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MORINDA CORE MAX
Băutura Morinda Core Max conține cea mai puternică formulă și 
are un gust intens de fructe. Max se bazează pe fructul valoros 
noni (Morinda citrifolia). Combinația celor mai bune ingrediente ale 
Pământului și a vitaminei C regăsite în acestea în mod natural face 
ca Max să fie un produs cu adevărat unic.

Fiind un aliment valoros şi multilateral, planta noni este strâns legată de cultura 
polineziană. Core Max oferă beneficiile fructului noni şi vă surprinde cu o savoare 
intensă de fructe.  Acest lucru este cu adevărat remarcabil, având în vedere 
faptul că această băutură noni conține iridoide cu gust amar natural (compuşi 
secundari al plantelor) într-un procentaj mare.

Max este o combinaţie exclusivă de noni, afine, coarne şi măsline. Gustul său 
este întregit de adaosul de acerola, merişoare şi struguri albi. Astfel băutura Max 
oferă o experienţă extraordinară al aromelor de fructe. Desigur, nu conţine zahăr 
adăugat, coloranţi sau conservanţi. Experimentaţi puterea lui Max şi simţiţi-vă 
mai tânăr, mai activ şi mai energic!

DISPONIBIL ÎN:
Sticlă de 750 ml 

RECOMANDĂRI DE CONSUM:
Consumați 30 ml de două ori pe zi, ca 
parte al unui regim alimentar echilibrat 
şi variat, combinat cu un stil de viață 
sănătos. A se agita bine înainte de 
utilizare. A se păstra în frigider după ce 
produsul a fost deschis.

INGREDIENTE:
Morinda citrifolia (Noni) nectar de fructe 
din piure pur de Noni şi din suc concentrat 
din Polinezia Franceză (49%), Cornus mas 
(coarne) piure (19.4%), Vitis vinifera (stru-
guri) suc concentrat, Vaccinium corym-
bosum (afine) suc din concentrat (13%), 
Prunus cerasus (vişin) suc concentrat, 
Malpighia glabra (acerola) suc concentrat 
(0.4%), Olea europaea (măsline) extract 
de fructe (0.3%), Vaccinium macrocarpon 
(merişor) suc concentrat, arome naturale. 
Pasteurizat.

CLIENȚII CARE AU ACHIZIȚIONAT CORE MAX DE ASEMENEA AU COMANDAT:

Ulei de seminţe 
Tahitian Noni  

Bucuraţi-vă de energia 
pură a seminţelor noni! 
Calmează şi hidratea-
ză pielea uscată. Este 
un ulei multilateral şi 
foarte eficient.

• Surse de iridoide: noni, afine, 
coarne,măsline (120 mg de 
iridoide per 60 ml)

• Savoare uimitoare de fructe!

• Conţine vitamină C, care  
contribuie la:

- protejarea celulelor  
împotriva stresului oxidativ 

- funcționarea normală a 
sistemului imunitar 

- funcţionarea normală a 
sistemului nervos 

- nu conţine zahăr sau  
îndulcitori  

  Plusul  nostru

Morinda Core  
Rapid Fuel 
Este o băutură cu gust 
de fructe ce conţine 
proteine esenţiale. Este 
foarte uşor de digerat. 
Un însoțitor eficient al 
stilului de viață activ, 
al activităților sportive 
şi al tuturor îndeletni-
cirilor.

A.G.E. Therapy Gel 

Compus din ingre-
dientele preţioase 
ale băuturii Core Max 
şi formula noastră 
de antiglicare. 
Bucuraţi-vă de o 
piele mai tânără, 
mătăsoasă şi netedă!

Sursa  de  energie  pe  baza  de  fructe



NONI (Morinda citrifolia)

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

STRUGURI (Vitis vinifera),  

AFINE (Vaccinium corymbosum), 

CORN (Cornus mas) şi 

MĂSLINE Olea europaea) 

Aceste fructe completează în mod ideal 
fructul noni şi din punct de vedere al gustului. 
Morinda le condideră alături de noni cele mai 
bune ingrediente (ale Pământului).

ACEROLA (Malpighia glabra) şi

MERIŞOARE (Vaccinium 
macrocarpon) oferă băuturii Core Max un gust 
mai răcoritor!

VALOAREA NUTRIȚIONALĂ (60 ML)

Energie 49 kcal (205 kJ)

Grăsimi 0 g

- din care saturate 0 g

Carbohidraţi 11,7 g

-din care zaharuri 9,4 g

Proteine 0 g

Sare 0 g

Vitamină C 6 mg (7,5 %*)

MORINDA CORE MAX

*% din Valoarea de referință a nutrientului (VRN). 
Conţine numai zahăr natural, fără zahăr sau îndulcitor adăugat. O sticlă conţine 12,5 de porții. 

NOTIŢE

©2017. Morinda Deutschland GmbH.

„CELE MAI BUNE INGREDIENTE AL 
PĂMÂNTULUI“ - SAVOAREA COMPLEXĂ DE 
FRUCTE ESTE UNICĂ ŞI IMPOSIBILĂ DE IMITAT!


