
      Mandura ™ a királyok itala!
Mandura ™ terméket a világon a legkeresettebb, egyedülálló és hatékony 
gyümölcsök alkotják, ezzel biztosítva a tökéletes tápanyag-egyensúlyt. 
Mandura ™  a világ 4 tápanyagokban leggazdagabb gyümölcséből 
tevődik össze, ami a világ különböző tájáról származik, mely tartósítószer 
mentes és magas gyümölcslé tartalommal rendelkezik. 

MANDURA elősegíti a természetes energia, a szerotonin és melatonin 
szintjét, támogatja a porc-és ízületi funkció, segít fenntartani bélrendszer 
egészségét, és forrása a fehérjéknek, ásványi anyagoknak és az 
egészséges omega zsíroknak. Az egészséget segítő hatásokhoz jön egy 
rendkívül hatékonyan működő értékesítési rendszer, amiben minden 
fogyasztót érdekelté tesznek abban, hogy ne titkolja el a királyi ital 
jótékony hatását. A termék nem tartalmaz vegyszereket, mesterséges színezéket és 
töltőanyagot, mesterséges aromát, magnézium - sztearát, tartósító szereket, szénsavas 
vizet, cukrot stb. amely kárt okozna az emberi sejtek.

A világ 4 leghatásosabb gyümölcséből!

Durian a Királyok gyümölcse
A Durian gyümölcs a világon teljesen egyedi fajta. Dél-kelet Ázsiában a "Gyümölcsök 
Királya" néven tisztelik. Egyetlen más gyümölcs sem versenyezhet gazdag 
tápanyagtartalmával, és egyetlen másik gyümölcs sem vetekedhet érdekes történetével. 
Gyümölcs a gyümölcsvilág legextrémebb darabja, átlagos súlya 3-5 kg között van. Élettani 
hatása Fitté tesz, jelentősen csökken a fáradékonyság, jókedvet varázsol és nem 
utolsósorban segít a potenciálon.

Mangosztán a menyország ajándéka
Mérete alapján a mandarinra hasonlít, vastag héja vörösesbarna és bőrszerű. Ha 
kettévágjuk, öt-hat fehér, kocsonyás állagú gerezdet találunk, közepükön egy-egy maggal. A 
mangosztán húsa bő levű, édeskésen savanyú. Még az értéktelennek tűnő, vastag 
terméshéjat is hasznosítják, bőrök cserzésére és a gyógyászati célokra egyaránt. 
Egyedülálló összetétellel bíró növény, melynek fő hatóanyaga a xanthon. A xanthon egy 
erőteljes antioxidáns hatású flavonoid, illetve szintén antioxidáns hatású C-vitamint is 
gazdagon tartalmaz.

Acai Berry
Az amazóniai acai bogyót (melyben 10-szer annyi antioxidáns van, mint a szőlőben és 2x 
annyi, mint a kékáfonyában) tartják a legjobb tápértékkel rendelkező gyümölcsnek a világon. 
Lehet, hogy ez a legtökéletesebb étel a világon, mivel tele van tápanyagokkal, beleértve 
vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket, étkezési rostot, ami a kutatások szerint 
elősegíti az emésztési rendszer egészséges működését, csökkenti a koleszterin-szintet és 
segít megállítani az idő előtti öregedést. Ugyanezt teszi a bogyóban nagy mennyiségben 



található E-vitamin is. Az emészthetetlen rostok csökkentik egyes rákfajták kialakulásának a 
veszélyét is.

Blueberry (Kék Áfonya)
Gyógyászati felhasználását tekintve egyik legsokoldalúbb növényünk az áfonya. Króm 
tartalma miatt vércukorszint csökkentő hatása van, erősíti a kapillárisok falát, javítja a látást. 
Fekete inzulinnak is hívják, mivel a levelében lévő myrtillin képes a cukorbetegség tüneteit 
csökkenteni, vagy akár megszüntetni. Jó hatása miatt a visszér és az aranyér kezelésére is 
alkalmazzák. Az áfonyák festékanyaga antioxidáns hatású, ezáltal megvédi a sejteket a 
szabad gyökök okozta károsodástól, mint a rák valamint a szív- és érrendszeri betegségek. 
Növeli a hajszálerek rugalmasságát. Javítja a vérkeringést. Lassíthatja az öregedést, és 
segít megőrizni a szellemi frissességet.


