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Ingredients: Water, mango (Mangifera indica) fruit puree, prune 
(Prunus domesticus) fruit juice concentrate, pomegranate (Punica 
granatum) fruit juice concentrate, blackberry (Rubus fruticosus) fruit 
juice concentrate, flavouring (fermented flax seed and oregano oil), 
pear (Pyrus communis) fruit juice concentrate, cranberry (Vaccinium 
oxycoccus) fruit juice concentrate, sour cherry (Prunus cerasus) fruit 
juice concentrate, blackcurrant (Ribes nigrum L) fruit juice concentrate, 
noni (Morinda citrifolia) fruit juice concentrate, mangosteen (Garcinia 
mangostana) fruit puree, goji (Lycium barbarum) berry puree, acai 
(Euterpe oleracea) berry juice, aloe vera (Aloe barbadensis) leaf gel, 
acerola cherry (Malpighia glabra) fruit juice, dextrose, maltodextrin, 
peach (Prunus persica) fruit juice concentrate, apple (Malus domestica) 
fruit juice concentrate, elderberry (Sambucus nigra) fruit juice 
concentrate, natural flavouring, thickener (xanthan gum), Bergavit® 40 
bergamot (Citrus bergamia Risso & Poit.), reishi (Ganoderma lucidum) 
mushroom powder, shiitake (Lentinula edodes) mushroom powder, 
cordyceps (Cordyceps sinensis) mushroom powder, almond mushroom 
(Agaricus blazei) powder, Lion’s mane (Hericium erinaceus) mushroom 
powder, white tea (Camellia sinensis) leaf extract, black cumin (Nigella 
sativa) seed, maitake (Grifola frondosa) mushroom powder, grape 
(Vitis vinifera) seed extract, natural strawberry flavouring, green tea 
(Camellia sinensis) leaf extract, sweetener (steviol glycosides), black 
pepper (Piper nigrum) fruit extract, blueberry (Vaccinium angustifolium) 
fruit puree, elderberry (Sambucus nigra) fruit puree, orange (Citrus 
sinensis) fruit puree, kelp (Ascophyllum nodosum) leaf powder, turmeric 
(Curcuma longa) rhizome powder.

36 מזונות על

עשיר ברכיבים 
תזונתיים

תמיכה בתפקוד 
הפיזיולוגי

תמיכה במערכת 
החיסונית

ייחודי
הנוסחה של Moa אינה דומה לשום דבר אחר, כיוון שהיא כוללת 

36 מהרכיבים העוצמתיים ביותר בעולם. בהיותה עשירה במחיות, 
תמציות ומיצים טבעיים לחלוטין, אין ספק שהיא תערובת מזונות-העל 

 הייחודית ביותר בשוק כיום.

טהור
אנחנו בוחרים בקפידה את הרכיבים הטהורים והעשירים ביותר 

ברכיבים תזונתיים, ללא גלוטן או מוצרי חלב, ללא כל חומרים 
מלאכותיים.

פשוט
הודות למארז הפשוט והנוח לשימוש, בתוכו מנה אחת, באפשרותכם 

להנות מ- Moa בכל עת ובכל מקום. קל לצרוך אותו וקל עוד יותר 
לשתף אותו!

נטול גלוטן ערך
 גליקמי נמוך

ללא חומרי טעם 
מלאכותיים

באישור 
 INFORMED

SPORT

)ISA( חלאל

Nutritional Information
Serving Size: 1 pouch (50 ml)
Servings Per container: 30

 Per daily portion (50 ml)

Energy  92 kJ / 22 kcal
Fat 0 g
  Of which saturates 0 g
Carbohydrate 5 g
  Of which sugars 3 g
Protein 0 g
Salt  < 0.01 g

העוצמה שבמארז
כל מארז קטנטן מכיל תערובת מדהימה! התייחסו ל- ®Moa כאל התוסף האידיאלי, 

שיעזור לכם להגן על התאים מפני נזקי חמצון, לשפר את חילוף החומרים ורמת 
האנרגיה ולתמוך במערכת החיסונית שלכם.
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קחו לכם מארז לדרך
מחפשים קצת כוח על-אנושי שיעזור לכם לעבור את היום? הסירו דאגה מלבכם, Moa כאן! שימו לכם 

מארז במזוודה, ארנק, תיק גב או תיק חדר הכושר שלכם ותהיו מוכנים לקראת העייפות שנוחתת עליכם 

בשעות אחר הצהרים. בזכות 36 מזונות-על, אין שום חטיף ממוצע שיכול בכלל להשתוות ליתרונות 

.Moa התזונתיים שיש במארז אחד של

הגנה חזקה על הבריאות
שימוש קבוע ב- Moa עוזר לגוף באמצעות הגנה על התאים מפני נזקי חמצון ותומך בעיכול תקין, חילוף 

חומרים לשם ייצור אנרגיה ותפקוד מערכת החיסון.

שפרו את אורח חייכם
בקרים עמוסים בהם מתכוננים לקחת את הילדים לבית הספר או לקראת העבודה מספקים סיבה מושלמת 

למארז מתובל ומתוק של Moa. קחו לכם מארז כדי להילחם בעייפות של אחר הצהרים ואחד לחדר הכושר, 

כדי שיהיה לכם משהו מזין להכניס לפה לאחר האימון. התערובת הבלעדית הזו, בנוסחה ייחודית לתמיכה 

בבריאותכם ובאורח החיים הקדחתני שלכם, היא גיבורת-העל של מזונות-העל.

היתרונות:
מזונות-על ופירות-על עוצמתיים.	 

רכיבים עשירים ברכיבים תזונתיים ובעלי ערך גליקמי נמוך.	 

עוזר להגן על התאים מפני נזקי חמצון.	 

תהליך העיבוד המוגן בפטנט ™Mycofusion משפר את היכולת לתמוך במערכת החיסונית.	 

משפר את חילוף החומרים וייצור האנרגיה.	 

מכיל ®Bergavit, לתמיכה בבריאות הכוללת.	 

מכיל ®BioPerine, לשיפור הזמינות הביולוגית.	 

חיזוק שיקוםהעצמה
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מאיטקי

אוכמניות

גוג’י

מנגו

סמבוק

אפרסק

פטריית החורש

אגס

תמיכה במערכת 
החיסונית

ריישי

שיטאקי

כורכום

שזיף

ייצור קולגן לתפקוד 
העצמות

אסאי

אלוורה

דומדמנית שחורה

תות

רימון

הגנה על התאים מפני 
נזקי חמצון

קצח

ברגמוט

תה לבן

תפוז

פטריית רעמת האריה

תפוח

ענבים

בריאות כוללת

דובדבן חמוץ

שיפור מצב         
הרוח והשינה

תה ירוק

קלפ )אצת-ים(

אנרגיה טבעית

חמוציות

חדות מנטלית 

אסרולה

ערך גליקמי         
נמוך

פלפל שחור

ספיגת רכיבים 
תזונתיים

סטיביה

פטל

עיכול

שזיף מיובש נוני

מנגוסטין

קורדיספס

הפחתת עייפות
Moa -מזונות-העל שב

הרגישו טוב יותר, היראו טוב יותר 

והתמלאו באנרגיה - הכל הודות למזונות-

העל שבמארז!

עוצמתי
במשך מאות שנים, נעשה שימוש בפטריות 

כדי לנצל את היתרונות הבריאותיים שלהן 

מבחינת חיסון, אנרגיה ואריכות ימים. 

רשימת רכיבי-העל שב- Moa כוללת 

תרכובת פטריות מחייה, ביניהן מאיטקי 

מוזהבת - שווה במשקלה יותר מזהב - 

זרעי קצח וברגמוט, כולם פועלים יחד 

כדי לשפר את מערכת החיסון של גופכם 

ולהשיג כוח של גיבורי-על.

מגוון
 האיתור של רכיבים אקזוטיים מכל רחבי 

העולם מאפשר ל- Moa לספק את המיטב 

במה שיש לאמא אדמה להציע, כשכל 

הטוב הזה מגיע עד לסף דלתכם. רבים 

ממזונות-העל התומכים בבריאות אותם 

תמצאו ב- Moa היו בשימוש נרחב במשך 

מאות בשנים על ידי תרבויות קדומות, אשר 

הוקירו וייחסו חשיבות מרובה לאריכות 

ימים ובריאות.
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?Moa מה עושה 
בשימוש קבוע, Moa עוזר להגן על התאים מפני נזקי חמצון ותומך בעיכול תקין 

ותפקוד המערכת החיסונית.

?Moa מהם היתרונות העיקריים של 
הודות לשילוב העוצמתי של רכיבים עשירים בחומרים מזינים וערך גליקמי נמוך, 

Moa תומך בעיכול תקין ומציע תמיכה לכל הגוף.

?Moa -מהם הרכיבים העיקריים ב 
בין הרכיבים תמצאו:

 	Bergavit®

פטריית שיטאקי	 

פטריית החורש	 

פטריית רעמת האריה	 

 	BioPerine®

תערובת מזונות-על בלעדית	 

  
 כיצד הפטריות שב- Moa גדלות ונקטפות?

הפטריות נקטפות תוך שימוש בתהליך התססה מוגן בפטנט המכונה 

™Mycofusion. תפטיר הפטריה גדל בטבע על מצע “גרגרי על” מקלחי תירס סגול 

בעל צבע עז, המכילים רמה גבוהה מאוד של אנתוציאנינים. התהליך המתוקנן 

והמבוקר ברמה הגבוהה ביותר מבטיח שהרכיבים התזונתיים העיקריים שבתירס 

נספגים על ידי הפטריות באמצעות תהליך התססה חדשני והתוצאה היא רכיבים 

נוטרצבטים )רכיבים שבנוסף לערכם התזונתי הבסיסי מקדמים את הבריאות( 

בלעדיים ומוגנים בפטנט, בעלי מגוון רחב של יתרונות בריאותיים.

?Moa -ומדוע הוא נמצא ב Bergavit מה זה 
Bergavit הוא תמצית מתוקננת של צמח הברגמוט. זוהי הצורה המרוכזת ביותר 

של ברגמוט אשר זמינה בצפון אמריקה, תמצית נוטרצבטית אשר הוכחה 

כתומכת במערכת החיסון והעצבים.

?Moa -כיצד מומלץ להשתמש ב 
כיוון ש- Moa נמכר במארזים נוחים וקלים לשימוש, בכל מארז מנה אחת, ניתן 

פשוט לפתוח מארז אחד ולהנות. אתם יכולים להוסיף אותו למיץ פירות או 

לשייק הבא שאתם מכינים.

 כמה זמן Moa נותר טרי לאחר הפתיחה?
כל מארז מכיל מנה אחת. אנחנו ממליצים לצרוך את כולו בבת אחת. אם אתם 

חייבים להשאיר חלק במארז, אנא שתו אותו תוך 24 שעות מרגע הפתיחה.

?Moa כיצד מאחסנים את המארזים של 
אפשר לשמור אותם במקרר כדי שיהיו קרים או במקום קריר ויבש, הרחק מאור 

שמש ישיר.

 כמה מארזי Moa יש בכל קופסה?
בכל קופסה יש 30 מארזים של 50 מ"ל כל אחד.

 ממה מורכבים המארזים עצמם?
המארזים עשויים רדיד למינציה ומפחיתים באופן ניכר את כמות הפסולת 

שאנחנו משאירים מאחורינו.

?Moa מהו המינון המומלץ של 
לשתות מארז אחד )50 מ"ל( פעם או פעמיים ביום.

האם אפשר לשתות Moa אם אלרגיים לאחד מהרכיבים או 
 אם נוטלים תרופות?

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת שימוש בכל תוסף תזונה חדש במקרה של 

אלרגיות או נטילת תרופות.

האם לנשים בהריון, מניקות או לאנשים עם מצבים 
?Moa בריאותיים מותר לצרוך 

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת שימוש בכל תוסף תזונה חדש במקרה של 

הריון, הנקה או בכל מצב בריאותי שהוא.

שאלות נפוצות


