
MORINDA CORE PURE
Datorită efectelor sale benefice asupra organismului, utilizarea 
piureului obținut din fructul noni și a frunzelor acestei plante are o 
tradiție îndelungată în Polinezia. Descoperiți-l acum! Bucurați-vă de 
gustul pur și autentic de noni al produsului Morinda Core Pure!

Morinda Core Pure are cea mai mare concentrație de noni din întreaga noastră 
gamă de băuturi. Combinația piureului de noni (70%) și a ceaiului din frunze 
de noni (30%) rezultă un produs 100% autentic Tahitian Noni cu un gust ușor 
amar. Are un conținut ridicat de compuși secundari de plante numite iridoide, 
nu conține zahăr, îndulcitori sau conservanți. Îl recomandăm tuturor oamenilor 
care au grijă de sănătatea lor și celor care doresc să încerce puterea pură a 
plantei noni.

DISPONIBIL ÎN:
Sticlă de 750 ml 

RECOMANDĂRI DE CONSUM:
Consumați 30 ml de două ori pe zi, ca 
parte a unui regim alimentar echilibrat  
și variat, combinat cu un stil de viață  
sănătos. A se agita bine înainte de  
utilizare. După desfacere, a se păstra în 
frigider.

INGREDIENTE: 
Morinda citrifolia (Noni) nectar de fructe
din piure pur de Noni din Polinezia  
Franceză (70%) și infuzie concentrată 
din frunze de Morinda citrifolia (30%). 
Pasteurizat.

CLIENȚII CARE AU ACHIZIȚIONAT CORE PURE DE ASEMENEA AU COMANDAT:

Amestecul de uleiuri 
esențiale Tea Tree 

Este un produs 
foarte popular datorită 
efectelor de purificare 
a corpului și a minții. 
Susține puterea intensă 
a organismului.

• Sursă de iridoide: Noni

• 70% piure de noni,  
30% ceai din frunză de noni  
(72 mg de iridoide per 60 ml)

• Nu conţine zahăr sau  
îndulcitori

• Conține fructoză într-o  
cantitate redusă

• Gust ușor amar 

  Plusul  nostru
Nimic  altceva  decat   Noni

Serumul de  
frunze noni

Este un produs clasic, 
care hrănește și  
calmează pielea.  

Morinda Supplement 
Calcium+

Oferă organismului 
toate mineralele 
esențiale, inclusiv 
calciu de înaltă 
calitate, care este 
necesar pentru 
menținerea sănătății 
oaselor.
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> NONI (Morinda citrifolia)
FRUCTUL:

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 de 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 poate fi utilizat și 
extern pentru îngrijirea pielii.

FRUNZA:

Morinda Core Pure conține 30% de ceai din frun-
ze de noni. În conformitate cu vechile tradiții 
tahitiene, Morinda extrage esența din frunzele 
de noni, care au un efect răcoritor și calmant 
asupra pielii.

VALOAREA NUTRIȚIONALĂ (60 ML)

Energie 14 kcal (58 kJ)

Grăsimi 0 g

-Din care saturate 0 g

Carbohidrați 2 g

-Din care zaharuri 1,4 g

Fibre 3 g

Proteine 0 g

Sare 0,05 g

MORINDA CORE PURE

*% din Valoarea de referință a nutrientului (VRN).
Conţine numai zahăr natural, fără zahăr sau îndulcitor adăugat. O sticlă conţine 12,5 de porții.

NOTIȚE

©2017. Morinda Deutschland GmbH.

Pentru informații suplimentare, citiți catalogul de produse Morinda.


