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MORINDA CORE MAX
A Morinda  Core Max noni ital rendelkezik a legerősebb formulával, 
és kifejezetten intenzív, gyümölcsös íze van. Alapját a noni 
gyümölcs (Morinda citrifolia) alkotja. A Föld legjobb összetevői és a 
természetben előforduló C-vitamin egyedülálló kombinációja teszi a 
Max-et igazán egyedi termékké.

Sokoldalú és értékes élelmiszereként a noni elválaszthatatlan részét képezi a 
polinéziai kultúrának. A Core Max a noni minden jótékony hatását megtestesíti, 
és meglepően gyümölcsös ízű. Emiatt valóban egyedülálló, mivel ebben a noni 
italban magas a természetesen kesernyés ízű iridoidok (másodlagos növényi 
vegyületeket) aránya.

Ez az ital különleges kombinációja a noninak, az áfonyának, a húsos somnak és 
az olívának.  Ízét az acerola cseresznye, a vörös meggy és a fehérszőlő teszi még 
teljesebbé. Ezek adják a Max rendkívül gyümölcsös ízvilágát. Természetesen nem 
tartalmaz hozzáadott cukrot, színezőanyagot vagy tartósítószert. Tapasztalja 
meg a Max erejét, és érezze magát még fiatalosabbnak, aktívabbnak és 
energikusabbnak!

KISZERELÉS:
750 ml üvegpalack

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 és gyümölcslé-sűrítményből 
49%, Cornus mas (húsos som) püré 19,4%, 
Vitis vinifera (fehérszőlő) gyümölcslé-
sűrítmény, Vaccinium corymbosum (áfonya) 
gyümölcslé-sűrítmény 13%, Prunus cerasus 
(vörös meggy) gyümölcslé-sűrítmény, 
Malpighia glabra (acerola cseresznye) 
gyümölcslé-sűrítmény 0,4%, Olea europaea 
(olíva) gyümölcs-kivonat 0,3%, Vaccinium 
macrocarpon (vörösáfonya) gyümölcslé-
sűrítmény, természetes ízesítők. 
Pasztőrözött. 

A CORE MAX-ET VÁSÁRLÓK MÁS KEDVENCEI:

Tahitian Noni  
magolaj

Élvezze a noni gyü-
mölcs magjának tiszta 
energiáját! Megnyug-
tatja a száraz bőrt és 
intenzíven hidratál. 
Sokoldalú és rendkívül 
hatékony.

• Iridoid források:  
noni, áfonya, húsos som, olíva  
(120 mg iridoid 60 ml-ben)

• Csodálatosan gyümölcsös!

• C-vitamint tartalmaz, amely 
hozzájárul:

-  a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez 

-  az immunrendszer normál 
működéséhez

-  az idegrendszer és az elme 
normál működéséhez

-  nem tartalmaz hozzáadott 
cukrot vagy édesítőt

 Ami  plusz

Morinda Core  
Rapid Fuel

Esszenciális aminosava-
kat tartalmazó gyümöl-
csös ízű ital. Különösen 
könnyen emészthető. 
A mindennapi aktív 
élethez, sporthoz és 
minden más tevékeny-
séghez ajánlott!

A.G.E. Therapy Gél

A Core Max-ből 
már ismert értékes 
összetevőkből és 
az anti-glikációs 
formulánkból áll. 
Élvezze a fiatalo-
sabb, selymesebb és 
simább bőrt!

Gyumolcsos  energiaforras
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NONI (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.

SZŐLŐ (Vitis vinifera),  

kék ÁFONYA (Vaccinium corymbosum) 

HÚSOS SOM (Cornus mas) 

OLÍVA (Olea europaea) 

Ezek a gyümölcsök a legmegfelelőbb 
összetevők, melyek íz szempontjából is 

ideálisak. A noni mellett szintén a Föld legjobb 
összetevői közé tartoznak a Morinda szerint.  

ACEROLA CSERESZNYE  
(Malpighia glabra) ) és 

VÖRÖSÁFONYA  (Vaccinium 
macrocarpon) teszi a Core Max ízét még 
üdítőbbé.

TÁPANYAGTARTALOM EGY ADAGBAN (60 ML)

Energia 49 kcal (205 kJ)

Zsír 0 g

- ebből telített 0 g

Szénhidrát 11,7 g

-ebből cukrok 9,4 g

Fehérje 0 g

Só 0 g

C-vitamin 6 mg (7,5 %*)

MORINDA CORE MAX

*A Táplálkozási Referencia Érték (NRV) %-a. Természetes cukortartalom. Nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy 
édesítőt. A palack 12,5 adagot tartalmaz.

JEGYZETEK

©2017. Morinda Deutschland GmbH.

„A FÖLD LEGJOBB ÖSSZETEVŐI“ – 
KOMPLEX GYÜMÖLCSÖS  ÍZE EGYEDI ÉS 
UTÁNOZHATATLAN! 


