Het 8ste

Wereld Wonder van moeder natuur
Blauwe Bosbes

Açaibes

Bioperine

Elderberry

Mango

Kurkuma Wortel

Acerolabes

Appel

Cranberry

Noni

Bergamot

Peer

Gojibes

Black Seed

Agave

Zure Kers

Druivenpitten

Mangosteen

Sinaasappel

Zwarte Bes

Witte Thee

Aardbei

Braam

Pruim

Kelp Zeewier

Perzik

Aloë Vera

Gedroogde Pruim

Groene Thee

Granaatappel

Cordyceps

Shitake
Paddestoel

Maitake
Paddestoel

Reishi
Paddestoel

Paddestoel

moa
Super Nutrition Blend

“laat uw voeding uw medicijn
zijn en uw medicijn uw voeding”
– Hippocrates (460-370 v.Chr.) grondlegger van de Westerse geneeskunde.–

BRON en FUNDAMENT voor uw gezondheid. Biedt u de PREVENTIE en BESCHERMING die we
allemaal zoeken. Niets is krachtiger dan MOA!
MOA is uniek samengesteld en geproduceerd, gemaakt met
34 van ‘s werelds meest krachtige ingrediënten. MOA zit
boordevol echte purees, extracten, supervoeding en sappen.
MOA is verreweg de beste, en meest unieke supervoeding
mix op de markt vandaag.
DE ARIIX FILOSOFIE
Het is de binnenkant die telt en als het gaat om onze unieke
supervoeding mix, zijn we toegewijd aan het creëren van
uitsluitend het allerbeste, gemaakt van de beste natuurlijke
ingrediënten.
MOA, het beste wat moeder natuur ons kan
geven
Wij geloven in niets anders dan uitsluitend het beste.
De natuur heeft ons zoveel te bieden: fruit, kruiden,
paddestoelen, zaden en andere ingrediënten die
ondersteuning bieden voor onze gezondheid en welzijn van
top tot teen.
Het drinken van slechts één type sap of ingrediënt is niet
altijd de beste keuze. Uw beste keuze is er één die een grote
verscheidenheid aan ingrediënten bevat, waardoor er een
uniek synergetisch effect ontstaat. Dit is precies wat MOA
u geeft en er zo voor zorgt dat uw gezondheid krachtig van
binnen naar buiten wordt ondersteund.

MOA GEBRUIK
MOA is veilig. Gebruik 30 ml tot 90 ml per dag. MOA is heel
krachtig en u kunt het daarom voor inname ook mengen
met bijvoorbeeld water, appelsap of sinaasappelsap. Goed
schudden voor gebruik. U bepaalt zelf hoeveel u elke dag
wilt drinken. Drink MOA koel en bewaar de fles altijd in de
koelkast.
Hoeveelheid voor kinderen:

- kinderen 2 t/m 6 jaar: 5-10 ml
- kinderen 7 t/m 12 jaar: 10 -20 ml
- kinderen vanaf 13 jaar: 20 -30 ml
Hoe op te bouwen?

Voor een snel resultaat 1 tot 3 maal daags 30 ml. Het is ook
mogelijk om het lichaam rustig te laten ontslakken. U doet
dit door de eerste 3 dagen met 15 ml te beginnen en vanaf
de derde dag kunt u dan gewoon 1 tot 3 maal daags 30 ml
nemen.
De MOA formule is zo ontwikkeld om de essentie van
de natuur vast te leggen en voor de optimale synergie
van ingrediënten te zorgen. MOA is en de meest perfect
gebalanceerde supervoeding die je vandaag de dag kunt
krijgen.

ALLE KRACHT VAN MOEDER NATUUR
MOA is een “levend” product en bevat bijzondere, natuurlijke
ingrediënten in hun meest pure vorm. Deze krachtige
ingrediënten zijn in MOA aanwezig in wetenschappelijke
en klinisch bewezen doseringen. MOA heeft hierdoor een
robuuste en krachtige smaak. Het is de hoogste kwaliteit
supervoeding mix vergeleken met AL HET ANDERE wat er
vandaag de dag op de markt verkrijgbaar is.

Haal met MOA het maximale uit uzelf!

