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TAHITIAN NONITM  ORIGINAL
Tahitian Noni Original este produsul iconic al companiei Morinda cu o  
calitate dovedită de milioane de ori. Băutura de fructe, bazată pe valorosul 
fruct noni din Tahiti (Morinda citrifolia), este ideală pentru toți cei care 
doresc să se bucure de un stil de viață activ și sănătos pentru o perioadă 
mai lungă    

Chiar și polinezienii din timpurile antice au folosit planta noni ca o medicină 
alternativă având beneficii multiple asupra corpului. Astăzi, datorită produsului 
Tahitian Noni Original al companiei Morinda, dvs. puteţi să vă simţiţi puternici şi plini 
de energie, indiferent de vârstă.
Tahitian Noni Original vă va convinge şi prin gustul său special – fapt ce nu este 
garantat în cazul tuturor băuturilor existente pe bază de noni a căror gust amar se 
datorează compușilor secundari din plante (iridoidelor). Prin combinarea fructului 
noni cu concentrat de afine şi struguri, am creat această savoare specială de care se 
bucură întreaga familie.
Nu conţine zaharuri adăugate, coloranţi sau conservanţi. Se recomandă consumul 
înainte de mese.

DISPONIBIL ÎN:
Sticlă de 1 litru sau quad de 4 litri

RECOMANDĂRI DE CONSUM:
Consumați 30 ml de două ori pe zi, ca 
parte a unui regim alimentar echilibrat și 
variat, combinat cu un stil de viață sănă-
tos. A se agita bine înainte de utilizare.

INGREDIENTE:
Suc de Morinda citrifolia din piure de 
noni (fruct din Polinezia Franceză) 89%, 
suc-concentrat natural de struguri 5,5% 
în amestec cu suc-concentrat natural de 
afine 5,5%, arome naturale. Pasteurizat. 
A se păstra în frigider după ce produsul a 
fost deschis.

CLIENȚII CARE AU ACHIZIȚIONAT TAHITIAN NONI ORIGINAL DE ASEMENEA AU COMANDAT:

Noni concentrat de 
fructe cu glucozamină

Conține glucosamină, 
care este vitală pentru 
construirea și  
consolidarea cartilaju-
lui. Rămâneți în formă  
în viața de zi cu zi!

• Surse de iridoide: Noni, afine 
(30mg de iridoide per 60ml)

• conţine mangan natural care 
contribuie la:

- protejarea celulelor contra 
daunelor oxidative

- menţinera sănătății oaselor

- randament energetic normal 
al metabolismului

- formarea țesutului  
conjunctiv intact

  Plusul  nostru 

Omega+

Conține de acizi grași 
omega 3 obținuți din 
ulei de pește și din ulei 
de semințe de in. Are un 
gust de lămâie. Pentru 
un echilibru mai bun 
al organismului. vagy 
Pentru un organism 
echilibrat.

Conquer

O sursă pentru 
obținerea celei mai 
bune forme fizice. O 
băutură, ce conține 
extract de fasole albă. 

Energie  pura  sub  forma  de  bautura



>FRUCTUL NONI 
(Morinda citrifolia)

Noni este fructul arborelui Morinda Citrifolia 
care crește în zonele cu climat tropical mai 
ales pe insulele din Polinezia Franceză și îi plac 
solurile vulcanice bogate în minerale.
Piureul noni stă la baza băuturii Tahitian Noni 
Original. Conține ingrediente valoroase, printre 
care se găsesc compuși secundari de plante 
cum ar fi iridoidele. Spre deosebire de flavonoi-
de, acestea sunt stabile și rezistente la căldură.

>STRUGURI  
(Vitis vinifera) și

>AFINE
(Vaccinium corymbosum)

Strugurii (Vitis vinifera) din regiunea meditera-
neană și afinele americane (Vaccinium corymbo-
sum) conțin de asemenea iridoide. Acestea sunt 
complementare ideale ale fructului noni în ceea 
ce privește componenții și aromele lor și alături 
de noni, sunt considerate de către Morinda cele 
mai bune ingrediente ale pământului.

VALOAREA NUTRIȚIONALĂ (60 ML) 

Energie 24kcal(102kJ)

Grăsimi 0g

- din care saturate 0g

Carbohidrați 10g

- din care zaharuri 7g

Proteine 0g

Fibre 0g

Sare 0g

Mangan 0,5 mg (15%*)

> MANGANUL CONTRIBUIE LA:

• UN METABOLISM ADECVAT ÎN PRODUCEREA DE ENERGIE

• MENȚINEREA SĂNĂTĂȚII OASELOR

• FORMAREA NORMALĂ A ȚESUTULUI CONJUNCTIV

• PROTECȚIA CELULELOR ÎMPOTRIVA DETERIORĂRII OXIDATIVE

TAHITIAN NONITM ORIGINAL.

TAHITIAN NONI ORIGINAL CONŢINE 
MANGAN NATURAL

*% din Valoarea de referință a nutrientului (VRN)
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