
MonaVie EMV™ 

Nie dostępny na polskim rynku 

NAŁADUJ SWOJE CIAŁO I UMYSŁ POBUDZAJĄCĄ I TRWAŁĄ ENERGIĄ  

MonaVie EMV oferuje zastrzeżoną mieszankę owoców bogatych w przeciwutleniacze z jagodą Acai, 

brazylijskim super owocem zapewniającym naturalne źródło energii. Lekko gazowany napój o 

wspaniałym smaku, to formuła zdrowego wzrostu wydajności, wytrzymałości i koncentracji. MonaVie 

EMV podnosi energię i utrzymuje ją na wysokim poziomie bez awaryjnie przez wiele godzin. 

Wreszcie dostępne jest proste rozwiązanie na zdrowe ciało i codzienna porcję energetycznego 

doładowania.* 

Kluczowe korzyści: 

Zwiększa energię* 

Zwiększa wydajność * 

Wyostrza czujność * 

Zwiększa wytrzymałość * 

. 

100% Naturalnej Energii 

Czysta, naturalna energia – to moc, którą znajdziesz tylko w MonaVie EMV. 

MonaVie EMV to wolna od syntetycznych używek, zaawansowana formuła zapewniająca zdrową 

alternatywę dla tradycyjnych napojów energetycznych. W 100% naturalne cechy rewitalizacji energii 

dzięki mieszance składników, które zapewniają szybki wzrost i trwały poziom energii. Teraz możesz 

podwyższyć swoją energię, kiedy tylko chcesz, bez obawy o niepożądane skutki uboczne.* 

http://sokiacai.files.wordpress.com/2010/04/monavie_emv_usa1.jpg


Odwiedź www.monavie-emv.com aby uzyskać więcej informacji o produkcie. 

. 

MonaVie EMV to sok z jagody Acai, jabłka, winogron, gruszki, aceroli, cupuaçu i camu-camu. 

. 

MonaVie EMV, łączy w sobie naukę i naturą energię dzięki połączeniu kilku owoców bogatych w 

przeciwutleniacze. W przeciwieństwie do innych napojów energetycznych, które dostarczają pustych 

kalorii z uproszczonych cukrów takich jak fruktoza, MonaVie EMV daje naturalne orzeźwienie 

płynące z dobroci 80% soku. Ta unikalna receptura zapewnia zwiększenie energii oraz składników 

odżywczych i pyszny, orzeźwiający smak.* 

. 

Kluczowe korzyści: 

Naukowo potwierdzone zwiększenie energii i utrzymanie jej na wysokim poziomie bez skutków 

ubocznych zazwyczaj związanych z napojami energetycznymi.* 

Zdrowe funkcjonowanie wynikające z naturalnego źródła energii przy zwiększonej wydajność, 

czujność, wytrzymałość i dużym wigorze.* 

Istotne fakty: 

Nie zawiera sztucznych aromatów, barwników, substancji słodzących i konserwantów. 

W niezależnym badaniu napojów energetycznych MonaVie EMV było preferowane pod względem 

koloru, słodycz i smak. 

Analiza rynku 30 napojów energetycznych w tym najlepiej sprzedających się wykazała, że 97% z nich 

zawiera sztuczne barwniki, substancje słodzące, sztuczne aromaty i szkodliwe konserwanty. 

Sondaże wykazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat na rynku amerykańskim wzrośnie 

zapotrzebowanie na napoje energetyczne niemal dwukrotnie, podobnie zapewne będzie także i w 

Europie. 

  

 

* Te oświadczenia nie zostały ocenione przez Food and Drug Administration. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, 

leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. 

 

http://www.monavie-emv.com/

