
MonaVie Pulse™ 

Nie dostępny na polskim rynku  

POMAGA UTRZYMAĆ ZDROWY CHOLESTEROL NA OPTYMALNYM 

POZIOMIE  

MonaVie Pulse został stworzony, aby usprawnić działanie ludzkiego serca. 

Sercowa mieszanka z 19 owoców w tym jagody Acai to smaczne i zdrowe uzupełnienie w mocne 

antyoksydanty i substancje odżywcze z ukierunkowaniem na układ sercowo-naczyniowy. Dzięki 

roślinnym sterolom* zawartym w MonaVie Pulse utrzymanie zdrowego poziomu cholesterolu 

nigdy nie było tak proste. Ponad to mieszanka została wzbogacona o resveratrol, który pomaga    

utrzymać układ krwionośny w należytym zdrowiu.                                                                                                        

Więc okaż swojemu sercu trochę miłości i zacznij pić MonaVie Pulse każdego dnia. 

 

MonaVie Pulse oferuje skrupulatnie dobraną mieszankę owoców specjalnie wybranych pod kątem 

zdolności odżywczych wspierających układu krążenia: 

Jagoda Acai, różnego rodzaju winogrona, ananas, jabłko, gruszka, granat, czarny bez, amerykańska 

jagoda, borówka czarna, jeżyna, czarna jagoda, wiśnia, żurawina, malina, aronia, aceroli, truskawki, 

cupuaçu  i  camu-camu. 

. 
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Kluczowe korzyści: 

Zdrowe serce dzięki roślinnym sterolom, które pomagają utrzymać zdrowy cholesterol na 

odpowiednim poziomie. 

Zdrowe naczynia krwionośne dzięki wpływom resveratrolu, który wspomaga działanie układu 

sercowo-naczyniowego. 

Duża dawka silnych przeciwutleniaczy i polifenole, dzięki którym układ sercowo-naczyniowy 

utrzymuje się w pełnym zdrowiu. 

Szeroka gamę niezbędnych składników odżywczych dla optymalnego utrzymania zdrowia. 

Oferuje silne przeciwutleniacze i ochronę przed wolnymi rodnikami. 

Dawka antyoksydacyjna ok. 13 porcji owoców i warzyw w zaledwie 120ml soku. 

. 

Istotne fakty: 

Choroby układu krążenia są główną przyczyną śmierci na całym świecie. 

Utrzymanie zdrowego poziomu cholesterolu jest podstawową linia obrony przed chorobami serca. 

MonaVie Pulse zapewnia zdrową metodę utrzymania sprawnego układu krążenia. 

 

* Żywność zawierająca, co najmniej 0,4 grama na porcję roślinnych steroli zaleca się jeść dwa razy dziennie z posiłkami, aby utrzymać 

dzienną dawkę całkowitą poziomie, co najmniej 0,8 g. W połączeniu z dietą o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych i cholesterolu, 

może zmniejszać ryzyko chorób serca. Dwie porcje (4 uncji soku lub 2 pakiety żelu) z MonaVie Pulse zawiera 0,8 g steroli roślinnych. 

www.hc-sc.gc.ca/dc-ma/heart-coeur/index-eng.php  

www.nlm.nih.gov/medlineplus/heartdiseases.html 
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