
  
CATALOG DE PRODUSE



2            RENDELÉSHEZ HÍVJA A 06-1-248-2640-ES TELEFONSZÁMOT! RENDELÉSHEZ LÁTOGASSON EL A WWW.MORINDA.COM OLDALRA!            3

ÎNCEPÂND DIN ANUL 1996, MORINDA NE 

BINECUVÂNTEAZĂ OFERIND MEREU SOLUŢII 

INOVATOARE PENTRU MENŢINEREA SĂNĂTĂŢII. PE 

LÂNGĂ PRODUSUL NOSTRU ICONIC TAHITIAN NONI®, 

MORINDA  A CREAT NUMEROASE POSIBILITĂŢI CA 

DVS. SĂ BENEFICIAŢI DE O SĂNĂTATE ȘI O APARIŢIE 

MAI BUNĂ.

®



Acest fruct tropical a devenit baza fondării companiei Morinda, fiind o 
adevărată valoare a medicinei tradiţionale. Băutura Tahitian Noni® a devenit 
catargul companiei și rămâne în continuare suplimentul alimentar preferat al 
lumii moderne.
Descoperirea fructului noni era un moment important nu numai pentru 
compania Morinda, dar și pentru întreaga lume. Suntem conduși de această 
descoperire și în zilele de azi.
Introducerea fructului noni ne-a învăţat să apreciem cadourile nedescoperite 
ale pământului. Noi avem încredere în acest cadou al naturii pe care vi l-am 
pregătit într-o astfel de formă de produse care sunt atractive, practice și 
benefice. Produsele noastre sunt clasificate  în 4 mărci:

Morinda a prezentat lumii moderne miracolul 
insulelor Tahiti: fructul noni.ÎN 1996 

20 
Produsele noastre iconice 
pe bază de noni şi noutăţi.

30 
Produse destinate formării AGE-
urilor, care vă ajută ca dvs. să 
trăiţi mai mult, mai tineri.

8 
Cosmetice de lux pentru 
îngrijirea pielii din cele mai bune 
ingrediente.

31 
Suplimente alimentare din 
cele mai preţioase surse 
pentru îmbunătăţirea calităţii 
calităţii vieţii.
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8

Pe teritoriul insulelor din Polinezia Franceză începând de 
la insula  Marchize, care se află în partea de nord  şi până 
la insulele Society situate la sud, cresc arbori de noni.  

Arborii cresc atât de abundent, deoarece solul vulcanic 
din această regiune este bogat în nutrienţi, aerul este 
excesiv de curat, temperatura apei de ploaie este ideală, 
iar o mare parte din această zonă este neatinsă de 
oameni.   
Aceste circumstanţe ideale creează condiţii perfecte 
pentru creșterea puternică a arborilor de noni, din care 
rezultă un fruct sănătos și bogat în nutrienţi.

Toate părţile plantei noni - fructul, seminţele şi frunzele 
au proprietăţi speciale de îngrijire a pielii. Prin aplicarea 
topică, noni  condiţionează şi face tenul mai aspectuos 
şi mai curat în aşa fel cum nici un alt ingredient nu este 
capabil să acţioneze. În plus, noni este capabil să facă 
pielea mai luminoasă, evidenţiind totodată frumuseţea 
naturală a acesteia. 

TeMana  ocupă primul loc printre produsele cosmetice de 
îngrijire a pielii bazate pe fructul noni.
Haideţi să vedem ce oferă pielii dumneavoastră acest 
produs apreciat de lumea întreagă. 

Fără îndoială fructul noni este unul dintre cele mai preţioase daruri 
ale naturii. Pentru mii de ani polinezienii s-au bucurat de beneficiile lui 
excelente şi sunt binecuvântaţi şi astăzi de sănătatea şi frumuseţea 
oferită de noni. 

Planta noni are patru componente importante: 
fructul, extractul de seminţe, uleiul de seminţe 
şi frunza. Fiecare oferă avantaje specifice de 
îngrijire a pielii, iar combinaţia lor armonioasă 
ajută pielea să devină frumoasă, sănătoasă, 
radiantă și luminoasă. 

COMPONENTELE PLANTEI NONI FRUCTE: 
Fructul noni conţine numeroase ingrediente cu proprietăţi de 
condiţionare, hidratare şi de întârziere a îmbătrânirii şi poate 
fi utilizat pe toate tipurile de ten. Sucul noni are efect de 

curăţare şi ajută la nivelarea tonusului pielii. 

EXTRACT DE SEMINŢE: 
Extractul de seminţe este ingredientul ideal pentru 
întârzierea îmbătrânirii pielii. Ajută la reducerea petelor de 
îmbătrânire şi previne formarea petelor noi. Promovează, de 

asemenea, creşterea elasticităţii pielii.

FRUNZE: 
Frunza noni calmează pielea iritată şi reduce inflamaţiile 
pielii, îmbunătăţeşte circulaţia sângelui şi ajută la regenerarea 
naturală a pielii în urma apariţiei semnelor de îmbătrânire 
(riduri fine şi pete de îmbătrânire).

ULEI DE SEMINŢE: 
Datorită proprietăţilor transdermale şi de hidratare profundă, 
uleiul de seminţe acţionează în straturile profunde ale pielii. 
Condiţionează tenul. Reduce inflamaţiile şi penetrează în 
straturile groase ale pielii, pentru ca ingredientele să se 
absoarbă mai efectiv.   

CADOUL NONI! DEMACHIANT  
TEMANA NONI  
BRIGHTENING

• Conţine extract de seminţe noni, 
care oferă pielii o luminozitate 
naturală.

• Extractul de frunze noni, uleiul 
de seminţe noni și sucul de 
fructe noni ajută la condiţionarea 
pielii.

• Curăţă pielea de impurităţi 
și de uleiurile în exces, dar în 
același timp hidratează pielea 
și iluminează petele întunecate 
ale pielii.

• Îndepărteză celulele moarte 
ale pielii și reduce aspectul de 
oboseală a pielii.

• Alintă pielea cu parfumul de 
trandafir, oferă un sentiment pur 
și proaspăt şi pregătește pielea 
pentru efectele tonicului.

• Prin utilizare zilnică pielea devine 
mai moale, mai netedă și mai 
luminoasă.  

110 g

TONIC  
TEMANA NONI  
BRIGHTENING

• Combinaţia de extract de 
seminţe noni, ulei de seminţe 
noni, extract de frunze noni și 
suc de fructe noni hidratează 
și face pielea mai fermă, 
dar în același timp ajută la 
împiedicarea apariţiei ridurilor 
și a petelor de îmbătrânire.

• Redistribuie uleiurile naturale 
în piele pentru o nuanţă mai 
uniformă şi curată.

• Iluminează petele de vârstă 
cauzate de expunerea la mediu.

• Menţine pielea curată și 
uniformă, și promovează 
absorbţia serumului.

• Prin utilizare zilnică pielea 
devine mai luminoasă.

150 ml

SCRUB FACIAL 
TEMANA NONI  
BRIGHTENING

• Ajută  la o mai bună 
absorbţie a celorlalte 
produse TeMana, dar 
mai ales a tonicului și a 
demachiantului  

• Datorită extractului de 
seminţe noni, menţine 
pielea curată și luminoasă 

• Este primul scrub facial 
în lume care conţine 
pudră de seminţe noni. 

110 g

EXFOLIANT  
PENTRU CORP
TEMANA NONI  
BRIGHTENING

• Revitalizaţi-vă pielea cu 
acest gel de duș delicat cu 
efect de calmare a pielii!

• Pe lângă extractul de 
seminţe noni, conţine 
și pudră de seminţe de 
noni.  Exfoliantul pentru 
corp îndepărtează celulele 
moarte de la suprafaţa 
pielii, lăsând pielea mai 
luminoasă și mai fină cu 
fiecare utilizare.

200 g
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SET PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII
demachiant, tonic, ser, cremă 
hidratantă

PACHET ADIŢIONAL PENTRU 
ÎNGRIJIREA PIELII
cremă pentru zona ochilor, 
cremă de noapte, mască 
pentru faţă, exfoliant pentru 
corp, scrub facial

ÎNGRIJIRE,
care nu are pereche

PRODUSELE TEMANA

Sunt ideale pentru orice tip de piele

Au o aromă plăcută de trandafir

Nu conţin coloranţi sau parabeni

SERUM TEMANA NONI BRIGHTENING

Serumul TeMana Noni Brightening conţine într-o 
concentraţie mare, ingredientul cel mai eficient din 
lume: extractul de seminţe Tahitian Noni. Acesta diferă 
de uleiul de seminţe prin faptul că este solubil în apă. 
În acest fel, hidratează pielea mai adânc, are efecte 
antiinflamatoare și oferă pielii luminozitate și puritate. 
Serumul conţine de asemenea și extract de frunze 
noni, suc de fructe noni și arbutină, care face pielea mai 
moale și oferă o aparenţă radiantă. Prin utilizare zilnică 
pielea devine mai luminoasă și mai întinerită.

27 ml

MASCĂ DE FAŢĂ  
TEMANA NONI BRIGHTENING

Această mască conţine cea mai mare doză de extract de seminţe de noni. Acesta 
este un ingredient natural, valoros pentru sănătate și frumuseţe, care nu are egal.
Prin utilizarea săptămânală a acestui produs, veţi obţine o hidratare intensă a pielii.
De asemenea, masca contribuie la menţinerea fermităţii pielii, iar prin reducerea 
petelor care apar odată cu înaintarea în vârstă, asigură acesteia un aspect luminos 
și mai clar.
O folie facială conţine aceeași cantitate de noni ca cea existentă într-un flacon de 
Serum Noni Brightening.

4 buc.
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DAŢI SCLIPIRE
PIELII!

CREMĂ HIDRATANTĂ 
TEMANA NONI BRIGHTENING

• O cremă de lux cu parfum de 
trandafir, care calmează pielea și  
are o textură ușoară.

• Conţine extract de seminţe noni, 
extract de frunze noni și suc de 
frunze noni, care hidratează pielea și 
îmbunătăţește elasticitatea acesteia.

• Conţine arbutină, un ingredient 
cunoscut după proprietăţile sale de 
iluminare al tenului.

• Are o textură care penetrează uşor 
menţinând astfel umiditatea pielii.

75 ml

CREMĂ  
PROTECTOARE 
TEMANA NONI  
BRIGHTENING
SPF 50

• Oferă protecţie împotriva 
efectelor dăunătoare ale  
razelor UV.

• Pe lângă faptul că protejează 
pielea împotriva efectelor 
dăunătoare ale razelor solare, 
ajută pielea obosită, cu pete să 
devină curată și luminoasă. 

• Datorită conţinutului de 
unt shea protejează pielea 
împotriva uscării și a efectelor 
negative cauzate de stresul 
mediului înconjurător.

40 ml

CREMĂ PENTRU ZONA OCHILOR  
TEMANA NONI BRIGHTENING

• Este o cremă specială, care se absoarbe ușor și 
ajută la reducerea semnelor de îmbătrânire.

• Reduce cearcănele negre, petele de 
îmbătrânire și ridurile.

• Conţine suc de fructe noni, suc de frunze noni, 
extract de seminţe noni și ulei de seminţe noni, 
ingrediente ce luminează și hidratează intens 
pielea din jurul ochilor, oferind fermitate celei 
mai vizibile zone ale feţei.

15 g

CREMĂ DE NOAPTE 
TEMANA NONI BRIGHTENING

• Ajută la regenerarea pielii în urma uscării și o 
protejează împotriva efectelor nocive ale mediului.

• Formula sa bogată ajută la menţinerea frumuseţii 
naturale pielii și a elasticităţii acesteia. 

• Reduce apariţia petelor de îmbătrânire și a 
ridurilor în timp ce îmbunătăţește semnificativ 
luminozitatea pielii. 

• Conţine suc de fructe noni, suc de frunze noni, 
extract de seminţe noni și ulei de seminţe noni, și 
are un parfum plăcut de trandafir.

30 g
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CREMĂ 
HIDRATANTĂ6

CREMĂ PENTRU 
OCHI7

CREMĂ PRO-
TECTOARE 9

EXFOLIANT DE 
CORP10

CREMĂ DE 
NOAPTE8

DEMACHIANT

SCRUB FACIAL

1

2

MODUL FOLOSIRE A SISTEMULUI 
DE ÎNGRIJIRE A PIELII TEMANA

Masaţi ușor 
demachiantul în 
piele pentru cel 
puţin 1 minut, apoi 
clătiţi bine cu apă 
caldă și ștergeţi 
tenul!

Utilizaţi scrubul 
facial de cel 
puţin două ori pe 
săptămână, seara. 

Aplicaţi pe pielea 
umedă prin masare 
ușoară, după care 
clătiţi cu apă.

Aplicaţi crema 
hidratantă 
pe întreaga 
suprafaţă a 
tenului și a 
gâtului!

Aplicaţi crema prin 
mișcări ușoare pe 
zonele delicate din 
jurul ochilor!

Aplicaţi crema de 
noapte pe întreaga 
suprafaţă a tenului 
și a gâtului!

APLICAŢI O DATĂ 
PE ZI: 
Masaţi bine 
exfoliantul pe piele 
cu ajutorul unui 
prosop, burete sau 
chiar cu mâna.

Este ideal pentru 
îngrijirea suprafeţei 
decolteului, a 
umerilor și a 
braţului!

Aplicaţi crema 
protectoare uniform 
pe faţă și pe gât, 
înaintea expunerii la 
soare!

TONIC3
Aplicaţi tonicul pe 
întreaga suprafaţă 
a tenului uscat cu 
ajutorul unui disc 
demachiant! MASCĂ4

O DATĂ PE 
SĂPTĂMÂNĂ: 
Pentru a obţine 
rezultate mai vizibile, 
aplicaţi masca pe 
piele, seara, în locul 
serului. 

SERUM5
Aplicaţi o 
cantitate 
mică din ser 
pe întreaga 
suprafaţă a 
tenului!

ÎNGRIJIREA FEŢEI ȘI A PIELII CORPULUI
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splendide BUZE  

CU PUTEREA LUI NONI

Buzele moi, care atrag 
sărutul necesită îngrijire 
perfectă. TeMana unește 
frumuseţea de lux cu 
beneficii uimitoare de 
la care vă veţi simţi în 
formă explozivă.
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RUJ LICHID

• 100% natural fără substanţe chimicale care să 
afecteze pielea sensitivă

• Textura bogată și catifelată asigură un efect mat de 
lungă durată

• Uleiul de măsline oferă o hidratare de lungă durată

• Efectul calmant al uleiului de seminţe noni oferă 
aspect sănătos buzelor

4 ml

Sfat de FRUMUSEŢE  
Rujul lichid poate fi folosit și 
pe obraji sau pleoape!
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DEEP  
ORCHID

RED  
VOLCANO

PINK  
PEARL

TAHITIAN 
TAN

PEACH 
PASSION

LU C I U  D E  B U Z E

Dacă v-aţi săturat de produsele 
tradiţionale de colorare a 
buzelor, atunci veţi îndrăgi 
nuanţele TeMana, care 
ne amintesc de apusurile 
splendide, apa cristalină și 
plajele cu nisip din Tahiti. 
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EXFOLIANT PENTRU BUZE
• Exfoliantul pentru buze TeMana oferă o 

îngrijire de înaltă clasă, bazată pe puterea 
lui noni. 

• Curăţă suprafaţa buzelor, elimină cu 
delicateţe celulele moarte, lăsându-le 
pregătite pentru aplicarea produselor 
cosmetice dorite 

• Uleiul de seminţe noni penetrează 
straturile mai adânci ale pielii, în timp ce 
uleiul de afine are efect de curăţare și 
întinerire.

• Aromă dulce de afine

• Exfoliantul pregătește buzele pentru 
aplicarea machiajului prin asigurarea 
beneficiilor oferite de cele mai bune 
ingrediente ale Pământului.

MOD DE UTILIZARE: pentru obţine buze mai 
delicate, aplicaţi un strat subţire și exfoliaţi 
ușor buzele pentru a înlătura celulele moarte, 
apoi clătiţi.

15 g

TRATAMENT DE BUZE

• Pielea buzelor necesită le fel de multă atenţie ca și tenul. Tratamentul de buze 
conţine cele mai bune ingrediente ale Pământului, oferă o hidratare adâncă 
asigurând buzelor un aspect tineresc. 

• Uleiul de seminţe noni calmează pielea buzelor și asigură aspectul tineresc al 
acestora

• Uleiul de măsline asigură hidratarea acestora
• Cremoasă, aromă de portocale

MOD DE UTILIZARE: puteţi să aplicaţi înainte de machiaj sau după, ca strat 
protector. Acest tratament de buze special este un accesoriu nemaipomenit al 
rutinelor de îngrijire a frumuseţii.

10 ml

RUJ PENTRU BUZE

• Pe lângă faptul că ne încântă 
cu nuanţe splendide, ajută la 
protejarea buzelor împotriva 
efectelor dăunătoare ale 
mediului și asigură o îngrijire de 
lux

• Conţine ingrediente care întârzie 
apariţia semnelor de îmbătrânire

• Conţine ulei de seminţe noni, 
care asigură calmarea și 
menţinerea sănătăţii pielii

• Conţine măsline, ingredient care 
hidratează buzele, făcându-le 
mai delicate.

• Are un parfum plăcut de 
portocale

4 g

LUCIU DE BUZE

• Asigură un finisaj luminos de lux

• Conţine ingrediente care întârzie 
apariţia semnelor de îmbătrânire

• Conţine ulei de măsline, care 
asigură hidratarea de lungă 
durată a buzelor

• Conţine ulei de seminţe noni, care 
calmează și întreţine sănătăţii 
pielii

• Conţine ulei de coarne, care redă 
aspectul tineresc a pielii

6 ml
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TAHITIAN NONI CONCENTRAT  
DE FRUCTE CU GLUCOZAMINA

Este vital pentru construirea şi consolidarea cartilajului 
şi ajută organismul în susţinerea articulaţiilor menţinând 
flexibilitatea acestora. Este singurul supliment alimentar pe 
bază de suc concentrat din fructe noni!

240 ml

Când am văzut pentru prima dată fructul noni, am observat ceva special. Ceva 
dincolo de forma şi suprafaţa ciudată a acestuia. Am observat posibilităţi fără 
limite. Am găsit un adevărat dar al naturii. Acesta nu este un cadou obişnuit: este 
o comoară specială care are numeroase moduri de utilizare.

Primul mod de utilizare a fructului noni introdus de compania 
Morinda era sub formă de supliment alimentar, așa a luat 
naștere și băutura Tahitian Noni. Aceasta a devenit un succes 
imediat, şi mii de oameni au experimentat beneficiile care au 
schimbat vieţi.

Dar în curând ne-am dat seama că noni este mult mai 
mult decât simplu fruct!

DISPONIBIL ÎN:
Sticlă de 1 Litru
Quad de 4 Litri

CADOUL NATURII

TAHITIAN NONI® ORIGINAL 

Numeroase cercetări știinţifice 
depun mărturie despre beneficiile 
uimitoare ale băuturii Tahitian 
Noni asupra sănătăţii. Aceasta 
contribuie la menţinerea 
funcţionării normale a sistemului 
imunitar, promovează sănătatea 
articulaţiilor și a inimii și 
asigură randamentul normal al 
metabolismului energetic.

PRODUS PREFERAT
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TAHITIAN NONI

ILLÓOLAJOK

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul www.morinda.com și urmăriţi canalul nostru youtube, unde puteţi afla mai mul-
te despre conţinutul și modurile de utilizare al amestecurilor.

TAHITIAN NONI
ULEIURILE ESENŢIALE

ENERGIZE

Amestecul Energize îmbunătăţește 
nivelul de concentrare, stimulează 
simţurile şi vă ajută să aveţi mintea 
mai clară.

15 ml

BREATHE

Amestecul Breathe promovează 
respiraţia mai ușoară, oferă o stare 
plină de energie. Este o soluţie 
ideală, care ajută la eliberarea 
căilor respiratorii.

15 ml

RELIEF

Amestecul Relief ajută în 
reducerea tensiunilor. Parfumul 
său dulce are efecte calmante și 
relaxante.

15 ml

RECOVER

Creat special pentru aplicare 
topică, amestecul Recover oferă 
un sentiment răcoros, calmant, 
plăcut și promovează regenerarea 
după exerciţii fizice.

15 ml

RELAX

Amestecul Relax calmează mintea, 
ajută în reducerea stresului și 
promovează somnul ușor.

15 ml

Morinda este singura companie pe piaţa produselor pe 
bază de ulei de seminţe noni începând cu introducerea 
primului produs în 1998. Uleiurile esenţiale Tahitian Noni 
au efecte trasdermale şi de hidratare intensă uimitoare.

Amestecurile noastre erau concepute din uleiul pur 
al seminţelor noni şi din uleiruile esenţiale celor mai 
preţioase plante şi astfel am introdus pe piaţă singura 
linie de uleiuri esenţiale care oferă în plus şi beneficiile 
uleiului de seminţe noni. EMBRACE

Ajută în susţinerea unei vieţi 
liniștite, fără stres. Embrace 
este un amestec tropical care 
funcţionează ca un ulei de masaj 
ideal prin proprietăţile de calmare 
al articulaţiilor și al tensiunilor 
musculare.

15 ml
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TEA TREE

Uleiul de arbore de ceai este renumit 
pentru proprietăţile sale antiseptice, 
oferind igienă dovedită corpului şi 
mediului înconjurător.

15 ml

PEPPERMINT

Uleiul de mentă, asociat des cu 
parfumul său dulce şi răcoros este 
folosit de mult timp la diferite scopuri.

Combinat cu ulei de seminţe Noni, 
uleiul de mentă penetrează  în 
straturile mai adânci ale pielii, şi astfel 
hidratează mai profund pielea.

15 ml

LAVENDER

Uleiul de lavandă cu parfumul său 
dulce-floral ajută la relaxare. Combinat 
cu uleiul de seminţe Noni penetrează în 
straturile mai adânci ale pielii astfel fiind 
mult mai eficient.

15 ml

PRIN UTILIZAREA AMESTECULUI FORTIFY 
AM EXPERIMENTAT CĂ POT SĂ-MI 
FINALIZEZ TREBURILE ZILNICE MULT MAI 
RAPID ȘI EFICIENT

— NAGY ZITA

DIFUZOR DE AROMĂ AL ULEIURILOR ESENŢIALE 
TAHITIAN NONI

Poate aromatiza mediul ambient cu uleiurile esenţiale 
timp de 8 ore.

Este ușor de utilizat, arată aspectuos, și împarte cu cei care vizitează locuinţa 
sau biroul dvs. efectele pozitive și beneficiile uimitoare al uleiurilor esenţiale 
Tahitian Noni.

OUTDOOR

Amestecul Outdoor, cunoscut 
şi pe numele Repel, are un 
parfum dulce şi conţine uleiuri 
esenţiale naturale, care, pe lângă 
propietăţile lor de hidratare 
profundă, au fost selectate special 
la combaterea dăunătorilor 
mediului înconjurător.

15 ml

TRIM

Amestecul Trim face pielea mai 
catifelată și promovează imaginea 
corporală pozitivă, oferindu-vă un 
sentiment plăcut.

15 ml

FORTIFY

Amestecul Fortify protejează 
organismul de presiunile zilnice 
şi de stres. Este o combinaţie 
de uleiuri esenţiale intense şi 
aromatice, care stimulează 
simţurile.

15 ml
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CLASICELE
TAHITIAN NONI 

CREMĂ DE CORP

Amestecul brevetat al uleiului de seminţe 
noni și al florii tiare este baza acestui produs 
excepţional de îngrijire a pielii. Transformaţi-vă  
pielea uscată și crăpată mai catifelată și  
îngrijiţi-vă zonele cotului, genunchilor și tălpilor 
cu această cremă intensă bogată în ingrediente 
active având un parfum plăcut.

113.4 g

CREMĂ BODY BALANCE®

Restabiliţi echilibrul și funcţionarea naturală 
a corpului! În cazul doamnelor calitatea vieţii 
depinde de echilibrul adecvat și natural al 
organismului. Experimentaţi bunăstarea 
echilibrată oferită de crema Body Balance! 
Conţine vitamina E, ulei de seminţe de noni, suc 
de fructe noni și extract de plante. Folosirea 
cremei este indicată doar pentru uz extern.

60 ml

LOŢIUNE DE CORP SKIN SUPPLEMENT

Pielea este principala linie de protecţie naturală 
a corpului. Asiguraţi-i sursa de îngrijire de care 
are nevoie.

Datorită conţinutului de ulei de seminţe noni 
loţiunea de corp se absoarbe ușor în piele 
fiind ideală astfel și pentru aplicarea uleiurilor 
esenţiale.

200 ml

ULEI PUR DE SEMINŢE NONI

Primul și singurul extras de ulei din seminţele 
noni. Acest ulei brevetat se absoarbe ușor 
în piele, având astfel efecte de hidratare mai 
profunde. 30 ml de ulei se prepară din mai mult 
de 50 000 seminţe noni.

5 ml

Curiozitatea rezultată în urma 
descoperirilor știinţifice i-a condus 
pe cercetătorii Morinda să studieze 
și celelalte părţi ale plantei cum ar 
fi seminţele și frunzele. Rezultatele 
obţinute au fost uimitoare, utilizarea 
acestora fiind de asemenea foarte 
benefică.

SERUM DIN 
FRUNZE DE NONI

Hrănește și calmează pielea 
și menţine aspectul sănătos al 
acesteia. Conţine suc și extract din 
frunze noni care oferă o ameliorare 
instantanee pielii.  Este un produs esenţial 
pentru orice familie, fiind ajutorul ideal 
împotriva luminii dăunătoare a soarelui, dar și 
împotriva vântului și impactelor neplăcute ale 
naturii.

30 ml
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DORIȚI SĂ AVEȚI CONTROL ASUPRA NIVEULUI DE AGE-URI?

ÎNCEPEȚI CU UTILIZAREA SCANERULUI TrūAge!

Scanerul TrūAge 
Mini Scanerul TrūAge al companiei Morinda este 
dispozitivul cel mai potrivit pentru măsurarea 
nivelului AGE-urilor. Cu ajutorului spectrometrului 
dezvoltat și a luminii ultraviolete, scanerul vă arată 
exact nivelul de AGE-uri într-un mod confortabil. 
Funcţionarea scanerului este brevetată de peste o 
sută de studii.

VEȘTI BUNE! Nu trebuie să deveniţi victima 
îmbătrânirii. Deci, puteţi lupta împotriva ei!

Primul lucru pe care îl puteţi face este măsurarea 
nivelului AGE-urilor. Cu ajutorul tehnologiilor high-
tech cum ar fi scanerul TrūAge, nivelul AGE-urilor 
poate fi măsurat foarte ușor și rapid.

De îndată ce știţi valoarea dvs. de AGE-uri, veţi 
fi capabil să examinaţi efectele acestora asupra 
organismului dvs. De exemplu, un nivel înalt de 
AGE-uri înseamnă că organismul dvs. se află  
într-un proces accelerat de îmbătrânire. Având 
aceste informaţii aveţi posibilitatea să găsiţi  
soluţia ideală.

CUM VĂ LUPTAŢI 
ÎMPOTRIVA ZAHĂRULUI?ZAHĂRUL 

ÎMBĂTRÂNEȘTE...

Zahărul e peste tot. Poate fi găsit în dulcuri, 
deserturi, bomboane, băuturi răcoritoare, dar 
și în unele alimente la care nici nu vă gândiţi. 
Sosurile, amestecurile de condimente, pâinea, 
fructele și legumele de asemenea, conţin 
zaharuri. Aceasta este o veste rea, fiindcă  
îmbătrânirea rezultă din introducerea zahărului 
în organism. Vă explicăm mai detaliat!

Nu cu mult timp în urmă s-a descoperit că 
Produșii Finali de Glicare Avansată (AGE-urile) 
sunt cauza principală al îmbătrânirii. Compușii 
AGE se formează în interiorul corpului atunci 
când moleculele de zahăr aflate în exces intră în 
reacţie cu proteinele.

ÎMBĂTRÂNIREA ÎNCEPE CU 
ZAHĂRUL, CARE DECLANȘEAZĂ 
PROCESUL DE GLICARE, REZULTÂND 
FORMAREA A.G.E.-URILOR. DECI 
ZAHĂRUL ÎMBĂTRÂNEȘTE!

GLICARE
ZAHĂR
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1.  MORINDA OMEGA+

Morinda Omega+ este o sursă 
de acizi grași esenţiali omega 
din peşte de calitate și uleiuri 
de seminţe de in.

Acizii grași omega favorizează 
funcţionarea sănătoasă a 
creierului, a sitemului imunitar, 
a  inimii și a sistemului vascular.

90 capsule

2.  MORINDA CALCIUM + 

Oferă organismului toate 
mineralele esenţiale, inclusiv 
calciu de înaltă calitate, 
care este necesar pentru 
menţinerea sănătăţii oaselor.

120 tablete

SUPLIMENTE 
ALIMENTARE 
MORINDA

2

TrūAge® CORE
Măsurarea TruAge-ului este primul pas pentru a începe 
tratamentul nivelului AGE. Morinda vă oferă linia de produse 
Morinda CORE, care conţin produse de calitate și contribuie 
la un stil de viaţă sănătos. Reduceţi nivelul de AGE-uri şi 
menţineţi nivelul scăzut prin activităţi fizice regulate, prin 
evitarea consumului de alcool şi tutun, printr-un somn 
adecvat şi prin reducerea stresului.

 
Conquer este un amestec unic, care ajută parţial la 
prevenirea transformării glucidelor în glucoză (zahărul din 
sânge).

Rapid Fuel ajută organismul în arderea zahărului din sânge 
prin susţinerea creșterii masei musculare. 
 
Gelul AGE Therapy oferă pielii protecţie 
împotriva efectelor cauzate de glicare și 
împotriva formării Produșilor Finali de Glicare 
Avansată (AGE).

Băuturile Tahitian Noni® Juice și Max conţin 
într-un mare procentaj iridoide care lucrează ca 
un mecanism de auto-apărare împotriva AGE-
urilor și care contribuie la protejarea celulelor 
împotriva stresului oxidativ și procesului de 
îmbătrânire.

TRĂIŢI MAI MULT ȘI 
MAI SĂNĂTOS
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EXTRA

Combină iridoidele din noni şi afine cu 
iridoidele extrase din frunzele de măslin 
pentru a oferi o cantitate substanţială de 
60 mg de iridoide per 60 ml.

Disponibil în:  
Sticlă de 750 ml
Quad de 4 Litri

 

PURE

Versiunea cea mai concentrată a băuturilor noastre, compusă 
doar din piure pur de Noni și extract din frunze de noni.

Disponibil în:  
Sticlă de 750 ml

MAX 

Furnizează 120 mg de iridoide per 60 ml datorită celor mai bune 
ingrediente din lume: noni, măsline, afine, coarne și acerolă.

Disponibil în:  
Sticlă de 750 ml

Sănătatea și longevitatea sunt două obiective 
care trebuie îndeplinite cu motivaţia cuvenită. 
Cu toţii dorim șă fim mai tineri și să ne 
extindem viaţa cât mai mult. Băuturile Morinda 
- care conţin cele mai bune ingrediente din 
lume - ne ajută în atingerea acestui obiectiv.

Protejaţi-vă sănătatea cu ajutorul băuturilor Morinda!

33

TRĂIŢI MAI MULT ȘI 
MAI SĂNĂTOS
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IMPORTANŢA FIBRELOR

1 cutie are 217 g

Disponibil și într-un 
ambalaj de 2 sau 4 cutii

CONQUER
VĂ AJUTĂ SĂ FIŢI ÎN 
FORMA CEA MAI BUNĂ 

RAPID FUEL 
NECESARUL ZILNIC DE PROTEINE

Morinda Body Conquer este un produs bogat 
în fibre, conceput pentru a contribui în mod 
semnificativ la necesarul zilnic recomandat.

CONQUER

• Fibrele din coaja de psyllium ajută normalizarea digestiei

• Vitamina A contribuie la funcţionarea normală a sistemului 
imunitar

• Phase2®, extras din fasole albă întârzie digestia amidonului

• Fără adaos de zahăr 

Fibrele sunt componente esenţiale de 
care corpul nostru are nevoie. Ele pot fi 
împărţite în două categorii - solubile și 
insolubile. Fibrele solubile se descompun în 
apă, în timp ce fibrele insolubile nu. Ambele 
tipuri de fibre sunt importante pentru o 
dietă echilibrată și majoritatea alimentelor 
conţin ambele tipuri de fibre.

Fibrele solubile - atrag apa și apoi se 
transformă în gel în timpul digestiei. 
Principalele surse de fibre solubile din Body 
Conquer sunt inulina și psylliumul, care 
contribuie la tranzitul intestinal și ajută la 
menţinerea unui intestin sănătos.

Fibrele insolubile - adesea sunt menţionate 
ca "fibre neprelucrate" sau "vrac", din cauza 
modului în care acestea își măresc volumul 
și ajută trecerea mai rapidă a alimentelor 
prin sistem. Principala sursă de fibre 
insolubile din acest produs este grâul.

Se recomandă utilizarea produsul în 
combinaţie cu o dietă variată și echilibrată 
care include exerciţii fizice regulate pentru 
un stil de viaţă sănătos.

3534

Rapid Fuel este o băutură care 
conţine carbohidraţi și proteine, 
concepută pentru utilizarea 
zilnică. Se recomandă utilizarea 
produsului atât de cei care fac 
exerciţii fizice regulate, cât și de 
cei care doresc să ducă un stil de 
viaţă sănătos.

RAPID FUEL

Acest produs extraordinar conţine proteine de înaltă 
calitate, carbohidraţi, electroliţi și vitamine B.

• Bogat în proteine pentru a susţine creșterea masei 
musculare

• Bogat în vitaminele B6 și B12, astfel contribuie la reducerea 
oboselii  și la metabolismul energetic normal.

1 cutie are 359 g

Disponibil și într-un 
ambalaj de 2 sau 4 cutii
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CARE SUNT BENEFICIILE UTILIZĂRII 
GELULUI A.G.E. THERAPY?

- Conţine cele mai bune ingrediente din 
lume: extracte de noni, coarne, afine, 
merișor şi extract de măsline.

- Conţine de asemenea carnosină și extract 
din ovăz kernel.

- Oferă un sentiment întinerit îndelungat.

- Face pielea moale şi mai catifelată.

36

NICIODATĂ NU 
CĂLĂTORESC FĂRĂ 

GELUL AGE THERAPY. 
ESTE SINGURUL PRODUS 

PE CARE POT SĂ-L 
FOLOSESC PE TENUL 

MEU FĂRĂ SĂ AM PIELEA 
ÎNROȘITĂ.

—  Ágoston Annamary

2.  SĂPUN PENTRU MÂINI  
TrūAge A.G.E. THERAPY 

 Săpunul lichid pentru mâini are un parfum 
natural fiind o soluţie ideală împotriva 
înlăturării uşoare al murdăriilor. Hidratează 
pielea menţinând mâinile sănătoase cu 
aspect mai tânăr. 

 Are parfum de lămâie verde.

 240 ml

1.  TrūAge A.G.E. THERAPY 
GEL

 Ajută la reducerea AGE-urilor apăruţi în urma procesului de glicare al pielii, care este responsabil 
pentru îmbătrânirea pielii.

 Face pielea mai catifelată şi mai fermă, în timp ce calmează şi hidratează.

 Încercaţi gelul A.G.E. Therapy într-un dozaj de 5 zile şi veţi vedea diferenţa pe pielea dvs.

 240 ml

PROTECŢIA 
ZILNICĂ A PIELII

Gelul A.G.E. Therapy este singurul 
produs CORE care oferă pielii 
protecţie împotriva efectelor cauzate 
de glicare și împotriva formării 
Produșilor Finali de Glicare Avansată 
(AGE). Pielea este deosebit de 
afectată de daunele cauzate de 
glicare, de aceea este bine să o 
protejaţi, calmaţi și regeneraţi cu 
ajutorul gelului A.G.E. Therapy!

1

2
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MORINDA A.G.E. 
THERAPY

2.  BALSAM DE PĂR 
TrūAge A.G.E. THERAPY

 
După spălare utilizaţi acest balsam hidratant 
compus din cele mai bune ingrediente ale lumii! 
Balsamul A.G.E. Therapy are un parfum natural şi 
este destul de delicat pentru folosirea zilnică.

 Are parfum de lămâie, rozmarin şi mentă.

 240 ml

4.  BALSAM DE BUZE  
TrūAge A.G.E. THERAPY

 Oferă protecţie SPF 15 împotriva degradărilor 
cauzate de radiaţiile solare şi hidratează 
buzele crăpate în timp ce protejează împotriva 
efectelor dăunătoare ale AGE-urilor.

 4,6 g

5.  GEL DE CURĂŢARE A TENULUI  
TrūAge A.G.E. THERAPY

 Conţine ingredientele formulei Max și carnosină. Este 
testat dermatologic și vine în completarea familiei de 
produse A.G.E. Therapy. Curăţă tenul în profunzime. 
Se recomandă folosirea înainte de aplicarea gelului 
A.G.E. Therapy.

 105 ml

3.  GEL DE DUŞ  
TrūAge A.G.E. THERAPY

 Gelul de duș AGE Therapy înlătură delicat 
murdăriile de pe piele, făcând pielea mai moale 
și mai catifelată. Ajută la reducerea nivelului 
AGE-urilor din piele. Oferă un sentiment întinerit 
îndelungat.

 Are parfum citric, de ghimbir.

 390 ml

1.  SAMPON  
TrūAge A.G.E. THERAPY

 Curăţă cu uşurinţă părul şi pielea capului.

 Datorită proprietăţilor sale hidratante şi 
parfumului natural este ideal pentru toată 
familia.

 Are un parfum mentolat, citric, de rozmarin.

 240 ml

1

2

Fiecare produs AGE Therapy conţine 
ingrediente exclusive TruAge Max și 
carnosină, despre care este dovedit 
clinic că reduce formarea moleculelor 
AGE ca dvs. să vă simţiţi mai tineri 
pentru mai mult timp!

4

5

6

3

6.  CREMĂ PROTECTOARE  
TrūAge A.G.E. THERAPY

 Cremă de hidratare pentru uz zilnic. Datorită 
datorită ingredientelor sale exclusive ajută în lupta 
împotriva procesului de îmbătrânire, și oferă o 
protecţie SPF 20 împotriva radiaţiilor solare, care 
pot deteriora pielea.

 55 ml
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40            RENDELÉSHEZ HÍVJA A 06-1-248-2640-ES TELEFONSZÁMOT! 

Consultatntul dvs. independent de produse (IPC):

Garanţie de restituirea banilor de 90 de zile!
Aflaţi mai mult pe site-ul www.morinda.com!

Toate drepturile rezervate.

®

ÎN CURÂND!

TEMANA NONI + 

BEAUTY DRINK

collagen

Puteţi plasa comenzile online 
pe pagina noastră web:
www.morinda.com/ro-ro/shop

sau prin email:
comanda@morinda.com

Nr. telefon:
06-1-248-2640 (Biroul regional 
HU)
0800 894 312 (Linia verde doar 
de pe Romtelecom)

Serviciul clienţi: 
Programul de lucru este de  
luni până vineri între orele  
10:00 -18:00.

Adresa poștală: 
Morinda Magyarország Kft.
H-1124 Budapest 
Apor Vilmos tér 11-12., I. em.

SĂNĂTATE
>  Reducerea AGE-urilor
>  Suplimente alimentare Morinda de calitate
>  Puterea lui Tahiti

APARENŢĂ
>  Îngrijire pentru o piele mai luminoasă
>  Cosmetice decorative naturale

INDEPENDENŢĂ FINANCIARĂ
>  Sunteţi interesaţi în posibilităţile oferite de Morinda în 

atingerea independenţei financiare reală? Luaţi legătura cu 
persoana de la cine aţi primit acest catalog.


