine mai 
luminoasă.

150 ml

SCRUB FACIAL 
TeMana Noni 
Brightening

• Ajută  la absorbția mai bună 
a celorlalte produse TeMana, 
dar mai ales a tonicului și a 
demachiantului.  

• Datorită extractului de semințe 
de noni, menține pielea curată 
și luminoasă.

• Este primul scrub facial din 
lume care conține pudră de 
semințe de noni. 

110 g

EXFOLIANT PENTRU 
CORP TeMana Noni 
Brightening

Revitalizați-vă pielea cu acest gel de duș 
delicat cu efect de calmare a pielii!
• Pe lângă extractul de semințe de noni, 

conține și pudră de semințe de noni.  
Exfoliantul pentru corp îndepărtează 
celulele moarte de la suprafața pielii, 
lăsând pielea mai luminoasă și mai fină 
cu fiecare utilizare.

200 g

Frumusețea inspirată de Tahiti nu cunoaște 
compromisuri. Produsele TeMana ies în evidență 

din mulțimea produselor cosmetice, deoarece 
conțin numeroase componente ale arborelui 

noni. TeMana surprinde esența insulelor Tahiti. 
Primiți și dumneavoastră această esență!

Paradisul pielii 
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ÎNGRIJIRE,
care nu are pereche

PRODUSELE TEMANA

Sunt ideale pentru orice tip de piele

Au o aromă plăcută de trandafir

Nu conţin coloranţi sau parabeni

MASCĂ DE FAŢĂ  
TeMana Noni 
Brightening

Această mască conține cea 
mai mare doză de extract de 
semințe de noni. Acesta este 
un ingredient natural, valoros 
pentru sănătate și frumusețe, 
care nu are egal.
Prin utilizarea săptămânală a 
acestui produs, veți obține o 
hidratare intensă a pielii.
De asemenea, masca 
contribuie la menținerea 
fermității pielii, iar prin 
reducerea petelor care apar 
odată cu înaintarea în vârstă, 
asigură acesteia un aspect 
luminos și mai clar.
O mască facială conține 
aceeași cantitate de noni ca 
cea existentă într-un flacon de 
Ser TeMana Noni Brightening.
4 buc.
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OFERIȚI SCLIPIRE
PIELII!

CREMĂ  
PROTECTOARE 
TeMana Noni 
Brightening SPF 50

• Oferă protecție împotriva  
efectelor dăunătoare ale  
razelor UV.

• Pe lângă faptul că protejează 
pielea împotriva efectelor 
dăunătoare ale razelor solare, ajută 
pielea obosită, cu pete, să devină 
curată și luminoasă. 

• Datorită conținutului de unt shea 
protejează pielea împotriva uscării 
și a efectelor negative cauzate de 
stresul mediului înconjurător.

40 ml

CREMĂ DE NOAPTE TeMana Noni Brightening
• Ajută la regenerarea pielii în urma uscării și o protejează împotriva efectelor 

nocive ale mediului.
• Formula sa bogată ajută la menținerea frumuseții naturale a pielii și a elasticității 

acesteia. 
• Reduce apariția petelor de îmbătrânire și a ridurilor în timp ce îmbunătățește 

semnificativ luminozitatea pielii. 
• Conține suc de fructe noni, suc de frunze de noni, extract de semințe de noni și 

ulei de semințe de noni, și are un parfum plăcut de trandafir.

30 g

CREMĂ PENTRU ZONA OCHILOR TeMana Noni 
Brightening
• Este o cremă specială, care se absoarbe ușor și ajută la reducerea semnelor de 

îmbătrânire.
• Reduce cearcănele, petele de îmbătrânire și ridurile.
• Conține suc de fructe noni, suc de frunze de noni, extract de semințe de noni și 

ulei de semințe de noni, ingrediente ce luminează și hidratează intens pielea din 
jurul ochilor, oferind fermitate celei mai vizibile zone ale feței.

15 g

CREMĂ HIDRATANTĂ 
TeMana Noni Brightening
• O cremă de lux cu parfum de trandafir, care 

calmează pielea și are o textură ușoară.
• Conține extract de semințe de noni, extract de 

frunze de noni și suc de fructe noni, ingrediente 
care hidratează pielea și îmbunătățesc elasticitatea  
acesteia.

• Conține arbutină, un ingredient cunoscut după 
proprietățile sale de luminare a tenului.

• Are o textură care penetrează ușor menținând 
astfel umiditatea pielii.

75 ml
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CREMĂ CC10
Aplicați pe față 
câteva picături 
din crema CC 
distribuiți-o uniform 
pe piele cu mâna sau 
cu ajutorul periei de 
machiaj. 

3

4

5
ÎNGRIJIREA FEŢEI ȘI A PIELII CORPULUI

SER 
ANTI-AGING9

Întindeți câteva 
picături pe față.

Modul folosire a sistemului de 
îngrijire a pielii TeMana

DEMACHIANT

SCRUB FACIAL

Masați ușor 
demachiantul în 
piele pentru cel 
puțin 1 minut, apoi 
clătiți bine cu apă 
caldă și ștergeți 
tenul! Utilizați scrubul 

facial de cel 
puțin două ori pe 
săptămână, seara. 

Aplicați pe pielea 
umedă prin masare 
ușoară, după care 
clătiți cu apă.

TONIC

Aplicați tonicul 
pe întreaga 
suprafață a 
tenului uscat 
cu ajutorul 
unui disc 
demachiant!

MASCĂ

O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ: 
Pentru a obține rezultate 
mai vizibile, aplicați 
masca pe piele, seara, în 
locul serului. 

SER

Aplicați o 
cantitate mică din 
ser pe întreaga 
suprafață a 
tenului!

CREMĂ 
HIDRATANTĂ CREMĂ PENTRU

OCHI

CREMĂ DE 
NOAPTE

Aplicați crema 
hidratantă 
pe întreaga 
suprafață a 
tenului și a 
gâtului!

Aplicați crema prin 
mișcări ușoare pe 
zonele delicate din 
jurul ochilor!

Aplicați crema de 
noapte pe întreaga 
suprafață a tenului și 
a gâtului!

CREMĂ
PROTECTOARE 

EXFOLIANT
DE CORP

APLICAŢI O DATĂ 
PE ZI: 
Masați bine 
exfoliantul pe piele 
cu ajutorul unui 
prosop, burete sau 
chiar cu mâna.

Este ideal pentru 
îngrijirea suprafeței 
decolteului, a 
umerilor și a brațelor!

Aplicați crema 
protectoare uniform 
pe față și pe gât, 
înaintea expunerii la 
soare!
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CREMĂ DE CORP

Amestecul brevetat al uleiului de seminţe de noni și 
al florii tiare este baza acestui produs excepţional de 
îngrijire a pielii. Transformați pielea uscată și crăpată 
într-o piele catifelată și îngrijiți pielea din jurul coatelor, 
a genunchilor și a piciorului cu ajutorul acestei creme 
parfumate și bogate în ingrediente active.

113.4 g

SER DIN FRUNZE DE NONI

Hrănește și calmează pielea și menţine aspectul sănătos 
al acesteia. Conţine suc și extract din frunze de noni care 
oferă o ameliorare instantanee pielii.  Este un produs 
esenţial pentru orice familie, fiind ajutorul ideal împotriva 
luminii dăunătoare a soarelui, dar și împotriva vântului și 
impactelor nefavorabile ale naturii.

30 ml

TAHITIAN NONI 
PRODUSE CLASICE

Curiozitatea descoperirii știinţifice i-a determinat pe cercetătorii companiei 
NewAge să studieze și celelalte părţi ale plantei, cum ar fi seminţele și frunzele. 
Au obținut rezultate uimitoare, deoarece utilizarea acestora s-a dovedit a fi 
foarte benefică.

ULEI PUR DE SEMINŢE DE NONI

Primul și singurul extras de ulei din semințe de noni. Acest 
ulei brevetat se absoarbe ușor în piele, având astfel efecte 
de hidratare mai profunde. 30 ml de ulei se prepară din 
peste 50 000 de semințe de noni.

5 ml

'NHANCED OMEGA+

Este o sursă de acizi grași esenţiali 
omega obținuți din peşte de calitate și 
ulei de seminţe de in. Acizii grași omega 
favorizează funcţionarea sănătoasă a 
creierului, a sistemului imunitar, a inimii și a 
sistemului vascular.

90 capsule

TAHITIAN NONI CONCENTRAT  
DE FRUCTE CU GLUCOZAMINĂ

Este vital pentru construirea şi 
consolidarea cartilajului şi ajută organismul 
în susţinerea articulaţiilor menţinând 
flexibilitatea acestora. Este singurul 
supliment alimentar pe bază de suc 
concentrat din fructe noni!

240 ml

SUPLIMENTE ALIMENTARE
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EXTRA

Combină iridoidele din noni și afine cu 
iridoidele extrase din frunzele de măslin 
pentru a oferi o cantitate substanțială de 
60 mg de iridoide per 60 ml.

Disponibil în: 
Sticlă de 750 ml 
Quad de 4 Litri

PURE

Versiunea cea mai concentrată a băuturilor noastre, compusă 
doar din piure pur de noni și extract din frunze de noni.

Disponibil în:  
Sticlă de 750 ml

MAX 

Furnizează 120 mg de iridoide per 60 ml datorită celor mai bune 
ingrediente din lume: noni, măsline, afine, coarne și acerolă.

Disponibil în:  
Sticlă de 750 ml

Sănătatea și longevitatea sunt două obiective 
care trebuie îndeplinite cu motivația cuvenită. 
Cu toții dorim să fim mai tineri și să ne 
extindem viața cât mai mult. Ca lider de piață 
în dezvoltarea produselor pe bază de noni, 
întotdeauna am dat importanță ca să găsim 
și să folosim ingrediente eficiente și naturale 
care  exprimă în mod adecvat angajamentul 
pe care îl avem față de stilul de viață sănătos.

Protejaţi-vă sănătatea cu ajutorul băuturilor 
NewAge!

TRĂIŢI MAI MULT 
ȘI MAI SĂNĂTOS
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5.  GEL
 TrūAge A.G.E. THERAPY 

 Ajută la reducerea AGE-urilor apăruți în urma procesului 
de glicare care provoacă îmbătrânirea prematură a pielii.

 Face pielea mai catifelată și mai fermă, calmează și 
hidratează pielea obosită. 

 240 ml

PROTECȚIE ZILNICĂ
PENTRU PIELE 

1

A.G.E. THERAPY

2.  BALSAM DE PĂR 
TrūAge A.G.E THERAPY

 După spălare utilizați acest balsam hidratant compus 
din cele mai bune ingrediente ale lumii! Balsamul A.G.E. 
Therapy are un parfum natural și este suficient de delicat 
pentru folosirea zilnică.

 Are parfum de lămâie, rozmarin și mentă.

 240 ml

1.  ȘAMPON  
TrūAge A.G.E. THERAPY

 Curăță cu ușurință părul și pielea capului.

 Datorită proprietăților sale hidratante și a parfumului 
natural este ideal pentru toată familia.

 Are parfum de lămâie, rozmarin și mentă.

 240 ml

Fiecare produs A.G.E. Theraphy conține amestecul 
special al componentelor TrūAge Max al companiei 
NewAge, respectiv carnozină, despre care este 
dovedit clinic că reduce formarea produșilor de glicare 
avansată (AGE) pentru ca dvs. să vă simţiţi mai tineri
pentru mai mult timp!

4.  BALSAM DE BUZE 
TrūAge A.G.E. THERAPY

 Oferă protecție SPF 15 împotriva radiației solare și previne 
crăparea buzelor în timp ce luptă împotriva efectelor 
dăunătoare ale AGE-urilor.

 4,6 g

3.  GEL DE DUȘ 
TrūAge A.G.E. THERAPY

 Gelul de duș A.G.E Therapy curăță impuritățile pielii, 
netezește pielea și reduce formarea AGE-urilor. Rezultatul 
utilizării: sentiment îndelungat de tinerețe. 

 Parfum citric, de ghimbir. 

 390 ml
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• În totalitate natural 

• Ceaiuri relaxante unice: 
extract de floare de mușețel, 
extract de frunze de roiniță, 
extract de rădăcină de 
valeriană, extract de floare 
de hamei și extract de floarea 
patimilor. 

• Decofeinizat natural

• Conținut scăzut de calorii 

• 80 mg agent activ / doză

AROMĂ DE LĂMÂIE ȘI ZMEURĂ 
Versiunea nouă și revigorantă 
a băuturii clasice, alcătuită 
pe jumătate din ceai negru 
decofeinizat și pe jumătate din 
limonadă, și asezonată cu un 
strop de zmeură. 

AROMĂ DE MIERE 
Ceai verde decofeinizat cu efect 
calmant, asezonat cu un strop de 
miere de floare de portocală. 

Oricine poate deveni NewAge 
Affiliate și poate genera 15% 
în comision dacă recomandă 
produsele Marley! 

1. Vizitați pagina  
affiliates.newagebev.com/ro-ro!

2. Înscrieți-vă sau conectați-vă 
folosind ID-ul și parola 
dumneavoastră NewAge! 

3. Împărtășiți linkul care conține 
numărul dumneavoastră de ID 
cunoștințelor dumneavoastră! Alăturați-vă stilului de viață sănătos și 

conștient! One Love.

CEAIURI RELAXANTE MARLEY
MELLOW MOOD 
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Consultantul dvs. independent de produse (IPC):

Garanție de rambursare de 90 de zile! 
Pentru mai multe informații vizitați site-ul 
http://www.NewAge.com!

Toate drepturile rezervate.

Puteți plasa comenzi pe 
pagina noastră de web: 
www.NewAge.com

prin e-mail: 
comanda@newage.com

Număr de telefon:
06-1-248-2640
06-1-248-2641

Serviciul clienți: 
Disponibil de luni până vineri 
între orele 09:00-17:00

Sediul biroului regional: 
1124 Budapesta, 
Apor Vilmos tér nr. 11-12, et. I 
Luni și marți: 9:00-18:00 
Miercuri - vineri: 9:00-20:00 

Live Healthy.

În curând

Cu puterea fructului Noni Tahitian

Îngrijire pentru o piele mai luminoasă

Sunteți interesat de modul în care NewAge vă poate ajuta la 
realizarea libertății financiare durabile și reale? Contactați persoana 
de la care ați primit acest catalog.

SĂNĂTATE

ÎNFĂȚIȘARE

LIBERTATE FINANCIARĂ

Nagyné Halász Anna: +36302765464
ID szám: 997619
RoAnAl Gyógyturisztikai és Szolgáltató Bt.

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


