Το 2000 π.Χ.

Πραγματικά αυθεντικός
Κανένα άλλο προϊόν δεν μπορεί να συγκριθεί με το χυμό
TAHITIAN NONITM .
Όταν πουλήθηκε η πρώτη φιάλη, ο κόσμος γνώρισε ένα
πραγματικά μοναδικό προϊόν.
;Eνα 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.

TAHITIAN NONI
το Θαύμα της φύσης

Οι κάτοικοι νότιων νησιών του Ειρηνικού ωκεανού ταξιδεύοντας στην θάλασσα από
νησί σε νησί πάντα έπαιρναν μαζί τους τον καρπό ΝΟΝΙ με την ιδιότητα του «φυτού
εκστρατείας» ώστε να το έχουν οι μάγοι-θεραπευτές καχούνας στα χέρια τους για την
θεραπεία των διάφορων ασθενειών.

Το 1769
Ο άγγλος θαλασσοπόρος James Cook ανακάλυψε τη Ταϊτή και
παρατήρησε την ευρεία χρήση του ΝΟΝΙ από τους ιθαγενείς.

Το 1943
Οι επιστήμονες του στρατού ΗΠΑ συμπεριλαμβάνουν το ΝΟΝΙ στον κατάλογο επιβίωσης για την κατανάλωση
φαγώσιμων φυτών και φρούτων στο «Πολεμικός οδηγός για επιβίωση στην ξηρά» (Military Field Handbook
for Survival) ο οποίος προοριζόταν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Ειρηνικό .

PΟ χυμός TAHITIAN NONI είναι το πρώτο προϊόν
noni που έχει λάβει Έγκριση TO 2003 ως Νέου
Τροφίμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 1972
Ο δρ. Ραλφ Χάϊνικε (Ralph Heinicke) ανακάλυψε και ονόμασε τις ενεργητικές
θεραπευτικές ιδιότητες της προξερονίνης και της ξερονίνης,σημειώνοντας ότι το
Φρούτο Νόνι είναι η πιο πλούσια πηγή για αυτές τις ουσίες. Μάλιστα σε σύγκριση με
τον ανανά διαπίστωσε ότι έχει 800 φορές περισσότερη προξερονίνη και άλλα ένζυμα.

PΗ 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.

Το 1993

PΟ χυμός TAHITIAN NONI παρασκευάζεται από

Οι επιστήμονες John Wadsworth και Steven Story οι οποίοι δούλευαν στη
βιομηχανία διατροφής στη πολιτεία Γιούτα των ΗΠΑ ανακάλυψαν ότι το ΝΟΝΙ
έχει ιδιότητες και ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία, και άρχισαν επιστημονικές
εργασίες στη διερεύνηση του χυμού από τον καρπό ΝΟΝΙ και για να
διαφυλάξουν θεραπευτικές και θρεπτικές αξίες του

πολτό noni, όχι αποξηραμένο noni ή noni σε σκόνη.

Για να παραγγείλετε το χυμό TAHITIAN NONI ή να
λάβετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το διανομέα της Tahitian Noni
International που αναφέρεται παρακάτω :

Το 1996

H Καθημερινή συνεισφορά
στην υγεία σας

Το πρώτο εμπορικό προϊόν από το ΝΟΝΙ ο χυμός TAHITIAN NONI® εισέρχεται στην
αγορά και οι πωλήσεις της εταιρείας σε έξι μόλις μήνες ζωής ανέρχονταιι με 6 εκ.δολ.
Ακολουθεί μία ξέφρενη ανοδική πορεία και το 2002 κλείνει με 500 εκ δολ πωλήσεις
ενώ ταυτόχρονα παίρνει την 4η θέση στον κατάλογο των 500 αναπτυσσόμενων
εταιρειών παγκοσμίως ξεπερνώντας μάλιστα εταρείες κολοσσούς όπως Microsoft,

Το 2002
Ο χυμός Νόνι έλαβε την 6η θέση στη λίστα των 10 πιό σπουδαίων Ιαματικών βοτάνων.
Ο χυμός TAHITIAN NONI® πέρασε ελέγχο της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν νέο προϊόν διατροφής.

Το 2003
Ο χυμός TAHITIAN NONI™ καταχώρηθηκε στον Επιτραπέζιο ιατρικό οδηγό (Physician's Desk
Reference®), ο οποίος είναι παγκοσμίως γνωστός, έχει δημιουργηθεί για την ιατρική κοινότητα και
χρησιμοποιείται ως λεπτομερής οδηγός χρήσης βοτάνων και συμπληρωμάτων διατροφής, που
διατίθενται προς πώληση χωρίς ιατρική συνταγή.

Το 2005
Διενεργήθηκαν και δημοσιεύτηκαν πάνω από 70 επιστημονικές έρευνές για τις
φαρμακευτικές ιδιότητες του ΝΟΝΙ (λεπτομέριες απευθυνθείτε στο www.pubmed.com).
Tahitian Noni International P.O. Box 4000 Orem, UT 84059
Provo Utah Phone:1-888-869-9254
www.tni.com

Σήμερα
Σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα ενα μπουκάλι χυμούΝΟΝΙ πωλείται παγκοσμίως
σε πάνω από 80 χώρες !!!

Που βοηθάει ο χυμός
ΝΟΝΙ
Εξάρτηση:
Ο χυμός Νονι έχει επιτυχία στο να βοηθάει με την
θεραπεία της εξάρτησης από ηρωίνη, κοκαϊνη,
μαριχουάνα, νικοτίνη, αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών
και καφείνης. Κάθε είδους εξάρτησης είναι πολύ
δύσκολο να νικηθεί και το νόνι είναι πολύ καλός
βοηθός.

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και
Υπερκινητικότητα (ADHD) :
Το νόνι μπορεί να βοηθήσει σε εκείνους που
πάσχουν από το σύνδρομο έλλειψης συγκέντρωσης
και αυξημένης ενεργητικότητας διαμέσου της
ικανότητας του να ρυθμίζει μερικές από τις
απαραίτητες χημικές ενώσεις του εγκεφάλου

Κατάθλιψη :
Πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν από κατάθλιψη
έχουν δει μεγάλη βελτίωση μετά την χρησιμοποίηση του χυμού νόνι. Μήπως η ιδιότητα του Νόνι
να ρυθμίζει με φυσικό τρόπο τις ορμόνες και τα
βιοχημικά του εγκεφάλου μπορεί να είναι η αιτία
όλων αυτών των θετικών αποτελεσμάτων?

Πίεση αίματος :
Σε έρευνα μεταξύ 25.000 χρηστών του χυμού
ΝΟΝΙ ποσοστό 84% ανέφερε μείωση της πίεσης
του αίματος κατά την διάρκεια που έπιναν τον χυμό

Διαβήτης :
Πίνοντας χυμό νόνι μπορεί να βοηθήσει στην
ανακούφιση από συμπτώματα του διαβήτη διαμέσου
της ικανότητας του να διεγείρει την παραγωγή από το
σώμα του ενζύμου σκοπολετίνη και την έμμεση
παραγωγή του νιτρικού οξειδίου. Και οι δύο αυτές
ουσίες έχουν σημαντική επίδραση στην μείωση των
διαφόρων συμπτωμάτων όπως της κακής
κυκλοφορίας του αίματος και προβλήματα όρασης τα
οποία βρίσκονται σε αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων
με διαβήτη τύπου 1 και 2

Αλλεργίες, δερματοπάθειες και φλεγμονές :
Το Νόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπικά. Επειδή
έχει αντιφλεγμονώδη και αντι-ισταμινική επίδραση,
το νόνι μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση των
αλλεργιών, δερματοπαθειών και φλεγμονών.

Επικοινωνία Σώματος Εγκεφάλου :
Το Νόνι μπορεί να λειτουργήσει σαν μόριο μεσίτης
που επιτρέπει τα κύτταρα των νεύρων του
οργανισμού και του εγκεφάλου να επικοινωνούν
πιο αποτελεσματικά

Αντιοξειδωτική δράση :
Πολλοί θεωρούν την αντιοξειδωτική δραστηριότητα
μία πολλή σπουδαία λειτουργία του χυμού νόνι και
έναν από τους λόγους που πολλοί άνθρωποι
αναφέρουν επιτυχία στον πόλεμο με καρκινικά
συμπτώματα ενώ πίνουν τον χυμό.

Κυτταρική δομή :
Το νόνι πιστεύεται ότι ενδυναμώνει και βοηθά στην
διατήρηση της κυτταρικής δομής. Αυτό
επιτυγχάνεται με το νόνι να δρα σαν μία φυσική
ουσία που μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση
των εξασθενημένων κυττάρων.

Πέψη :
Βοηθώντας την ανακατασκευή των κυττάρων του
πεπτικού συστήματος το νόνι μπορεί να βοηθήσει
στην καλύτερη πέψη.

Άσθμα :
Το νόνι μπορεί να βοηθήσει την σοβαρότητα των
συμπτωμάτων του άσθματος ρυθμίζοντας το
αμυντικό σύστημα και ενισχύοντας την κυτταρική
δομή των βρόγχων

Χοληστερόλη :
Το νόνι έχει πολλή ισχυρή δράση στο να σκοτώνει
τις ελεύθερες ρίζες οι οποίες συνεισφέρουν στα
χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης και αποτρέπει την
LDL (κακή χοληστερόλη) στο να οξειδωθεί και να
προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά.

Ενέργεια και Ινομυαλγία :
Πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν από ινομυαλγία
ταλαιπωρούνται από απώλεια της ενεργητικότητάς
τους. Με την βοήθεια του νόνι που κρατά το
σύστημα μεταβολισμού σε ψηλά επίπεδα και σε
απρόσκοπτη λειτουργία μπορεί να ενισχύσουν τα
επίπεδα ενέργειάς τους. Αυτή είναι και μία πολλή
θετική πλευρά δράσης του χυμού.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Οι περισσότεροι από μάς νιώθουν την έλλειψη των βιταμινών, των
μεταλλικών και των άλλων θρεπτικών ουσιών οι οποίες είναι απαραίτητες
για τη στήριξη καλής κατάστασης της υγείας. Το 2002 στο περιοδικό του
αμερικανικού ιατρικού συνεταιρισμού (JAMA) εμφανίστηκε ένα άρθρο με
τίτλο «Ο ρόλος των βιταμινών στην θεραπεία των χρόνιων ασθενειών των
ενήλικων». Στο άρθρο τόνιζαν ότι εμείς έστω και αν καταναλώνουμε σε
αρκετό ποσοστό θρεπτικές ουσίες για να ξεφύγουμε από ασθένειες, όμως
παίρνουμε στην ουσία σε λιγότερο ποσοστό τις απαραίτητες για τον
οργανισμό πχ. τις βιταμίνες ομάδας Β.
Στη σημερινή κατάσταση το περιβάλλον που ζούμε και ιδιαίτερα η
μεγάλη έλλειψη των αντιοξειδωτικών τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο για
υην στήριξη της υγείας,το έδαφος που παλιά ήταν πηγή γονιμότητας και
σήμερα με τις νέες μορφές υπερκαλλιέργειας με βάση τις ορμόνες και τα
φυτοφάρμακα έχει εξαντληθεί, είναι αδύνατο να μας προσφερθούν οι
απαραίτητες βιταμίνες και οι άλλες θρεπτικές ουσίες έστω και αν
καταναλώνουμε πολλά φρέσκα προϊόντα.

Καρδιά :
Το νόνι μπορεί να βοηθήσει στην προαγωγή της
υγείας της δομής των κυττάρων του καρδειαγγειακού συστήματος, εξαιτίας της μείωσης του
κινδύνου κυριωτέρων ασθενειών της καρδιάς
Ανοσοποιητικό σύστημα :
Το νόνι μπορεί να βοηθήσει στον μεταβολισμό και
ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος είτε
δυναμώνοντας όλο τον οργανισμό είτε
επιταχύνοντας τα ιδιαίτερα συστατικά στοιχεία του
κυκλοφορικού που λειτουργούν χαλαρά.
Μνήμη :
Το νόνι μπορεί να βοηθήσει στην κωδικοποίηση
μίας μεγάλης περιόδου μνήμης και ενίσχυση της
ροής του αίματος στον εγκέφαλο.

Ανακούφιση πόνου :
Επειδή το νόνι έχει αναλγητικά χαρίσματα μπορεί
να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου. Ο χυμός
νόνι έχει επίσης δείξει ότι περιέχει σκοπολετίνη, η
οποία έχει αντιφλεγμονώδη και αντι-ισταμινική
δράση. Μία γαλλική έρευνα σε ποντίκια ανέφερε
ότι το νόνι έχει φυσική ικανότητα στην
ανακούφιση του πόνου.
Έλεγχος βάρους :
Το νόνι μπορεί να βοηθήσει κάποιον να χάσει
βάρος συμβάλλοντας στον καλύτερο ύπνο,
βοηθώντας την διατήρηση του ελέγχου του
επίπεδου σακχάρου στο αίμα και ενισχύοντας τον

Ημικρανίες :
Προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι πρέπει
να υπάρχει σχέση μεταξύ του νόνι και της
σεροτονίνης. Μελέτες εισηγούνται ότι ο χυμός νόνι
είναι κλινικά ωφελής στην θεραπεία της
ημικρανίας.
Συνολική ευημερία :
Σε έρευνα μεταξύ 25.000 ανθρώπων που έπιναν
χυμό Tahitian Noni το 80% ανέφερε βελτίωση της
γενικής υγείας τους ενώ έπιναν τον χυμό και 69%
είπαν ότι δεν θα σταματούσαν ποτέ να πίνουν τον
χυμό.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ
Μιλώντας για τη σημασία των αντιοξειδωτικών, είναι απαραίτητο να
αρχίσουμε από τις ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες σχηματίζονται τη
στιγμή κατά την οποίαν τα άτομα χάνουν τα ηλεκτρόνια τους και
γίνονται ασταθή. Οι ελεύθερες ρίζες επιδιώκουν τη σταθερή κατάσταση
αφαιρώντας τα ελλιπή ηλεκτρόνια από τα υγιή, μετατρέποντας τα με
την σειρά τους και αυτά σε ελεύθερες ρίζες. Αυτή τη αστάθεια οδηγεί
στο σχηματισμό ολόκληρων αποικιών άρρωστων, τροποποιημένων
κύτταρων.
Τα αντιοξειδωτικά εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες θυσιάζοντας
τα δικιά τους ηλεκτρόνια. Αυτό το κάνουν χωρίς να πάθουν ζημιά γιατί
έχουν άφθονα ηλεκτρόνια. Αλλά όταν στον οργανισμό παρατηρούνται
ελλείψεις απαραίτητων αντιοξειδωτικών και ο οργανισμός έχει
πλημμυρήσει με ελεύθερες ρίζες σε μεγάλο ποσοστό, τότε τα υγιή
κύτταρα μπορεί να πάθουν βλάβη, να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΟΝΙ
Το ΝΟΝΙ είναι θαυμάσια πηγή των αντιοξειδωτικών. Το ΝΟΝΙ
προμηθεύει τον οργανισμό με αποθέματα αντιοξειδωτικών. Αυτό
είναι πλήρως αρκετό για να προστατευθεί ο οργανισμός από τη
βλαβερή επίδραση των ελεύθερων ριζών.
Τα αντιοξειδωτικά όμως είναι μόνο μέρος από τις πολλές ουσίες
στο εντυπωσιακό κατάλογο διατροφικής αξίας του ΝΟΝΙ.
Το Νόνι επίσης είναι προμηθευτής πάνω από 150 διατροφικών
ουσιών όπως βιταμίνες, μεταλλικά και άλλα στοιχεία που το καθένα
από αυτά παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία εξασφάλιση και
συντήρηση της υγείας.
Αυτές οι ουσίες του ΝΟΝΙ δημιουργούν, δυναμώνουν και
ανανεώνουν τις θεμελιώδεις βάσεις της λειτουργίας του οργανισμού,
δρουν σε κυτταρικό επίπεδο και όχι απλά συμπτωματικά. Το ΝΟΝΙ
είναι ο φυσικός τρόπος εξυγίανσης του οργανισμού.

