
 
 

ΣΟ ΝΟΝΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΣΡΙΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΟΤ 
Ση ιέλε γηα ην ρπκφ Νφλη νη εηδηθνί 

 
  Neil Solomon, θαζεγεηήο ηαηξηθήο θαη θπζηνινγίαο, απφθνηηνο ηεο 
Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Case Western Reserve ηεο πνιηηείαο 
Οράην, ΗΠΑ. Δηδηθεχηεθε ζηελ παζνινγία ζην λνζνθνκείν ηνπ επξχηαηα 
γλσζηνχ Παλεπηζηεκίνπ «John Hopkins» ζηελ Βαιηηκφξε. Σνπ απνλεκήζεθε 
ην ηηκεηηθφ  βξαβείν βέληθεξ (Schwentker Award) γηα ηελ εμαηξεηηθή 
εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ σο παλεπηζηεκηαθφο. ηελ θαηάηαμε ηεο  
εθεκεξίδαο  «New York Times» ηα έξγα ηνπ θαζεγεηή  φινκνλ είλαη 
αλαγλσξηζκέλα σο ηα πην πεξηδήηεηα. Έρεη γξάςεη κεξηθά βηβιία κε ζέκα ην 
Νφλη, ηα πην γλσζηά εθ ησλ νπνίσλ είλαη «Σν θαηλφκελν ηνπ Νφλη» θαη «Ο 
γηαηξφο ηνπ γηαηξνχ».  

Με πείξα ζηελ ηαηξηθή πνπ μεπεξλάεη ηα 30 ρξφληα, ν ηαηξφο, 
επηζηήκνλαο θαη θαζεγεηήο Νέηι φινκνλ πξνέβε ζην εμήο πφξηζκα: 
«Καηάιαβα φηη ζηελ θχζε ππάξρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ρξήζηκα γηα 
ηελ πγεία θαη ηελ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, ζε ζχγθξηζε κε απηά πνπ κπνξεί 
λα πξνηείλεη ε παξαδνζηαθή ηαηξηθή. Βιέπσ φηη ππάξρεη ηεξάζηην ράζκα 
κεηαμχ ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο ελαιιαθηηθήο ηαηξηθήο. Απηφ πξέπεη λα 
μεπεξαζηεί νπσζδήπνηε. Πηζηεχσ πσο ην Νφλη ζα ζπκβάιεη πνιχ ζηελ ηαηξηθή 
θαη ζηηο ηαηξηθέο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο νη ηαηξνί ζα είλαη ζε ζέζε λα 
βειηηψλνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ θαιή πγεία ησλ αζζελψλ ηνπο ζε φιν ην 
θφζκν». 

Ο Καζεγεηήο φινκνλ ππέβαιε πξνο παγθφζκηα αμηνιφγεζε ηελ 
πξνεγκέλε έξεπλά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ρπκνχ «TAHITIAN NONI» 
(Νφλη ηεο Σατηήο). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δεκνζηεχηεθαλ ζηελ ηξίηε 
έθδνζε ηνπ βηβιίνπ «Υπκφο Νφλη, πνζφηεηα, ζπρλφηεηα, ρξήζε» (Noni Juice 
How much, how other, for what 3rd edition). Ο θαζεγεηήο φινκνλ ζπλέιιεμε 
απνηειέζκαηα εξεπλψλ απφ 1.227 ηαηξνχο, ζηηο νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ 
ζηνηρεία γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 25.000 θαηαλαισηέο ηνπ ρπκνχ ζε 
πεξηζζφηεξεο απφ 80 ρψξεο. πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ν 
θαζεγεηήο φινκνλ αλαθάιπςε φηη ην 69% ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ ρπκνχ 
TAHITIAN NONI δήισζαλ φηη πνηέ δελ ζα ζηακαηήζνπλ λα πίλνπλ ην ρπκφ 
απηφ. Ο θαζεγεηήο είλαη ζίγνπξνο φηη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ ελζνπζησδψλ 
ππνζηεξηθηψλ ηνπ ρπκνχ εμεγείηαη ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ρπκνχ λα δξα 
ζεηηθά ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. 
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθέξνληαη 29 δηαθνξεηηθά 
πξνβιήκαηα πγείαο, ζηελ επίιπζε ησλ νπνίσλ βνεζάεη ν ρπκφο Νφλη. Ο 
θαζεγεηήο φινκνλ είλαη ζίγνπξνο φηη ε πξνζζήθε θπζηθψλ πξντφλησλ, φπσο 
είλαη ν ρπκφο TAHITIAN NONI, ζηελ δηαηξνθή καο κπνξεί λα παίμεη βαζηθφ 
ξφιν ζηελ βειηίσζε ηεο πγείαο καο.  

Ο Καζεγεηήο Ράιθ Υατληθε (Dr. Ralph Heinicke) ππνζηήξημε δηαηξηβή 
ζηελ βηνρεκεία ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μηλεζφηαο. Αθηέξσζε ζρεδφλ ηέζζεξηο 
δεθαεηίεο ζηελ έξεπλα ηνπ Xeronine, ελφο αιθαινεηδνχο, ζηνηρείνπ, ην νπνίν 
θαηάθεξε λα αλαθαιχςεη θαη λα απνκνλψζεη, θαη ην νπνίν απνηειεί ηελ βάζε 



ησλ απίζηεπησλ ηακαηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ Νφλη. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο 
ηνπ δεκνζηεπζήθαλ ζην βηβιίν «Σν ζχζηεκα ηνπ Xeronine». 

Μεηά απφ πνιιά ρξφληα εξγαζίαο ζηελ βηνκεραλία παξαγσγήο αλαλά 
ζηα λεζηά ηεο Υαβάεο, ν θαζεγεηήο Ράιθ Υατληθε ζπγθέληξσζε φιεο ηηο 
πξνζπάζεηέο ηνπ ζηελ κειέηε ηνπ θξνχηνπ Νφλη απφ ην λεζί ηεο Σατηήο. 
«Όηαλ γηα πξψηε θφξα ελδηαθέξζεθα γηα ηελ κειέηε ηνπ Νφλη, θαη απηφ έγηλε 
πνιχ πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο TAHITIAN NONI INTERNATIONAL, 
απνζαξξχλζεθα επεηδή ην Νφλη πξαθηηθά δελ ρξεζηκνπνηείηαη παξφιν πνπ 
απνηειεί πινχζηα πεγή ηεο νπζίαο Proxeronine», είπε ν θαζεγεηήο Υατληθε. Ο 
θαζεγεηήο ηζρπξίδεηαη φηη απφ κφλε ηεο ε νπζία Proxeronine δελ παξνπζηάδεη 
πνιιέο θπζηνινγηθέο ηδηφηεηεο. Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο φκσο έρεη ηελ 
ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην Proxeronine θαη λα ην κεηαηξέπεη ζε Xeronine. 
Σν Xeronine είλαη άθξσο απαξαίηεην αιθαινεηδέο, ε έιιεηςε ηνπ νπνίνπ 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία. «Δάλ νη ζεσξίεο κνπ θαη 
ηα επηβεβαησκέλα δεδνκέλα πνπ έρσ ιάβεη, είλαη νξζά, ηφηε ην Xeronine 
απνηειεί κηα απφ ηηο  βαζηθφηεξεο νξγαληθέο ελψζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. 
Απνηειεί κέξνο ηνπ ξπζκηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία 
φισλ ησλ νξκνλψλ πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα απηφ ην Xeronine είλαη 
απαξαίηεην. Αλ ζηνλ νξγαληζκφ ππάξρεη αξθεηή έιιεηςε Proxeronine, ζα 
παξαηεξεζεί κεησκέλε ιεηηνπξγία ηεο εηδηθήο νξκφλεο παξφιν πνπ ε νξκφλε 
απηή θπζηθά κπνξεί λα ππάξρεη ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο 
κάιηζηα.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο παξνπζηάζεη έιιεηςε 
Xeronine, νξηζκέλεο νξκφλεο παχνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη δελ κπνξνχλ λα 
εθηεινχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
ηνπ νξγαληζκνχ ζε βέιηηζην επίπεδν. Ο θαζεγεηήο Υατληθε πηζηεχεη φηη ν 
ρπκφο Νφλη είλαη ζηηο κέξεο καο κία απφ ηηο θαιχηεξεο πεγέο Proxeronine θαη 
ζεσξεί ηνλ ρπκφ TAHITIAN NONI σο βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πγεία ηνπ 
νξγαληζκνχ.  
 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΟΤ 
MORINDA CITRIFOLIA (Σν θξνχην Νφλη)  

 
Θεξαπεπηηθφο ζπληειεζηήο  
Σα ππάξρνληα απνηειέζκαηα πηζηνπνηνχλ φηη ην Morinda Citrifolia κπνξεί λα 
απνηειεί έλα λέν, ηζρπξφ θάξκαθν.  
«Journal of Medical Food» 2004  
 
Τγεία ηεο θαξδηάο  
Σν Morinda Citrifolia κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ αξηεξηνζθιήξπλζε  
«Journal of Agricultural and Food Chemistry» 2004, επηέκβξηνο   
 
Θεξαπεία θαξθίλνπ  
Σν Morinda Citrifolia εληζρχεη θαη ππνζηεξίδεη ην απνηέιεζκα ηεο 
αλνζνζεξαπείαο ησλ νγθνινγηθψλ λφζσλ.   
«Hawaii Medical Journal» 2004, Ινχληνο  
 
 



Καζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ 
Σν Morinda Citrifolia θαζπζηεξεί ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ηαρεία δηφγθσζε ησλ 
επαλεκθαλεηζζέλησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. Δπίζεο ην θπηφ απηφ επέδεημε 
ηθαλφηεηα ζηελ δηέγεξζε ηεο δηαδηθαζίαο εθθπιηζκνχ ησλ αγγείσλ θαη ηελ 
θπζηθή λέθξσζε ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ.   
«Angiogenesis» 2003   
 
πλέξγεηα κε ηελ ρεκεηνζεξαπεία 
Σν Morinda Citrifolia επέδεημε ζεηηθά απνηειέζκαηα σο νπζία πνπ 
δξαζηεξηνπνηεί θαη εληζρχεη πνιιά παξαζθεπάζκαηα ρεκεηνζεξαπείαο φηαλ 
ρνξεγεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε απηά. 
«Phytotherapy Research» 2003 Γεθέκβξηνο  
 
Θεξαπεία λφζσλ  
Οη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ ρξεζηκνπνηνχλ ην Morinda Citrifolia σο ζεξαπεία 
πνιιψλ αζζελεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαξθίλνπ. Σν θπηφ 
ζπζηήλεηαη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ κεηακνξθσηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ ζην θχηηαξν ππφ ηελ δξάζε ηνπ plasminogen activator ζηνπο 
ηζηνχο ή ηνπ παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο επηδεξκίδαο. 
«Cancer Research» 2001, Αχγνπζηνο   
 
Γπλακηθφ γηα ηελ ζεξαπεία φγθσλ 
Αλαθαιχθηεθε φηη ν ρπκφο ησλ θξνχησλ Morinda Citrifolia δηαζέηεη 
πξνζηαηεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ φγθσλ 
ηχπνπ ζαξθψκαηνο 180, επαίζζεηα ζην αλνζνπνηεκέλν κεηαηξνπέα.  
«Phytotherapy Research» 2003 Γεθέκβξηνο  
 
Αληηθαξθηληθή δξάζε 
Η αληηθαξθηληθή δξάζε ηνπ  Morinda Citrifolia ζηα πεηξάκαηα πνπ έρνπλ 
δηεμαρζεί (ζε πνληίθηα) παξνπζηάδεη δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
ζεξαπείαο ηεο ηάμεο ηνπ 25%-45%  
«Phytotherapy Research» 2003 Γεθέκβξηνο 17  
 
Καηαπνιέκεζε θιεγκνλψλ  
Σν Morinda Citrifolia επέδεημε αλαζηαιηηθή δξάζε επί ηνπ έλδπκνπ COX-1, 
δίλνληαο αθνξκή λα ππνζέζνπκε φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
ζεξαπεία δηάθνξσλ λφζσλ πνπ ζεσξνχληαη θιεγκνλψδεηο απφ ηελ θχζε 
ηνπο, φπσο είλαη ην άζζκα, ε αξζξίηηδα, ν ξεπκαηηζκφο, ν ππξεηφο, ην νίδεκα, 
νη κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, ην ηζίκπεκα απφ δειεηεξηψδεο θίδη θαη φιεο νη 
ζρεηηθέο θιεγκνλέο.   
«Journal of Ethnopharmacology» 2003 Μάξηηνο  
 
Αληηθιεγκνλψδεο δξάζε 
Σν  Morinda Citrifolia παξνπζηάδεη αληηθιεγκνλψδεηο ηδηφηεηεο.  
«Proceeding of the Western Pharmacology Society» 2002  
 
 
 



Θεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα 
Παξαηεξήζεθε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο δσήο θαη ελίζρπζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ 
απνηειέζκαηνο ζηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ ρπκνχ Νφλη κε ηα βαζηθά 
παξαζθεπάζκαηα ησλ ρεκεηνζεξαπεηψλ, ρνξεγεκέλα ζηελ ειάρηζηε 
δνζνινγία.   
«Phytotherapy Research» 1999 Αχγνπζηνο  
 
Βνήζεηα ζηελ ζεξαπεία ηεο θπκαηίσζεο   
Σν  Morinda Citrifolia είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηελ ζεξαπεία ηεο θπκαηίσζεο.  
«Phytotherapy Research» 2002 Ννέκβξηνο  
 
Καζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε φγθσλ 
Σν Νφλη κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ηελ αλάπηπμε φγθσλ ελεξγνπνηψληαο ην 
αλνζνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ νξγαληζκνχ.  
«Phytotherapy Research» 1999 Αχγνπζηνο  
 
Ηξεκηζηηθφ θάξκαθν  
Σν Morinda Citrifolia έρεη εξεκηζηηθέο θαη θαηαπξαυληηθέο ηδηφηεηεο.  
«Planta Medica» 1999 Οθηψβξηνο  
 
Μείσζε θαξθηλνγφλνπ  δξάζεο   
Ο ρπκφο TAHITIAN NONI κεηψλεη ηελ κνξθνπνίεζε ηνπ αιινησκέλνπ DNA 
ππφ ηελ δξάζε ηνπ θαξθηλνγφλνπ ζηνηρείνπ DMBA, ζηελ θαξδηά θαηά 60%, 
ζηνπο πλεχκνλεο θαηά 50%, ζην ήπαξ θαηά 70% θαη 90% - ζηα λεθξά ησλ 
αξζεληθψλ αξνπξαίσλ.  
«Annals of the New York Academy of Sciences» 2001 Γεθέκβξηνο.  
 
Μπνξεί λα απνηξέςεη ηνλ θαξθίλν  
Σν  Morinda Citrifolia κπνξεί λα έρεη αληηθαξθηληθφ πξνθπιαθηηθφ απνηέιεζκα  
«Annals of the New York Academy of Sciences» 2001 Γεθέκβξηνο  
 
Θεξαπεπηηθή δξάζε 
Θεσξείηαη φηη ην  Morinda Citrifolia δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ζεξαπεπηηθψλ 
ηδηνηήησλ, φπσο ηδηφηεηα αληηβαθηεξηδηαθή, αληηβηνηηθή, αληηκπθεηηαζηθή, 
αληηθαξθηληθή, θαηαπξαυληηθή, ππνηαζηθή, αληηθιεγκνλψδε, αλνζνηνλσηηθή.  
«Acta Pharmacologica Sinica» 2002 Γεθέκβξηνο.  
 
Αληηθαξθηληθή δξάζε  
Σν  Morinda Citrifolia παξνπζηάδεη αληηθαξθηληθή δξάζε  
«Proceeding of the Western Pharmacology Society» 1994  
 
Αχμεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο  
Η ζεξαπεπηηθή εθαξκνγή ηνπ ρπκνχ Νφλη απμάλεη αμηφινγα ηελ δηάξθεηα δσήο 
ησλ πνληηθηψλ πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν.  
«Phytotherapy Research» 1999 Αχγνπζηνο  
 
 
 



Μεηαβνιή αλνζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο  
Η ξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο επλνείηαη απφ ηελ 
αληηθαξθηληθή ηδηφηεηα ηνπ ρπκνχ ησλ θξνχησλ ηεο Morinda Citrifolia  (λφλη).  
«Proceeding of the Western Pharmacology Society» 1996  
 
Βνήζεηα ζηελ ζεξαπεία ηεο ππέξηαζεο 
Η  Morinda Citrifolia ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζεξαπεία θαη πξνθχιαμε θαηά ηεο 
ππέξηαζεο θαη ησλ εγθεθαιηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί 
«La Presse Medicale»  
 
Αληηνμεηδσηηθφ 
Σα απνηειέζκαηα δπν δηαθνξεηηθψλ κειεηψλ δείρλνπλ φηη ην Morinda 
Citrifolia έρεη αληηνμεηδσηηθή δξάζε. 
«Annals of the New York Academy of Sciences» 2001 Γεθέκβξηνο  
«Journal of Agricultural and Food Chemistry» 2001 επηέκβξηνο  
 

Μηάλ Γηλγθ Βαλγθ, θαζεγήηξηα ηαηξηθήο θαη δηδάθηνξαο θπζηθψλ 
επηζηήκσλ  - επηζηεκνληθφ ζηέιερνο ηνπ ηαηξηθνχ θνιιεγίνπ Ρφθθνξλη ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ηθάγν ηεο πνιηηείαο Ιιηλφηο. Ήηαλ θαζεγήηξηα 
θαξκαθνινγίαο ζην ηαηξηθφ παλεπηζηήκην Υελαλ (Κίλα) θαη εξγαδφηαλ σο 
γεληθή ρεηξνπξγφο θαη ζεξάπσλ ηαηξφο. Απφ ην έηνο 1999, αζρνιείηαη κε ηελ 
έξεπλα ηνπ ρπκνχ TAHITIAN NONI. Πνιινζηά απνηειέζκαηα απηψλ ησλ 
εξεπλψλ δείρλνπλ ηελ ζρέζε  κεηαμχ ηνπ ρπκνχ TAHITIAN NONI θαη ηελ 
πξνθχιαμε απφ ην θαξθίλν. Η θαζεγήηξηα είλαη ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ 
«Υπκφο Νφλη – ηαζεξή ηζνξξνπία Ιλ  Γηαλ».  

Απφ λεαξή ειηθία αθφκα, ε θαζεγήηξηα Μηάλ Γηλγθ Βαλγθ έκαζε πνιιά 
γηα ηελ παξαδνζηαθή θηλέδηθε ηαηξηθή απφ ηνλ παηέξα ηεο ηαηξφ Βάλγθ, Κηλέδν 
θηιφζνθν θαη πξψην δάζθαιφ ηεο. Θπκάηαη πσο ν παηέξαο ηεο ζπλέιιεγε 
δηάθνξα βφηαλα γηα ηελ ζεξαπεία αζζελεηψλ φπσο νη κνιπζκαηηθέο 
δεξκαηηθέο αζζέλεηεο, ην θξπνιφγεκα θαη ν ππξεηφο. Η θαζεγήηξηα Βάλγθ 
έθεξε ηηο γλψζεηο απηέο καδί ηεο ζηα θαιχηεξα παλεπηζηήκηα ηεο Κίλαο. Μεηά 
ηελ απνθνίηεζή ηεο απφ ηελ ηαηξηθή ζρνιή έκαζε γηα ην λφλη απφ έλαλ θαιφ 
θίιν ηεο.  

«Άξρηζα λα πίλσ ηνλ ρπκφ TAHITIAN NONI ηνλ Απξίιην ηνπ 1999. Σφηε 
έπαζρα αξζξίηηδα ηνπ αληίρεηξα θαη θάηαγκα δεμηνχ θαξπνχ, ιέεη ε 
θαζεγήηξηα,  κηα εβδνκάδα κεηά ηελ ρξήζε ηνπ Νφλη, θαη ηα δπν πξνβιήκαηα 
εμαθαλίζηεθαλ». Η ηφζν πεηπρεκέλε πξνζσπηθή εκπεηξία ηεο θαζεγήηξηαο 
Βάλγθ ηελ έπεηζε λα μεθηλήζεη ηελ κειέηε απηνχ ηνπ βνηάλνπ ζε 
επαγγεικαηηθφ επίπεδν.  
 Η θαζεγήηξηα Βάλγθ αλαθάιπςε ηελ ζηελή ζρέζε κεηαμχ ησλ 
επηζηεκνληθψλ κειεηψλ ηνπ Νφλη θαη ηεο παιηάο θηινζνθίαο Ιλ – Γηαλ ζηηο 
παξαδφζεηο ηεο θηλεδηθήο ηαηξηθήο. Η παξαδνζηαθή θηλέδηθε ηαηξηθή δίλεη 
κεγάιε ζεκαζία ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ σο ζχλνιν. Η ζεσξία Ιλ – Γηαλ 
εθαξκνδφηαλ επξέσο ζηελ ηαηξηθή πξαθηηθή γηα ηελ εμήγεζε δηάθνξσλ 
λφζσλ. «Όιεο νη αζζέλεηεο εκθαλίδνληαη απφ ηελ αληζνξξνπία Ιλ-Γηαλ ζηα 
κίθξν θαη κάθξν επίπεδα. Σν Νφλη δξα σο ξπζκηζηήο ησλ κηθξνκεγεζψλ θαη 
ησλ καθξνκεγεζψλ Ιλ-Γηαλ. Η ξπζκηζηηθή δχλακή ηνπ εκθαλίδεηαη ζην φηη ην 
θξνχην βνεζάεη ην ίδην θαη ζε δχν αληίζεηεο θαηαζηάζεηο πγείαο φπσο είλαη ε 



δηάξξνηα θαη ε δπζθνηιηφηεηα. Η ζεσξία Ιλ-Γηαλ κε ην θαιχηεξν ηξφπν εμεγεί 
ηηο ρξήζηκεο ηδηφηεηεο ηνπ Νφλη. «Αθξηβψο ράξε ζην Ιλ-Γηαλ έλα απιφ βφηαλν 
κπνξεί λα πξνζθέξεη πάξα πνιιά ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο εθ δηακέηξνπ 
δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ», ιέεη ε θαζεγήηξηα.  
 
 
Ο ρπκφο TAHITIAN NONI ζηνλ επηηξαπέδην ηαηξηθφ νδεγφ  
 

Ο επηηξαπέδηνο ηαηξηθφο νδεγφο είλαη παγθνζκίσο γλσζηφο, έρεη 
δεκηνπξγεζεί γηα ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο ιεπηνκεξήο 
νδεγφο ρξήζεο βνηάλσλ θαη ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, πνπ δηαηίζεληαη 
πξνο πψιεζε ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή. Δπί θαζεκεξηλήο βάζεο, πνιινί γηαηξνί 
ζπκβνπιεχνληαη ηνλ νδεγφ απηφ γηα λα κάζνπλ πνηα θαξκαθεπηηθά 
παξαζθεπάζκαηα ζπλίζηαληαη γηα ηνπο αζζελείο ηνπο.  

Η θαηαρψξεζε ηνπ ρπκνχ TAHITIAN NONI ζηνλ γλσζηφ απηφ 
επαγγεικαηηθφ νδεγφ απνηειεί ζεκαληηθφ γεγνλφο γηα ηελ εηαηξία TAHITIAN 
NONI INTERNATIONAL, επεηδή ράξε ζε απηφ ζα κεγαιψζεη ν θχθινο ησλ 
πηζηψλ απηνχ ηνπ ζαπκάζηνπ θπηνχ θαη ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ρπκνχ αλάκεζα 
ζηα κέιε ηεο παγθφζκηαο ηαηξηθήο θνηλφηεηαο. Δθηφο απηνχ, ν ρπκφο 
TAHITIAN NONI ζα αλαγλσξηζηεί σο παξαζθεχαζκα απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ 
ζεξαπεία ησλ αζζελψλ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΡΕΙΑΖΟΝΣΑΙ ΣΟ ΝΟΝΙ 
 

Οδεγίεο ρξήζεο ηνπ ρπκνχ Νφλη γηα παηδηά ηεο Έκηιη Φξίκαλ ζε ζπλεξγαζία 
κε ηελ Ιδα Ναβαξξ, ζπγγξαθέα ηνπ βηβιίνπ «76 ηξφπνη ρξήζεο ηνπ Νφλη».  

 

Ο ρπκφο Νφλη κπνξεί λα είλαη πνιχ ρξήζηκνο γηα ηα παηδηά. Αθφκε θαη κηθξέο 
πνζφηεηεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζην παηδί αλεθηίκεηε βνήζεηα. Σν 
θπιιάδην απηφ παξνπζηάδεη πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν ρπκφο Νφλη 
θάλεθε ρξήζηκνο ζε παηδηά. Δμεγεί πψο πξέπεη λα ρνξεγείηαη ην Νφλη ζηα 
παηδηά ζαλ ρπκφο, πψο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εμσηεξηθά θαη ζθφπηκα ζε 
πεξηπηψζεηο αζζελεηψλ.    
 

Ο ρπκφο Νφλη είλαη απαξαίηεηνο γηα ηα παηδηά. Απνηειεί ρξήζηκν 
ζπκπιήξσκα ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη δπλακψλεη 
ζεκαληηθά ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκά ηνπ. θεθηείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην 
Νφλη πξηλ αγνξάζεηε θάξκαθα. Δίλαη βέβαην πσο δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ην 
Νφλη σο άκεζνο αληηθαηαζηάηεο ησλ θαξκάθσλ. πκβνπιεπηείηε 
πξνεγνπκέλσο ηνλ γηαηξφ ζαο θαη ρξεζηκνπνηήζηε ην Νφλη σο ζεξαπεπηηθφ 
ζπκπιήξσκα ζε ζπλδπαζκφ κε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Σν παξφλ θπιιάδην 
απνηειεί κέξνο ηνπ βηβιίνπ «Σα παηδηά ρξεηάδνληαη ην Νφλη», θαη ν βαζηθφο 
ζθνπφο ηνπ είλαη λα δείμεη πψο ζήκεξα ην Νφλη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 
παηδηθή δηαηξνθή. Αλ επηζπκεηέ λα κάζεηε πεξηζζφηεξα, απεπζπλζείηε ζην 
ίδην ην βηβιίν.  
 

Ο Θεφο ράξηζε ζηελ Γε ηα θπηά πνπ έρνπλ ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο, θαη 
ηα νπνία, πνιχ ζπρλά, είλαη πην απνηειεζκαηηθά απφ ηα θάξκαθα πνπ 
πξνηείλνληαη ζηα θαξκαθεία. Η ρξήζε ηνπ Νφλη απνδεηθλχεη ην γεγνλφο απηφ 
θαη βεβαία εκείο πξέπεη λα κεηαθέξνπκε ηελ αιήζεηα ζηα παηδηά καο. Διάηε λα 
ηνπο δείμνπκε ηα θπζηθά ζαχκαηα πνπ καο πξνζθέξεη ε θχζε.  
 
Σν Νφλη κπνξεί λα γίλεη ν θίινο ηεο νηθνγέλεηαο 
Η γεχζε ηνπ ρπκνχ Νφλη αξέζεη ζηα παηδηά ήδε απφ ηελ πξψηε δνθηκή. Όρη ζε 
φια βέβαηα, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα εμεγήζνπκε ζηα παηδηά ηελ 
ρξεζηκφηεηα ηνπ ρπκνχ. Πξνο δηεπθφιπλζή ζαο, πξνηείλνπκε κεξηθέο 
ζπκβνπιέο, νη νπνίεο νπσζδήπνηε ζα ζαο βνεζήζνπλ λα κεηαθέξεηε ζηα 
παηδηά ζαο φια λα πιενλεθηήκαηα ηνπ ρπκνχ Νφλη, θαη απηά κε ηνλ θαηξφ ζα 
εθηηκήζνπλ απφ κφλα ηνπο ηα πιενλεθηήκαηα απηά.  
 

 Κάληε ην Νφλη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο ζαο θαη δεκηνπξγήζηε 
ηελ ζπλήζεηα απηή ζηα παηδηά ζαο. Καιχηεξα λα ην δίλεηε ζηα παηδηά 
θάζε κέξα, ηελ ίδηα ψξα. Καη θπξίσο, ζπκεζείηε ην Νφλη φηαλ 
εκθαληζηνχλ ηα πξψηα ζπκπηψκαηα αζζελεηψλ ή φηαλ ρξεηάδεηαη 
πξψηε βνήζεηα.     



 Μάζεηε ζηα παηδηά ζαο ηελ ηακαηηθή δχλακε ηνπ Νφλη. Κάζε θφξα πνπ 
ν ρπκφο ζα βνεζήζεη ην παηδί ζαο, ηνλίζηε ην απηφ ζην παηδί ψζηε λα 
ην ζπκάηαη.   

 Μελ επηκείλεηε αλ ην παηδί δελ ζειήζεη λα ην πηεη, απιά πξνηείλεηε ην 
αξγφηεξα.  

 Αθήζηε ην παηδί ζαο λα θάλεη ηελ επηινγή κφλν ηνπ. Μηιήζηε ηνπ γηα 
ηηο ηδηφηεηεο ηνπ Νφλη θαη αθήζηε ην λα πάξεη ηελ απφθαζε κφλν ηνπ. 
Αθήζηε ηα παηδηά λα καζαίλνπλ απφ ην δηθφ ζαο παξάδεηγκα. 
Παξαθνινπζψληαο ην πψο εζείο ρξεζηκνπνηείηε ην Νφλη θαη 
πξνζέρνληαο ηηο εμεγήζεηο ζαο, ην πφζν βνήζεζε εζάο θαη ηνπο 
άιινπο, ην παηδί κφλν ηνπ ζα επηζπκήζεη λα ην δνθηκάζεη.  

 
 
Νφλη γηα ηα παηδηά θάζε ειηθίαο  
Υάξε ζην Νφλη κπνξείηε λα έρεηε ηακαηηθφ απνηέιεζκα ζε θάζε ειηθία. Η 
ρξήζεο ελδεδεηγκέλσλ δφζεσλ ηνπ ρπκνχ Νφλη γηα ηελ αχμεζε ηεο 
αλνζίαο, γηα πξψηε βνήζεηα θαη γηα ηνπηθή ρξήζε είλαη απφιπηα αθίλδπλε 
ζηα παηδηά απφ ηελ κηθξφηεξε ειηθία.  
 
Νενγέλλεηα θαη κσξά  
Γελ είλαη απαξαίηεην λα δίλεηε ην Νφλη ζε λενγέλλεηα θαη κσξά ζε 
θαζεκεξηλή βάζε. Όκσο ζηα κσξά πνπ πάζρνπλ απφ άζζκα, απφ ζπρλέο 
κνιχλζεηο ησλ απηηψλ θαη άιισλ ρξφλησλ αζζελεηψλ, ε θαζεκεξηλή 
ρνξήγεζε ηνπ ρπκνχ Νφλη κπνξεί λα απνδεηρηεί πνιχ ρξήζηκε.  
 
ε πεξίπησζε ξηληθήο ζπκθφξεζε, ζπλαρηνχ, ππξεηνχ, αλνξεμίαο θαη 
άιισλ φκνησλ παζήζεσλ, λα δίλεηε ην Νφλη θάζε κέξα κέρξη λα κεησζνχλ 
ηα ζπκπηψκαηα. Δπίζεο είλαη ρξήζηκν λα ρνξεγείηε ην Νφλη γηα ηελ αχμεζε 
ηεο αλνζίαο, πξηλ ή κεηά απφ εμάξζεηο αζζελεηψλ, θαη επίζεο κεηά ηελ 
επαθή κε θνξείο κνιπζκαηηθψλ λφζσλ. Σν Νφλη βνεζάεη ζηελ εμαθάληζε 
ησλ ζπγθακάησλ  απφ  ηηο πάλεο θαη ησλ θνθθηλίισλ ζην δέξκα. Δίλαη 
θαηάιιειν γηα πξψηε βνήζεηα. Υξεζηκνπνηήζηε εηδηθφ ζσιελάθη γηα λα 
ρνξεγήζεηε ην ρπκφ ζε ηέηνηα ειηθία.  
 
Πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηνπ ρπκνχ Νφλη  
Ρηληθή ζπκθφξεζε   
Υξφλην ζπλάρη 
Ππξεηφο  
Αλνξεμία  
Άγρνο  
Αχμεζε αλνζίαο  
Δμαλζήκαηα 
Γεξκαηηθνί εξεζηζκνί 
 
 
 
 
 



 
Γηα παηδηά ζε ειηθία λεπηαγσγείνπ θαη δεκνηηθνχ  
Σα πγηή παηδηά ειηθίαο λεπηαγσγείνπ κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ην Νφλη γηα 
πξνιεπηηθνχο ιφγνπο, θαζεκεξηλά απφ 15 γξακκάξηα. Απηά πνπ πάζρνπλ 
απφ ρξφληεο αζζέλεηεο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ δφζε έσο δχν θνξέο ηελ 
εκέξα. ε πεξηπηψζεηο επηδεηλψζεσλ ρνξεγήζηε ην Νφλη ηφζν, φζν 
ζεσξήζεηε απαξαίηεην.  
 
Σελ πεξίνδν πνπ ηα παηδηά αξρίδνπλ λα πεγαίλνπλ ζην λεπηαγσγείν ή ην 
θζηλφπσξν, ζηελ αξρή ηηο ζρνιηθήο ρξνληάο, ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ Νφλη 
γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πνιχ επίθαηξε. 
Όζν πεξηζζφηεξν ρξφλν πεξλάλε εθηφο ζπηηηνχ, ηφζεο πεξηζζφηεξεο ηψζεηο 
θαη αζζέλεηεο κπνξεί λα ζπλαληήζεη.  
 
Γηα ηα παηδηά ε ρξήζε ηνπ Νφλη εμσηεξηθά σο κέζν πξψηεο βνήζεηαο είλαη 
επίζεο πνιχηηκε, επεηδή ζε απηή ηελ ειηθία νη ηξαπκαηηζκνί ζηα παηδηά 
είλαη ζπλεζηζκέλνη.  
 
 

 
Παηδηά ειηθίαο 10-12 εηψλ θαη έθεβνη ειηθίαο 13-19 εηψλ.  
 
Μπαίλνληαο ζηελ εθεβεία ην παηδί αληηκεησπίδεη πνιιά θαηλνχξγηα 
πξνβιήκαηα, ζηελ επίιπζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ην Νφλη. ε 
απηή ηελ ειηθία είλαη ρξήζηκν ηα παηδηά λα παίξλνπλ ηελ ίδηα δφζε κε ηνπο 
ελήιηθνπο – 30 γξ. ηελ εκέξα. ε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο φπσο είλαη νη 
ηξαπκαηηζκνί θαη νη αζζέλεηεο, λα ρνξεγείηε 100-150 γξακκάξηα. Αλ ν 
έθεβνο πάζρεη απφ ρξφληα αζζέλεηα λα ρνξεγείηε 50-100 γξακκάξηα θάζε 
κέξα.  
 
Σν Νφλη βνεζάεη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ δέξκαηνο ηνπ εθήβνπ, ζηαζεξνπνηεί 
ηηο απφηνκεο αιιαγέο ηεο δηάζεζεο, κεηψλεη ηνλ πφλν, βειηηψλεη ηηο 
αζιεηηθέο επηδφζεηο θαη βειηηψλεη ηελ επνχισζε αζιεηηθψλ ηξαπκαηηζκψλ.  
 
Πψο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Νφλη θαηά ηελ δηάξθεηα αζζελεηψλ 
 
Σν Νφλη κπνξεί λα εληζρχζεη θαη λα απμήζεη ηελ αλνζία. Μάζεηε λα 
ρξεζηκνπνηείηε ην Νφλη σο κέζν πξνθχιαμεο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο 
πγείαο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο. Απεπζπλζείηε ζην Νφλη πξηλ αγνξάζεηε 
θάξκαθα ή ρξεζηκνπνηείζηε ην Νφλη γηα λα εληζρχζεηε ηελ δξάζε ησλ 
θαξκάθσλ.  
Αλ θάπνηνο ζηελ νηθνγέλεηά ζαο αξξσζηήζεη ή δείηε ηα πξψηα 
ζπκπηψκαηα θξπνινγήκαηνο, δνθηκάζηε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 
1. Υνξεγήζηε ην Νφλη άκεζα ζην άηνκν πνπ εκθαλίδεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο 
αζζέλεηαο.  Δπίζεο, γηα ιφγνπο πξνθχιαμεο, δψζηε  απφ κία δφζε ζε θάζε 
κέινο ηεο νηθνγέλεηαο.  



2. Η δφζε πξνθχιαμεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηξεηο κε πέληε θνξέο θάζε 
κέξα, ηνπιάρηζηνλ γηα ηξεηο κέξεο κεηά ηελ κφιπλζε, ηελ επαθή κε ηνλ 
αζζελή ή κέρξη λα αλαξξψζεη θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο.     
3. ηνπο γνλείο πνπ θξνληίδνπλ άξξσζην παηδί επίζεο ζπζηήλεηαη λα 
πίλνπλ ην ρπκφ Νφλη ζε κηθξέο πνζφηεηεο ζπρλά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
εκέξαο.  
4. Σν άξξσζην παηδί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο πξέπεη λα ιακβάλεη ηελ 
δφζε ηνπ απαξαίηεηα.  
5. Σεξήζηε πξνζσπηθή πγηεηλή, πιέλεηε ηα ρέξηα κεξηθέο θνξέο ηελ εκέξα.  
 
Νφλη σο κέζν πξψηεο βνήζεηαο  
 
Κάζε παηδί κπνξεί λα θαεί ζηνλ ήιην, λα γξαηδνπληζηεί, λα θνπεί ή λα ην 
ηζηκπήζεη κέιηζζα ή άιια έληνκα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζπζηήλεηαη λα 
ιακβάλεηαη ην Νφλη εζσηεξηθά θαη ηνπηθά εμσηεξηθά. Γηα εμσηεξηθή ρξήζε 
ζε ηζηκπήκαηα, εγθαχκαηα θαη κηθξέο πιεγέο ρξεζηκνπνηήζηε ηηο  κηθξέο  
ζηξνγγπιέο  θνκπξέζεο   Νφλη.  
1. Βγάιηε ην θαπάθη απφ ην κπνπθάιη ηνπ ρπκνχ Νφλη θαη ηνπνζεηείζηε 

ηελ πεηζέηα ζηελ άθξε ηνπ κπνπθαιηνχ.  
2. Πηέδνληαο ζθηρηά ηελ πεηζέηα γπξίζηε ην κπνπθάιη θαη θξαηήζηε ην 

ζηελ ζέζε απηή γηα 10 δεπηεξφιεπηα. Πξνζέμεηε ν ρπκφο λα κελ 
ρπζεί.  

3. Δθαξκφζηε ηελ πεηζέηα ζην ηξαπκαηηζκέλν κέξνο έηζη ψζηε ν πγξφο 
θχθινο λα θαιχςεη φιε ηελ πεξηνρή. 

4. Κξαηήζηε ηελ θνκπξέζα γηα 15 δεπηεξφιεπηα θαη χζηεξα βγάιηε ηελ 
πεηζέηα. Πεξηκέλεηε κέρξη λα ζηεγλψζεη ν θχθινο Νφλη. Γηα κεγαιχηεξε 
δηάξθεηα δξάζεο θαιχςηε ηνλ θχθιν κε έκπιαζηξν.    

Οη θνκπξέζεο κπνξνχλ λα έρνπλ θαη κεγαιχηεξν κέγεζνο. Γηα απηφ βάιηε ηνλ 
ρπκφ Νφλη ζε έλα πηάην θαη κνπιηάζηε κία γάδα ή ραξηνπεηζέηα. Ύζηεξα 
εθαξκφζηε ηελ γάδα ή ηελ ραξηνπεηζέηα ζε κεγαιχηεξεο πεξηνρέο ηνπ 
δέξκαηνο. Απηφ βνεζάεη ζηελ επνχισζε ησλ κεγάισλ πιεγψλ, εγθαπκάησλ 
θαη ζηακαηάεη ηνπο κπτθνχο πφλνπο  
 
πκπέξαζκα. 
Ο ρπκφο Νφλη είλαη απαξαίηεηνο γηα ηα παηδηά. Μάζεηε ηα παηδηά ζαο λα 
εθηηκνχλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ Νφλη, ελζαξξχλεηέ ηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ρπκφ, 
πξνζζέζηε ηνλ ρπκφ ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή ηεο νηθνγέλεηάο ζαο. Θα δείηε 
πσο ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ν ρπκφο Νφλη ζα είλαη ρξήζηκνο γηα ηελ 
νηθνγέλεηά ζαο. Πξάγκαηη απνηειεί δψξν ηεο θχζεο θαη εκείο κπνξνχκε λα 
κάζνπκε λα απνιακβάλνπκε ηελ θπζηθή ηακαηηθή δχλακή ηνπ. Μελ μερλάηε 
ην Νφλη. Υξεζηκνπνηείζηε ην κφιηο αηζζαλζείηε ηελ αλάγθε. Καη ίζσο ζην ζπίηη 
ζαο, φπσο θαη ζην δηθφ καο, ν ρπκφο Νφλη λα ιάβεη ηελ ζέζε πνπ ηνπ αμίδεη.  
 
Μπνξείηε λα κάζεηε πεξηζζφηεξα απφ ηνλ αληηπξφζσπν πνπ ζαο έδσζε ην 
παξφλ θπιιάδην.            

 
                    

 


