
MORINDA CORE EXTRA
A Core Extra-t azoknak a hűséges noni fogyasztóknak ajánljuk, akik 
akik a természet kedvelői és akik valós ízélményre vágynak.

Szereti az olívát, a mediterrán konyhát és a természetet? Ha a válasza igen, 
akkor el lesz ragadtatva a Core Extra termékünktől, mely egy nem szokványos 
kombinációja a noninak, kék áfonyának és olajfalevél-kivonatnak, ami egy 
különleges és karakteres, kesernyés zamatot eredményez. Harmonikus az 
ízvilága, annak ellenére, hogy a noni gazdag a kesernyés ízű másodlagos 
növényi vegyületekben, az iridoidokban.

Természetesen az Extra nem tartalmaz hozzáadott cukrot, színezéket vagy 
tartósítószereket. Ez a noni ital különleges, akárcsak Ön és az Ön élete!

KISZERELÉS: 
750 ml üvegpalack,
 4 l-es kartondoboz

JAVASOLT FOGYASZTÁS:
Igyon naponta kétszer 30 ml-t a
kiegyensúlyozott étrend és egészséges
életmód részeként. Használat előtt
felrázandó. Felbontás után hűtve tárolja.

ÖSSZETEVŐK: 
Morinda citrifolia (noni) gyümölcsnektár 
Francia-Polinéziából származó tiszta noni 
püréből (83,4%), Vitis vinifera (fehérszőlő) 
gyümölcslé-sűrítmény, Vaccinium corym-
bosum (áfonya) gyümölcslé-sűrítmény 
3,5%,  Vitis vinifera (vörös szőlő) gyü-
mölcslé-sűrítmény, természetes ízesítők, 
Olea europaea (olíva) levél-kivonat 0,3%, 
Vaccinium macrocarpon (vörösáfonya) 
gyümölcslé-sűrítmény. Pasztőrözött.

A CORE EXTRÁT VÁSÁRLÓK TOVÁBBI KEDVENCEI:

A.G.E. Therapy  
Ajakbalzsam

Ajakbalzsam értékes 
noni magolajjal  és 
karozinnal, melyek 
tartósan fiatalos külsőt 
és selymesen puha 
érzést kölcsönöznek 
ajkainak!

• Iridoid források: noni,  
áfonya, olajfalevél  
(60 mg iridoid 60 ml-ben)

• Igazi ízélmény egyéniségek 
számára

• Nem tartalmaz hozzáadott 
cukrot vagy édesítőt

  Ami  plusz

Tahitian Noni Illóolaj 
Outdoor keverék

 Gondosan kiválasztott, 
földes és édes illatú 
olajok keveréke a 
szabadban töltött  
pillanatok zavartalan 
megélésére!

Morinda Core 
Rapid Fuel
Gyümölcsös ízű ital, 
amely esszenciális 
aminosavakat 
tartalmaz. Különösen 
könnyen emészthető. 
Az aktív mindennapi 
élethez, sporthoz 
és minden más 
tevékenységhez 
ajánlott!
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NONI GYÜMÖLCS 
(Morinda citrifolia)

A noni a noni fa (Morinda citrifolia L.) gyümölcse, 
amely a csendes-óceáni térségben és a trópusi 
part menti régiókban terem, az ásványi eredetű 
vulkanikus talajt kedveli. A Tahitiről származó 
noni püré a Tahitian Noni italok alapja. A noni 
értékes összetevőket tartalmaz, köztük fontos 
másodlagos növényi vegyületeket, mint például 
az iridoidokat. A flavonoidokkal ellentétben az 
iridoidok stabilak és hőállóak.

OLAJFALEVÉL KIVONAT 

(Olea europaea)  OLEUROPEINNEL
Mindenki ismeri az olívát. Azonban kevésbé 
közismert, hogy az olajfa levele is rendelkezik a 

szervezet számára előnyös tulajdonságokkal. A 
levélben még nagyobb mennyiségben lelhetőek 
fel az iridoidok, mint magában a termésben. 

Ezt az értékes összetevőt gyakran bőrápolási 
termékekben használják fel. Mint egy ital össze-
tevője, az olajfalevél-kivonat rendkívül exkluzív.

SZŐLŐ  (Vitis vinifera)  

kék ÁFONYA (Vaccinium corymbosum)

A mediterrán régióból származó szőlő (Vitis  
vinifera) és az amerikai áfonya (Vaccinium 
corymbosum) szintén iridoidokat tartalmaz-
nak. Mivel ezek a legmegfelelőbb kiegészítői a 

noninak, és ízvilág szempontjából is ideálisak, 
a Morinda e két remek gyümölcsöt a nonival 
együtt szintén a Föld legjobb összetevői közé 
sorolja.

Energia 20 kcal (85 kJ)

Zsír 0 g

- ebből telített 0 g

Szénhidrát 5 g

- ebből cukrok 3 g

Fehérje 0 g

Só 0 g

MORINDA CORE EXTRA

*Természetes cukortartalom. Nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy édesítőt. A palack 12,5 adagot tartalmaz.
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