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Πάνω από δεκαπέντε χρόνια πριν,, ένας επιστήμονας τροφίμων  
από την Γιούτα που ονομαζόταν  Τζών Γουώντσγουωρθ  έλαβε 

ένα δέμα από ένα φίλο του στην Ταϊτή, το οποίο περιείχε δείγμα ενός 
φρούτου που ο Τζων δεν το είχε ξανακούσει — ένα φρούτο που οι 
ντόπιοι Ταϊτινοί αποκαλούσαν  “νόνι.” 

Συμπτωματικά, το ίδιο διάστημα, ο Τζων έψαχνε γιά πιθανές φυσικές 
τροφές ή συστατικά, γύρω από τα οποία θα μπορούσε ν’αναπτύξει 
ένα καινούριο συμπλήρωμα διατροφής. Με παρακινημένη την 
περιέργεια του, άρχισε να ερευνά περισσότερο  γι’αυτό το φρούτο που 
λεγόταν νόνι. Τα αρχικά του ευρήματα υποστήριζαν προηγούμενες 
δημοσιευμένες πληροφορίες του Δρ. Ραλφ Χάινικε, ενός επιστήμονα που  
όταν δούλευε στην Χαβάη έκανε πολλές σημαντικές ανακαλύψεις που 
αφορούσαν το φυτό νόνι. Οπως ήταν αναμενόμενο, ο Τζων ένοιωσε ότι 
κάτι είχε ανακαλύψει.

Μία Καινούρια Ανακάλυψη 
Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ο Τζων ταξίδεψε στην Ταϊτή, όπου έψαξε 
και συνέλεξε κάθε είδος πληροφορίας που μπορούσε να βρεί σχετικά με 
το νόνι. Μίλησε με πολυάριθμο κόσμο στους δρόμους και στα σπίτια τους, 
και άκουσε αναρίθμητους απολογισμούς και ιστορίες, που εξηγούσαν 
την ενδιαφέρουσα ιστορία και τα παραδοσιακά  υγιεινά οφέλη του 
αξιοπρόσεκτου φρούτου νόνι. Ο Τζών έψαξε επίσης  γιά ντόπιους Ταϊτινούς  
που είχαν εμπειρία από πρώτο χέρι  των πατροπαράδοτων παραδόσεων 
και που διατήρησαν τ’αρχαία υγιεινά μυστικά του φρούτου..   

Αλλά ήταν φανερό  ότι το όραμα του Τζών να φέρει το νόνι στον κόσμο 
θα συναντούσε ένα σημαντικό εμπόδιο. Απλά δεν φαινόταν να υπάρχουν 
αρκετά δέντρα νόνι στην Ταϊτή για να στηρίξουν μία μεγάλη εμπορική 
επιχείρηση. Αρχικά αποθαρρυμένος, αλλά μετά παρακινημένος να 
υπερνικήσει αυτό το εμπόδιο, ο Τζών ξεκίνησε με πίστη να εντοπίσει μία 
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άφθονη προμήθεια του φρούτου νόνι. Μία επίσκεψη στις Μαρκησίους 
νήσους της Γαλλικής Πολυνησίας ήτανε μία από τις τελευταίες επιλογές 
του Τζών. Η τριήμερη του έρευνα δεν απέδωσε καθόλου — μέχρι την 
ημέρα πρίν να φύγει από τα νησιά. 

Από την κορυφογραμμή, ο δυόμενος ήλιος φώτισε τα πλατιά, πράσινα 
φύλλα  δεκάδων χιλιάδων — ή και παραπάνω — δέντρων νόνι. Σε μιά 
μοναδική στιγμή, ο Τζών συνειδητοποίησε ότι είχε εντοπίσει τελικά την 
πηγή νόνι που έψαχνε.  

Η Εμφάνιση μιάς Καινούριας Βιομηχανίας
Τους μήνες που ακολούθησαν, χρειάστηκε πολλή προσπάθεια, πίστη, 
δοκιμές και λάθη, για να καθοριστεί το πώς θα μεταφερθεί το νόνι 
από την Ταϊτή στη Γιούτα, και επίσης να διατηρηθούν τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά, την οριστικοποίηση της φόρμουλας και την 
επίλυση λειτουργικών διοικητικών μεριμνών μιάς φαινομενικά 
εξοντωτικής επιχείρησης. Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, ο Τζών 
Γουώντσγουωρθ σχημάτισε ομάδα με κάποια άτομα, τα οποία έγιναν 
το πρώτο διευθυντικό συμβούλιο της Tahitian Noni International. 

Το τελικό αποτέλεσμα των προσπαθειών του Τζών και η μετέπειτα 
ηγεσία που ποτέ πριν δεν είχε δεί ο κόσμος του δικτυακού μάρκετινγκ.  
Ετσι γεννήθηκε ο χυμός TAHITIAN NONI™ — ένα αυθεντικό ποτό 
σούπερφρούτου — καθώς και μία βιομηχανία που περιστρεφόταν 
αποκλειστικά γύρω από το φρούτο του νόνι. 

Ιστορία του Νόνι/Παραδοσιακά Οφέλη
Η ιστορία του νόνι είναι μία αρχαία ιστορία,αφού οι ντόπιοι της 
Πολυνησίας και των γύρω περιοχών χρησιμοποιούν τις ανώτερες 
θρεπτικές ιδιότητες που περιέχονται στο νόνι εδώ και πάνω από δύο 
χιλιάδες χρόνια.. Οι Ταϊτινοί καθώς και άλλοι πολιτισμοί των διαφόρων 
νησιών του Ειρηνικού χρησιμοποιούν το νόνι εδώ και αιώνες και ως 
τροφή, και ως βοήθημα γιά την υγεία τους.  Τιμημένες παραδόσεις που 
μεταδόθηκαν από γενιά σε γενιά περιγράφουν πώς το νόνι μπορεί να 
παρέχει ενέργεια και ζωτικότητα και επίσης να βοηθήσει στην υγεία 
ενός ατόμου.  

Ανέκδοτες και ιστορικές πηγές απεικονίζουν την χρήση του νόνι από 
σχεδόν όλους τους νησιωτικούς πολιτισμούς με διάφορους τρόπους, 
μεταξύ των οποίων και η κατανάλωση του φρούτου και η χρήση 
της φλούδας, των σπόρων, των φύλλων και του καρπού σε αρκετές 
σπιτικές συνταγές— ροφήματα,, καταπλάσματα, σκόνες, κα τα λοιπά 
— σε ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών. Οι Ταχούας, Καχούνας και άλλοι 
ιθαγενείς βοτανολόγοι είχαν σε μεγάλη εκτίμηση τον καρπό του νόνι.  

Το νόνι φαίνεται επίσης να είχε και διαδεδομένη παραδοσιακή χρήση 
και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως η Αφρική,, η Νοτιοανατολική 
Ασία,η Ινδία και η Καραϊβική.
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Κύρια χαρακτηριστικά του χυμού TAHITIAN NONI™ 
Ο χυμός TAHITIAN NONI™, το μοναδικό και αυθεντικό προϊόν ποτού νόνι στην 
Ευρώπη, είναι της υψηλότερης ποιότητας, υγιεινό, και ενισχύει την ποιότητα ζωής. 
Εχουν πουληθεί πάνω από 100 εκατομμύρια μπουκάλια χυμού  TAHITIAN NONI™ και 
ο χυμός συνεχίζει να είναι μεγάλη επιτυχία ακόμη και σήμερα.  

Το Εξωτικό Σούπερφρούτο. Ο χυμός TAHITIAN NONI™ έχει παρακινήσει πολλές 
εταιρίες στο να προσπαθήσουν ν’αντιγράψουν την επιτυχία της ΤΝΙ με άλλα 
αποκαλούμενα σούπερφρούτα και χυμούς νόνι. Βέβαια, η TNI έγινε επίσης και ο 
δημιουργός της κατηγορίας προϊόντων νόνι, η οποία έχει  αναπτυχθεί σε κομμάτι της 
βιομηχανίας υγείας και ευεξίας αξίας δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Ο χυμός TAHITIAN 
NONI™ είναι το αποκλειστικό προϊόν χυμού σούπερφρούτου της TNI. 
Ασφαλής και Πρώτης Ποιότητας. Πρίν την εισαγωγή του χυμού TAHITIAN NONI™ 
στην αγορά, η TNI έκανε δοκιμές αγοράς και έρευνες για το προϊόν για αρκετά χρόνια. 
Συνεπώς ο χυμός TAHITIAN NONI™ πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ποιοτικού ελέγχου, 
καθώς παρακολουθείται από το δέντρο στο μπουκάλι. Τα προϊόντα της ΤΝΙ έχουν 
επίσης  υποβληθεί σε δοκιμές γιά εκατοντάδες τοξίνες με κανένα γνωστό θετικό 
αποτέλεσμα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να είστε ήσυχοι όταν χρησιμοποιείτε  
προϊόντα της ΤΝΙ. Στην πραγματικότητα, ο χυμός TAHITIAN NONI™ ήταν το πρώτο 
προϊόν χυμού σούπερφρούτου που πέρασε τους αυστηρούς ελέγχους της Εγκρισης 
Καινοτόμων Τροφών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Αγνό Φρούτο Νόνι. Ο χυμός TAHITIAN NONI™ δεν παρασκευάζεται από αποξηραμένη 
σκόνη νόνι ή συμπυκνωμένο νόνι. Αποτελείται από αγνό πολτό νόνι, που η εκτενής 
μας έρευνα έχει δείξει ότι είναι η μορφή  που αποδίδει τα υψηλότερα επίπεδα των 
διαφόρων θρεπτικών συστατικών του φρούτου. 
Υποστηρίζεται από Αιώνες Παραδοσιακής Χρήσης. Γιά πάνω από δύο χιλιάδες 
χρόνια, οι Ταϊτινοί και άλλες κουλτούρες της Πολυνησίας θεωρούν ότι το φρούτο νόνι 
είναι το μυστικό γιά καλή υγεία. Η ευρεία του χρήση στις παραδοσιακές κουλτούρες 
είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη 
Υποστηρίζεται από την Επιστήμη. Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το 
φρούτο έχει μελετηθεί, δοκιμαστεί, και ερευνηθεί από πολυάριθμους επιστήμονες και 
ινστιτούτα, σε μία προσπάθεια να επαληθευτούν οι ποικίλες παραδοσιακές χρήσεις 
του νόνι. Πιό σημαντικό, ο χυμός TAHITIAN NONI™ έχει γίνει ως σήμερα το θέμα 13 
ανθρώπινων κλινικών δοκιμών, και συνεχίζει και σήμερα να υπόκειται σε δοκιμές και 
μελέτες. Αυτές οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν χρησιμοποιώντας χυμό TAHITIAN NONI™ 
, όχι απλά νόνι ή γενικά προϊόν νόνι. Οι περισσότερες εταιρίες έχουν επιστήμη που 
στηρίζει τα επιμέρους συστατικά του προϊόντος τους, αλλά καμία δεν έχει τέτοιο όγκο 
κλινικών στοιχείων που να στηρίζει το τελικό τους προϊόν. 
Πολυάριθμες Πατέντες. Η Tahitian Noni International Inc. Εχει εξασφαλίσει δεκάδες 
εγχώριες και πατέντες και εκκρεμείς πατέντες που αφορούν τα προϊόντα της, τον τρόπο 
που παράγονται και τους ισχυρισμούς που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα. Αυτός είναι 
ένας ακόμη λόγος που η TNI είναι στην κορυφή της αγοράς προϊόντων νόνι και των 
λειτουργικών ποτών. 
Αδύνατον να Αντιγραφεί. Η σύνθεση και η επεξεργασία του χυμού TAHITIAN NONI™ — 
συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων συγκομιδής, έλεγχο ποιότητας,ειδικό εξοπλισμό, και 
μεθόδους συσκευασίας, — είναι πράγματα εντελώς ιδιοκτησιακά και αποκλειστικά στην 
ΤΝΙ.  
Κυριαρχία της Αγοράς. Οι πωλήσεις του χυμού TAHITIAN NONI™ αποτελούν σήμερα την 
πλειοψηφία των πωλήσεων προϊόντων νόνι, με πάνω από 4 δίς σε συνολικές πωλήσεις. 
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Κύρια Οφέλη του χυμού  
TAHITIAN NONI™
Η μοντέρνα έρευνα επιβεβαιώνει το ότι μερικά από τα  πιθανά οφέλη 
του χυμού νόνι περιλαμβάνουν  την στήριξη της φυσικής άμυνας του 
οργανισμού, την παροχή αντιοξειδωτικών που στοχεύουν τις ελεύθερες 
ρίζες στο σώμα και την παροχή ενέργειας., 

Φυσική άμυνα. Η μοντέρνα έρευνα δείχνει ότι το να πίνει κανείς χυμό 
TAHITIAN NONI™, με την σειρά θρεπτικών ουσιών και αντιοξειδωτικών 
που περιέχει, μπορεί να βοηθήσει να στηρίξει την φυσική σας άμυνα 
Αυξημένη ενέργεια. Με τον σημερινό ταραχώδη τρόπο ζωής, μιά 
κοινή ανησυχία είναι η έλλειψη σωματικής ενέργειας.  Περίπου δύο 
δεκαετίες μελετών δείχνουν ότι ο χυμός  TAHITIAN NONI™ στηρίζει την  
σωματική απόδοση όταν καταναλώνεται συνεχώς για κάποιο διάστημα.  

Φιλικό προς τους αθλητές.  Οι υγιεινές ιδιότητες του φρούτου 
νόνι το καθιστούν φιλικό προς τους αθλητές. Μέσα στα εκατομμύρια 
ανθρώπων που πίνουν τακτικά τον χυμό TAHITIAN NONI™ γιά τα οφέλη 
του περιλαμβάνονται και πολλοί σπουδαίοι αθλητές. Επιπλέον, ο χυμός, 
TAHITIAN NONIδεν περιέχει καθόλου ουσίες που να έχουν απαγορευθεί 
από την Παγκόσμια Ενωση Αντι-Ντόπινγκ και έχει λάβει έγκριση από 
Λίστα της Κολωνίας   
(www.koelnerliste.com). 

Αντιοξειδωτικά. Τα αντιοξειδωτικά είναι ζωτικά για έναν υγιή τρόπο 
ζωής καθώς βοηθούν τον αγώνα κατά των βλαβερών ελευθέρων ριζών. 
Ο χυμός TAHITIAN NONI™ περιέχει αντιοξειδωτικά που μπορούν να 
βοηθήσουν την φυσική άμυνα του οργανισμού. 

Ευκόλως απορροφήσιμες θρεπτικές ουσίες. Κάθε προϊόν της ΤΝΙ  
έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει την βιοδιαθεσιμότητα 
των διαφόρων θρεπτικών ουσιών που υπάρχουν στο προϊόν και 
στο νόνι. Αυτό σημαίνει ότι οι θρεπτικές ουσίες απορροφούνται και 
χρησιμοποιούνται πιό εύκολα από το σώμα. 

Εκπληρώνει μεγάλο εύρος αναγκών για την υγεία. Η γκάμα 
των προϊόντων της ΤΝΙ απευθύνεται στην εκπλήρωση μεγάλου εύρους 
των αναγκών υγείας που είναι κοινές στον σημερινό καταναλωτή, 
συμπληρώνοντας τα οφέλη του χυμού TAHITIAN NONI™, από 
εμπλουτισμένη διατροφή και ενέργεια εώς και θέματα βάρους και φροντίδα 
του σώματος.

Η ποικίλη και ισορροπημένη δίαιτα καθώς και ένας δραστήριος τρόπος 
ζωής είναι ζωτικά γιά την υγεία και την ευεξία σας. 
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ΑΝθΡώΠΙΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙώΝΟυΝ 
ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΟφΙΑ
Πολλά άλλα προϊόντα μιλούν για τις υγιεινές ιδιότητες των συστατικών 
των προϊόντων τους. Ομως είναι άγνωστο ,το εάν αυτές οι ιδιότητες 
μεταφράζονται σε οφέλη στο τελικό τους προϊόν. Αυτρό δεν συμβαίνει 
με τον χυμό TAHITIAN NONI™. Η TNI έχει ολοκληρώσει 13 ανθρώπινες 
κλινικές δοκιμές πάνω στον χυμό TAHITIAN NONI™, και όλες δείχνουν 
ότι πραγματικά έχει υγιεινές ιδιότητες όπως αυτές που συζητήθηκαν 
παραπάνω.

Επιπλέον, η, Tahitian Noni International κατέχει και λειτουργεί το 
μοναδικό εργαστήριο στον κόσμο αποκλειστικά για νόνι Το εργαστήριο 
είναι στελεχωμένο με κορευφαίους επιστήμονες απ’όλον τον κόσμο, 
που έχουν διεξάγει βουνά ολόκληρα έρευνας και ανθρώπινων κλινικών 
δοκιμών για να στηρίξουν τον χυμό TAHITIAN NONI™ και τα πολλά 
οφέλη του. Πολλές από αυτές τις μελέτες έχουν υποβληθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αναθεώρηση, ώστε να εγκριθούν οι ισχυρισμοί 
μας για την υγεία σύμφωνα με τον Κανονισμό Ισχυρισμών περί υγείας EC 
No. 1924/2006. 

Τα ακόλουθα υπογραμμίζουν τις κύριες κλινικές μελέτες που δείχνουν 
κάποια από τα οφέλη του χυμού TAHITIAN NONI™:

Δραστηριότητα  Αντιοξειδωτικών. Το 2002 στο “XI Διετή Συνάντηση 
της Διεθνούς για την Ερευνα Ελευθέρων Ριζών” στο Παρίσι της Γαλλίας, 
παρουσιάστηκαν οι ανθρώπινες μελέτες πάνω στα αντιοξειδωτικά του 
χυμού TAHITIAN NONI™. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ιλλινόις και το Αμερικανο-
Σουηδικό Νοσοκομείο στο Ρόκφορντ του Ιλλινόις. 

Αυξημένη ενέργεια. Μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2007 στην 
Μόσχα έδειξε θετική επίδραση του χυμού Tahitian Noni™ στην αντοχή 
αθλητών υψηλού επιπέδου.  

Δεν περιέχει απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ. Ο χυμός Tahitian 
Noni™ καμμία ουσία ντόπινγκ ή μεταβολίτες  που έχουν απαγορευθεί 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ. Ο χυμός Tahitian Noni™ 
έχει επίσης περιληφθεί στην “Λίστα της Κολωνίας” (www.koelnerliste.
com) ως τρόφιμο με ελαχιστοποιημένο ρίσκο ντόπινγκ.

Στηρίζει την φυσική άμυνα. Πολυάριθμες μελέτες, μεταξύ των οποίων 
μια μελέτη διάρκειας οκτώ εβδομάδων στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο του 
Τιαντζίν της Κίνας,που έχει δημοσιευθεί στην ημερίδα “Κινέζικη Ιατρική 
και Κλινική Ερευνα Τόμος.6 αρ..6” τον Ιούνιο του 2008,, έχουν δείξει ότι ο 
χυμός Tahitian Noni βοηθλάει στην στήριξη ενός υγιούς ανοσιοποιητικού 
συστήματος.  
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Επιστημονικές Επικυρώσεις

Οταν άρχισα να δουλεύω γιά την Tahitian Noni International, μίλησα 
με ορισμένους Ανεξάρτητους Σύμβουλους Προϊόντων σχετικά με το 

νόνι και τι αποτελέσματα θα είχε πάνω σ’αυτούς. Πολλοί αναφέρθηκαν 
θετικά σε αυτό. Αποφάσισα να δοκιμάσω ο ίδιος τον χυμό TAHITIAN 
NONI™. Παρατήρησα επίσης την διαφορά και από την έρευνα που έχω 
κάνει στον χυμό, γνωρίζω ότι το φρούτο νόνι μπορεί να βοηθήσει στην 
στήριξη του ανοσιοποιητικού συστήματος και να ανεβάσει το επίπεδο 
της ενέργειας.  

Σ. Τζαρακάι Γιένσεν, 
Διευθυντής Ερευνας και Αναπτυξης/Ελέγχου Ποιότητας της Tahitian Noni 
International

ώς μοριακός βιολόγος και συνεργάτης ερευνητικός επιστήμονας 
για την Tahitian Noni International, ξέρω γιατί το νόνι κάνει για 

μένα. Τώρα μελετώ το φρούτο του νόνι από Δευτέρα εώς Παρασκευή 
κάθε εβδομάδα, καθ΄όλον τον χρόνο. Εχω ανακαλύψει πάρα πολλά 
πιθανά οφέλη στην υγεία από το νόνι, για τα οποία έχουμε κάνει 

αίτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες 
στον κόσμο για πατέντα Εξαιτίας της ΤΝΙ, έχω κάποια 

στοιχεία που επαληθεύουν αυτά που έχουν πεί οι 
πρόγονοι μου. Η δοσμένη από το θεό γνώση τους 
βοήθησε στο να ευλογήσει την δική μου ζωή καθώς και 

αυτή άλλων ανθρώπων σ’όλον τον κόσμο. Η Tahitian 
Noni International με τον χυμό TAHITIAN NONI™ σας 

φέρνει ότι καλύτερο έχουν να προσφέρουν οι 
πρόγονοι μου όσον αφορά αγνότητα,ισχύ, 
και αυθεντικότητα. Αυτό είναι κάτι που δεν 
μπορεί να αναπαραχθεί ή να αντιγραφεί από 
ανταγωνιστές. Είναι μία ιστορία που αξίζει να 
την λέμε στα παιδιά μας και σε όσους θα μας 
ακολουθήσουν. 

Αφα Πάλου, Μοριακός Βιολόγος 
Συνεργάτης Ερευνητικός Επιστήμονας στην Tahitian Noni International
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Μαρτυρίες γιά το Προϊόν

“Πρόσεξα μία μεγάλη διαφορά μόλις μετά από δύο εβδομάδες που 
έπινα τον χυμό. Ενοιωσα γενικά ότι με βοήθησε να είμαι σε καλύτερη 

φόρμα Τώρα πίνω πιστά τον χυμό TAHITIAN NONI™.” 

Το όλο θέμα είναι η απόλαυση των υπέροχων υγιεινών οφελών από 
τηνν κατανάλωση αυτού του απίθανου χυμού TAHITIAN NONI™ Juice 
και το να λέμε την ιστορία σε όλους, παντού.

φίλιπ και Ιλια Κούλας, Λονδίνο

Μιά ποικίλη και ισορροπημένη δίαιτα καθώς και ένας δραστήριος 
τρόπος ζωής είναι ζωτικό για την υγεία και την ευεξία σας..




