
MonaVie (M)mūn™ 

Nie dostępny na polskim rynku 

ZOPTYMALIZUJ NATURALNY SYSTEM OBRONNY ORGANIZMU 

MonaVie (M)mun jest korzystnym połączenie 19 owoców i Wellmune*, naturalnego składnika 

odpowiedzialnego za właściwe funkcjonowanie układu immunologicznego mającego wpływ na 

zwiększenie odporności organizmu. Bogaty w przeciwutleniacze MonaVie (M)mun jest zastrzeżoną 

formułą z super owocami jagodą Acai i Maqui. Ten świetnie smakujący sok pomaga chronić ludzki 

organizm przez cały rok.  To codzienna obrona zdrowia i życia. 

 

MonaVie (M)mum jest wspaniałą fuzją z 19 owoców, które zostały specjalnie wybrane pod kątem 

zdolności odżywczych, wsparcia układu odpornościowego i ogólnego stanu zdrowie jak i dobrego 

samopoczucia. 

MonaVie (M)mum zawiera w swoim składzie owoce: 

Jagoda Acai, jagoda maqui, winogrona, jabłko, acerola, aronia, czarna porzeczka, czarny bez, żurawina, 

czerwone pomarańcze, rokitnik zwyczajny, gruszka, czarne jagody, cupuaçu, truskawka, baobab, 

borówka brusznicy, borówka czarna i camu-camu. 

. 

Kluczowe korzyści: 

Wspiera układ odpornościowy, dzięki czemu pomaga chronić organizm przed potencjalnie 
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szkodliwymi mikroorganizmami. 

Pomaga zoptymalizować właściwe funkcjonowanie układu immunologicznego. 

Wspiera i utrzymuje ogólny dobry stan zdrowia i zapewnia dobre samopoczucie. 

Zapewnia korzyści młodszych i starszym powyżej czwartego roku życia. 

. 

Istotne fakty: 

MonaVie (M)mum to Zabezpieczenie, Optymalizacja i Ochrona przed codziennymi wyzwaniami dla 

ludzkiego zdrowia. 

- Zabezpiecza zdrowie. Podobnie jak pasy bezpieczeństwa w samochodzie lub codzienne mycie zębów 

(M)mum chroni cały organizm. Pijąc 120ml. MonaVie (M)mun dziennie zabezpieczasz ogólny stan 

zdrowia. 

- Optymalizuje naturalną odporność. Dzięki siedmiu badaniom klinicznym udowodniono, że 

MonaVie (M)mun wspiera układ odpornościowy z niespotykaną skutecznością. Na rozwój i badania 

naukowe nad (M)mum firma MONAVIE wydała 250 milionów dolarów, czego efektem jest produkt 

o niesamowitym działaniu i skuteczności. 

- Chroni organizm. Codzienne wyzwania, takie jak złe nawyki żywieniowe, ciężka praca fizyczna i 

umysłowa, stres, brak snu, zanieczyszczenie środowiska, dym papierosowy, alkohol i inne używki 

wpływają niekorzystnie na ogólny stan zdrowia. MonaVie (M)mun wspiera układ odpornościowy 

dzięki skomplikowanej sieć wyspecjalizowanych komórek, które chronią przed potencjalnie 

szkodliwymi mikroorganizmami. 

 

W czterotygodniowym cyklu badań na sportowcach uczestniczących w maratonie, którzy spożywali 

Wellmune odnotowano znaczącą poprawę ich ogólnego stanu zdrowia, większą kondycję i lepsze 

samopoczucie psychiczne i fizyczne. 

Źródło – Journal of Sports Science and Medicine (2009) 8, 509-515 

 

* Wellmune to naturalne węglowodany, które aktywują kluczowe działania komórek układu odpornościowego, zmniejszając m.in. ryzyko 

zachorowania na grypę i poprawiają samopoczucie psychiczne i fizyczne w sytuacjach stresujących. 
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