
MORINDA CORE PURE
Gyümölcspürével és a noni növény leveleivel készül, így a hosszú 
történetre visszatekintő polinéz hagyománynak megfelelően fejti ki 
kedvező hatását szervezetünkre. Fedezze fel most!

Élvezze a tiszta és autentikus ízt a Morinda Core Pure italunkkal!

A potens Morinda Core Pure a legkoncentráltabb noni italunk. 70% tiszta noni 
pürét és 30% nonilevél teát tartalmaz, így a termék 100%-ban a legjobb Tahiti 
Noni (Morinda Citrifolia) termék, azonnali felhasználásra.  

A noni nagyon fontos, azonban keserű ízű másodlagos növényi alkotóelemeket 
tartalmaz: úgynevezett iridoidokat.  A Pure természetesen nem tartalmaz 
hozzáadott cukrot, színezéket vagy tartósítószert. Minden egészségtudatos 
embernek ajánlott, valamint azoknak, akik élvezik a tiszta noni erejét. 

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 no-
nipüréből 70%, Morinda citrifolia levelek 
koncentrált főzete 30%, pasztőrözött. 

A MORINDA CORE PURE ITAL VÁSÁRLÓINAK TOVÁBBI KEDVENCEI:

Tahitian Noni illóolaj - 
Teafa 

Tisztítja a levegőt, 
fertőtlenítő hatású.

• Iridoid forrás: Noni

• 70% nonipüré,  
30% nonilevél tea  
(72 mg iridoid 60 ml-es adagonként)

• Nem tartalmaz hozzáadott 
cukrot vagy édesítőt

• Kifejezetten alacsony  
fruktóztartalommal

• Fanyar íz

  Ami  plusz

Tahitian Noni  
levélszérum

Táplálja és megnyug-
tatja a bőrt, klasszikus 
termékünk.

Morinda Supplement 
Calcium+

Biztosítja a csontok 
megerősítéséhez 
szükséges kiváló 
minőségű kálciumot 
és egyéb ásványi 
anyagokat.

Semmi  mas  csak  tiszta  noni´ ,
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> NONI (Morinda citrifolia)
A GYÜMÖLCS:

A noni a Csendes-óceáni térségben és a trópusi 
tengerpartokon élő noni fa gyümölcse (Morinda 
citrifolia L.), mely az ásványi anyagokban gazdag, 
vulkanikus talajt kedveli. A Pure ital 70%-át 
Tahitiről származó nonipüré teszi ki. A noni olyan 
fontos másodlagos alkotóelemeket tartalmaz, 
mint például az értékes irioidok. A flavonoidok-
kal ellentétben az iridoidok stabilak és hőállóak. 
A noni külsőleg, bőrápolási termékek formájá-
ban is felhasználható.

A LEVÉL:

A Morinda Core Pure ital 30%-át a nonilevél tea 
adja. A tahiti hagyományoknak megfelelően a 
Morinda kinyeri a noni levelek kivonatát, mely 
hűsíti és nyugtatja a bőrt. 

TÁPANYAGTARTALOM EGY ADAGBAN (60 ML)

Energia 14 kcal (58 kJ)

Zsír 0 g

-ebből telített 0 g

Szénhidrát 2 g

-ebből cukrok 1,4 g

Rost 3 g

Fehérje 0 g

Só 0,05 g

MORINDA CORE PURE

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