
http://www.terapii-naturiste.com

În continuare, vă împărtăşim câteva dintre cele mai interesante experiente personale:

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

Marturie produse Calivita

“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.

"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.
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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."

http://www.roportal.ro/discutii/ftopic76044.html

"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 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"
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http://www.radioplay.ro/forum_citeste_1032_NONI-CEL-MAI-BUN-PENTRU-RENUNTARE-
LA-FUMAT.html

"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.
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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, tel. 0720/18.54.19

http://www.formula-as.ro/2007/752/cititorii-raspund-49/unde-pot-gasi-tre-en-en-omega-3-si-
formula-iv-9248

„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 i-am 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

"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!"
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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

"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

http://www.formula-as.ro/2007/756/cititorii-raspund-49/negii-mi-au-invadat-tot-corpul-9214
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"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 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-
dureroase-10783

"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-
ovar-polichistic-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."

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).
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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.

Eva Pekk, Ungaria
Noni este produsul imunostimulator, „fără limită de vârstă” preferat de familia noastră. Toţi
membrii familiei, cu vârste cuprinse între 4 şi 64 ani, savurează fiecare înghiţitură din acest
produs lichid cu un gust atât de plăcut. Am început să-l consumăm încă din luna august
pentru a ne ajuta şi întări organismul şi a ne pregăti sistemul imunitar cu această formulă
delicioasă, „îmbogăţită cu raze de soare” pentru anotimpul “sărac în raze solare”. Nu ne mai
putem sătura de Noni!

Dragana Šašić, Serbia
„În 2011, în urma unei mamografii de rutină, am fost diagnosticată cu cancer la sân. Aş
putea scrie o carte despre şocul şi stresul prin care am trecut din acel moment.
În perioada în care mă pregăteam pentru operaţie, am consumat Noni şi multe alte produse
naturale ale companiei CaliVita, pentru a-mi fortifica sistemul imunitar, astfel încât să fac faţă
mai bine operaţiei şi perioadei postoperatorii.
După trei săptămâni, eram deja pregătită pentru operaţie. Mi-a fost extirpat sânul odată cu
celulele canceroase. Medicii au fost uimiţi de cât de bine au ieşit analizele de sânge şi cele
imunologice. Răspunsul meu a fost: „Datorită echipei CaliVita şi produselor lor, am putut să
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mă pregătesc corespunzător pentru operaţie”. Timp de două luni după operaţie, am
continuat să folosesc doze mari de Noni şi de alte produse.
Astăzi sunt vie şi fericită şi sunt un membru devotat al familiei Calivita Sunt de-a dreptul
încântată de Noni, iubesc acest produs ca şi cum ar fi cel mai bun prieten al meu!
În urmă cu două săptămâni, mi-au fost efectuate nişte analize ale sângelui (analiza
microscopică a unei picături de sânge) mi s-a spus că sunt perfect sănătoasă. Pentru a-mi
menţine sănătatea, voi face doar câteva mici modificări legate de consumul de Noni şi alte
produse. Consum şi voi continua să consum cu mare bucurie Noni şi toate celelalte
produse.“

Tibor Tajti, Ungaria
Întotdeauna spunem că noi, ca şi companie, nu vindem formule miraculoase, dar pentru
mine este o minune faptul că, după 17 ani de practicare a handbalului, aş fi avut nevoie de o
proteză la genunchiul stâng, lucru care mi-ar fi amărât complet viaţa, dacă nu aş fi început
să consum Organic Noni şi alte produse, astfel încât, timp de două luni şi jumătate, am
reuşit să dorm noaptea, ceea ce a fost un adevărat miracol pentru mine. Nu a mai fost
nevoie să iau analgezice.
Multe mulţumiri pentru că, datorită vouă, pot încerca să îmi reiau activitatea sportivă şi mă
pot bucura din nou de viaţă!

Nada Aleksić, Serbia
„De-a lungul anilor, organismul meu a devenit mai slăbit, din cauza numeroaselor
situaţii stresante şi a problemelor copleşitoare.Organismul meu funcţiona din ce în ce mai
greu. Am devenit conştient de acest lucru în momentul în care am fost la o consultaţie
medicală şi am fost diagnosticat cu gastrită cronică, o bacterie de tip heliobacter în
stomacul meu, hipotiroidism, osteoporoză, depresie, imunitate scazută şi aşa mai departe.
Când doctorul meu mi-a spus că ar trebui să folosesc produsul Noni, am fost încântat. Noni
întăreşte sistemul imunitar şi luptă împotriva bacteriilor (Helicobacter pylori, E. Coli,
Salmonella etc), virusurilor şi ciupercilor (Candida). Are un efect benefic în bolile
cardiovasculare şi în reglarea tensiunii arteriale.
Aceste efecte fantastice ale lui Noni le-am simţit încă din prima lună de consum. Mi-a
îmbunătăţit în mod simţitor starea de sănătate a stomacului. Mâncarea este digerată mai
uşor şi mult mai bine decât înainte. Imunitatea mea este excelentă, aşa că sunt protejat
împotriva virusurilor, răcelilor şi infecţiilor. Dorm mai bine, nu mai am dureri articulare, iar
starea mea psihică era mult mai bună.
Fac faţă cu mai multă uşurinţă problemelor zilnice şi stresului şi îmi fac treburile şi sarcinile
gospodăreşti cu energia pe care o aveam în tinereţe. Noni mi-a depăşit de departe toate
aşteptările.“


