
É L E T M Ó D

MORINDA CORE A.G.E. THERAPY GEL
Acest gel cu textură ușoară ideal pentru față și corp este produsul 
de bază al gamei A.G.E. Therapy. Beneficiul dublu al Gelului A.G.E. 
Therapy constă în faptul că: formula de antiglicare vă protejează 
pielea de efectele produșilor finali de glicare (AGE-urilor) și ajută 
pielea deteriorată să se refacă, devenind în acest fel cheia unui  
aspect mai tânăr și mai vital!

Dacă doriți să vă păstrați pielea mai frumoasă și mai delicată un timp îndelungat 
este esențial ca structurile proteine să fie intacte. A.G.E.-urile sunt rezultatele 
interacțiunii glucidelor cu proteinele. Acumularea AGE-urilor afectează 
structurile proteice, fapt ce duce la apariția ridurilor, a petelor maronii și la 
pierderea tonusului pielii. Utilizarea produsului nostrum în această etapă, 
protejează pielea împotriva acestor schimbări. Produsele A.G.E. Therapy pot fi 
folosite pe orice tip de piele. Are un parfum neutru și poate fi combinat în mod 
ideal cu alte produse. Răsfățați-vă cu sentimentul fantastic pe care vi-l conferă 
acest produs, păstrați-vă aspectul tânăr și proaspăt pentru mai mult timp!

Sfatul nostru: Gelul A.G.E. Therapy poate fi combinat în mod ideal cu 
uleiurile esențiale Tahitian Noni! DISPONIBIL ÎN: 

Sticlă de 240 ml 

MOD DE UTILIZARE:
Aplicați zilnic pe întregul corp după 
baie sau duș, în special pe zonele 
problematice.

INGREDIENTE: 
Apă (Aqua), aminometil propanol, 
fenoxietanol, glicerină, acrilați / C10-
30) alchil acrilat reticulat, caprylyl, 
glicol, carnosină, ethylhexylglycerin, 
hexilenglicol, Avena sativa (ovăz Kernel) 
extract, Morinda citrifolia (Noni) Serum 
de frunze, etoxidiglicol , Olea europaea 
(Măslin) Extract de frunze, beta-glucan, 
sorbat de potasiu, 1,2-Hexandiol, Cornus 
officinalis (Coarne) extract de fructe, 
Vaccinium macrocarpon (Afin american) 
Extract de fructe, acid benzoic, benzoat 
de sodiu, Leuconostoc - ferment filtrat 
din rădăcină de ridiche, Morinda citrifolia 
(Noni) Extract de frunze, Vaccinium 
corymbosum (Afin de cultură) Extract de 
fructe.

CLIENȚII CARE AU ACHIZIȚIONAT GELUL A.G.E. THERAPY DE ASEMENEA AU COMANDAT:
Amestecul de uleiuri 
esențiale Tahitian Noni 
Peppermint

Uleiul de mentă 
promovează claritatea 
mentală și creează un 
sentiment răcoritor. 
Pentru aplicarea topică 
folosiți-l în combinație 
cu gelul A.G.E. Therapy.

• Formula de antiglicare 
cu carnosină, protejează 
celulele împotriva efectelor 
A.G.E. (1)

• Carnosina împiedică 
procesul a glicare (2)

• Extractul de ovăz hrănește și 
calmează piela sensibiliă și 
iritată. (3)

• Pielea își va redobândi 
elasticitatea și va fi mai 
catifelată la atingere.

Î ngrijire  clasica

A.G.E. Therapy  
Element Shield

Îngrijire hidratantă și 
protecție solară (SPF 
20). Alcătuiește o 
combinație perfectă cu 
gelul A.G.E. Therapy!

^

  Plusul  nostru

(1) demonstrat pe celulele umane endoteliale și fibroblaste
(2) demonstrat prin teste efectuate in vitro pe diferite tipuri 
de proteine 

(3) demonstrat de testul SLS (laurilsulfat de sodiu) pentru 
iritarea pielii umane și prin aplicare tradițională

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.



MORINDA CORE A.G.E. THERAPY GEL

GELUL A.G.E. THERAPY OFERĂ PIELII 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.


