
sok MEGA LIFE Ma najwyższe stężenie  
wyciągu z açaí spośród wszystkich tego typu  
produktów oferowanych w polsce

Najbogatsze źródło aNtyoksydaNtów
sok MEGA LIFE zawiera najwięcej ekstraktów z owoców, w których 
znajdują się największe ilości antyoksydantów neutralizujących szkodliwe 
wolne rodniki.

100% NaturalNego soku, bez żadNych koNserwaNtów
Sięgając po sok MEGA LIFE, masz pewność, że dostarczasz swojemu 
organizmowi tylko naturalnych składników. Żadnych sztucznych substan-
cji ukrytych pod symbolami „E”! To dlatego sok należy wypić w 48 godzin
po otwarciu butelki – jego krótki termin przydatności do spożycia 
potwierdza brak konserwantów. 

IdealNa porcja w poręczNej butelce
Jedna butelka o pojemności 90 ml zawiera porcje soku na trzy dni. 
Naukowcy ustalili, że 30 ml soku dziennie to dawka zapewniająca 
korzyści zdrowotne. Mała, lekka i poręczna butelka zmieści 
się w torebce, więc możesz nosić ją ze sobą, by w dowolnej 
chwili wypić swoją porcję zdrowia.  

pyszNy, owocowy smak
sok MEGA LIFE, stworzony z myślą o dobroczynnym wpływie 
na zdrowie i urodę, ma także dostarczać przyjemnych wrażeń 
smakowych. W orzeźwiającej, słodko-wytrawnej kompozycji 
owocowej odnajdziesz açaí, mangostan, noni, aronię, winogrona, 
granaty, jeżyny, jagody,  gruszki, banany i cytryny.

30%

sok MEGA LIFE 
zawsze noś ze soBą!

Państwa Przedstawiciel

Betterware Poland Limited, ul. Mineralna 15A, 02-274 Warszawa,
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WYGODA
Sok jest oferowany w lekkiej i poręcznej  butelce, 
dzięki czemu możesz rozkoszować się nim zaw-
sze i wszędzie.

bezpieczeństWO
Jedna butelka zawiera trzy porcje: nie musieliśmy 
dodawać do soku żadnych konserwantów, bo  
z założenia należy spożyć go w ciągu 48 godzin 
od otwarcia. Dlatego MEGA LIFE jest w 100% 
naturalny!

OszczĘDNOŚĆ
Nie musisz wydawać fortuny na duże opako-
wanie, które po otwarciu trzeba będzie szyb-
ko zużyć albo wyrzucić. Nieduża pojemność 
MEGA LIFE zapobiega marnotrawstwu!

zDROWie
Miarka na butelce ułatwia dozowanie soku: już 
od 30 ml dziennie wystarczy, by cieszyć się do-
broczynnym wpływem cennych składników na 
zdrowie, kondycję i urodę.

PAMIĘTAJ!
sok MEGA LIFE jest naturalnym sokiem owocowym i podobnie jak w przypadku innych soków owoco-
wych możesz pić go w dowolnych ilościach. Dzienna dawka 30 ml jest wyłącznie wskazówką zalecanego 
minimalnego spożycia. 

Więcej informacji o sokU MEGA LIFE znajdziesz na stronie www.betterware.pl

wyBierz sok MEGA LIFE
dla zdrowia całej rodziny!

dlaczego sok MEGA LIFE 
jest aBsolutnie wyjątkowy?

OczYszczA ORGANizm
WzmAcNiA ODpORNOŚĆ
pOmAGA W pROfilAktYce 
Wielu chORób
DODAje eNeRGii 
i WitAlNOŚci
pOpRAWiA pAmiĘĆ 
i kONceNtRAcjĘ
WspOmAGA metAbOlizm,
pOmAGA W ODchuDzANiu

jako jedyNy dostępNy Na polskIm 
ryNku zawIera wycIągI z açaí, 
maNgostaNu, NoNI, aroNII, 
graNatu oraz glukozamINę
W Polsce można kupić soki i suplementy diety zawie-
rające poszczególne ekstrakty, ale tylko sok MEGA 
LIFE zawiera je wszystkie razem! Dzięki temu stanowi 
prawdziwy nektar  zdrowia i młodości, działając z dużo 
większą mocą:

• Oczyszcza organizm z toksyn: oczyszczające  
działanie soku docenią zarówno osoby chcące 
zdrowo i skutecznie schudnąć, jak również wszy-
scy, którym zależy na pięknej, promiennej skórze  
i lśniących włosach. 

• Dostarcza antyoksydantów, chroniących przed 
atakiem wolnych rodników: to szczególnie ważne 
dla pań pragnących zachować urodę na dłużej. 

• Dodaje energii i witalności: przepracowani, przemę-
czeni i zestresowani, potrzebujemy naturalnego  
i zdrowego sposobu na szybkie odzyskanie sił. 

• Poprawia pamięć i koncentrację: studenci, nie tylko 
przed sesją, oraz wszyscy, którzy wykonują pracę 
wymagającą skupienia, polubią sok MEGA LIFE 
za jego pobudzające i stymulujące umysł działanie. 

z dodatkieM glukozaMiny
nA zdrowE sTAwy

Chrząstka wyściela powierzchnie między kośćmi, które u osób 
zdrowych są elastyczne i gładkie. W miarę upływu lat postępuje 
ich uszkadzanie i wysychanie, czego bolesnym skutkiem jest za-
zwyczaj odsłonięcie powierzchni stawowych kości, stany zapalne, 
usztywnienie stawów i trudności z poruszaniem się.

Glukozamina dostarcza organizmowi podstawowego budulca 
niezbędnego do regeneracji tkanki chrzęstnej – proteoglikanów 
(związków cukrów i białek).  

• Glukozamina wspomaga leczenie stanów zapalnych 
   przy zwyrodnieniach i urazach stawów. 
• Zmniejsza ból spowodowany degeneracją chrząstki. 
• Pomaga organizmowi odbudować tkankę chrzęstną. 



AntyoksydAnty
sposób na zachowanie zdrowia i młodości

owoc (100 g) wskaźnik ORAC

açaí 53 600 - 102 700

aronia 38 440

mangostan 17 000 - 24 000

noni 12 180

granat 11 070

jeżyna 8 340

gruszka 3 120

cytryna 2 410

banan 1 390

winogrona 1 330

Antyoksydanty, zwane także przeciwutleniaczami, 
to cenne składniki zapewniające ochronę przed 
wolnymi rodnikami i neutralizujące ich negatywny 
wpływ na stan naszego organizmu. 

czym są wolNe rodNIkI?
Od kilku lat wiele pisze się i mówi o wolnych rod-
nikach. Są to toksyczne cząstki tlenu, które atakują 
komórki naszego organizmu. Okazuje się bowiem, 
że tlen, niezbędny nam do życia, ma także drugą, 
mroczną stronę: reakcje utleniające przyczyniają 
się do powstawania różnych chorób oraz procesu 
starzenia się. Wolne rodniki, zwane utleniaczami, 
wnikają do komórek i stopniowo je niszczą. 

jakIe spustoszeNIe w orgaNIzmIe 
powodują wolNe rodNIkI? 
Liczne badania wykazały, że wolne rodniki mogą:
• atakować materiał genetyczny komórek, 

co powoduje mutacje i stanowi jedną  
z przyczyn rozwoju nowotworów

• doprowadzić do nadciśnienia tętniczego 
• uszkadzać tkankę nerwową, zwiększając 

możliwość wystąpienia różnych schorzeń
• nasilać zmiany zapalne, pogarszając 

dolegliwości w chorobach reumatycznych  
i astmie

• powodować zatkanie się tętnic z powodu 
przemiany dobrego cholesterolu w zły

skąd czerpać aNtyoksydaNty?
Najbogatszym źródłem antyoksydantów są owoce 
i warzywa w kolorach tęczy: fioletowe, czerwone, 
pomarańczowe, żółte, zielone. Im bardziej nasy-
cone kolorem, tym więcej zawierają przeciwutle-
niaczy. 

Wartość owoców i warzyw z punktu widze-
nia zawartości przeciwutleniaczy określa się 
wskaźnikiem antyoksydacyjnym ORAC (skrót od 
angielskiego terminu Oxygen Radical Absorbance 
Capacity, co oznacza zdolność absorpcji rodników 
tlenowych). Zdaniem amerykańskiego uczonego 
dr Ronalda Priori, zwiększając spożycie owoców 
i warzyw o wysokiej wartości ORAC, można 
znacząco, nawet o 15 – 20%, podnieść poziom an-
tyoksydantów w krwiobiegu. 

pOWstRzYmują Niszczącą 
AktYWNOŚĆ WOlNYch RODNikóW

zmNiejszAją RYzYkO zAchO-
ROWANiA m.iN. NA NOWOtWORY, 
chORObY ukłADu kRążeNiA, 
cukRzYcĘ

pOpRAWiAją OGólNą ODpORNOŚĆ 
ORGANizmu, łAGODząc pRzebieG 
Wielu chORób

spRzYjAją zAchOWANiu młODe-
GO WYGląDu i piĘkNej skóRY

Teraz już wiesz, dlaczego antyoksydanty, 
zwalczające wolne rodniki, są takie cenne dla 
naszego zdrowia i młodości: 

* na podstawie badań własnych 
oraz ogólnodostępnych

jagody açaí - skarB natury
dLA TwoJEGo zdrowIA I Urody

Rosnące w brazylijskiej dżungli owo-
ce zasługują na miano prawdziwego 
skarbca cennych składników.

Zawierają: 

• Przeciwutleniacze: nawet 30   
   razy silniejsze od antyoksydantów 
   zawartych w ciemnych winogro-   
   nach! Jagody açaí znajdują się na 
   pierwszym miejscu pod względem 
   zawartości przeciwutleniaczy: żaden 
   inny produkt nie zawiera ich więcej.  
• Wielonienasycone kwasy 
   tłuszczowe
• Aminokwasy
• Fitosterole
• Witaminy B1, B2 i B3 oraz C i E
• Pierwiastki śladowe: wapń, potas, 
   fosfor, żelazo
• Błonnik 

oczyszczAJą, dodAJą EnErGII, 
chronIą Młodość cIAłA I UMysłU

Jagody açaí działają wszechstronnie: 

• Chronią przed atakiem wolnych rodników – 
   jako najsilniejszy znany obecnie antyoksy-
   dant zapobiegają przedwczesnemu starzeniu 
   się, dzięki czemu możemy cieszyć się 
   młodym wyglądem na przekór upływowi 
   czasu. 
• Przyspieszają metabolizm tłuszczu, ułatwiają 
   usuwanie toksyn z organizmu i wspomagają 
   pracę układu pokarmowego – dlatego 
   odgrywają ważną rolę w procesie odchudza-
   nia się. Badania dowodzą, że oczyszczające 
   działanie açaí sprzyja długotrwałemu i sta-
   bilnemu zrzuceniu zbędnych kilogramów. 
• Regulują poziom cholesterolu i poprawiają 
   pracę układu krążenia
• Dodają energii i witalności
• Poprawiają zdolność koncentracji, 
   zwiększają odporność na stres

jAGODY AçAí 
tRAfiłY NA listĘ 

„teN best supeRfOODs”, 
czYli RANkiNG 

pRODuktóW 
żYWNOŚciOWYch, któRYch 

spOżYWANie jest 
NAjkORzYstNiejsze 

DlA zDROWiA człOWiekA. 

Mangostan
owoc o nIEzwykłych 
włAścIwoścIAch

Od kilku lat uczelnie medyczne na całym świecie badają 
mangostan pod kątem właściwości prozdrowotnych. 
Wyniki badań potwierdzają jego zdumiewające zalety! 

• Swoją wyjątkowość mangostan zawdzięcza ksantonom - 
   bardzo silnym antyoksydantom, znacznie skuteczniejszym  
   od witamin C lub E.
• Zawiera wiele substancji biologicznie czynnych, w tym 
   polisacharydy o działaniu przeciwbakteryjnym, witaminy 
   A i E, beta-karoten, tiaminę, ryboflawinę, potas, wapń, 
   magnez, cynk, żelazo. 
• Sok z mangostanu stosuje się w leczeniu wielu 
   poważnych schorzeń, od zapalenia stawów przez astmę 
   po zaburzenia snu. 

skóRkA mANGOstANu zAWieRA 
pRzYNAjmNiej 40 ksANtONóW, 

z któRYch kilkA WYkAzuje DziAłANie 
pRzeciWNOWOtWOROWe!

aronia
nATUrALnA APTEkA

Aronia jest uważana za cenny surowiec dietetyczny  
i leczniczy, gdyż  zawiera wiele związków biologicznie  
czynnych. Kolejne badania potwierdzają, że spożywanie 
soku i innych przetworów z aronii może być bardzo 
skuteczną bronią w walce z chorobami cywilizacyjnymi. 

Aronia jest dobra na:
• opóźnienie procesów starzenia poprzez zwalczanie 

wolnych rodników
• profilaktykę przeciwnowotworową 
• obniżenie ciśnienia krwi
• wzmocnienie ścian naczyń krwionośnych
• choroby krążenia (miażdżyca, nadciśnienie tętnicze)
• zmniejszenie napięcia nerwowego i stresu
• choroby trzustki i wątroby
• złagodzenie skutków chemio- i radioterapii
• przemianę materii
• pozbycie się z organizmu szkodliwych metali ciężkich 

(np. ołowiu)
• schorzenia górnych dróg oddechowych
• złagodzenie przebiegu cukrzycy
• uodpornienie skóry na promieniowanie UV

noni
LEcznIczA rośLInA 
sPrzEd 6000 LAT

Noni znano już w starożytności. Współczesne badania 
naukowe udowodniły, że owoc tej rośliny zawiera ponad 
200 cennych składników. 

• Długotrwale oczyszcza i odtruwa organizm 
• Regeneruje go i wzmacnia
• Wpływa korzystnie na serce i jelita 
• Zbawiennie działa na skórę, kości i przewód pokarmowy 
• Reguluje ciśnienie
• Skutecznie wspomaga leczenie chorób typu cukrzyca, 
   alergia, astma, nadciśnienie, zapalenia narządów

kAhuNi uWAżAją, że sOk z NONi DziAłA 
NA pOziOmie Nie tYlkO fizYczNYm, 

Ale tAkże emOcjONAlNYm 
– tO DziAłANie jest pODstAWą 

uzDROWieNiA. 

granat
syMboL dłUGowIEcznoścI 

Już w starożytności przypisywano owocom granatu 
dobroczynny wpływ na zdrowie i potencję! Współczesne 
badania potwierdziły jego wyjątkowe właściwości lecznicze, 
sprzyjające długiemu, zdrowemu i szczęśliwemu życiu.  

Picie soku z granatu wspomaga:
• pracę serca i funkcjonowanie układu krążenia
• obniżenie ciśnienia krwi
• łagodzenie stanów zapalnych
• neutralizowanie szkodliwego wpływu wolnych 

rodników
• przeciwdziałanie procesom starzenia i powstawania 

nowotworów
• leczenie astmy, anginy, przeziębień
• podniesienie jakości życie seksualnego

OWOce GRANAtu tO NAtuRAlNY AfRODYzjAk.
Nic DziWNeGO, że eliksiRY z ekstRAktem 
GRANAtu stOsuje siĘ OD Wielu WiekóW 

jAkO… NApój miłOsNY!

marIeta gotfryd
Reprezentantka Polski
w podnoszeniu ciężarów

Uprawiam podnoszenie ciężarów, 
dyscyplinę wymagającą siły i techniki. 
Mam na swoim koncie srebrny medal 
Mistrzostw Europy, występ na igrzyskach 
olimpijskich w Pekinie oraz wiele medali 
brązowych. Treningi, zgrupowania, częste 
podróże, wyjazdy na zawody pochłaniają 
mnóstwo energii, dlatego muszę ją stale 
uzupełniać. A przy tym jak każda kobieta 
dbam o urodę i zależy mi na zachowaniu 
młodego wyglądu. Moje ostatnie odkrycie 
– SOk MEGA LIFE – to prawdziwy mistrz: 
oczyszcza organizm z toksyn, dodaje 
energii, wzmacnia i chroni. 

marcIN skrzyNeckI
Mistrz Europy w tenisie stołowym

Sport stał się moją pasją na przekór 
kłopotom zdrowotnym. Za swój największy 
dotychczasowy sukces uważam tytuł 
Mistrza Europy Osób Niepełnosprawnych 
w Tenisie Stołowym. Jako sportowiec 
potrzebuję energii do gry oraz zdolności 
do koncentracji. Dlatego SOk MEGA LIFE 
tak bardzo przypadł mi do gustu: działa 
kompleksowo na ciało i umysł, wzmacnia 
odporność, dodaje witalności. Teraz, gdy 
moim celem są Igrzyska Paraolimpijskie  
w Londynie, trenuję intensywnie, by przygo-
tować się do gry na najwyższym poziomie.  
SOk MEGA LIFE stanowi ważną część 
moich przygotowań do walki o złoto! 

sylwIa Nawrat
Modelka

Prowadzę bardzo aktywny tryb życia. 
Biegam na castingi, spotkania 
w agencjach, sesje zdjęciowe w studiu 
i plenerze, często wyjeżdżam do pracy 
do innego miasta lub za granicę. Długie 
godziny spędzone w samochodzie lub 
samolocie są bardzo męczące. Ale rano 
muszę wyglądać na wypoczętą,  
a moja skóra i włosy muszą prezen-
tować się nieskazitelnie. Dlatego SOk 
MEGA LIFE z açaí, mangostanem i noni 
to mój prywatny hit! Dodaje mi energii, 
przywraca dobre samopoczucie, a przy 
tym pomaga lepiej zadbać o urodę. Piję 
go codziennie.

beata chmolewska
Młoda mama

Jako zabiegana mama 2-letniego  
smyka szukałam naturalnego sposobu  
na to, by zadbać o swój wygląd od środ-
ka. Nie mam czasu ani ochoty na łykanie 
suplementów w postaci tabletek. SOk 
MEGA LIFE to dla mnie idealne rozwiąza-
nie: mogę włożyć butelkę do torebki  
i sięgnąć po nią na placu zabaw lub  
w parku. Bardzo dużą wagę przywiązuję 
do naturalności soku oraz jego właści-
wości wzmacniających odporność – nie 
mogę pozwolić sobie na przeziębienia. 
Polecam go wszystkim Mamom, które 
chcą wyglądać pięknie i mieć energię  
do zabawy ze swoimi pociechami. 

sok mega lIfe dla każdego!


