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Ο χυμός TAHITIAN NONI

TM

παραμένει αυθεντικός και γνήσιος

Πριν από χιλιάδες χρόνια, γενναίοι εξερευνητές άφησαν τα πάτρια εδάφη τους
με μεγάλα κανό. Τελικά, οι ναυτικοί αυτοί εγκαταστάθηκαν στα νησιά της Ταϊτής.
Από τις ρίζες αυτές προέρχεται μια εκπληκτική ιστορία - η ιστορία ενός φυτού
που ευλογεί τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.
Όταν οι πρώτοι Πολυνήσιοι ξεκίνησαν προς αναζήτηση νέας γης, μετέφεραν μαζί
τους ένα δώρο των θεών τους που πίστευαν ότι τους χάριζε μακροζωία και υγεία.
Το Noni παραμένει πολύτιμο αγαθό αυτών των ανθρώπων, που διαδόθηκε από γενιά
σε γενιά και πιστεύτηκε ως αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της Ταϊτής.
Σήμερα, η Tahitian Noni International συνεργάζεται με τους απογόνους αυτών των
πρώτων εξερευνητών για να φέρει στον κόσμο τις ευλογίες αυτού του αρχαίου δώρου
των θεών. Με τη μορφή του χυμού TAHIT TAHITIAN NONITM
(ανάμικτος χυμός φρούτων), το noni διατίθεται στον σύγχρονο κόσμο.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Ο χυμός TAHITIAN NONI έχει γίνει ευρέως αποδεκτός και είναι επίσης γνωστό
ότι ωφελεί τα εξής συστήματα του οργανισμού:
? Ανοσοποιητικό σύστημα: ο χυμός TAHITIAN NONI περιέχει αντιοξειδωτικές
ουσίες που ενισχύουν τη φυσική ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος στην
καταπολέμηση ασθενειών και λοιμώξεων.
? Κυκλοφορικό σύστημα, ιστοί και κύτταρα: ο χυμός TAHITIAN NONI περιέχει
αντιοξειδωτικές ουσίες.
? Πεπτικό σύστημα: ο χυμόςTAHITIAN NONI συμβάλλει στη σωστή πέψη και
απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.
? Δέρμα και μαλλιά: ο χυμός TAHITIAN NONI περιέχει συστατικά που είναι
ιδιαίτερα σημαντικά για το δέρμα και τα μαλλιά. Βοηθά επίσης στο να μεταφέρει
ωφέλιμες ουσίες στο δέρμα.
.

Πραγματικά αυθεντικός
TM

Κανένα άλλο προϊόν δεν μπορεί να συγκριθεί με το χυμό TAHITIAN NONI .
Όταν πουλήθηκε η πρώτη φιάλη, ο κόσμος γνώρισε ένα πραγματικά μοναδικό προϊόν
ένα προϊόν που δεν έχει αντίπαλο ή ανταγωνιστή. Το ίδιο ισχύει και σήμερα.
Κανένα άλλο προϊόν δεν μπορεί να συγκριθεί με το χυμό TAHITIAN NONI
- και στόχος μας είναι να το διατηρήσουμε.
? Ο χυμός TAHITIAN NONI είναι το πρώτο προϊόν noni που έχει λάβει Έγκριση Νέου
Τροφίμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
? Η Tahitian Noni International ελέγχει ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία του χυμού
TAHITIAN NONI - από την συγκομιδή του φρούτου μέχρι την μεταφορά - αυστηρές
οδηγίες τηρούνται για να διασφαλιστεί η απαράμιλλη ποιότητα.
? Ο χυμός TAHITIAN NONI παρασκευάζεται από πολτό noni, όχι αποξηραμένο
noni ή noni σε σκόνη.
? Το φρούτο που έχει συλλεχθεί για το χυμό TAHITIAN NONI προέρχεται
από τα παρθένα νησιά της Ταϊτής, όπου τα δέντρα noni τρέφονται από το
πλούσιο ηφαιστειακό έδαφος, τον αγνό, καθαρό αέρα και απαράμιλλη
ομορφιά που ενσταλάζει σε κάθε φυτό.

? Η Tahitian Noni International εξοπλίζει και στελεχώνει
το μοναδικό εργοστάσιο στον κόσμο που ειδικεύεται
αποκλειστικά στην έρευνα του φυτού noni. Καμία άλλη
εταιρεία δεν είναι περισσότερο αφοσιωμένη στο να
ξεκλειδώσει τα αρχαία μυστικά του φυτού noni.
Για να παραγγείλετε το χυμό TAHITIAN NONI ή να
λάβετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το διανομέα της Tahitian Noni
International που αναφέρεται παρακάτω :

