
MonaVie Essential™ – antioksidacinė pagalba 
RUBRIKOS: APIE PRODUKTUS 

Apsauga nuo laisvųjų radikalų. 

MonaVie Essential™ – puikus mišinys iš 19 naudingų vaisių ir AcaVie™ – 
natūralaus produkto acai uogų pagrindu. Tai moksliškai sukurtas sveikas 
gėrimas, lėtinantis organizmo senėjimą, gerinantis mūsų sveikatą. 
Pajauskite antioksidantų, dovanotų pačios gamtos, galią! Paragaukite 
sveikas sultis MonaVie Essential jau šiandien! 

Pagrindinis vaisių mišinys su acai 

MonaVie Essential™ – tai pagerinta sveiko kompanijos Monavie gėrimo 
sudėtis, kurios sudėtyje yra nauji naudingi sveikatai vaisiai, turtinga 
vitaminais A, C ir E. MonaVie Essential sukurtas Jūsų organizmo pripildymui 
natūraliais antioksidantais ir įvairiomis maistinėmis medžiagomis. Sudėtyje 
yra: acai, obuoliai, vynuogės, kriaušės, aronija, džiovintos slyvos, 
gervuogės, granatas, lyčiai, guava, aristotelia, acerola, bananai, kupuasu, 
mėlynės ir džabotikaba. 

 

Naudingos produkto savybės 

 Gerina bendrą sveikatos būklę ir teigiamai veika ilgaamžiškumą; 

 Apsaugo organizmą ląstelių lygmenyje; 

 Lėtina oksidacinius procesus ir organizmo senėjimą; 

 Užtikrina antioksidacinę apsaugą nuo laisvųjų radikalų; 

 Turtingas maistingomis medžiagomis, naudingomis įvairaus amžiaus žmonėms; 

 Sudėtyje yra didelis kiekis antioksidantų: 100 mililitrų gėrimo atitinka 13 vaisių ir daržovių porcijų. 

Svarbūs faktai 

 Didelis kiekis laisvųjų radikalų, veikiančių mūsų kūno ląsteles, skatina oksidacijos procesus,  kas gali privesti prie 

ląstelių membranų pažeidimų ir pagreitinti organizmo senėjimą. 

 Acai uogos, veikiamos sauso šaldymo pagal Monavie kompanijos technologiją, turi didžiausią įvertinimą pagal 

ORACL (antioksidacinės produkto vertės matavimas)- didesnį, nei bet kokie kiti vaisiai ar daržovės, kuriems kada 

nors buvo darytas toks testavimas. Pavyzdžiui: 15 kartų daugiau, nei laikinėje mėlynėje ir 20 kartų daugiau, nei 

avietėje. (J Agric Food Chem. 2006, 54(22):8604–10). 

 Sveikos gyvensenos specialistai laikosi bendros nuomonės, kad dieta, kurioje yra produktai, turtingi 

antioksidantais, jaunina organizmą bendrai ir stiprina sveikatą. 

 MonaVie gėrimai priklauso produktams su žemu glikeminiu indeksu (GI), rodančiu mūsų maisto  įtaką cukraus 

kiekiui kraujyje. 

AcaVie – tai puikus antioksidacinis mišinys, suderinantis savyje sauso šaldymo acai uogas, tropinį žusara (jucara) vaisių 
ir Enlivenox™. Šis vaisių mišinys sudėtyje turi 10 kartų daugiau polifenolių, nei tik acai uogose. 
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MonaVie Active™ – sąnarių sveikata 
RUBRIKOS: APIE PRODUKTUS 

Jūsų kūnas judesyje. 

MonaVie Active™ – ypatingai skanus mišinys, iš 19 naudingų vaisių ir 
gliukozamino – dietologijos mokslininkų patvirtintos natūralios medžiagos, 
padedančios didesniam lankstumui ir sąnarių judrumui. Kartu su  
AcaVie™ , kurio pagrindą sudaro acai uogos, šis gėrimas užtikrina 
patikimą organizmo apsaugą nuo ląstelių oksidacijos procesų. MonaVie 
Active palaiko sąnarių sveikatą ir dovanoją aktyvų judėjimą Jūsų kūnui. 

Vaisių mišinys su acai  
Tai pagerinta sveiko gėrimo sudėtis, turtinga vitaminais (A, C ir E). 
MonaVie Active sukurtas specialiai tam, kad sąveikoje su gliukozaminu, 
suteikti Jūsų sąnariams galingą pagalbą. 

Sudėtyje yra: acai, obuoliai, vynuogės, kriaušės, aronija, džiovintos slyvos, 
kivi, spanguolės, juodieji serbentai, laukinės mėlynės, granatas, guava, 
ličiai, bananai, kupuasu, mėlynės ir džabotikaba. 

  

Naudingos gėrimo savybės 

 Padeda sąnarių sveikatai, stiprina jų lankstumą ir judrumą; 

 Išnaudojant gamtinę antioksidantų ir polifenolių jėgą, apsaugo organizmą nuo kenksmingo oksidacinių procesų 

poveikio ir priešlaikinio senėjimo;  

 Gliukozamino dėka, organizme stimuliuojama gliukoproteinų gamyba, stiprinančių Jūsų kūną ir palaikančių 

sveikatą visuose jungiamuosiuose audiniuose ir sąnariuose; 

 Sudėtyje yra maistingos medžiagos, būtinos sveikam ir aktyviam Jūsų kūno judėjimui. 

Svarbūs faktai 

 Moksliniai tyrimai įrodė, kad žmogus, išgeriantis 100 mililitrų MonaVie Active gėrimo per dieną, ženkliai padidina 

antioksidacinį kūno aktyvumą.  

 Pagal daugelio tyrimų duomenis, reguliarus MonaVie Active vartojimas padidina organizmo gyvybines jėgas ir 

stiprina sąnarių sveikatą. 

 AcaVie yra puikus antioksidacinis mišinys: sauso šaldymo pagal MonaVie technologiją acai uogos, tropinis 

žusara vaisius ir Enlivenox™  sudėtyje turi 10 kartų daugiau polifenolių, nei įprastos acai uogos. 

 Kompleksinis testavimas įrodė, kad MonaVie Active sudėtyje neturi medžiagų, įtrauktų į Pasaulinės Antidopingo 

Asociacijos (WADA) uždraustų medžiagų sąrašą. (World Anti-Doping Agency, The 2008 Prohibited List, 

International Standard). 

 MonaVie gėrimai priklauso produktams su žemu glikeminiu indeksu (GI), rodančiu mūsų maisto  įtaką cukraus 

kiekiui kraujyje. 
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MonaVie Emv™ – profesionalų energija 
RUBRIKOS: APIE PRODUKTUS 

Įkraukite organizmą energija. 

MonaVie Emv™ – antioksidantais turtingas vaisių mišinys, savo sudėtyje 

turinis braziliškas acai uogas ir aristoteliją – puikius gamtinius energijos 

šaltinius. Puikus šio gėrimo skonis dar daugiau pabrėžia jo unikalias 

savybes. MonaVie Emv™ didina organizmo ištvermingumą, padeda 

našumo didinimui.  

Gėrimas MonaVie Emv™: 

 Dosnus energijos šaltinis 

 Didina darbo našumą 

 Stiprina aktyvumą 

 Didina ištvermę 

 

Gamtinės energijos šaltinis  

Jokio šalutinio poveikio. Tiesiog švari, gamtinė energija. Be sintetinių stimuliatorių MonaVie Emv sukuria sveiką 

alternatyvą  tradiciniams energetiniams gėrimams. MonaVie Emv sudėtyje yra tik gamtiniai energijos šaltiniai, kurie 

sustiprina organizmo aktyvumą ir duoda jam ilgalaikę budrumo įkrovą. Dabar Jūs galite įkrauti savo kūną energija bet 

kuriuo metu, kai tik panorėsite, nesirūpindami dėl nepageidaujamo šalutinio efekto. 

Gėrimo sudėtyje yra:  izomaltulozė  (Palatinose™), D-ribozė, guarana, žalioji arbata, ča-de-burž («miško kava»), maka, 

mate, ženšenis ir L-tirozinas. 

Nuostabus vaisių mišinys 

Apjungiant  geriausius mokslo pasiekimus ir gamtos dovanas, MonaVie Emv yra natūralus energetinis gėrimas vaisių 

mišinio pagrindu, turtingas antioksidantais, kurių sudėtyje yra acai ir aristotelija – nuostabūs gamtiniai energijos šaltiniai. 

Skirtingai nuo kitų energetinių gėrimų, prisotintų kalorijomis dėl įvairių cukraus sirupų, MonaVie Emv naudingas sveikatai, 

dėka didelio kiekio natūralių uogų ir vaisių jo sudėtyje (80% sultys). Gėrimas su tokia unikalia sudėtimi ne tik dovanoja 

Jums budrumo ir energijos užtaisą, bet ir puikų skonį. Gėrimo sudėtyje taip pat yra: acai, obuoliai, vynuogės, kriaušės, 

acerolą, kupuasu ir guava. 

Naudingos savybės 

• Praėjęs mokslinius bandymus, suteikiantis ilgalaikį energijos užtaisą, gėrimas be nepageidaujamo šalutinio poveikio;  

• Naudingas sveikatai, gamtinis energijos šaltinis aktyvumo, ištvermės ir darbo našumo didinimui; 

• Neturi dirbtinių aromatizatorių, dažiklių, saldiklių ir konservantų. 

Svarbūs faktai 

• Nepriklausomas produkto testavimas įrodė, kad MonaVie Emv turi geriausias charakteristikas, kalbant apie spalvos 

atspalvius, saldumo lygį ir paskonį lyginat su kitais pirmaujančiais energetinių gėrimų gamintojai. 

• Energetinių  gėrimų rinkos būklės analizė, apėmusi 30 pavadinimų, tame tarpe penkis labiausia parduodamus 

produktus, parodė, kad daugiau nei 90% iš jų sudėtyje turi dirbtinius dažiklius, saldiklius, aromatizatorius ir konservantus. 

• Per artimiausius penkis metus JAV laukiamas energetinių gėrimų rinkos dvigubas augimas. (Euromonitor International: 

Country Sector Briefing, April 2008). 
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Didelis energijos užtaisas 

MonaVie Emv padės Jums visos dienos eigoje. Gėrimo sudėtyje yra energijos šaltiniai, dovanoti pačios gamtos: 

pagerintas natūralus preparatas Palatinose™ – energetiškai vertingi angliavandeniai iš geriausių medaus rūšių, cukrinių 

runkelių ir cukranendrių. Daugybė tyrimų rodo, kad  Palatinozė organizmo įsisavinama lėčiau, nei sacahrozė ar maltozė – 

įprasti kitų energetinių gėrimų ingredientai, kas padeda išsaugoti stabilų energijos gavimą ilgesnį laiką. 

 

  



Monavie RVL™ –Svorio kontrolės linija 
RUBRIKOS: APIE PRODUKTUS 

Daugiau maistinės vertės – mažiau kalorijų 

Jeigu Jūs norite sulieknėti 3 ar 30 kilogramų, „Svorio problemų sprendimas“ 
nuo MonaVie RVL (tariasi Re-vil) padės Jums pasiekti norimą tikslą. 
Turėdamas sudėtyje didesnį kiekį maistinių medžiagų tenkančių vienai 
kalorijai, lyginant su kitų žinomų kompanijų, kovojančių su viršsvoriu, 
produkcija, šis produktas suteikia organizmui gyvybiškai būtinus makro-, 
mikro ir fitoelementus tam, kad padėti Jums valdyti savo svorį ir nepakenkti 
sveikatai. Atsisveikinkite su nereikalingais kilogramais ir parodykite savo 
geriausias savybes su MonaVie RVL. 

Maistinis MonaVie RVL mišinys 
 
MonaVie RVL – tai daugiau, nei įprastų produktų alternatyva. Naudojant 
subalansuotą požiūrį į sveiką mitybą, šis stebinančiai skanus, tirštas mišinys 
aprūpina organizmą didesniu naudingų maistinių medžiagų spektru, nei 
tradicinis maistas, ir tuo pačiu MonaVie RVL turi du kartus mažiau kalorijų. 
Katu su AcaVie – natūraliu produktu, acai uogų pagrindu – kiekviena šio 
produkto porcija savo sudėtyje turi daugiau antioksidantų, nei 10 įprastų 
vaisių ir daržovių porcijų. Be to vertėtų turėti omenyje, kad MonaVie RVL 
mišinys turtingas makro-, mikro-, ir fitoelementais. Sukurtas tam, kad natūralu 

būdų sumažinti apetitą, MonaVie RVL padės Jums efektyviai valdyti savo svorį, nedarant  žalos sveikatai. 

Naudingos savybės 

 Padeda Jūsų tikslų pasiekimui siekiant optimalaus kūno svorio; 

 Mažina alkio jausmą, ko rezultate Jūs suvalgote mažiau kaloringo maisto; 

 Palaiko bendrą organizmo sveikatą; 
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