
L I F E S T Y L E

Datorită îngrijirii zilnice a părului, acesta va arăta mai tânăr și mai 
sănătos. Alintați-vă părul cu balsamul de păr A.G.E. THERAPY pentru 
uz zilnic, care vine în completarea șamponului A.G.E. THERAPY! 
Oferă părului vitalitatea și hidratarea de care aveți nevoie și are o 
formulă atât de delicată, încât este ideal pentru uzul zilnic.

Acest balsam oferă protecție împotriva efectelor A.G.E. (produşilor finali 
de glicare avansată) mulțumită ingredientelor exclusive Max, ideale pentru 
aplicare topică și conținutului de carnosină. Este suficient de delicat pentru a fi 
folosit zilnic chiar și în cazul părului tratat sau vopsit.

Bucurați-vă de un păr mai tânăr și mai sănătos!

DISPONIBIL ÎN: 
Tub de 240 ml 

MOD DE UTILIZARE:
După clătirea șamponului, întindeți balsamul pe 
lungimea firului de păr, dinspre rădăcină spre vârf. 
Lăsați-l să acționeze 3-5 minute, după care clătiți 
bine cu apă din abundență.

INGREDIENTE: 
Apă/Aqua, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium 
Methosulfate, Cetyl Alcohol, Dimethicone, 
Macadamia integrifolia (Macadamia) Ulei de 
Seminţe, Mangifera indica (Mango) Unt de Seminţe, 
Morinda citrifolia (Noni) Suc de fructe, Olea europaea 
(Măslin) Extract de Frunze, Beta Glucan, Carnosine, 
Thymus vulgaris (Cimbru) Ulei, Mentha viridis (Mentă 
creaţă) Ulei de Frunze, Citrus medica limonum 
(Lămâie) Ulei de Coajă, Lavandula angustifolia 
(Lavandă) Ulei, Mentha piperita (Mentă) Ulei, 
Rosmarinus officinalis (Rozmarin) Ulei de Frunze, 
Mentha arvensis Ulei de Frunze, Abies sibirica Ulei, 
Citrus grandis (Grapefruit) Ulei de Coajă, Avena 
sativa (Ovăz) Kernel Extract, Vaccinium macrocarpon 
(Afin american) Extract de Fructe, Cornus officinalis 
(Cornea) Extract de Fructe, Vaccinium corymbosum 
(Afin de cultură ) Extract de Fructe, Theobroma 
cacao (Cacao) Unt de Seminţe, Tocopherol, 
Quaternium, Glycerin, Cetrimonium Methosulfate, 
Panthenol, Hydroxyethylcellulose, Butylene Glycol, 
Cinnamidopropyltrimonium Chloride, Citric Acid, 
Pantethine, Potassium Sorbate, Tetrasodium EDTA, 
Phytantriol, Methylisothiazolinone, Cellulose, 
Sodium Acetate

CLIENȚII CARE AU ACHIZIȚIONAT BALSAMUL A.G.E. THERAPY DE ASEMENEA AU COMANDAT:

Morinda Supplement
Calcium+

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

• Este singurul balsam de păr 
care conține ingredientele 
exclusive Max

• Datorită delicateții sale este 
adecvat pentru părul tratat 
chimic sau vopsit. 

• Are parfum natural de 
lămâie, rozmarin și mentă.

Tratament  spa  pentru  par

Șampon A.G.E. Therapy

Începeți tratamentul 
spa al părului 
dumneavoastră și 
bucurați-vă de un păr 
mai sănătos și tânăr în 
fiecare zi.

^

  Plusul  nostru

Morinda Core Max

Este o băutură cu 
un gust intensiv de 
fructe. Experimentați 
juice-ul noni cu cea 
mai puternică for-
mulă de iridoide, obți-
nută din afine, coarne, 
vișine și măsline.

BALSAM DE PĂR MORINDA A.G.E. THERAPY



PENTRU CA DVS. SĂ ARĂTAȚI MAI TINERI 
PENTRU UN TIMP MAI ÎNDELUNGAT, 
VĂ RECOMANDĂM SĂ FOLOSIȚI ȘI 
CELELALTE PRODUSE MORINDA DIN 
GAMA A.G.E. THERAPY.

BALSAMUL DE PĂR A.G.E. THERAPY OFERĂ PĂRULUI 
DUMNEAVOASTRĂ CEA MAI BUNĂ COMBINAȚIE DE NONI, AFINE, 
COARNE ȘI MĂSLINE CUNOSCUTĂ ȘI DIN FORMULA NOASTRĂ 
MAX!

NOTIȚE

©2017. Morinda Deutschland GmbH.

NONI 

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

NONI, AFINE (Vaccinium corym-

bosum), COARNE (Cornus mas) și 
MĂSLINE (Olea europaea) 

Aceste fructe formează o combinație exclusivă, 
pe care se bazează și băutura noastră Morinda 
Core Max. Datorită efectului benefic pe care 
acest amestec particular îl are asupra pielii 
și părului dvs., este inclus în toate produsele 
gamei A.G.E. Therapy!

EXTRACT DE OVĂZ (Avena sati-
va) Ovăzul are un conținut ridicat de minerale 
și siliciu. Extractul de ovăz este cunoscut pent-
ru proprietățile sale antioxidante. Calmează și 
hidratează pielea, lăsând-o moale și netedă.


