Σν πξντόλ
Η εηαηξεία

Υπκόο Tahitian Noni
Έρεη ιάβεη άδεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Ζ Tahitian Noni International έιαβε ζηηο 5 Ηνπλίνπ 2003 ηελ λφκηκε άδεηα απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο Βξπμέιιεο γηα ηελ επίζεκε δηάζεζε ηνπ ρπκνχ Tahitian Noni.
Έηζη, ν ρπκφο Tahitian Noni είλαη ην πξψην πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ ρπκφ ηνπ θαξπνχ ΝΟΝΗ, ην νπνίν
επηηξέπεηαη λα πσιεζεί ζηελ Δπξψπε.
Τψξα θάζε άλζξσπνο ζηελ Δπξψπε, φπσο θαη πνιιά εθαηνκκχξηα άιινη άλζξσπνη ζε φινλ ηνλ θφζκν,
κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηα πξνηεξήκαηα ηνπ ρπκνχ απηνχ.
«Όπνηνο ζήκεξα δελ επελδύζεη ρξόλν θαη ρξήκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πγείαο ηνπ, ζα ρξεηαζηεί λα
επελδύζεη θάπνηε πνιύ πεξηζζόηεξν ρξήκα θαη ρξόλν γηα λα αληηκεηωπίζεη ηηο αζζέλεηέο ηνπ.»

Η ηέιεηα επηρείξεζε κε ην ηέιεην πξντόλ !




Κάλεηε θάηη γηα ηελ πγεία ζαο θαη ηελ πγεία ησλ ζπλαλζξψπσλ ζαο.
Κάλεηε θάηη γηα ηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθήο ζαο θαη ησλ ζπλαλζξψπσλ
ζαο.
Ο ρπκφο ΝΟΝΗ είλαη θάηη κνλαδηθφ. Απηφ αθνξά φρη κφλν ηελ πνηόηεηα ηνπ ρπκνύ αιιά θαη ηηο
δπλαηόηεηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.

Ο θιάδνο

Τγεία – Φξνληίδα ηνπ ζώκαηνο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά

Η εηαηξεία

Morinda Tahitian Noni International
Σπγθνκηδή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε
1996: Ίδξπζε ηεο εηαηξείαο ζηηο ΖΠΑ
Τδίξνο 1996 : 6,5 εθαη.δνιάξηα ΖΠΑ
Τδίξνο 2003 : 424 εθαη.δνιαξηα ΖΠΑ
Σπλνιηθφο ηδίξνο 1996-2002: πάλσ απφ 1,7 δηζεθαη.δνιάξηα ΖΠΑ
Αληηπξνζσπεχεηαη ζε 70 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν

Σα πξντόληα

Φπκφο Tahitian Noni, θαιιπληηθά πξντφληα ΝΟΝΗ απφ ηνλ θαξπφ ΝΟΝΗ (έηζη
νλνκάδεηαη ν θαξπφο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Τατηήο, ελψ ε ιαηηληθή νλνκαζία ηνπ
θαξπνχ είλαη «Morinda citrifolia»)

Η δηάζεζε

Γηθηπαθφ Μάξθεηηλγθ (Πνιπεπίπεδν Μάξθεηηλγθ)

ΣΟ ΟΡΑΜΑ

Φπκφο ΝΟΝΗ ζε θάζε ςπγείν!
Κάζε άλζξσπνο πξέπεη λα κπνξεί λα ηνλ απνθηήζεη!

ΣΟΥΟ

Τα πξντφληα λα κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ απφ φινπο.

ΦΙΛΟΟΦΙΑ

Ζ αλαγλψξηζε είλαη ην άιαο ηεο δσήο
 Τνπ θαζελφο
 Παληνχ

ΟΝΟΜΑ

Tahitian Noni International «Tell the Story»

ΝΟΝΙ – Σν Πξντόλ
Σν ζαύκα από ηνλ Παξάδεηζν – κπζηηθά ελόο αξραίνπ άγξηνπ θπηνύ
Ο θαξπφο ηνπ ρπηνχ Morinda citrifolia ή «ΝΟΝΗ» είλαη γλσζηφο εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα ζε ηξνπηθνχο
πνιηηηζκνχο. Οη δπλαηφηεηεο βειηίσζεο θαη ελίζρπζεο ηεο πγείαο πνπ έρεη ν ρπκφο ΝΟΝΗ είλαη γλσζηέο εδψ
θαη πνιινχο αηψλεο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Νφηηνπ Δηξεληθνχ, ηεο Νέαο Εειαλδίαο, ηεο Απζηξαιίαο, ηεο
Μαιαηζίαο, ηεο Ηλδίαο θαη ησλ λεζηψλ ηεο Καξατβηθήο. Παξαδνζηαθνί ζεξαπεπηέο ηεο Πνιπλεζίαο
ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ θαξπφ απηφλ γηα ρηιηάδεο ρξφληα γηα λα επηηχρνπλ ζεξαπεία ή βειηίσζε ηεο πγείαο ζηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :

Σπκπηψκαηα γήξαηνο

Γηαβήηεο

Φηππήκαηα

Αιιεξγίεο

Δμάξηεζε απφ ηα λαξθσηηθά

Κφςηκν ηνπ θαπλίζκαηνο

Αξηεξηνζθιήξσζε

Δλεξγεηηθφηεηα

Αυπλίεο

Πξνβιήκαηα ζηηο αξζξψζεηο

Κξπνινγήκαηα (Γξίπε)

Καξδηαθφ επεηζφδην

Αξζξίηηδα

Πάρνο

Πφλνη

Αλαπλνή

Ππξεηφο

Πνλνθέθαινο

Καιχηεξε εκθάληζε

Πνλφιαηκνο

Σεμνπαιηθφηεηα

Αζζέλεηεο ησλ λεθξψλ θαη ηεο
νπξνδφρνπ θχζηεο

Γεξκαηηθέο αζζέλεηεο

Άγρνο

Πξνβιήκαηα ζηηο αξηεξίεο

Καξδηαθά πξνβιήκαηα

Πξνβιήκαηα πέςεο

Πίεζε

Καξθίλνο

Τξαπκαηηζκνί

Γπλαηφηεηα ζθέςεο

Πξνβιήκαηα εκκήλνπ ξχζεσο

Γηαζηξέκκαηα

Γηαλνεηηθή ζχγρπζε

Αλάπηπμε ησλ κπψλ

Δπεμία

Καηάζιηςε

Αζζέλεηεο ησλ λεθξψλ

…θαη πνιιά άιια

Τν έηνο 1993 Ακεξηθαλνί επηζηήκνλεο πξφζεμαλ ηνλ θαξπφ απηφ γηα πξψηε θνξά. Μεηά απφ ηξηεηή έξεπλα
αλαθάιπςαλ ηνλ ηξφπν λα καδεχνπλ, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα απνζεθεχνπλ ζε θηάιεο ηνλ ρπκφ απηφ,
ρσξίο λα παξαηεξείηαη απψιεηα ζεκαληηθψλ ζπζηαηηθψλ.
Ο θαξπφο ΝΟΝΗ ζπιιέγεηαη φιν ην έηνο απφ άγξηα θπηά θαη δελ θαιιηεξγείηαη ζε θπηείεο. Οη θαξπνί πνπ
έρνπλ ζπιιερζεί κεηαθέξνληαη ακέζσο κεηά ηε ζπγθνκηδή ηνπο κε θάξγθν – δειαδή ζε εξκεηηθά θιεηζκέλα
αηζαιέληα θηβψηηα – ζηηο ΖΠΑ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Δθεί παξάγεηαη ν ρπκφο, ν νπνίνο παζηεξηψλεηαη
κε εηδηθή δηαδηθαζία. 89% ηνπ παξαγφκελνπ ρπκνχ είλαη γλήζηνο, δειαδή πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαξπφ θαη ηε
θινχδα ηνπ, ελψ ην ππφινηπν είλαη ρπκφο απφ θξνχηα δάζνπο, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο γεχζεο ηνπ
ηειηθνχ πξντφληνο.

Τν θπηφ Morinda citrifolia θαηαηάζζεηαη απφ ηελ Υπεξεζία Φαξκάθσλ θαη Τξνθίκσλ ζηηο ΖΠΑ σο GRAS,
δεδαδή σο «γεληθά αλαγλσξηζκέλν σο αζθαιέο».
Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη απνιχησο αζθαιέο θαη δελ πεξηέρεη δειεηεξηψδε ζπζηαηηθά. Τν ΝΟΝΗ έγηλε
αληηθείκελν έξεπλαο απφ πάλσ απφ 30 επηζηήκνλεο ζε πεξηζζφηεξα απφ 6 θξάηε. Ο ρπκφο ΝΟΝΗ είλαη ην
πξψην πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ ηελ θαξπφ ΝΟΝΗ. Ο ρπκφο απηφο έρεη ιάβεη άδεηα δηάζεζεο απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο δελ ππάξρνπλ «ελδείμεηο αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ θαηά ηελ θαηαλάισζε …φζνλ
αθνξά ηελ ππνρξνληθή ηνμηθφηεηα, ηελ ηνμηθφηεηα σο πξνο ηελ θιεξνλνκηθφηεηα θαη ηελ αιιεξγηνγφλα
επίδξαζε..»

Πνηόηεηα θαη αζθάιεηα
Τν πξόγξακκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ησλ 6 ζηαδίσλ εγγπάηαη ζηνλ πειάηε φηη ηα πξντφληα ΝΟΝΗ είλαη
ηα αζθαιέζηεξα θαη πεξηζζφηεξν ειεγκέλα πξντφληα ζηελ αγνξά. Σε φια ηα ζηάδηα ν θαξπφο εμεηάδεηαη σο
πξνο ηελ θαξαξηφηεηά ηνπ, ην ρξψκα ηνπ θαζψο θαη σο πξνο ηα ζεκεία πίεζεο θαη ην βαζκφ σξίκαλζεο. Ο
ρπκφο είλαη έλαο θπζηθόο θαζαξόο ρπκόο ρσξίο πξόζζεηα ζπζηαηηθά. Πεξηέρεη πάλσ απφ 100 κεηαιιηθά
ζηνηρεία, βηηακίλεο, έλδπκα, πδαηάλζξαθεο θαη ηρλνζηνηρεία. Τν ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ ηνπ πάλησο είλαη
ε πξνμεξνλίλε.

Ξεξνλίλε – Πξνμεξνλίλε
Ο δξ. Ralph Heinicke, έλαο αλαγλσξηζκέλνο βηνρεκηθφο ζηηο ΖΠΑ, δξαζηεξηνπνηνχληαλ γηα πάλσ απφ 40
ρξφληα ζηελ έξεπλα ησλ ελδχκσλ ηνπ αλαλά θαη κειεηνχζε ηελ δξάζε ηνπο. Άλνημε ηνλ δξφκν γηα ηε κειέηε
ηνπ αιθαινεηδνχο μεξνλίλε.
Ο δξ. Ralph Heinicke έκεηλε άλαπδνο απφ ην πεξηερφκελν ζε έλδπκα ηνπ ρπκνχ ΝΟΝΗ. Δθεί πεξηέρεηαη ε
πνιιά ππνζρφκελε νπζία πξνμεξνλίλε, ε νπνία κεηαηξέπεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ζε μεξνλίλε. Ζ
πξνμεξνλίλε, ην πξνζηάδην ηεο μεξνλίλεο, απειεπζεξψλεη θαζαξή μεξνλίλε ζην έληεξν, φηαλ έιζεη ζε επαθή
κε έλα ζπγθεθξηκέλν έλδπκν, ην νπνίν πεξηέρεηαη επίζεο ζην ρπκφ.
Η απειεπζεξσκέλε μεξνλίλε πξάγκαηη «επηζθεπάδεη» αζζελή θύηηαξα.
Γξ. Ralph Heinicke : «Μεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ε ιήςε ηνπ ρπκνχ
ΝΟΝΗ, είλαη : πςειή πίεζε, πξνβιήκαηα εκκήλνπ ξχζεσο, αξζξηηηθά, έιθνο ζηνκάρνπ, δηαζηξέκκαηα,
ηξαχκαηα, θαηάζιηςε, κείσζε δηαλνεηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαθή πέςε, αξηεξηνζθιήξσζε, αξηεξηαθά
πξνβιήκαηα, εμάξηεζε απφ λαξθσηηθά, πφλνπο θαη πνιιά άιια…» Ο δξ. Ralph Heinicke αλαθάιπςε φηη ν
θαξπόο ΝΟΝΙ είλαη ε πινπζηόηεξε θαη πην αμηόπηζηε πεγή πξνμεξνλίλεο.
Οη δχν νπζίεο πξνμεξνλίλε θαη πξνμεξνλάζε δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ λα
θαηαζθεπάζεη μεξνλίλε, πνπ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ θαη ηε
δεκηνπξγία ελδύκσλ. Ζ μεξνλίλε είλαη έλα αιθαινεηδέο, πνπ παξάγεηαη απφ ην ζψκα θαη ελεξγνπνηεί
πεξηζζφηεξα απφ 220 έλδπκα. Απηά ηα έλδπκα είλαη αλαγθαία γηα ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, ηελ
πξνζηαζία από ειεύζεξεο ξίδεο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ. Ζ μεξνλίλε πνηέ δελ
βξέζεθε ή δελ απνκνλψζεθε, θαζψο ην ζψκα ηελ παξάγεη θαη ηελ ρξεζηκνπνηεί ακέζσο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν
δελ ζηάζεθε δπλαηφ κέρξη ζήκεξα λα αληρλεπζεί ζην αίκα. Φσξίο μεξνλίλε ην ζψκα ζα πέζαηλε.
Η έιιεηςε μεξνλίλεο αλνίγεη ηνλ δξφκν ζε φιεο ηηο αζζέλεηεο.
Η έιιεηςε μεξνλίλεο ζην ζώκα καο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πιεζώξα πξνβιεκάησλ πγείαο, ή ζε
ελίζρπζε ήδε ππαξρόλησλ πξνβιεκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ νξηζκέλσλ εηδώλ θαξθίλνπ, αξηεξηαθώλ
πξνβιεκάησλ, πλεπκαηηθώλ αζζελεηώλ, πξνβιεκάησλ πέςεο, ρξνλίσλ αζζελεηώλ θαη πνιιώλ άιισλ.

Ση ζπκβαίλεη, όηαλ πίλνπκε ρπκό ΝΟΝΙ?
Τν ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ ηνπ ΝΟΝΗ γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ είλαη έλα κεγάιν κφξην πνπ
νλνκάδεηαη πξνμεξνλίλε.
Ο θαξπφο ΝΟΝΗ κεγαιψλεη ζε άγξηα θαηάζηαζε θαη πεξηέρεη 800 θνξέο πεξηζζόηεξε πξνμεξνλίλε από ηνλ
αλαλά, ν νπνίνο απνηειεί ηελ ακέζσο επφκελε θαιχηεξε πεγή. Όηαλ πίλεηε έλα πνηήξη ρπκφ ΝΟΝΗ, ε
πξνμεξνλίλε πεξλάεη κέζσ ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην παρχ έληεξν θαη απφ εθεί ζην ζπθψηη.
Τν ζπθψηη είλαη ε βαζηθή απνζήθε γηα έλα πιήζνο ζεκαληηθψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηνλ νξγαληζκφ καο. Αλά
δχν ψξεο ην ζπθψηη δηαρέεη κία ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ηεο πξνμεξνλίλεο ζην αίκα καο, απφ ην νπνίν
θζάλεη ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ νξγαληζκνχ καο.
Γηα λα κπνξέζεη λα δεκηνπξγεζεί ε μεξνλίλε από ηελ πξνμεξνλίλε, ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηα ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ελδχκνπ κε ην φλνκα πξνμεξνλάζε, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε κεγάιε πνζφηεηα ζηνλ
νξγαληζκφ καο. Με κία πνιχ ζχλζεηε δηαδηθαζία, ε πξνμεξνλίλε κεηαηξέπεηαη ζην ζψκα ζε μεξνλίλε.
Η μεξνλίλε ελώλεηαη κε ηηο πξσηεΐλεο ζην ζώκα, γηα λα δξαζηεξηνπνηήζεη ηηο ηειεπηαίεο. Οη πξσηεΐλεο
είλαη βηνρεκηθέο νπζίεο ζηνλ νξγαληζκφ πνπ εθηεινχλ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο :
 Γίλνπλ ζην ζψκα, ην δέξκα , ηα θφθθαια θαη ην ζψκα δνκή
 Έιθνπλ ζεκαληηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, επηηξέπνληαο έηζη ηελ είζνδφ ηνπο ζην θχηηαξν.
 Λεηηνπξγνχλ ζην ζψκα σο νξκφλεο, ξπζκίδνληαο φιεο ηηο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο.
 Λεηηνπξγνχλ σο αληηζψκαηα θαη ππνζηεξίδνπλ έηζη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα.
 Ψο έλδπκα θαζηζηνχλ δπλαηέο βηνρεκηθέο δηαδηθαζίεο ζην ζψκα.
Γηα εβδνκάδεο θαη κήλεο ην ζώκα αλαλεώλεη ηα δσηηθέο ζεκαζίαο θύηηαξά ηνπ.
Ζ ηαθηηθή ιήςε ηνπ ρπκνχ ΝΟΝΗ επηηξέπεη ζην ζψκα κία θπζηνινγηθή ζπληεηαγκέλε λέα αλάπηπμε
θπηηάξσλ.
Οη ζπλέπεηεο :
 Οη ειεχζεξεο ξίδεο απνδηψθνληαη
 Ζ ηζνξξνπία ησλ νμέσλ θαη ησλ βάζεσλ απνθαζίζηαηαη.
 Τν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα εληζρχεηαη.
 Οπζίεο – αγγειηνθφξνη ζηηο κεκβξάλεο ησλ θπηηάξσλ ελεξγνπνηνχληαη, έηζη ψζηε λα εηζάγνπλ
ζεκαληηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο ζηα θχηηαξα, ηδηαίηεξα ζηα θύηηαξα ηνπ εγθεθάινπ.
Δθαηνκκχξηα κνλίκσλ πειαηψλ κηινχλ γηα εληππσζηαθέο εκπεηξίεο, πνπ είραλ κε ηελ ηαθηηθή ιήςε ηνπ
ρπκνχ ΝΟΝΗ. (Γεο ζρεηηθά : Δκπεηξίεο)
Υπάξρνπλ πνιιέο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ακεξηθαλψλ, νη νπνίννη γηα παξάδεηγκα κεηά απφ ιίγεο εβδνκάδεο
κεηά ηελ ιήςε ηνπ ρπκνχ ΝΟΝΗ γηαηξεχηεθαλ απφ ηελ ρξφληα αξζξίηηδά ηνπο, θαη πνπ κηινχλ γηα ηελ ίαζε
ζνβαξψλ αζζελεηψλ.
Ζ αληνρή απμάλεηαη, δσηηθφηεηα θαη επεμία γίλνληαη αηζζεηέο, ζηα παηδηά βειηηψλεηαη ε καζεζηαθή
ηθαλφηεηα θαη απνηξέπνληαη νη αζζέλεηεο. Οη γπλαίθεο έρνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα κε ηελ έκκελν ξχζε θαη
ηελ θιηκαθηήξην, ελψ νη άλδξεο έρνπλ κεγαιχηεξε αληνρή…

ΝΟΝΙ – έλα θαζαξό πξντόλ
Με πνιιέο ρξήζεηο θαη πινύζην ζε επηζηεκνληθή γλώζε
Ο θαξπφο ραξαθηεξίδεηαη σο ηζρπξό αηκνθαζαξθηηθό θαη θαζαξίδεη ην ζψκα απφ βιαβεξά βαθηεξίδηα. Σε
πνιιέο έξεπλεο απνδείρζεθε απηφ πνπ παξαδνζηαθνί πνιπλήζηνη ζεξαπεπηέο πάληα γλψξηδαλ. Οη έξεπλεο
απέδεημαλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θαξπνχ ΝΟΝΗ λα δξαζηεξηνπνηεί ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, λα εκπνδίδεη ή
λα επηβξαδχλεη ηελ αχμεζε ησλ φγθσλ, λα ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ θαη λα αλαλεψλεη θχηηαξα
πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε.
Τα ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ φηη νη δξαζηηθέο νπζίεο ηνπ ρπκνχ πξάγκαηη απμάλνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ
θπηηάξσλ ηνπ ζψκαηνο λα απνξξνθνχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη θαιχηεξα ζξεπηηθέο νπζίεο, φπσο βηηακίλεο
θαη κέηαιια.
Η ιεηηνπξγία ηεο απνιύησο απαξαίηεηεο νπζίαο μεξνλίλεο έρεη ζαπκάζηα απνηειέζκαηα ζηελ πγεία :


Γξαζηεξηνπνίεζε αλελεξγψλ ελδχκσλ, πνπ βξίζθνληαη ζην ιεπηφ έληεξν (επεηδή πξνζιακβάλνπκε
πάξα πνιιή ηξνθή, ηεο νπνίαο ιείπεη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο ελδχκσλ). Σεκαληηθή γηα θαιή
πέςε, ήζπρα λεχξα, θπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ελέξγεηα.



Πξνζηαζία ησλ θπηηάξσλ θαη δηαηήξεζε ηεο κνξθήο θαη ηεο ειαζηηθφηεηάο ηνπο, ψζηε νη ζξεπηηθέο
νπζίεο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαπεξλνχλ ηα θπηηαξηθά ηνηρψκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
δεκηνπξγία πγηψλ ηζηψλ. Φσξίο ηελ εηζρψξεζε απηψλ ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηα θχηηαξα, ηα
θχηηαξα δελ κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ ζσζηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Φσξίο πξνμεξνλίλε γηα ηελ
παξαγσγή ηεο μεξνλίλεο, φια καο ηα θχηηαξα θαη ν νξγαληζκφο πθίζηαληαη βιάβε.



Μεγέζπλζε ησλ πφξσλ ηεο κεκβξάλεο ησλ θπηηάξσλ. Έηζη νη βιαβεξέο νπζίεο κπνξνχλ λα
απνβιεζνχλ απφ ηα θχηηαξα θαη νη ρξήζηκεο νπζίεο λα εηζέιζνπλ ζε απηά.



Καιχηεξε δηαηξνθή ησλ θπηηάξσλ κέζσ απμεκέλεο παξνρήο ελέξγεηαο.



Μεησκέλε αίζζεζε πείλαο, ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κεησκέλε απφζεζε ιίπνπο ζην ζψκα.



Κχηηαξα πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε κπνξνχλ λα «επηζθεπαζηνχλ».

Γηα αλζξώπνπο πνπ πξνζέρνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο, ν ρπκόο απηόο πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα, θαζώο
δεκηνπξγεί ηε βάζε γηα ηελ δξαζηηθόηεηα ηεο πξνζιακβαλόκελεο ηξνθήο.

«Οη αζζέλεηεο δε καο πξνζβάιινπλ μαθληθά, αιιά αλαπηύζζνληαη από κηθξέο, θαζεκεξηλέο ακαξηίεο
ελάληηα ζηε θύζε. Όηαλ απηέο ζπζζωξεπηνύλ, νη αζζέλεηεο μεζπνύλ, θαηλνκεληθά ρωξίο πξνεηδνπνίεζε.»
(Ιππνθξάηεο)

Η Tahitian NONI International – Morinda θαηέιαβε ηελ 26ε ζέζε ζηνλ θαηάινγν INC
ησλ 500 ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελσλ ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΗΠΑ.
Δθηφο απφ ηε ζέζε απηή ε Morinda θαηέρεη αθφκε :


Τελ πςειφηεξε ζέζε αλάκεζα ζηηο εηαηξείεο πξντφλησλ πγείαο.



Τελ πςειφηεξε ζέζε αλάκεζα ζηηο εηαηξείεο δηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ



Τελ πςειφηεξε ζέζε σο πξνο ηνλ φγθν πσιήζεσλ , πεξηζζφηεξν απφ ην δηπιάζην νπνηαζδήπνηε
άιιεο εηαηξείαο απφ ηηο 100 πξψηεο.



Τε δεχηεξε ζέζε σο πξνο ηνλ φγθν πσιήζεσλ απφ ηηο 500 εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
θαηάινγν.



Μία απφ ηηο κφιηο 22 εηαηξείεο ηνπ θαηαιφγνπ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 100 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε
πσιήζεηο.

Η Tahitian NONI International (ΣΝΙ) ζηελ παγθόζκηα αγνξά. ηνηρεία από ηνλ
θαηάινγν INC-500 ηνπ 2001


Απφ φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν έσο ηελ 100ε ζέζε, ε ΤΝΗ είρε ην 2000
ηνλ πςειφηεξν φγθν πσιήζεσλ.



Απφ φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ θαηαιφγνπ, πνπ ηδξχζεθαλ ην 1996, ε ΤΝΗ είρε ην κεγαιχηεξν ηδίξν θαηά
ην πξψην έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.



Μφλν 21 εηαηξείεο ηνπ θαηαιφγνπ είραλ ην 1996 κεγαιχηεξν ηδίξν, θαη απηέο είραλ ηδξπζεί πξηλ απφ
ηελ ΤΝΗ/Morinda.



Μφλν κία εηαηξεία είρε ην 2000 κεγαιχηεξν ηδίξν απφ ηελ ΤΝΗ



Απφ ηηο 100 πξψηεο εηαηξείεο ε ΤΝΗ ήηαλ ην Νν 1 ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ ηδίξν γηα ην έηνο 2001



Ο ηδίξνο ηεο ΤΝΗ γηα ην έηνο 2000 ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ δηπιάζηνο απφ απηφλ νπνηαζδήπνηε άιιεο
εηαηξείαο απφ ηηο 100 πξψηεο ηνπ θαηαιφγνπ.



Μφλν δχν εηαηξείεο είραλ πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα απφ ηελ ΤΝΗ



Ννχκεξν 1 ησλ εηαηξεηψλ δηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ



Ννχκεξν 1 ησλ εηαηξεηψλ γηα θπζηθά ηξφθηκα



Ννχκεξν 1 ησλ παξαγσγψλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ηξνθήο



Δηήζηνο ηδίξνο ηεο ΤΝΗ/Morinda ην έηνο 2000 : 392.000.000 δνιάξηα



Δηήζηνο ηδίξνο ηεο εηαηξείαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ 1ε ζέζε : 63.490.000 δνιάξηα ΖΠΑ



Ζ ΤΝΗ πέηπρε ζηα πξψηα 5 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο ηδίξν πάλσ απφ έλα δηο δνιάξηα ΖΠΑ

ΝΟΝΙ – Η επηρείξεζε
Η νηθνλνκηθή ζαο αλεμαξηεζία


Αλαδεηείηαη κία εμαηξεηηθή δπλαηφηεηα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο



Δπηζπκείηε επηπιένλ έζνδα



Θέιεηε λα εμαζθαιηζηείηε νηθνλνκηθά



Θέιεηε επηπιένλ ζηαζεξφ εηζφδεκα



Μπνξείηε λα θιεξνδνηήζεηε απηήλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα

Σα πιενλεθηήκαηά ζαο


Σπλεξγάδεζηε κε κία εηαηξεία πνπ αλήθεη ζηηο πξψηεο παγθνζκίσο



Έρεηε κεγάιε ππνζηήξημε ζηελ δξαζηεξηφηεηά ζαο



Φξεζηκνπνηείηε ην απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο καο



Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο επαθέο ζαο παγθνζκίσο



Τν απμαλφκελν κεληαίν (επηπιένλ) εηζφδεκα δελ ππφθεηηαη ζε αληαγσληζηηθέο πηέζεηο



Γελ αλαιακβάλεηε ππνρξεψζεηο



79% φισλ ησλ λέσλ πειαηψλ καο αγνξάδνπλ ηα πξντφληα καο θάζε κήλα



Οη άλζξσπνη πνπ εγγξάθεηε είλαη νη ζπλεξγάηεο ζαο



Μπνξείηε λα δείηε ζην Γηαδίθηπν πνηνη άλζξσπνη ζε πνηα ρψξα έρνπλ εγγξαθεί θάησ απφ εζάο θαη
θάλνπλ ηδίξν



Απνθαζίδεηε εζείο πφηε, πνπ θαη κε πνηφλ ζπλεξγάδεζηε!

Ση πξέπεη λα θάλεηε


Σπζηήλεηε ην πξντφλ



Βξίζθεηε αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζέιεηε λα ζπλεξγαζηείηε



Υπνζηεξίδεηε κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζαο δξαζηεξηφηεηα άιινπο αλζξψπνπο



Βνεζάηε κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εμάζθεζεο

Γηα ηελ νηθνλνκηθή ζαο ειεπζεξία θαη ηελ αλεμαξηεζία ζαο!
Γηα ηελ επηηπρία ζαο!
«Η ζπλάληεζε είλαη ε αξρή.
Η ζπλύπαξμε είλαη πξόνδνο.
Η ζπλεξγαζία νδεγεί ζηελ επηηπρία!»
(Χέλξπ Φόξλη)

Γηθηπαθό Μάξθεηηλγθ – Σν κεγαινθπέο ζύζηεκα δηαλνκήο
Μία αλαπηπζζφκελε αγνξά ηνπ κέιινληνο κε ηδαληθέο δπλαηφηεηεο γηα παξάιιειε θαη δεπηεξεχνπζα
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Απηφο ν ηξφπνο δηαθίλεζεο ζα θαηαιακβάλεη έλα ζπλερψο κεγαιχηεξν
κέξνο ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ Δπξψπε. Σε αληίζεζε κε ην franchising, θάζε
επηρεηξεκαηίαο κπνξεί ζην πιαίζην ηνπ δηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ λα ηδξχζεη ν ίδηνο λέεο δηθηπαθέο επηρεηξήζεηο,
θαη κε κηθξή θεθαιαηαθή επέλδπζε. Μέζσ ελψζεσλ αλζξψπσλ (δίθηπν) δηαθηλνχληαη πξντφληα ζηελ αγνξά.
Τα πξντφληα πσινχληαη κε βάζε ζπζηάζεηο θαη έξρνληαη απεπζείαο απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ πειάηε.

Γηθηπαθό Μάξθεηηλγθ ή Πνιπεπίπεδν Μάξθεηηλγθ







Δθξεθηηθή αλάπηπμε ηεο νξγάλσζεο δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο (πξνπαγάλδα απφ ζηφκα ζε ζηφκα) κε
ηαπηφρξνλε εμνηθνλφκεζε εμφδσλ γηα κάξθεηηλγθ
Μάξθεηηλγθ απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν (πνιιαπιαζηαζηηθή ηζρχο)
Άλζξσπνη πνπ ζπζηήλνπλ ην πξντφλ επηβξαβεχνληαη.
Γεκηνπξγία επηπιένλ εζφδσλ
Δπηινγή ηεο ζσζηήο ρξνληθήο ζηηγκήο γηα ηε ζχζηαζε ησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ κε ηνλ ζσζηφ
ηξφπν ζηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο
Μεηά απφ ηξία έσο ηέζζεξα ρξφληα εξγαζίαο απνθηάηαη έλα εηζφδεκα, ην νπνίν δηαηεξείηαη κε πνιχ
ιίγν θφζηνο (νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, εηζφδεκα θαη θιεξνδφηεκα)

ρόιηα θαη Απόςεηο
Καζεγεηήο Γξ Michael Zacharias, Αλσηέξα Τερληθή Σρνιή Worms:
«Από επηρεηξεκαηηθήο πιεπξάο, ην δηθηπαθό κάξθεηηλγθ απνηειεί ηελ αζθαιέζηεξε επηρεηξεκαηηθή
δπλαηόηεηα πνπ ππάξρεη ζήκεξα.»
«Τν δηθηπαθό κάξθεηηλγθ είλαη κία από ηηο δπλακηθόηεξεο κνξθέο ηεο απεπζείαο δηάζεζεο ….κε
εθξεθηηθή αλάπηπμε.»
«Τν δηθηπαθό κάξθεηηλγθ δελ επηηξέπεηαη λα ην ζπγρένπκε κε παξάλνκα ζπζηήκαηα ππξακίδαο ή
ρηνλνζηηβάδαο.»
Πεξηνδηθφ Entepreneur, Σεπηέκβξηνο 1995:
« Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ρηιηάδεο άλζξωπνη επηηπγράλνπλ έζνδα άλω ηωλ 100.000 δνιαξίωλ εηεζίωο.»
Paul Zane Pilzen, νηθνλνκνιφγνο θαη ζχκβνπινο ησλ ακεξηθαλψλ Πξνέδξσλ Reagan θαη Bush :
« Οη άλζξωπνη ρξεηάδνληαη ην δηθηπαθό κάξθεηηλγθ .. Είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο ζην κηθξνεκπόξην, γηα λα
ελεκεξώλνληαη νη άλζξωπνη γηα πξνϊόληα θαη παξνρέο ππεξεζηώλ, πνπ βειηηώλνπλ ηε δωή ηνπο θαη πνπ
ηνπο είλαη άγλωζηεο. Απηό αθξηβώο είλαη ε νπζία ηνπ δηθηπαθνύ κάξθεηηλγθ.»
O Bill Clinton ραξαθηεξίδεη απηφ ην είδνο κάξθεηηλγθ :
«Τν δηθηπαθό κάξθεηηλγθ είλαη κία ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ επεκεξία ηνπ θάζε
πνιίηε.» Έρεη ηνπο ιηγόηεξνπο άλεξγνπο.»

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ δηθηπαθνύ κάξθεηηλγθ



















Οηθνλνκηθή ειεπζεξία θαη αλεμαξηεζία
Διεχζεξε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ ζαο (ηδαληθή εθκεηάιεπζε ηνπ ρξφλνπ)
Διεχζεξν σξάξην (πιήξεο ή κεξηθφ σξάξην)
Γελ ρξεηάδνληαη ίδηα θεθάιαηα
Γελ ππάξρεη νηθνλνκηθφο θίλδπλνο
Φακειφ ζηαζεξφ θφζηνο
Δπηπιένλ νηθνλνκηθή εμαζθάιηζε ιφγσ πξφζζεηνπ εηζνδήκαηνο
Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηα θέξδε : Σπλερέο εηζφδεκα (νηθνλνκηθή ειεπζεξία) (πξνζσπηθφ
κπφλνπο + νκαδηθφ κπφλνπο = εηζφδεκα)
Γελ ππάξρεη αλάγθε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (Οηθηαθή επηρείξεζε)
Δπαγγεικαηηθή επθαηξία
Δπθαηξία γηα ηνλ θαζέλα λα απνθηήζεη δηθή ηνπ επηρείξεζε
Μεγάιε επηρεηξεκαηηθή ειεπζεξία
Αλάπηπμε ρσξίο φξηα
Γελ ππάξρνπλ ηνπηθνί πεξηνξηζκνί
Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ειηθίαο
Διεχζεξε απφθαζε κε πνηνλ, πνπ θαη πσο ζπλεξγάδνκαη
Σχλδεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηνπ δηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ ζε ειεθηξνληθφ δηθηπαθφ κάξθεηηλγθ
Γηθή ζαο εηαηξεία on line, κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ νηθνλνκηθή θφζηνο

Γηθηπαθό κάξθεηηλγθ ζε ζύγθξηζε κε ηελ παξαδνζηαθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ
επγαγγεικαηία
Παξαδνζηαθή δξαζηεξηόηεηα
Υςειφ θφζηνο επέλδπζεο
Υςειφο θίλδπλνο
Υςειφ θφζηνο απνζήθεπζεο
Τξέρνληα έμνδα (ελνίθην θιπ)
Μεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα απαζρφιεζεο
Πεξηνξηζκέλν εηζφδεκα
Γξακκηθφ εηζφδεκα
Τνπηθνί πεξηνξηζκνί
Δμαξηάηαη απφ ηελ γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο
νηθνλνκίαο

Γηθηπαθό Μάξθεηηλγθ
Φακειφ αξρηθφ θεθάιαην
Φακειφο θίλδπλνο
Μεδεληθφ θφζηνο απνζήθεπζεο
Διάρηζηα ηξέρνληα έμνδα
Μηθξή ρξνληθή δηάξθεηα απαζρφιεζεο
Απεξηφξηζην εηζφδεκα
Σπλερέο εηζφδεκα
Μεδεληθνί ηνπηθνί πεξηνξηζκνί
Αλεμάξηεην απφ ηελ γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο
νηθνλνκίαο

Σν δηθηπαθό κάξθεηηλγθ έρεη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ζην κέιινλ.
Αλ πείζεηε 5 αλζξώπνπο γηα ηελ ηδέα απηή θαη απηνί πείζνπλ αθόκε 5 αλζξώπνπο ν θαζέλαο θαη απηό
επαλαιεθζεί 8 θνξέο, ηόηε ε ηδέα απηή γίλεηαη γλσζηή ζε 488.280 αλζξώπνπο.
Γηα λα επηηεπρζεί απηό κε πξνζσπηθή επαθή ζα ρξεηαδόζαζηαλ 27 ρξόληα.

πζηάζεηο γηα ηε ιήςε ηνπ ρπκνύ ΝΟΝΙ γηα ηελ γεληθόηεξε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη
ζε πεξίπησζε θαξθίλνπ
Παξαθαινχκε πξνζέμηε φηη απηέο νη ζπζηάζεηο ηζρύνπλ κόλν γηα ηνλ γλήζην ρπκό Tahitian-NONI, θαζψο
εκείο κφλν γη’ απηφλ κπνξνχκε λα εγγπεζνύκε όηη δελ πεξηέρεη βιαβεξά ζπζηαηηθά θαη έρεη πιήξε
πεξηεθηηθόηεηα ζε έλδπκα.
Ο ρπκόο Tahitian-NONI είλαη έλα θπζηθό πξντόλ θαη έηζη θάζε νξγαληζκόο αληηδξά δηαθνξεηηθά ζ’
απηόλ. Γη’ απηφ εμαξηάηαη απφ εζάο λα βξείηε πσο θαη κε πνηα πνζφηεηα ζα επηηχρεηε ηα θαιχηεξα
απνηειέζκαηα. Οη αθφινπζεο εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο κπνξνχλ λα ζαο βνεζήζνπλ ζε απηφ.

Γεληθά :
1. Φάζε δνθηκήο, δηαξθείαο ηξηώλ εκεξώλ. Τελ πξψηε εκέξα αξρίδνπκε ιακβάλνληαο 3 θνξέο ηελ
εκέξα έλα θνπηαιάθη ηνπ γιπθνχ ρπκφ. Τηο επφκελεο εκέξεο απμάλνπκε βαζκηαία ηε δφζε.
2. Φάζε αύμεζεο, δηαξθείαο πεξίπνπ ελόο κελόο : 2x60 ή 4x30 εθαηνζηά ηνπ ιίηξνπ. Έηζη
εμαζθαιίδεηε έλα θαιφ επίπεδν πξνμεξνλίλεο θαη μεξνλίλεο, ηδηαίηεξα γηα ην ζπθψηη πνπ είλαη
φξγαλν κεηαβνιηζκνχ.
3. Φάζε έληαζεο, δηαξθείαο 6 κελώλ : 90 εθαηνζηά ηνπ ιίηξνπ (60/30 εθαηνζηά ηνπ ιίηξνπ)
4. Φάζε ζπληήξεζεο : κία έσο δχν θνξέο 30 εθαηνζηά ηνπ ιίηξνπ

Καξθίλνο θαη άιιεο θαθνήζεηο αζζέλεηεο :
1. Φάζε δνθηκήο, δηαξθείαο ηξηώλ εκεξώλ. Τελ πξψηε εκέξα αξρίδνπκε ιακβάλνληαο 3 θνξέο ηελ
εκέξα έλα θνπηαιάθη ηνπ γιπθνχ ρπκφ. Τηο επφκελεο εκέξεο απμάλνπκε βαζκηαία ηελ δφζε.
2. Φάζε ζπκπιήξσζεο, δηαξθείαο ηεζζάξσλ εκεξώλ : κία θηάιε ηελ εκέξα = θαηάζβεζε
ππξθαγηάο
3. Φάζε πιήξσζεο, δηαξθείαο ηεζζάξσλ εκεξώλ : κηζή θηάιε ηελ εκέξα = γέκηζκα ηνπ
ξεδεξβνπάξ
4. Φάζε αλνηθνδόκεζεο, δηαξθείαο 30 εκεξώλ : 240 έσο 300 εθαηνζηά ηνπ ιίηξνπ εκεξεζίσο =
ζπζηεκαηηθό πόηηζκα
5. Φάζε ζπληήξεζεο : κε ηε δφζε κε ηελ νπνία αηζζάλεζηε θαιά = ζπζηεκαηηθό πόηηζκα.
εκαληηθό : λα πίλεηε ηνπιάρηζηνλ 2-3 ιίηξα λεξνχ εκεξεζίσο (θαιχηεξα λεξφ βξχζεο, ην νπνίν έρεη
θηιηξαξηζηεί κε έλα θαιφ θίιηξν). Με απηφ κπνξείηε λα αξαηψλεηε ην ρπκφ ΝΟΝΗ. Τν λεξφ
κεηαθέξεη φπσο έλα θνξηεγφ φιεο ηηο δειεηεξηψδεηο νπζίεο θαη ηα θαηάινηπα έμσ απφ ην
ζψκα ζαο!
Σπλεηδεηνπνηνχκε φηη απηέο νη πνζόηεηεο ρπκνύ ΝΟΝΙ ελδερνκέλσο απνηεινύλ κία νηθνλνκηθή
πξόθιεζε.
Αιιά κε ηνλ ρπκό ΝΟΝΙ ην ζώκα ζαο θαη νη εζσηεξηθνί ηνπ κεραληζκνί απνθηνύλ επηηέινπο όια ηα
εξγαιεία ( έλδπκα θαη πξνζηάδηα ησλ ελδύκσλ), γηα λα παξάγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην γεληθό
θιεηδί (μεξνλίλε) γηα ηε ξύζκηζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ κεηαβνιηζκνύ.
Γίλεηε έηζη ζηνλ νξγαληζκφ ζαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα θαιχηεξα όπια θαη κία ζεκαληηθή επθαηξία ζηνλ
αγώλα γηα ηελ πγεία ζαο. Γελ είλαη απηό κηα ζαπκάζηα επέλδπζε?
Με θηιηθνχο ραηξεηηζκνχο θαη ηηο ζεξκφηεξεο επρέο γηα ηελ πγεία ζαο!
Γξ Ingrid Amalia Noske

Ο ρπκόο πνπ δίλεη δσληάληα από ηελ Σατηή
946 εθαηνζηά ηνπ ιίηξνπ / 32 νπγγηέο αλά θηάιε
πζηαηηθά:
 Απνζπκππθλσκέλνο πνπξέο απφ ηνλ θαξπφ Morinda citrifolia απφ ηελ Γαιιηθή Πνιπλεζία (89%)


Σπκππθλσκέλνη ρπκνί απφ κχξηηιια θαη ζηαθχιηα γηα ηε βειηίσζε ηεο γεχζεο κε θπζηθφ ηξφπν.
Σπλνιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε θξνχηα 100%.

Σπζθεπάδεηαη απφ ηε Morinda Inc. 870 W., 41.N., Lindon, UT 84042 USA (ΖΠΑ): Δπεμεξγαζία ζηελ
Τατηή, απφ ηνπο θαξπνχο ηεο Morinda citrifolia. Δηζαγσγείο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε : Morinda Inc.,
Charloise Langendijk 658, 3084 LH, Rotterdam Zuid, Niederlande ( Οιιαλδία)
Γηαηεηείηαη : Πξηλ ην άλνηγκα 2 ρξφληα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ
Μεηά ην άλνηγκα πνιινχο κήλεο ζην ςπγείν
ΠΡΟΟΥΗ : Πξηλ ηε ρξήζε αλαθηλήζαηε θαιά!
Να πίλεηε πνιύ λεξό, γηα λα απνβιεζνχλ ηα δειεηεξηψδε θαη βιαβεξά
ζπζηαηηθά απφ ην ζψκα ζαο!
Γηα εβδνκάδεο θαη κήλεο, ην ζψκα ζαο αλαλεψλεη ηα θχηηαξά ηνπ, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε δσή, θαη
απνβάιιεη ηα άρξεζηα θχηηαξα κέζσ ηεο πέςεο ( νχξα θαη θφπξαλα ) θαζψο θαη κέζσ ηεο εθπλνήο θαη ηνπ
ηδξψηα.

Γεληθέο ζπζηάζεηο γηα ηε δνζνινγία
Νεζηηθόο πξηλ ην πξσηλό
Μεζεκεξηαλφ θαη ην βξαδηλφ

Καηά ηηο πξώηεο 100 εκέξεο

Μεηά ηελ 100ε εκέξα

Όπνηνο ληώζεη πγηήο

2 x 30 εθαηνζηά ηνπ ιίηξνπ

1 x 30 εθαηνζηά ηνπ ιίηξνπ

Όπνηνο ληώζεη άξξσζηνο ή
θνπξαζκέλνο θαη ρσξίο
δσληάληα

3 x 30 εθαηνζηά ηνπ ιίηξνπ

2 x 30 εθαηνζηά ηνπ ιίηξνπ
1 x 30 εθαηνζηά ηνπ ιίηξνπ

Τγηείο άλζξσπνη ιακβάλνπλ ΝΟΝΙ γηα ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο :











Δθνδηαζκφο ηνπ νξγαληζκνχ κε βηηακίλεο, έλδπκα, κέηαιια, ακηλνμέα θιπ
Ζ βηνρεκηθή ηζνξξνπία ηνπ θπηηάξνπ απνθαζίζηαηαη.
Απνβάιινληαη βιαβεξά ζπζηαηηθά θαη δειεηήξηα
Δληζρχεηαη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα
Πξνζηαζία απφ κνιχλζεηο θαη κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο
Έγθπνη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην κσξφ ηνπο
Αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο απφδνζε θαη ζπγθέληξσζεο θαηά ηελ πλεπκαηηθή εξγαζία
Καηά ηελ εκκελφπαπζε
Δλέξγεηα γηα αζιεηέο θαη αζιεηέο πςειψλ επηδφζεσλ
Ζιηθησκέλνη γηα ηελ βειηίσζε ηεο γεληθήο αίζζεζεο επθνξίαο θαη ηεο δσηηθφηεηαο

Υπκόο Tahitian NONI Γηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο
Σα ζπζηαηηθά
Ο ρπκφο ΝΟΝΗ έρεη ζπλνιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε θξνχηα 100% θαη απνηειείηαη απφ 89-90% ρπκφ ΝΟΝΗ απφ
ηελ Γαιιηθή Πνιπλεζία, πνπ έρεη εκπινπηηζηεί κε ρπκνχο απφ κχξηηιια θαη ζηαθχιηα γηα ηε βειηίσζε ηεο
γεχζεο κε θπζηθφ ηξφπν.
Σα πεξηερόκελα
Τα παξαθάησ ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηελ αθφινπζε πνζφηεηα
1 νπγγηά = 28,35 γξακκάξηα = πεξίπνπ 30 εθαηνζηά ηνπ ιίηξνπ
(Οη ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο αλαθέξνληαη ζε ΓΜ = Γηεζλείο κνλάδεο
Οη παδαηνδηαιπηέο βηηακίλεο αλαθέξνληαη ζε ργ = ρηιηνζηά ηνπ γξακκαξίνπ)
Βηηακίλεο θαη κέηαιια
Βηηακίλε Α
5,88 ΓΜ
Βηηακίλε C
6,029 ργ
Αζβέζηην
6,760 ργ
Σίδεξνο
0,1088 ργ
Βηηακίλε Δ
0,235 ΓΜ
Βηηακίλε Β1
0,0029 ργ
Βηηακίλε Β2
0,0029 ργ
Νηαζίλε
0,1470 ργ
Βηηακίλε Β6
0,0380 ργ
Φνιηθφ Ομχ
7,3500 mcg
Βηηακίλε Β 1
0,0970 mcg
Βηνηίλε
1,4700 mcg
Παληνζεληθφ νμχ
0.1470 mcg
Φψζθνξνο
2,0580 ργ
Μαγλήζην
3,0880 ργ
Χεπδάξγπξνο
0,0470 ργ
Φαιθφο
0,00602 ργ

Άιια κέηαιια
Φξψκην
Μαγγάλην
Μνιπβδαίλην
Νάηξην
Κάιιην

0,147 ργ
0,250 ργ
0,294 ργ
12,350 ργ
28,520 ργ

Τδαηάλζξαθεο
Φξνπθηφδε
1,2 γξακκάξηα
Γιπθφδε
1,1 γξακκάξηα
Φπηηθέο ίλεο
0,7 γακκάξηα
Ο τσμός ΝΟΝΙ, εκηός από ηα
ζημανηικά ένζσμά ηοσ, δεν περιέτει
πρωηεΐνες. Επίζης δεν περιέτει
ζσνηηρηηικά, τρωζηικές οσζίες,
γλσκανηικές οσζίες, ενιζτσηικά γεύζης
και λίπη. Η ποζόηηηα ποσ αναθέρεηαι
εδώ παρέτει ενέργεια 12 θερμίδων.

Απφ δχν αλεμάξηεηα εξγαζηήξηα δηελεξγήζεθαλ ηαθηηθά εμεηάζεηο γηα βιαβεξέο νπζίεο ζην ηειηθφ πξντφλ
(ρκφ) πάλσ απφ 400 θνξέο έσο ηψξα. Ζ ξαδηελέξγεηα ηνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηα 0,6 Μπεθεξέι αλά θηιφ,
θαη ζπλεπψο είλαη αβιαβήο.
Ο ρπκφο ΝΟΝΗ απνηειεί ινηπφλ έλα απφ ηα θαζαξφηεξα πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ ζήκεξα ζηελ αγνξά.
Οη αλαιχζεηο ηνπ Γξ. Solomon, απέδεημαλ φηη πεξηέρεη πνιιά έλδπκα θαη άιινπο παξάγνληεο, απφ ηνπο
νπνίνπο πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ε πξνμεξνλίλε θαη ε πξνμεξνλάζε.
Ο ρπκφο ΝΟΝΗ είλαη ην πξψην πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ θαξπφ ΝΟΝΗ. Σηηο 5 Ηνπλίνπ 2003 ε Δπηξνπή
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έιαβε ηελ αθφινπζε απφθαζε (άξζξν 1) : « ν ρπκφο ΝΟΝΗ )ρπκφο απφ ηνλ
θαξπφ ηνπ είδνπο Morinda citifolia επηηξέπεηαη λα θπθινθνξεί ζηελ Κνηλφηεηα σο λέν ζπζηαηηθφ
δηαηξνθήο, γηα ηε ρξήζε ηνπ ζε παζηεξησκέλνπο ρπκνχο».
Απφζπαζκα απφ ηελ επηζηεκνληθή έθζεζε ησλ εηδηθψλ δηαηξνθήο σο πξνο ην θαηά πφζνλ είλαη αζθαιέο θαη
θαηέιεμε φηη δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ θαηά ηελ θαηαλάισζε… φζνλ αθνξά ηελ

ππνρξνληθή ηνμηθφηεηα , ηελ ηνμηθφηεηα σο πξνο ηελ θιεξνλνκηθφηεηα θαη ηελ αιιεξγηνγφλα επίδξαζε. Γη’
απηφλ ην ιφγν ε Δπηηξνπή θαηέηαμε ηνλ ρπκφ ΝΟΝΗ σο αβιαβή ζηηο εμεηαζζείζεο δφζεηο.»

Tahitian Noni International
Μία επηρείξεζε κε όξακα
Τε βάζε απνηειεί έλα ζπγθινληζηηθό πξνϊόλ.
Ο ρπκόο Tahitian Noni. Απηόο ν ρπκόο έπεηζε ρηιηάδεο αλζξώπνπο.
Με ηελ εθξεθηηθή αλάπηπμε ηεο αγνξάο γηα απηό ην θπζηθό πξνϊόλ,
ηνπνζεηήζεθε ε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηαρύηεξα επεθηεηλόκελνπ
ζπζηήκαηνο δηάζεζεο ζηνλ θόζκν.

H Tahitian Noni International ραξαθηεξίδεηαη ωο εμήο:





Απνθιεηζηηθό πξνϊόλ
Εμαηξεηηθά γξήγνξε αλάπηπμε
Έκπεηξν θαη ηθαλό κάλαηδκελη
Δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ρωξίο όξηα

«Όπνηνο ζήκεξα δελ επελδύζεη ρξόλν θαη ρξήκα
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πγείαο ηνπ,
ζα ρξεηαζηεί λα επελδύζεη θάπνηε
πνιύ πεξηζζόηεξν ρξήκα θαη ρξόλν
γηα λα αληηκεηωπίζεη ηηο αζζέλεηέο ηνπ.»

