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Kuo daugiau mes sužinome apie savo sveikatą, tuo daugiau mes
suprantame, kad mūsų modernios dietos nesuteikia visų reikalingų maistinių medžiagų, kurių reikia 
mūsų kūnui. Mūsų kūnui reikia makromedžiagų (baltymų, riebalų ir angliavandenių) , mikromedžiagų 
(vitaminų ir mineralų) ir fitomedžiagų (antioksidantų ir polifenolių) balanso tam, kad išsaugoti puikią 
sveikatą.
Palaikomi milijonų dolerių investuojamų į klinikinius tyrimus ir remiami daugiau nei 60 nepriklausomų 
mokslinių tyrimų, MonaVie™ produktai yra tinkamas atsakymas. Sukurta rečiausių, daugiausią 
maistinių medžiagių turinčių vaisių pagrindu, taip pat remiantis geriausiais tyrimais, kiekvieno 
produkto sudėtis yra sukurta tam, kad suteikti būtent tai, ko reikia Jūsų kūnui. Ar Jūs ieškote 
pagalbos sąnariams, imunitetui ar bendrai sveikatai; ar norite atsikratyti svorio maistinių svorio 
kontrolės sprendimų pagalba; ar gauti papildomą sveikos, ilgalaikės energijos užtaisą, Jūs  rasite tai 
ko Jums reikia šiuose MonaVie produktuose:
• MonaVie Essential™

• MonaVie Kosher ™
• MonaVie EMV™
• MonaVie RVL™

Pastaba:  Visi šioje brošiūroje paminėti produktai nėra skirti ligų diagnozei, gydymui ar panaikinimui. NE MEDICININIAM NAUDOJIMUI



MONAVIE ESSENTIAL™

MonaVie Essential tai skanus 18 naudingų vaisių ir 
Braziliškos açai uogos —vieno iš geriausių gamtos 
supermaistų, mišinys. Moksliškai sukurtos patenkinti 
Jūsų kūno mitybos poreikius, šios veiksmingos sultys 
apsaugo nuo senėjimo efekto, tuo pačiu gerinant 
bendrą Jūsų sveikatą.
MonaVie Essential sukurtas tam, kad puoselėti Jūsų 
kūną galingų antioksidantų ir maistinių medžiagų 
pagalba, tuo pačiu gerinant bendrą sveikatą ir 
ilgaamžiškumą.

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI
• Apsaugo Jūsų kūną ląstelių lygyje nuo laisvųjų

radikalų žalos, galingų antioksidantų pagalba.
• Kovoja su oksidacijos žala ir senėjimo efektu.
• Suteikia maistinę naudą bet kokio amžiaus žmonėms.
• Suteikia vidutiniškai 13 įprastų vaisių ir

daržovių antioksidantų kiekį tik 120 ml sulčių.



MONAVIE	ACTIVE™

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

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

• Išsaugo sąnarių sveikatą, stiprina jų lankstumą ir judrumą;
• Išnaudojant gamtinę antioksidantų ir polifenolių jėgą,

apsaugo organizmą nuo kenksmingo oksidacinių procesų
poveikio ir priešlaikinio senėjimo;

• Gliukozaminio dėka, organizme stimuliuojama glikoproteinų
gamyba, stiprinančių Jūsų kūną ir palaikančių sveikatą
visuose jungiamuosiuose audiniuose ir sąnariuose;

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



MONAVIE EMV™

Turintis, suteikiančio energijos, antioksidantais 
turtingo vaisių mišinio - įskaitant ir tokius 
supervaisius, kaip açai ir maqui—MonaVie EMV yra 
natūralus ilgalaikės energijos šaltinis. Sudėtyje 
neturintis sintetinių stimuliatorių, šis pažangios 
formulės gėrimas yra sveika alternatyva tradiciniams 
energetiniam gėrimams.
EMV sudaro 100 % natūralus energijos šaltiniai ir 
Palatinozė™, angliavandenių energijos šaltinis 
randamas meduje, cukranendrėse ir cukriniuose 
runkeliuose. Moksliškai pripažįstama, kaip suteikianti 
ilgalaikę energiją, Palatinozė skaidoma lėčiau, 
suteikiant pastovų energijos srautą ilgesnį laiką. 
Dabar Jūs galite padidinti savo energijos lygį kada tik 
norite - nepergyvendami dėl nepageidaujamo šalutinio 
poveikio. 

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

• Moksliškai sukurta tam, kad suteikti ilgalaikę
energiją, be nesveikų "šuolių" ir "kritimų" įprastai
susijusių su energetiniais gėrimais.

• Sudėtyje yra sveiki, visiškai naturalūs energijos
šaltiniai, padidinantys našumą, budrumą ir ištvermę.

• Sudėtyje nėra dirbtinių skonių, spalvų ar konservantų



MONAVIE RVL™

MAISTINGAS KOKTEILIS
Kalbant apie Jūsų svorį, yra kiekviena kalorija skaičiuojama. Tačiau, 
visos kalorijos nėra vienodos prigimties. Štai kodėl MonaVie RVL 
Maistingas Kokteilis naudoja daug maistinių medžiagų turinčias 
kalorijas - kalorijas prisotintas jomis. Kiekvienas RVL kokteilis suteikia 
didelę Jūsų suvartojamų kalorijų grąžą, padidindamas Jūsų kūno 
maistinių medžiagų lygį.
Sukurta su AçaVie™—gryniausia, veiksmingiausia prieinama Braziliško 
supervaisiaus açai forma —kiekviena RVL kokteilio porcija suteikia 
daugiau kaip 10 vaisių ir daržovių porcijų  antioksidantų 
galią. Kiekviena porcija taip pat suteikia ląstelienos 
virškinimo sistemos sveikatai ir išrūgų baltymų 
tam, kad padėti išlaikyti grynąją raumenų masę.

Nustokite duoti Jūsų kūnui tuščias kalorijas ir 
mėgaukitės MonaVie RVL kokteiliu. Sveikas 
maistas niekada nebuvo toks skanus!

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

• Maistingiausias iš siūlomų svorio sprendimų.*
• Padeda išlaikyti gryną raumenų masę.**
• Kovoja su alkiu, taigi Jūs savartojate mažiau

kalorijų.**

* Lyginant su pirmaujančiais JAV prekių ženklais
 ** Kai naudojama pilna sistema ir derinama su tinkama 
mityba ir reguliais fiziniais krūviais.
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