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CADOUL FRUCTULUI NONI
Fructul noni este darul naturii. Este un fruct modest 
de formă ovală, care crește în zonele tropicale şi este 
considerat un adevărat miracol datorită numeroaselor 
beneficii pe care le are asupra sănătății oamenilor.
Cu mii de ani în urmă,  locuitorii teritoriilor din 
Asia, Polinezia şi Austria au descoperit că fructul 

noni este mai mult decât o 
mâncare obişnuită. Era 

ceva mai special datorită 
proprietăților sale unice. 
Imediat a devenit foarte 
apreciat pentru valorile 
lui, în rândul diferitelor 
popoare. 

Primul mod tradiţional 
de utilizare a fost 

documentat în India, cu 
aproximativ 3000 de ani în 

urmă, de medicii care practicau 
sistemul ayurveda.
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N O N I :  C O M O A R A 
P Ă M Â N T U L U I



În cultura polineziană, mai ales în cultura tahitiană, 
fructul noni a fost numit “kenu”, fiind o mâncare 
preţioasă pe care exploratorii o transportau în bărcile 
lor în timpul descoperirii și explorării insulelor din 
apropiere. 
În jurul anilor 1700 căpitanul James Cook în urma 
expediţiei sale în Oceanul Pacific a adus fructul noni 
în lumea occidentală. El a observat cum nativii celor 

4

patru insule folosesc fructul noni la tratarea rănilor şi 
bolilor, observaţii pe care el le-a notat în jurnalul său.
Fructul noni era utilizat prin aplicări topice şi prin 
consum intern timp de secole. Cunoştinţele şi 
experienţele  au fost predate generaţiilor următoare cu 
mare grijă, astfel  tradiţia fructului noni trăieşte şi în 
zilele noastre.
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U L E I U L  D E 
S E M I N Ţ E  N O N I : 

S E C R E T U L 
U L E I U R I L O R  N O A S T R E



În 1996, Morinda a schimbat lumea prin reintroducerea 
fructului noni. Numeroasele beneficii al fructului erau 
recunoscute imediat de cercetătorii stilului de viaţă 
sănătos şi de wellness, la fel ca predecesorii lor în 
istoria expediţiilor. Fructul noni a devenit una dintre 
cele mai populare baze al suplimentelor alimentare. 
Doi ani mai târziu, prin urma interesului în fructul 
noni şi prin urma succeselor atinse, cercetătorii 
Morinda au făcut o descoperire uimitoare: nu numai 
fructul noni are proprietăţi sănătoase, dar şi părţile 
diferite al plantei, cum ar fi frunzele şi seminţele.
Morinda apoi a brevetat procesul prin care uleiul 

preţios poate fi extras din seminţele noni. În urma 
cercetărilor ei au constatat că uleiul obţinut penetrează 
foarte uşor pielea şi are proprietăţi de hidratare 
profundă. Foarte repede, uleiul de seminţe Tahitian 
Noni a devenit unul din cele mai preferate produse 
Morinda. În prezent, Morinda a creat o linie de 
amestecuri minunate în care combină puterea uleiului 
de seminţe noni cu cele mai preţioase uleiuri esenţiale 
din lume, fiind singura familie de uleiuri esenţiale 
bazată pe noni.

1 9 9 8

2 0 1 6
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Uleiurile esenţiale au un ingredient special 
ce le diferenţiază de celelalte uleiuri: uleiul 
de seminţe Tahitian Noni. Acest lucru 
înseamnă că dvs. nu numai că vă bucuraţi de 
beneficiile oferite de uleiurile esenţiale, dar 
şi de puterea dovedită al uleiului de seminţe.

CE FACE ULEIUL DE SEMINŢE NONI ATÂT 
DE SPECIAL?
• Uleiul de seminţe Tahitian Noni, datorită 
proprietăților transdermale pătrunde mai 
uşor în suprafaţa pielii

• Conţine acid linoleic, care ajută la 
hidratarea şi îngrijirea pielii

• Prin proprietățile de hidratare profundă 
ameliorează simptomele pielii iritate şi 
crăpate 
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U L E I U R I L E 
E S E N Ț I A L E  T A H I T I A N 
N O N I  -  M A I  S P E C I A L E 

D E C Â T  C E L E 
O B I Ş N U I T E

Morinda combină uleiul de seminţe Tahitian 
Noni cu uleiurile esenţiale de calitate superioară 
cu scopul de a crea familia uleiurilor esenţiale de 
calitatea cea mai bună. Nu este vorba de uleiuri 
esenţiale obişnuite, Tahitian Noni oferă mai mult.
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Uleiurile esenţiale Tahitian Noni: nu există un mod mai 
bun la îmbunătățirea calității de viaţă, decât să profităm 
de posibilitățile oferite de uleiurile esenţiale.
Fie prin aplicare topică sau prin tratament aromatic, ne 
putem bucura de beneficiile uleiurilor esenţiale Tahitian 
Noni .

APLICARE TOPICĂ:
APLICARE PUNCTUALĂ: aplicați 1-2 picături 
din amestec pe vârfurile degetelor, apoi masați uşor pe 
suprafaţă pielii
AMESTECAT ÎN LOŢIUNE DE CORP: 
amestecați 2-3 picături din uleiul esenţial într-o cantitate 
mică de loțiune de corp, apoi aplicați pe suprafaţa pielii
AMESTECAT ÎN CREMĂ DE FAŢĂ: aplicați 1-2 
picături din amestecul dorit în crema de faţă, apoi masați 
uşor tenul, având atenţie deosebită zonelor sinusale, al 
nasului şi al tâmplelor.
BAIE DE PICIOARE: aplicați 4 picături de ulei 
esenţial într-o cantitate mică de apă, așteptați până când 
uleiul se dizolvă în apă, apoi faceți baie 15-20 minute.
BAIE CALDĂ: aplicaţi 8 picături din amestecul dorit 
într-o cadă plină cu apă caldă. Aşteptaţi până când 
uleiul se dizolvă în apă, apoi faceţi baie 10-15 minute.

C U M  F O L O S I M 
U L E I U R I L E 

E S E N Ț I A L E ?

9



TRATAMENT AROMATIC
INSPRIRAŢIE: aplicaţi 1-2 picături de ulei în palmă, 
frecaţi palmele, ţineţi-le sub nas şi gură şi inhalaţi încet 
şi adânc.
INHALARE: aplicaţi 3-5 picături din amestec 
într-o cană cu apă fierbinte. Luaţi cana în mână 
şi aplecaţi-vă asupra cănii în aşa fel încât aburul să 
pătrundă în nas şi în gură. Respiraţi adânc, alternativ 
prin gură şi nas.
INHALARE PRIN BATISTĂ: aplicaţi 
1-2 picături de ulei pe o batistă curată pe care 
apoi o ţineţi sub nas şi gură. Respiraţi adânc.                                                                            

Repetaţi procesul oricând este nevoie.

APLICAT PE PERNĂ: aplicaţi amestecul dorit 
pe ambele părţi ale pernei înainte de culcare, pentru 
ca uleiurile să acționeze şi în timp ce dormiţi. O altă 
soluţie posibilă este punerea unei cârpe înmuiate cu 
ulei în interiorul pernei.
DIFUZARE ATMOSFERICĂ:  urmăriţi 
instrucţiunile de utilizare al vaporizatorului. Adăugaţi 
apă necesară şi cantitatea necesară de ulei esenţial. 
Porniţi dispozitivul şi setaţi timpul pe care-l doriţi. 
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INGREDIENTE:
ulei de Lavandula angustifolia (Lavandă), ulei de coajă 
din Citrus aurantium dulcis (Portocală dulce), ulei de 
frunze de Origanum majorana (Măghiran), ulei de 
lemn din Cedrus atlantica (Lemn de cedru), ulei de 
seminţe din Morinda citrifolia (noni)

ORIGINE: 
Uleiuri de calitate superioară, obţinute din florile, 
frunzele şi crengile plantelor în urma procesului de 
distilare.

Amestecul Relax calmează mintea şi liniștește 
simţurile. Conţine arome cunoscute în special 
pentru proprietățile lor calmante.

AJUTĂ SĂ:
• aveți un somn liniştit
• reduceți stresul
• oferă un sentiment însorit şi optimist

DESCRIEREA PARFUMULUI: 
floral, liniştitor, calmant
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U L E I U R I  E S E N Ţ I A L E 
T A H I T I A N  N O N I TM: 

R E L A X 



RECOMANDĂRI DE 
APLICARE:
APLICARE TOPICĂ: 
Aplicare punctuală: masați 
1-2 picături pe tălpi, sub nas, 
pe tâmple şi pe ceafă.
Amestecat în loţiune de corp 
se aplică pe piept şi pe ceafă. 
Se mai recomandă amestecat 
în cremă de faţă, folosit în 
baie de picioare sau în baie 
caldă. 
TRATAMENT 
AROMATIC:

Se recomandă folosirea prin 
difuzare atmosferică, inspiraţie 
sau aplicat pe pernă.
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RECOMANDĂRI DE 
APLICARE:
APLICARE TOPICĂ: 
Aplicare punctuală: masați 1-2 
picături sub nas, pe frunte şi pe 
zonele sinusurilor frontale şi 
maxilare.
Amestecat în loţiune de corp 
se aplică pe piept, pe partea 
superioară a spatelui, pe tălpi şi 
pe zona gâtului.
Se mai recomandă amestecat în 
cremă de faţă şi folosit în baie 
caldă.
TRATAMENT AROMATIC:
Se recomandă folosirea prin 
difuzare atmosferică, inspiraţie 
sau aplicat pe pernă.
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U L E I U R I  E S E N Ţ I A L E 
T A H I T I A N  N O N I TM: 

B R E A T H E 
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Amestecul Breathe cu 
parfumul său bogat ușurează 
respirația şi determină un 
sentiment treaz și revigorat. 
Acest amestec are parfum 
mentolat, proaspăt, curat.

AJUTĂ SĂ:
• aveți respiraţia mai uşoară
• determină o stare trează, 
plină de energie
• oferă un sentiment de 
prospeţime

DESCRIEREA PARFUMULUI: 
mentolat, proaspăt, curat

INGREDIENTE:
ulei de Melaleuca leucadendron 
cajaput (Cajeput), ulei de coajă din 
Citrus aurantium dulcis (Portocală 
dulce), ulei de frunze din Eucalyptus 
globulus (Eucalipt), ulei de frunze din 
Origanum majorana (Măghiran), ulei 
de muguri din Eugenia caryophyllus 
(Cuişoare), ulei de frunze din 
Melaleuca viridiflora (Niaouli), ulei de 
seminţe din Morinda citrifolia (noni)

ORIGINE: 
Uleiuri de calitate superioară, obţinute 
din florile, frunzele şi crengile plantelor 
în urma procesului de distilare.



U L E I U R I  E S E N Ţ I A L E 
T A H I T I A N  N O N I TM: 

R E L I E F 
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INGREDIENTE:
ulei de coajă din Citrus limon (Lămâie), ulei de Mentha 
piperita (Mentă), ulei de Lavandulă angustifolia 
(Lavandă), ulei de frunze de Mentha viridis (Mentă 
creaţă), ulei de frunze de Rosmarinus officinalis 
(Rozmarin), ulei de Ocimum basilicum (Busuioc), ulei 
de flori din Anthamis nobilis (Muşeţel Roman), ulei de 
frunze din Cupressus sempervirens (Chiparos), ulei de 
semințe din Morinda citrifolia (noni)

ORIGINE: 
Uleiuri de calitate superioară, obţinute din florile, 
frunzele şi crengile plantelor în urma procesului de 
distilare.

Amestecul Relief promovează ușurarea 
tensiunilor interne. Cu parfumul său calmant 
combate stresul şi linişteşte mintea.

AJUTĂ SĂ:
· vă mențineți gândirea limpede
· vă induceți o stare relaxată
· oferă o seninătate rar atinsă

DESCRIEREA PARFUMULUI:
Pământesc, picant, liniştitor



RECOMANDĂRI DE 
APLICARE:
APLICARE TOPICĂ:
Aplicare punctuală: masați 1-2 
picături pe tâmple şi pe ceafă.
Amestecat în loțiune de corp se 
aplică pe piept, pe gât, pe zona 
abdominală şi pe tălpi. 
Se mai recomandă amestecat 
în cremă de faţă, sau folosit în 
baie caldă. 
TRATAMENT 
AROMATIC:
Se recomandă folosirea prin 
difuzare atmosferică, inspiraţie 
sau aplicat pe pernă.
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RECOMANDĂRI DE 
APLICARE:
APLICARE TOPICĂ:
Aplicare punctuală: masați 1-2 
picături pe tâmple, sub nas şi 
pe tălpi.
Amestecat în loțiune de corp 
se aplică pe piept şi pe zona 
abdominală.
Se mai recomandă amestecat în 
cremă de faţă sau folosit în baie 
de picioare.
TRATAMENT 
AROMATIC:
Se recomandă folosirea prin 
difuzare atmosferică sau prin 
inhalare prin batistă.
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Amestecul Energize 
îmbunătățește nivelul de 
concentrare, stimulează 
simțurile şi vă ajută să aveți 
mintea mai clară.

AJUTĂ LA:
· menținerea clarității mentale
· setarea nivelului optim de 
energie
· oferă vitalitate

DESCRIEREA PARFUMULUI:
citric, stimulant, dulce

INGREDIENTE:
ulei de coajă din Citrus paradisi 
(Grapefruit), ulei de Mentha piperita 
(Mentă), ulei de brad din Abies 
balsamea (Brad balsamic), ulei de lemn 
din Cedrus atlantica (Lemn de cedru), 
ulei de seminţe sin Myristica fragrans 
(Nucşoară), ulei de seminţe din 
Morinda citrofolia (noni)

ORIGINE: 
Uleiuri de calitate superioară, obţinute 
din florile, frunzele şi crengile plantelor 
în urma procesului de distilare.

U L E I U R I  E S E N Ţ I A L E 
T A H I T I A N  N O N I TM: 

E N E R G I Z E 
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INGREDIENTE:
ulei de coajă din Citrus aurantium dulcis 
(Portocală dulce), ulei de frunze din 
Cinnamomum zeylanicum (Scorţişoară), 
ulei de muguri din Eugenia 
caryophyllus (Cuişoare), ulei de frunze 
din Eucalyptus globulus (Eucalipt), ulei 
de frunze din Cymbopogon citratus 
(Iarbă de lămâie), ulei de seminţe din 
Morinda citrifolia (noni)

ORIGINE: 
Uleiuri de calitate superioară, obţinute 
din florile, frunzele şi crengile plantelor 
în urma procesului de distilare.

Amestecul Fortify protejează 
organismul de presiunile zilnice 
şi de stres. Este o combinaţie 
de uleiuri esenţiale intense 
şi aromatice, care stimulează 
simţurile.

AJUTĂ LA:
· dezlănțuirea de energii pozitive
· atingerea unei stări bune de 
sănătate

DESCRIEREA PARFUMULUI: 
citric, picant

U L E I U R I  E S E N Ţ I A L E 
T A H I T I A N  N O N I TM: 

F O R T I F Y
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RECOMANDĂRI DE 
APLICARE:
APLICARE TOPICĂ:
Aplicare punctuală: masați 1-2 
picături pe tâmple, sub nas şi 
pe tălpi.
Amestecat în loţiune de corp se 
aplică pe zona abdominală, pe 
tălpi și pe suprafaţa gâtului.
Se mai recomandă folosit în 
baie caldă. 
TRATAMENT 
AROMATIC:
Se recomandă folosirea prin 
difuzare atmosferică sau aplicat 
pe pernă.
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RECOMANDĂRI DE 
APLICARE:
APLICARE TOPICĂ:
Amestecat în loțiune de 
corp se aplică pe suprafețele 
articulaţiilor şi al mușchilor. 
Poate fi folosit şi în baie caldă.
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U L E I U R I  E S E N Ţ I A L E 
T A H I T I A N  N O N I TM: 

R E C O V E R
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Creat special pentru aplicare 
topică, amestecul Recover oferă 
un sentiment răcoros, calmant şi 
plăcut.

AJUTĂ:
· regenerarea după exerciţii fizice
· oferă o senzaţie de linişte şi 
răcoare

DESCRIEREA PARFUMULUI: 
mentolat, revigorant

INGREDIENTE:
Ulei de Mentha piperita (Mentă), ulei 
de Melaleuca leucadendron cajaput 
(Cajeput), ulei de frunze din Gaultheria 
procumbens (Gaultheria), ulei de coajă 
din Citrus aurantium angustifolia 
(Portocală dulce), ulei de Lavandula 
angustifolia (Lavandă), ulei de floare 
din Chamomilla recutita (Muşeţel 
german), ulei de seminţe din Morinda 
citrifolia (noni)

ORIGINE: 
Uleiuri de calitate superioară, obţinute 
din florile, frunzele şi crengile plantelor 
în urma procesului de distilare.



INGREDIENTE:
ulei de Cedrus atlantica (Lemn 
de cedru), ulei de frunze din 
Cymbopogon citratus (Iarbă de 
lămâie), ulei de Cymbopogon 
winterianus (Citronella), ulei de 
Lavandula angustifolia (Lavandă), ulei 
de Mentha piperita (Mentă), ulei de 
seminţe din Morinda citrifolia (noni)

ORIGINE: 
Uleiuri de calitate superioară, obţinute 
din florile, frunzele şi crengile plantelor 
în urma procesului de distilare.

Amestecul Embrace conţine 
ingrediente tropicale, care au fost 
selectate special pentru efectele lor 
aromaterapeutice şi transdermale de 
a susţine o viaţă liniștită fără stres.

AJUTĂ:
· muşchii obosiți prin masaj
· la reducerea stresului
· calmează simţurile

DESCRIEREA PARFUMULUI: 
tropical, dulce, relaxant

U L E I U R I  E S E N Ţ I A L E 
T A H I T I A N  N O N I TM: 

E M B R A C E
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RECOMANDĂRI DE 
APLICARE:
APLICARE TOPICĂ:
Masaj: aplicaţi 2-3 picături 
din amestec în loţiunea de 
corp şi apoi masaţi adânc în 
suprafeţele muşchilor dureroşi 
şi tensionaţi.
Baie caldă: aplicaţi 6-8 picături 
din amestec într-o cadă plină 
cu apă caldă. Aşteptaţi până 
când uleiul se dizolvă în apă, 
apoi faceţi baie 10-15 minute.
TRATAMENT 
AROMATIC:
Se recomandă folosirea prin 
difuzare atmosferică.
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RECOMANDĂRI DE 
APLICARE:
APLICARE TOPICĂ:
Aplicare punctuală: masați uşor 
pe suprafaţa pielii înainte de a 
petrece un timp mai îndelungat 
în aer liber.
TRATAMENT AROMATIC:
Se recomandă folosirea prin 
difuzare atmosferică sau diluat 
cu apă.
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U L E I U R I  E S E N Ţ I A L E 
T A H I T I A N  N O N I TM: 

O U T D O O R
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Amestecul Outdoor, cunoscut şi 
sub numele Repel are un parfum 
dulce şi conţine uleiuri esențiale 
naturale, care au fost selectate 
special la combaterea dăunătorilor 
mediului înconjurător. 

OFERĂ:
· un parfum plăcut dulce şi natural
· un sentiment de comfort în aer 
liber

DESCRIEREA PARFUMULUI: 
pământesc, citric, dulce

INGREDIENTE:
ulei de Cedrus atlantica (Lemn 
de cedru), ulei de frunze din 
Cymbopogon citratus (Iarbă de 
lămâie), ulei de Cymbopogon 
winterianus (Citronella), ulei de 
Lavandula angustifolia (Lavandă), ulei 
de Mentha piperita (Mentă), ulei de 
seminţe din Morinda citrifolia (noni)

ORIGINE: 
Uleiuri de calitate superioară, obţinute 
din florile, frunzele şi crengile 
plantelor în urma procesului de 
distilare.

* produsul se găsește și sub denumirea REPEL



INGREDIENTE:
ulei de coajă din Citrus paradisi 
(Grapefruit), ulei de frunze 
Cinnamomum zeylanicum 
(Scorţişoară), ulei de coajă din Citrus 
limon (Lămâie), ulei de Mentha 
piperita (Mentă), ulei de seminţe din 
Carum petroselinum (Pătrunjel), ulei 
de seminţe din Morinda citrifolia 
(noni)

ORIGINE: 
Uleiuri de calitate superioară, obţinute 
din florile, frunzele şi crengile plantelor 
în urma procesului de distilare.

Amestecul Trim conţine ingrediente 
care promovează imaginea corporală 
pozitivă oferindu-vă un sentiment 
plăcut.

PROMOVEAZĂ:
• imaginea corporală pozitivă

DESCRIEREA PARFUMULUI: 
dulce, festiv, picant

U L E I U R I  E S E N Ţ I A L E 
T A H I T I A N  N O N I TM: 

T R I M
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RECOMANDĂRI DE 
APLICARE:
APLICARE TOPICĂ:
Aplicare punctuală: masați 
uşor în suprafaţa abdominală 
înainte de mese.
Amestecat în loțiune de corp: 
aplicați 2-3 picături într-o 
cantitate mică de loțiune de 
corp, apoi masați uşor zonele 
problematice cu celulită.
TRATAMENT 
AROMATIC:
Se recomandă folosirea prin 
difuzare atmosferică sau prin 
inhalare prin batistă.
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RECOMANDĂRI DE 
APLICARE:
APLICARE TOPICĂ:
Aplicaţi pe suprafeţele pielii 
iritate, infectate. Înainte de 
aplicarea pe ranele deschise 
consultaţi medicul dvs.
Amestecat în loțiune de corp: 
aplicați 2-3 picături într-o 
cantitate mică de loțiune de 
corp, apoi masaţi uşor zonele 
umerilor, gâtului, braţelor şi al 
picioarelor.
TRATAMENT AROMATIC:
Se recomandă folosirea prin 
difuzare atmosferică.
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U L E I U R I  E S E N Ţ I A L E 
T A H I T I A N  N O N I TM: 

T E A  T R E E

30

Uleiul de arbore de ceai, cunoscut 
şi sub numele melaleuca, este 
renumit pentru proprietățile 
sale antiseptice, oferind igienă 
dovedită corpului şi mediului 
înconjurător. Combinat cu ulei de 
seminţe noni, uleiul de arbore de 
ceai acționează mult mai eficient.

OFERĂ:
· o senzație de curat
· o senzație de bunăzstare generală

DESCRIEREA PARFUMULUI: 
herbal, pământesc

INGREDIENTE:
ulei de frunze din Melaleuca 
alternifolia (Arbore de ceai), ulei 
de seminţe din Morinda citrofolia 
(noni).

ORIGINE: 
Uleiuri de calitate superioară, 
obţinute din florile, frunzele şi 
crengile plantelor în urma procesului 
de distilare.



PROMOVEAZĂ:
· claritatea mentală
· creează un sentiment răcoritor
· oferă linişte sufletească

DESCRIEREA PARFUMULUI: 
festiv, dulce

INGREDIENTE:
ulei de Mentha piperita (Mentă), ulei de seminţe 
din Morinda citrifolia (noni)

Menta, asociată des cu 
parfumul său dulce şi răcoros 
rezultă din încrucișarea de 
mentă creață cu menta de 
apă. Este folosit de mult timp, 
şi ingredientele sale active, 
mentholul şi menthonul 
sunt cunoscute de efectele 
lor calmante şi revigorante. 
Combinat cu ulei de seminţe 
noni, uleiul de mentă 
penetrează  în straturile mai 
adânci ale pielii, şi astfel 
hidratează mai profund pielea.

U L E I U R I  E S E N Ţ I A L E 
T A H I T I A N  N O N I TM: 

P E P P E R M I N T

31



RECOMANDĂRI DE 
APLICARE:
APLICARE TOPICĂ:
Aplicare punctuală: masați 
1-2 picături pe tâmple, pe 
ceafă şi pe tălpi.
Amestecat în loţiune de corp 
se aplică pe zona abdominală, 
pe umeri și pe suprafaţa 
gâtului.

TRATAMENT 
AROMATIC:
Se recomandă folosirea prin 
difuzare atmosferică sau 
aplicat pe pernă.
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RECOMANDĂRI DE 
APLICARE:
APLICARE TOPICĂ:
Aplicare punctuală: masați 
1-2 picături pe încheieturile 
mâinilor, pe tâmple, pe ceafă, 
sub nas şi pe tălpi.
Amestecat în loţiune de corp 
se aplică pe zona umerilor, pe 
suprafaţa gâtului, pe mâini și 
picioare.
Pentru baie de picioare aplicați 
4 picături de ulei esențial în 
puțină apă caldă, așteptați 
până se dizolvă uleiul, iar apoi 
îmbăiați picioarele timp de 15-
20 de minute.

TRATAMENT AROMATIC:
Se recomandă folosirea prin 
difuzare atmosferică sau aplicat 
pe pernă.
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U L E I U R I  E S E N Ţ I A L E 
T A H I T I A N  N O N I TM: 

L A V E N D E R
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Uleiul de lavandă este unul din 
cele mai populare uleiuri esențiale. 
Cu parfumul său dulce-floral 
ajută la relaxare. Combinat cu 
uleiul de seminţe noni penetrează 
în straturile mai adânci ale pielii 
astfel fiind mult mai eficient.

AJUTĂ SĂ:
· aveți un somn odihnitor
· reduceți stresul

DESCRIEREA PARFUMULUI: 
floral, calmant, relaxant

INGREDIENTE:
ulei de Lavandula angustifolia 
(Lavandă), ulei de semințe de 
Morinda citrifolia (noni).

ORIGINE: 
Uleiuri de calitate superioară, 
obţinute din florile, frunzele şi 
crengile plantelor în urma procesului 
de distilare.



Cecilia Salvesen este consilier terapeutic. Ea 
a obţinut diplome din medicină alternativă, 
reflexologie, studii aromaterapeutice, anatomie, 
fiziologie şi patologie. Este membru fondator al 
Asociaţiei Aromaterapeutice în Africa de Sud, şi 
ea mai este activă şi în numeroase comisii. Pentru 
un timp a fost membru director al Consiliului 
Internaţional de Reflexologie. Momentan 
locuieşte în Utah cu soţul ei, Errol, şi conduc 
împreună o clinică şi o afacere de wellness. Pe 
lângă acestea călătoreşte prin lume şi ţine cursuri 
care includ experienţele şi cunoştinţele sale 
profesionale.

E X P E R T U L 
M O R I N D A

MESAJUL CECILIEI
Tratamentele aromaterapeutice sunt o redescoperire 
din lumea antică. Deseori admirăm frumusețea 
plantelor care sunt adevărate bijuterii ale planetei 
noastre, dar mai rar le apreciem pentru beneficiile lor 
minunate. Aromaterapia face posibilă ca noi să putem 
observa şi experimenta toate detaliile naturii pure prin 
caracteristicile sale speciale.
Uleiurile esențiale folosite la tratamentele 
aromaterapeutice ne calmează şi induc numeroase 
stări mentale şi fizice şi ajută la obţinerea unei echilibru 
corporal natural.
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Uleiurile esenţiale Tahitian Noni sunt uleiuri speciale 
ce conţin uleiul puternic şi valoros al seminţelor 
noni. Uleiul de seminţe noni este cunoscut pentru 
proprietăţile sale calmante şi terapeutice, care sporesc 
într-un mod natural eficienţa uleiurilor esenţiale. El 
este ingredientul special pentru a obţine un amestec 
perfect de uleiuri esenţiale. Fiecare ulei are proprietăţi 
benefice incredibile, dar prin adăugarea uleiului 
de seminţe noni, ingredientele sale sinergice le 
transformă în ceva şi mai special.
Uleiurile esenţiale Tahitian Noni formează o linie de 
produse care conţin uleiul pur din seminţe noni. Eu 
am convingerea ca  uleiurile esenţiale Tahitian Noni 

sunt cele mai bune amestecuri pe care le-am întâlnit 
vreodată. 
Sunt mândră să iau parte în comercializarea acestei 
linii de produse revoluţionare. Toate uleiurile 
folosite sunt rezultatul unei cercetări detaliate, iar 
credibilitatea şi ambiția minunatei echipe de cercetare 
rămâne incontestabil. Amestecurile uleiurilor esenţiale 
Tahitian Noni sunt de calitate superioară pe care le 
pot recomanda din suflet.

   - CECILIA SALVESEN
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Uleiurile esenţiale Tahitian Noni pot fi folosite cu 
siguranţă pentru diferite scopuri de wellness. Cu toate 
acestea există anumite indicaţii de siguranţă, care trebuie 
respectate la utilizarea acestora.

SARCINA ŞI COPIII:
În timpul sarcinii nu se recomandă utilizarea uleiurilor 
esențiale. 
Aceste uleiuri sunt create special pentru adulţi şi nu se 
recomandă utilizarea lor de către copii sub vârsta de 12 
ani.

CONSUMUL INTERN:
Uleiurile esențiale Tahitian Noni nu sunt concepute 
pentru consum. Nu înghițiți! 

TRATAREA RĂNILOR:
Nu aplicați pe răni deschise sau pe cicatrice!

IRITAREA OCHILOR:
Nu utilizați amestecurile în ochi sau în jurul ochilor! 
Odată ajunse în ochi pot cauza iritații serioase. După 
fiecare aplicare topică spălaţi-vă bine pe mâini!

I N D I C A Ț I I  D E 
S I G U R A N Ț Ă
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SENSIBILITATEA PIELII:
Înainte de utilizarea regulată al uleiurilor esențiale se 
recomandă  testarea la diferitele alergii pe o suprafaţă 
de piele mai puţin vizibilă (de exemplu pe genunchi). 
Dacă apar iritații sau înroșiri, pe timpul aplicării se 

BUCURAȚI-VĂ!

recomandă amestecarea uleiurilor în loțiune de corp sau 
în ulei hidratant. Dacă observați orice reacţie alergică, 
întrerupeți utilizarea produsului!
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