
Czas się ruszyć! MonaVie 

Active® to mieszanka 

antyoksydantów, w której 

skład wchodzi 19 owoców,  

w tym brazylijska jagoda açai i glukozamina pochodzenia 

roślinnego. Witamina C, która naturalnie występuje 

w owocach i jest zawarta w produkcie Active, chroni 

komórki przed stresem oksydacyjnym i przyczynia się 

do prawidłowej produkcji kolagenu, niezbędnego do 

normalnego funkcjonowania tkanki chrzęstnej. Bez względu 

na to, dokąd zaprowadzi cię życie, pyszny produkt Active 

może pomóc Ci poczuć się świetnie na każdym kroku.

 

KLUCZOWE KORZYŚCI

• Naturalnie występująca witamina C wpływa na 

prawidłowa produkcję kolagenu niezbędnego do 

normalnego funkcjonowania tkanki chrzęstnej.

• Witamina C przyczynia się do ochrony komórek 

przed stresem oksydacyjnym.

• Supermieszanka 19 owoców, w których naturalnie 

występuje witamina C, w tym brazylijska jagoda açai

 MONAVIE ACTIVE® 

* Witamina C przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym i do prawidłowej 

produkcji kolagenu, niezbędnego do normalnego funkcjonowania tkanki chrzęstnej.



Pochodzenie: Wymowa: „A-są-ii”. Açai to mała, 
ciemnofioletowa jagoda zwieńczona białym 
ozdobnym okółkiem. Uprawiane w sercu Amazonki 
jagody açai są źródłem wyjątkowego bogactwa 
fitoskładników odżywczych m.in. przeciwutleniaczy, 
polifenoli, witamin, minerałów i aminokwasów.

Więcej informacji dostępnych na stronie
jeunesseglobal.com/active.

MIESZANKA PREMIUM 
OWOCÓW AÇAI

750 mg 
Glucosamine

AÇAI:      
KLEJNOT AMAZONII
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Amazoński superprodukt spożywczy: Rdzenni Brazylijczycy 

od wieków spożywają jagody açai ze względu na ich 

korzyści zdrowotne.

Zrównoważona uprawa: Jagody są zbierane co roku, a palmy 

açai pozostawiane, aby rosły dalej i owocowały co roku.

Staranny proces przetwarzania: Z miąższu zebranych jagód 

açai usuwa się nasiona. Pulpa jest następnie pasteryzowana 

w przepływie w celu zachowania jej smaku, koloru i 

korzystnych składników odżywczych.

GLUKOZAMINA 
POCHODZENIA 
ROŚLINNEGO 

Active zawiera jedno z 

niewielu źródeł glukozaminy 

pochodzenia roślinnego. W 

każdej porcji (60 ml) znajduje 

się 750 mg glukozaminy 

odpowiedniej dla wegan. 

Glukozamina, którą pozyskano 

z kukurydzy, a nie ze zwierząt 

lub skorupiaków, może być 

spożywana przez osoby 

uczulone na skorupiaki.

VEGAN - FR I ENDLY


