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NONI - un produs natural complex,
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Prezentare generala
Exista locuri pe glob unde efectele nefaste ale civilizatiei inca nu s-au facut inca simtite.
Un astfel de loc este Polinezia.
Înca din trecutul îndepărtat, bastinasii au început să cerceteze bogăţiile naturii şi să identifice plantele
care se pot folosi nu numai in vindecarea bolilor, dar şi la prevenirea lor şi menţinerea sănătăţii.
Chiar si in zilele noastre ei recurg, intr-o mare masura, la mijloace naturiste de vindecare, la "farmacia
verde".
Planta Noni, folosita in diverse produse naturiste, este o planta-minune, intrucat ajuta la vindecarea si
prevenirea unui numar foarte mare de afectiuni.
Pe langa asta, Noni ajuta la imbunatatirea starii generale a organismului, asigurand mai multa
energie, putere si vitalitate.
In regiunea oceanului Pacific, Noni este considerata cea mai importantă plantă medicinală, deoarece
rădăcina, scoarţa, frunzele, mugurii, floarea, fructul şi sămânţa acesteia au ajutat în multe probleme
de sănătate, uneori rezolvându-le definitiv.
In multe culturi, acest fruct se bucura de o admiratie si un respect uriase fiind numit si Fructul vietii
Fructul zeilor, Planta care ucide durerea sau Regele fructelor.
Astfel,


La indieni, NONI este considerata o plantă sfântă, fiind amintită într-o cronica antică sacra ca
"Ashyuka", care înseamnă "viaţă lungă". Cand plecau cu barcile spre alte insule, sa faca noi
descoperiri, duceau cu ei in barca si planta sacră Noni ca să o cultive.



Pe insula Marquesas, proprietăţile vindecătoare a fructului NONI au fost strâns legate de
obiceiurile bastinasilor de a-si împrima diferite figuri pe piele, cu ajutorul acelor. Aceste
procedeuri erau atât de dureroase şi periculoase, încât multi oameni
au murit din cauza lor. Supravietuitorii foloseau sucul Noni pentru
vindecarea ranilor provocate de tatuaj, iar apoi, in semn de
recunostinta au ofereau zeilor fructul NONI.



Planta NONI se regaseste atat in mitologia hawaiana cat si in cea
tongoleza.
Intr-o legendă din Tonga, zeiţa morţii îl omoară pe Maui, care era un
semizeu.
Cativa oameni i-au descoperit trupul si l-au acoperit cu frunze de NONI.
Datorita proprietatilor miraculoase ale acestora, Maui a înviat!



La finele anilor 1700, cand descoperitorii europeni au ajuns pe insulele Asiei de Sud, au avut
ocazia sa se familiarizeze cu experientele bastinasilor in legatura cu Noni.
In jurnalul sau de bord, capitanul James Cook si-a notat observatiile sale asupra modului in
care bastinasii se foloseau de Noni.



În insemnarile soldaţilor care au ajuns pe insulele polineziene in al II-lea război mondial,
fructul Noni era consemnat drept un aliment sigur, care imbunatatea aptitudinile fizice si
psihice.

Denumire stiintifica:
Morinda citrifolia L. Rubiaceae (Rubioideae) Coffee Family
Arborele Noni poate ajunge chiar si la 19 metri înălţime,avand un trunchi gros şi drept.
Crengile sale sunt pline cu frunze avand culoarea verde intens, de formă eliptică, avand o floare de
culoarea albă,de formă cilindrică, care la capat se deschide ca o trompetă în formă ovală.
Fructul, în funcţie de gradul de coacere, poate avea o culoare de la verde închis până la galben. El
poate atinge, şi chiar depăşi lungimea de 12 cm. Are seminţe mai mici decât marimea bobului de
orez, de culoare maron-roscat, de forma triunghiulară. La unul din capete se termina cu un sac de
aer, datorita caruia nu se scufunda nici cand ajunge în apă.
Planta este capabila sa prinda rădăcini în aproape orice conditii, de-a lungul litoralului, in
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strafundurile pădurilor tropicale, pe creasta munţilor, chiar si pe solurile vulcanice.
Este foarte rezistenta, capabila sa supravietuiasca vitregiilor climatice si de mediu, se adapteaza
perfect conditiilor naturale.
Azi, planta s-a răspândit în Asia tropicală, în Australia, Hawai, pe insulele Marshall şi Gilbert.
Insa nu prin aceasta diversitate a atras atentia lumii, ci prin compozitia incredibil de bogata in
substante biologic-active unice a fructelor sale.
Aceste substante nu se regasesc in nici o alta leguma sau fruct de pe glob.

Fructul Noni are o reputatie greu de egalat de un alt fruct, datorita calitatilor sale terapeutice
extraordinare. El creste in ciorchine dese si este un fruct carnos. In stare coapta, are o culoare albgalbuie si la atingere da senzatia de gelatinos.
Fructul NONI contine multe samburi, care constituie o sursa de alcaloizi
importanta pentru organismul uman.
Pulpa fructului, pe langa continutul ridicat de alcaloizi, mai contine si
polizaharide, vitamine si minerale.
Chiar si un pomulet recent plantat, dupa un an incepe sa rodeasca si apoi
fructele se pot recolta in tot cursul anului.
In locul unui fruct copt cules, după trei luni vom găsi un alt fruct copt.
Gustul fructului noni este diferit de gusturile cu care ne-am obisnuit si este iute-acrisor.
De aceea, cei care gusta pentru intaia oara Noni trebuie sa inceapa cu cantitati mici pana cand
organismul se obisnuieste cu componentele fructului.

Principalele substante active din Noni:
Compozitia fructului Noni - incredibil de bogat in substante biologic active - a atras atentia lumii
intregi. Practic, aceste substante nu se mai regasesc in nici o alta leguma sau fruct de pe glob!
Contine peste 160 de minerale, vitamine, antioxidanti, uleiuri, enzime naturale si alte substante
nutritive care afecteaza profund si pozitiv sanatatea organismului uman.
Sa vedem care sunt cele mai importante substante active:
1. "Regele fructelor" contine 18 tipuri de aminoacizi printre care multi aminoacizi esentiali, pe
care organismul nu ii poate sintetiza. Lipsa oricarui aminoacid esential din organism poate
provoca anumite disfunctii si nu va permite activitatea
eficienta a vitaminelor si mineralelor. Aminoacizii sunt
substantele constituente ale proteinelor.
2. Mineralele (sodiul, potasiul, flerul, manganul, precum si
magneziul) contribuie la completarea dozei zilnice de
minerale necesare organismului.
3. Compozitia in microelemente este si ea unica prin marea
cantitate de vitamina C (de 10 ori doza zilnica), niacina
(vitamina B3) si vitamina A
De asemenea, analiza fitochimica a relevat prezenta altor compusi, ca de exemplu:
- Fitoestrogenii continuti au demonstrat efectele biologice in studii in vitro.
-Oligozaharidele si polizaharidele continute sunt probiotice necesare dezvoltarii florei
bacteriene implicate in descompunerea grasimilor in intestin
- Iridoide si flavonoide (catechina si epicatechina) cu efecte antioxidante, antitumorale si
antivirale.
- Beta- sitesterolul cu efect anti-colesterolic
- Acizii grasi (acidul linoleic) cu efect antiinflamator.
Dar asta nu este tot!
Pentru ca Noni să devină cu adevarat o plantă miraculoasa, cu calităţi terapeutice incontestabile,
aminoacizii, vitaminele şi mineralele sunt completate de o serie de substante active, care accelerează
fluxul intercelular de nutrienţi, contribuind, astfel, la regenerarea celulelor. Acestea sunt:
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Proxeronina - principalul responsabil de efectele benefice ale lui Noni.
Este alcatuita din molecule cu o mare masa moleculara, de circa o mie de ori mai grele decat
apa. Ea trece prin peretii intestinali direct in circulatia sanguina si de aici este transportata in
ficat, marele laborator chimic al organismului.
La comanda creierului, proxeronina este lansata in sange la fiecare doua ore, astfel incat sa
produca xeronina necesara functiilor vitale.



Xeronina este un alcaloid care controleaza functionarea celulelor si, in acelasi timp,
activeaza proteinele pana cand indeplinesc sarcinile pentru care sunt responsabile.
Ele ajuta la constructia structurii osoase, a pielii, la reglarea metabolismului, la modularea
mesajelor transmise de hormoni. Fiinta umana are nevoie de xeronina pentru a mentine
celulele corpului sau in buna stare de functionare.
Xeronina actioneaza si asupra sistemului nervos central pentru secretia de endorfine,
responsabile de atenuarea sensibilitatii la durere a corpului nostru. Este important sa
amintesc faptul ca, fara xeronina, efectul benefic al endorfinelor este anulat.
Aceasta explica de ce Noni are un efect analgezic.
Xeronina are si alte roluri importante in buna functionare a organismului uman, ca de
exemplu:
- Regenereaza celula (mentine integritatea celulelor, prevenind degenerarea acestora,
facilitând adaptarea corpului la mediul şi stresul cotidian)
- Energizeaza celulele (efect roborant)
- Efect antiinflamator si antialergic
Noni este cea mai importantă sursă de xeronina descoperită până în prezent. Xeronina are
un efect benefic asupra organismului (in doze de picogram) si actioneaza la nivel molecular.



Scopoletina este un compus descoperit in cadrul Universitatii din Hawaii in 1992, care
determina dilatarea arterelor, urmata de scaderea presiunii arteriale datorita producerii de
oxid nitric (Oxidul nitric actioneaza direct asupra vaselor de sange favorizând elasticitatea,
inima devenind astfel mai putin obosita si reducandu-se hipertensiunea. )
Scopoletina intervine in activitatea epifizei, creste nivelul de serotonina si melatonina al
organismului, participand la mentinerea echilibrului psihic si avand un efect adaptogen. Are
actiune pozitiva asupra starii somn-veghe, regland somnul.
Noni stimuleaza formarea oxidului de azot in organism, care, impreuna cu efectul miorelaxant
al scopoletinei, determina dilatatia arterelor, reducand astfel hipertensiunea arteriala
declansata de stres.
Oxidul de azot imbunatateste si circulatia sanguina la nivelul tesuturilor; are actiune
antitrombotica, prevenind astfel infarctul miocardic si accidentele vasculare cerebrale. Este un
antioxidant, adica prin legarea radicalilor liberi asigura protectie impotriva oxidarii LDLcolesterolului, prevenind astfel bolile cardiovasculare.
De asemenea, scopoletina este un component esenţial în sinteza melatoninei de către glanda
pineală (epifiza) din creier, având efect de inducere a somnului, de reglare a ritmului somnveghe şi de reducere a senzaţiei de foame.



Damnacantalul - este o alta substanta activa din Noni.
Are rol in diferentierea celulara si tesulara, prevenind inmultirea haotica a celulelor.
Deoarece intervine in formarea celulelor T si B, precum si a macrofagelor si celulelor
limfocitare, contribuie la functionarea normala a sistemului imunitar, organismul fiind capabil
sa reziste imbolnavirilor.
Prin continutul in damnacantal, Noni are actiune anticancerigena si chiar incetineste
dezvoltarea tumorilor existente. In cazul in care exista deja tumori, scade nivelul de xeronina,
proxeronina si proxerogenaza din organism, insa acestea se regasesc in cantitati importante
in Noni are actiune adaptogena, motiv pentru care restabileste activitatea celulelor
disfunctionale. Consumul sistematic al produsului Noni asigura protectie impotriva formarii
tumorilor canceroase.





Morindon, morindin
Terpenoizi
L-asperulosida
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Acubina
Alazarina si Antrachinone cu rol antibacterian
Acid capronic si acid caprilic

Asadar, BENEFICIILE OFERITE de principalii compusi izolati din fructul Noni, sunt:
- rol antibacterian, imuno-stimulator, conferind o rezistenta crescuta la boli (inclusiv la noile tipuri
de gripe agresive aparute in ultimii ani) dat de morindon, morindin, terpenoizi, L-asperulosida,
seleniu, acubina, alazarina si antrachinone.
- rol stimulator in procesele de digestie dat de acidul capronic si caprilic.
- combaterea anxietatii, depresiei, tulburarilor obsesivo-fobice, tulburarilor de somn,
schizofreniei, migrenei, precum si pentru controlul apetitului si comportamentului sexual; toate
acestea conferite de serotonina si scopoletina din compozitie.
- actiune anticancerigena prin inhibarea multiplicarii celulelor precanceroase si prin stimularea
formarii celulelor T ale sistemului imunitar, raspunzatoare de neproliferarea tumorala; Noni
poate fi astfel utilizat ca si tratament adjuvant (posibil tratament inlocuitor) pentru cancer/ tumori/
neoplasme. Acest efect este conferit de damnacant.
- ridicarea capacitatii de raspuns si autoreglare a organismului in fata bolilor si dezechilibrelor
prin prezenta alcaloidului xeronina alaturi de enzima proxeronaza. Actionand direct asupra
proteinelor din celule, acestea pot cauza un numar impresionant de mare de reactii fiziologice in
corp, la administrarea acestor substante raspunsul organismului putand fii unul miraculos.

Cercetari stiintifice:
De foarte mult timp sunt cunoscute beneficiile majore pentru sanatatea omului ale fructului Noni.
Dar, mai ales in ultimele doua decenii, s-au facut cercetari stiintifice si medicale riguroase pentru a
explica si demonstra puternicele efecte curative ale acestuia.


Anul 1950:
Revista de stiinta Pacific Science Journal a scris un articol despre actiunea antibacteriala a
fructului Noni.



Anul 1955:
Dr. Ralph Heinicke (profesor în biochimie) a fost fascinat de istorisirile traditionale care
faceau referire la sucul de Noni. Fiind pe deplin convins de potentialul sau curativ, si-a
dedicat viata studierii efectelor sucului de Noni si promovarii la nivel global al
acestuia. Cercetările sale au dus astazi la fondarea unei adevarate industrii, care
îmbunătăţeşte viaţa a milioane de oameni.



Anul 1990:
Testele efectuate în acest an demonstreaza ca Noni creste semnificativ rezistenta la
durere. Puterea analgezica a lui Morinda citrifolia ajunge pâna la 75 % din capacitatea
morfinei, dar, spre deosebire de aceasta din urma, nu produce daune organismului.
- In plus, combate radicalii liberi si intarzie imbatranirea, intareste sistemul imunitar,
regleaza ritmul biologic si somnul, confera mai multa energie si atenueaza simptomele
alergice.
- S-a descoperit ca Noni este si un bun remediu in vindecarea arsurilor, ranilor, contuziilor,
inflamatiilor, micozelor si pentru orice tip de infectie care afecteaza pielea.
- Probe toxicologice au demonstrat un grad ridicat de toleranta fata de noni, fara toxicitate
acuta sau cronica. Utilizarea sucului de noni este considerata pe deplin sigura.



Cercetatorii de la Universitatea Metz din Franta au demonstrat efectul benefic al sucului de
noni in hipertensiunea arteriala.
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Anul 1998:
Trei cercetatori au primit Premiul Nobel pentru Medicina pentru ca au descris efectele oxidului
nitric la nivelul organismului uman. S-a demonstrat ca sucul de Noni stimuleaza producerea
de oxid nitric. Acest fapt este deosebit de benefic in cazul persoanelor care sufera de
hipertensiune arteriala, stiut fiind faptul ca oxidul nitric favorizeaza relaxarea musculaturii
netede arteriale.



Dupa anul 2000:
Odata cu atestarea multiplelor calitati farmaceutice si para-farmaceutice ale fructului, s-a
deschis calea consumului de preparate naturale pe baza de sirop sau macerat de Noni.
S-a infiintat chiar un Institut International de Cercetare - INCC (International Noni
Communication Council) - dedicat exclusiv studiului si marturiilor relative la tratamentele pe
baza de Noni.
Cercetarile in acest domeniu pot fi accesate public la adresele web:
http://www.ocii.com/~fisher/noni/studies.htm
http://www.noni-is-good-for-you.com/doctors.asp
http://www.noniresearch.org
http://www.nonitv.net
http://www.xeronin.net



In iulie 2008 a fost publicat intr-un studiu din cadrul Jurnalului de
Cercetare al Plantelor Medicinale ("Journal of Medicinal Plants Research") faptul ca Noni
creste rezistenta fizica si psihica a persoanelor active.



Dr. Schechter, directorul Natural Healing Institute (Institutul de tratare a bolilor prin metode
naturiste) din California, a facut urmatoarele observatii:
- Noni ajuta la producerea asa-numitelor celule T. Aceste celule joaca un rol important in lupta
impotriva bolilor.
- Intareste sistemul imunitar (celule macrofage si limfocitele) - elemente de baza in
mecanismul de protectie a corpului uman.



Un grup de cercetatori de la Universitatea din Tokyo au analizat peste 5,000 de substante din
sucul de noni si efectele sale anti-cancerigene, demonstrand efectul damnacathalului in
blocarea dezvoltarii anumitor celule canceroase.



Studiind proprietatile anticanceroase ale sucului de noni, Dr. Tate a ajuns la urmatoarele
concluzii: seleniul si damnacanthalul distrug celulele canceroase, betasitosterolul impiedica
raspandirea celulelor neoplazice in restul corpului, polizaharidele cresc imunitatea, iar
xeronina, obtinuta din proxeronina actioneaza la nivelul membranelor celulare, crescand
capacitatea acestora de a abosrbi nutrientii.
Noni întareste sistemul imunitar prin substanţele sale, care cresc capacitatea celulelor albe
de a distruge celulele canceroase. Trebuie precizat că planta conţine o substanţă numită
damnachantal, care inhibă degenerarea acizilor nucleici şi distruge acizii degeneraţi care sunt
responsabili de multiplicarea celulelor canceroase.
O altă constantare medicală demnă de menţionat e aceea că Noni inhibă formarea vaselor de
sânge care hrănesc ţesuturile tumorale (proces numit neo-angiogeneza), având o capacitate
sinergică de creştere a acţiunii citostaticelor şi a interferonului.
Sucul Noni combate foarte bine efectele secundare ale citostaticelor si ajuta la refacerea
celulelor bolnave.



Elementele active din Noni protejeaza impotriva infectiilor cu diverse tipuri de virusuri, asa
cum a fost confirmat de mai multe studii independente.



American FDA (Societatea Americana pentru Alimente si Medicamente) a clasificat sucul de
noni in categoria GRAS (in general considerate sigure).
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Aceasta inseamna ca sucul de noni este sigur pentru femeile insarcinate si pentru cele care
alapteaza. Cafeaua, de exemplu, nu este incadrata in aceasta categorie.


Substanţa care cauzează dependenţa de fumat este nicotina. Nicotina este un alcaloid, aşa
cum este şi cocaina şi marea parte a substanţelor care provoacă obişnuinţă. Nicotina
acţionează asupra centrilor nervoşi ai plăcerii, solicitându-i. Odată terminat efectul asupra
organismului, reacţionează, solicitând din nou acelaşi stimul, şi de aici rezultă sindromul
dependenţei.
Noni contine xeronina, care este şi ea tot un alcaloid. Xeronina se ataşează de acei reactivi
care au o mare afinitate pentru nicotină, modulându-le activitatea.
Din acest motiv xeronina este un bun adjuvant în procesul de dezintoxicare.
Un studiu efectuat la Universitatea Illinois asupra unui lot de fumatori a aratat ca dupa 30 de
zile de tratament cu suc de Noni, de doua ori pe zi, nivelul lipidperoxidazei a scazut cu 27%,
iar nivelul superoxidului anionic cu 23%. Aceste rezultate indica o putere antioxidanta a
sucului de noni de 2,8 ori mai mare decat a vitaminei C.
Sucul Noni poate fi folosit pentru a combate multe dependenţe: în mod sigur acţionează
împotriva dependenţei de fumat.



Numeroase studii au confirmat efectul anti-angiogenic al sucului de Noni.
Asta inseamna ca in sucul de noni exista anumite substante care inhiba formarea de capilare
noi. Intr-unul dintre aceste studii, 34 de femei cu cancer de san au fost impartie in doua loturi:
jumatate au reprezentat lotul martor, iar jumatate au primit tratament cu sirop de Noni.
Dupa 14 de zile de tratament, in grupul martor s-a inregistrat o crestere de sase ori a retelei
de capilare de la nivelul tumorii, iar in grupul tratat cu noni s-a evidentiat o incetinire a
dezvoltarii retelei de capilare, cu degradarea partiala a capilarelor existente.
Astfel, se poate spune ca Noni previne dezvoltarea tumorilor prin impiedicarea dezvoltarii
retelei vasculare necesare pentru hranirea lor.



Noni are si un efect imunostimulator.
Polizaharidele conţinute de acesta stimulează organsimul să producă limfocite, şi anume
limfocitele T, constituenţii principali ai sistemului imunitar, responsabile pentru apărarea
împotriva atacului microorganismelor patogene ca viruşii, bacteriile şi sporii.
Teste efectuate cu succes pe Noni evidenţiază dezvoltarea timusului (glandă importană în
procesul de creştere a limfocitelor T). Xeronina stimulează producerea de celule T care
acţionează direct la nivelul imunităţii celulo-mediate. Noni stimulează în plus producerea de
anticorpi care se dispun apoi pe membranele celulare, cu funcţii de apărare.
Pe lângă acestea combinaţia dintre xeronină şi acidul ursolic prezente în Noni are un impact
pozitiv asupra sistemului imunitar ajutându-l să prevină cancerul dar şi să combată acţiunea
diverşilor agenţi virali şi infecţii



Doctroul Hall, un medic din Statul Utah, a întâlnit o îmbunătăţire decisivă a stării de sănătate
a pacienţilor care sufereau de artrită, tendinită, bursită sau tunel carpian cărora le prescrisese
sucul de Noni ca supliment alimentar. Doctorul Hall susţine că Noni ajută corpul să-şi regleze
şi să controleze procesele inflamatoare.
Tot Noni, datorita scopoletinei din compozitia sucului, este capabil să inhibe creşterea
Helicobacter pilori, responsabil pentru dureroasele ulcere gastrice.



Procesul de îmbătrânire bombardează corpul nostru cu radicali liberi care pot cauza o
multitudine de boli degenerative datorate de o înmulţire celulară ce poate duce la melanoame
cutanate sau forme tumorale.
Teoria xeroninei susţine că, în timp ce îmbătrânim, corpul încet - încet sintetizează din ce în
ce mai puţină xeronină. Bând suc de Noni, care este bogat în xeronină, se încetineşte în mod
decisiv acest proces. Substantele fitohrănitoare conţinute de Noni protejează corpul de
radicalii liberi. Noni conţine doi dintre cei mai buni antioxidanţi: vitamina C şi seleniul.



Melatonina este un hormon cerebral care regleaza ritmul dintre starea de veghe si somn.
Lipsa melatoninei provoaca insomnii si tulburari ale dispozitiei generale a organismului.
Administrarea de melatonina la om are efecte variate: in doze corespunzatoare, melatonina
7
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are proprietati hipnotice usoare, este sedativa si anticonvulsiva. Ea s-a folosit experimental la
om atat pentru a induce somnul, cat si pentru a decala propriul ritm intern.
Xerotonina continuta in sucul Noni creste nivelul de melatonina ducand la o imbunatatire
semnificativa a calitatii somnului.
De asemenea, un experiment realizat la Universitatea din Manoa a aratat ca
o cantitate de 100 g de pulbere de noni contine:

71% carbohidrati, 36 % fibre, proteine 5.2 % şi 1,2 % grasimi.
Este bogat in vitamina C, vitamina A, potasiu, calciu şi sodiu.
Continutul fitochimic, care include flavonoide, acizi graşi, oligo-şi polizaharide, catechine,
alcaloizi, iridoide, scopoletina, beta-sitosterol, damnacanthal şi lignani. Aceste fitochimicale sunt
benefice pentru organism, datorita caracteristicilor lor unice, care lucreaza sinergic, indepartand
efectele nefavorabile ale radicalilor liberi si inbunatatind functiile de aparere si de combatere a
factorilor negativi externi ai organismului
Cele mai multe fitochimicale prezinta proprietaţi antioxidante, substante care protejeaza
organismul de efectele nocive ale radicalilor liberi şi intarzie procesul de oxidare.
Conţinutul de scopoletina prevede capacitatea de a reglementa tensiunea arteriala, protejeaza
impotriva bolilor gastro-intestinale, boli ale tractului respirator, pneumonie, astm şi dureri in gat.
Conţine serotonina, hormonul responsabil pentru lupta impotriva anxietatii si depresiei.
Contine beta-sitesterol, are capacitatea de a reduce nivelul de colesterol din sange, element
nutritiv care conţine substanţe care inhiba producţia si absorbtia de colesterol in intestine si stomac.
Prezenţa acizilor graşi in fructul noni sunt responsabili pentru conţinut ridicat de carbohidraţi.
Acizii graşi, produsul de descompunere a grasimilor in organism, care servesc ca o sursa mare de
energie. Acizii graşi sunt, de asemenea, utili pentru transportul de oxigen in fluxul sangvin necesar
pentru dezvoltarea normala a membranei celulare, precum şi in funcţia normala şi de intreţinere a
organelor corpului.

Efectele benefice pentru organismul uman
In concluzie, putem spune ca Noni are urmatoarele efecte benefice pentru organismul uman:

Intareste sistemul Imunitar prevenind numeroase afectiuni;
Elimina Stresul si Depresia avand efect tonic asupra sistemului nervos;
Previne si trateaza cancerul, alegiile, inflamatiile si migrenele;
Imbunatateste circulatia sanguina, scade tensiunea arteriala si fluidizeaza sangele;
Atenueaza durerile de orice fel, cum ar fi durerile articulare, osoase si reumatice;
Contine peste 150 de substante nutritive deosebit de benefice asupra organismului;
Scade colesterolul rau si normalizeaza nivelul trigliceridelor din sange;
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Previne formarea cheagurilor de sange, infarctul miocardic si accidentul vascular;
Este recomandat in tratamentul insomniilor regland ciclul veghe-somn;
Ajuta la mentinerea tineretii, revigoreaza organismul si are efect antioxidant;

Alte efectele pozitive ale consumului sucului de noni:





















normalizeaza functiile celulelor
imbunatateste asimilarea nutrientilor
activeaza mecanismul antiinflamator
reduce tensiunea arteriala (prin scopolatina, care dilata vasele de sange, si prin fitonutrienti).
scade nivelul colesterolului
regleraza somnul, temperatura si starile de neliniste
creste energia corpului (datorita efectelor proxeroninei)
are efect antihistaminic
usureaza durerea (are efecte analgezice unice)
are proprietati antibacteriene (combate multe tipuri de bacterii)
adjuvant in diferite forme de cancer
intareste sistemul imunitar
stabilizeaza glicemia
reduce durerile menstruale
creste buna dispozitie ("starea de bine")
imbunatateste digestia (stimuleaza secretiile digestive si activitatea bilei)
ajuta la mentinerea echilibrului nivelului PH-ului in corp
reduce semnificativ depresia si stressul
ajuta oamenii sa scape de diverse dependente (fumat, alcool, cocaina, marijuana, heroina)
calmeaza producerea in exces de acid gastric etc.

In continuare, m-am gandit sa va prezint cateva marturii, luate de pe Internet, ale unor persoane care
au folosit siropul de Noni.
"Bunica mea avea dureri groaznice de cap de un an si la doua saptamani dupa ce a luat Noni nu le-a
mai simtit deloc, nici chiar in conditii de stres si oboseala.
I-a reglat tensiunea (era hipertensiva) si a facut-o mai energica si mai binedispusa.
Dupa ce vecinele ei au vazut ca e bun, au comandat si ele si mai am rezultate de genul:
Unei batrane nu i se mai umfla picioarele
Alteia i-a scazut glicemia iar alta nu mai are dureri de cap."

"Sotul meu a fost depistat in octombrie 2009 cu cancer de prostata stadiul II in urma analizelor
(marker PSA, biopsie, ecografie si tomografie) si propus pentru operatie. A refuzat-o pentru ca starea
fizică la acea data nu-i permitea nici operatia, nici chimioterapia, optand pentru tratament naturist. de
Aloe Vera, Noni si regim alimentar.
Analizele periodice au arătat o imbunatatire evidenta, astfel ca doctorii de la spitalul Fundeni au decis
că nu mai este necesară operatia si au recomandat continuarea tratamentului ales. A trecut un an de
atunci, iar ultimile analize au aratat ca toti parametrii sunt in limitele normale.
Mama mea, in etate de 90 de ani, suferinda de insuficienta cardiaca si cu un atac cerebral vascular
acum 4 ani a inceput sa consume Noni de 5 luni, iar rezultatele sunt foarte bune.
Oameni buni, numai daca sunteti receptivi puteti declansa autovindecarea, caci Dumnezeu ne-a pus
la dispozitie o varietate uimitoare de remedii."

"Eu am 54 ani si consum de 2 luni suc Noni in doza 30ml dimineata, inainte de masa , se tine cat mai
mult in gura ,1 minut macar, efectele sunt superioare.
Rezultatele sunt excelente, am un psihic mai puternic, ma simt intarit, noni este un excelent potent
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toata noaptea am beton in pijama, sotia nu prea mai face fata...
ar trebui sa fac o pauza cu sucul sau sa-mi caut o amanta.... "

"Credeti sau nu, eu sunt medic de medicina interna, si am ajuns nu numai sa consum dar si sa
recomand Noni pacientilor mei (sigur, numai celor care au indicatii).
Personal, il consider un produs remarcabil, si va pot spune, ca de aproximativ 3 ani de zile, de cand o
recomand, am vazut fel de fel de efecte una mai spectaculaosa ca celalalt. Cei care sunteti sceptici,
va veti convinge in cazul in care veti ajunge in situatii fara scapare, si veti avea nevoie de el.."

"Am fost fumator timp de 20 de ani am fumat chiar si 2 pachete pe zii si nu ma mai puteam lasa,am
reusit sa ma imbolnavesc cu inima iar doctorul mi-au spus ca daca mai fumez mor, am vazut
emisiunea la TV cu Noni si am hotarat sa-l iau.
Am facut trei luni cu el si am inceput sa reduc tigarile din prima saptamana nu mai fumam mai mult de
1 tigare la cafea iar inainte fumam 5 tigari, dupa doua luni de tratament am reusit sa ma las definitiv
de fumat.
Vreau sa spun tuturor fumatorilor ca ar trebui sa ia acest Noni mai ales ca m-a ajutat la circulatie,la
dureri si ameteli acum nu mai am dureri, ma simt bine iar analizele mi-au iesit bune"
Cum in Europa si SUA planta Noni nu poate fi cultivata, ne putem bucura de calitatile terapeutice de
exceptie ale plantei, prin consumarea Sucului de Noni.
Sucul stors al fructului este folosit de catre foarte multa lume, gratie proprietatilor sale dovedite in
prevenirea diferitelor infectii, precum si pentru prevenirea
aparitiei unei serii intregi de imbolnaviri ale organismului.
Se foloseste sucul presat din fruct, atât intern (pentru
băut) cât şi extern (sub forma de compresă).
Sucul de Noni poate fi considerat bautura ideala pentru
elevi, studenti, intelectuali, deoarece ajuta la o mai buna
concentrare.
Sucul de Noni are efect benefic asupra organismului in
doze de picogram si actioneaza la nivel molecular, fiind
un produs energizant si tonifiant.
De fapt, cum se obtine sucul de noni?
Odata culese, fructele de noni sunt transportate la o statie de procesare unde sunt spalate.
Dupa ce s-au uscat, sunt asezate în interiorul unor rezervoare uriase si lasate sa se „odihneasca” la
soare pentru cateva saptamani. Astfel, in aceasta perioada,
zaharul din fructe incepe procesul de fermentare datorita
bacteriilor naturale prezente în coaja (la fel cum se petrece si in
cazul fermentatiei strugurilor).
De fapt, fermentarea naturală face posibilă evitarea pasteurizării
(proces care distruge principiile active).
În consecinţă, siropul obtinut nu numai că păstrează toate
componentele benefice, dar se autoconservă fără adaosuri de
stabilizatori, fiind mai uşor asimilabil de catre organism.
Cu ajutorul fermentarii se creeaza, de fapt, în sucul de noni o
gama de micronutrienti indispensabili pentru organismul uman.
Rezultatul va fi asadar un suc de noni natural si organic 100%.
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Dar, ce înseamnă de fapt „organic“ ?
Folosirea termenului organic (sau bio, în unele ţări) este astăzi foarte la modă.
O întreagă industrie „organică” a înflorit în ultimul timp, iar cererea de astfel de produse a crescut
dramatic. Consumatorii conştienţi preferă alimentele organice, ba chiar şi îmbrăcămintea organică,
însă multă lume încă nu ştie la ce face cu adevărat referire termenul organic.
Conform Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite, „producţia organică este un sistem de
producţie ce integrează practici culturale, biologice şi mecanice care protejează ciclurile resurselor,
sprijină echilibrul ecologic şi ajută la menţinerea biodiversităţii.”
Din păcate, majoritatea consumatorilor obişnuiţi nu cunosc pe de-a-ntregul reglementările în vigoare;
mai mult, pe nenumărate forumuri termenul organic se foloseşte în mod abuziv, care produce
confuzie.

Cum putem evita să fim induşi în eroare?
În primul rând, trebuie să ştim că alimente organice sunt doar acele alimente declarate organice de
un corp abilitat de control, care stabileşte că alimentele respective îndeplinesc o serie de standarde
stricte.
Atunci când verificaţi eticheta, nu vă uitaţi doar după cuvântul organic, ci şi după denumirea organului
de control!
Nu este însă un secret că ce mai mulţi consumatori sunt mai interesaţi de diferenţele „practice” dintre
alimentele organice şi cele obişnuite. Haideţi să aruncăm o privire asupra acestora.
Alimentele organice sunt făcute/produse/cultivate fără a se recurge la substanţe chimice, cum ar fi
fertilizatori sau pesticide sintetice.
Pesticidele pot rămâne în organism şi se pot acumula în ficat, cauzând probleme de comportament,
de creştere, un IQ redus la copii şi un risc crescut de boli cronice (Parkinson, limfoame etc.) la adulţi.
Pe de altă parte, este interzis ca ouăle, carnea şi animalele „organice” să fie tratate cu antibiotice
sau hormoni de creştere. De asemenea, nu sunt permise nici bioingineria, modificările genetice şi
radiaţiile ionizante.
Conform unor studii, fructele, legumele şi sucurile organice pot conţine mai mulţi antioxidanţi,
polifenoli, minerale etc. în comparaţie cu cele obişnuite.
Fructele crescute la fermele organice sunt mai gustoase şi mai pline de nutrienţi şi, aşa cum susţin
unele studii ştiinţifice, par a avea o activitate antioxidantă semnificativ mai mare, o concentraţie crescută de acid ascorbic şi mai multă materie uscată decât cele obişnuite.
De obicei, alimentele organice sunt mai scumpe. Iar consumatorii sunt conştienţi de acest lucru, care
reprezintă şi principalul motiv pentru care nu le cumpără.

Dar de ce costă mai mult?
Îngrăşămintele şi pesticidele chimice sunt ieftine în comparaţie cu metodele folosite de fermierii
organici pentru a-şi proteja culturile şi a ţine la distanţă plantele şi insectele dăunătoare. Din acest
motiv, agricultura organică este mai dificilă şi necesită mai multă muncă, iar culturile organice nu
sunt atât de productive la hectar ca cele obişnuite.
Agricultura „normală” se face la scară largă (fiind, astfel, o afacere „mare”), ceea ce înseamnă costuri
fixe mai scăzute, în timp ce agricultura organică este făcută de fermierii mici şi mijlocii. Toţi aceşti
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factori rezultă în costuri de producţie mai mari.
Culturile non-organice pot avea o influenţă negativă asupra mediului. Mai mult, în ciuda faptului
că producătorii folosesc substanţe chimice, poluează aerul, apele şi solul, de obicei nu sunt obligaţi
să plătească pentru toate acestea. Este un paradox, dar preţul mai mare al produselor organice
reflectă, de asemenea, şi costurile suplimentare ale externalităţilor din cadrul producţiei.

De ce merită să alegem alimente produse organic?




Cultivarea lor nu poluează mediul înconjurător cu substanţe chimice, deoarece pe post de
îngrăşământ se folosesc doar substanţe ecologice, care trebuie să îndeplinească o serie de
reglementări stricte.
Fiindcă aceste substanţe ecologice sunt mai puţin agresive, este nevoie de mai multe resurse
umane pentru a obţine aceeaşi eficienţă. În multe cazuri, insectele dăunătoare sunt
îndepărtate manual şi prăşitul se face tot manual, astfel încât cumpărătorii de produse bio
sprijină şi angajările de personal.



Deoarece nu folosesc fertilizatori artificiali, fermele bio nu poluează solul şi apele potabile.



Conform unor studii, produsele care provin de la fermele bio pot conţine cu până la 25% mai
mulţi nutrienţi decât produsele obişnuite. Carnea de pasăre şi laptele de la fermele bio conţin
mai multe proteine şi o cantitate semnificativ mai mare de minerale, vitamine şi acizi graşi.
Gândiţi-vă doar că animalele de la fermele bio au condiţii de viaţă mult mai bune decât cele
de la crescătoriile obişnuite.



În cadrul procesului de producţie, producătorii bio evită utilizarea de substanţe artificiale,
folosind, de cele mai multe ori, substanţe naturale aromatizante pentru a obţine gustul dorit;
de asemenea, se evită cu consecvenţă aplicarea de potenţatori de aromă şi conservanţi
artificiali.



Preţul produselor bio poate părea mai mare, la o primă vedere, dar trebuie să ţinem cont de
faptul că, de aceşti bani, primim produse de o calitate superioară, bogate în substanţe
nutritive.



Fiindcă reglementările privind clasificarea unui produs drept bio sunt foarte stricte, aceasta
reprezintă o garanţie solidă pentru clienţi că primesc exact ceea ce scrie pe etichetă!

Ok, am inteles care sunt benefiicile sucului Noni si care sunt avantajele produselor organice.
Dar, UNDE pot gasi aceste produse???
Compania Calivita International (unul dintre cei mai mari producatori de Suc Noni
la nivel mondial) a dezvoltat cel mai bun produs pe baza de fruct Noni disponibil in Romania.
Organic Noni este un supliment alimentar în formă lichidă, care conţine Suc de Noni Certificat
Organic, şi are un gust excelent pe care-l datorează fructelor de zmeură certificată organic.
Puritatea trecutului şi a viitorului se combină în acest produs, căci sucul de noni pe care noi îl
îmbuteliem provine dintr-o fermă ecologică şi este obţinut prin metode moderne şi sterile.
Compania CaliVita utilizează numai materii prime de o calitate excelentă.
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Garantia suplimentului alimentar organic ?

Mai intai, trebuie precizat faptul ca Noni Organic este un produs din culturi organice certificate de
Organic Certifiers, Ventura CA, SUA.
Asta inseamna ca:

Materia prima din care este facut produsul organic este mai bogata in antioxidanti, minerale,
vitamine si substante active in proportii de peste 25%.
In procesul de cultivare NU se folosesc seminte modificate genetic.
In procesul de cultivare NU se folosesc radiatiil ionizante
In procesul de cultivare NU se folosesc pesticide, ierbicide sau
fertilizatori de sinteza
In procesul de fabricare este interzisa folosirea aditivilor sintetici
In procesul de fabricatie este interzisa folosirea conservantilor sintetici
Produsele organice garanteaza : cultivarea materiei prime pe terenuri unde nu se folosesc
ingraseminte chimice; ingredientele sunt culese, pastrate si ambalate fara conservanti sau compusi
chimici
Fermele organice nu polueaza solul sau apele deoarece nu folosesc fertilizatori artificiali.
Conform studiilor, sucul Noni Organic Calivita conține mai mulți antioxidanți, polifenoli, minerale, etc.
în comparație cu sucurile din noni obținut din flora spontană. De asemenea, are și o activitate
antioxidantă cu mult mai mare, o concentrație crescută de acid ascorbic și mai multă materie uscată.
De asemenea, calitatea și puritatea acestui produs sunt m ai crescute.
Consumatorii sunt conștienți de toate aceste lucruri și de aceea numarul persoanelor care consumă
Noni Organic este din ce în ce mai mare.
Dupa parerea mea, pretul pentru Noni Organic (cu putin mai mare
decat Noni Clasic)
este justificat pentru ca:
Îngrășămintele și pesticidele chimice sunt mai ieftine în
comparație cu metodele folosite de fermierii organici pentru a -si proteja
culturile și a ține la distanță plantele și insectele dăunătoare.
-

Agricultura organică este mai dificilă și necesită mai multă muncă.

-

Culturile organice nu sunt atât de productive la hectar ca cele întreținute chimic.

Calitatea are prețul ei iar sănătatea se întreține cu suplimente de calitate.
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Certificari internationale obtinute de Noni Organic
In plus, Noni Organic a obtinut urmatoarele certificari:
Certificat organic de la USDA
USDA Organic este oganismul din SUA care certifica daca un produs este
sau nu organic pe baza unor standarde de calitate stricte. Noni Organic de la
Calivita este certificat USDA.
Acesta certificare este considarata cea mai elocventa la nivel mondial. Mai multe
detalii despre certificarea organica usda puteti afla pe site-ul www.usda.gov
Certificat Organic Eu Organic
EU Organic este organismul care certifica organic produsele la nivel
European. De asemenea pentru a obtine certificarea sunt necesare
anumite standarde de calitate foarte stricte. Noni Organic de la Calivita este certificat EU Organic.
Mai multe despre certificarea organica la nivel european puteti afla pe site-ul ec.europa.eu
Noni Organic este singurul produs de pe piata, din fructul Noni
certificat simultan de ambele organisme.

Alte avize si certificari:
Ministerului Sanatatii din Romania;
FDA - Food and Drug Administration din America- cotat cel mai dur forum
mondial in domeniu.
GMP - Good Munufacturing Practice din America - reprezentand bunele
practici la fabricarea produselor.
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Ce beneficii si efecte pozitive aduce consumul de
Noni Organic de la CaliVita ?
Stimuleaza si imbunatateste sistemul imuntar
Reprezinta o sursa foarte bogata de antioxidanti
Ajuta in vindecarea afectiunilor pieleii
Lupta cu efectele si procesele imbatranirii
Amelioreaza durerile musculare si de articulatii
Ajuta la prevenirea bolilor imunitare
Ajuta la mentinerea tineretii celuleor
Are actiune antitumorala
Are actiune benefica in tratamentul hipertensiunii
Previne cresterea trigliceridelor si colesterolului LDL
Are efecte benefice remarcabile in ateroscleroza si hipertensiune
Amelioreaza si combate depresia si anxietatea
Ajuta la prevenirea infectiilor sau faciliteaza tratarea acestora.
Actioneaza impotriva bacteriilor ce cauzeaza toxi-infectiile alimentare, in vreme ce alte studii au
aratat ca nivelul sau de eficacitate sa in inhibarea bacteriilor responsabile pentru aparitia tuberculozei
e comparabil cu cel al antibioticelor.

Recomandăm Noni Organic Calivita pentru toate persoanele care vor …..
Să-şi îmbunătăţească rezistenţa corpului.
Să stimuleze funcţionarea echilibrată a organismului.
Să crească şi să menţină nivelul general de energie a corpului.
Un suport pe durata proceselor de detoxifiere, ca adjuvant.
Pentru completarea lipsei de vitamine, minerale si aminoacizi.

Practic, Noni poate fi administrat femeilor gravide, sugarului, copilului, adolescentilor ,
adultilor si varstnicilor fara nici o contraindicatie.
Femei insarcinate - Noni reprezinta o sursa importanta de nutrienti, optimizeaza absorbtia de
substante vitale si imbunatateste functionarea generala a organismului. Mai mult, in aceasta perioada
stresanta pentru orice femeie, Noni reprezinta un real sprijin psihologic. Este demonstrat ca Noni
imbunatateste si stabilizeaza starea psihica, fiind de mare ajutor viitoarelor mame.
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Copii si adolescenti - principiile active ale sucului Noni sunt de mare ajutor pentru copiii de toate
varstele, inclusiv pentru sugari. Noni creste imunitatea copilului fata de microorganisme (virusi,
paraziti, bacterii), are efect antialergic. Regleaza nivelul serotoninei ce sta la baza sintezei de
melatonina, reglementand astfel ritmul somn-veghe, calmeaza sistemul nervos, induce o stare de
bine si de liniste, creste calitatea vietii copilului. Noni este eficient in tulburari polimorfe de
comportament si starea de hiperactivitate la copii.
Persoane adulte si persoane in varsta - pe langa ajutorul pretios pe care il ofera in profilaxie si ca
tratament naturist in anumite afectiuni, un consum constant al sucului Noni contribuie decisiv la
intinerirea organismului si spiritului, favorizand longevitatea.

“Ma numesc Daniela S., am 47 de ani si m-am trezit, la un moment dat, ca mi-au crescut tensiunea si pulsul.
Eu,in mod obisnuit,aveam tensiunea 95/ 60 mm Hg si ajunsesem sa o am 140/100 mm Hg.Pulsul imi ajunsese la
114 batai pe minut.
M-am speriat foarte tare, mai ales,ca eram in concediu si nu avusesem niciun stress.
Din fericire, am discutat cu doamna doctor si mi-a spus sa nu ma impacientez si sa iau produsul Organic Noni,
de 2-3 ori pe zi, inainte de masa cu jumatate de ora. Dupa numai cateva zile,in care am urmat cu Noni Organic,
mi-a scazut tensiunea la 120/80 mm Hg si pulsul la 88 batai pe minut.M-am linistit si urmez in continuare cu
Noni,iar tensiunea mi-a ajuns la 110/75 mm Hg si pulsul la 72 batai pe minut. II multumesc din suflet doamnei
doctor, pentru sfatul pe care mi l-a dat si firmei Calivita, pentru produsele foarte bune, pe care le produce.”
Daniela S.

„Timp de aproape zece ani de zile am avut permanent dureri de spate, din cauza deformarii a doua
vertebre. Am recurs la cele mai dferite metode de tratament: yoga, acupunctura, aerobic, masaj – dar
durerile se accentuau pe zi ce trecea.
Insa, dupa ce am consumat timp de trei saptamani Noni, acestea au disparut cu desavarsire.
Acum pot sa ma ridic din pat dimineata fara incalzirea obisnuita de douazeci de minute. Tai si car
lemne pentru foc fara probleme. Si la pacientii mei am constatat o imbunatatire vizibila a sanatatii.
O persoana de 35 de ani, stresata si foarte agitata, mi se plangea in continuu de oboseala si, in plus,
se confrunta si cu probleme psihice. Dupa ce am incercat tot felul de terapii, fara nici un succes, am
inclus in meniul sau Noni. Dupa doar o saptamana, oboseala s-a volatilizat si gandurile i s-au
limpezit.
Un alt pacient, de 75 de ani, suferea de cancer de prostata, avand o valoare a PSA de 56. Dupa ce iam completat dieta cu Noni, valoarea PSA a ajuns, intr-o luna, la 1,1.
O pacienta de 65 de ani, dupa o suferinta indelungata, de 15 ani, la scurt timp dupa revenirea din
oboseala cronica, in ‘urma unei gripe, a recazut in starea de dinainte. Dupa ce a consumat Noni timp
de 5 zile, starea ei s-a imbunatatit cu 90%.”
Steven M. Hall, medic de familie din Michigan
http://www.blogcalivitasantamia.cali.ro/noni-marele-vindecator-al-naturii/#more-182
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Prezentare si mod de administare:
Noni Organic:
Flaconul contine 946 ml sirop natural din Noni organic .
O lingura (15 ml) de Noni Organic contine Pulpa din fruct de Noni Organic
..... 6000 mg
- este de 12 ori mai concentrat decat Siropul de Noni
Alte ingrediente: Extract de zmeura organica.

Noni Clasic (Sirop Natural)
Un flacon de Noni sirop are 946 ml de sirop concentrat.
O portie de 30 ml contine:
Noni fruct.................................................................500 mg
Acid citric.................................................................0,83 mg
Aromatizant natural de afine si zmeura...................0.20 mg
Xanthan....................................................................0.20 mg
Metilparaben............................................................0.10 mg
Sorbat de potasiu.....................................................0.20 mg
Benzoat de potasiu..................................................0.10 mg
Sodiu........................................................................70 mg
Apa..........................................................................87.54 mg
Fructoza...................................................................7.50 mg
Calorii.......................................................................15 kj
Glucide.....................................................................2g
Lipide........................................................................0g
Proteine....................................................................0g

Pentru a indeparta gustul iute-acrisor al fructului, compania Calivita a adaugat in sucul de Noni si
cateva picaturi de afine facand astfel incat acesta sa fie mai bine tolerat atat de copii cat si de adulti.
Mod de administrare: 1-4 portii zilnic, dupa recomandari
Polinesian Noni Calivita este obţinut din fructul Noni crescut în natură,
în vreme ce Organic Noni Calivita este obţinut din fructul Noni provenit de la o fermă certificată
ecologic.

Noni Capsule
Un flacon de Noni capsule are 90 de capsule.
O capsula contine:
Noni (Morinda citrifolia).............................................400 mg
Calori...........................................................................1 kJ
Lipide..........................................................................<1 mg
Glucide.......................................................................<1 mg
Proteine.......................................................................0 mg
Mod de administrare: 1-3 capsule zilnic, dupa recomandari.
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Oferta Speciala Noni Organic
Si asta nu este tot ............
Calivita v-a pregatit o ... Oferta speciala pentru Noni organic
Cumpărați 3 flacoane de Organic Noni Calivita și primiți 4 flacoane!
Conținut Organic Noni Pack: 4 flacoane de Organic Noni a câte 946 ml , cu pulpă de fruct .
Preț Organic Noni Pack: 564 LEI în loc de 752 LEI
Profitați de oferta limitată și economisiți 188 ron!

18

http://www.terapii-naturiste.com/

Cum sa comand la pret redus (cel mai mic pret de pe piata)?
Cum sa beneficiati de celelalte Promotii si Oferte Speciale de la Calivita?
Marea majoritate dintre noi urmărim promoțiile, cu cadouri ce conțin produse foarte
utile noua sau familiei.
Marea majoritate dintre noi adoră reducerile, ofertele.
Pentru cei care sunt preocupați de sănătatea lor și a celor dragi din familiile lor,
Calivita vine în ajutor cu promoții lunare, trimestriale și anuale, adică puteți beneficia de produse
cadou tot anul, nu numai în anumite zile din an!
FOARTE IMPORTANT!
De aceste super promoții beneficiați făcându-vă o legitimație/card pentru reducere la orice
produs cumpărat.

Beneficiati ACUM de 10% DISCOUNT la Toate Preturile produselor Calivita!
(acest discount se aplica atat primei comenzi, cat si comenzilor ulterioare)
PLUS Livrare Gratuita la prima comanda!
Puteti beneficia de aceasta Super Promotie si de Pretul Special (de depozit), folosind o
legitimatie pentru reducerea de 10%, reducere care se va aplica automat la orice
produs cumparat.
Este foarte simplu sa primiti o astfel de legitimatie. Cum?
Dati click pe linkul de mai jos:
http://www.calivita.ro/registration/0402201050
Urmati pasii, completati formularul cu datele personale de la aceasta adresa:
http://www.calivita.ro/registration/0402201050
Vi se va emite un cod provizoriu de legitimație care va deveni activ doar în momentul în care ați pus
în coșul de cumpărături produsele/promoția aleasă de dumneavoastră.
Extrem de simplu, eficient si profitabil pt dvs!
Ok, dar ce se întâmplă dacă v-ați făcut cod provizoriu dar ulterior v-ați
răzgândit?
Absolut nimic! Codul rămâne al dumneavoastră, provizoriu, timp de 3 luni.
Dacă în acest timp nu ați comandat nimic, el se dezactivează automat.
Foarte important!
Faptul că vi se emite propriul cod pentru reducere – ca membru Calivita –
nu implică nici o taxa lunară, nu implică nici o alta obligație fiscală din partea dvs.
Plătiți doar contravaloarea p roduselor Calivita comandate.
NU sunteti obligati sa dati un anumit numar de comenzi lunar -
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Comandati numai CE, CAT si CAND aveti nevoie!
Haideti sa ne gandim un pic ...
De ce să plătim mai mult dacă avem posibilitatea
plătim mai puțin (cu 10%) ?

să

Dar asta nu este tot!
Dupa inscriere, veti primi Gratuit Pachetul de Start
care cuprinde:
- Catalogul de produse Calivita
- Ghidul produselor Calivita
- DVD motivational
- Abonament lunar la Revista CaliNews
- Cardul de membru CaliVita cu codul dvs pentru reduceri

In PLUS…
Ca membru Calivita, veti beneficia si de alte avantaje:








veti primi produsele direct de la depozitul central Calivita Romania, la Pretul de Depozit-Cel
mai Scazut Pret de Distributie!
veti primi consultanta medicala gratuita la unul din sediile companiei (Bucuresti, Timisoara,
Constanta, Brasov, Iasi, Braila, Craiova, Cluj, Ploiesti)
veti primi revista CaliNews cu informatii de actualitate si utile pentru sanatatea dvs
veti fi anuntat si veti beneficia de toate Promotiile Calivita
veti putea construi propria afacere cu investitii financiare minime (daca doriti)
aveti posibilitatea de a participa la excursiile si seminariile motivationale
veti beneficia de transport GRATIS prin Curier Rapid sau Posta Romana, in orice colt al tarii

Cadou special!
Veti primi prin email un link de unde puteti descarca Gratuit peste 100 de
carti electronice, in limba romana, despre medicina naturista.

Mii de Retete, Remedii si Tratamente Naturale,
pentru 300 de Afectiuni,
explicate simplu, pe intelesul tuturor.
Adunate intr-o singura carte electronica (693 de
pagini,format PDF)
Plus BONUS alte 100 de carti electronice (cu
peste 10,000 de pagini in total) !
Detalii aici:
http://www.terapii-naturiste.com/carte-electronica-medicina-naturista.htm
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NU, multumesc! Nu doresc sa completez formularul si nici nu doresc sa devin membru Calivita!
Nu este nicio problema.....
Daca NU doriti sa completati formularul/ sa va inscrieti, pentru a beneficia de toate beneficiile
mentionate mai sus, dar vreti totusi sa obtineti reducerea de 10% pentru a putea cumpăra
produsul/produsele dorite, puteti alege una dintre variantele de mai jos
(pe care o considerați ca fiind cea mai avantajoasă pentru dumneavoastră):
1. Sunați la 0256.291.219 / 0744.399.819 / 0372.742.360 / spuneți că doriți să comandați pe
codul 040 220 1050 (codul pentru cumpărături cu reducere) urmatoarele produse..., apoi
spuneți adresa și numele la care să se trimită coletul, modalitatea de trimitere (poșta normala
sau curier rapid) si numarul de telefon.
2. Trimiteti un e-mail: posta@calivita.ro, scrieți că doriți să comandați pe codul
040 220 1050 (codul pentru cumpărături cu reducere) urmatoarele produse..., apoi spuneți
adresa și numele la care să se trimită coletul, modalit atea de trimitere (poșta normala sau
curier rapid) si numarul de telefon.
3. Comandati direct la unul magazinele Calivita din principalele orase ale tarii,
furnizand urmatorul COD DE MEMBRU: 0402201050 - Dan Paunescu
Mai jos gasiti adresele complete ale sediului central/magazinelor Calivita din tara.
CaliVita International România
Adresa: Calea Aviatorilor, Nr. 18, Ghiroda, jud. Timis, Cod. 307200 - O.P. 3 C.P. 493
Telefon: +40 256 217 505, +40 256 217 463, +40 372 742 359
Fax: +40 256 218 603
E-mail: info@calivita.ro
Departamentul Poştal
Adresa: O.P. 4, GHISEU 1, C.P. 420, Timişoara
Telefon: +40 256 291 219; +40 744 399 819; +40 372 742 360
Fax: 0256.292.875
Program de lucru : 09:00 - 17:00
Magazinul CaliVita din Timişoara
Adresa: Str. Lucian Blaga Nr.1, Timişoara, jud. Timis, Cod. 300001
Telefon: +40 256 437 266
Fax: +40 256 437 266
Program de lucru :
 Luni - Vineri: 10:00 - 18:00
 Sâmbătă: 09:00 - 12:00

Magazinul CaliVita din Bucureşti
Adresa: Biserica Enei Nr.2, Bucureşti, Sector 1, Cod. 010019
Telefon: +40 21 310 0664
Fax: +40 21 312 0609
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Program de lucru :
 Luni - Vineri: 08:00 - 19:00
 Sâmbătă: 09:00 - 14:00

Magazinul CaliVita din Braşov
Adresa: Str. Crişana Nr.6, Braşov, jud. Braşov, Cod. 500209
Telefon: +40 268 413 348
Fax: +40 268 413 348
Program de lucru :
 Luni - Vineri: 10:00 - 18:00
 Sâmbătă: 09:00 - 12:00
Magazinul CaliVita din Cluj Napoca
Adresa: Calea Moţilor Nr.71-73, Cluj Napoca, jud. Cluj, Cod. 400370
Telefon: +40 264 598 620
Fax: +40 264 598 620
Program de lucru :
 Luni - Vineri: 10:00 - 18:00
 Sâmbătă: 09:00 - 12:00
Magazinul CaliVita din Iaşi
Adresa: Str. Păcurari nr.138-142,bl.587,sc.A, parter. Iaşi, jud. Iaşi
Telefon: +40 232 258 065
Fax: +40 232 258 065
Program de lucru :
 Luni - Vineri: 10:00 - 18:00
 Sâmbătă: 09:00 - 12:00
Magazinul CaliVita din Constanţa
Adresa: Bd. 1 Mai Nr.1 Bl. H9, Parter, Constanţa, jud. Constanţa, Cod. 900123
Telefon: +40 241 550 532
Fax: +40 241 550 532
Program de lucru :
 Luni - Vineri: 10:00 - 18:00
 Sâmbătă: 09:00 - 12:00
Magazinul CaliVita din Ploieşti
Adresa: Str. Vlad Tepes nr. 30 bl. D7 parter., Ploieşti, jud. Prahova, Cod. 100015
Telefon: +40 244 513 834
Fax: +40 244 513 834
22
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Program de lucru :
 Luni - Vineri: 09:00 - 18:00
 Sâmbătă: 09:00 - 12:00

Magazinul CaliVita din Craiova
Adresa: Str. Bibescu Nr.2, Craiova, jud. Dolj, Cod. 200421
Telefon: +40 251 415 565
Fax: +40 251 415 565
Program de lucru :
 Luni - Vineri: 09:00 - 18:00
 Sâmbătă: 09:00 - 12:00

Magazinul CaliVita din Brăila
Adresa: Strada G-Ral Eremia Grigorescu, Bloc 9PP, parter, Brăila, jud. Brăila Cod. 810044
Telefon: +40 239 620 388
Fax: +40 239 620 388
Program de lucru :
 Luni - Vineri: 09:00 - 18:00
 Sâmbătă: 09:00 - 12:00
De retinut:

COMANDATI DIRECT IN MAGAZINUL CALIVITA DIN ORASUL DVS. FOLOSIND
CODUL DE MEMBRU

040 220 1050 – Dan Paunescu

(Nu uitati sa notati codul de membru in telefon sau pe un biletel si sa il prezentati in magazin pentru
a beneficia de produse la cel mai mic pret – pretul de depozit.)

Pentru informatii suplimentare sau daca doriti sa comandati produse, ma puteti contacta:


prin telefon 0727 35 97 97 - Dan Paunescu



prin email info AT terapii-naturiste.com
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Codul de membru Calivita este un numar unic, de forma 0402201050, cu ajutorul caruia fiecare
distribuitor sau consumator Calivta este identificat in reteaua internationala Calivita.
Codul de membru poate fi gasit pe cardul de membru pe care l-ati primit in momentul cand ai
devenit membru calivita sau in partea superioara a facturii.
Fiecare consumator sau distribuitor Calivita are nevoie de un Cod de membru Calivita valabil pentru
a putea cumpara produse Calivita din magazinele si depozitele Calivita.
In lipsa unui cod de membru valabil nu se pot face cumparaturi din magazinele si depozitele oficiale
Calivita.
Daca doresti sa inscrii pe cineva in reteaua calivita in Declaratia de Afiliere la rubrica Datele
sponsorului trebuie sa introduci Numele si Prenumele tau iar in casuta codul sponsorului sa
introduci codul tau de membru.
Cu ajutorul codului de membru fiecare distribuitor poate sa incasezi bonusul cuvenit datorita
comenzilor de produse Calivita si a persoanelor ce au devenit membri calivita la recomandare ta.
Bonusul Calivita si structura retelei calivita construita de tine poate fi vizualizat pe pagina Online
Bonus Point introducand codul de membru si parola primita prin posta.
Modalități de livrare:


Poșta Română

1. Pentru colete individuale sau colective cu valoare de peste 400 lei, cheltuielile poștale sunt
suportate de Calivita.
2. Din momentul primirii comenzii de către Departamentul de Expediţii Poştale CaliVita, coletul
va ajunge în 3-5 zile la oficiul poştal de care aparţineţi. În cazul în care nu sunteţi avizaţi de
către Poşta Română de existenţa coletului, vă rugăm să vă prezentaţi la oficiul poştal pentru
ridicarea coletului.
3. Pentru a evita eventualele probleme la ridicarea coletelor, vă rugăm să vă asiguraţi că adresa
de expediţie coincide cu cea din buletinul de identitate.
Dacă acest lucru nu este posibil, vă recomandăm expedierea coletului la un oficiu poştal Post
Restant, specificat de către dumneavoastră.
Curierat rapid – direct la adresa de corespondenţă specificată
1. Pentru coletele individuale sau colective cu valoare de peste 400 lei, cheltuielile de livrare
sunt suportate de CaliVita.
2. În momentul efectuării comenzii este necesar să comunicaţi un număr de telefon pentru a
putea fi contactaţi ulterior de către personalul firmei de curierat în vederea livrării coletului.
3. Din momentul primirii comenzii de către Departamentul de Expediţii Poştale CaliVita, coletul
va ajunge la destinaţie în 24-48 ore.
Modalităţi de plată:


Ramburs: Plata se va face la ridicarea coletului.
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Avans: În acest caz, plata se poate face prin mandat poştal (către California Fitness România
SRL, cod IBAN RO85 INGB 0002 0011 5359 8910 ING Bank Timişoara ) de la orice oficiu
poştal sau prin virament bancar (către California Fitness Romania, cod IBAN RO85 INGB
0002 0011 5359 8910 ING Bank Timişoara ).
Pe documentul de plată se va face specificarea “Plată avans marfă “. După efectuarea plăţii,
este necesară trimiterea prin fax/email împreună cu comanda, a documentului doveditor
(ordin de plată sau recipisa poştală ).

Pentru orice document trimis prin fax (comenzi, chitanţe,ordine de plată, depuneri etc.), vă rugăm
cereţi confirmare de primire de la Departamentul Poştal CaliVita.
“Ne-am convins de efectele benefice ale lui Organic Noni chiar de curand. Cand toti copii de la
gradinita s-au imbolnavit, fiica noastra a ramas sanatoasa.
Acum, eu ma simt mai in forma si mai echilibrata, iar sotul meu se resimte mai putin la sfarsitul unei
zile foarte stresante.”
Szilvia Biro Matisz, Germania

“Noni este produsul pentru stimularea sistemului imunitar preferat de intreaga noastra familie, (fara
limita de varsta). Toti membrii familiei , cu varste cuprinse intre 4 si 64 de ani, savureaza fiecare
inghititura din acest produs lichid cu un gust atat de placut. Am inceput sa consum aceasta formula
delicioasa, imbogatita cu raze de soare, inca din luna august pentru a ne ajuta sa ne intarim
organismul si sa ne pregateasca sistemul imunitar pentru anotimpul sarac in razele solare. Nu ne mai
putem satura de Noni.”
Eva Pekk, Ungaria
Asa cum va spuneam, Noni este un produs complex, utilizat ca adjuvant in terapia a peste 100 de
afectiuni.
In continuare va oferim cateva informatii de ordin medical cu privire la simptomele si afectiuni care
pot fi tratate sau ameliorate cu Noni:
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Afectiuni si simptome in care este recomandat consumul de Noni:
1.

Afecţiuni dermatologice (aplicaţii locale):
 Plăgi, arsuri, furunculoză,
 Abcese, ulcer varicos,
 Eczeme, psoriazis, zona zoster,
 Candidoze, herpes, mătreaţă,
 Cancer de piele, micoze cutanate.

2.

Afecţiuni osteomusculare:
 Mialgii (dureri musculare),
 Entorse, fracturi, luxaţii,
 Dureri reumatismale, gută, spondiloze, discopatii,
 Artrite, artroze,
 După intervenţii chirurgicale specifice.
Afecţiuni ale aparatului respirator:
 Rinită alergică,
 Faringoamigdalită acută sau cronică (a se face gargară
înainte de a înghiţi),
 Bronşită acută (cronică), sinuzite,
 Pneumonii, TBC, asm bronşic, emfizem pulmonar,
BPCO,
 Cancer pulmonar.

3.

4.

Afecţiuni cardiovasculare:
 Ateroscleroză (prevenire),
 Cardiopatie ischemică,
 Recuperare după infart,
 Reglarea tensiunii arteriale (HTA, hTA),
 Varice, ulcer varicos,
 Tulburări circulatorii periferice,
 Boala Raynaud, acrocianoza.

5.

Afecţiuni digestive:
 Gastroduodenită, boală ulceroasă,
 Constipaţie, diaree, boala Crohn,
 Hemoroizi (aplicaţii locale),
 Hepatite cronice, pancreatite cronice,
 Parazitoze intestinale,
 Rectocolită ulcerohemoragică,
 Dizenterie, febră tifoidă,
 Alte forme de boală diareică acută.

6.

Afecţiuni urogenitale:
 Dismenoree, cicluri neregulate,
 Sindromul premenstrual, mastoză chistică, fibrom uterin, cancer mamar,
 Candidoze genitale (aplicaţii locale),
 Afecţiuni renale, ale vezicii urinare,
 Prostatită, cancerul de prostată sau adenomul de prostată,
 Tulburări sexuale (creşte libidoul),
 Alterări de dinamică sexuală.

7.

Afecţiuni neuropsihice:
 Scleroză în plăci, siringomielia,
 Boli degenerative ale sistemului nervos,
 Accident vascular cerebral (profilactic sau în scop recuperator),
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Insomnii, spasmofilie, cefalee (diverse),
Migrene, nevralgie trigemen,
Oboseală, astenie, depresie,
Cefalee, nevroze de suprasolicitare,
Boală Parkinson, boală Altzheimer,
Sindromul oboselii cronice.

8.

Afecţiuni metabolice:
 Obezitate (cură de slăbire),
 Diabet zaharat tip II, gută,
 Regulator metabolic general.

9.

Afecţiuni stomatologice:
 După extracţii dentare (aplicaţii locale),
 După abces dentar incizat (aplicaţii locale),
 Gingivite, stomatite, afte,
 Parodontopatia esenţială (local şi general).

Noni speranta si salvarea mea...
‘ Intalnirea cu NONI LIQUID a avut loc in urma unui eveniment neplacut din viata mea cind, intr-o zi
mai putin favorabila, si dintr-o neatentie, am suferit o arsura grava pe o suprafata destul de mare a
miinii drepte.
Cu putinele cunosinte pe care le am in materie de medicina, am cautat sa trec cu usurinta peste acest
moment neplacut, tratind rana cu produsele din farmacii indicate in astfel de situatii. Rezultatul nu a
fost cel dorit ci, dimpotriva, totul s-a agravat: am facut infectie si micoza .
A venit insa si ziua salvatoare cand vecina mea m-a sfatuit sa pun Noni Liquid pe rana.
La inceput am fost sceptica dar, constatand ca durerile inceteaza inca de la aplicare, epiderma incepe
sa se cicatrizeze, am acceptat continuarea tratamentului. Rezultatul s-a vazut in patru zile: locul in
care a fost arsura s-a cicatrizat total.
Vazind efectele benefice ale sucului de Noni, sotul meu si-a tratat (in doar 10 zile) o micoza de la
unghiile picioarelor veche de 15 ani, precum si fisurile dureroase si inestetice de la calciie.
Am prezentat doar cateva din efectele benefice ale sucului Noni Liquid pentru a ajuta si alti semeni
de-ai mei asa cum si eu am fost ajutata.”
Nistor Sabina – Alexandria
"Un produs excelent pentru tot felul de alergii este siropul Noni, care are in componenta sa substante
active care imbunatatesc functionarea sistemului imunitar, normalizeaza functiile celulelor si activeaza
mecanismul antiinflamator al organismului. Reduce intensitatea simptomelor specifice alergiei,
respectiv riscul aparitiei si frecventa acestora. Este recomandat sa se consume doua capacele de
sirop Noni sau doua capsule pe zi."
Maria Gligor - Bucuresti
http://www.formula-as.ro/2007/752/cititorii-raspund-49/unde-pot-gasi-tre-en-en-omega-3-si-formula-iv9248

Afectiuni si simptome
in care sunt recomandate

Produsele naturiste CaliVita
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- Aberatii cromozomiale la
sarcina
- ADHD

- Alergie

Continut: 946 ml

- Inteligenta (ridicarea
coeficientului)

- Anorexie

- Leucopenie

- Apetit alimentar scazut

- Nervozitate

- Astm bronsic

- Nicturie copii (pe spina
bifida)

- Boala Basedow-Graves
- Cancer cerebral
- Cancer de col uterin
- Cancer de colon
- Cancer osos
- Cancer ovarian
- Cancer la stomac
Continut: 946 ml

- Conjunctivita alergenica
- Convalescenta
- Convulsii (febrile sau
epileptice)

Noni Extract (capsule)

- Insuficienta suprarenala

- Andropauza (tulburari)

- Atacuri de panica

Noni Organic (suc)

- Hipertiroidie
- Impotenta

- Alaptare deficitara

Noni Clasic (suc)

- Hemoptizie

- Osteomalacie
- Oxidare si degenerare
celulara
- Parazitoza - teniaza si
trichineloza
- Paradontoza si
parodontopatie
- Piticism (nanism hipofizar)
- Pojar, rujeola
- Pre si postoperator
- Psoriazis
- Rahitism

- Corp foarte slab

- Rinita alergica

- Dementa senila

- Scarlatina

- Dependenta de droguri

- Schizofrenie

- Depresie

- Scleroza

- Dureri musculare

- Scorbut

- Endometrioza

- Septicemie

- Enurezis

- SIDA (infectia cu HIV si
boala)

Continut: 90 capsule

- Epilepsie

- Spondiloza

- Epistaxis

- Sterilitate

- Febra

- Ticuri nervoase

- Frigiditate

- Tiroidita autoimuna
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- Gigantism (Acromegalie)

- Tonus fizic - stimulare

- Ginecomastie

- Cancer - prevenire

- Gusa nodulara

- Urticarie

- Hepatita

- Varicela
- Vitiligo

Pe scurt: Preparatul sub forma de suc clasic, suc organic, respectiv capsule, din extract
concentrat de Noni de la Calivita constituie unul dintre produsele naturiste cele mai complexe prin
faptul ca substantele enzimatice incorporate pot declansa in corp efecte in lant pornind de la nivelul
functional de baza - al celulei - pana la nivelul sistemului hormonal, imunitar si nervos in ansamblu.
Pentru eficacitate maxima si absorbtie optima la nivelul tractului digestiv se recomanda Noni sirop.

Mod de administrare

Produsul CaliVita

Noni - sirop - 946 ml

Noni - capsule,
90 de capsule

Afectiuni si simptome
in care actioneaza

Mod de folosire

Abcese (dentare)

1-0-1

Alergie

1-0-1

Amigdalita

1-0-1

Anemie

1-0-1

Anorexie (lipsa poftei
de mancare)

1-0-1

Antipiretic (scaderea febrei)

1-0-1

Antiseptic intestinal (antipar.)

1-0-1

Antitumoral

2-2-2

Apetit (crestere) - anorexie

1-0-1

Ariboflavinoze (lez. mucoasa)

1-0-1

Arsuri piele in gen. si de soare

1-0-1 + aplicat
local diluat

Astenie

1-0-1

Astm bronsic

1-0-1

Ateroscleroza

1-0-1

Bioritm (armonizare)

1-0-1

Boala Crohn

1-0-1

Bronsita

1-0-1

Copii 1-14 ani dezv. armon.

1-0-1

Cancer de colon

2-2-2 6 luni,
apoi 1-1-1, sau
6 luni 1 lingura
pe ora, de la
ora 6 la 22.

Cancer de ficat

2-2-2

Cancer de piele

2-2-2 + aplicat

Observatii:
- Poate fi recomandat copilului (mai
mare de 2 ani), femeii gravide,
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adultului, varstnicului.

local diluat

- Pentru eficacitate maxima se
recomanda Noni sirop.

Cancer de vezica

2-2-2

Cancer la plamani

2-2-2

- Pentru exercitarea efectelor benefice
maxime se recomanda administrarea
produsului timp de minim 6 luni.

Cancer la prostata

3-3-3 7zile,
2-2-2 7zile,
1-1-1 apoi.

- Bidonul cu sirop se pastreaza in
frigider.

Cancer la stomac

2-2-2 (6 ling./
zi, din 2 in 2
ore, de la ora 9
la 21, intercal.
la o ora cu
Zen Thonic)

Cancer mamar

3-3-3 7zile,
2-2-2 7zile,
1-1-1 apoi.

- Pentru a fi absorbit (asimilat) mai
usor de organism se tine in gura 5
minute, apoi se inghite.

Convalescenta

1-0-1

Convulsii

1-1-1

Crampe musculare

1-0-1

- Problemele din gat pot fi rezolvate
daca, inainte de a inghiti, facem 2-3
minute gargara.

Dependenta de droguri (trat.)

1-0-1

Depresie

1-0-1

Diabet (reglare glicemie)

1-0-1

Diaree (enterita, enterocolita)

1-0-1

Dureri de gat

1-0-1

Eczeme

1-0-1

Enurezis - copii

1-1-1

Epilepsie

1-1-1

Faringita

1-0-1

Febra

1-0-1

Fibrom uterin

2-2-2

Fumat

1-0-1

Furunculoza

1-0-1

Giardia (lambrii)

1-0-1

Gingii sanatoase

1-0-1

Glande suprarenale

1-0-1

Hematemeza

1-1-1

Hemoptizie

1-1-1

Hemoroizi

1-0-1

Hepatita

1-0-1

Herpes

1-0-1

Hipertiroidie

1-0-1

Hipotensiune

1-0-1

Hormoni (reglare)

1-0-1

Imunitate scazuta

1-0-1

Infectii (prevenire)

1-0-1

Infectii pielea capului

1-1-1

Insuficienta cardiaca

1-0-1

Insuficienta renala
(rinichi polichistic)

1-0-1

- Inainte de folosire, bidonul cu sirop se
agita.
- Noni sirop se consuma cu lingura
de plastic sau de lemn (nu metalica
pentru ca se oxideaza).
- Nu se asociaza cu tutun, cafea,
alcool.
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Inteligenta
(ridarea coeficientului
chiar si la copiii retardati)

1-0-1

Imbatranire tesuturi (intarziere)

1-0-1

Insolatie

1-1-1 si
tamponare

Leucemie

2-2-2

Leucopenie
(scadere leucocite)

1-1-1

Mancarimi de piele

1-0-1 + aplicatii
ext. tamponare

Menstruatii neregulate

1-0-1

Mialgii (dureri musculare)

1-0-1

Micoze ale pielii

1-0-1

Mononucleoza
(febra glandulara)

1-0-1

Nervozitate

1-1-1

Oreion

1-0-1

Paradontoza

1-0-1

Persoane in varsta (preventiv)

1-0-1

Plagi (vindecare)

1-0-1 + aplicat
local diluat

Pojar, rujeola

1-0-1

Psoriazis

1-0-1 + aplicat
local diluat

Reumatism

1-0-1

Rinita alergica

1-0-1

Schizofrenie

1-1-1

Scleroza (amiotrofica, in placi)

1-1-1

Senilitate (dementa senila)

1-1-1

SIDA (tratament adjuvant)

2-2-2 (o lingura
din ora in ora,
de la 6-22)

Sifilis

2-2-2

Spasmofilie

1-0-1

Stres

1-0-1

Tabagism

1-1-1

Ticuri nervoase

1-1-1

Tuberculoza (TBC)

1-0-1

Tumori

2-2-2

Ulcer varicos

1-0-1 + aplicat
local diluat

Zona zoster

1-0-1

Varsat de vant

1-0-1

Vaginita (candida, tricomonas)

1-0-1

Veruci vulgare

1-1-1

Vitiligo

1-0-1, aplicat
local diluat
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Legenda: 1-1-1 = 1 dimineata, 1 la pranz, 1 seara (LINGURI).

In continuare, va prezint si alte recomandari gasite pe Internet:
"Siropul sau, mai bine zis, nectarul Noni este un preparat din fructe cu efect adaptogen, ceea ce
inseamna ca actioneaza la nivelul celulelor, normalizandu-le functia. Cercetatorii au observat ca el
inhiba dezvoltarea celulelor canceroase, iar pe cele precanceroase le transforma in celule normale.
Recent, cineva imi povestea despre o ruda apropiata, suferinda de un cancer de gradul III, care
regresase la gradul II dupa o cura de cateva luni cu Noni, asociat cu un alt supliment nutritional Culevit si cu Coenzima Q10.
Totodata, acest produs este tonic si energizant, recomandat pentru toate varstele, dar mai ales pentru
batrani, avand urmatoarele efecte benefice: intareste sistemul imunitar, regleaza nivelul serotoninei si
melatoninei (deci combate depresia si insomnia), normalizeaza tensiunea arteriala si ajuta in
afectiunile cardiovasculare, are efect antialergic, antiinflamator si antibacterian.
Se poate administra atat intern, cat si sub forma de aplicatii externe in bolile de piele, de la eczeme si
micoze pana la psoriazis si Zona Zoster. De asemenea, este deosebit de util in afectiunile digestive:
ulcer, colita, diaree, constipatie, hemoroizi etc.
Personal, l-am luat intr-o perioada cu insomnii chinuitoare si mi-a fost de mare folos. "
Adriana Rotaru - Bucuresti, tel. 021/411.44.11, 0747/49.11.90
http://www.formula-as.ro/2006/719/cititorii-raspund-49/sufar-de-depresie-8723

"Stimata doamna, stiu prin ce treceti si doresc sa va ajut. Acum patru ani eram in ultimul an de
facultate, cand am avut o cadere asemanatoare. Pe langa toate examenele pe care trebuia sa le
sustin, am mai avut si un esec sentimental. Simteam ca toata lumea e impotriva mea, iar eu sunt
singura. Ajunsesem sa nu mai mananc, somnul era cand prea mult (nu mai doream sa ma ridic din
pat), cand nu dormeam deloc.
Ma enervam din orice, iar scoala ajunsese pe ultimul loc al prioritatilor mele. De fapt, pot spune ca nu
mai aveam prioritati in viata. Am avut norocul sa am parte de o prietena adevarata, care nu a mai
suportat sa ma vada in aceasta stare. Fiind studenta la medicina in acea perioada, a inceput sa caute
pentru mine cele mai bune produse naturale.
Cu ajutorul siropului Noni mi s-a reglat somnul si am dobandit o stare de buna dispozitie, iar produsul
Rhodiolin m-a ajutat sa depasesc stresul provocat de examenele pe care trebuia sa le sustin.
Rezultatele le-am simtit chiar dupa prima saptamana, iar dupa trei luni de tratament am intrat in
examenul de licenta, plina de incredere in fortele mele si fara frica unui esec!
Va recomand aceste produse cu cea mai mare incredere si din toata inima. Eu stiu ca sunt
exceptionale. Sper din tot sufletul sa aud ca va simtiti mult mai bine!
Daca doriti sa mai discutam, ma puteti suna la tel. 0726/28.41.94 sau 021/624.07.38., dupa ora 17.
Va doresc multa sanatate si va asigur ca va rasari soarele si pe strada dvs.
Dumnezeu va avea grija, sunt sigura!"
Cati Raileanu - Bucuresti
http://www.formula-as.ro/2006/719/cititorii-raspund-49/sufar-de-depresie-8723

"Un produs excelent pentru tot felul de alergii este siropul Noni, care are in componenta sa substante
active care imbunatatesc functionarea sistemului imunitar, normalizeaza functiile celulelor si activeaza
mecanismul antiinflamator al organismului. Reduce intensitatea simptomelor specifice alergiei,
respectiv riscul aparitiei si frecventa acestora. Este recomandat sa se consume doua capacele de
sirop Noni sau doua capsule pe zi."
Maria Gligor - Bucuresti
http://www.formula-as.ro/2007/752/cititorii-raspund-49/unde-pot-gasi-tre-en-en-omega-3-si-formula-iv9248
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"Eu am incercat sa renunt la tigari dandu-mi seama ca nu este deloc benefic organismului dar nu am
reusit . Ma lasam pentru maxim o saptamana si apoi reveneam iar la vechiul obicei … fumatul.
O prietena mi-a recomandat un produs natural Noni de care a auzit la TV.
M-am hotarat sa-l incerc si va pot spune ca a facut minuni in cazul meu.
M-am lasat de fumat si in plus m-am simtit si foarte bine si nici nu m-am ingrasat!"
http://www.forum.divahair.ro/viewtopic.php?t=1335

"Tania, iti multumesc pentru raspuns. Sa stii ca nu e autosugestie, a avut aceleasi efecte (printre
altele) la toti consumatorii de Noni cu care am reusit pina acum sa vorbesc.
Noni mareste nivelul de seratonina şi melatonina din corp, prin aceasta reglandu-se ciclurile de somn,
temperatura si dispozitia omului.
De pilda, baietelul unei cunostinte de a mea, de 1,5 ani, nu consuma zilnic Noni dar cind simte ca il
pindeste raceala sau ii doare gitul, merge la frigider si bate usa frigiderului, strigind : noni, noni!, deci
nu putem vorbi de autosugestie la asemenea virsta."
http://www.sfatulmedicului.ro/comunitate/remedii-naturiste/sucul-tahitian-noni_21141
"Tuturor numai bine!!!!!
Le dau dreptate celor care intradevar au consumat sau consuma juice-ul Noni.
Eu am ajuns sa-l consum datorita fiicei mele mai mici inca de acum 3 ani,cand i l-am dat ca pe o
ultima solutie la boala cu care a fost diagnosticata de cei de la clinica de pediatrie Cluj.
Si anume:Poliartrita reumatoida juvenila.
Din pacate tratamentele la care a fost supusa vreme de 4 ani nu au avut efectul dorit,fie cu
antiinflamatoare injectabile sau tablete,fie cu infiltratii la nivelul articulatiilor.Nu trebuie sa va spun cat
de dureroase pot fi acele infiltratii pt un copil de 6 ani,cat avea atunci.Asa ca am devenit un
consumator inrait eu si familia mea a ceea ce se numeste Noni Juice.Intradevar nu e ieftin,dar va
garantez ca pt mentinerea intacta a sanatatii merita.
Nu spun ca e un ,,vindecator miraculos" dar sigur e un AJUTOR, AMELIORATOR, STAGNATOR a
multor boli,fie ele si incurabile.
Pacat ca apreciem sanatatea cu adevarat,doar atunci cand suntem bolnavi.
Deci,eu unul investesc in sanatatea mea si a familiei mele consumand Noni.
Suna ca o reclama ,e drept,dar eu vorbesc din propria mea experienta.Pe mine si famila mea m-a
ajutat,eu zic ca si pe voi va va ajuta.Trebuie doar sa aveti incredere si rabdare.
Toate cele bune si deciziile bune sa va insotesca."
Edi
http://www.sfatulmedicului.ro/comunitate/remedii-naturiste/sucul-tahitian-noni_21141

"Nu trebuie sa disperati.
Sunteti tanar si exista destule tratamente naturiste pentru acneea chistica.
In primul rand, trebuie tinuta o igiena exemplara a fetei, sa consumati sucul Noni - 1 lingura dimineata
si 1 lingura seara.
Datorita calitatilor sale, Noni (Morinda Citrifolia) fortifica organismul prin extraordinara lui capacitate
de a stimula sistemul imunitar, fortifica organismul prin efectul sau antibacterian, ofera protectie
impotriva bolilor infectioase. Va doresc sanatate!"
ing. chimist Kati Agache – Braila tel. 0745/61.01.56
http://www.formula-as.ro/2007/756/cititorii-raspund-49/negii-mi-au-invadat-tot-corpul-9214

"Va propun un tratament naturist, anume - o cura cu sucul Noni, care are efecte benefice in lupta cu
diverse boli. Printre afectiunile care pot fi tratate se numara si afectiunile neuro-psihice, cum ar fi
leuconevraxita, accidentele vasculare cerebrale in faza recuperatorie, spasmofilia, insomnii, sindromul
oboselii cronice, astenie, depresie, cefalee, migrene, nevralgii diverse (inclusiv cea de trigemen),
Parkinson, Alzheimer, intoxicatia alcoolica sau cea cu droguri (foarte multe persoane au reusit sa
renunte la fumat in urma consumului de suc Noni), tulburari polimorfe de comportament, nevroze
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diverse.
Am convingerea ca, dupa doar cateva zile de consum, starea dvs. o sa se imbunatateasca simtitor, o
sa va redobanditi energia, iar in scurt timp va veti putea bucura din nou de un somn odihnitor. "
VALENTIN SANDU
http://www.formula-as.ro/2009/857/cititorii-raspund-49/mama-are-scaune-dese-si-foarte-dureroase10783

"Stimate domn, va recomand sa incercati produsul natural Noni Liquid pentru a scapa de abcesul
dentar care va supara. Noni activeaza mecanismul antiinflamator si are efect antialergic. Imbibati un
tampon de vata cu sucul Noni si aplicati-l pe gingie, in dreptul abcesului, pana cand observati ca
acesta se retrage. Abcesul dentar este o colectie purulenta care are la baza un focar local de infectie,
iar substantele biologic-active din Noni vor actiona asupra pungii cu puroi pana la disparitia ei."
GABRIELA MIHAELA DANCIUC - Campina, tel. 0244/33.43.98
http://www.formula-as.ro/2008/822/cititorii-raspund-49/fiica-mea-are-prolactinom-hipofizar-si-ovarpolichistic-9692

" Nu, nu are legatura starea ta de oboseala cu problema de la san.
Totul e pe sistem nervos, ti se pare ca esti mai bolnava decat in realitate, din cauza stresului pe care
ti-l provoaca perspectiva operatiei. De fapt, nu esti bolnava, ai niste dezechilibre hormonale, care
provoaca aparitia nodulilor benigni. Gandeste-te mai degraba ca oricum trebuia facuta operatia si e
bine ca specialistul ti-a recomandat-o acum.
Eu ti-as recomanda, pentru refacere in general, siropul NONI care pe mine
m-a ajutat mult in spital, dupa operatie, eliminandu-mi stresul acumulat si de
socul postoperatoriu (asa se numeste starea de dupa operatie, provocata in
mare parte de anestezie, dar fara gravitate), care se manifesta mai ales la
sistemul nervos.
Dupa operatie s-ar putea deci sa suferi de insomnii repetate, dar nu-ti face
probleme. Majoritatea pacientilor patesc asa. Deci siropul NONI, e f. bun
pentru regenerare.
Inarmeaza-te si cu niste magneziu forte+vit. B6."
http://www.kudika.ro/comunitate/forum/view_topic/34567/fibroadenomul-mamar.html

“Noni este produsul pentru stimularea sistemului imunitar preferat de intreaga noastra familie, (fara
limita de varsta). Toti membrii familiei , cu varste cuprinse intre 4 si 64 de ani, savureaza fiecare
inghititura din acest produs lichid cu un gust atat de placut. Am inceput sa consum aceasta formula
delicioasa, imbogatita cu raze de soare, inca din luna august pentru a ne ajuta sa ne intarim
organismul si sa ne pregateasca sistemul imunitar pentru anotimpul sarac in razele solare. Nu ne mai
putem satura de Noni.”
Eva Pekk, Ungaria
“Am in spate sase decenii de viata. De-a lungul anilor, “bateriile” mele deveneau din ce in ce mai
slabe. Am inceput sa consum Noni, iar efectele sale s-au facut simtite deja dupa numai o luna.
Imunitatea mea era excelenta, asa ca nu am contractat nici un fel de virusuri, raceli sau infectii.
Dormeam mai bine, nu mai aveam dureri ale articulatiilor, iar “bateriile” mele sunt pline din nou! Noni
mi-a depasit toate asteptarile.”
Nada Aleksic, Serbia

“Ne-am convins de efectele benefice ale lui Organic Noni chiar de curand. Cand toti copii de la
gradinita s-au imbolnavit, fiica noastra a ramas sanatoasa.
Acum, eu ma simt mai in forma si mai echilibrata, iar sotul meu se resimte mai putin la sfarsitul unei
zile foarte stresante.”
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Szilvia Biro Matisz, Germania

“Prin natura mea sunt o persoana timida de aceea mi-a luat ceva timp pana ce m-am hotarat sa va
scriu experieta mea. Dar m-am gandit ca poate experienta pe care am avut-o cu produsele calivita va
ajuta si alte persoane care se afla in aceeasi situatie in care eram eu.
Experienta mea cu produsele calivita a inceput in anul 2007, cand fiul meu era grav bolnav. Pentru o
perioada de 4 ani medici nu au putut afla cauza pentru care fiul meu avea leucocitoza (numarul de
celule albe mai mare decat normal).
Copilul s-a dezvoltat normal insa din cauza bolii sistemul imunitar al copilului s-a slabit si acesta a
determinat aparitia unei infectii la nivelul aparatului respirator. I s-a prescris antibiotice care i-au slabit
si mai mult sistemul imunitar. Pentru a tine sub observatie boala medicii ii faceau copilului meu teste
de sange de 2 ori pe luna care i-a provocat fiului meu anemie. Situatia devenise
foarte stresanta atat pentru fiul meu cat si pentru toata familia.
Mi-am zis in gand: Trebuie sa actionez acum! Astfel ca am inceput sa caut pe internet
informatii despre problemele pe care le aveam. Asa am aflat de Noni - fructul minune
despre care am citit ca are efecte deosebit de benefice pentru sanatatea omului. I-am
administrat copilului Noni Sirop de 2 ori cate 30 ml. Dupa 3 luni de tratament copilul
meu s-a simtit mult mai bine si am mers din nou la analizele de sange si spre uimirea
doctorilor dupa 4 ani de zile analizele au iesit bune. Nu le venea sa creada atat lor cat
nici noua.
Aceste preparare minutate l-am ajutat pe fiul meu sa-si revina intarindu-i totodata si
sistemul imunitar. De atunci toata familia mea consuma suc de noni si alte preparare calivita.”
“Viata nu mi-a fost plina de roze, iar trecerea anilor si-a pus amprenta asupra mea atat in plan fizic cat
si emotional. O criza de inima in mai 2010 m-a speriat rau de tot si am alergat la doctor. Tratamentul
urmat a fost, evident, cel alopat. Starea mea de sanatate nu s-a imbunatatit insa. M-am consultat apoi
cu un farmacist care mi-a recomandat produsul Noni de la CaliVita. Am inceput sa il iau cu
regualaritate si, simtind ca imi face bine, de atunci incolo aceste produse mi-au fost tot timpul alaturi.
Convinsa de calitatea si de beneficiile acestor produse, le-am vorbit tuturor din jurul meu despre ele.
Pe langa multumirile pe care le primesc de la cei carora le-am recomandat produsele, am o stare
generala de sanatate mult mai buna.
Va multumesc ca existati si ca, datorita dumneavoastra, putem consuma aceste minunate produse.”
Secretul stralucirii supermodelului australian Miranda Kerr este sucul Noni și uleiul de cocos.
"Am băut Noni de când am avut 14 ani, cu atat mai mult atunci când am avut o zi dificila în fața mea
si este e singurul lucru fara de care nu pot trăi " consemneaza Daily Mail fiind citat de revista
Cosmopolitan Australia. Kerr recomanda, de asemenea, beneficiile uleiului de nucă de cocos,
care pretinde ca beneficiza orice organ, de la piele și păr pana la pierderea in greutate.
Ea spune: "Eu personal iau patru linguri de ulei de
nucă de cocos pe zi, fie in salate mele, în mancarea
mea sau în ceaiul meu verde."Nu va trece o zi fără
ulei de nucă de cocos", a adăugat ea.

Cele de mai sus reprezintă doar experienţa şi/sau
opiniile persoanei (persoanelor) menţionate. Experienţa dumneavoastră poate fi diferită.

35

http://www.terapii-naturiste.com/
Cele mai importante Beneficii
ale produselor Noni de la CaliVita sunt urmatoarele:



Fortifica sistemul imunitar - si dobandirea unei mari rezistenta la boli (inclusiv
la noile tipuri de gripe agresive aparute in ultimii ani).



Imbunatateste procesele metabolice - si calmarea durerilor de orice fel.



Combate radicalii liberi şi incetineste procesul de îmbătrânire



Ofera protectie impotriva bolilor infectioase, datorita unui puternic efect
antibacterian.



Regleaza somnul - si reduce insomnia



Imbunatateste functiile digestive - cu un efect mult mai vizibil, atunci cand sucul
de Noni este combinat cu produsele: Green Care, Acidophilus, Digest
Ease, Digestive Enzymes.



Ajuta in lupta contra dependentelor, precum consumul de alcool, tutun si a
consumului de droguri, mai ales in combinatie cu produsele
complementare: Evening Primrose Oil, Smokerade, Oxy Max.



Trateaza dizabilitatile comportamentale (Alzheimer, tulburari maniaco-depresive,
tulburari obsesivo-fobice, depresii, etc...). Pentru acest tip de afctiuni, este
recomandata asocierea cu Lecitina, Rhodiolin si Vital A / Vital B / Vital AB / Vital
0 (produsul Vital corespunzator grupei sanguine a pacientului), Zen Thonic



Constituie tratament adjuvant deosebit pentru cancere/ tumori/ neoplasme,
efectul sau fiind potentat prin combinarea cu Shark Aid si eventual Zen Thonic

Cu cele trei variante din fructul Noni de la Calivita puteți să:
- Preveniti mai bine de 70% din bolile uzuale ale acestui secol.
Ganditi-va la acest remediu naturist ca la o sursa pura de sanatate, un plus de energie si vitalitate
pentru dvs. si familia dvs, un stimulator eficient si natural al sistemului imunitar.
- Tratati o boala deja instalata.
Astfel, produsul Noni ajuta in vindecarea a numeroase boli, de la cele mai usoare pana la cancer.
Este un remediu important atunci cand o persoana duce o lupta grea importiva unei afectiuni.
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Alte articole despre beneficiile Noni in diverse afectiuni
Rolul Noni in disfunctiile sexuale
Disfunctiile sexuale sunt tulburari legate de o anumita faza a
ciclului de raspuns sexual.Disfunctiile sexuale includ tulburari
sexuale de orgasm, de excitare sexuala si durere.
Daca o persoana are dificultati cu unele faze ale ciclului de reactie
sexuala, ea poate suferi de o disfunctie sexuala.
Ce trebuie sa stiu?
Oxidul nitric permite sangelui sa curga mai mult in tesuturile
spongioase ale penisului.
Noni creste productia de oxid nitric in corpul dvs. in mod natural. Astfel persoanele care sufera de
tulburari sexuale pot obtine rezultate bune utilizand noni.
Noni ajuta nu numai in tulburarile sexuale ci si in alte probleme dependente de oxidul nitric, inclusiv
ateroscleroza.
Glicozidele prezente in noni creste eliberarea de oxid nitric din organism.
Factorii de risc pentru tulburarile sexuale includ probleme ca tensiunea arteriala, lipidele din sange in
cantitati mari, obezitatea, diabetul si fumatul. Noni ajuta de asemenea la reducerea tensiunii arteriale.
Stresul oxidativ joaca un rol important in tulburarile sexuale printre diabetici.
Noni este un antioxidant eficient, deoarece contine toate vitaminele antioxidante, toate mineralele si o
multime de fitochimicale.
Noni imbunatateste de asemenea sinteza de antioxidanti endogeni in corp.
In concluzie, consumat in mod regulat, noni poate oferi o viata sexuala de calitate pentru barbati.
Noni ajuta in problemele de memorie
Informatiile sunt stocate in diferite parti ale memoriei noastre. Informatiile stocate in memoria pe
termen scurt pot include numele unei persoane cunoscuta cu cateva momente in urma de exemplu.
Informatiile stocate in memoria recenta pot include ceea ce ai mancat la micul dejun. Informatiile
stocate in memoria de lunga durata, includ lucruri petrecute cu ani in urma, ca de exemplu amintirile
copilariei.
Odata cu inaintarea in varsta, creierul incepe sa piarda din celule. Corpul nostru, de asemenea
produce din ce in ce mai putine substante de care creierul are nevoie pentru a functiona.
Imbatranirea poate afecta memoria prin schimbarea modului in care creierul stocheaza informatii,
fiindu-i mai greu sa isi aminteasca informatiile stocate.
Pe langa imbatranire, alte lucruri pot influenta problemele de memorie: depresia, efectele secundare
ale medicamentelor, accidentul vascular cerebral,
traumatismele craniene, alcoolismul.
O problema legata de memorie este grava atunci cand
afecteaza viata de zi cu zi.
Aportul alimentar in cantitate mare de grasimi si colesterol
este una din cauzele de dementa.
Noni este o sursa importanta de sitosterol, stigmasterol, si
steroli campe, cei mai importanti fitosteroli. Astfel, noni ajuta
la reducerea nivelului de colesterol seric si grasimi.
Noni este un antioxidant eficient, deoarece contine toate
vitaminele antioxidante, minerale si o multime de fitochimicale.
Noni ajuta neuronii sa se refaca in urma daunelor oxidative.
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Stresul este o cauza de pierdere a memoriei. Noni creste nivelul de serotonina din sange, si atfel
ajuta la reducerea starii de stres.
Avand in vedere continutul unic al noni de substante cu efect sinergic, acesta ajuta pe termen lung
perosanele cu proleme de memorie.
Alergiile pot fi tratate cu Noni Sirop CaliVita
Alergiile sunt conditii extrem de frecvente. La copiii mai mici de 11 de ani, dermatita alergică
(inflamație a pielii) este cea mai comună afecțiune a pielii. Aceste reactii pot afecta oameni de toate
varstele, cu toate că ele au tendința de a se dezvolta in copilarie sau adolescenta. Factorul de risc
care duce la alergii este expunerea la un alergen, chiar dacă există o componentă genetică.
Fructul Noni (Morinda citrifolia) conține multe ingrediente active care au dovedit ca pot suprima
reactiile alergice. Acestea amelioreaza simptomele alergice prin prevenirea activarii de celule ale
sistemului imunitar ca raspuns la factorii alergeni. Sucul acestui fruct conține mai multe elemente
active, precum flavonoide, polifenoli, catechine și cafeina si alcatuieste suplimentul natural Noni
Sirop Cali Vita. Catechinele, cum ar fi epigalocatechina, galatul de epigalocatechina (EGCG) și
galatul de epicatechina sunt antioxidanti puternici. Prin studierea celulelor mastocite care elibereaza
histamină, cercetatorii au descoperit ca EGCG blocheaza receptorii IgE, care sunt implicati în
răspunsul alergic.
Sucul de Noni contine carotenoizi, vitamina C, vitamina E, calciu, potasiu, flavonoide și rutina.
Acesta are efecte anti-inflamatorii si un efect puternic asupra creșterii nivelului de glutation din
organism. Glutation este un antioxidant natural care protejeaza celulele de daunele provocate de
radicalii liberi. Acest element previne deteriorarea oxidativa a celulelor și este implicat in funcția
sistemului imunitar. Epuizarea de glutation este legata de multe boli cronice. Siropul de Noni a
dovedit ca poate spori functia celulelor T si crește nivelul IL -4. IL-4 imbunatateste capacitatea
celulelor T de a reglementa celulele pro-inflamatorii, fapt care sugerează că Noni poate ajuta la
reducerea inflamatiei.
Vitamina C este găsita in abundenta în acest fruct si se pare ca creste funcția multor celule ale
sistemului imunitar, inclusiv celulele T, fagocitele (care distrug celulele invadatoare) și altele. Ca un
antioxidant, vitamina C poate proteja celulele de specii reactive de oxigen cunoscute pentru a
provoca leziuni tisulare si boli. Aceasta vitamina are, de asemenea, proprietati antihistaminice, astfel
putand ajuta la ameliorarea simptomelor alergice. Vitamina E este o vitamina solubila in grasimi, care
actioneaza ca un maturator de radicali liberi. Acest nutrient protejează membranele celulare și previne
deteriorarea enzimelor membranei asociate. Studiile afirma ca niveluri mai scazute de antioxidanti,
cum ar fi vitamina E, cresc riscul de alergii de trei ori. De asemenea, nivelurile scazute de magneziu
cresc incidenta alergiilor si atacurilor de astm. Noni Sirop CaliVita ajuta la tratamentul alergiilor
datorita continutului sau abundent de toate aceste elemente importante.
Fructul noni a capatat un succes impresionant la care cei care l-au adus prima oara in Europa nu s-ar
fi asteptat, si asta se datoreaza in primul rand beneficiilor pe care acest fruct noni le are asupra celor
care le consuma, aceasta fiind si secretul succesului fructului de noni.
"Un produs excelent pentru tot felul de alergii este siropul Noni, care are in componenta sa substante
active care imbunatatesc functionarea sistemului imunitar, normalizeaza functiile celulelor si activeaza
mecanismul antiinflamator al organismului. Reduce intensitatea simptomelor specifice alergiei,
respectiv riscul aparitiei si frecventa acestora. Este recomandat sa se consume doua capacele de
sirop Noni sau doua capsule pe zi."
Maria Gligor - Bucuresti
http://www.formula-as.ro/2007/752/cititorii-raspund-49/unde-pot-gasi-tre-en-en-omega-3-si-formula-iv9248
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Cancerul poate fi prevenit cu Noni Sirop CaliVita
Cancer este denumirea generica pentru o grupare de mai mult de 100 de boli care se produc
datorita cresterii necontrolate a celulelor anormale. Studiile de cercetare din ultima vreme au privit
într-o direcție diferită și exista convingerea acum că cancerul este prezent în corpul nostru în orice
moment, chiar de când suntem foarte tineri. Aceasta conditie nu este cauzata neaparat de lucrurile
exterioare, ci de propriile noastre corpuri. Noi producem literalmente celule canceroase in corp în
fiecare zi. Și in cea mai mare parte din viata noastra sistemul imunitar al organismului ucide în mod
constant și dezactivează cancerul prezent în noi. Corpul fiecaruia dintre noi se afla intr -o lupta
impotriva procesului canceros. Deci, ce se întâmplă de fapt cu cei care “obțin” boala?
Ed Mccabe spune intr-o carte a sa că, în cele din urmă, toxicitatea este cauza bolii in corpurile
noastre. Chiar mai simplu, toxinele se acumuleaza în corpurile noastre in fiecare zi de la lucrurile la
care suntem expuși și în cele din urmă vine un moment în viața când sistemul imunitar nu mai poate
lupta și ține boala sub control din cauza acumularii de toxicitate. Când se întâmplă acest lucru
corpurile noastre dobandesc boala. Poate fi orice fel de boală, dar cea care a devenit foarte comuna,
din păcate, este cancerul. Astfel acumularea de toxicitate în corpurile noastre în cele din urmă devine
atat de raspandita incat sistemul imunitar al organismului nu mai poate păstra celulele canceroase
sub control.
Sucul de noni tahitian (Morinda citrifolia), care este ingredientul activ al suplimentului naturist Noni
Sirop CaliVita, conține o mulțime de substante nutritive care luptă impotriva procesului canceros.
Acestea distrug celulele canceroase (antrachinonă, damnacanthal și seleniu), opresc raspandirea lor
(beta sitosterol, noni-ppt și limonen), stimuleaza celulele albe din sânge și alte părți ale sistemului
imunitar (polizaharide) și ia parte la un proces care mărește membranele celulare, astfel încât să
poată absorbi mai bine nutrientii ( proxeronina ajuta în crearea de xeronina).
Recent, cercetatorii au descoperit ca principalul motiv pentru care sucul de Noni, implicit Noni Sirop
Cali Vita, oferă atât de multe beneficii este faptul ca stimuleaza productia de oxid nitric din organism,
o molecula de semnalizare implicata în controlul circulației sângelui, reglementarea activităților din
creier, plămâni, ficat, rinichi, stomac și alte organe. În plus, acesta molecula efectuează o gamă
aparent nelimitata de funcții în organism. Cel mai important, reduce creșterea tumorii și crește
răspunsul imun împotriva replicării radicale a celulelor.
Sistemul imunitar poate fi intarit cu Noni Sirop
Sistemul imunitar, care este alcătuit din celule speciale, proteine, tesuturi si organe, apără oamenii
impotriva microbilor și a microorganismelor în fiecare zi. În cele mai multe cazuri face o treabă
excelentă in mentinerea sănătatii și prevenirea infecțiilor, dar, uneori, atunci cand acest sistem este
perturbat, pot aparea boli și infecții. Sistemul imunitar poate recunoaște și aminti milioane de diferiti
dușmani, și poate produce secretii (eliberare de fluide) și celule pentru a le distruge aproape pe toate
dintre ele. Secretul succesului este o rețea de comunicații elaborata și dinamica. Milioane și milioane
de celule, organizate în seturi și subseturi, se aduna ca norii de albine care roiesc în jurul unui stup și
transmit informații ca raspuns la o infectie. Odată celulele sistemului imunitar primesc semnalul de
alarma, ele devin activate și începe să producă substanțe chimice puternice care permit desfasurarea
corecta a procesului de aparare.
Morinda citrifolia( Noni) a fost folosita ca o plantă medicinală în diferite culturi din întreaga lume de
mai multe mii de ani. Utilizarea sa tradițională pentru imunitate include combaterea infectiilor
bacteriene, virale, fungice si parazitare. Acest fruct este folosit pentru a ajuta la tulburari respiratorii,
infecții ale gingiei, dureri în gât, febră, dureri de cap, diaree și indigestie. Are efecte anti -inflamatorii și
este, de asemenea, un remediu comun pentru dureri articulare.Există un salt foarte mare de la
utilizările tradiționale la o intelegere mai stiintifica a modului in care Noni poate lucra. Studii recent e
explica cum Noni susține sănătatea sistemului imunitar. Celulele dendritice sunt celule importante ale
sistemului imunitar care identifica un invadator și apoi ajuta la montarea unui raspuns imun
adaptativ mai mare.
Un studiu din mai 2009 a aratat ca Noni activeaza celulele dendritice și, prin urmare, stimuleaza
productia de celule B, care produce anticorpi împotriva unui anumit invadator. Acest tip de stimulare a
sistemului imunitar adaptativ este relevantă pentru combaterea gripei, precum și a altor infecții. Din
acest motiv, Noni Sirop CaliVita, un produs natural e baza de Morinda citrifolia (fructul noni) este
un remediu excelent pentru activarea, sustinerea si intarirea functiei imunitare. Un alt studiu a aratat
ca Noni actioneaza imediat pentru a stimula celulele killer, o parte vitală a sistemului imun innascut.
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Noni Sirop Cali Vita activează macrofagele (imunitate innascuta) prin stimularea receptorilor lor, în
timp ce crește producția de interferon (un semnal care stimuleaza celulele dendritice pen tru a monta
raspunsul imun adaptativ).

Te lasi de fumat cu Noni
Fructul Noni, datorita calitatilor sale poate fi utilizat cu succes pentru a te scapa de
cateva dependente: cum ar fi dependeta de cafea sau de fumat. Principala substanta care determina
dependenta de fumat este nicotina. Nicotina este un alcaloid, asa cum este si cocaina si marea
parte a substantelor care pot provoca dependenta. Nicotina actioneaza la nivelul centrilor nervosi ai
placerii, excitandu-i. Odata epuizarii efectulul excitant al nicotinei asupra cemtrilor nervosi, organismul
reactioneaza, solicitand din nou sa fie “hranit” cu nicotina si de aici rezulta sindromul dependentei.
Una din componentele importante din fructul de noni este xeronina, care este si ea deasemenea un
alcaloid. Xeronina are proprietate de a se ataseaza de acei reactivi care au o mare afinitate pentru
nicotina adaptandu-le activitatea.
Din acest considerente xeronina este de ajutor in procesul de dezintoxicare, si astfel Noni te poate
ajuta sa renunti la fumat.
Dupa cum sa mai spus, Noni contine xeronina, dar in acelasi timp contine catitati importante din
acele substantele ce sunt necesare corpului pentru producerea xeroninei. In concluzie putem afirma
fara sa gresim ca consumul de noni stimuleaza organismul sa produca xeronina.
Xeronina este esentiala pentru functionarea celulelor. Simplificand, in momentul in care nicotina
ajunge in corp, creierul da comanda celulelor sa o utilizeze pe aceasta in locul xeroninei, aceasta
exista in corp in cantitati reduse, dorind sa o pastreze pentru a fi disponibila in caz de necesitate.
Atunci cand creierul se obisnuieste sa primeasca propria “doza zilnica” de nicotina, tinde sa adapteze
la aceasta, functionarea celulelor, in asa fel incat si celulele ajung sa prefere nicotina, substituind-o
xeroninei, ceea ce este mult mai grav.
Din acest moment incepe dependenta de nicotina la nivel fizic, care determina fumatorul sa
introduca in propriul corp cantitati constante de nicotina.
De fapt, prin consumul regulat de Noni, pe langa faptul ca furnizam
organismului o cantitate importanta de xeronina, il si vom stimula sa
produca mai multa xeronina. Astfel, xeronina fiind in cantitate suficienta, si
chiar in exces, receptorii celulelor vor prefera xeronina in locul nicotinei. Un
aspect foarte important este ca xeronina nu creeaza nici o dependenta,
in special pentru ca se regaseste in mod natural in organism, chiar acesta
producand-o.
Nu trebuie sa neglijam, si faptul ca in procesul de renuntare la fumat, joaca
un rol fundamental si factorul psihologic, vointa, deci este esential ca
persoanele care se hotarasc sa urmeze aceasta terapie, sa nu o faca doar pentru a multumi pe
cineva, in urma unor presiuni, cum adeseori se intampla, ci sa fie cu adevarat decis sa renunte
definitiv la tutun.

Efectele farmacologice ale extrasului de noni
Studii recente au deschis noi posibilitati in domeniul utilizarii plantei de noni punand accentul
indeosebi pe proprietatile antibiotice ale acestuia. De fapt, se pare ca acest fruct contine o intreaga
pleiada de componente cu rol activ in lupta impotriva microbilor.
Astfel, 6-D penta-acetatul de glucopiranoza ce exista in extractul obtinut din fructul de noni reprezinta
un antibiotic eficient in timp de alti sase constituenti din fruct au generat actiune antimicrobiana
impotriva E-coli, Salmonellei dar si Stafilococului aureus.
In alta ordine de idei, compusii din radacina plantei au abilitatea de a reduce inflamatiile la nivelul
mucoaselor umflate dar si capacitatea de a reduce tensiunea arteriala in studiile desfasurate pe
animale.
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Pe de alta parte, alcaloidul proxeronina ce se gaseste in fructul de noni reprezinta o alta componenta
esentiala a plantei ce contribuie la formarea de xeronina in corpul consumatorului, esentiala in cadrul
multor procese celulare.
Tot in extractul de noni se regaseste si Damnacantolul un alt compus benefic al carui efect anticancer
a fost descoperit relativ recent, acesta actionand impotriva celulelor precanceroase de tip RAS.
Astfel, un studiu desfasurat in 1994 a evidentiat efectul anticancer al morinda citrifolia in
domeniul pulmonar. Mai exact, o echipa de cercetatori de la Universitatea din Hawaii SUA, a folosit
soareci vii pentru a testa efectul extrasului de noni asupra carcinoamelor canceroase pulmonare de
tip Lewis. In urma observatiilor s-a concluzionat ca soarecii netratati au murit intr-un interval de 9
pana la 12 zile in timp ce soarecilor carora li s-a administrat noni au trait cu mult mai mult,
ajungand pana la 50 de zile.
Concluzia studiului a fost aceea ca componentele extrasului de noni au avut un efect indirect in
intarirea sistemului imunitar al soarecilor prin cresterea numarului de celule macrofage si
limfocite.
Mai mult, teoriile ulterioare afirma chiar ca structura chimica unica a Morindei citrifolia are ca efect
initierea unei reactii organice unice ce are ca efect cresterea activitatii celulelor de tip T.
Pe de alta parte, noni si-a dovedit eficienta si in tratarea durerilor articulare, inflamatiilor pielii,
hipertensiunii, durerilor menstruale, artritei, ulcerului gastric, diabetului si depresiei.
Suplimentar fata de cele scrise mai sus, trebuie mentionat si faptul ca, datorita efectelor multiple pe
care aportul de proteine si enzime din extrasul de noni il are asupra proceselor celulare, este greu de
estimat amploarea efectelor benefice pe care acest extras il poate avea asupra organismului uman.

Tratamentul cancerului si sucul de noni
Tehnicile actuale de prevenire si tratare a cancerului sunt departe de a fi eficiente si sigure, ba chiar
dimpotriva. Astfel, medicamentele specifice tratamentului prin chimioterapie, sunt concepute pentru a
fi toxice, omorand atat celulele canceroase cat si pe cele sanatoase. Pe de alta parte, terapiile tinta
sunt axate pe un anume receptor sau factor de crestere si ofera anumite sperante de viitor, insa si ele
au aspecte negative. Astfel, spre exemplu, in cazul tratamentelor axate pe angiogeneza, acestea
inhiba formarea de noi vase de sange deoarece in mod normal, la un adult, angiogeneza nu apare
decat foarte rar in situatii normale, in schimb nici o tumoare canceroasa nu poate creste mai mult de
1cm fara sa nu induca mai intai crearea de noi vase de sange care sa o vascularizeze. placenta
trebuie sa creasca, aceasta fiind puternic vascularizata. De aceea, comunitatea stiintifica a ramas
surprinsa atunci cand cercetatorii de la LSU Health Sciences Center au decoperit ca extractul de
noni are si rol de inhibitor angiogenetic asupra tesutului uman,
blocand complet raspunsul angiogenetic. Astfel noni pare sa fie
raspunsul natural la un tratament de viitor.
In sustinerea acestui tratament vine si faptul ca Noni (Morinda
citrifolia) este cunoscut din vechime ca un excelent tratament pentru
multiple afectiuni, fiind folosit de secole de catre populatiile
polineziene si nu numai pentru afectiuni precum: hipertensiunea,
diabetul si chiar cancerul, fiind insa folosit pentru intarirea sistemului
imunitar.
Sucul de noni are un imens potential in lupta cu cancerul, chiar daca gustul este unul nu prea placut.
Totusi, transformarea acestui extract in tratament anticancer serios, implica anumite obstacole,
ambele specifice utilizarii unor extracte botanice. Primul este extractul de noni nu este standardizat
din punct de vedere medical iar acest lucru implica imposibilitatea unui control tehnic al calitatii
extractului. Pe de alta parte, se pune problema concentratiei extractului de noni, pentru ca, daca
elementul activ din noni nu are o concentratie suficienta, el nu va fi eficient in lupta cu cancerul.
Pentru a fi depasite aceste obstacole, au fost demarate o serie de experimente in cadrul
laboratoarelor LSU Ag Center si LSU Health Sciences Center, care chiar si acum sunt in desfasurare.
Totusi, in acest moment s-au desprins deja doua concluzii majore in ceea ce priveste efectele Noni
asupra cancerului:
1) sucul de noni contine mai multi compusi activi responsabili de activitatea antiangiogenetica.
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2) ingredientele active se gasesc in concentratii foarte mici ceea ce necesita gasirea unei metode de
concentrare pentru a asigura o varianta comerciala viabila a produsului.
In aceste conditii, desi multi considera extrasul de Noni ca fiind un medicament minune in tratarea
cancerului indiferent de stadiul in care se afla acesta, multi experti in domeniu considera ca Noni este
mai degraba un tratament eficace strict pentru pacientii cu cancer in faza incipienta. Totusi, pentru cei
a caror boala a ajuns intr-un stadiu avansat, Noni ramane o recomandare pretioasa nu doar ca un
tratament suplimentar celui traditional. Asta deoarece sucul de noni este extrem de important in
lupta cu cancerul deoarece, pe de o parte ofera nutrienti esentiali pentru celulele sanatoase iar pe
de alta parte sucul de noni contribuie la distrugerea celulelor canceroase.
Cum functioneaza sucul de noni?
La fel ca si in cazul sucului de grapefruit, sucul de Noni contine o intreaga serie de nutrienti utili in
lupta organismului cu celulele canceroase. Astfel, acesti nutrienti omoara cancerul (antraquinona
damnacanthal si seleniul), opreste raspandirea cancerului (beta sitosterolul,noni-ppt si limonena),
stimuleaza celulele leucocite precum si alte parti ale sistemului imunitar (polizaharidele) si ia parte la
un proces ce duce la marirea membranelor celulare pentru a absorbi mai bine nutrientii. (proxeronina
care ajuta la crearea xeroninei). Iar aceasta nu este decat o lista partiala.
In alta ordine de idei, internetul este plin de articole si marturii ale celor care, in urma tratamentului cu
noni au obtinut victorii in lupta cu cancerul. Exista chiar mentiuni despre un pacient cu cancer in faza
terminala care dupa 10-12 zile de administrare de noni a fost vindecat. Evident unele sunt exagerari,
insa altele nu. Ceea ce este interesant de remarcat este faptul ca foarte multe persoane au asimilat
consumul de suplimente alimentare cu noni ca un element aditional la terapia traditionala
pentru cancer (chimioterapie sau radiatii) insa aceasta nu este neaparat cea mai buna solutie
deoarece tratamentul traditional distruge foarte limfocite, exact aceleasi celule pe care elementele
continute de noni incearca sa le refaca si sa le intareasca. Cu alte cuvinte, medicatia obisnuita
folosita in tratarea cancerului omoara celulele canceroase, dar in cadrul acestui proces sunt omorate
si limfocitele, scazand drastic imunitatea organismului. Cu toate acestea, nici companiile farmaceutice
si nici alte organizatii implicate in crearea de medicamente nu au luat in seama aceste studii, chiar
daca exista deja o cantitate enorma de informatii care vine in sprijinul ideii ca extractul de noni are
importante proprietati anticancer.

Sucul de Noni si sarcina
Suntem deseori intrebati daca sucul de Noni se poate administrara in siguranta in perioada de
graviditate. Atat cat putem constata nu au existat studii clinice sau stiintifice privind administrarea
acestuia in timpul sarcinii. Exista multe argumente pro si contra administrarii de Noni astfel ca ne
intrebam in continuare care este raspunsul corect? Daca esti insarcinata si cauti raspunsul pe internet
este foarte probabil ca la finalul cercetarii sa fii la fel de confuza ca la inceputul acesteia.
Istoria fructului Noni:
Noni este unul din numeroasele remedii naturiste care a fost folosit pe scala larga in Asia si zona
Pacificului timp de sute de ani. Oamenii din Polinesia pre-europeana s-au bucurat in general de o
sanatate buna, fara a fi influentati de multele boli si afectiuni de tip “vestic”, astfel ca in timpurile preeuropene, Noni era utilizat in principal in rezolvarea problemelor
asociate perioadei de graviditate, copilarie si imbatranire dar si in
cazurile de prim ajutor.
Astazi, doctorii studiaza si se pregatesc multi ani in Universitati pentru a
dobandi cunoasterea necesara pentru a diagnostica corect afectiunile si
pentru a trata, dar in orice societate sau comunitate au existat anumite
persoane alese special pentru a invata in taina cunostintele necesare
pentru a deveni vindecatori. Vracii din trecut erau considerati intelepti in
domenii precum spiritualitatea, psihologia, educatia si medicina.
Practicarea terapiei era considerata o ocupatie sacra si a fost protejata de
uzul comun.
Din pacate astazi se cunosc destul de putine lucruri despre paleta completa de indicatii ale remediilor
naturiste folosite de polinesieni. O mare parte din intelepciunea poporului acumulata de-a lungul
timpul privind medicina locala a fost transmisa pe cale orala pentru a fi dusa mai departe de tinerii
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ucenici. Pe masura ce bolile vestice s-au transformat in epidemii si traversat diferitele regiuni, o mare
parte din cunoasterea atat de valoroasa s-a pierdut odata cu moartea vracilor care posedau, inaintea
de a o putea trasmite urmatoarei generatii.
Ar trebui sa iau Noni daca sunt insarcinata sau alaptez?
Pana cand studii clinice sau stiintifice pot dovedi in mod concludent ca Noni este sigur pe durata
sarcinii, raspunsul la aceasta intrebare trebuie sa fie unul de bun simt. Daca de ceva timp ai luat o
doza zilnica de suc de Noni pentru intretinerea starii de sanatate, si corpul tau este obisnuit cu
aceasta atunci, in urma consultarii si cu medicul specialist, se poate recomanda continuarea
administrarii.
Daca totusi este o noua in ceea ce priveste consumul de Noni, astfel ca in urma descoperirii
beneficiilor pentru sanatate, te-ai hotarat sa il bei si pe durata sarcinii, recomandarea este totusi sa
mai astepti pana dupa nastere inainte de a relua consumul de suc.
Sucul de Noni este foarte benefic pentru sistemul digestiv pentru ca ajuta la eliminarea gazelor si
este eficient in curatarea depozitelor de pe peretii intestinelor. Acest lucru are ca urmare o usoara
agitatie la nivelul intestinelor si, in rare ocazii, stomac deranjat – ceea ce nu e de dorit daca este
insarcinata.
Starea de bine a fatului este argumentul suprem atunci cand te decizi asupra administrarii pe cale
orala a oricarui produs. Beneficiile pe termen lung ale sucului de Noni nu se diminueaza in urma unei
periode de abstinenta pe perioada sarcinii.
Sucul de Noni are atat de multe proprietati benefice pentru sanatate incat nu ne putem permite sa
ignoram beneficiile semnificative ale administrarii zilnice, nu doar din punct de vedere alimentar, ci si
in general pentru management-ul sanatatii si ca o masura de preventie.
Acest articol nu ar trebuit privit ca un substituit al unui sfat medical al unui profesionist in domeniu.
Daca aveti indoieli va rugam sa va consultati cu medicul specialist.

Noni – performanta maxima in mod natural pentru sportivi
Polinesian Noni ofera tuturor sportivilor atat posibilitatea mentinerii conditiei fizice, cat si satisfacerea
nevoilor crescute ale organismului de substante vitale. Datorita compozitiei sale echilibrate, bogate in
aminoacizi, vitamine, minerale, antioxidanti si, in special, proxeronina (care se transforma in organism
in xeronina), contribuie la mentinerea unui metabolism activ, absolut necesar pentru atingerea
performantelor maxime, FARA DOPING.
Polinesian Noni este recomandat in toate etapele de pregatire ale sportivilor, si anume:
In perioada de acumulare – cand efortul depus de sportiv este extrem de mare, acesta parcurgand
zeci de kilometri, petrecand ore nenumarate in sala de forta sau inotand sute de ore. In aceasta
perioada se produce acumularea de masa musculara (efectul anabolizant) si se petrec restructurari la
nivel musculo-artroligamentar. Tot in aceasta perioada nu sunt excluse accidentarile si oboseala
musculara, datorate acumularii de acid lactic in muschi. Polinesian Noni
actioneaza in mai multe directii: xeronina ajuta la constructia si refacerea masei
musculare si la dezvoltarea aparatului musculo-ligamentar, atat in faza de
acumulare, cat si in cea de refacere (ajutand la vindecarea eventualelor rupturi
musculare, intinderi sau alte traumatisme); vitaminele, mineralele, aminoacizii
contribuie la formarea de masa musculara, la buna functionare a muochilor si la
cresterea capacitatii de efort; antioxidantii inlatura efectele radicalilor liberi. Noni mentine echilibrul
metabolic prin reglarea functiilor endocrine, a functiei unor organe ca inima, plamanii, ficatul, rinichii,
prin normalizarea tensiunii arteriale si prin imbunatatirea capacitatii imunitare, contribuind astfel la
prevenirea imbolnavirilor.
In perioada competitionala – cand efectul suplimentului alimentar Polinesian Noni se face simtit
datorita cresterii capacitatii de efort peste limitele curente, obtinute cu ajutorul produselor obisnuite.
In plus, Polinesian Noni, actionand pe alte cai biochimice decat anabolizantele sintetice, nu are
efecte secundare si nici nu cauzeaza reactii pozitive la testele antidoping. In aceasta perioada, din
cauza efortului ce se apropie de limitele maxime, apare posibilitatea accidentarilor, indiferent de
sportul practicat. Folosirea de Noni Polinesian va grabi perioada de vindecare si de recuperare, atat
prin intermediul xeroninei, cat si prin efectul antalgic si antiinflamator. Datorita efectelor sale
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antioxidante, Polinesian Noni neutralizeaza radicalii liberi produsi in timpul efortului maximal, in
conditii de hipoxie musculara.
In perioada de refacere – cand, dupa efort, organismul are nevoie atat de recuperare, prin odihna
obisnuita, cat si de substante vitale, cum sunt vitaminele, mineralele, produsii antioxidanti. Cum toate
acestea se gasesc in Polinesian Noni, este de la sine inteleasa necesitatea folosirii produsului.
Xeronina ajuta la refacerea microleziunilor musculare si artro-ligamentare. In aceasta perioada se
doreste atingerea nivelului optim de homeostazie a organismului, pentru crearea conditiilor necesare
inceperii unui nou ciclu de efort.
Administrarea unui produs de o asemenea complexitate ajuta la dezvoltarea musculaturii, la scaderea
in greutate, la cresterea elasticitatii corpului si a tesutului conjunctiv, la marirea capacitatii fizice si
psihice. Dar, pe langa toate acestea, cel mai remarcabil rol al produsului Polinesian Noni la sportivi
este imbunatatirea extraordinara a proceselor anabolice, nemaiintalnita la nici un alt produs naturist.
Mod de administrare Polisian Noni pentru sportivi
In conditii obisnuite de antrenament, se administreaza de 2 ori pe zi cate 15ml de noni. In conditiile
unui efort major se poate creste doza, treptat, fara a depasi 45ml de noni o data, de asemenea se
poate administra si de 3 ori pe zi pe durata efortului maximal, apoi dupa trecerea la efortul obisnuit se
revine la doza de baza de noni.
Articol preluat din revista CaliNews scris de Dr. Etelka Anebtawi, SM

Cele mai frecvente intrebari despre Noni
1.

Noni este un medicament sau un supliment nutritiv?
Sucul de Noni este considerat un supliment nutritiv cu efecte terapeutice dovedite, dar NU
este un medicament.
Datorita efectelor benefice pe care le are asupra sanatatii, este foarte apreciat si cautat.

2. Sucul de Noni vindecă toate bolile?
Noni nu trebuie asimilat, in niciun caz, ca şi substitut al medicamentelor.
Are fără nici un dubiu efecte analgezice, imunostimulatoare, anti hipertensive dar nu poseda
efecte miraculoase.
Este adevărat însă că Noni are capacitatea de a ajuta în marea parte a cazurilor,
dovedindu-si proprietatile curative în măsura în care pacientul este pregătit fizic şi mental
să-l primească.
3. Cat timp se poate bea Noni?
Cu siguranţă, Noni poate fi consumat de oricine, indiferent de sex sau vârstă.
Statisticile arată, că 9 din 10 consumatori au înregistrat efecte pozitive dupa ce au consumat
Noni. Reactiile diferă de la persoană la persoană: o parte simt modificări, diferente benefice
după doar câteva zile, pe când la altii este nevoie de timp mai îndelungat pentru constatarea
rezultatelor benefice ale Noni.
4. Pe durata sarcinii femeile pot bea suc de Noni?
Cu siguranţă. Este chiar benefic să facă acest lucru.
Noni reprezintă o sursă foarte bogata de nutrienţi, optimizează absorbţia de substanţe vitale
şi îmbunătăţeşte funcţionarea generală a organismului.
Mai mult, în această perioadă foarte stresantă pentru orice femeie, Noni reprezintă un real
sprijin psihologic. S-a demonstrat că îmbunătăţeşte şi stabilizează starea psihică.
5. Diabeticii îl pot folosi?
Cantitatea de carbohidraţi conţinută într-o lingură (25 ml) este foarte redusă, dar diabeticii
trebuie să îi acorde atenţia cuvenită.
În general sunt multe beneficiile pe care Noni le poate aduce diabeticilor:
6.

Copiii îl pot folosi?
Nu este nici o problema sa administrezi Sirop Noni copilului tau.
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Fructul Noni nu are contraindicatii, si il poti administra chiar daca copilul este sanatos pentru
ca Noni are capacitatea de a stimula sistemul imunitar al copilului, ajuta la dezvoltarea
armonioasa a corpului corpului precum si a intelectului.
Principiile active ale sucului de Noni sunt de mare ajutor pentru copiii de toate vârstele.
Conform mărturiilor adolescenţilor care îl folosesc în mod obişnuit nu numai că au mai
puţine probleme cu acneea decât prietenii lor, dar sunt mai echilibraţi şi mai liniştiţi.
7. Se pot lua doze mai mari?
Da, dar nu este necesar. Noni nu este un medicament, ci un aliment foarte natural şi
sănătos, care oferă o stimulare tonică organismului nostru.
8. Sunt posibile reacţii alergice în urma ingerării de suc Noni?
În mod normal nu. Teoretic, orice tip de substanţă este potenţial capabilă să dezlănţuiască
reacţii alergice. Multe persoane sunt alergice la diverse alimente fără nici măcar să ştie de
acel aliment anume care le creează neplăceri.
Alergia este de fapt o reacţie de apărare excesivă a organismului împotriva a ceva care în
sine nu este deloc periculos. Persoanele care manifestă alergii legate de fructele exotice
sau citrice, nu trebuie în mod necesar să dezvolte reacţii alergice cu privire la Noni.
Un studiu la scară largă, efectuat în Statele Unite printre consumatori, a demonstrat că
procentul de persoane care sunt alergice este aproape zero.
9. Sucul de Noni poate fi administrat în perioadele de spitalizare?
Toate persoanele care au suferit o intervenţie chirugicală, în perioada post-operatorie pot
bea sucul de Noni. Acesta va oferi energie şi vitalitate corpului şi va scurta perioada de
convalescenţă.
10. Care este capacitatea sticlei de Noni şi ce cantitate trebuie consumată?
Sticla are volumul de 1 litru şi contine o cantitate de suc, suficientă pentru 1- 4 săptămâni,
Bineînteles această perioadă depinde de doză băută zilnic.
Doză zilnică normală (doză de mentinere) este de 30 ml/zi, recomandat de consumat în 2
rate, dimineata şi seara. Efectul este cel mai benefic, dacă se consumă cu 1/2 oră înainte
de mese, pe stomacul gol. Cea mai importantă doză este cea de dimineată. Se poate
consuma, ca atare sau amestecat cu oricare alt suc de fructe natural, cu înghitituri mici si
încet, astfel vom obtine efecte maxime. Elementele nutritive din Noni, se asimilează
extraordinar de usor fiindcă sunt în stare lichidă. Pentru a influenta asimilarea rapidă,
băutura se poate tine câteva clipe în gură, sub limbă, înainte de înghitire.
11. Cât timp se poate păstra sucul Noni?
Băutura nu contine nici un fel de conservant, totusi se poate păstra 2,5-3 ani, fără să fie
desfăcută sticla. Acest lucru se datorează calitătii extraordinare a sticlei speciale în care se
desface sucul, precum si dozajului bine gândit al fructelor adăugate pentru îmbunătătirea
gustului Noni.
12. Putem consuma Noni in acelasi timp cu alte medicamente?
Da, pentru că Noni nu reactionează cu medicamentele. Acest fapt este sustinut de
experientele a nenumărati medici, care au recomandat consumul de Noni unor pacienti ce
consumau cantităti mari de medicamente.
Noni poate fi consumat în combinatie cu orice tip de medicament. In multe cazuri, măreste
eficienta medicamentelor. Adesea, Noni reduce efectele secundare nocive ale
medicamentelor traditionale.
Niciodată nu vă modificati doza de medicamente sau nu renuntati la un medicament fără a
discuta despre asta cu medicul Dvs. curant!
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6 studii stiintifice care demonstreaza de ce
produsele organice sunt mai bune
In zilele noastre, produsele organice câştigă din ce în ce mai mult teren şi există din ce în ce mai
multe studii ştiinţifice care demonstrează că fermele certificate ecologic produc alimente mai bune
decât cele orientate spre producţia de masă.
În continuare, vă prezentăm câteva dintre aceste studii pentru a vă ajuta să înţelegeţi de ce este bine
să cumpărăm produse organice.
1. Conform unui studiu efectuat în cadrul unei ferme aparţinând Universităţii din Newcastle, Anglia,
plantele cultivate la fermele ecologiceconţin mai multe vitamine şi antioxidanţi,despre care se ştie
că ajută organismul să combată diferite boli. În plus, cercetătorii au descoperit că produsele
organice au unconţinut mai ridicat de minerale, inclusiv de fier şi zinc.
2. În cadrul unui studiu efectuat la Universitatea din California s-a arătat că roşiile cultivate prin
utilizarea metodelor organice conţin de două ori mai multe flavonoide (un antioxidant care reduce
riscul de boli cardiace), iar varza albă provenind din culturi organice conţine cu până la 30% mai
multă vitamina C.
3. În urmă cu câţiva ani, oamenii de ştiinţă au studiat, în cadrul unei mănăstiri, posibilele efecte ale
adoptării unei alimentaţii bazate pe produse organice. Participanţii la experiment au semnalat faptul
că problemele lor de sănătate s-au ameliorat. În acelaşi timp, s-a demonstrat că numărul
celulelor imunitare din sângele lor, responsabile pentru protecţia
contra virusurilor, a crescut.
4. În cadrul unui studiu mai vechi, efectuat la un colegiu de fete din
Noua Zeelandă, a fost ţinută sub observaţie starea de sănătate a
elevelor din internatul colegiului. Pe parcursul studiului, care a durat
aproximativ trei ani, elevele au consumat numai alimente organice.
Rezultatele au arătat că acestea răceau mai rar, tuşeau mai puţin,
se vindecau mai repede, iar numărul accidentărilor cauzate de
activităţi sportive s-a diminuat şi acesta, la fel ca şi problemele
dermatologice şi dentare.
5. Prin efectuarea unor măsurători, se poate determina cu uşurinţă în ce măsură consumul de
alimente organice influenţează calitatea laptelui matern. În laptele mamelor care au consumat cu
precădere produse organice erau prezenţi mai mulţi acizi graşi omega-3 şi acizi graşi polinesaturaţi.
6. Prin consumarea produselor ecologice, nu numai că în organismul nostru pătrund mai multe
substanţe utile din punct de vedere biologic, dar se reduc chiar şi riscurile pentrusănătate
provocate de reziduurile de pesticide, adaosurile de substanţe şi material manipulat genetic.
O statistică recentă publicată în Germania arată că reziduurile de pesticide pot fi găsite în 75%
dintre alimentele provenind din culturi nonorganice.
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9 beneficii ale sucului Noni
Noni este un fruct tropical care oferă o serie de beneficii pentru sănătate. Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center raportează că Noni are proprietăți antifungice și antitumorale, si s -a sugerat utilizarea
lui in prevenirea aterosclerozei și are o serie de alte beneficii de sănătate.
1. Antioxidant si anti-inflamator
Antioxidantii sunt substante care ajuta organismul dumneavoastră sa scăpe de radicali liberi care pot
cauza imbatranirea prematura si chiar cancer. S-a dovedit ca Noni este un puternic antioxidant,
precum și anti-inflamator. Cercetatorii de la Universitatea Montpellier, Franța au efectuat studii in vitro
pentru compușii chimici din suc noni. In timp ce au izolat compușii individuali conținuți în fruct au
descoperit compuși cu efecte antioxidante puternice și anti-inflamatorii. Rezultatele cercetarii au
aparut in editia din septembrie 2010 in "Journalul de Etnofarmacologie."
2. Scade colesterolul
Nivel ridicat de colesterol poate rezultat fie din grasimile alimentare sau ereditate, și poate provoca
boli de inima sau accident vascular cerebral când este netratat. Cercetatorii de la Aga Khan
University Medical College din Karachi, Pakistan au efectuat cercetări pe animale asupra nivelului
de colesterol in functie de cantitatea de noni administrata. S-a concluzionat, in numarul din august
2010 in articolul "Lipidele din Sanatate si Bolile," ca la subiecții testului care s-a administrat
suplimente de noni, nivelul global de colesterol și trigliceride a scazut. Nivelul LDL, sau colesterolul
"rau", a scazut, în timp ce la HDL, sau colesterolul "bun", a crescut.
3. Stimulează sistemul imunitar
Noni poate stimula sistemul imunitar. Rezultatele unui studiu efectuat la S.N.D.T., India și publicat in
editia din iulie 2010 in "Biologia farmaceutica," a demonstrat că noni este un imunostimulant și poate
fi de ajutor, alaturi de o dieta sanatoasa.
4. Prevenirea cancerului pulmonar la fumatori
Rezultatele unui studiu de cercetare care a avut loc la Universitatea din Illinois, Chicago si publicat in
editia de "Nutritie si Cancer" din 2009 a evaluat efectele de suc de noni acordat zi cu zi la 203 de
fumatori cu potențial de a face cancer pulmonar. Studiul s-a axat pe anumiti markeri ADN care tind să
ducă la formarea de cancer. Cercetatorii au raportat că sucul de noni luat zilnic poate reduce riscul de
cancer pulmonar.
5. Prevenirea cancerului esofagian
Există de asemenea dovezi că noni poate ajuta la prevenirea cancerului de esofag. Cercetatorii de la
Ohio State University au realizat teste pe animale pentru a vedea dacă s-ar putea ajunge la
reducerea riscului de cancer esofagian. Rezultatele lor, publicate in numarul din iunie 2010 al
"Pharmaceutical Research," au demonstrat că noni are un efect de protectie impotriva cancerului de
esofag.
6. Prevene multe alte forme de cancer
Suplimentele Noni s-au dovedit a ajuta la prevenirea apariției de col uterin, de san, ficat si cancer
de piele. Cercetatorii de la Universitatea Mahidol în Bangkok, Thailanda au realizat un studiu pe
animale cu noni și eficacitatea acestuia în prevenirea ac estor forme potential mortale de cancer. Ei au
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publicat concluziile lor in editia din martie 2010 "Jurnalul de Sud-Est Asia de Medicina Tropicala si
Sanatate Publica", care au concluzionat că noni este util in prevenirea si tratarea acestor forme de
cancer.
7. Protecție pentru sistemul nervos
Stresul ischemic este un termen medical care indică ca creierul este fie blocat de la circulatia
sangelui pentru un timp, ca într-un accident vascular cerebral, sau că vasele de sange din creier s-au
contractat astfel încât fluxul de sânge este redus. Orcare ar fi, evenimentul, poate provoca
deteriorarea creierului și a nervilor. Cercetatorii de la Universitatea din Kobe Gakuin în Hyogo,
Japonia, au analizat potențialul sucului de noni, luat zi cu zi, pentru a ajuta la protejarea nervilor si
creierului. Ei au confirmat că noni a protejat sistemul nervos
atunci cand este adaugat ca parte a unei diete sanatoase. Ei
au publicat rezultatele in numarul din octombrie 2010
din "Journal of Natural Medicamente."
8. Îmbunătățește Cognitia
Cercetatorii de la Nippon Sport Science University Graduate
School din Japonia au evaluat noni ca o modalitate de a ajuta
la creșterea fluxului sanguin la nivelul creierului și
de îmbunătățire a cognitiei. Rezultatele, raportate in numarul
din septembrie 2010 in articolul "Fiziologie si Comportament" au demonstrat ca noni e capabil de
imbunatatirea cunoasterii la subiecții testați.
9. Reduce hipertensiunea
Noni a fost investigat în studiul publicat in editia din ianuarie 2010 la "BMC complementare &
Medicina alternativa" pentru abilitatea sa de a reduce tensiunea arterială ridicată. Cercetatorii au putut
să prezinte dovezi că noni a ajutat la relaxarea pereților vaselor de sânge și acestea s-au dilatat. Ei
au ajuns la concluzia ca noni poate ajuta la reducerea tensiunii arteriale crescute.

48

http://www.terapii-naturiste.com/
Alte cercetari depre Noni
Exista numeroase studii despre efectele produsului Noni.
Renumitul biochimist dr. Ralph Heinicke şi-a început cercetările legate de substanţa numită
xeronină la începutul anilor ’70. Timp de 50 de ani a studiat xeronina. Xeronina nu poate fi evidenţiată
în organism deoarece moleculele proteice o consumă imediat ce a fost sintetizată, dar se ştie cu
certitudine că e o substanţă indispensabilă vieţii.
Cercetările profesorului Heinicke au demonstrat că Noni, deşi conţine o cantitate neglijabilă de
xeronină, are în compoziţie o cantitate mare de proxeronină – substanţă premergătoare xeroninei.
Datorită calităţilor sale neutre, proxeroninei nu i s-a acordat prea multă importanţă până când s-a
dovedit că, intrând în interacţiune cu o enzimă specială – care se găseşte, de asemenea, în Noni –
determină producerea de xeronină. Această combinaţie biochimică are un efect benefic vizibil asupra
funcţiilor celulare, ceea ce îşi pune amprenta pe toate reacţiile fiziologice. Reglând penetrabilitatea
pereţilor celulari, normalizează activitatea celulară şi stimulează absorbţia substanţelor nutritive.
La nivelul zonelor inflamate ale organismului, prin capilare, proxeronina ajunge în celule, care devin
capabile să sintetizeze xeronina. În ficat se depozitează o cantitate foarte mică de proxeronină, care
este eliberată din două în două ore la stimuli trimişi de creier, substanţa ajungând la restul organelor
pe cale sanguină. Problemele apar dacă într-un organ sau ţesut creşte necesarul de xeronină, iar
ficatul, de obicei, nu are surplus de proxeronină care ar putea fi expediat la celulele bolnave. În astfel
de momente, Noni ne poate scoate din încurcătură cu ajutorul conţinutului său mare de proxeronină.
Xeronina activează mecanismul antiinflamator al organismului, acţionează antialergic şi creşte
rezistenţa organismului faţă de bacterii şi fungi. Se recomandă în afecţiunile căilor respiratorii
superioare şi în răceli. Stimulând activitatea celulară, primul efect resimţit este îmbunătăţirea stării
generale, a dispoziţiei.
Un studiu stiintific efectuat de Dr. Neil Solomon a administrat suc de Noni la un numar de 20.000 de
utilizatori, timp de 7 luni. La cercetare au luat parte 45 de medici si a avut rezultate remarcabile.
In prima luna, pacientilor li s-a administrat 120 gr. de Noni, apoi timp de 5 luni 90 gr. Spre final 60 gr.
Dupa trei luni s-au consemnat primele rezultate pozitive.

Afectiuni in care s-a observat
eficacitatea sucului Noni

Numarul persoanelor care au
consumat Noni

Procentajul rezultatelor
pozitive

Alergii

2,659

88%

Artrita

1,391

79%

Astm

6,714

71%
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Cancer (ameliorarea simptomelor)

1,822

68%

Fibromialgie

2,693

76%

Depresie (ameliorarea simptomelor)

1,258

78%

Diabet (tipul 1 si 2)

4,634

84%

Digestie

2,641

90%

Energie (crestere)

13,331

90%

Boli de inima

1,796

77%

Hipertensiune arteriala (reducere)

1,554

85%

HIV

125

55%

Sistem imunitar

3,485

78%

Boli de rinichi

3,134

67%

Menstruatie

3,161

80%

Acuitate mentala (sporirea atentiei)

4,615

73%

Scleroza multipla

20

50%

Muschi (dezvoltare)

1,006

71%
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Obezitate (pierdere in greutate)

4,599

71%

Durere, nclusive migrene

5,622

87%

Probleme respiratorii

3,068

71%

Probleme ale pielii si parului

813

79%

Stimulare sexuala

2,484

83%

Somn (imbunatatire)

1,687

74%

Fumat (renuntare)

729

56%

Stress (cooperare mai buna)

5,616

73%

Atacuri de cord

1,500

53%

Bunastare generala

6,564

80%
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Alte informatii utile despre firma Calivita
CaliVita International este un brand de produse naturiste de renume care promoveaza un stil de viata
de calitate in intreaga lume. Adoptarea unui stil de viata sanatos indica consumul de alimente
sanatoase, obtinerea unei diete corespunzatoare, odihna suficienta si somn de calitate, exercitiu fizic
periodic, indepartarea de vicii, atentie la o igiena corecta, vizite periodice la medic, mentinerea pe cat
posibil a starii de relaxare si consumul de suplimentele alimentare naturale, de calitate.
Rezistenta organismului nostru, capacitatea sa de a-si mobiliza fortele de protectie in multe privinte
depind de o nutritie de inalta calitate, precum si de o dieta tipica a persoanei moderne, care este
saraca in multe substante nutritive necesare, in primul rand, minerale, microelemente si vitamine. Se
produce un cerc vicios in care progresul omenirii devine factor lider de reducere a duratei si de
deteriorare a vietii.
CaliVita International este lider mondial in fabricarea aditivilor biologici folositi in suplimentele
alimentare a caror utilizarea este o parte integranta a vietii moderne, daca dorim sa neutralizam
influenta daunatoare a mediilor nocive si sa ne mentinem sanatatea.
Spectrul produselor CaliVita este extraordinar de larg, la fel ca si piata internationala a distributiei lor.
Compania a fost fondata in anul 1991, iar acum isi distribuie produsele in mai mult de 37 de tari ale
lumii.
Aceasta gama larga de produse include suplimente naturale care pot fi folosite incepand cu nou
nascutii si pana la cea mai inaintata varsta posibila, produse destinate persoanelor sportive si celor
care au activitati fizice si intelectuale intense. De asemenea, ofera produse naturale pentru
persoanele care doresc sa trateze o boala, pentru cei care doresc sa isi atinga greutatea ideala, dar
si pentru cei care vor sa isi imbunateasca functia digestiva si sa previna aparitia de diverse probleme
de sanatate.
Contin extracte naturale din plante, vitamine, minerale, precum si antioxidanti si alte categorii de
substante benefice pentru organism. Sunt disponibile in diverse forme, in functie de varsta
consumatorului, si de nevoile individuale ale acestora. CaliVita vrea sa va schimbe viata intr-un mod
natural, si din acest motiv, produsele sale incorporeaza componente care sunt in mod evident de cea
mai buna calitate.
Produsele noastre sunt distribuite direct din Depozitul CaliVita Romania din Timisoara, care
aprovizioneaza magazine din numeroase orase ale tarii. CaliVita International nu foloseste servicii
intermediare de distribuire a produselor, si, in consecinta ofera o garantie de 100% cu privire la
calitatea produselor sale, precum si ambalaje si etichete originale, identice cu cele ale marilor
producatori din intreaga lume.
Pentru a va asigura de garantia maxima a folosirii in deplina siguranta a produselor CaliVita, am
solicitat si primit avize de la organismele calificate, precum Ministerul Sanatatii din Romania si
Autoritatea Statelor Unite " Food and Drug Administration", care a fost clasificata drept cea mai
puternica administratie in procesul de aprobare a produselor alimentare si de sanatate dupa unele
studii si testari larg efectuate de-a lungul unei perioade de 10 pana la 12 ani.
Deoarece CaliVita ofera doar suplimente alimentare naturale, clientii primesc garantia ca produsele
pe care le consuma sunt prietenoase cu sanatatea, deoarece acesta nu prezinta efecte nedorite, nu
contin sare, conservanti, coloranti si zahar, nu sunt adaugate produse sintetice, precum si niciun tip
de medicament. Continutul produselor este obtinut prin presare la rece de materii prime naturale
pentru a mentine calitatea si proprietatile unice ale plantelor utilizate. Mai mult decat atat, aceste
produse nu creeaza niciun fel de dependenta pentru utizatori.
Deoarece compania CaliVita acorda garantia ca produsele sale nu vor face nici un rau starii
dumneavoastra de sanatate, prescriptia medicala nu mai este necesara. De asemenea, suplimente
naturale CaliVita pot fi luate impreuna cu alte tratamente medicale, insa in acest caz se cere parerea
medicului pentru a nu afecta in vreun fel sau altul efectul tratamentului de baza.
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Ce face ca produsele Calivita sa fie unice
in raport cu celelalte produse de pe piata?
1. Profilul componentelor este important și, prin urmare, eficacitatea produsului poate varia foarte mult
în funcție de originea geografică și forma de cultivare a plantelor și de conținutul extracției, deci este
important să se asigure calitatea materei prime, lucru pirmordial pentru compania farmaceutica
Calivita.
2. Ingrediente sunt naturale, din fructe proaspete si legume, ierburi și condimente, și chiar unele tipuri
de origine animala(de ex. Omega-3 ) si pot imbunatati sanatatea, forta, rezistenta, imunitatea și
tinerețea.
3. Produsele utilizeaza o formula cu absorbţie lenta (straturi asezate sfera in sfera), pentru a face ca
substantele componente sa fie active pentru mai mult timp, satisfacand necesarul organismului in
continuu.
4. Toate ingredientele sunt de soi organic cultivate/ crescute pe un teren nepoluat,
5. Sunt neprelucrate, nerafinate, lipsite de substanțe chimice, orice fel de amelioratori, pesticide,
hormoni.
6. Nu contin zahar, sare, conservanti, coloranti sintetici,
7. Nu creeaza dependenta
8. Nu au efecte secundare negative. In caz ca se depaseste doza, efectele secundare sunt minime,
cum ar fi balonare, diaree, etc.
9. Actioneaza benefic in multe directii, catre mai multe organe (previn, trateaza si amelioreaza o gama
larga de afectiuni).
10. Sunt supuse controlului de cel mai exigent forum din lume: FDA ( Food and Drug
Administration) care reglementează produsele naturale, de la alimente la suplimente alimentare la
cosmetice, în ceea ce privește siguranța și sănătatea consumatorilor. Pentru suplimentele alimentare,
FDA în mod specific verifică structura / functia unui produs.
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In continuare, va prezint cateva marturii primite de la consumatorii de produse Calivita.
Aceste marturii au scop pur informativ, rezultatele putand varia si sunt influentate de mai multi factori!
„Bună dimineața! Vă mulțumesc foarte mult!
Am primit un sfat amănunțit și profesional cu privire la problemele mele de sanatate, cu care m-am
luptat ani de zile! Timp pierdut și bani în căutarea unui ajutor de la medici. Nimeni n-a putut sa
ma ajute, dimpotrivă - m-au condus în depresie sugerându-mi ca am o boală mintală, halucinații,
hipohondrie. Am avut crize periodice de apetit
ridicat ca o foame de lup. Între timp, starea mea
de spirit se inrautatea pe zi ce trecea.
Am ajuns la punctul în care nu am fost capabil de a
efectua slujba si am luat concediu medical, pe care
l-a prelungit. Am fost amenințat cu pierderea locului
de munca!! Apoi, am cautat pe internet si asa am
ajuns la site. După aplicarea unui regim strict și suplimentarea cu produsele de la Calivita, pot spune
cu încredere că mă simt exccelent. Nu a fost ușor, mai ales la început. Acum, vitalitatea mi -a revenit,
și dorința de a trăi :). Am aplicat riguros toate sfaturile și recomandările privind utilizarea
produselor: Paraprotex, Ac Zymes, Nopalin, Chlorella Spirulina, Noni polinesian și Oxy Max . La
început am crezut că prețurile sunt un pic cam piperate, și am avut o ușoară ezitare, dar m-am decis,
sa incerc, iar acum nu regret nimic :) Nimic nu are valoare daca nu este sănătate și putere!
Rezultatele sunt cu adevărat excelente și deja am recomandat produsele familiei si prietenilor
Va doresc sanatate!
Ovidiu Miulescu, Arad
_________________________________________________________________________________
• Sunt foarte recunoscătoare pentru sfatul pe care mi l-ati dat. Acum, dupa ce am primit îndrumări de o
dieta buna si un mod de administrare corect al produselor, aveam pace totala a minții pentru fiica noastră.
Incă mai bea Noni exact așa cum mi-ati recomandat! I-am dat ParaProteX, AC Zymes, Nopalin și Lion
Kids C vitamin. Pecingina de la gura a disparut complet, nu există nici o erupție cutanată, deși
sezonul alergic este deja în plină desfășurare.
În ceea ce ma priveste pe mine, vă mulțumesc pentru consilierea cu Stress
Managemant B Complex și Strong Bones, si acum dorm foarte bine. AC Zymes, de asemenea, s-au
dovedit a fi eficient în ceea ce privește imunitatea datorita infecției din secție, voi adăuga la cele spuse că
lucrez într-un spital ca asistentă medicală și am un somn total dezordonat. Am recomandat si colegilor AC
Zymes pt că la un moment dat, au suferit de diaree. Din păcate, este destul de dificil pentru ca prefera sa
ia antibiotic. Atunci când le spun cum să acționeze cu produse naturale, obțin impotriviri.
Eva, Salaj

_________________________________________________________________________________
• Aș vrea ca povestea mea sa fie un avertisment, dar, de asemenea, o încurajare pentru persoanele care
suferă de stafilococ. Am avut o rana la picior și acum șase ani am fost diagnosticat cu stafilococ. Din acel
moment, am fost tratat cu antibiotice. Imbunătă țirea era instantanee, altfel primeam un nou antibiotic, și
așa am mers până când în cele din urmă am luat Paraprotex, AC Zymes și Nopalin, precum
și Super coenzima 10-care m-a ajutat nespus. Rana s-a vindecat. Eu le-am recomandat
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produsele fraților mei care au avut accident vascular cerebral si aceste produse i-au ajutat foarte
mult revenind dintr-o stare foarte grava. Acum suntem suporteri puternici ai acestui tip de metode naturale
și tratament cu produsele Calivita. La început nu am avut incredere ca vor fi eficiente. Nu credeam că mă
va ajuta niște pastile pe bază de plante și vitamine astfel încât doctorii m-au tratat cu antibiotice atat de
puternice și nici un rezultat. Dar dupa ce am luat produsele si multumesc lui Dumnezeu, a funcționat.
Medicamentul recomandat de medic nu a ajutat, a func ționat adevărul in ceea ce ma privește.
Robert Ionescu, Craiova

_________________________________________________________________________________
• ln acest moment sănătatea mea sa îmbunătățit considerabil. Desi am 29 de ani, ma simt mai tanar ca
niciodata. In urmă cu câțiva ani, mi s -a tait o mare parte din intestin. Medicii in afară de această opera ție,
nu-mi dat nici un medicament.
Cu produsele AC Zymes, Yucca, Omega 3, Immunaid, Green Care ma simt foarte bine. De asemenea,
incearc sa mananc ce mi-ati recomandat. Am băut Noni și am de gând să-l repete în toamnă. Acum aș
dori să comand Ocean 21 și C300. Cu respect si toate cele bune.
Daniel S., Targu Mures

_________________________________________________________________________________
•Vă mulțumesc pentru recomandarile de vitamine și produse pe bază de pl ante de la Calivita. Datorită
lor suntem sănătoși. Permiteți -mi să vă reamintesc că întreaga noastră familie a fost foarte bolnava.
Medicii de-a lungul anilor ne-au dat antibiotice. A fost un coșmar! Ne-au ajutat doar
produsele recomandate de la Calivita . Aș adăuga că am schimbat complet mâncarea noastră .
Paraprotex și Ac Zymes dau copiilor mereu cand au diaree. Am încercat, de asemenea, vitamina C,
Garlic Caps și Omega 3, si sunt preferatele noastre de încredere. Mulțumesc.
Ioana Diaconescu, Sibiu

_________________________________________________________________________________
•Vă mulțumesc din parte mamei pentru sucul de Noni și Ac Zymes.
Au fost cele 2 produse care a salvat-o. Mama este o persoană în vârstă de mai mult de 80 de ani.
Prin urmare, atunci când a fost în spital din cauza unei lungi perioadă de timp datorita bolii de colon a
fost externata pentru că ne-au spus că nu mai au ce sa faca. După administrarea de picurari a venit
acasă. Mama a fost tratata cu cantități mari de antibiotice și apoi a fost foarte slabita. Se poate
sa fi ajutat-o temporar, dar mama mea nu s-a ridica din pat, si ea a fost clasificata ca o persoană la
pat. Apoi am decis să caut un remediu naturist asa am ajuns aici. Mama a băut Noni și s-a pus pe
picioare. Ea a început să se ridice din pat, și chiar sa iasă din casă. De atunci a trecut un an.
Recent, de asemenea, am comandat Ocean 21 pentru a alterna cu Noni.
Vă mulțumesc pentru ca ati salvat-o pe mama. Sincere recunostinte.

Simona Florescu, Constanta
_________________________________________________________________________________
•Cu ceva timp în urmă, aproximativ patru luni, am fost direcționat pentru o interventie chirurgicala la
genunchi. Dupa o studiere mai atenta si documentandu-ma pe forumuri pentru o astfel de intervenție
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chirurgicală am avut îndoieli. Nu părea să fie nici o altă cale pentru mine, așa m-au asigurat medicii.
Cu toate acestea, ajungand pe site-ul dvs., m-am convins sa încerc o metoda mult mai prietenosa,
mai ales ca produsele erau din plante, si deci fara efecte secundare. Am început să iau Protex
Forte, Omega 3, Strong Bones, White willow și Noni.
Astăzi cred ca nu voi mai face niciodata operație. Genunchiul nu doare, și am rezultate bune. Încă mi -ar fi
frică să meargă in vârf de munte, dar ma simt mai tanar. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc, de
asemenea, sănătate!
Paul. S., Timisoara

_________________________________________________________________________________
•Buna ziua, din moment ce eu am inceput sa folosesc de o lungă perioadă de timp suplimentele
CaliVita vreau să împărtășesc cât de mult m-au ajutat. Trebuie să recunosc că am scris acest lucru
pentru cei bolnavi, pentru că ești dator sa faci bine celorlalti. Sper sa va ajuta sfaturile mele.
De o lungă perioadă de timp am genunchii cu probleme, în special cel drept. Am facut operație, dar apoi
durerea a persistat, deși am fost foarte stricta, folosind recomandările și sfaturile medicului. Apoi am
aplicat așa cum se recomandă pe site Omega 3, Joint Protex Forte, Bee Power Royall Jelly, Strong
Bones si White Willow. După aproximativ o lună durerea s-a redus foarte mult, iar după trei luni sa diminuat complet. În plus, am fost diagnosticata cu osteoporoza. Aceasta fost cu un an în urmă.
Apoi, în conformitate cu recomandarea facuta am crescut doza cu Strong Bones. Tot timpul m-am
îngrijorat un pic ca iau prea mult calciu, dar am avut încredere. Efectul a fost extraordinar cu privire la cât
de mult pot să spun. Am repetat recent analize pt osteoporoza. S-a dovedit o îmbunătățire de 80%. I-am
arătat medicului meu rezultatul. El a fost uimit si mi-a spus: Cum reușit să oprească un medicament
osteoporoza, acesta este un mare succes!
Sunt mulțumita de îmbunătățirile mari în sănătatea mea știu că aceasta este prin suplimente și schimbarea
dietei. Vă doresc sanatatate.
Aneta S., Arad

_________________________________________________________________________________
•Buna ziua, Rhodiolinul si Omega 3 m-au ajutat in stres. Am renuntat treptat la antidepresive. Așa vreau
să scap de ele. Cred că sunt deja pe drumul cel bun. Aș dori să ajut și pe alții care se lupta cu starea
depresivă. Puteți ieși din aceasta! Credeti! Eu am facut-o.
Eu și familia va salutam si va dorim sanatate!
N.M, Bucuresti

_________________________________________________________________________________
•Sunt recunoscător pentru ajutorul și sprijinul dat acum 2 ani soției avand o boala grava si nu știu ce maș facut fara dvs. . Nu mă refer doar pentru consilierea cu privire la ceea ce trebuie să mănânce. Desigur,
aceasta este foarte importantă, dar și mai important este modul sincer si deschis cu care ne-ati tratat. Pot
conta întotdeauna pe sprijinul dumneavoastră. Medicul so ției mele este uimit de cât de mult progres a facut
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și cat de repede. I-am aratat Noni, Ocean 21, vitamine și alte cum ar fi Omega 3, Strong Bones, iar cele
pentru intestin (AC Zymes, Green Care ). Mai continua inca cu ele.
Vă doresc mult succes! Eu rămân recunoscător.
Draghici Nicolae, Ploiesti

_________________________________________________________________________________
•Buna ziua. Nu v-am scris pana acum desi este o perioadă lunga de timp, pentru că am vrut în primul

rând sa verific daca efectul produselor este de durata. Mi-era teamă că ma simt mai bine doar
temporar. Acum, eu sunt sigura că modificările sunt permanente. Permiteți-mi să încep
cu începutul. Așa cum am scris, familia mea au fost întotdeauna predispusa la varice si picioare
umflate. De ceva timp, am început să am probleme, pe picioare au început să apară niste vene așa
ca niste păianjeni, Picioarele erau "grele" si umflate.
Aceasta s-a intensificat atunci când m-am așezam la birou la locul de muncă sau în drumul lung la
volan. Aș adăuga că sora mea mai mare pentru o lungă perioadă de timp are, de asemenea, aceleași
probleme și mama noastră le -a avut. Am început să aplic crema Vein Care pentru mai mult de o
jumătate de an în urmă, si am luat Vein Protex, vitamina C și Omega 3 plus, si Super coenzima Q 10. Tratamentul a durat șase luni, dar acum imi dau seama ca n-a fost mult, astfel încât mă simt ca
și cum asi avea alte picioare, circulație este buna , picioarele nu dor, chiar și după un stat jos mult sau
în picioare, deorece varicele au disparut. Într-adevăr merită, și eu vă mulțumesc pentru aceste
produse.
Cu stima, Maria, Brasov.
_________________________________________________________________________________
•Bună ziua,
Inițial, nu am cunoscut ce se întâmpla cu mine. N-am stiut ca am paraziți cu care mam confruntat aproximativ patru ani, cu excepția faptul ui că slabeam vazand cu ochii, aveam tenul palid
eram foarte bolnava. Ce primeam de la medici? Antibiotic dupa antibiotic. Rezultatele au fost si mai rele.
În cele din urmă, am decis să caut cauza, pentru că cântăream mai puțin de 40 kg. Numeroase studi i, care
mai de care " recomandate :)", au arătat că am paraziți sau ciuperca de organe multisistemică. Parul meu a
căzut, nu am putut mânca nimic, săptămâni de zile. Am comandat la început pentru colon AC
Zymes, Green care, Noni si vitamina C. Dupa aceea Paraprotex și în cele din urmă Pure Yucca. Am
luat vitamiene pentru grupa sanguina pe care o am (vital A) și Nopalin.
Deși am încercat să respect cu strictețe doza si dieta, m-am simtit foarte, foarte prost. A trebuit să
porneasc cu o dozare foarte mica de ParaProteX, am simțit că paraziții nu renunta, dar nu am putut
renunța. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră, pentru că eu nu știu dacă acest
tratament nu era ce faceam. Știu că am fost teribil de slaba și cu organism slabit, dar da că m-aș fi oprit, nu
știu ce ar fi fost acum, pentru că acele antibiotice au cu siguranță nu au putut sa ma ajute cu nimic și nu
dau sfaturi pentru a le lua cineva. Tratamentul durează deja de un an și jumătate. Eu
folosesc Paraprotex si pro seleniu.
Ei bine, a fost de ajutor pentru ficat, deoarece ficatul a fost cel mai solicitat. Am ales foarte atent mâncarea,
de asemenea, am schimbat definitiv meniul, de exemplu, nu mai consum zahăr și biscuiți dupa ce
am simțit pur și simplu atacul de ciuperci. Acum c ântăresc deja aproximativ 50 de kilograme și părul a
crescut din nou ca o perie. In ceea ce ma privește, am avut si infectii vaginale recurente, dar de cand cu
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tratamentul de la Calivita nu mai este nici o urmă din acestea, iar corpul meu complet refacut. N-am
cuvinte de multumire si va doresc succese in continuare!
Emilia Georgescu, Bucuresti.

_________________________________________________________________________________
•Întreaga noastră familie a fost foarte bolnava. Inițial, simptomele au fost minore: alergii, oboseală, dureri
de cap, rezultate de sânge proaste, tuse, ochi sticloși, mancarimi ale nasului, iritabilitate, tremor al
pleoapelor si contracturi musculare. În timp, au progresat, transformandu-se într-o slăbiciune cu adevărat
greu de suportat de organism. Toată familia noastră a fost bolnava, și nu știam care era cauza. După ceva
timp, am fost diagnosticati cu viermi cardiaci și Giardia.
Am inceput tratamentul cu substanțe chimice disponibile în comerț. După mai multe tratamente nereuși te
am început să caute ajutor la un vânzător de plante medicinale din Ucraina. Am folosit, de asemenea,
Ivermectin din Statele Unite ale Americii. Toate aceste eforturi nu au dat rezultatele scontate. În acest timp,
fiica noastră a fost diagnosticata cu diabet zaharat de tip 1.Astazi nu sunt sigura dacă acest lucru a fost din
cauza virmilor cardiaci sau de la tratamentul luat pentru acestia. In disperare am cautat pe internet si am
gasit pe site-ul dvs., tratament de detoxifiere cu preparate de la Calivita. In ciuda scepticismului inițial, neam hotărat să-l încercam. Paraprotex-ul s-au dovedit a fi un tratament extrem de eficient și după primul
tratament, efectele au fost aproape de necrezut.
Împreună cu curățare produsa de Pure Yucca, Nopalin și AC-Zymes și tratament cu Noni au
aparut progresat în direcția cea bună. Mai mult ne-am simtit bine si s-au îmbunătățit rezultatele.
Tratamentul a durat mai mult de un an, dar astăzi suntem complet sănătosi. Vă mul țumim ca ne -ati redat
sănătatea și poate chiar viața. Deși inițial tratamentul părea ca n -are nici un efect , dar văzând rezultatele
finale nu regretam nimic. Vă recomandăm tuturor celor care se plâng de simptome similare.
Claudia Afrim, Satu Mare

_________________________________________________________________________________
•Bună ziua,
Sunt încântata deoarece am slabit cu X-Shape. Mă simt foarte bine după ce l-am luat și cred că într-adevăr
mă ajută si la glanda tiroida, si, de asemenea in pierderea in greutate. Mă simt foarte bine si vreau sa
continui cu AC Zymes și Spirulina Chlorela . Mulumesc pentru ca ma simt in forma si am energie! Cu
drag,
Violeta Matei, Odorheiul Secuiesc

_________________________________________________________________________________
•Când am aflat (dupa ce am cautat asiduu) despre Helicobacter pylori , m-am întrebat dacă să folosesc
sau nu medicamente prescrise de medic. Aș adăuga că eu sunt asistentă medicală și îmi dau seama
perfect de faptul ce inseama sa iei trei antibiotice!. Am cautat si am gasit tratamentul pe situl dvs. si am
avut încredere si am decis să incerc tratamentul recomandat. Astăzi, nu există nici o urmă
de Helicobacter. Antibiotice pentru Helicobacter sunt exact cum ai trage cu tunul intr-o vrabie - așa leam spuns colegilor mei. S-au uitat la mine cu milă și chiar mi-a spus că sunt patetica pentru că am o
încredere oraba în în loc de medicamentele prescrise de medic :). Am luat Green care, Paraprotex, AC
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Zymes, Stres Management și Spirulina si ma simt foarte bine. Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat.
Continuu să iau Vital 0 pt. grupa de sange 0, greutatea s-a normalizat, evit alimentele prajite si fast
foodurile. Cu respect,
Anca Traistaru, Bucuresti .

_________________________________________________________________________________
•Am decis să vă scriu pentru că am petrecut ieri, împreună cu soția mea, o zi minunata de Ziua
Îndrăgostiților. Probabil că pentru mulți oameni, nu-i nimic extraordinar in acesta. Dar pentru noi, da. Soția
de mai mulți ani, se luptă cu depresia. S -a întâmplat sa-i fie frică să iasă din casă. De asemenea, am avut
pe cineva angajat să aibă grijă de ea, pentru că eu nu o pot sa o las singura acasă, deoarece
intra în panică.
Medicamentele au facut bine inițial, dar apoi a devenit o problemă, deoarece soția a devenit d ependenta.
Au ajutat-o un pic, dar dupa un timp s-a simtit chiar mai rău. Nu vreau să descrie detaliile aici - si nu vreau
sa va plictisesc. În cele din urmă, un prieten de-al nostru ne-a dat adresa pentru a vă contacta. Vă
mulțumim ca ne -ti arătat cauza Candidozei și a neuro-toxinelor. Tratamentul cu ParaProteX, Ac Zymes
Nopalin, Rhodiolin Strong Bones si Stres Management a durat mult timp. Soția a luat Noni
polinesian doi ani și jumătate.
Am inclus vitamina E și C, Seleniu și omega-3. Din cauza motivelor financiare am luat doar ceea ce neati spus ca este necesar pentru a scapa de Candida. Nu regretăm nici timpul, nici banii cheltuiti pe
tratament. Au ajutat-o! Vă mulțumim pentru zâmbetul de pe fața sotiei mele. Fie ca Dumnezeu să vă aibă
în grijă.
Sorin Roman, Bistrita Nasaud

_________________________________________________________________________________
•Timp de mulți ani, ma lupt cu problemele de natură feminina. Permanent am
avut inflamații bacteriene ... care s-au adaugat la hipotiroidism, pierderea parului, etc ....

Am luat tratament. Am început să simt mult mai rău, aveam amețeli. Au avut un fel de erupții
cutanate pe fata, la care, uneori, au aderat pete roși.
Am încercat să ma salveze cât de repede am putut. V-am contacat imediat.
Voi fi sincera, eu nu credeam că voi avea un răspuns. M-am gândit că e-mailul meu va fi doar unul dintre
multele emailuri, pentru care nu pot sa trag pe nimeni la raspundere.
Ce mult m-am înșelat! Am primit aproape imediat un răspuns. Am fost foarte fericita că este cineva care
mă poate ajuta.
Va multumesc de sprijin, de sfaturile pe care mi le-ati dat, ce dieta sa urmez, acum ma simt mult mai bine,
deși, sunt doar câteva săptămâni de când am folosit ceea ce mi-ati spus.
Amețelile au trecut, nici măcar nu știu dacă au fost vreodata :), fata arata mult mai bine, este adevărat
ca tenul n-am ajuns la tenul meu ideal, dar diferenta dintre ceea ce a fost și ceea ce este acum este foarte
mare.
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Dieta mea nu a fost niciodată mai sănătosa de cum este acum. Iau Noni Juice, probioticele(Ac
Zymes alternat cu ProBioBalance) si Garlic Caps.
Dupa un timp de aproximativ trei sau patru luni am de gând să fac o re-examinare. Deja nu pot să
aștept rezultatul lor din luna septembrie!
vă mulțumesc sincer si va doresc succes si sanatat e!
Aneta Leoveanu, Bucuresti

_________________________________________________________________________________
•Aș dori să vă mulțumesc pentru sfaturi și asistența pe timpul întregului meu tratament. Toate
recomandările dumneavoastră și cele referitoare la utilizare, doza, precum și cele cu privire la dieta si
nutritie m-au ajutat. Vă mulțumesc, de asemenea, pentru sprijinul acordat în timpul crizelor din prima
lună, cand am observat că se întâmplă cu mine lucruri ciudate. Vaginalul a fost "minat "cu un
"excrement" ciudat care a durat aproximativ o lună. Apoi, a început să revina treptat. După un
examen ginecologic și cu ultrasunete s-a dovedit că în timpul acestui tratament au "dispărut" în
întregime fibroamele, care au fost mult timp nenorocire mea. Tratamentul a fost cu Shark Aid, Noni,
Ac Zymes, C1000 și dieta pentru grupa de sange B și detoxifierea. Nimeni nu-si poate imagina
bucuria mea atunci când am văzut fața uimită a medicului. Sunt atât de fericita că, fără o intervenție
chirurgicală am scăpat de chestiile astea! Vă salut, Dumnezeu să vă binecuvânteze și sa va dea
putere.
Ana-Maria Barbulescu, Craiova

_________________________________________________________________________________
•Vă mulțumesc foarte mult pentru ca ne simtim deja mai bine! Diareea (bănuiesc de la rotavirus) și

vărsăturile au disparut. Ac Zymes, Green Care , Meal Time, Spirulina și regimul alimentar prescris
ne-au ajutat foarte mult.
Multa sanatate,
Irina Neagu, Ploiesti

_________________________________________________________________________________
• Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Aceasta înseamnă foarte mult că va pot consulta. Vă
mulțumesc pentru tot sprijinul și sfatul dvs.. Progresul în tratamentul de herpes este uimitor pentru mine să
văd. Ma simt mult mai bine. În gura e aproape OK.
Am urmat o dieta stricta și continuu să respect toate recomandările - Paraprotex, Green Care, AC
Zymes, Noni, Seleniu, URX ,Garlic Caps și C1000. Am folosit si IntiMoments și Ocean 21 si Spirulina .
Vă rog, ce sfat imi dati cu privire la modul de dozare?
Cu stimă - Ionela Visan, Focsani.

_________________________________________________________________________________
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• Buna ziua! De o luna urmez o dieta pt. curățarea corpului cu Paraprotex, Care Green, AC Zymes, URX,
Spirulina și Chlorella, C300 si va scriu de a împărtăși observațiile și sentimentele mele. Ei bine, am
observat o imbunatatire mare si sunt plina de energie. Nu mai simt durerile intestinale iar mișcările
intestinului sau normalizat. Aceasta dieta in concordanta cu grupa de sange A, cred că este excelenta. De
fapt, da, m-am simțit intuitiv prost cand mancam carne.
Cu toate acestea, în totalitate cred lactate este principalul vinovat in multe dintre problemele mele.
Multumesc pentru sugestii. După analizare am gândit că e destul de logic. Si cel mai important, este o
ușurare în chestiuni legate de vezica urinara și pentru protejare de la tratamentul cu antibiotice. E ca și
cum vă amintiți, a fost prioritatea mea, pentru că așa cum un doctor știe bine consecințele adoptării unui al
treilea antibiotic într-o jumătate de an. De ce medicii nu folosesc astfel de metode? Eu mă întreb, deși știu
că pare destul de naiv. Cu toate acestea, recent, sub influența problemelelor mele de sănătate,
am decis de a aborda în mod serios remediile naturale.
Așteapt cu nerăbdare sa scap de infecțiile tractului urinar și curățare sinusurilor. Am optat pentru
adăugarea produselor Pure Yucca și Oregano oil pentru inhalare - așa cum m-ați sfătuit :).
Vă mulțumim, de asemenea, pentru sfatul pentru fiica mea. Incă mai foloseste Garlic caps, Liquid C
vitamin, AC Zymes, Zentonic și Spirulina. Intr-adevăr doreste să soarba tot ce-i dau. Lichid C,
Zentonic este pe gustul ei :) A fost doar o problemă cu capsulele, dar le-am pus in supă - si nu mai e nici
o problema :) Am cunoștințe, de asemenea, cu privire la sucul Noni și dupa aceasta cura o sa -l comand
pentru ea. Vă multumim inca o data si va dorim sanatate!
Fam. A. Sorescu, Bucuresti

_________________________________________________________________________________
• Imi face placerea să-mi exprime recunoștința mea și vă mulțumesc. Sa recapitulez pe scurt povestea
mea. Sunt o femeie tânără, iar când am auzit diagnosticul medicului - fibroame si chirurgie, am decis să
caut în primul rând alte metode. Aș adăuga că am pregătire medicală, că eu sunt farmacist. Sunt
conștienta de consecințele pentru organism, dar sunt conștienta - poate chiar prea mult de complicații. În
scopul de a evita intervenția chirurgicală am fost în căutarea mai multor metode și am decis să încerc să
scap de fibrom prin metode naturale.
Cu un fibrom foarte mare, după două luni de tratament intensiv cu Noni lichid 3 x 30 ml și Shark Aid 3 x
4 tablete, AC Zymes 2 x 2 capsule si Garlic Caps 2 x 2 capsule recomandate, și dupa investigatia cu
ultrasunete, fibroamele au scăzut substanțial. Asa cum am bănuit au aparut reacțiile ale corpului
prin secretii genitale destul de generoase. La fibromul mare mai era doar o mică umflătură. Cu toate
acestea, încă mai folosesc un regim alimentar în conformitate cu grupa de sange A. Evit laptele și produse
lactate, carnea grasa, zahărul și dulciuri, făina de grâu. Sunt recunoscătorare pentru tot ce a-ti facut pentru
mine.
Ioana S., Targu Mures

_________________________________________________________________________________
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• Sunt fericit cu tratamentul pe care mi l-ati recomandat. După acest tratament nici un semn de ulcer, orice
disconfort s-a diminuat. Permiteți -mi să vă reamintesc că eu sunt dentist și sunt conștient de consecințele
tratamentului cu antibiotice. Prin urmare, în căutarea
pentru tratamente alternative am ajuns pe site. Tratamentul
a durat un timp destul de lung. În primul rând, am folosit
Care Green, AC Zymes alternativ cu Probiobalence,
Beta-caroten, Ocean 21 alternativ cu Spirulina și
Chlorella si Stres Management B Complex și Strong
Bones. La început am fost un pic speriat de atatea pastile
:) :) :) Dar în curând atitudinea mea s-a schimbat radical.
Inițial, problema oarecum m-a descurajat. Nu am renunțat,
am luptat (și mai ales cu dieta, care mi s-a părut
draconica). Acum, sunt sănătos și norocos si pot sa spun
dupa 2 ani ca ma simt foarte bine! Sper ca această stare sa ramana constantă :). Vă mulțumesc și cele mai
bune consideratii.
Iulian Mateescu, Cluj-Napoca

_________________________________________________________________________________
• Bună ziua, mama mea are 73 de ani. A suferit o lungă perioadă de timp de o diaree persistentă.

După o dieta pentru grupa de sange 0, Vital 0 AC Zymes, Care Green, Power Mins durerile au
disparut. Mama a mâncat destul de multa pâine din făină de grâu. La început a fost dificil pentru mine
să o conving să schimbe acest obicei. Dupa mai multe discutii de convingere cu toate acestea, a
renuntat la făina alba de grâu, precum și la găluște și clătite(care ii placeau foarte mult) și acum face
pâine cu făină integrală. Literalmente se vad schimbari in bine de la o zi la alta! Nici un semn de
diaree! Vă mulțumesc pentru sfatul dumneavoastră și multe realizari in continuare.
Mariana Constantinescu, Galati
_________________________________________________________________________________
Buna ziua! Mama mea de 82 de ani a fost bolnavă, si după mastectomie, a suferit de o diaree
alternând cu constipație. A baut patru luni NONI și a luat AC Zymes. Functiile intestinului sau normalizat, iar mama mea s-a imputernicit. Toți prietenii și familia, pur și simplu nu pot să creda că
a existat o astfel de îmbunătățire. Acum e pe cont propriu, și chiar mă ajută la gătit. Vă mulțumesc
pentru toate sfaturile, mai ales cele referitoare la dieta care a avut, de asemenea, un rol important în
îmbunătățirea stării de sănătate a mamei.
Cu respect, Silvia S., Harghita.
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INTERVIU CU SANDA LADOȘI
"Dacă mintea îți este echilibrată, satisfacțiile și bucuria vor izvorâ din tine"
Iată-mă în fața unei adevărate delectări, o conversație cu Sanda Ladoși. De fapt, mai degrabă
o șuetă, ca între fete, despre lucruri mai mult sau mai puțin știute de admiratorii ei. Ce mai faci,
Sanda? Din câte știu, a i avut un an greu, în care ai muncit într-un ritm trepidant, pe alocuri
chiar infernal. Desigur a fost complicat să faci față, atât fizic, cât și emoțional. Cum te -ai
descurcat?
În primul rând bună ziua și mă bucur să te revăd, ca de fiecare dată când ne întâlnim la magazin,
când vin să cumpăr produsele voastre, de care sunt sincer entuziasmată. Într-adevăr, am avut un an
greu, care încă nu s-a terminat, dar, mulțumită lui Dumnezeu și echilibrului pe care -l am, zic că am
trecut până acum cu bine peste toate. Ași minți dacă ași spune că m-am bazat exclusiv pe produse
ca să fac față problemelor de moment, dar adevarul e că le-am folosit pentru echilibrul meu fiziologic.
Spune-mi ce faci în general, cum îți organizezi timpul?
Din păcate, meseria noastră este destul de haotică și e foarte greu să faci ordine într-o dezordine
persistentă. Așa că îmi stabilesc niște priorități și, în funcție de acestea, îmi rezolv problemele.
Oricum, întotdeauna am senzația că n-o să termin niciodată și asta mă înnebunește. Sunt un om
foarte ordonat și organizat și sufăr mult pentru că haosul în care -mi desfășor meseria nu-mi permite
ordinea pe care eu mi-o impun. Și atunci normal că apar nemulțumirile personale, dar până la urmă
îmi spun că e și mâine o zi. Cu toate că principiul după care mă bazez e să nu lași pe mâine ce poți
face azi.
Ne vedem destul de des, dar de fiecare dată rămân profund impresionată de cum arați. Și
când spun asta am în vedere mai multe aspecte: în primul rând pe cel fizic, care, cum se știe,
este impecabil, dar și acest tonus deosebit al tău, impresia că tocmai ți-ai reîncărcat bateriile.
Ai o mină atât de relaxată și o seninătate pe care cu greu le mai găsești în ziua de astăzi. Care
este secretul, Sanda?
Cred că așa m -am născut. De când mă știu sunt așa. Nu fac un efort special. Mă odihnesc și
mănânc la fel de bine sau de prost ca restul lumii. Probabil că fac mai mult efort fizic și practic sportul,
care îmi place foarte mult. Dar cred că totul vine dintr-un echilibru interior. Dacă mintea îți este
echilibrată, satisfacțiile și bucuria vor izvorî din tine.
Bănuiala mea se îndreaptă și către o legatură cu energia din sursele pe care natura ni le pune
cu dărnicie la dispoziție. Am dreptate?
Dacă te referi la produsele CaliVita, așa este.
Eu știu că mama ta este membru CaliVita.
Da, datorită ei am început să folosesc produsele. Primul produs pe care l-am luat cred că a fost
lecitina. Pe care înca o mai consum și astăzi. Dar cred că stresul e de vină pentru majoritatea
problemelor noastre și un singur produs nu este suficient. Mi -ar trebui și puțină liniște. Viața într-un
oraș mare înseamnă foarte mult stres, agitație, probleme. Cred că din partea produselor nu trebuie să
ne așteptăm neapărat la niște schimbări radicale, la miracole. P ână la urmă, ele sunt doar niște
adjuvante.
Ce produse folosește mama ta ?
În primul rând, lecitina, dar nu neapărat pentru memorie, ci pentru celelalte beneficii ale produsului.
La un moment dat consuma Vital A, pentru grupa sanguină. Mama are diabet, o boală destul de
neplăcută. Pentru aceasta ia Chromium Max. Folosea, într-o periodă și Meal Time, enzime digestive
cu papaya, care au un gust foarte bun. Eu la început am consumat Chromium Max, după aceea
alge, iar mai apoi Vitamina C. Cel puțin de două ori pe an fac cure intense de Vitamina C, de obicei
primăvara și toamna. De asemenea, în fiecare an fac o cură cu cartilaj de rechin.
Prietenul meu a folosit Smokerade, în încercarea de a se lăsa de fumat, dar, pentru că este
inconsecvent, adică uită să le ia, n-a avut efect. Eu am mai folosit, Mega B complex,
Citrimax&Chromium. La un moment dat aveam o carență de fier. Mi-ar fi fost foarte simplu să
cumpăr aparent aceleași produse dintr-o farmacie care îmi era în drum. Și, totuși, am recurs la
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suplimentele CaliVita pentru că eu cred în calitatea lor. Sinceră să fiu, am încercat în proporție de 80
% produsele CaliVita. Iar ce n-am consumat eu, a consumat prietenul meu, pentru că fiecare avem
alte probleme, alte angoase vizavi de sănătate. Împreună, în familie vasăzică, am încercat chiar 85 %
din produsele CaliVita. Și le voi folosi în continuare.
Legat de produsul pe care l-ai menționat mai înainte, Shark Aid, care se recomadă în situații
mai speciale – ce te-a determinat să îl încerci? Te întreb asta pentru că la tine funcționează un
mecanism pe care din păcate marea majoritate dintre noi îl ignorăm. Cu alte cuvinte, nu ai
probleme reale, manifeste, dar investești în corpul tău cu multă grijă și atenție, crescându-i
astfel considerabil rezistența la fa ctorii nocivi externi.
Faptul că respirăm în fiecare zi un aer poluat, că produsele pe care le consumăm nu mai au
consistența naturală cu care eram obișnuiți în copilărie și că aproape toate conțin compuși nocivi
pentru organism, că nu ne odihnim, că neuronii niciodată nu-și mai revin după o noapte pierdută –
toate astea m-au pus pe gânduri și m -au determinat să trec acum la acțiune, să nu aștept până e
prea târziu. Știu că nici așa nu înlătur sută la sută posibilitatea de a mă îmbolnăvi, dar cel puțin sunt
liniștită că am făcut totul pentru a preveni apariția bolii. Investim în atâtea lucruri, unele inutile, așa că
de ce nu am investi puțin și în sănătatea noastră?
Spune-mi despre cățelușul tău. Cum l-ai tratat cu produsele CaliVita?
Probabil că o parte dintre cei care citesc acest articol vor zice că sunt nebună, cealaltă parte că sunt
hazlie. Dar cred că nimic din ceea ce faci pentru binele celor pe care îi iubești nu trebuie privit cu
ironie. Eu îmi iubesc foarte mult cățelușii. Am doi bichoni bolo gnezi, mamă și fiică, cu care m -am
obișnuit foarte tare și ași suferi enorm să li se întâmple ceva. În urmă cu ceva timp, celei mai mari i sa descoperit o formă tumorală la nivelul pielii, pe care într-o primă fază am extirpat-o, prin operație.
Dar imediat după aceea a reapărut. Nu am vrut să o mai supun unui traumatism, adică unei noi
operații. Norocul meu a fost că un medic mi -a recomandat acest tratament cu cartilaj de rechin. Am
făcut tratamentul, iar tumoarea a dispărut pur și simplu, parcă a fost luată cu mâna. O vedeam,
efectiv, de la zi la zi cum se retrage. După aceea am lăsat o perioadă natura să-și spună cuvântul.
Cert este că după trei ani i-a apărut din nou o mică leziune. Dar n-am mai lăsat-o să crească. M-am
dus direct și am cumpărat cartilaj ul de rechin. Și iarăși s -a retras. Ce dovadă poate fi mai puternică
decât să văd cu ochii mei că boala dispare ca prin minune? Din acel moment am hotărât ca în fiecare
toamnă toți membrii familiei să urmeze o cură cu cartilaj de rechin. Inclusiv cățeii.
Spune-mi, le-ai recomandat colegilor și prietenilor tăi produsele noastre?
Bineînțeles.
Au fost receptivi sau te-ai lovit și de refuz sau scepticism?
Sinceră să fiu, nu m-a interesat. Până la urmă, fiecare trebuie să fim conștienți de cât valorează
persoana noastră. Trebuie să vrei să-ți faci un bine. Eu nu caut să conving pe nimeni la modul
impulsiv. Cert este că, ori de câte ori am recomandat suplimentele alimentare CaliVita, lumea a fost
mulțumită. Și asta e cea mai mare satisfacție a mea.
Eu personal, Sanda, mă bucur din tot sufletul de încrederea și fidelitatea pe care le manifesti
față de produsele noastre și consider că esti un exemplu covârșitor de elocvent despre cât de
bine pot fi păstrate calitățiile cu care ne-a inzestrat natura, folosind mijloacele puse la
dispoziție tot de ea. Îți mulțumesc foarte mult pentru interviul acordat, îți doresc succes pe mai
departe și multă sănătate!
Și eu ăți mulțumesc și aștept să scoateți pe piață noi produse!
Interviu realizat de Mariana Sfetcu
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INTERVIU CU VASILE MURARU
Suplimentele Calivita m-au convins și le consum regulat
Din câte știu, v-ați întors de mai bine de o lună de la mare, dar păstrați încă pe față aerul
vacanței. Deși, profesion al vorbind, litoralul n-a fost tocmai o vacanță, nu-i asa?
Pentru un artist, turneele sunt, totuși, un fel de relaxare, pentru că "schimbă" decorul. Noi niciodată
nu ne ferim de muncă. Artiștii, spre deosebire de alți oameni, aleargă după muncă. Ei vor cât mai
multe roluri, vor să stea pe scenă cât mai mult timp. La mare am avut turneu din iulie până la
începutul lui septembrie, un turneu cu două, trei spectacole pe zi, unde am avut săli cu 1000 până la
2000 de spectatori. Plus emisiuni televizate și alte deplasări. Am fost solicitați, spre exemplu, și la Dej,
și la Bârlad, Pitești, Câmpulung – Muscel și București. Înainte de a merge la mare, la începutul verii,
am fost într-un mic turneu și la Atena, unde am susținut câteva spectacole pentru comunitatea
românească, la Ambasadă. Ne-am întors și ne-am integrat în activitatea de zi cu zi a teatrului, cu
repetiții la specatcolul cu piesa Omul care a văzut moartea, de Victor Eftimiu, și spectacole de gen ale
teatrului de revistă, deci muzicalurile noastre împănate cu divertisment autohton – Doi băieți sticleți și
Te aștept deseară pe Lipscani.
Înțeleg că din agitația estivală ați intrat direct în ritmul trepidant al deschiderii de stagiune.
Ce spectacole ne oferiți în această toamnă, aici, acasă, la Teatrul de comedie Constantin
Tănase?
Pe lângă cele pe care le-am menționat mai înainte, mai lucrăm la o piesă de teatru, încă un
spectacol de gen. Acum suntem în pregătiri și cu emisiunile de revelion. Să vedem pentru care
televiziune o să ne decidem. Sau o să facem ca anul trecut: noi am oferit mai multor televiziuni și,
până la urmă, am făcut programe pentru trei televiziuni. Sigur, programul a fost total diferit, la trei
televiziuni deodată. Asta e situația.
Ințeleg că este o muncă foarte solicitantă.
Da, dar dacă o faci cu plăcere, nu obosești. Am ajuns la 1.30 azi noapte acasă, m -am trezit la 6 și
nu mă simt obosit. Mai avem și la radio o emisiune, Răcnetul Carpaților, care este o emisiune
săptămânală de umor, de la 5.30 la 6, la Radio România, postul național. Lucrăm cu o echipă foarte
bună, din care, pe lângă colegul meu, Nae Lăzărescu, mai fac parte Dan Condurache, Magda
Catone, Petrica Lupu, Virginia Mirea, Adriana Trandafir.
Domnule Muraru, sunteți cunoscătorul produselor CaliVita de câteva luni și, de asemenea,
membru CaliVita Internațional. Cum ați aflat de noi?
Soția a fost cea care a aflat despre produsele CaliVita și, fiind medic, și-a dat seama imediat ce
înseamnă aceste produse și a început să -mi spună și mie despre ele. Mi -a recomandat câteva
suplimente nutritive. Am început să le consum, mai întâi un singur produs, pe urmă câte cinci, șase.
Ușor, ușor, am început să mă mișc mai repede, am început să slăbesc.
Doreați să slăbiți un pic?
Cu cât ești mai slab, cu atât te miști mai ușor. Toți colegii au rămas mirați că am slăbit. Da, am slăbit
vreo 4 kg. Și asta cu ajutorul suplimentelor Fat Burners și Advanced Fat Burners, pentru arderea
grăsimilor. Prin aprilie - mai am început să le consum. Mă gândeam că o fi din cauză că e vară,
călduri, alerg mai mult, consum mai multe lichide. Însă era evident că, după ce luam pastilele, aveam
o stare mult mai bună. Chiar bila, care la mine e mai leneșă, funcționa mai bine. Pe urmă, plecând la
mare, mi-am pus în geantă toate suplimentele pe care le consumam în momentul respectiv și le-am
luat regulat o periodă.
E vorba de antioxidantul Protect 4 life, care fortifică mecanismul de protecție al organismului, de
multivitaminele Full Spectrum și Super Mega 50, și de enzima digestivă Digest Ease, fără de care
nu plec nicăieri. După aceea, luat cu treaba, cu alergatura, am întrerupt și mi-am dat seama că nu e
în regulă. Erau foarte bune susținătoare în activitatea mea zilnică și am început să fiu mai atent la
administrarea lor, mi-am dat seama că ele contează. În plus, nu au nici un efect secundar. Soția mea
recomanda Noni în permanență, tuturor, oriunde am fi. Spre exemplu, azi de dimineață a sunat un
călugăr de la un schit din munții Neamțului, de la Horăicioara, care a venit la București (noi am fost
mai demult acolo, în pelerinaj). Și dumnealui vrea să ia suplimente alimentare.
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Ați remarcat deja beneficii certe, nu mai sunteți în perioada de tatonare. Povestiți -mi un pic
despre cum a recomandat soția dumneavostră în Grecia produsele CaliVita.
În Grecia, prima oprire a fost la Plata Monas.
Ne-am cazat la hotel și-am stat cateva zile in statiune. In hotel erau niste aromani, proprietarii
hotelului, care stiau romaneste, plus personalul din zona. Ei nu prea stiu engleza, doar germana probabil vin multi turisti germani in sezon - dar, culmea, aproape toata lumea vorbea sau o " rupea "
pe romaneste. Si- atunci, sotia a inceput sa-i consulte si sa le recomande produsele dumneavostra.
Ea tot timpul vrea sa faca bine, sa- i ajute pe oameni.
Sa stiti ca acesta este motto-ul nostru, ca sa-l numim asa.
Da, concorda cu idealul ei despre aceasta profesie. Ea nu numai ca nu ia nimic de la pacienti, ci, din
contra, le duce de acasa. Daca cumva gaseste vreun plic cu bani lasat pe masa, se duce la biserica
si se roaga pentru sanatatea acelui om. Pe urma, la Atena, la Ambasada, la fel. Dupa spectacol,
domnul ambasador Caius-Traian Dragomir a oferit un cocktail. A fost o seara frumoasa, toti au fost
incantati de spectacolul acela de doua ore si douazeci de minute. Ne-am intins apoi pana la 1-2
noaptea. Astfel, sotia n-a pierdut ocazia sa recomande produsele si acolo. Unii au venit in tara si au
luat contact aici cu ele, iar persoanelor de la Plata Monas si din imprejurimi, sotia le-a cumparat
produsele CaliVita de aici si eu le-a trimis.
Stiu de la dumneavostra in familie fiecare are cate un produs preferat. Cand spun asta ma
refer la faptul ca soacra dumneavoastra foloseste produsul Coenzyme Q10.
Da, foloseste si vitaminele pentru grupa ei sanguina si Pure Yucca. Soacra-mea, vazand ca noi
suntem membri, a devenit si ea membru. Fiica mea consuma calciu (Strong Bones), iar pentru
memorie Triple Potency Lecithin si, din cand in cand, cate un paharel de Noni. Apropo de Noni,
starea de sanatate s-a ameliorat semnificativ, iar dupa ce a intrerupt, boala a recidivat.
Sotia, fiind medic, are oportunitatea de a recomanda pacientilor produsele noastre, atat
profilactic, cat si curativ. V-a impartasit satisfactia obtinerii unor rezultate in cazurile atat de
variate cu care se confrunta?
Da, sigur ca da. De multe ori primeste telefoane de multumire.
Combina medicina alopata cu medicina naturista?
Da! Si neaparat cu tratament spiritual, cu ajutorul lui Dumnezeu. Fara Dumnezeu nu se poate face
nimic.
A, este esential. Fara credinta nu poti spune ca ai trait. Poti spune numai ca ai mancat, ca ti-ai
satisfacut nevoile elementare si ca ai dormit.
Da, da, asa este. Or ea imbina foarte bine lucrurile astea si are rezultate deosebite. E fericita cand
vorbeste cu oamenii si cand primeste telefoane de multumire.
Sunteti tentat, domnule Muraru, sa incercati si alte produse CaliVita sau deocamdata doriti sa
consolidati efectul celor verificate deja?
Sigur ca vreau sa incerc si alte produse. Mi-am dat seama de cele pe care le-am verificat si, din
cauza asta, am si reluat administarea lor. Dar, in acelasi timp, sunt deschis si pentru alte produse.
Normal, descoperirile, cercetarea evolueaza foarte rapid si atunci e bine sa fim si noi deschisi spre
nou.
In final, domnule Muraru, nu-mi ramane decat sa va multumesc pentru timpul acordat, pentru
increderea investita in produsele noastre si pentru tot ceea ce ne oferiti, din punct de vedere
artistic. Va multumesc foarte mult ca ati acceptat invitatia mea si va doresc mult succes pe mai
departe.
Si eu va multumesc foarte mult si va doresc o activitate cat mai lunga, incununata de succes, si la
multi ani !

A consemnat
MARIANA SFETCU

66

http://www.terapii-naturiste.com/

In loc de incheiere....
Singurul lucru care nu poate fi cumpărat cu toţi banii din lume este VIAŢA însăşi.
Prin urmare, tot ce ajută la menţinerea, prelungirea şi înfrumuseţarea ei reprezintă o investiţie
înţeleaptă. Iar lucrul în care merită să investim cel mai mult este menţinerea sănătăţii.
Noi, echipa CaliVita, dorim să venim în sprijinul celei mai importante valori, sănătatea, în fiecare minut
din fiecare zi, cu fiecare leu cheltuit pe cercetări şi pe îmbunătăţirea produselor. Atât managementul
Companiei, cât şi toti colegii noştri sunt convinşi că sănătatea consumatorilor noştri merită toată
energia, cunoştinţele şi banii pe care îi investim.
Cerinţele de bază ale CaliVita, care reprezinta de fapt garanţia calităţii sunt:


Ingrediente active doar din surse naturale.
Corpul uman este un organism viu, creat de natură, prin urmare trebuie să îi tratăm afecţiunile
cu substanţe eficiente, care provin din surse naturale.



Un proces de producţie care să respecte mediul înconjurător şi să-l protejeze.
Plantele medicinale care oferă cea mai mare parte a ingredientelor active din produsele
noastre sunt capabile să acumuleze cel mai eficient aceste substanţe în habitatul lor natural,
nemodificat. Acesta este un aspect foarte important de care ţinem cont la selectarea plantelor
pe care urmează să le folosim.
Colectarea plantelor medicinale nu poate fi nelimitată şi nu trebuie să ducă la o scădere
excesivă a numărului de specii. Nu trebuie să ameninţe cu extincţia nicio specie şi să
provoace dezechilibre de mediu.
Activităţile CaliVita nu afectează negativ natura sub nicio formă şi nu cauzează poluarea
mediului înconjurător. Pentru noi, cel mai important este consumatorul – şi în această privinţă
nu facem compromisuri.



Sănătatea consumatorului înainte de toate.
Sănătatea consumatorului este mai importantă pentru noi decât satisfacţia de moment a
acestuia.
Produsele CaliVita sunt fabricate exclusiv din substanţe active care au fost aprobate în urma
testelor şi experimentelor ştiinţifice, iar valoarea lor este demonstrată de studiile din literatura
de specialitate.
Noi oferim informaţii detaliate despre toate produsele noastre în descrierea produsului, pe
ambalaj, prin intermediul membrilor reţelei şi al publicaţiilor companiei. Informaţiile includ
indicaţii terapeutice, mod de utilizare, dozare, efecte secundare, relatări ale altor persoane
care au consumat produsul respectiv.



Fără compromisuri la adresa calităţii.
CaliVita le oferă clienţilor săi doar substanţe active de cea mai înaltă calitate. Noi urmărim
circuitul complet al produselor noastre, le îmbunătăţim sau le înlocuim cu unele noi, deoarece
doar cele mai de calitate produse dintr-o anumită clasă pot purta denumirea „CaliVita”.

Ne extindem în permanenţă gama de produse, pentru a putea ajuta la menţinerea sănătăţii unui
număr cât mai mare de persoane. Produsele noastre respectă regulile, reglementările şi standardele
americane, precum şi pe cele ale Uniunii Europene şi ale altor ţări.
Produsele noastre sunt de cea mai înaltă calitate, luând în considerare nu doar substanţele active din
compoziţia acestora, ci şi ambalajul şi alte caracteristici fizice.
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Viata dvs. va fi imbunatatita semnificativ de Noni prin:
Prevenirea a numeroase boli, datorate unui sistem imunitar slabit sau stresului cotidian.
O cura cu Noni iti permite un stil de viata activ, iti da putere sa muncesti si te ajuta sa ai o stare
generala de bine.
Tu si familia ta veti beneficia de un aliat pretios, pentru o sanatate de fier!
Tratarea unei game diverse de boli, de la simple raceli la cancer sau Alzheimer. Fie ca este
vorba de o afectiune mai veche sau mai noua, Noni poate face minuni in viata ta si a familiei tale.
O stare generala de bine, rezistenta fizica si psihica, elemente care te vor face mai fericit, mai
optimist si iti vor da mai mult chef de viata.

Multa sanatate va doresc.
Dan Paunescu
Tel: 0727 35 97 97
Website: www.terapii-naturiste.com
Email: info@terapii-naturiste.com
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