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NONI sau Morinda Citrifolia este originară din Asia, Australia şi câteva insule din Pacific.

. 
A fost adus în Hawai de către primii
polinezieni. Remarcabilele sale proprietăţi de 
vindecare sunt cunoscute de peste 2000 de ani
în Polinezia, China, India etc.

În 1995, doi oameni de ştiinţă din domeniul 
alimentaţiei-John Wadsworth şi Stephen 
Story- au pus la punct prelucrarea fructelor 
şi obţinerea produsului finit, îmbunătăţind 
gustul prin adaos de suc de afine, mure şi 
struguri. 

Morinda Citrifolia, cunoscută de asemenea
sub numele de “Noni” este considerat un 
fruct sacru şi un dar de la Dumnezeu.

Produsul NONI este un supliment alimentar care conţine peste 100 de elemente vitale
pentru organism:vitamine, minerale, oligoelemente, aminoacizi, carbohidraţi, enzime.



Fructul este ovoid şi poate ajunge la 
mărimea de 12 cm sau mai mult. Fructul
copt este galben, cu gust amar şi miros
înţepător-dezagreabil.
Consumul fructelor şi al legumelor
proaspete este deosebit de benefic pentru
organismul nostru. Conţinutul acestora în
vitamine, minerale şi oligoelemente
constituie baza sănătăţii. Însă NONI 
(Morinda citrifolia), prin conţinutul său
în substanţe nutritive şi multiplele sale 
efecte pozitive, întrece toate aşteptările.
Multiplele efecte benefice ale fructului
NONI derivă din substanţele componente:  
aminoacizi, enzime, vitamine, substanţe
minerale, xeronină, proxeronină, 
scopoletină, damnacantal.

http://www.hear.org/starr/hiplants/images/hires/html/starr_040410_0203_morinda_citrifolia.htm


Acid caprilic
Acid capronic
Acubină
Alcaloizi
Alazarină
Antrachinone
Damnacantal
L-asperulosidă
Morindin
Morindon
Proxeronază
Seleniu
Serotonină
Scopoletină
Terpenoizi

http://www.hear.org/starr/hiplants/images/hires/html/starr_010914_0073_morinda_citrifolia.htm


XERONINA
PROXERONINA 
SCOPOLETINA
DAMNACANTALUL



Este un alcaloid prezent în toate celulele sănătoase ale    plantelor, 
animalelor şi microorganismelor. Are efect benefic asupra organismului în 
doze de picogram şi acţionează la nivel molecular.
Deşi forma liberă a xeroninei NONI se află în cantităţi reduse în NONI, 
fructul este o materie primă deosebită pentru obţinerea xeroninei prin 
cantitatea mare de proxeronină şi proxeronază.1.
Declanşează şi mecanismele  antiinflamatorii din organism, are acţiune 
antialergică şi creşte capacitatea de rezistenţă a organismului faţă de bacterii 
şi virusuri.
Conform teoriei Dr.Ralph M. Heinicke de la Universitatea Hawai,
descoperitorul acestui alcaloid-1981, xeronina acţionează asupra proteinelor 
specifice din celule.
Acţiunea exercitată de xeronină asupra unei persoane depinde de nivelul 
xeroninic al   ţesuturilor persoanei respective. Dacă nivelul xeroninei este 
suboptimal, răspunsul organismului  la administrarea NONI va fi miraculos. 



PROXERONINA

Este un compus care se află atât în fruct, cât şi 
în organism (în intestin). Scăderea nivelului 
acestui compus duce la scăderea puterii de 
adaptare a organismului la stres şi la factorii de 
mediu.
PROXERONINA are şi acţiune antidepresivă. 
Împreună cu xeronina accelerează formarea 
endorfinei care induce o stare de bună 
dispoziţie.
Nu induce dependenţă.



Intervine în activitatea hipofizei, creşte nivelul de serotonină
şi melatonină al organismului, participând la menţinerea
echilibrului psihic, având şi efect adaptogen.
 
Are rol în combaterea anxietăţii, depresiei, tulburărilor
obsesivo-fobice, schizofreniei, migrenelor, controlului
apetitului şi comportamentului sexual.
 
Are acţiune pozitivă asupra stărilor somn-veghe, reglând
somnul. Este un compus cu efecte multiple:  antiinflamator, antialergic
(antihistaminic), antibacterian, antifungic, hipotensiv



Are rol în diferenţierea
celulară şi tisulară, prevenind
astfel degenerarea celulelor.
Deoarece intervine în
formarea celulelor T şi B, 
precum şi a macrofagelor şi
celulelor limfocitare, contri-
buie la funcţionarea normală a 
sistemului imunitar, organis-
mul fiind capabil în orice
moment să reziste îmbol-
năvirilor.

Are acţiune anticancerigenă şi
adaptogenă.



EFECTELE PRINCIPALE ALE ACESTUI PRODUSEFECTELE PRINCIPALE ALE ACESTUI PRODUS

Energizant şi tonifiant
Antipiretic -indiferent de cauza febrei
Antihemoragic
Reglator al tensiunii arteriale
Reglator al somnului şi al stării psihice
Antibacterian, antiinflamator
Întăreşte sistemul imunitar
Analgetic
Adaptogen
Anticancerigen
Antifumat, antialcool



RESPIRATORII şi ORL: astm, bronşită, rinită, sinuzită, otită, pneu-
mopatii, alergii, cancer

DIGESTIVE: hipo şi hiperaciditate, gastroduodenite, ulcer gastric, 
diaree, constipaţie, parazitoze intestinale, hepatită, ciroză, pancreatită, 
colecistită, colită, tulburări de absorbţie intestinală, hemoroizi, cancer

CARDIOVASCULARE: hipo şi hiperteniune arterială, cardiopatie
ischemică, accidente vasculare cerebrale, varice, tulburări de circulaţie
periferică

URO-GENITALE: sterilitate, anexite, vaginite, candidoze, fibrom, chist
ovarian, mastoză fibro-chistică, dismenoree, impotenţă, frigiditate, 
infecţii urinare, afecţiuni ale prostatei, microlitiază, cancer



OSTEO-ARTICULARE ŞI MUSCULARE: artrite, artroze, discopatii, 
fracturi, luxaţii, mialgii

DERMATOLOGICE: furunculoză, abcese, eczeme, psoriazis, micoze, 
ulcer varicos, arsuri, plăgi, celulită, mătreaţă, cancer

ENDOCRINE ŞI DE NUTRIŢIE: hipo şi hipertiroidism, diabet zaharat
tip 2, obezitate.

AUTOIMUNE:poliartrită reumatoidă, boala Chron, lupus eritematos

VIRALE: herpes, zona Zoster, hepatite cronice

IMUNO-DEFICITARE: SIDA, infecţia cu virus Epstein-Barr

NEURO-PSIHICE: nevralgii, migrene, insomnie,  astenie, stres, depresie,
schizofrenie, boala Parkinson, boala Alzheimer, scleroza în plăci

STOMATOLOGICE: abces dentar, gingivite, stomatite, afte, 
paradontoză



Suplimentul alimentar Noni poate fi administrat în diferite etape:

I.          Doza de testare: 3 zile se va consuma o linguriţă
de   Noni cu o jumătate de oră înainte de micul
dejun şi cină

II.          Doza de încărcare: 1 lună, de 2 ori pe zi
60 g cu o jumătate de oră înainte de micul
dejun
60 g cu o jumătate de oră înainte de cină

III. Doza terapeutică: 2 până la 4 luni
60 g înainte de micul dejun

30 g înainte de cină

IV. Doza de întreţinere şi prevenire: după a 4-a sau a 6-a 
lună

De două ori 30 g pe zi



Timpul optim de administrare pentru obţinerea unui efect
pozitiv este de 6 luni.
Până la vârsta de 16 ani se recomandă doar jumătate din dozele
menţionate.

Eventualele efecte secundare sunt minore: eructaţii, scaune
diareice, erupţii cutanate. Ele dispar prin reducerea dozei
administrate sau la 72 de ore de la întreruperea administrării.

Inainte de utilizare, se agită bine flaconul.

Stomacul plin, când pepsina şi acidul gastric acţionează deja
asupra alimentelor ingerate, duce la distrugerea enzimei
(proxeronaza) care eliberează xeronina din proxeronază.

Ambalajul odată desfăcut, produsul trebuie păstrat în frigider
până la epuizare.



Modalitate de comanda

Daca doriti sa comandati acest produs, va invitam sa accesati pagina:

http://www.terapii-naturiste.com/calivita/comanda-online-produse-naturiste.htm

Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne trimiteti un email:

info@terapii-naturiste.com
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