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MORINDA NE BINECUVÂNTEAZĂ DE MAI MULT DE 20 DE 

ANI, OFERIND MEREU SOLUŢII INOVATOARE.

PE LÂNGĂ PRODUSUL NOSTRU ICONIC 

TAHITIAN NONI® MORINDA A CREAT NUMEROASE 

POSIBILITĂŢI CA DVS. SĂ FIŢI TÂNĂR ŞI SĂ TRĂIŢI MAI MULT.

®



4 COMENZILE TELEFONICE POT FI EFECTUATE SUNÂND LA NUMĂRUL +36-1-248-2640! 



Acest fruct tropical a devenit baza fondării companiei Morinda, fiind o adevărată valoare al medicinei tradiționale. Băutura  
Tahitian Noni® a devenit catargul companiei, și rămâne în continuare suplimentul alimentar preferat al lumii moderne.

Descoperirea fructului noni era un moment important nu numai companiei Morinda, dar și al lumii întregi. Suntem conduși 
de această descoperire și în zilele de azi.

Introducerea fructului noni ne-a învățat să apreciem cadourile nedescoperite al pământului. Noi avem încredere în acet 
cadou al naturii pe care v-am pregătit într-o astfel de formă de produse care sunt atractive, practice și benefice. Produsele 
noastre sunt clasificate  în 4 mărci:

Morinda a prezentat lumii moderne miracolul 
insulelor Tahiti: fructul noni.ÎN 1996 

12 
Produsele noastre iconice pe 
bază de noni şi noutăți.

30 
Produse destinate formării AGE-
urilor, care vă ajută ca dvs. să 
trăiți mai mult, mai tineri.

8 
Cosmetice de lux pentru 
îngrijirea pielii din cele mai bune 
ingrediente.

34 
Suplimente alimentare din 
cele mai prețioase surse la 
îmbunătăţirea calității de viaţă.

S U P P L EM E N T
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CADOUL NONI!

Pe teritoriul insulelor din Polinezia Franceză începând de 
la insula  Marchize, care se află în partea de nord  şi până 
la insulele Society situate la sud,  sunt acoperite cu copaci 
noni.  
De aceea cresc copacii atât de abundent, deoarece solul 
vulcanic din această regiune este bogată în nutrienţi, aerul 
este excesiv de curat, temperatura apei de ploaie este ideală, 
iar o mare parte din această zonă este neatinsă de oameni.   
Aceste circumstanţe ideale creează condiții perfecte pentru 
creșterea puternică a copacilor noni, care rezultă un fruct 
sănătos, bogat în nutrienți.

Toate părțile plantei noni - fructul, semințele şi frunzele 
au proprietăţi speciale de îngrijire a pielii. Prin aplicarea 
topică, noni  condiţionează şi face tenul mai aspectuos şi 
mai curat în aşa fel în care nici un alt ingredient nu este 
capabil să acţioneze. În plus, noni este capabil de a face 
pielea mai luminoasă, totodată  evidenţiază frumuseţea 
naturală a acesteia. 
TeMana  ocupă primul loc la produsele  cosmetice de 
îngrijire a pielii bazate pe fructul noni.
Haideţi să vedem ce oferă  acest produs apreciat de lumea 
întreagă pielii dumneavoastră! 

Fără îndoială fructul noni este unul dintre cele mai preţioase daruri ale naturii. Pentru 
mii de ani polinezienii  s-au bucurat de beneficiile lui excelente şi sunt binecuvântaţi şi 
astăzi de sănătatea şi frumuseţea oferită de noni. 

COMPONENTELE PLANTEI NONI 
Planta noni are patru componente importante: fructul, extractul de seminţe, uleiul de seminţe şi frunza. Fiecare 
oferă avantaje specifice de îngrijirea pielii, şi combinaţia lor într-o armonie perfecta ajută ca pielea să devină 
frumoasă, sănătoasă şi radiantă și luminoasă. 

 FRUCTE: 
Fructul noni conţine numeroase ingrediente 
cu proprietăţi de condiţionare, hidratare şi de 
întârzierea îmbătrânirii şi poate fi utilizat pe toate 
tipurile de ten. Sucul noni are efect de curăţare şi 
ajută la nivelarea tonului pielii.   

 EXTRACT DE SEMINȚE: 
Extractul de seminţe este ingredientul ideal de 
întârzierea îmbătrânirii pielii. Ajută la reducerea 
petelor de îmbătrânire şi previne formarea 
petelor noi. Promovează, de asemenea, creşterea 
elasticităţii pielii.   

 FRUNZE: 
Frunza noni calmează pielea iritată şi reduce 
umflătura pielii, îmbunătăţeşte circulaţia sângelui 
şi ajută la regenerarea naturală a pielii la apariţia 
semnelor de îmbătrânire (riduri fine şi pete de 
îmbătrânire).

 ULEI DE SEMINȚE: 
Datorită proprietăţilor transdermale şi de hidratare 
profundă, uleiul de seminţe acţionează în straturile 
profunde ale pielii. Condiţionează tenul. Reduce 
umflătura şi penetrează în straturile groase ale 
pielii, astfel ca ingredientele intrate să se absoarbe 
mai efectiv.   
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SERUM TEMANA NONI BRIGHTENING

Serumul TeMana Noni Brightening conține 
cel mai efectiv ingredient din lume într-o 
concentrație mare, nu altul decât extractul de 
semințe Tahitian Noni. Extractul se diferă 
de uleiul de semințe fiiind solubil în apă, 
astel hidratează pielea mai adânc, are efecte 
antiinflamatoare ți oferă pielii luminozitate și 
puritate. Serumul conține de asemenea și extract 
de Frunze noni, suc de fructe noni și arbutină, 
care face pielea mai moale și oferă o aparență 
radiantă. Prin utilizare zilnică pielea devine mai 
luminoasă și mai întinerită.

27 ml
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DEMACHIANT TEMANA NONI BRIGHTENING

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

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

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

• Îndepărteză celulele moarte ale pielii și reduce aspectul de 
oboseală a pielii.

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

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

110 g

TONIC TEMANA NONI BRIGHTENING

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

• Redistribuie uleiurile naturale în piele pentru o nuanţă 
mai uniformă şi curată.

• Iluminează petele de vârstă cauzate de expunerea la 
mediu.

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

• Prin utilizare zilnică pielea devine mai luminoasă.
150 ml
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MORINDA TEMANA

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 noni, extract de frunze noni și 
suc de frunze noni, care hidratează pielea și îmbunătățește 
elasticitatea acesteia.

• Conține arbutină, un ingredient cunoscut după 
proprietăţile sale de iluminare al tenului.

• Are o textură care penetrează uşor menţinând astfel 
umiditatea pielii.

75 ml

1
Pasul 

2
Pasul 

3
Pasul 

4
Pasul 

Aplicați din serum 
o cantitate mica pe 
întreaga suprafață a 
tenului!

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

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

Masați ușor 
demachiantul în piele 
pentru cel puțin 1 
minut, apoi clătiți-vă 
cu apă caldă!

PENTRU A COMANDA, VIZITAȚI SITE-UL WWW.MORINDA.COM! 11



DISPONIBIL ÎN:
Sticlă de 1 Litru
Quad de 4 Litri

TAHITIAN NONI® ORIGINAL 

Numeroase cercetări științifice 
depun mărturie despre beneficiile 
uimiroare pentru sănătate a 
băuturii Tahitian Noni. Aceasta 
contribuie la menținerea 
funcționării normale a sistemului 
imunitar, promovează sănătatea 
articulațiilor și a inimii și 
asigură randamentul normal al 
metabolismului energetic.

PRODUS PREFERAT
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TAHITIAN NONI CONCENTRAT DE FRUCTE CU 
GLUCOZAMINA

Este vitală 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

Când prima oară am văzut fructul ciudat noni, observam ceva special. Ceva 
dincolo de forma şi suprafaţa ciudată a acesteia. Am observat posibilităţi fără 
limite. Am găsit un adevărat dar al naturii. Acesta nu este un cadou obişnuit: este o 
comoară specială având numeroase moduri de utilizare.

Primul mod de utilizare al fructului noni introdus de compania 
Morinda era sub formă de supliment alimentar, din care rezulta 
băutura Tahitian Noni. Aceasta imediat a devenit un mare 
succes, 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 fruct!

CADOUL NATURII
TAHITIAN NONI

PENTRU A COMANDA, VIZITAȚI SITE-UL WWW.MORINDA.COM! 13



TAHITIAN NONI
ULEIURILE ESENȚIALE

BREATHE

Amestecul Breathe promovează 
respirația mai ușoară, oferă 
o stare plină de energie. Este 
o soluție ideală, care ajută la 
eliberarea căilor respiratorii. 

15 ml

RELIEF

Amestecul Relief ajută în 
reducerea tensiunilor. Parfumul 
său dulce are efecte calmante și 
relaxante.

15 ml

RELAX

Amestecul Relax calmează 
mintea, ajută în reducerea 
stresului și promovează somnul 
ușor.

15 ml

Morinda este singura companie pe piaţa produselor 
pe bază de ulei de seminţe noni începând cu 
introducerea primului produs în 1998. Uleiurile 
esenţiale Tahitian Noni au efecte trasdermale şi de 
hidratare intensă uimitoare.

Amestecurile noastre erau concepute din uleiul pur 
al seminţelor noni şi din uleiruile esențiale celor mai 
preţioase plante şi astfel am introdus pe piaţă singura 
linie de uleiuri esenţiale care oferă în plus şi beneficiile 
uleiului de seminţe noni.
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TAHITIAN NONI

ENERGIZE

Amestecul Energize 
îmbunătățește nivelul de 
concentrare, stimulează simțurile 
şi vă ajută să aveți mintea mai 
clară. 

15 ml

RECOVER

Creat special pentru aplicare 
topică, amestecul Recover 
oferă un sentiment răcoros, 
calmant, plăcut și promovează 
regenerarea după exerciţii fizice.

15 ml

Pentru mai multe informații vizitați site-ul www.morinda.com și urmăriți canalul nostru youtube, 
unde puteți afla mai multe despre conținutul și modurile de utilizare al amestecurilor.

EMBRACE

Ajută în susținerea unei vieți 
liniștite, fără stres. Embrace 
este un amestec tropical care 
funcționează ca un ulei de 
masaj ideal prin proprietățile 
de calmare al articulațiilor și al 
tensiunilor musculare.

15 ml
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PRIN UTILIZAREA AMESTECULUI FORTIFY AM 
EXPERIENȚAT CĂ POT SĂ-MI FINALIZEZ TREBURILE 
ZILNICE MULT MAI RAPID ŞI EFICIENT

— Nagy Zita

OUTDOOR

Amestecul Outdoor, cunoscut 
şi pe numele Repel, are un 
parfum dulce şi conţine uleiuri 
esențiale naturale, care, pe lângă 
proproetățile lor de hidratare 
profundă, au fost selectate special 
la combaterea dăunătorilor 
mediului înconjurător.

15 ml

TRIM

Amestecul Trim face pielea 
mai catifelată și promovează 
imaginea corporală pozitivă, 
oferindu-vă un sentiment plăcut.

15 ml

FORTIFY

Amestecul Fortify protejează 
organismul de presiunile zilnice 
şi de stres. Este o combinaţie de 
uleiuri esenţial intense şi aroma-
tice, care stimulează simţurile.

15 ml
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TAHITIAN NONI

TEA TREE

Uleiul de arbore de ceai este renumit 
pentru proprietățile sale antiseptice, 
oferind igienă dovedită corpului şi 
mediului înconjurător.

15 ml

PEPPERMINT

Uleiul de mentă, asociată des cu 
parfumul său dulce şi răcoroasă 
este folost de mult timp la diferite 
scopuri.

Combinat cu ulei de seminţe Noni, 
uleiul de mentă penetrează  în 
straturile mai adânci ale pielii, şi 
astfel hidratează mai profund pielea.

15 ml

LAVENDER

Uleiul de lavandă cu parfumul 
său dulce-florală ajută la relaxare. 
Combinat cu uleiul de seminţe Noni 
penetrează în straturile mai adânci ale 
pielii astfel fiind mult mai eficient.

15 ml

DIFUZOR DE AROMĂ AL ULEIURILOR ESENȚIALE TAHITIAN 
NONI

Poate înmirosa mediul ambient cu uleiurile esențiale timp  
de  8 ore.

Este ușor de utilizat, arată aspectuos, și împarte cu cei care vizitează 
locuința sau biroul dvs. efectele pozitive și beneficiile uimitoare al 
uleiurilor esențiale Tahitian Noni.
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CREMĂ DE CORP 
ÎN CURÂND

Amestecul brevetat al uleiului de semințe 
noni și al florii tiare este baza acestui 
produs excepțional de îngrijire a pielii. 
Transformați-vă pielea uscată și crăpată 
mai catifelată și îngrijiți-vă zonele cotului, 
genunchilor și tălpilor cu această cremă 
intensă bogată în ingrediente active având 
un parfum plăcut.
113.4 g

CREM BODY BALANCE®

Restabiliți echilibrul și funcționarea naturală 
al corpului! În cazul doamnelor calitatea 
vieții depinde de echilibrul adecvat și 
natural al organizmului. Experientați 
bunăstarea echilibrată oferit de crema 
Body Balance! Conține vitamina E, ulei 
de semințe de noni, suc de fructe noni și 
extract de plante. Folosirea cremei este 
indicată doar pentru uz extern.
60 ml

CLASICELE
TAHITIAN NONI 
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LOȚIUNE DE CORP SKIN SUPPLEMENT

Pielea este principala linie de protecție 
naturală a corpului. Asigurați-l sursa de 
îngrijire la care are nevoie.
Datorită conținutului de ulei de semințe 
noni loțiunea de corp se absoarbe ușor în 
piele  fiind ideal astfel și pentru aplicarea 
uleiurilor esențiale.
200 ml

ULEI PUR DE SEMINȚE NONI

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

<
Curiozitatea rezultată în urma 
descoperirilor științifice a condus pe 
cercetătorii Morinda să studieze și celelalte 
părți ale plantei cum ar fi semințele și 
frunzele. Rezultatele obținute au fost 
uimitoare, utilizarea acestora fiind de 
asemenea foarte benefic.

SERUM DIN FRUNZE 
DE NONI

Hrănește și calmează pielea 
și menține un aspect sănătos. 
Conține suc și extract din 
frunze noni care oferă o ameliorare 
instantanee pielii.  Este un produs esențial 
pentru orice familie, fiind ajutorul ideal 
împotriva luminii dăunătoare a soarelui, 
dar și împotriva vântului și impactelor 
neplăcute ale naturii.
30 ml

TAHITIAN NONI
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Zahărul e peste tot. Poate fi găsit în dulcuri, 
deserturi, bomboane și în băuturi răcoritoare, dar 
și în unele alimente la care nici nu vă gândiți. 
În sosuri, amestecuri de condimente, pâine, dar 
și în fructe și legume se găsesc zaharuri. Aceasta 
este o veste rea, fiindcă  îmbătrânirea rezultă din 
introducerea zahărului în organism. Vă explicăm 
mai detaliat!

Nu atât de mult timp în urmă a fost descoperit ca 
Produșii Finali de Glicare Avansată (AGE-urile) 
sunt cauza principală al îmbătrânirii. Compușii 
AGE se formează în interiorul corpului atunci 
când moleculele de zahăr aflat în exces și proteinele 
intră în reacție.

ÎMBĂTRÂNIREA SE ÎNCEPE CU 
ZAHĂRUL, CARE DECLANȘEAZĂ 
PROCESUL DE GLICARE, REZULTÂND 
FORMAREA A.G.E.-URILOR. DECI 
ZAHĂRUL ÎMBĂTRÂNEȘTE!

ZAHĂRUL 
ÎMBĂTRÂNEȘTE...

GLICARE
ZAHĂR
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TrūAge

21

Scanerul TrūAge 
Scanerul TrūAge al lui Morinda este dispozitivul cel mai potrivit la măsurarea nivelului AGE-urilor. 
Cu ajutorului spectrometrului dezvoltat și al luminii ultraviolete scanerul vă arată exact nivelul de 
AGE-uri într-un mod confortabil. Funcționarea scanerului este brevetată de mai mult de o sută de 
studii.

DORIȚI SĂ AVEȚI CONTROL ASUPRA NIVEULUI DE AGE-URI? 
ÎNCEPEȚI CU UTILIZAREA SCANERULUI TrūAge!

VEȘTI BUNE! Nu trebuie să deveniți victima 
îmbătrânirii. Puteți lupta împotrivă!
Primul lucru ce puteți face este măsurarea 
nivelului AGE-urilor. Datorită tehnologiilor 
moderne, putem măsura nivelul de 
îmbătrânire al organismului. Cu ajutorul 
tehnologiilor high-tech cum ar fi scanerul 
TrūAge, nivelul AGE-urilor poate fi măsurat 
foarte ușor și rapid.

De îndată ce știți valoarea dvs. Al AGE-urilor, 
veți fi capabil să examinați efectele acestora la 
organismul dvs. De exemplu un nivel înalt de 
AGE-uti înseamnă ca organismul dvs. se află 
într-un proces accelerat de îmbătrânire. Având 
aceste informații aveți posibilitatea să puteți 
găsiși soluția ideală.

CUM VĂ LUPTAȚI ÎMPOTRIVA ZAHĂRULUI?
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TrūAge® CORE

Măsurarea TruAge-ului este primul pas pentru a începe 
tratamentul nivelului AGE. Morinda vă oferă linia de 
produse Morinda CORE, care conțin produse de calitate 
și contribuie la un stil de viaţă sănătos. Reduceți nivelul de 
AGE-uri şi mențineți nivelul scăzut prin mişcări regulate, 
prin evitarea consumului de alcool şi tutun, printr-un somn 
adecvat şi prin reducerea stresului.

 
Conquer este un astfel de amestec unic, care ajută parțial la 
prevenirea trasformării glucidelor în glucoză (zahărul din sânge).

Rapid Fuel ajută organismul în arderea zahărului din sânge prin 
susținerea creşterii masei musculare. 
 
Gelul AGE Therapy oferă pielii protecție împotriva efectelor 
cauzate de glicare şi împotriva formării Produşilor Finali de Glicare 
Avansată (AGE).

Băuturile Tahitian Noni® Juice şi Max conțin într-un mare 
procentaj iridoide care lucrează ca un mecanism de auto-
apărare împotriva AGE-urilor şi care contribuie la protejarea 
celulelor împotriva stresului oxidativ şi procesului de îmbătrânire.

22

TRĂIȚI MAI MULT ȘI 
MAI SĂNĂTOS
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Încercați acum toate produsele 
CORE timp de 5, 15 sau 30 de zile!

5
zile

30
zile

15
zile

TrūAge
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EXTRA

Combină iridoidele din noni şi 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

 

Trăiți mai mult şi mai sănătos - un astfel de obiectiv 
care este motivant pentru toată lumea. Cu toții 
dorim şă fim mai tineri şi să ne extindem viața cât mai 
mult. Băuturile Morinda - care sunt pline de cele mai 
bune ingrediente din lume - ne ajută în atingerea 
acestui obiectiv.

TRĂIȚI MAI MULT ȘI 
MAI SĂNĂTOS
Protejați-vă sănătatea cu ajutorul băuturilor 
Morinda!
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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

25
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CONQUER 
VĂ AJUTĂ SĂ FIȚI ÎN 
FORMA CEA MAI BUNĂ
Morinda Body Conquer este un produs bogat în fibre, 
conceput pentru a contribui în mod semnificativ la 
necesarul zilnic recomandat.
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IMPORTANȚA FIBRELOR

CONQUER
1 cutie are 217 g 
Disponibil şi într-un ambalaj de 2 sau 4 cutii

5-DAY FIX
5 x 14,5 g

• Fibrele din coaja de psyllium ajută 
normalizarea digestiei

• Vitamina A contribuie la funcționarea 
normală a sistemului imunitar

• Phase2®, extras din fasole albă care 
întârzie digestia amidonului

• Fără adaos de zahăr 

Fibrele sunt componente esențiale de care corpul 
nostru are nevoie. Ele pot fi împărțite în două 
categorii - solubile şi insolubile. Fibrele solubile se 
descompun în apă, în timp ce fibrele insolubile nu. 
Ambele tipuri de fibre sunt importante pentru o 
dietă echilibrată şi majoritatea alimentelor conțin 
ambele tipuri de fibre.

Fibrele solubile - atrag apa şi apoi se transformă 
în gel în timpul digestiei. Principalele surse de fibre 
solubile din Body Conquer sunt inulina şi psylliumul, 
care contribuie la tranzitul intestinal şi ajută la 
menținerea unui intestin sănătos.

Fibrele Insolubile - adesea sunt menționate ca 
"fibre neprelucrate" sau "vrac", din cauza modului 
în care aceasta îşi măresc volumul şi ajută 
trecerea mai rapidă a alimentelor prin sistem. 
Principala sursă de fibre insolubile din acest 
produs este grâul.

Se recomandă utilizarea produsul în combinație 
cu o dietă variată şi echilibrată care include 
exerciții fizice regulate pentru un stil de viață 
sănătos.

27
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NECESARUL ZILNIC DE 
PROTEINE

Rapid Fuel este o băutură ce conține carbohidrați 
și proteine, concepută pentru o utilizare zilnică. Se 
recomandă utilizarea produsului nu numai celor care 
fac exerciții regulate, dar și celor care doresc să ducă 
un stil de viață sănătos.
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RAPID FUEL

Acest produs extraordinar conține proteine de înaltă calitate, carbohidrați, 
electroliți și vitamine B.

• Bogat în proteine pentru a susține creșterea masei musculare
• Bogat în vitaminele B6 și B12, astfel contribuie la reducerea oboselii  și 

la metabolismul energetic normal.

5 DAY BURN
5 x 24 g

RAPID FUEL
1 cutie are 359 g
Disponibil și într-un ambalaj 
de 2 sau 4 cutii

29
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5-DAY REPAIR
30 ml

236 ML
Disponibil în seturi 
de 1, 2 şi 4 bucăţi.

1.  TrūAge A.G.E. THERAPY 
GEL

 Ajută la reducerea nivelului AGE-urilor prin urma procesului de glicare 
al pielii, care este responsabil pentru îmbătrânirea pielii.

 Face pielea mai catifelată şi mai fermă, în timp ce calmează şi hidratează.
 Încercați gelul A.G.E. Therapy într-un dozaj de 5 zile şi veți vedea 

diferenţa pe pielea dvs.
 236 ml

PROTECȚIE 
ZILNICĂ A PIELII

Gelul A.G.E. Therapy este singurul produs 
CORE care oferă pielii protecție împotriva 
efectelor cauzate de glicare şi împotriva 
formării Produşilor Finali de Glicare Avansată 
(AGE). Pielea este deosebit de afectată de 
daunele cauzate de glicare, de aceea este 
bine să-o protejați, calmați şi regenerați cu 
ajutorul gelului A.G.E. Therapy!

1
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CARE SUNT BENEFICIILE UTILIZĂRII GELULUI 
A.G.E. THERAPY?

- Conţine cele mai bune ingredientele din 
lume: extracte de noni, coarne, afine, 
merişor şi extract de măsline.

- Conține de asemenea carnosină şi extract 
din ovăz kernel.

- Oferă un sentiment întinerit îndelungat.

- Face pielea moale şi mai catifelată.

5-DAY REPAIR
30 ml

236 ML
Disponibil în seturi 
de 1, 2 şi 4 bucăţi.

NICIODATĂ NU 
CĂLĂTORESC FĂRĂ 

GELUL AGE THERAPY. ESTE 
SINGURUL PRODUS PE 

CARE POT SĂ-L FOLOSESC 
PE TENUL MEU FĂRĂ SĂ AM 

PIELEA ÎNROŞITĂ.

—  Ágoston Annamary

TrūAge

2.  SĂPUN PENTRU MÂINI  
TrūAge A.G.E. THERAPY 

 Săpunul lichid pentru mâini are un parfum 
natural fiind o soluţie ideală împotriva 
înlăturării uşoare al murdăriilor. Hidratează 
pielea menținând mâinile sănătoase cu 
aspect mai tânăr. 

 Are parfum de lămâie verde.
 236 ml

2
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MORINDA A.G.E. 
THERAPY

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

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

 Are parfum de lămâie, rozmarin şi mentă.
 236 ml

1.  ŞAMPON  
TrūAge A.G.E. THERAPY

 Curăță cu uşurinţă părul şi pielea capului.
 Datorită proprietăților sale hidratante şi 

parfumului natural este ideal pentru toată 
familia.

 Are un parfum mentolat, citric, de 
rozmarin.

 255 ml

1

2

Fiecare produs AGE Therapy conține 
ingredientele exclusive TruAge Max, şi 
carnosină, despre care este dovedit 
clinic că reduce formarea moleculelor 
AGE ca dvs. să vă simțiți mai tineri 
pentru mai mult timp!

3
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TrūAge

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

 Oferă protecţie SPF 15 împotriva degradărilor 
cauzate de radiațiile solare şi hidratează buzele 
crăpate în timp ce protejează împotriva efectelor 
dăunătoare ale AGE-urilor.

 4,6 g

5.  GEL DE CURĂŢARE A TENULUI  
TrūAge A.G.E. THERAPY

 Formulat din ingredientele adăugate de Max şi 
carnosină şi testat dermatologic, este accesoriul ideal 
al familiei de produse A.G.E. Therapy. Curăță tenul 
în profunzime. Este ideal folosirea înainte de aplicarea 
gelului A.G.E. Therapy.

 105 ml

3.  GEL DE DUŞ  
TrūAge A.G.E. THERAPY

 ÎN CURÂND!

 Gelul de duș AGE Therapy înlătură delicat 
murdăriile de pe piele, făcând pielea mai moale 
și mai catifelată și ajută la reducerea nivelului 
AGE-urilor în piele. Oferă un sentiment întinerit 
îndelungat.

 Are parfum citric, de ghimbir.
 390 ml

4

5

6

6.  CREMĂ PROTECTOARE  
TrūAge A.G.E. THERAPY

 Cremă de hidratare de uz zilnic, care datorită 
ingredientelor exclusive ajută în lupta împotriva 
procesului de îmbătrânire, și oferă o protecție SPF 
20 împotriva radiațiilor solare, care pot deteriora 
pielea.

 55 ml
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1. MORINDA OMEGA+
Morinda Omega+ este o sursă de acizi grași 
esențiali omega din peşte de calitate și uleiuri 
de semințe de in.

Acizii grași omega promovează funcționarea 
sănătoasă al creierului, sistemul imunitar și 
sănătatea inimii și al sistemului vascular.

90 capsule

2. MORINDA CALCIUM + 
Oferă organismului toate mineralele 
esențiale, inclusiv calciu de înaltă calitate, 
care este necesar pentru menținerea sănătății 
oaselor

120 tablete

SUPLIMENTE 
ALIMENTARE MORINDA
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DEFY

ÎNGRIJIRE

1. DEFY DEMACHAINT*
 Datorită ingredientelor naturale 

îndepărtează machiajul, surplusul de ulei și 
impuritățile.
114.5 ml 

2. DEFY TONIC CU TRIPLĂ ACȚIUNE*
Luminează tenul și redă echilibrul pielii, 
ajută la rafinarea aparițiilor de pori largi 
împrospătează pielea.
120 ml

3.  DEFY CREMĂ DE NOAPTE 
REGENERATOARE*
Începeți ziua cu pielea proaspătă, 
odihnită datorită acestei creme de noapte 
regeneratoare, care ajută la îmbunătățirea 
texturii și elasticității pielii.
30 ml

4. DEFY CREMĂ PENTRU ÎNGRIJIREA 
OCHILOR*
Formulă de bioactiv puternice precum  
extrasul de măsline, extrasul din frunze noni 
și alte ingrediente valoroase care ajută la 
eliminarea pigmenților responsabili pentru 
colorarea întunecată de sub ochi.
10 ml

5.  DEFY SERUM*
Simțiți-vă și arătați mai tineri! Acest serum 
efectiv este amestecul ingredientelor, care 
ajută la reducerea ridurilor fine, ridurilor mai 
adânci și vizibilității petelor de îmbătrânire.
30 ml

1 2 543

3 PRODUSE ÎNTR-UN SET LA UN 
PREȚ ŞI MAI CONVENABIL*
• DEFY SERUM
• DEFY CREMĂ PENTRU ÎNGRIJIREA 

OCHILOR
• DEFY CREMĂ DE NOAPTE 

REGENERATOARE

CA DVS. SĂ VĂ IUBIȚI 
PIELEA
SISTEMUL DE ÎNGRIJIRE A PIELII DEFY ACȚIONEAZĂ ÎN 2 
PAȘI: PREGĂTIRE ȘI ÎNGRIJIRE

PR
EG

Ă
TI

RE

LINIA CELOR 5 PRODUSE POATE FI 
ACHIZIȚIONAT ÎNTR-UN SET COMPLET
• DEFY DEMACHIANT
• DEFY TONIC CU TRIPLĂ ACȚIUNE
• DEFY SERUM
• DEFY CREMĂ PENTRU ÎNGRIJIREA 

OCHILOR
• DEFY CREMĂ DE NOAPTE 

REGENERATOARE

* ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL!
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>  Reducerea AGE-urilor

>  Suplimente alimenta-
re Morinda de calitate

>  Puterea lui Tahiti

>  Hidratare

>  Protecția pielii

Consultatntul dvs. independent de produse (IPC):

Garanție de restituirea banilor de 90 de zile!
Aflați mai mult pe site-ul www.morinda.com!

Toate drepturile rezervate.

Puteți plasa comenzile online 
pe pagina noastră web:
www.morinda.com/ro-ro/shop

sau prin email:
comanda@morinda.com

Nr. telefon:
06-1-248-2640 (Biroul regional HU)
0800 894 312 (Linia verde doar de 
pe Romtelecom)

Serviciul clienţi: 
Programul de lucru este de  
luni până vineri între orele  
10:00 -18:00.

Adresa poștală: 
Morinda Magyarország Kft.
H-1124 Budapest 
Apor Vilmos tér 11-12., I. em.

>  Sunteți interesați în posibilitățile oferite 
de Morinda în atingerea independenței 
financiare reală? Luați legătura cu 
persoana de la cine ați primit acest 
catalog.

SĂNĂTATE APARENȚĂ INDEPENDENȚĂ FINANCIARĂ

®


