
Está na hora de se mexer! 

MonaVie Active® é uma 

mistura de antioxidantes 

de 19 frutas — incluindo o 

açaí do Brasil - e glucosamina de origem vegetal. Com 

vitamina C* naturalmente presente na mistura de frutas, 

Active contribui para a proteção das células contra as 

oxidações indesejáveis e para a normal formação de 

colagénio para o funcionamento normal das cartilagens. 

Não importa até onde a vida o leva, o delicioso Active pode 

ajudá-lo a sentir-se em grande forma em todos os passos 

que der.

 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• A vitamina C naturalmente presente contribui 

para a normal formação de colagénio para o 

funcionamento normal das cartilagens  

• A vitamina C contribui para a proteção das 

células contra as oxidações indesejáveis

• Mistura de 19 superfrutas, com vitamina C 

naturalmente presente, incluindo o açaí do 

Brasil 

 MONAVIE ACTIVE® 

*A vitamina C contribui para a proteção das células contra as oxidações indesejáveis e 
para a normal formação de colagénio para o funcionamento normal das cartilagens.



Origem: O açaí é uma pequena baga de cor 
violeta-escura. Cultivadas no coração da 
floresta amazónica, as bagas de açaí possuem 
uma composição de fitonutrientes única, com 
antioxidantes, polifenóis, vitaminas, minerais e 
aminoácidos.

Para obter mais informações, visite
jeunesseglobal.com/active.

MISTURA DE AÇAÍ    
DE QUALIDADE SUPERIOR

750 mg 
Glucosamine

AÇAÍ:        
A JOIA DA AMAZÓNIA 
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Superalimento da Amazónia: Consumido desde há séculos pelos 

povos indígenas do Brasil, devido aos seus efeitos benéficos para a 

saúde e o bem-estar.

Sustentável: As bagas de açaí são colhidas das folhas repletas de 

cachos, deixando a palmeira crescer ano após ano.

Cuidadosamente processado: Após a colheita, procede-se à 

remoção da polpa, separando-a da semente. Seguidamente, a polpa 

é submetida a um processo de pasteurização flash, para ajudar a 

manter o sabor, a cor e os nutrientes benéficos.

GLUCOSAMINA DE 
ORIGEM VEGETAL 

Active contém uma 

das poucas fontes de 

glucosamina de origem 

vegetal. Cada dose de 

60 ml contém 750 mg de 

glucosamina adequada para 

vegans. Obtida a partir do 

milho, esta glucosamina de 

origem não animal e isenta 

de derivados de mariscos, 

pode ser consumida por 

pessoas alérgicas a marisco.

VEGAN - FR I ENDLY


