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Το καθημερινό συμπλήρωμα 

για μία υγιεινή διατροφή και 

έναν υγιεινό τρόπο ζωής

Είναι ένας από τους πιο 
θαυμαστούς καρπούς του κόσμου : 

Η Morinda Citrofolia
Ευδοκιμεί στην Γαλλική Πολυνησία (Ταϊτή), στο Βιετνάμ, στις 
Ινδίες, στην Χαβάη, στην Ινδονησία, στα νησιά Φίτζι και στα νησιά 
Μαρκέσας. Στην περιοχή της Ταϊτής και των νησιών Μαρκέσας 
υπάρχει το αρχαιότερο ηφαιστειογενές υπέδαφος της γης, κατά 
πολλά εκατομμύρια έτη αρχαιότερο από ότι στις άλλες περιοχές 
συγκομιδής του καρπού. 
Εδώ περιέχονται πολύ περισσότερα υψηλής ποιότητας ορυκτά 
στοιχεία ηφαιστειακής προέλευσης από οπουδήποτε αλλού. 

Έτσι ο καρπός αυτός που βλασταίνει άγρια εκεί, περιέχει πολλά 
ασυνήθιστα στοιχεία. Εδώ και πάνω από 2000 χρόνια, οι άνθρωποι που 
ζουν στην περιοχή εκτιμούν την ιδιαίτερη αξία αυτού του καρπού. 
Ήδη οι αρχαίοι κάτοικοι γνώριζαν ότι μπορούσαν να αξιοποιήσουν 
αυτό τον καρπό για πολλές χρήσεις. 
Ο καρπός χρησιμοποιείται κατ’ ευθείαν ή γίνεται επεξεργασία του 
σε χυμό. Επίσης και οι σπόροι, τα φύλλα και οι ρίζες του θάμνου, ο 
οποίος φτάνει και μέχρι το ύψος δένδρου, χρησιμοποιούνται για πολλές 
περιπτώσεις. Από αυτά τα υλικά παρασκευάζονται σήμερα θεραπευτικά 
μέσα τα οποία έχουν μεγάλη απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.



Νόνι, ο θρυλικός καρπός της Morinda Citrifolia ξεκίνησε την θριαμβευτική του πορεία

Στις 26 Αυγούστου 1768 ο James Cook ξεκίνησε από την Αγγλία το θαλάσσιο ταξίδι του με το πλοίο 
“Endeavour” για να εξερευνήσει τον νότιο Ειρηνικό, για λογαριασμό της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας. 
Το ταξίδι αυτό, και αφού παρέκαμψε το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, τον έφερε στην παραδεισένια 
Ταϊτή. Επί τρεις μήνες παρατηρούσε εκεί την ζωή των ιθαγενών, γνώρισε τον κόσμο των φυτών και των 
ζώων και χαρτογράφησε τα κοντινά νησιά, τα οποία προς τιμήν των εργοδοτών του τα ονόμασε «Νησιά 
της Εταιρείας».  
Κατά την διάρκεια εκείνου του διαστήματος ο Κουκ έγινε μάρτυρας της διεξαγωγής ενός εθίμου: το 
τατουάζ, μία επώδυνη διαδικασία κατά την οποία βουτούσαν σε χρώμα μία οδοντωτή λάμα, στερεωμένη σε 
μία ξύλινη ράβδο, και με ένα δυνατό χτύπημα την κάρφωναν βαθιά στο δέρμα για να δημιουργήσουν έτσι 
διάφορα σχήματα στην επιφάνεια του σώματος. Τα σχήματα αυτά δεν εξέφραζαν μόνο τα καθιερωμένα 
πρότυπα ομορφιάς των ιθαγενών, αλλά ήταν επίσης και τα σύμβολα της ενηλικίωσης και δήλωναν επίσης 
και την φυλετική καταγωγή. Επεξεργάζονταν τα διάφορα μέρη του σώματος με αυτή την διαδικασία, για 
όσο διάστημα χρειαζόταν, μέχρι να ολοκληρωθεί το ζωντανό έργο τέχνης.
Επειδή οι πληγές χρειάζονταν τέσσερις εβδομάδες για να θεραπευτούν, οι Πολυνήσιοι χρησιμοποιούσαν 
έναν πολτό από τα φύλλα ενός θάμνου, για την καταστολή των πόνων, για την παύση της αιμορραγίας και 
για την απολύμανση. Τα φύλλα της Morinda Citrifolia! Ο εξερευνητής Κουκ δεν έδωσε σ’ αυτό το γεγονός 
καμία ιδιαίτερη σημασία, μια και βρισκόταν καθ’ οδόν για να ανακαλύψει πολύτιμα μέταλλα και άλλους 
θησαυρούς για λογαριασμό της αυτοκρατορίας. Έτσι λοιπόν το μυστικό της Morinda Citrifolia, της οποίας 
ο καρπός ονομάζεται Νόνι, έμεινε για σχεδόν  άλλα 227 χρόνια κρυμμένο. Όχι μικρότερο από το μυστικό 
γύρω από τον καρπό Νόνι, είναι και το μυστήριο που καλύπτει την καταγωγή των πρώτων κατοίκων της 
Πολυνησίας. Πολλοί ερευνητές έχουν την άποψη ότι ναυτικοί από την Ινδονησία κατέκτησαν τον νότιο 
Ειρηνικό, και στην παραπέρα πορεία τους μέσα στον ωκεανό αναμείχθηκαν στην πορεία του χρόνου με 
άλλες εθνικές ομάδες. Στα διπλά κανώ, τα οποία ήταν κατάλληλα για πλοήγηση στο ανοιχτό πέλαγος 

Ένα μυστικό φυλαγμένο εδώ



υπήρχε θέση για περισσότερες από μία οικογένειες, για μικρές καλύβες και για εστίες φωτιάς. Φόρτωναν 
επίσης και ζώα καθώς και διάφορα χρήσιμα φυτά. Πριν από όλα τα άλλα, ο καρπός Νόνι ήταν πάντα μαζί 
ανάμεσα στα άλλα εφόδιά τους. 
Έτσι λοιπόν, και ήδη πριν από 2000 χρόνια ήταν γνωστές οι ευεργετικές επιδράσεις αυτού του καρπού 
στον ανθρώπινο οργανισμό. Με την πάροδο του χρόνου η Morinda Citrifolia εξαπλώθηκε συνολικά σε όλη 
την περιοχή του Ειρηνικού. Από τη μία, την μετέφεραν οι Πολυνήσιοι από νησί σε νησί και από την άλλη, 
οι ιδιαίτερα ανθεκτικοί σπόροι του φυτού επέπλεαν χιλιάδες χιλιόμετρα στον ωκεανό και όταν τα κύματα 
τους έφερναν σε κάποια ακτή άρχιζαν γρήγορα να βλασταίνουν. 
Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό που κρύβεται πίσω από αυτό το ελιξίριο ζωής των νοτίων θαλασσών, 
το οποίο ξεκίνησε την πορεία του θριάμβου στο δυτικό ημισφαίριο και το οποίο αποτελεί ένα βασικό 
συστατικό της πολυνησιακής φυσικής θεραπείας; Φαίνεται ότι κανείς άλλος δεν είναι σε θέση να δώσει 
μία ολοκληρωμένη απάντηση  σ’αυτό το ερώτημα, εκτός από τους μάγους – θεραπευτές “Kahuna”, τους 
οποίους δεν χρειάζεται να τους πείσει κανείς για τα προτερήματα του καρπού Νόνι. Παρ’ όλα αυτά 
όμως η επιστήμη αρχίζει να ασχολείται με τον καρπό Νόνι, αφού πλέον χιλιάδες μαρτυρίες βελτίωσης 
προβλημάτων υγείας κεντρίζουν την προσοχή μας.
Ο Δρ. Ιατρικής Neil Solomon, ένας αναγνωρισμένος ειδικός στο πεδίο της ιατρικής, της υγιεινής διατροφής 
και της διατροφικής θεραπείας, ανέλυσε πολλές εκθέσεις γιατρών, χρηστών και κλινικών εξετάσεων για 
να αποκρυπτογραφήσει τον μύθο γύρω από τον καρπό Νόνι 
Αξιολόγησε τα στοιχεία και τα δεδομένα σ’ένα σύνολο πάνω από 10.000 ανθρώπων που χρησιμοποίησαν 
τον καρπό Νόνι. “ Όταν είδα τα εκτιμημένα στοιχεία αναρωτιόμουν κάθε φορά: - Πως είναι δυνατόν να 
μπορεί ο καρπός Νόνι να βοηθάει τόσο πολλούς ανθρώπους με τόσο διαφορετικά προβλήματα υγείας ; ”  
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι εντυπωσιακά. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, το 78% όλων των χρηστών 
του καρπού Νόνι κατέθεταν ότι ο χυμός τους βοήθησε με κάποιο τρόπο να αισθάνονται καλύτερα. Με 
τον καιρό βγαίνουν αμέτρητοι μύθοι και θρύλοι γύρω από αυτόν τον καρπό, τόσο που είναι δύσκολο να 
τα πιστέψει κανείς, τουλάχιστον αυτό ισχύει για την δυτική Ιατρική, η οποία βρίσκεται πολύ μακριά από 
ολιστικές γνώσεις και απόψεις. Φαίνεται όμως να υπάρχει κάτι το αληθές στις τόσες πολλές διηγήσεις για 
την αναζωογονητική επίδραση αυτής της νέας ανακάλυψης από την Πολυνησία.
Η Morinda Citrofolia με την τόσο σεμνή εμφάνιση είναι ένα πραγματικό θαύμα αποδοτικότητας και 
αναζωογονητικής δράσης. Αν ριζώσει μία φορά στην ηφαιστειακή γη, ο άγριος αυτός θάμνος μπορεί να 
φτάσει μέχρι και τα οκτώ μέτρα ύψος και αρχίζει να βγάζει καρπούς. Και αυτό το κάνει με τέτοια ένταση 
που μπορεί να φτάσει μέχρι 12 ή και 14 συγκομιδές ετησίως ενώ ταυτόχρονα οι καρποί μεγαλώνουν σε 
διαφορετικά στάδια ωρίμανσης,  έτσι ώστε ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου να υπάρχουν πάντα 
ώριμοι καρποί. Οι ώριμοι καρποί γνωρίζονται από το γαλακτερό άσπρο χρώμα τους και από την οσμή 
τους, η οποία θυμίζει οσμή τυριού. Από αυτούς παρασκευάζεται ένας πολτός, ο αποκαλούμενος “πουρές  
Νόνι”, ο οποίος αποτελεί την βάση για μία ολόκληρη σειρά προϊόντων Νόνι, τα οποία την στιγμή αυτή 
κατακτούν την αγορά.

Είναι όμως ο καρπός Νόνι πάντα ο ίδιος καρπός Νόνι στην ουσία του;
Σύμφωνα με τον Dr. Scott Gerson: “Η Morinda Citrofolia που ευδοκιμεί στην γαλλική Πολυνησία περιέχει 
20% περισσότερα θρεπτικά συστατικά από όλους τους άλλους καρπούς Νόνι που ευδοκιμούν σε άλλα μέρη 
της γης”. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό το “ουράνιο δώρο”, όπως το αποκαλούν μερικοί, 
παρέμενε κρυμμένο, λες και δεν είχε έρθει ο χρόνος για να ανακαλυφθεί από τον έξω κόσμο. Υπήρξαν 
διάφορες καταγραφές σε ντοκουμέντα, περιγραφές και αμυδρές επαφές με τον έξω κόσμο. Το ζενίθ 
της ανόδου της δημοτικότητας του καρπού Νόνι ήταν η καταγραφή του στον «οδηγό επιβίωσης» του 
αμερικανικού στρατού στα μέσα της δεκαετίας του ’50.
Την ίδια περίοδο ο Dr. Ralph Heinicke, ο οποίος είναι σήμερα ο κατ’ εξοχήν ειδικός στο θέμα του καρπού 
Νόνι, άρχισε να ασχολείται με τον παραδείσιο αυτό καρπό. Στις  έρευνές του ανακάλυψε στην Νόνι 
το αλκαλοεϊδές Xeronine (Ξερονίνη) καθώς και τα ένζυμα Proxeronine (Προξερονίνη) και Proxeronase 
(Προξερονάση). 
Ένα καταπληκτικό επιστημονικό φαινόμενο, λόγω του γεγονότος ότι ο χυμός του καρπού Νόνι περιέχει 
800 φορές περισσότερα ένζυμα από ότι ο ανανάς, ο οποίος λόγω του υψηλού περιεχομένου του σε 
ένζυμα κατέχει ήδη μία περίοπτη θέση σε χρήση στον φυσικό – εναλλακτικό χώρο. Σα να είχε αφαιρεθεί 
κάθε εμπόδιο για προχωρήσει η έρευνα, επιστήμονες σε όλο τον κόσμο άρχιζαν να ασχολούνται και να 
ανταλλάσσουν απόψεις ακόμη και να φιλονικούν σχετικά με τη ζωτική σημασία αυτής της ανακάλυψης.  

και   χιλιάδες  χρόνια !



Η ιστορία του καρπού ΝΟΝΙ της Ταϊτής
Ένα μεγάλο γυάλινο βάζο, γεμάτο με έναν μαύρο χυμό  φτάνει στο γραφείο του John Wadsworth. 
Αυτό συμβαίνει σε μία περίοδο οικονομικής στενωπού στην ζωή του. Αυτός και ο συνέταιρός 
του Stephen Story είχαν μόλις αφήσει πίσω τους μία αποτυχημένη επιχείρηση και βρισκόταν 
στο στάδιο έρευνας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Σε αυτή λοιπόν τη  στιγμή μαθαίνει 
για έναν καρπό από την Ταϊτή που ονομάζεται «νόνο». Του είχανε διηγηθεί ότι οι ιθαγενείς 
χρησιμοποιούσαν αυτόν τον καρπό με πάρα πολλούς τρόπους. Από περιέργεια παρήγγειλε να 
του στείλουν ένα δείγμα.
Αυτό που παρέλαβε δεν ήταν ένα τυπικό σωστά αποστειρωμένο και πακεταρισμένο δείγμα. Το 
βάζο ήταν γεμισμένο με έναν μαύρο χυμό με άσχημη εμφάνιση, μαζί ήτανε και ένας μικρός 
καρπός, μερικά φύλλα και ένα κλωνάρι.
Το δείγμα ήτανε τόσο ασυνήθιστο και ιδιαίτερα αηδιαστικό, ώστε ο John δεν ήξερε τι ακριβώς να 
το κάνει. Όταν μετά από μερικές ημέρες άνοιξε το καπάκι αυτού του αηδιαστικού δείγματος μία 
απίστευτα αηδιαστική οσμή γέμισε τον χώρο.
Από σκέτη περιέργεια και μόνο και με μία μεγάλη δόση χιούμορ κατάφερε τις επόμενες εβδομάδες  
να πείσει αρκετούς γνωστούς του να γίνουν «πειραματόζωα» και να δοκιμάσουν την παράξενη 
ουσία από το μυστηριώδες βάζο. Οι γνωστοί του όμως συμφώνησαν μόνο υπό τον όρο ότι θα 
συμμετείχε και αυτός ο ίδιος.
Το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό. Παρόλο που ήταν δύσκολο να συνηθίσεις την γεύση, οι 
περισσότεροι δήλωσαν ότι ο χυμός τους έκανε πράγματι καλό και το καλύτερο ήταν ότι ήθελαν 
κι’ άλλο! 
Βασιζόμενος σε αυτά τα θετικά αποτελέσματα ο John ταξίδεψε στην Ταϊτή για να συνεχίσει τις 
έρευνες πάνω σ’ αυτόν τον καρπό. Χρησιμοποιώντας έναν διερμηνέα ρώτησε πολλούς ανθρώπους 
στο δρόμο. Έμεινε έκπληκτος από το πλήθος και την ποικιλομορφία των εμπειριών που του 
κατατέθηκαν, από το εύρος των περιπτώσεων χρήσης και από τις ρίζες που είχε αυτό το φυτό 
στις παραδόσεις του πολιτισμού της Πολυνησίας, και για τον λόγο αυτό θέλησε να συλλέξει 
περισσότερες πληροφορίες.
Οι έρευνές του τον οδήγησαν πολύ πίσω στην ιστορία αυτών των ανθρώπων. Εδώ και ήδη πάνω 
από 2000 χρόνια οι λαοί της Πολυνησίας χρησιμοποιούσαν το «Νόνο» για να πλουτίσουν την 
καθημερινή τους ζωή. Μίλησε με μέλη της κυβέρνησης που ήταν ειδικευμένα στην βοτανική και 
στο φυτικό βασίλειο των νησιών και έμαθε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση στις αρχές της δεκαετίας 
του ΄40 είχε υποδείξει το «Νόνο» σαν τροφή, ιδιαίτερα μόνο για το στρατιωτικό προσωπικό. Οι 
ιθαγενείς αντίθετα έτρωγαν αυτόν τον καρπό μόνο σε περιόδους πείνας.
Ταξίδεψε στα διάφορα νησιά ψάχνοντας να βρει τις ανάλογες ποσότητες που θα επαρκούσαν 
ώστε να στήσει και να τροφοδοτεί μία επιχείρηση. Του είπαν ότι οι κάτοικοι των νησιών Μαρκέσας 
μιλούσαν συνέχεια για μεγάλες ποσότητες του καρπού «Νόνο». 
Με μεγάλες ελπίδες, με δύο διερμηνείς και πολλές αποσκευές και παρά το οικονομικό ρίσκο, ο 
John ξεκίνησε με ένα αεροπλάνο για την Γαλλική Πολυνησία. Όταν έφτασαν στην Ταϊτή πήραν 
ένα παλιό αεροπλάνο των 20 θέσεων με κατεύθυνση τα νησιά Νούκα-Χίβα.
Μετά από τέσσερις ώρες ταξιδιού με ένα τζιπ σε έναν κακοτράχαλο δρόμο έφτασαν σε μία μικρή 
καλύβα που είχε μόνο ένα δωμάτιο. Εκεί θα έμεναν 3 ημέρες. Ένα μεγάλο πανί κατά μήκος 
της καλύβας τους χώριζε από την οικογένεια που έμενε εκεί. Η ζέστη ήταν μεγάλη. Είχε πολλά 
έντομα και ο John ήταν εξαντλημένος και απογοητευμένος.
Αποδείχτηκε ότι «Νόνο» στα νησιά Μαρκέσας σημαίνει κουνούπι. Πολλά τσιμπήματα από αυτά τα 
έντομα μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να αρρωστήσουν. Η λέξη που περιγράφει τον καρπό 
είναι «Νόνι». Στη Ταϊτή «Νόνο» σημαίνει τον καρπό και «Νόνι» το κουνούπι, στα νησιά Μαρκέσας 
είναι ακριβώς το αντίθετο.
Ο John, αντί να αρχίσει να οικτίρει τον εαυτό του γι’ αυτήν την άσχημη κατάσταση, αποφάσισε να 
κάνει το καλύτερο δυνατό. Μάζεψε όλους τους αγρότες μίας περιοχής ελπίζοντας να τους πείσει 



να καλλιεργήσουν Νόνι. Εκείνοι αντέδρασαν με γέλια. Κανείς τους δεν ήθελε να καλλιεργήσει 
αυτό το φυτό που βρωμούσε. 
Τις επόμενες δυόμιση ημέρες ο John μαζί με τους δύο διερμηνείς του, περιφέρονταν στο νησί 
ψάχνοντας για Νόνι. Από ότι φαινόταν, στο νησί δεν υπήρχαν αρκετές ποσότητες του καρπού.
Όταν μετά από μία κοπιαστική ημέρα έρευνας γύριζαν στην πόλη, σταμάτησαν το τζιπ σε ένα 
ύψωμα για να ξεμουδιάσουν. 
Ο John γοητεύτηκε από ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Ο ουρανός  είχε καλυφθεί από πανέμορφες 
πορτοκαλιές και κόκκινες αποχρώσεις. Η άποψη ήταν τόσο επιβλητική, που ο John μαγεύτηκε. 
Ενώ παρατηρούσε αυτό το τόσο όμορφο σκηνικό, τα μάτια του θαμπώθηκαν από κάτι που 
βρισκότανε στην κοιλάδα μπροστά του. Παρακολουθώντας τις ακτίδες του ηλίου είδε ότι το φώς 
αντανακλώνταν σε μεγάλα φύλλα. Τα φύλλα αυτά ανήκαν σε κάποια δένδρα – σε δένδρα Νόνι! 
Η κοιλάδα ήταν γεμάτη με τα πολυπόθητα δένδρα Νόνι!   
Στην θέα της κοιλάδας του ήρθε η ακόλουθη σκέψη : « Αυτό το προϊόν της φύσης έμεινε κρυμμένο 
από τον κόσμο και τώρα ήρθε η ώρα να το προσφέρουμε στον κόσμο. Αυτό θα αλλάξει την ζωή 
εκατομμυρίων ανθρώπων. Θα αλλάξει επίσης και την ζωή των ανθρώπων στην Πολυνησία». 
Αυτό το γεγονός ήταν και το σημείο αλλαγής της ζωής του John, Παρά τα ειρωνικά γέλια και τα 
ζηλόφθονα σχόλια των άλλων θα συνέχιζε, για να πραγματοποιήσει αυτό το όραμα. Αυτό που 
έψαχνε δεν ήταν πλέον μόνο μία επικερδής δουλειά, είχε μετατραπεί σε μία αποστολή ζωής.
Από εκείνη την ημέρα πολλοί ομοϊδεάτες συνέπραξαν μαζί του για να δώσουν ζωή σε αυτό το 
όραμα. Ο καρπός Νόνι επηρεάζει πλέον και διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή 
πολλών ανθρώπων. Από μία κατάσταση μεγάλης οικονομικής απελπισίας και από ένα μπουκάλι 
γεμισμένο με έναν χυμό που μύριζε απαίσια μας αποκαλύφθηκε το θαύμα του καρπού ΝΟΝΙ της 
Ταϊτής !





Ο καρπός ΝΟΝΙ - Morinda citrifolia
Πριν από 2000 χρόνια η σημερινή Γαλλική Πολυνησία κατοικήθηκε από τους πρώτους 
της κατοίκους. Αυτοί ήδη πριν από ολόκληρες γενεές γνώριζαν τις θαυμαστές 
ιδιότητες του καρπού Νόνι.

Ο πιο αποδοτικός και περιεκτικός σε ουσίες καρπός βγαίνει επίσης εδώ, στα 
αμέτρητα νησιά γύρω από την Ταϊτή – έναν από τους τελευταίους παραδείσους 
στον πλανήτη μας.
Μέχρι πριν από λίγο καιρό ο καρπός Νόνι ήταν σχετικά άγνωστος, εκτός της περιοχής 
των απομακρυσμένων αυτών νησιών.

Μόνον εδώ και λίγο καιρό γίνονται σε ολόκληρο τον κόσμο πειράματα, όπου 
ερευνούνται οι θαυμαστές δυνατότητες του καρπού, ως προς το γιατί η φύση 
καθόρισε αυτόν τον καρπό για να βοηθήσει το ανθρώπινο σώμα.

Το φυτό ΝΟΝΙ (Morinda Citrifolia) εγκρίθηκε με την επίσημη βεβαίωση της Επιτροπής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν νέο είδος τροφής, καινοτόμος τροφή (Novel Food), 
δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είναι απόλυτα ασφαλής τροφή και δεν περιέχει κανενός 
είδους δηλητηριώδη συστατικά.





Ο τρόπος δράσης του χυμού ΝΟΝΙ
Έναν καταλυτικό ρόλο στην παραγωγή και στην άψογη λειτουργία των κυττάρων 
καθώς και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου σώματος παίζει η αλκαλοεϊδής χημική 
ένωση Xeronine (Ξερονίνη). 
Παράγεται στο παχύ έντερο, όπου λαμβάνει χώρα μία χημική αντίδραση μεταξύ 
των ουσιών Proxeronine (Προξερονίνη, η οποία εμπεριέχεται σε μεγάλη αφθονία 
στον καρπό ΝΟΝΙ) και Proxeronase (Προξερονάση, μία ουσία που παράγει το σώμα 
μας). 

Με την τακτική κατανάλωση του χυμού TAHITIAN NONI προξενείται στο σώμα, σε 
μοριακό επίπεδο, η δημιουργία κυττάρων αρίστης ποιότητας και κατάστασης. 

Οι λεπτές κυτταρικές μεμβράνες γίνονται πιο ευκίνητες και τα ανοίγματα που 
επιτρέπουν την διέλευση των θρεπτικών ουσιών γίνονται μεγαλύτερα. 

Αυτός ο τρόπος δράσης είναι μοναδικός, μιας και δεν είναι γνωστός κάποιος άλλος 
καρπός ή κάποια άλλη τροφή ή κάποιο άλλο συμπλήρωμα διατροφής που να έχει 
αυτές τις ιδιότητες.



Προσωπικές εμπειρίες χρηστών
Έκθεση εμπειρίας, σε περιστατικό νευροδερματίτιδας

Ο γιος μας Στέφαν, γεννημένος στις 19.04.91. ήταν στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του πάντα υγιής και χωρίς παθήσεις. 
Σε ηλικία δύο περίπου ετών άρχισαν τα βάσανά του με μία ασθένεια, την οποία όλοι οι γιατροί που επισκεφθήκαμε (οικογενειακός 
γιατρός, παιδίατρος, δερματολόγος) στο Βάνγκεν, στο Ράβενσμπουργκ, στο Βάϊνγκάρντεν, στην παιδιατρική κλινική του 
Ράβενσμπουργκ, στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Ουλμ, στην δερματολογική κλινική του πανεπιστημίου του Ουλμ και σε πολλές 
άλλες, την διέγνωσαν ως νευροδερματίτιδα. Ο μικρός έχει κάνει όλα τα γνωστά τεστ αλλεργίας και μέχρι τώρα, σε ηλικία οκτώ 
ετών, χωρίς κανένα απτό αποτέλεσμα. Κάθε φορά η διάγνωση είναι νευροδερματίτιδα και η εξήγηση ότι εδώ δεν μπορούν να 
γίνουν πολλά πράγματα.

Το παιδί είχε πολύ έντονες κοκκινίλες στα πέλματα, οι οποίες δημιουργούσαν σχισμές οι οποίες με την σειρά τους έκαναν το 
δέρμα να σχίζεται. Σχηματίζονταν βαθιές σχισμές οι οποίες πολλές φορές αιμορραγούσαν, έτσι ώστε ορισμένες φορές μπορούσε 
να περπατάει μόνο με πολύ μεγάλους πόνους. Πολλές φορές βάδιζε μόνο με τις φτέρνες. 

Το δέρμα ήταν τελείως ξερό και συνεχώς ξεκολλούσαν μεγάλα κομμάτια δέρματος. Ήταν όπως όταν ένα φίδι αλλάζει το δέρμα 
του. Η θεραπεία του εδώ και έξι χρόνια: τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα επάλειψη με λιπαρή αλοιφή, μπάνια ποδιών, και όταν 
η κατάσταση χειροτέρευε, επάλειψη με αλοιφή με μεγάλη περιεκτικότητα κορτιζόνης. Όταν όλα αυτά δεν μπορούσαν πλέον να 
βοηθήσουν, και η κατάσταση γινόταν όλο και πιο χειρότερη, έπρεπε να περάσουμε και στην χρήση ακόμη και χαπιών κορτιζόνης. 
Επειδή όμως γνωρίζαμε τις παρενέργειες της κορτιζόνης διστάζαμε να αρχίσουμε με την χρήση. 

Μετά ήρθε η αλλαγή, τον Ιανουάριο 1999. Ο φίλος μου Dieter Wolfmiller από το Ουλμ μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι είχε βρει 
ίσως κάτι για τα πόδια του Στέφαν αλλά και μια καλή δουλειά για μένα. Εγώ του απάντησα ότι η δουλειά δεν με ενδιαφέρει και 
ότι θα ήμουνα πιθανώς έτοιμος να συστήσω τον χυμό παραπέρα, μόνο αν θα είχε κάποια βελτίωση ο Στέφαν.

Είχαμε δοκιμάσει ήδη πολλά άλλα παρασκευάσματα και σκεφτήκαμε ότι ένα παραπάνω δεν θα πείραζε. Παραγγείλαμε ένα κιβώτιο 
χυμούς Νόνι και ο Στέφαν άρχισε, με απέχθεια, να τον πίνει. Η δόση ήταν δύο ουζοπότηρα την ημέρα. Μετά από 6–8 εβδομάδες 
υποχώρησαν οι κοκκινίλες και μετά από άλλους 3–4 μήνες σταμάτησε να ξεκολλάει το δέρμα και οι σχισμές εξαφανίστηκαν. 

Ο Στέφαν συνεχίζει τώρα να πίνει τον χυμό κανονικά, δύο μεγαλύτερα ποτηράκια την ημέρα, γιατί νοιώθει ότι ο χυμός τον κάνει 
να νοιώθει καλά.

Χθες, στις 14.07.99 εγώ και η γυναίκα μου αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την εταιρεία Νόνι ενεργά και από επαγγελματικής 
πλευράς και να την συστήσουμε στον καθένα.

Ευχαριστούμε τον Dieter, την Morinda και τον χυμό Νόνι.

Νόρμπερτ, Μανουέλλα και Στέφαν Σ.
   
( Δύο φωτογραφίες : αριστερά τα πέλματα του Στέφαν με νευροδερματίτιδα, δεξιά τα πέλματα θεραπευμένα )   



Προσωπικές εμπειρίες χρηστών
Έκθεση εμπειρίας, σε περιστατικό νευροδερματίτιδας

Ο γιος μας Ντάνιελ είναι επτά χρονών και πάσχει εδώ και δύο χρόνια, σύμφωνα με τις ιατρικές διαγνώσεις, από 
νευροδερματίτιδα.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα η ασθένεια εμφανίζεται σε τακτικά διαστήματα περίπου κάθε τρεις με τέσσερις εβδομάδες. Μετά 
από συνεννόηση με τον γιατρό, επαλείφαμε τα συγκεκριμένα μέρη του δέρματος με μία αλοιφή που περιείχε κορτιζόνη. Μετά 
από δύο ημέρες επέρχονταν μία προσωρινή βελτίωση. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2000 άκουσα από έναν γείτονά μου για τον 
χυμό Tahitian NONI. 

Στις 20.12.2000 ο Ντάνιελ ήπιε για πρώτη φορά 20ml και μετά από τρεις ημέρες η δόση αυξήθηκε σε 80ml την ημέρα (2x2 
ουζοπότηρα).  
Το πρωί σε άδειο στομάχι και το απόγευμα τρεις ώρες μετά το φαγητό. Συγχρόνως ο μικρός έδειξε και μεγάλη εγκράτεια, και για 
το διάστημα αυτό δεν έτρωγε γλυκά ούτε έπινε λεμονάδες. Αντί γι’ αυτά ο Ντάνιελ έπινε πολύ νερό. Την αλοιφή με την κορτιζόνη 
την κόψαμε τελείως. 
Μία μέρα μετά από την αύξηση της δόσης η ασθένεια εμφανίστηκε με μια πολύ έντονη μορφή. Στην αρχή στον λαιμό και στο 
στήθος, λίγο αργότερα σε ολόκληρο το σώμα, ιδιαίτερα στους μηρούς.
Αυτή η έξαρση συνοδευόταν και από έντονη φαγούρα στην διάρκεια της νύχτας.
Την δωδέκατη ημέρα ήλθε η αλλαγή προς το καλύτερο.

Με την βοήθεια πολλών γνωστών, μέσα στους οποίους ήταν και μία φίλη που είχε και η ίδια εμπειρία της με νευροδερματίτιδα, 
περάσαμε πιο εύκολα την δύσκολη περίοδο της έξαρσης της ασθένειας. Παρόλα αυτά όμως χρειάστηκε μεγάλη δύναμη θέλησης 
και αρκετή αντοχή.
Σήμερα και μετά από περίπου έξι εβδομάδες η νευροδερματίτιδα του Ντάνιελ έχει εξαφανιστεί τελείως. 

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι ο χυμός Tahitian NONI επέφερε την θεραπεία στον Ντάνιελ. 
Όλη μας η οικογένεια εκφράζει τις ευχαριστίες της για το ότι γνώρισε αυτόν τον χυμό. 

Schαferei, 05.Φεβρουαρίου 2001.

Χρίστα Χ. και η οικογένεια

(Τρείς φωτογραφίες : Οι δύο αριστερές με νευροδερματίτιδα, η δεξιά με τον Ντάνιελ θεραπευμένο)



Προσωπικές εμπειρίες χρηστών
1η Έκθεση των εμπειριών μας σαν χρήστες

Ονομάζομαι Γκάμπυ Στόρμαν και έχω μία κόρη 15 ετών. Η κόρη μου Σαμπρίνα αρρώστησε βαριά σε 
ηλικία 11 ετών. Μετά από πολύ καιρό, πολλές επισκέψεις σε γιατρούς, μερικές εισαγωγές σε κλινικές, 
καθώς και μερικές λανθασμένες διαγνώσεις δεν στάθηκε δυνατόν να αποφύγουμε άλλη μία εισαγωγή σε 
νοσοκομείο. Το μαρτύριο διήρκησε μέχρι και την σημερινή ημέρα, γιατί όταν η Σαμπρίνα έγινε 13 ετών 
της διαγνώστηκε όγκος στον εγκέφαλο (εγκεφαλικό α-στέλεχος) ο οποίος επεκτεινόταν μέχρι τον μυελό 
των οστών. Μέχρι σήμερα κάναμε αμέτρητες χημειοθεραπείες, παρόλα αυτά όμως ο όγκος δεν σταμάτησε 
να αυξάνεται. Γύρω από τον όγκο σχηματίστηκε επιπλέον και ένα οίδημα.

Οι γιατροί κάνουν τις χημειοθεραπείες ακόμη, μόνο και μόνο για να μην μεγαλώνει ο όγκος ακόμη πιο 
γρήγορα... Μου είπανε ότι για το μοναδικό μου παιδί δεν υπάρχει καμία ελπίδα. 
Ένα συνοδευτικό σύμπτωμα του όγκου είναι ότι η θέση του είναι τέτοια που πιέζει ακριβώς τα νεύρα που 
διακλαδώνονται στον εγκέφαλο. Λόγω αυτού του γεγονότος εμφανίζεται και μία μερική παραλυσία της 
δεξιάς πλευράς καθώς και μία βλάβη των νεύρων της κατάποσης, αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος δεν 
μεταβιβάζει πλέον την εντολή της κατάποσης. Για τον λόγο αυτό εμφυτεύτηκε στην Σαμπρίνα μία συσκευή 
Peck για μπορεί να καταπίνει. 

Εξαιτίας των πολλών χημειοθεραπειών, όπως σε όλους τους ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτήν την 
θεραπεία οι τιμές του αίματος έχουν πέσει τελείως χαμηλά, γεγονός που επηρεάζει και το ανοσοποιητικό 
της σύστημα. Έτσι συνέβη κα το γεγονός ότι ο οργανισμός της Σαμπρίνα απέβαλλε την εμφυτευμένη 
συσκευή. Γύρω από την συσκευή αυτή δημιουργήθηκε μία μολυσμένη και πυώδης πληγή, έτσι ώστε αυτή 
μετά από 3 εβδομάδες έπρεπε να αφαιρεθεί. Εν τω μεταξύ μέσω ενός γνωστού μας, του κυρίου Roth, 
μάθαμε για τον χυμό ΝΟΝΙ και μέσω αυτού γνωρίσαμε στις 5.10.2001 τον Πέτερ Άϊζελε, ο οποίος μας είπε 
πολλά για τον χυμό αυτό.

Μία μέρα μετά την αφαίρεση της συσκευής για την κατάποση, στις 7.10. η Σαμπρίνα άρχισε για πρώτη 
φορά να πίνει τον χυμό TAHITIAN NONΙ και πιστεύω ότι από τότε άλλαξε κάτι στην ζωή μας. Ήδη μετά από 
τα πρώτα 100 ml του χυμού η Σαμπρίνα ένοιωσε μία αλλαγή. Την Τρίτη, δηλαδή μετά από την κατανάλωση 
300ml χυμού, η πληγή είχε κλείσει και είχε θεραπευτεί. Ο Πέτερ μας είχε κάνει ένα πλάνο δοσολογίας για 
τις πρώτες ημέρες. Αρχίσαμε με 3 x 60 ml  και την 4η και 5η ημέρα έδινα στην Σαμπρίνα περίπου 400 –420 
ml ημερησίως. Την 5η ημέρα πήγαμε για τις  εβδομαδιαίες εξετάσεις αίματος, και οι γιατροί, όπως επίσης 
και εγώ και η Σαμπρίνα, μείναμε κατάπληκτοι. Την ημέρα εκείνη η Σαμπρίνα ήταν εμφανώς καλύτερα. 
Τους τελευταίους 11 μήνες η Σαμπρίνα έπρεπε να κάνει κάθε εβδομάδα χημειοθεραπεία. Εδώ παραθέτω 
τις τιμές αίματος πριν την χρήση του χυμού ΝΟΝΙ  και τις τιμές με τον χυμό ΝΟΝΙ  :

Λευκά αιμοσφαίρια : πριν : μεταξύ 600 και 1500    
                                 μετά 5 ημέρες : περίπου 7000
Αιμοπετάλια :            πριν : μεταξύ 15 και 48          
                                 μετά 5 ημέρες : περίπου 223
Τιμές ΗΒ :                 πριν : μεταξύ 6,8 και 9           
                                 μετά 5 ημέρες : περίπου 11,8 

Οι τιμές αίματος παραμένουν σταθερές μέχρι σήμερα, η Σαμπρίνα δεν χρειάζεται πλέον ξένο αίμα, και 
τα προαναφερθέντα προβλήματα κατάποσης  βελτιώθηκαν. Επίσης βελτιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και οι 
παραλυσίες της δεξιάς πλευράς.



Το ότι εξαφανίστηκαν τα προβλήματα κατάποσης και το ότι τα φαινόμενα παραλυσίας βελτιώθηκαν 
σημαντικά, μας κάνει να υποθέτουμε ότι υποχώρησε η πίεση στα νεύρα του εγκεφάλου, πράγμα που θα 
σήμαινε ότι ο όγκος αντέδρασε και ίσως να έγινε και μικρότερος. Αυτά όμως είναι απλώς η προσωπική 
μας διάγνωση, σίγουροι θα είμαστε τελικά μετά από μία εξέταση MRT (Τομογραφία), κάτι που οι γιατροί 
προς το παρόν δεν θεωρούν απαραίτητο.

Αυτά είναι για μας τα πρώτα βήματα  μίας βελτίωσης.

Η γενική κατάσταση της Σαμπρίνα άλλαξε σημαντικά. Πριν από μήνες ήταν ελάχιστοι οι άνθρωποι με τους 
οποίους μιλούσε. Ήταν χωρίς διάθεση, άφηνε να της κάνουν όλα όσα έπρεπε να γίνουν, ήταν όμως σαν 
ένα φυτό. Από την πρώτη όμως ημέρα που πήρε τον χυμό ΝΟΝΙ άρχισε να γίνεται όλο και πιο ευδιάθετη. 
Σήμερα εκφράζει την επιθυμία να βγει μαζί μου για ψώνια. Μιλάει με ανθρώπους με τους οποίους πρώτα 
ούτε μίλαγε, ούτε καν αντιδρούσε. Όλοι όσοι την γνωρίζουν διαπιστώνουν ότι είναι πάλι ένα χαρούμενο 
παιδί.

Στις 9.11.2001 ζήτησε να έρθει μαζί μας στην συνάντηση των «ανθρώπων της ΝΟΝΙ». Εκείνο το απόγευμα 
μίλησε για πρώτη φορά με περισσότερες από δύο κουβέντες με τον Πέτερ. μάλιστα του διηγήθηκε και 
ανέκδοτα για ξανθιές.

Κλείνοντας θέλω να πω ότι η κατάσταση της Σαμπρίνα βελτιώθηκε σημαντικά με τον χυμό ΝΟΝΙ και ότι 
είμαστε ευτυχείς που γνωρίσαμε αυτόν τον χυμό και τον Πέτερ.
(Αρχές Νοεμβρίου 2001) 

(Δύo φωτογραφίες : Αριστερά : Η Σαμπρίνα τέλη Σεπτεμβρίου. 2001, δεξιά : αρχές Οκτ. 2001)o φωτογραφίες : Αριστερά : Η Σαμπρίνα τέλη Σεπτεμβρίου. 2001, δεξιά : αρχές Οκτ. 2001) φωτογραφίες : Αριστερά : Η Σαμπρίνα τέλη Σεπτεμβρίου. 2001, δεξιά : αρχές Οκτ. 2001)



Προσωπικές εμπειρίες χρηστών
2η Έκθεση των εμπειριών μας σαν χρήστες

Σήμερα, αρχές Δεκεμβρίου 2001, οι τιμές αίματος της Σαμπρίνα έπεσαν πάλι, πράγμα το οποίο 

πιστεύουμε ότι οφείλεται στην τελευταία χημειοθεραπεία. Παρόλα αυτά όμως οι τιμές είναι ακόμη 

πολύ καλύτερες από ότι πριν την χρήση του χυμού ΝΟΝΙ.

Είναι πλέον φανερό ότι η κατάσταση της Σαμπρίνα χειροτερεύει κατά την διάρκεια της 

χημειοθεραπείας και ότι ο όγκος μεγαλώνει παρ’ όλη την χημειοθεραπεία. Η Σαμπρίνα πίνει 

ασταμάτητα τον χυμό ΝΟΝΙ, ακόμη και όταν κάνει χημειοθεραπεία. Μετά την τελευταία φορά 

ήταν πολύ άσχημα, τώρα όμως αναλαμβάνει πάλι δυνάμεις με τον χυμό. Είναι φανερό ότι ο χυμός 

ΝΟΝΙ της κάνει καλό.

Σε μία συζήτηση με τους γιατρούς αποφασίσαμε να μην συνεχίσουμε πλέον την χημειοθεραπεία. 

Μέσα σ’ αυτόν τον μήνα θα γίνει πάλι μία νέα τομογραφία. 

Μόλις θα έχουμε νεώτερα αποτελέσματα θα συνεχίσουμε την έκθεση των εμπειριών μας.

( Μία φωτογραφία : Η Σαμπρίνα, αρχές Νοεμβρίου 2001 )



3η Έκθεση των εμπειριών μας σαν χρήστες

Είμαστε η Γκάμπυ, και η Σαμπρίνα Στρόμαν, και όπως ήδη γνωρίζετε από τις διηγήσεις μας, η 15χρονη κόρη 
μου ασθενεί εδώ και μερικά χρόνια από έναν όγκο ο οποίος βρίσκεται συγχρόνως στον εγκέφαλο και στον 
μυελό των οστών και συνεχίζει να αυξάνει εδώ και 11 μήνες, παρά τις εβδομαδιαίες χημειοθεραπείες. 
Από τις 7 Οκτωβρίου η κόρη μου πίνει τον χυμό Tahitian Noni. Διάφορα συμπτώματα, όπως π.χ. πίεση των 
εγκεφαλικών νεύρων κατάποσης, περιοδικές παραλύσεις της δεξιάς πλευράς, απώλεια της δυνατότητας 
βηξίματος και φταρνίσματος κλπ  έχουν εξαφανιστεί σχεδόν εντελώς. Οι τιμές αίματος έχουν βελτιωθεί 
ακόμη και κατά την διάρκεια της χημειοθεραπείας. Μια και η Σαμπρίνα άλλαξε σημαντικά μετά την χρήση 
του χυμού ΝΟΝΙ και η γενική της κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά, αποφασίσαμε να διακόψουμε την 
κορτιζόνη. Αυτό έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου.
Από τις 11.12.2001 η Σαμπρίνα κινείται πάλι χωρίς ξένη βοήθεια μέσα στο σπίτι μας. Γελάει, είναι 
χαρούμενη και καλοδιάθετη.
Από τις 20 Νοεμβρίου περίπου δεν κάνει πλέον άλλες χημειοθεραπείες, αφού αποφασίσαμε να τις διακόψουμε. 
Στις 12.12.2001 και μετά από δικό μας αίτημα κάναμε επιτέλους μία μαγνητική τομογραφία.
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ο όγκος στους τελευταίους 11 μήνες συνέχισε να μεγαλώνει παρ’ όλες τις 
χημειοθεραπείες.
Στην τομογραφία που έγινε διαπιστώθηκε ότι το οίδημα γύρω από τον όγκο μίκρυνε. Επίσης και η μορφή 
του όγκου άλλαξε.
Ο όγκος σταμάτησε, δεν μεγαλώνει πλέον.

Αυτό είναι το μεγαλύτερό μας χριστουγεννιάτικο δώρο, και θα ξεκινήσουμε τον νέο χρόνο με νέα δύναμη 
και με περισσότερες θετικές σκέψεις.

Ευχόμαστε και σε εσάς καλά Χριστούγεννα 2001, υγεία και χαρούμενες ημέρες και με τον χυμό Tahitian 
Noni.                                                     
                                               
16.12.2001

( Δύο φωτογραφίες : Αριστερά, Απρίλιος 2002- Δεξιά, Μάϊος 2002 )
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4η Έκθεση των εμπειριών μας σαν χρήστες

Σήμερα, στις 10.7.2002 έγινε επιτέλους μία νέα τομογραφία στον όγκο της  Σαμπρίνας.

Τα αποτελέσματα της σημερινής αξονικής τομογραφίας : 

Οι γιατροί έμειναν έκπληκτοι από την καλή κατάσταση της Σαμπρίνα, για το ότι δεν ήρθε πλέον 
με το αναπηρικό καροτσάκι αλλά περπατώντας, και για το πόσο πολύ άλλαξε. 

Ο όγκος άλλαξε μορφή, έγινε πιο «κοίλος», είναι όμως ακόμη εκεί. Αν είχε μεγαλώσει θα φαινόταν. 
(Μία μείωση του όγκου του δεν είναι προς το παρόν δυνατόν να μετρηθεί, αυτό σημαίνει ότι 
μπορεί ήδη να έχει γίνει και μικρότερος !!! Αυτή είναι η δική μας άποψη). Σε κάθε περίπτωση 
πάντως δεν μεγάλωσε άλλο !!!

Και τώρα το «μεγαλύτερο νέο»!
Το οίδημα το οποίο μας προξενούσε μεγάλη στεναχώρια εξαφανίστηκε τελείως, δεν υπάρχει 
πλέον !!!  Αυτό είναι μία τεράστια πρόοδος. Τώρα πια δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το οίδημα, 
έχει εξαφανιστεί, και αυτό είναι υ π έ ρ ο χ ο.  Είμαστε ενθουσιασμένοι και ευτυχισμένοι.

Υστερόγραφο : Η γιατρός μας είπε ότι η Σαμπρίνα πρέπει να συνεχίσει να πίνει τον χυμό Tahitian 
Noni !!!

( Δύο Φωτογραφίες : Αριστ. : Σεπτ. 2001 – Δεξιά : Σεπτ. 2002 )



Δύο Φωτογραφίες : 

Αριστερά : Ο Jan με την μυκητίαση στην γλώσσα. ( Μύκητας Soor ) 
Δεξιά       : Ο Jan μετά από 3 εβδομάδες. Η μυκητίαση Soor Θεραπεύτηκε.

 
Εδώ είναι οι  φωτογραφίες ενός μικρού παιδιού, το οποίο εδώ και δύο χρόνια ασθενούσε από 
μία μυκητίαση η οποία δεν μπορούσε να καταπολεμηθεί με τίποτε. Οι φωτογραφίες δείχνουν την 
διαφορά μετά από την συνεχή χρήση του χυμού Tahitian Noni επί δύο εβδομάδες.

... Απίστευτο και όμως αληθινό, «ο πατέρας του μικρού παιδιού με την γλώσσα» είναι 
ενθουσιασμένος:

“Εμπειρίες  με προϊόντα τέτοιου είδους μου δίνουν μεγάλη δύναμη. Είναι στο χέρι μας να 
βοηθήσουμε τους ανθρώπους, ας το κάνουμε λοιπόν, καθημερινά, συνεχώς.

Με τις καλύτερες ευχές μου, όλα καλά, Νόρμπερτ”
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Εδώ παρουσιάζονται οι φωτογραφίες ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος ενώ έκανε κάποιες εργασίες 
στο αυτοκίνητό του κατά την στιγμή εκείνη έσπασε ο σωλήνας του ψυγείου και το καυτό νερό τον 
έκαψε στο στήθος, στο πρόσωπο και στα χέρια.
Είχε σοβαρά εγκαύματα τρίτου βαθμού. Σε μερικά σημεία μάλιστα έπρεπε να γίνει και μεταμόσχευση 
δέρματος. Θεραπεύτηκε όμως μόνο με την χρήση του χυμού Tahitian Noni.



Συντριπτικό κάταγμα.  Ιούλιος 1997

Εδώ παραθέτουμε την σύντομη αφήγηση ενός απόλυτα επιφυλακτικού ανθρώπου, ο οποίος 
αρνούνταν επί χρόνια να πάρει οποιαδήποτε χάπια και κάθε είδους «χαζά» φαρμακευτικά 
σκευάσματα.

«Τον Οκτώβριο του 2002 ήπια για πρώτη φορά τον χυμό Tahitian Noni και μετά από μερικές ημέρες 
διαπίστωσα ότι το χρώμα του δεξιού μου ποδιού (στο οποίο μετά από ένα δύσκολο συντριπτικό 
κάταγμα δεν γινόταν καλή αιμάτωση) άρχισε να γίνεται πιο ανοιχτό. Η πρώτη φωτογραφία βγήκε 
στα μέσα Οκτωβρίου, η δεύτερη στις 20 Νοεμβρίου 2002. Πιστεύω ότι οι φωτογραφίες μιλάνε από 
μόνες τους, εκτός αυτού, το πόδι μου δεν πρήζεται πια μετά από κάποιες μεγαλύτερες βόλτες.
Το επόμενο που διαπίστωσα με μεγάλη μου έκπληξη είναι ότι μετά από 4 ή 5 ημέρες μπορούσα 
πάλι, μετά από πολύ καιρό, να κοιμάμαι συνεχόμενα, αυτό είχα να το βιώσω πράγματι περίπου 
15 χρόνια. 
Γι’ αυτούς τους λόγους το να πίνω κάθε ημέρα Νόνι έγινε για μένα κάτι το αυτονόητο, όπως και η 
καθημερινή φροντίδα του σώματός μου και δεν θέλω πλέον να παραιτηθώ από την χρήση του.
Θέλω εντελώς ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την κυρία Ingeborn Nayduch, η οποία έβαλε στην ζωή 
μου αυτόν τον «θαυματουργό χυμό».

Gustl Edler,
20. Νοεμβρίου 2002, Bad Endorf
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Όγκος στην σάλπιγγα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης

Για την εγκυμοσύνη της κόρης μας δεν χάρηκε μόνο η νέα οικογένεια αλλά και εμείς ως γονείς. 
Η χαρά για το πρώτο παιδί είναι βέβαια ιδιαίτερα μεγάλη, για τον λόγο αυτό και η απογοήτευση, 
μετά από μία εξέταση, ήταν ακόμη πιο σκληρή. Στην περιοχή των σαλπιγγών είχε σχηματιστεί 
ένας όγκος.
Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ο καρκίνος δεν ήταν κακοήθης. Ο γυναικολόγος όμως αποφάσισε 
ότι πρέπει να γίνει παρ’ όλα αυτά αφαίρεση, γιατί μαζί με το παιδί μεγάλωνε και ο όγκος.
Σαν μοναδική λύση αποφασίστηκε μία επέμβαση κατά τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης. Περί 
της προβληματικής των συνεπειών για το μωρό μετά από μία τέτοια εγχείρηση δεν θέλουμε να 
πούμε εδώ τίποτε, θα μιλήσουμε μόνο για την δική μας θεραπεία, γιατί για τον γιατρό η επέμβαση 
ήταν σίγουρο ότι θα γίνει.
Μια και εμείς είχαμε πειστεί ήδη από καιρό για τις ιδιότητες του χυμού Tahitian Noni και είχαμε 
ήδη συστήσει αυτόν τον μοναδικό χυμό σε μερικά άτομα για την βελτίωση της υγείας τους, ήταν 
για μας αυτονόητο να προτείνουμε και στην κόρη μας την χρήση του.
Ήπιε όσο χυμό μπόρεσε. Την πρώτη εβδομάδα ήπιε 3 μπουκάλια και μετά μείωσε την δόση σε 
140ml την ημέρα. Επιπλέον έπινε επίσης και περίπου 2,5 λίτρα νερό την ημέρα. 
Οι σκέψεις μας γυρνούσαν συνεχώς γύρω από το ίδιο σημείο : σε άλλους ο χυμός αυτός είχε 
βοηθήσει, τι θα γίνει άραγε με την κόρη μας; 
Το αποτέλεσμα των επόμενων εξετάσεων ήταν ότι ο γιατρός δεν μπορούσε πλέον να διαγνώσει 
τον όγκο, ο όγκος είχε εξαφανιστεί.
Εφ΄όσον σε όλο αυτό το διάστημα δεν είχε πάρει κανενός είδους φάρμακα, δεν υπάρχει και 
λόγος να ψάξουμε παραπέρα για την αιτία. 
Και αν τώρα αναρωτιόμαστε παρ’ όλα αυτά εάν πράγματι είναι ο χυμός Tahitian Noni η αιτία για 
την εξαφάνιση του όγκου, πρέπει ξεκάθαρα  να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση θετικά.
Το συμπέρασμά μας : Το ανθρώπινο σώμα είναι σίγουρα ένα θαύμα, όμως και ο χυμός Tahitian 
Noni δεν είναι μόνο μοναδικός, αλλά και θαυματουργός, και οι άνθρωποι που τον πίνουν μπορούν 
να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους  με τα ένζυμα και τα άλλα συστατικά που περιέχει.
Σημαντικό είναι να πίνουμε συγχρόνως και πολύ νερό, πράγμα που για ορισμένους είναι δύσκολο. 
Για την κάθαρση του σώματος όμως το νερό είναι απαραίτητο.
Οι ευχαριστίες μας δεν ισχύουν μόνο για την φίρμα Tahitian Noni International, αλλά και για τους 
συνεργάτες της που μας σύστησαν αυτόν τον χυμό.
Ακόμη και αν το κάθε σώμα αντιδρά διαφορετικά, εμείς ευχόμαστε υγεία και ευεξία σε κάθε 
άρρωστο αυτής της τεχνολογικής κοινωνίας και στους υγιείς την διατήρηση της υγείας τους.

Albstadt, 26.05.2003

Reinhard  Tyra



Έκθεση  εμπειρίας : Παραλυσία προσώπου

Ξαφνικά και χωρίς κάποια προηγούμενη ασθένεια, περίπου στα μέσα του έτους 1998, άρχισε να 
συστέλλεται στο πρόσωπό μου το ένατο νεύρο.
Το πρόσωπό μου παραμορφώθηκε. Αυτή η συστολή διάρκεσε μόνο λίγο, το φαινόμενο όμως 
επαναλαμβανόταν.
Το 1999 οι κρίσεις έγιναν πιο συχνές, μέχρι και τρεις φορές την ημέρα.

Από εκείνη την εποχή είναι και οι φωτογραφίες, τις οποίες έβγαλα μετά από συμβουλή του 
γιατρού, σε στιγμές που είχα τις κρίσεις. Ισχυρά χάπια επέφεραν κάποια βελτίωση. 
Μετά όμως από 6–8 εβδομάδες τα χάπια με πείραξαν τόσο πολύ στο στομάχι, που έπρεπε να τα 
διακόψω. Παρ’ όλα αυτά όμως έπρεπε πάλι να τα παίρνω, όταν οι κρίσεις γίνονταν συχνές. Τρείς 
μήνες περίπου μετά την διακοπή των χαπιών εμφανίστηκαν πάλι οι κρίσεις.

Γύρο στον Μάϊο του 2002 άρχισα να παίρνω τακτικά τον χυμό ΝΟΝΙ. Από τότε η ασθένειά μου 
εξαφανίστηκε και μάλιστα  χωρίς να παίρνω καθόλου χάπια.

Reidelbach Marliese

Προσωπικές εμπειρίες χρηστών
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Εμπειρία : Πολλαπλό μυέλωμα / Καρκίνος πλασμοκυττάρων και οστών, 1998 – 2003.

Μετά από τις εξετάσεις που αφορούσαν το ανοσοποιητικό μου σύστημα, που έδειξαν ότι κάτι δεν πάει καλά, έκανα 
μία βιοψία των οστών στην περιοχή της λεκάνης. Με μία βελόνα αφαιρέθηκαν δείγματα από τον μυελό των οστών 
και η διάγνωση ήταν «καρκίνος του πλάσματος – στάδιο Ι lgA », μία  σπάνια μορφή καρκίνου, για την οποία προς 
το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία.

Ο καρκίνος πλασμοκυττάρων ή αλλιώς «πολλαπλό μυέλωμα», είναι μία κακοήθης ασθένεια των πλασμοκυττάρων. 
Τα πλασμοκύτταρα αυτά πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και σχηματίζουν όγκους οι οποίοι εμφανίζονται εντός και 
εκτός των οστών και καταστρέφουν την δομή τους. Τα κόκκαλα σπάζουν. Στο τέλος καταστρέφεται το ανοσοποιητικό 
σύστημα του οργανισμού, έτσι ώστε ο ασθενής στο τέλος πεθαίνει από κάποια μολυσματική ασθένεια, όπως για 
παράδειγμα από μία πνευμονία, ή από μία νεφρική ανεπάρκεια. Η ασθένεια αυτή χτυπάει συχνότερα τον μυελό των 
οστών της σπονδυλικής στήλης, της λεκάνης, των πλευρών και του κρανίου.

Στην αρχή ήμουνα μόνος μου μ’ αυτή την διάγνωση. Ο γιατρός που με κούραρε, μου είπε : « Κύριε Ντουνστ, σας 
μένουν ακόμη 3–5  χρόνια». Στην αρχή αυτό ήταν ένα μεγάλο σοκ για μένα, το οποίο όμως ξεπέρασα γρήγορα, για 
να μπορέσω να αποκτήσω όσο πιο γρήγορα γίνεται μία εικόνα γύρω από αυτήν την ασθένεια. Ήρθα σε επαφή με το 
ογκολογικό κέντρο του Μονάχου και αυτοί με παρέπεμψαν αμέσως στον καθηγητή Β... στο Γκροσχάντεν.  Επειδή 
βρισκόμουνα ακόμη στο αρχικό στάδιο Ι της ασθένειας  ξεκίνησα αμέσως με εκχύσεις στον μυελό των οστών για την 
διατήρηση των οστών. Συμπληρωματικά έπαιρνα κάθε μέρα βιταμίνες A.C, B, E, σελήνιο, τσίγκο, χρώμιο, ένζυμα 
και φολικό οξύ σε υψηλές δόσεις, για την σταθεροποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος και την λειτουργία του 
μεταβολισμού. Με τον τρόπο αυτό κρατήθηκα τρία χρόνια σε μία αρκετά καλή κατάσταση.

Μετά άρχισαν οι πόνοι στην περιοχή των σπονδύλων του λαιμού και του στήθους. Αναγκάστηκα να παίρνω ισχυρά 
αναλγητικά (Μορφίνη).

Τον Νοέμβριο του 2001 εισήχθηκα στις πολυκλινικές V του πανεπιστημίου της Χαϊδελμβέργης. Εκεί διαπιστώθηκε 
μία πολύ επιθετική μορφή καρκίνου στην περιοχή των σπονδύλων 1-2. Τώρα πλέον  βρισκόμουνα στο στάδιο ΙΙΙα. 
Υποβλήθηκα αμέσως σε μία εντατική χημειοθεραπεία και επιπλέον σε 20 ακτινοβολίες. Μου έπεσαν τα μαλλιά, 
αδυνάτισα πολύ και μόλις και μετά βίας μπορούσα να βαδίζω. Έτσι λοιπόν στις 19 Δεκεμβρίου του 2001 εξήχθηκα 
από το νοσοκομείο μετά από δικό μου αίτημα και πήγα στο σπίτι μου. Τον Απρίλιο του 2002, και παρά το ότι είχα 
υποβληθεί σε άλλες τρείς χημειοθεραπείες, η ταχύτητα ανάπτυξης του όγκου αυξήθηκε τόσο πολύ που χρειάστηκε 
να εισαχθώ σαν επείγον περιστατικό σε ένα νοσοκομείο του Μονάχου, όπου και εγχειρίστηκα στις 22 Απριλίου 2002. 
Μετά υποβλήθηκα σε άλλες δύο χημειοθεραπείες. Οι τιμές του αίματος είχαν πέσει εκείνο το διάστημα τελείως χαμηλά, 
στην κόκκινη επικίνδυνη περιοχή. Στον καρκίνο των πλασμοκυττάρων προστέθηκε και μία πολυνευροπάθεια, η 
οποία με την σειρά της συνοδεύτηκε και με ζαχαροδιαβήτη. Η περιοχή στα δάχτυλα των χεριών μου και των ποδιών 
μου είχε ευαισθητοποιηθεί πολύ (ισχυρά μουδιάσματα μέχρι και δυνατοί πόνοι) και αυτό με βασάνιζε πολύ. Υπέφερα 
από ισχυρή κόπωση και έλλειψη διάθεσης, παρ’ όλο που κοιμόμουνα αρκετά.

Η διάθεσή μου ήταν άσχημη. Οι τιμές ΗΒ καθώς και οι τιμές των ερυθρών αιμοσφαιρίων ήταν πολύ πεσμένες. Αυτό 
πάλι ήταν μία ένδειξη για αναιμία. 

Τον Δεκέμβριο του 2002 ο οικογενειακός μου γιατρός (γιατρός φυσικής θεραπείας και γενικής ιατρικής) Δρ. Σ... μου 
έδωσε να διαβάσω το φυλλάδιο «χυμός ΝΟΝΙ»
(“NONI-Juice”) του Dr. Neil Solomon, με την παρατήρηση: «δοκιμάστε και τον χυμό ΝΟΝΙ, μία πελάτισσά μου τον 
δοκίμασε στην 11χρονη κόρη της, η οποία έπασχε από καρκίνο του εγκεφαλικού στελέχους και εκεί βοήθησε πάρα 
πολύ. Ο όγκος, σύμφωνα με τα λεγόμενα της κυρίας Σ..., μίκρυνε μέσα σε μερικές εβδομάδες».                       
Συγχρόνως μου γνωστοποίησε και μία συνάντηση των φίλων του χυμού ΝΟΝΙ που γινότανε στην περιοχή μας κάθε 
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δεκατέσσερις ημέρες σε μία μπυραρία. Μετά από αυτό η γυναίκα μου κι εγώ πήγαμε στην επόμενη συνάντηση, όπου 
και παραγγείλαμε και ένα πακέτο χυμών ΝΟΝΙ, ο οποίος μας ήρθε μετά από επτά ημέρες.

Τώρα, και από τις 19.12.2002, δηλαδή εδώ και τρεις μήνες, πίνουμε και οι δύο τον χυμό. Μισή ώρα πριν από τα 3 
γεύματά μας, περίπου 50ml την φορά, δηλαδή 150ml την ημέρα. Στην αρχή μπορεί κανείς να πάρει και την διπλή 
ποσότητα, έτσι ώστε το σώμα να γεμίσει. Συγχρόνως πρέπει να πίνει κανείς και πολύ νερό !

Τώρα μπορούμε να σας πούμε με πολύ χαρά ότι :

                              -  Οι τιμές του αίματός μου είναι όλες στη «πράσινη» περιοχή
                              -  Η πίεσή μου έπεσε πάλι στα 120:80 (12 με 8)
                              -  Η πολυνευροπάθεια υποχώρησε κατά 80%
                              -  Ο ζαχαροδιαβήτης ήρθε σε κανονικές τιμές
                              -  Οι γενικές εξετάσεις στις 19.2.03 έδειξαν :
                                 όλα σταθερά. Το 5% της μάζας του όγκου που δεν είχε αφαιρεθεί 
                                 (με κίνδυνο παραλυσίας) δεν μεγάλωσε άλλο ! 
                                 Δεν υπάρχουν μεταστάσεις !
                              -  Δεν δυσκολεύομαι πλέον να βαδίσω !
                              -  Έχω πάλι ενέργεια και ζωτικότητα !
                              -  Δυνάμωσε η τριχοφυΐα στο κεφάλι μου
                              
                                 Η γυναίκα μου θεραπεύτηκε  από την ημικρανία, από την οποία υπέφερε πολλά χρόνια.

                                 Δεν υποφέρει πλέον από ναυτίες, μία διαταραχή που απέκτησε σαν επακόλουθο 
                                 από ένα ατύχημα στην νεανική της ηλικία και η οποία την βασάνιζε πολύ.

Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι : 
“Σας ευχαριστούμε κύριε Δρ. Σ..., για το ότι μας συστήσατε τον χυμό ΝΟΝΙ!”

(Μία φωτογραφία) 
Ελίζαμπεθ και Χορστ Ντουνστ, 
88239 Wangen in Allgaeu, Γερμανία                                 

20.03.2003



Προσωπικές εμπειρίες χρηστών
Λέγομαι Δωροθέα Σ. και είμαι νέα 62 ετών ! Τον προηγούμενο χρόνο, τον Οκτώβριο του 2002, 
δεν ήμουν σε καμία περίπτωση αυτής της άποψης, γιατί για λόγους υγείας και προσωπικών 
προβλημάτων βρισκόμουν σε μία φάση βαριάς κατάθλιψης. 
Εδώ και σαράντα χρόνια υπέφερα από μία, λίγο ή πολύ, βαριά πυώδη ιγμορίτιδα, την οποία 
κανείς γιατρός δεν κατάφερε να καταπραΰνει, με οτιδήποτε φάρμακα και αν μου έδωσαν ή με 
πλύσεις στα νοσοκομεία. 
Απεναντίας, η κατάσταση χειροτέρευε συνεχώς, και τους τελευταίους μήνες ήμουνα αναγκασμένη 
να ρουφάω και να βήχω συνεχώς για να βγάζω τα φλέματα από τον λαιμό μου.
Επιπλέον είχα και σποραδικούς πονοκεφάλους και συχνά πίεση στην περιοχή των ιγμορίων. 
Φοβόμουν να κάνω επέμβαση, γιατί είχα κακή πείρα από ναρκώσεις.
Εκτός αυτού είχα μπει πάλι σε πολύ άσχημη φάση ημικρανιών και όπως είπα, είχα γίνει πολύ 
καταθλιπτική. Αισθανόμουν πολύ γριά, χοντρή, διαρκώς κουρασμένη και χωρίς καθόλου ενέργεια, 
οι κλειδώσεις μου ήταν δυσκίνητες. Δε μου άρεσε καθόλου ο εαυτός μου, το δέρμα μου και τα 
μαλλιά μου ήταν θαμπά.
Άρχισα να πίνω το αγχολυτικό “Lexotanil” για να μπορώ να ανταπεξέλθω και να κοιμάμαι τις 
νύχτες.
Γνώριζα φυσικά τις παρενέργειες που επιφέρει αυτό το χάπι και την εξάρτηση που δημιουργεί, 
γιατί είχα ήδη την εμπειρία μου από τη χρήση του πριν από χρόνια.

Στα τέλη Νοεβρίου 2002 γνώρισα τυχαία τον κύριο Dieter Wolfmiller και μέσω αυτού τις τόσο 
ιδιαίτερες ιδιότητες του χυμού Tahitian Noni. Παρ’ όλες τις επιφυλάξεις, που ήταν φυσικό να 
έχω, παρήγγειλα το ίδιο απόγευμα ένα πακέτο χυμούς, με την σκέψη πως ακόμη και τα μισά να 
ισχύαν από όσα μου περιέγραψε ο Dieter, ο χυμός θα με βοηθούσε.
Μετά από μία εβδομάδα άρχισα να πίνω τον χυμό και το απόγευμα της πρώτης ημέρας ένοιωσα 
μία τόσο μεγάλη δίψα που άδειασα με την μία ένα ολόκληρο μπουκάλι νερό, πράγμα που παλιά 
μου ήταν δύσκολο να κάνω.
Την επόμενη ημέρα τα ιγμόρια αντέδρασαν έντονα, τα φλέματα άρχισαν να διαλύονται και να 
βγαίνουν, και η διαρκής καταρροή στην περιοχή των αμυγδαλών μειώθηκε. 
Μετά από μία εβδομάδα είχαν εξαφανιστεί όλα τα συμπτώματα, και για πρώτη φορά μετά από 
χρόνια ένοιωσα να χαλαρώνει η πίεση στην περιοχή των ιγμορίων. 
Τους επόμενους μήνες τα συμπτώματα επανέρχονταν σποραδικά, όμως ολοένα και με πιο μειωμένη 
ένταση, και τώρα πλέον μπορώ να πω ότι εξαφανίστηκαν. Μετά από τόσα χρόνια μία απέραντη 
ανακούφιση, και μάλιστα χωρίς φάρμακα ή εγχείρηση !!!
Συγχρόνως διαπίστωσα ότι τα πρωινά ξυπνούσα πολύ πιο ξεκούραστη, κοιμόμουν θαυμάσια και 
μάλιστα χωρίς Lexotanil. Η άσχημη διάθεσή μου είχε φύγει και αισθανόμουν πολύ όμορφα.
Πέταξα τα ηρεμιστικά στα σκουπίδια.
Το πιάσιμο στις κλειδώσεις μειώθηκε, έγινα πιο ευκίνητη, και όταν δούλευα στον κήπο δεν είχα 
πλέον πόνους στα άκρα και δεν πιανόμουν όπως παλιά.
Οι ημικρανίες εξαφανίστηκαν, κάτι που ήταν για μένα μεγάλη ανακούφιση, γιατί όταν με έπιαναν 
ήμουν για δύο μέρες σαν νεκρή.



Προσωπικές εμπειρίες χρηστών
Άρχισε να μου αρέσει πάλι η ζωή, παρ’ όλο που είχα και τα προσωπικά μου προβλήματα. Όλα 
έγιναν πιο εύκολα, χωρίς να με πιάνουν πια οι πανικοί μου, που μου έκαναν δύσκολο ακόμη και 
το να πάω για ψώνια. 
Ένοιωθα ξεκούραστη και σε θέση να αντέξω τις δυσκολίες μου.
Παρατήρησα επίσης μία φρεσκάδα στο δέρμα μου, κάτι που παρατήρησαν και άλλοι.
Μετά από αυτό αποφάσισα να εμπιστευτώ εντελώς και την περιποίηση του δέρματός μου στον 
χυμό Νόνι. Το αποτέλεσμα είναι ότι το δέρμα μου φρεσκαρίστηκε, πήρε ωραίο ροδαλό χρώμα και 
οι λίγες ρυτίδες που είχα έφυγαν.
Οι μικρές ελιές που είχαν βγει, λόγω ηλικίας, γύρω από τα μάτια μου, και τις οποίες ήθελα 
να τις αφαιρέσω χειρουργικά, στην αρχή υποχώρησαν, και τώρα, μετά από 6 μήνες σχεδόν 
εξαφανίστηκαν, εκτός αυτού, οι λεκέδες που έχω στο δέρμα των χεριών μου άρχισαν σιγά σιγά 
να ξεθωριάζουν και να φαίνονται πλέον σαν μικρές φακίδες.

Η μεγαλύτερη όμως επιβεβαίωση για την δράση αυτής της πηγής ζωής ήταν αυτό που μου συνέβη 
τελευταία στην αγορά, όπου συνάντησα μία νεαρή κυρία την οποία είχα να δω πάνω από 6 μήνες. 
Η κυρία αυτή με ρώτησε αν είχα κάνει λίφτινγκ, γιατί φαινόμουν, λέει, 10 χρόνια νεώτερη !!! 
Πόσο καλό μου έκανε αυτό !!!              
Είναι αυτονόητο ότι και αυτή πίνει τώρα τον χυμό Νόνι.

Ακόμη μία εμπειρία για τις κατασταλτικές ιδιότητες του χυμού στους πόνους: Πριν λίγο καιρό 
βγήκα για μία βόλτα με το ποδήλατο στους αμπελώνες της περιοχής μας. Εκεί, σε έναν κατηφορικό 
δρόμο, βγήκε ξαφνικά μπροστά μου, μέσα από τους θάμνους, ένα σκυλάκι και μπλέχτηκε στην 
μπροστινή ρόδα. Μη μπορώντας να το αποφύγω έπεσα και χτύπησα άσχημα. Γέμισα εκδορές και 
μελανιές στον ώμο και στα πόδια και έπαθα θλάση στον αυχένα. Στις εκδορές έβαλα χυμό Νόνι, 
και προτού πάω για ύπνο έβαλα να πιω ένα μεγάλο ποτήρι, γιατί οι εκδορές και οι μελανιές 
πονούσαν πολύ. Το πρωί οι πόνοι και η θλάση είχαν φύγει, και οι εκδορές είχαν ξεραθεί και δεν 
έτσουζαν άλλο.

Συμπέρασμα : Ο χυμός θα συνοδεύει πια μόνιμα την ζωή μου, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ αυτό 
το θαυμάσιο καλλυντικό και θα συστήνω την χρήση του στον καθένα με μεγάλο ενθουσιασμό, 
διότι αυτό το φυτό είναι μία ευλογία.

Σε ένα βιβλίο για τον καρπό Νόνι διάβασα την εξής φράση του Ιπποκράτη:
“Η τροφή σας πρέπει να είναι φάρμακο και τα φάρμακά σας πρέπει να είναι η τροφή σας.”

Καλύτερα δεν μπορεί και δε θα μπορούσε να το εκφράσει κανείς!     

Δωροθέα Σ., Γερμανία, Ιούλιος 2003



Περιπτώσεις στις οποίες 
βοηθά ο χυμός N�N�N�N�

Αριθμός χρηστών 
στην εκάστοτε 

περίπτωση επιτυχίας

ποσοστό *  
Ουσία 

δράσης

PAC**

Αλλεργίες, μείωση συμπτωμάτων 948 84% Xeroninee

Καταπολέμηση συνεπειών γήρανσης, 
βελτίωση εμφάνισης

148 78% Terpene

Αρθρίτιδα, μείωση συμπτωμάτων 719 81% Terpene

Αναπνευστικό σύστημα, βελτίωση 2854 77% Xeroninee

Καρκίνος, μείωση συμπτωμάτων 889 65% Xeroninee

Καταθλίψεις, μείωση συμπτωμάτων 807 77% Xeroninee

Διαβήτης, 1 και 2 2773 84% Scopoletine

Χώνεψη, βελτίωση 1593 89% Xeroninee

Ενέργεια, αύξηση 8327 92% Xeroninee

Σύγχυση σκέψης, βελτίωση 373 88% Xeroninee

Καρδιοπάθειες, μείωση συμπτωμάτων 1123 80% Xeroninee

Πίεση, μείωση 938 85% Scopoletine

Παθήσεις νεύρων, βελτίωση 2373 67% Xeroninee

Δύναμη σκέψης, αύξηση ικανότητας 2983 72% Xeroninee

Μύες, αύξηση μάζας 816 71% Protein

Παχυσαρκία, αδυνάτισμα 2841 75% Xeroninee

Πόνοι και πονοκέφαλοι, μείωση 4231 88% Xeroninee

Σεξουαλικότητα, αύξηση των 
αισθήσεων

1608 87% Xeroninee

Ύπνος, βελτίωση 1231 73% Xeroninee

Κάπνισμα, κόψιμο 452 58% Xeroninee

Άγχος, καλύτερη αντιμετώπιση 4113 72% Xeroninee

Εγκεφαλικά 1019 57% Xeroninee

Ευφορία, άνοδος 4561 80% Xeroninee

* Στις περισσότερες περιπτώσεις που ο χυμός Νόνι δεν είχε μεγάλη επιτυχία, αυτό οφείλεται στη 
μειωμένη δοσολογία ή στην πρόωρη παύση της χρήσης του.
** PAC ( Primary Active Component) Κυρίως ενεργό συστατικό



Η φύτευση

Βασικά η Morinda 
Citrofolia φύεται 
πλέον σε όλα τα 
νησιά της Γαλλικής 
Πολυνησίας. 
Οι σπόροι μεταφέρο-
νται από τον αέρα, 
από το νερό και από 
τα πουλιά. Από το 

1996 ο καρπός Noni έγινε ένα από τα 
σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα, και 
με τον τρόπο αυτό μία πηγή εσόδων 
για τους κατοίκους της Πολυνησίας. 
Πολλοί μικροαγρότες αρχίζουν να 
καλλιεργούν αυτόν τον από την φύση 
του άγριο καρπό. Για τον σκοπό αυτό 
φυτεύονται μικρές παραφυάδες στα 
πλήρη θρεπτι-κών ουσιών εδάφη. Μετά 
από λίγους μόνο μήνες μπορούν να 
αρχίσουν ήδη οι πρώτες συγκομιδές

Ο καρπός

Ο καρπός της 
Morinda Citrofolia 
ονομάζεται Noni, 
τρώγεται επίσης και 
όταν είναι ακόμη 
πράσινος και χρησί-
μευε στους ιθαγενείς 
σαν φυσικό συμ-
πλήρωμα τροφής. 

Οι άγουροι καρποί βγάζουν στην αρχή 
ανθούς. Μετά όμως από λίγες μόνον 
εβδομάδες και μέσω της διαδικασίας 
της ωρίμανσης, το χρώμα τους αλλάζει 
και γίνεται γαλακτώδες άσπρο. Τα 
δενδρύλια Noni φέρουν καρπούς σε 
διαφορετικά στάδια ωρίμανσης, έτσι 
ώστε να μπορεί να γίνεται συγκομιδή 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Ο ώριμος καρπός 

Με την πάροδο του 
χρόνου, λουσμένος 
στο φως του ήλιου 
και στα χάδια του 
ζεστού αέρα, ο 
ώριμος καρπός αλ-
λάζει το χρώμα του 
και γίνεται στην αρχή 
ανοιχτός πράσινος 

και μετά σιγά σιγά άσπρος. Συγχρόνως 
αλλάζει και η υφή (η πυκνότητα) του,  
γίνεται σαρκώδης και μαλακός, καθώς 
και η μυρωδιά του. Η μυρωδιά που 
αποκτά ο καρπός σε αυτό το στάδιο και 
που θυμίζει τυπική μυρωδιά τυριού, είναι 
για πολλούς ελαφρά ενοχλητική. Όταν 
όμως ο καρπός Noni φτάσει σε αυτό το 
στάδιο, είναι ώριμος για την συγκομιδή. 
Μία υπόθεση όχι και τόσο εύκολη, μιας 
και συνήθως φυτρώνει σε αγριότοπους.                            

Η συγκομιδή

Είναι δύσκολο για 
κάποιο άλλο φυτό 
να καταφέρει να 
ξεπεράσει την από-
δοση παραγωγής 
της Morinda Citrofo-
lia. Λόγω του ότι 
ο κάθε θάμνος της 
φέρει διαρκώς 

καρπούς, σε διαφορετικά στάδια 
ωρίμανσης, είναι δυνατόν να γίνεται 
συγκομιδή τουλάχιστον μία φορά κάθε 
μήνα. Μικρότερες ρίζες έχουν μία 
αποδοτικότητα  εκατό κιλών περίπου 
το μήνα, ενώ μερικές, που φτάνουν 
στο μέγεθος δένδρου, αποδίδουν μέχρι 
και 500 κιλά. Υπολογιζόμενο σε ετήσια 
βάση, αυτό σημαίνει ότι από μία ρίζα 
Morinda Citrofolia είναι δυνατόν να 
συλλεχθούν από 1,2 μέχρι έξι τόνοι 
καρπού για την εξαγωγή.

Οι συλλέκτες του 
καρπού

Η Tahitian Noni 
I n t e r n a t i o n a l 
συλλέγει καρπούς 
σε πάνω από 80 
νησιά της Γαλλικής 
Πολυνησίας. 
Ο   κάθε συλλέκτης 
εκπαιδεύεται από 

την επιχείρηση, ώστε να πληρεί τα 
στάνταρ (κριτήρια) που θέτoυν οι 
Wadsworth και  Stephen Story. Οι καρποί 
συλλέγονται μόνο από διαπιστευμένο 
προσωπικό, το οποίο σε κάθε παράδοση 
πρέπει να επιδεικνύει μία ειδική κάρτα. 
Περίπου το 1,5 % του πληθυσμού της 
Γαλλικής Πολυνησίας ασχολείται με την 
Morinda citrofolia.

Ο πολτός

Παλιότερα οι ιθαγε-
νείς πολτοποιούσαν 
τους καρπούς Noni 
με ένα πέτρινο 
γουδί σε μεγάλες 
ξύλινες λεκάνες 
δουλεύοντας με 
τα χέρια. Κατά 
την επεξεργασία 

αυτή πολτοποιούνταν ολόκληροι οι 
καρποί μαζί με την φλούδα και τους 
πλούσιους σε έλαια σπόρους. Σήμερα 
η πολτοποίηση γίνεται μηχανικά και 
υπό την τήρηση των κανόνων υγιεινής 
που επιβάλλει η μοντέρνα βιομηχανία. 
Οι καρποί της Γαλλικής Πολυνησίας 
περιέχουν 20 %  περισσότερες θρεπτικές 
και ζωτικές ουσίες από ότι σε όλες τις 
άλλες περιοχές του κόσμου, και αυτό το 
πιστοποιούν ονομαστοί επιστήμονες.

Παλιότερα οι ιθαγενείς 
πολτοποιούσαν τους 
καρπούς Noni με ένα 
πέτρινο γουδί σε 
μεγάλες ξύλινες λεκάνες 
δουλεύοντας με τα χέρια. 
Κατά την επεξεργασία 
αυτή πολτοποιούνταν 
ολόκληροι οι καρποί 
μαζί με την φλούδα 
και τους πλούσιους σε 
έλαια σπόρους. Σήμερα 

η πολτοποίηση γίνεται μηχανικά και υπό την 
τήρηση των κανόνων υγιεινής που επιβάλλει η 
μοντέρνα βιομηχανία. 
Οι καρποί της Γαλλικής 
Πολυνησίας περιέ-χουν 
20 τοις εκατό περισσό-
τερες θρεπτικές και 
ζωτικές ουσίες, από 
ότι σε όλες τις άλλες 
περιοχές του κόσμου, 
και αυτό το πιστοποιούν   
ονομαστοί επιστήμονες.
Ο φρουτοπολτός Noni 
συγκεντρώνεται σε ει-

δικά  δοχεία ασφαλείας, 
και μετά την παράδοση  
ακολουθεί στα εργαστή-
ρια ο πρώτος γύρος 
επεξεργασίας, που 
είναι η εξέταση των 
βασικών ουσιών. Με-
τά από την έγκριση 
των επιστημόνων του 
εργαστηρίου, σύμφωνα 
με τους κανόνες της 
παραγωγικής διαδικα-

σίας, το βασικό υλικό συγκεντρώνεται σε 
τεράστιους ανοξείδωτους ατσάλινους κάδους 
και ετοιμάζεται για την 
εμφιάλωση. Σημαντικό 
στο στάδιο αυτό είναι 
να επιτευχθεί η σωστή 
πυκνότητα (σύσταση). 
Τελικά το έτοιμο και 
επεξεργασμένο πλέον 
προϊόν διοχετεύεται 
σε ένα ατέλειωτο 
σύστημα χρωμιομένων 
ανοξείδωτων σωλήνων 
για την εμφιάλωση. 

Από το σημείο αυτό 
και μετά όλα γίνονται 
πλέον αυτόματα. Οι 
φιάλες καθαρίζονται 
για μία ακόμη φορά με 
μία διαδικασία υψηλής 
πίεσης και μετά περνάνε 
από το στεγνωτήριο. 
Αφού οι φιάλες 
γεμίσουν, φιάλες με το 
αποκλειστικό design γιαdesign γιαesign για 
το προϊόν,   επικολλάται  

η χαρακτηριστική ετικέττα και στο επόμενο 
στάδιο σφραγίζονται αεροστεγώς. Με αυτή την 
τεχνολογία μπορούν να παραχθούν χιλιάδες 
φιάλες στην διάρκεια μιας βάρδιας. Μετά από όλα 
αυτά, το έτοιμο προϊόν ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι 
σε μία ατέλειωτη σειρά από ιμάντες μεταφοράς, 
μέχρι να συσκευαστεί διά χειρός από τους πολλούς 
εργάτες στα ειδικά χαρτοκιβώτια της φίρμας. Τα 
χαρτοκιβώτια πακετάρονται σε ειδικές παλέτες 
φόρτωσης και αφού σε κάθε παλέττ περαστούν 
οι ειδικοί κωδικοί αποστολής, γίνεται η 
αποθήκευση από τους εξειδικευμένους εργάτες.





Περιστοιχισμένη από τις παρυφές των Βραχωδών 
Ορέων (Rocky Mountains) στην πόλη Provo της Utah 
των Η.Π.Α. βρίσκεται η μοντέρνα, εξοπλισμένη με 
όλα τα μέσα της τεχνολογίας, έδρα της Tahitian 
Noni International. Σε ένα συγκρότημα κτηρίων 
που ξεπερνάει τα 17.000 τετραγωνικά μέτρα, 
στο Weast River Park Drive, υπάρχει χώρος για 
παραπάνω από 800 εργαζόμενους.

Η Εταιρεία

Το κυρίαρχο άγαλμα στο μέσο της αίθουσας 
υποδοχής είναι ένα μνημείο προς τιμήν της Ταϊτής. 
Εδώ ξεκίνησαν όλα όσα επιτεύχθηκαν μέσα σε 
λίγα μόνο χρόνια.

Στο Κέντρο Έρευνας και Παραγωγής (Research 
and Manufacturing Center) επιφάνειας 
16.000 τετραγωνικών μέτρων στεγάζονται τα 
εργαστήρια, οι εγκαταστάσεις της εμφιάλωσης, 
οι χώροι αποθήκευσης και αποστολής, όλα 
ιδιοκτησίες της επιχείρησης. Μία επένδυση 
εκατομμυρίων, η οποία καθιστά την Tahitian Noni  
International μία τελείως αυτάρκη επιχείρηση.

Χιλιάδες φιάλες, γεμισμένες με τον χυμό 
Tahitian-Noni-Juice, εγκαταλείπουν καθημερινά 
τις εγκαταστάσεις παραγωγής της επιχείρησης, 
για να καλύψουν την διαρκώς ανερχόμενη 
ζήτηση του εξωτικού Functional-Food-χυμού 
στην παγκόσμια αγορά. Το δυναμικό είναι 
σχεδόν απεριόριστο.



Διαφημιστικό υλικό και έντυπες δημοσιεύσεις



Διαφημιστικό υλικό και έντυπες δημοσιεύσεις



 Οι καρποί ελέγχονται από εκπαιδευμένο και  
  διαπιστευμένο (με δίπλωμα) προσωπικό..
 Οι καρποί επανελέγχονται πριν από κάθε αποστολή..
 Όταν οι καρποί φτάνουν στην Ταϊτή, το προσωπικό, το προσωπικότο προσωπικό 
   μας προβαίνει σε νέο έλεγχο της αποστολής.
 Ο φρουτοπολτός ελέγχεται όσον αφορά την 
   καθαρότητά του..
 Η βελτίωση της γεύσης γίνεται με απολύτως φυσικό 
   τρόπο ( μόνο με προσθήκη φυσικού χυμού σταφυλιών 
   και μύρτιλλων σε ποσοστό 10% περίπου ενώ το 
   υπόλοιπο 90% είναι αγνός φυσικός χυμός του καρπού 
   ΝΟΝΙ ) και ελέγχεται βάσει πολύ αυστηρών 
   κριτηρίων.
 Το τελικό προϊόν υπόκειται σε λεπτομερείς αναλύσεις 
   και ελέγχεται από ανεξάρτητα εργαστήρια για πάνω 
   από 400 στοιχεία αναφοράς..

Ο χυμός ΝΟΝΙ είναι ένας 100% φυσικός, καθαρός χυμός, 
πλούσιος σε θρεπτικά στοιχεία, ΧΩΡΙΣ άλλα πρόσθετα, 
όπως συντηρητικά, χρωστικές, χημικά βελτιωτικά 
γεύσης και τεχνητές γλυκαντικές ουσίες. 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΑ

Βιταμίνη Α 5,88 ΔΜ

Βιταμίνη C 6,029 χγ.

Βιταμίνη Ε 0,2350 χγ.

Βιταμίνη Β1 0,0029 χγ.

Βιταμίνη Β2 0,0029 χγ.

Βιταμίνη Β6 0,0380 χγ.

Βιταμίνη Β12 0,0970 mcg

Ασβέστιο 6,760 χγ.

Σίδηρος 0,1088 χγ.

Νιασίνη 0,1470 χγ.

Φολικό οξύ 7,3500 mcg

Βιοτίνη 1,4700 mcg

Παντοθενικό οξύ 0,1470 mcg

Φώσφορος 2,0580 xγ.

Μαγνήσιο 3,0880 χγ.

Ψευδάργυρος 0,0470 χγ.

Χαλκός 0,0060 χγ.

Χρώμιο 0,147 χγ.

Μαγγάνιο 0,250 χγ

Μολυβδαίνιο 0,294 χγ.

Νάτριο 12,350 χγ.

Κάλιο 28,520 χγ.

Υδατάνθρακες
Φρουκτόζη
Γλυκόζη
Φυτικές ίνες

1,2 γραμ.
1,1 γραμ.
0,7 γραμ.

Π ε ρ ι ε κ τ ι κ ό τ η τ α

Τα ανωτέρω στοιχεία αναφέρονται στην ακόλουθη ποσότητα
1 ουγγιά = 28,35 gr. = περίπου 30 εκ. του λίτρου
Οι λιποδιαλυτές βιταμίνες αναφέρονται σε ΔΜ = Διεθνείς Μονάδες
Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες αναφέρονται σε χγ. = χιλιοστά του γραμμαρίου






