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Caracteristici
Noni, cunoscut și sub numele de Morinda Citrifolia, este un arbust 
tropical originar din Asia de sud-est. Fructul său de culoare 
galben-verzuie este recunoscut pentru gustul și mirosul specific, 
înţepător, dar și pentru proprietăţile sale nutritive și terapeutice. 
Sucul de Noni este bogat în vitamine, minerale, oligoelemente, 
enzime și antioxidanţi. Noni conţine vitaminele: B3, C, beta-caroten 
și minerale precum seleniu, fier şi potasiu. Sucul de Noni Tahitian 
Bio Alevia este special conceput cu ingrediente ecologice, dozate 
optim pentru eficienţă ridicată și gust delicios.

Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și 
echilibrată și un mod de viaţă sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și 
la vederea copiilor mici. Femeile însărcinate sau care alăptează 
trebuie să ceară avizul medicului înainte de utilizare. Contraindicat 
copiilor sub 3 ani. Gustul, culoarea și mirosul sucului se pot 
modifica în funcţie de recolta fructelor de Noni. Acest lucru nu 
afectează potenţialul și calitatea produsului. A nu se consuma 
dacă sigiliul este degradat sau lipsește. Conţinutul de sare din 
produs se datorează prezenţei în mod natural a sodiului în acesta.

Ingrediente
Suc ecologic din fructe de Noni (Morinda citrifolia) 90%, suc 
ecologic concentrat din Mere (Malus domestica) 6,6%, piure 
ecologic din fructe de Zmeur (Rubus idaeus) 3%, aromă de 
zmeură, acid citric (corector de aciditate).

Menţiuni de sănătate
• Susţine imunitatea organismului (Noni).

Mod de utilizare
2 linguri (30ml) pe zi, consumat ca atare, pe stomacul gol, 
preferabil dimineaţa.

Condiţii de păstrare
A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și căldură. A se agita 
produsul înainte de folosire. A se păstra la temperatura camerei. A 
se refrigera după deschidere. Durata maximă de consum după 
deschidere este de 30 de zile.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de 
valabilitate înscrisă pe ambalaj.
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