
É L E T M Ó D

Săpunul ptr. mâini A.G.E. Therapy menține mâinile sănătoase și oferă 
pielii un aspect mai tânăr pentru un timp îndelungat! Acest săpun 
lichid vine într-un ambalaj igienic și înlătură bacteriile de pe piele 
cu delicatețe. Poate fi folosit de întreaga familie pe toate tipurile de 
piele. Datorită ingredientelor exclusive Max pentru utilizare topică 
și a carnosinei, împiedică formarea A.G.E.-urilor (produşilor finali de 
glicare avansată) și hrănește pielea.

Dacă doriți să vă păstrați pielea mai frumoasă și mai delicată un timp 
îndelungat este esențial ca structurile de proteine să fie intacte. A.G.E.-urile 
sunt rezultatele interacțiunii glucidelor cu proteinele. Acumularea AGE-urilor 
afectează structurile proteice. În această etapă, utilizarea săpunului pentru 
mâini A.G.E. Therapy ajută pielea chiar în timpul curățării. Are un parfum 
revigorant de citrice și se poate combina în mod ideal cu alte produse din gama 
A.G.E. Therapy.

Testat dermatologic.
DISPONIBIL ÎN: 
Flacon de 240 ml

MOD DE UTILIZARE:
Aplicați săpunul pe pielea udă, masați ușor, 
după care clătiți cu apă din abundență şi 
usucați mâinile cu un prosop.

INGREDIENTE: 
Apă/Aqua, Glycerin, Sodium Methyl Cocoyl 
Taurate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-20 
Methyl Glucose Sesquistearate, Polysorbate 
20, Morinda citrifolia (Noni) Suc de Fructe, 
Olea europaea (Măslin) Extract de Frunze, 
Beta Glucan, Carnosină, Citrus aurantifolia 
(Lămâie verde) Ulei de Coajă, Cornus 
officinalis (Coarne) Extract de Fructe, 
Vaccinium macrocarpon (Afin american) 
Extract de Fructe, Vaccinium corymbosum 
(Afin de cultură) Extract de Fructe, Panthenol, 
Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl 
Propanol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Tocopheryl Acetate, Disodium EDTA, 
Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin. 

CLIENȚII CARE AU ACHIZIȚIONAT SĂPUNUL PTR. MÂINI A.G.E. THERAPY DE ASEMENEA AU COMANDAT:

A.G.E. Therapy Gel

Un gel ușor și 
calmant care ajută 
la temperarea pielii 
cu probleme. Testat 
dermatologic.

• Formula de antiglicare 
cu carnosină, protejează 
celulele împotriva efectelor 
A.G.E. (1)

• Carnosina împiedică 
procesul a glicare. (2)

• Extractul de ovăz hrănește și 
calmează piela sensibiliă și 
iritată. (3)

• Pielea va fi mai moale și mai 
catifelată la atingere, chiar 
și în cazul spălării frecvente 
a mâinilor.

Noni concentrat de 
fructe cu glucozamină

Conține glucosamină, 
care este indispensabilă 
pentru construirea și 
consolidarea cartilajului. 
Rămâneți în formă
în viața de zi cu zi!

Morinda Core 
Pure

O adevărată 
experiență de noni 
obținut din piure 
de noni și ceai de 
frunze de noni.

Protectie si ingrijire^
´´   Plusul  nostru

(1) demonstrat pe celulele umane endoteliale și fibroblaste
(2) demonstrat prin teste efectuate in vitro pe diferite tipuri 
de proteine 

(3) demonstrat de testul SLS (laurilsulfat de sodiu) pentru 
iritarea pielii umane și prin aplicare tradițională

SĂPUN PTR. MÂINI MORINDA A.G.E. THERAPY



SĂPUNUL PTR. MÂINI  A.G.E. THERAPY 
OFERĂ PIELII CEA MAI BUNĂ COMBINAȚIE 
DE NONI, AFINE, COARNE ȘI MĂSLINE 
CUNOSCUTĂ ȘI DIN FORMULA NOASTRĂ 
MAX!

NOTIȚE

©2017. Morinda Deutschland GmbH.

NONI 

Noni este fructul arborelui Morinda Citrifolia 
care crește în zonele cu climat tropical mai 
ales pe insulele din Polinezia Franceză și îi plac 
solurile vulcanice bogate în minerale. Piureul 
noni din Tahiti stă la baza băuturii Tahitian 
Noni Original. Conține ingrediente valoroase, 
printre care se găsesc compuși secundari de 
plante cum ar fi iridoidele. Spre deosebire de 
flavonoide, acestea sunt stabile și rezistente la 
căldură.

NONI, AFINE (Vaccinium corym-

bosum), COARNE (Cornus mas) și 
MĂSLINE (Olea europaea) 

Aceste fructe formează o combinație exclusivă, 
pe care se bazează și băutura noastră Morinda 
Core Max. Datorită efectului benefic pe care 
acest amestec particular îl are asupra pielii 
și părului dvs., este inclus în toate produsele 
gamei A.G.E. Therapy!

EXTRACT DE OVĂZ (Avena sati-
va) Ovăzul are un conținut ridicat de minerale 
și siliciu. Extractul de ovăz este cunoscut pent-
ru proprietățile sale antioxidante. Calmează și 
hidratează pielea, lăsând-o moale și netedă.


