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Băutura Noni se foloseşte pentru 
vindecare de mai bine de 2000 de ani în 
Polinezia, China şi India. Noni este o 
plantă medicinală cu o valoare 
inestimabilă. Din materiale adunate de la 
mai mult de 40 de medici care au folosit la 
tratarea a mai mult de 8000 de pacienţi 
băutura Noni, am filtrat următoarele 
concluzii: 

 
• Numeroase observaţii demonstrează acţiunea benefică asupra reglării tensiunii. 

• Măreşte nivelul de seratonină şi melatonină din corp, prin aceasta relglându-se ciclurile de 
somn, temperatura şi dispoziţia omului. 

• În concluzia multor experienţe se specifica acţiunea benefica asupra proceselor inflamatorii. 

• Din cauza proprietăţilor antibacteriale asigură protecţie impotriva imbolnăvirii sistemului 
digestiv, a sistemului circulator, al inimii. 

Dr. Schechter, directorul Natural Healing Institute (institut de tratare a bolilor prin 
metode naturiste) din California, a început să folosească băutura după citirea materialelor de 
specialitate despre Noni şi în urma experienţelor proprii a confirmat, că medicii naturişti şi 
specialiştii din clinici au  obţinut rezultate egale în cazuri asemănătoare prin utilizarea băuturii 
Noni. Schechter a făcut următoarele observaţii: 

• Noni ajută la producerea aşa numitelor celule T-ucigatoare în sistemul imunitar. Aceste celule 
joacă un rol important în lupta împotriva bolilor. 

• Întăreşte sistemul imunitar, înţelegând aici şi celule macrofage şi limfocitele, care sunt 
elemente de bază în mechanismul de protecţie a corpului uman. 

• S-a dovedit că are efect împotriva anumitor bacterii. 

• Este demonstrat, că Noni este capabil să atenueze foarte multe tipuri de dureri. În ce mod? S-
au născut mai multe teorii. Din perspectiva Dr. Heinicke xeronina reduce durerile, alţii sunt de părere 
că Noni pur şi simplu acţionează la autovindecarea corpului, aşa dispare şi durerea. La facultatea din 
Meets s-au făcut cercetări asupra fructului Noni şi cercetătorii au concluzionat, că Noni are efect 
analgetic, cu alte cuvinte Noni reduce durerea prin intermediul creierului. În urma cercetărilor Noni are 
puterea de 75%(!) din cea a morfinei, însă Noni nu generează dependenţă… 

• Revista de ştiinţă Pacific Science Journal c. deja în 1950 a scris un articol despre acţiunea 
antibacterială a fructului Noni, cu ajutorul căreia se poate asigura o protecţie împotriva îmbolnăvirii 
sistemului digestiv şi al inimii. 

• S-ar putea, ca substanţele nutritive din Noni cu puteri curative, împreună să funcţioneze ca şi 
adaptogen. Adaptogenul este o substanţă, care acţionează asupra celulelor cu funcţionare anormală să 
funcţioneze normal. 

• În revista medicală Cancer Letters, în 1993, cercetători japonezi de la facultatea Keiko şi de la 
Institutul de Ştiinţe Medicale Japonez susţin că au reuţit să izoleze din Noni un nou component – 
damnacanthalul. După analiza a mai mult de 500 de extrase din plante diferite au ajuns la concluzia, că 
damnacanthalul existent in fructul Noni este o nouă substanţă de împiedicare a unor procese 
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cancerigene. Scade viteza de inmulţire a celulelor la nivel de genă, readuce celulele în starea normală 
(în starea de dinainte de boală). Acest experiment a fost realizat în ceaşcă petri, nu în corp omenesc. 

• Dr. Heinieke a observat, că pe lângă consumul de Noni, mulţi oameni au reuşit să renunţe la 
fumat, dintre cei care au încercat de toate şi tot nu au reuşit. Dr. Heinieke şi alţi medici au enumerat 
bolnavi, care cu ajutorul lui Noni au renunţat la alcoolism sau la droguri ca cocaina, marihuana sau 
heroina. 

 

 

Ce cantitate de băutură Noni să consumăm? 

Noni se va bea întotdeauna inainte cu o jumătate de oră de micul dejun şi cină. 

 

 Doză de 
încărcare 

Doză 
terapeutică 

Doză de 
întreţinere 

 Linguri 

Adulţi peste 16 ani Înainte de 
micul dejun 

2 2 1 

 Înainte de 
cină 

2 1 1 

Copii Înainte de 
micul dejun 

1 1 1 

 Înainte de 
cină 

1 x x 

 

Noni acţionează pozitiv la foarte mulţi consumatori foarte rapid, în decurs şi de citeva 
zile, însă pentru a obţine efecte optime, tratamentul trebuie să ţină cel puţin şase luni. Acest 
lucru este confirmat pe baza experienţelor a 69% din consumatorii de Noni. Dacă cantitatea 
mai sus menţionată nu aduce efectul scontat, vom mări doza din trei în trei zile cu câte o 
lingură, până vom simţi schimbarea pozitivă. 

 
Întrebări frecvente 
Care este termenul de garanţie al sucului Tahitian Noni ? 

Băutura nu conţine nici un conservant şi totuşi nedeschis se poate păstra 2,5 – 3 ani. 
Acest lucru se datorează sticlei de calitate superioare, speciale şi reutilizabile cât şi 
aromatizării gândite foarte bine. Băutura de fapt este aromatizata cu fructe de culoare roşie în 
proporţie de 11% ca : afine, struguri, mure. Aceste fructe nu numai că sunt foarte gustoase, dar 
conţin şi conservanţi  naturali. Băutura Tahitian Noni deschis se menţine 6-12 luni la calităţile 
iniţiale, dar pentru păstrarea gustului se recomandă păstrarea la frigider. 

 

Cum să consumăm băutura Tahitian Noni? 

Putem să-l consumăm ca atare sau amestecat cu orice alt suc de fructe. Pentru a obţine 
efecte maxime se va consuma înainte de masă cu o jumătate de oră prin sorbituri mici. 
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Deoarece Tahitian Noni este lichid, substanţele nutritive din ea se absorb foarte bine. Pentru a 
facilita o absorbţie rapidă, se va ţine în gură câteva clipe înainte de a fi înghiţită. 

 

Pe când ne putem aştepta la rezultate? 

Desigur acest lucru diferă de la persoană la persoană. Unii simt imediat diferenţele, la 
alţii ţine mai mult, până ce Noni va aduce ameliorări. Dar pentru oricine se recomanda să  
folosească cel puţin 3 luni, pentru a putea acţiona în toate zonele corpului. Statisticile despre 
consumatorii de noni arată că 25% dintre oameni observă ameliorare în decurs de 3 săptămâni, 
50% în decurs de 3-8 săptămâni, si restul de 25% in decurs de 8-12 săptămâni. 

 

Ce cantitate de băutură Tahitian Noni să consumăm zilnic? 

Cantitatea consumata este, bineînţeles, în funcţie de vârstă şi starea de sănătate. Primele 
trei luni este aşa numita perioadă de încărcare, timp în care corpul se saturează cu substanţele 
active Noni. În acest interval de timp vom consuma zilnic 4 linguri (2 dimineaţa, 2 seara) de 
Noni. Să nu folosim lingură de metal! Dacă cantitatea mai sus amintită nu aduce acţiunea 
benefică dorită, vom mări doza din trei în trei zile cu câte o lingură, până vom simţi acţiunea 
pozitivă. Dacă am atins rezultatul dorit, doza se va micşora treptat. După cele trei luni, doza 
pentru aşa numita perioadă de întreţinere este de 2 linguri pe zi. Cei care sunt perfect sănătoşi 
şi doresc consumarea băuturii Noni preventiv, vor consuma şi în perioada de încărcare doar 2 
linguri pe zi. 

Are băutura Tahitian Noni efecte secundare? 

Băutura Tahitian Noni este un suc de fructe 100%, foarte curat, fara nici un efect 
secundar. Orice persoană (adult sau copil), care poate consuma fructe, poate sa bea si Noni 
Juice. 

 

Compoziţia băuturii Noni 

În tabelul de mai jos prezentăm  substanţele componente, conţinute de Noni. 

 

XERONINE SCOPOLETI 

PROXERONINE MORINDADIOL 

PROXERONASE RUBIADIN 

SEROTONIN MAGNESIUM 

DAMNACANTHAL CARBONATE 

NORDAMNACANTHAL PROTEIN 

ANTHRAQULNONES SODIUM 

CARATENOIDS BIOFLAVONOIDS 

MORINDINE MORINDONE 

TERPENES SORANJIDIOL 
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PLANT STEROLS IRON 

SITOSTEROL PHOSPATE 

GLYCOSIDES RUBIADIN MME 

ALIZARIN ACETIN GLUCOP 

URSOLIC ACID MM-MA-R GLUCOP 

CAPROIC ACID CAPRLYIC ACID 

GLUCOPYRANOSE ASPERULOSIDE 

SEROTONIN PRECURSORS VITAMINS 

TRACE ELEMENTS ALKALOLDS 

ENZYMES COFACTORS 

MULTI-RECEPTOR 

ACTIVATORS 
CHLORORUBIN 

METHIONINE ALANINE 

ISOLEUCINE ARGININE 

LEUCINE CYSTEINE 

PHENLYALANINE CYSTINE 

THREONINE GLYDNE 

TRYPTOPHANE GLUTARNATE 

VALINE TYROSINE 

HISTADINE PROLINE 

 

Observaţie: Băutura Noni se poate consuma cu orice combinaţie de medicamente, în 
multe cazuri medicamentele având efect mai bun şi peste puţin timp se poate ajunge la acelaşi 
rezultat şi cu medicamente mai puţine. De multe ori Noni reduce chiar efectele secundare ale 
medicamentelor tradiţionale. 

Băutura Noni poate să aibă efecte secundare minimale. Până acum, procentajul este de 
sub 5%. Pot apare erupţii uşoare, dar care dispar în momentul încetării consumului după 
maxim 72 de ore. 

 

Atragem atenţia, ca băutura Tahitian Noni nu este un medicament, nu se prescrie 
pentru tratarea unei anumite boli şi nu înlocuieşte intervenţia medicului. 
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MAI MULTE INFORMATII IN PAGINA WEB: 

www.juicenoni.ro 
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