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TAHITIAN NONITM  ORIGINAL
A Tahitian Noni Original a Morinda ikonikus klasszikusa, melynek 
minőségét milliószor bizonyították már. A gyümölcsös ital, melyet  
Tahiti értékes noni gyümölcséből (Morinda citrifolia) állítanak elő, 
ideális azok számára, akik hosszú ideig aktív és egészséges életet 
kívánnak élni. 

Már az ős polinéziaiak is a noni növényt használták számos, a testre gyakorolt 
jótékony tulajdonsága miatt. Napjainkban a Morinda Tahitian Noni Originalnak 
köszönhetően frissnek és energikusnak érezheti magát bármely életkorban.

A Tahitian Noni Original az ízével is meggyőzi majd önt, ami nem egyértelműen 
garantált olyan noni alapú italok esetében, melyek alapját a kesernyés ízvilágukról 
ismert másodlagos növényi vegyületek (iridoidok) képezik. A noni-, az áfonya- és a 
szőlőlé koncentrátumok kombinálásával létrehoztuk az Original harmonikus és 
gyümölcsös ízét, amely igazi élményt nyújt az egész család számára.

Nem tartalmaz hozzáadott cukrot, színezőanyagot vagy tartósítószert. Étkezés 
előtt ajánlott fogyasztani.

KISZERELÉS:
1 literes üvegpalack,  
4 literes kartondoboz

JAVASOLT FOGYASZTÁS:
Igyon naponta kétszer 30 ml-t a 
kiegyensúlyozott étrend és egészséges 
életmód részeként. Használat előtt 
felrázandó.  Felbontás után hűtve tárolja.

ÖSSZETEVŐK:
Morinda citrifolia gyümölcs nektár 
Francia-polinéziából származó tiszta  
noni püréből 89%, természetes  
szőlőlé-koncentrátum 5,5%, természetes 
áfonyalé-koncentrátum 5,5%, 
természetes ízanyagok. Pasztőrözött.

A TAHITIAN NONI ORIGINAL VÁSÁRLÓK MÁS KEDVENCEI:

Gyümölcs koncentrá-
tum glükozaminnal

Glükozamint tartalmaz, 
mely az ízületi porcok 
fenntartásában játszik 
szerepet.  
Maradjon fitt a minden-
napokban!

• Iridoid forrás: noni, áfonya 
(30 mg iridoid 60 ml-ben)

• Mangánt tartalmaz, ami 
hozzájárul:

 - A sejtek védelméhez az oxi-
datív károsodással szemben

 - Az egészséges csontok 
megőrzéséhez

 - A kiegyensúlyozott ener-
giatermelő anyagcseréhez

 - Az ép kötőszövet  
kialakulásához 

  Ami  plusz

Omega+

Alapvető omega-3  
zsírsavat tartalmaz 
halolajból és lenmag- 
olajból. Friss citromos 
íz jellemzi. Maradjon 
egyensúlyban!

Conquer

Segít a kívánt alak 
elérésében. Fehér 
vesebabkivonatot 
tartalmazó ital.

Ihato  tiszta  energia
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>NONI GYÜMÖLCS 
(Morinda citrifolia)

A noni a noni fa (Morinda citrifolia L.) gyümölcse, 
amely a csendes-óceáni térségben és a trópusi, 
part menti régiókban terem, az ásványi eredetű 
vulkanikus talajt kedveli. A Tahitiről származó 
noni püré a Tahitian Noni Original alapja. A noni 
értékes összetevőket tartalmaz, köztük fontos 
másodlagos növényi vegyületeket, mint például 
az iridoidokat. A flavonoidokkal ellentétben az 
iridoidok stabilak és hőállóak.        

>SZŐLŐ 
(Vitis vinifera) és

>ÁFONYA
(Vaccinium corymbosum)

A mediterrán régióból származó szőlő (Vitis vini-
fera) és a kék áfonya (Vaccinium corymbosum) 
szintén iridoidokat tartalmaznak. Mivel ezek a 
legmegfelelőbb kiegészítői a noninak, és ízvilág 
szempontjából is ideálisak, a Morinda e két 
remek gyümölcsöt a nonival együtt szintén a 
Föld legjobb összetevői közé sorolja.

TÁPANYAGTARTALOM EGY ADAGBAN (60 ML) 

Energia 24 kcal (102 kJ)

Zsír 0 g

- ebből telített 0 g

Szénhidrát 6 g

- ebből cukor 4 g

Fehérje 0 g

Rost 0 g

Só 0 g

Mangán 0,3 mg (15 %*)

> A MANGÁN HOZZÁJÁRUL 

• A KIEGYENSÚLYOZOTT ENERGIATERMELŐ ANYAGCSERÉHEZ

• AZ EGÉSZSÉGES CSONTOK MEGŐRZÉSÉHEZ

• AZ ÉP KÖTŐSZÖVET KIALAKULÁSÁHOZ 

• A SEJTEK VÉDELMÉHEZ AZ OXIDATÍV KÁROSODÁSSAL SZEMBEN

TAHITIAN NONITM ORIGINAL

A TAHITIAN NONI ORIGINAL 
TERMÉSZETBEN ELŐFORDULÓ 
MANGÁNT TARTALMAZ.

*A Táplálkozási Referencia Érték (NRV) %-a
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