Informacje o produkcie
Utworzono 17-01-2019

Polinesian Noni

Cena : 255,00 zł

Cena promocyjna : 210,00 zł
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Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Noni firmy CaliVita to jedyny w Polsce "żywy" produkt z owocu Noni zapewniający wysoką jakość oraz 100%
naturalnych biologicznie czynnych składników.

Produkt ten poddany jest liofilizacji - procesowi dzięki, któremu nie niszczy się najważniejszych składników i enzymów zawartych w Owocu.
Polinesian Noni, to gęsty sok z całego owocu ( zawierający zarówno zmielone pestki jak i miąższ), tworzący na dnie butelki naturalny osad.
Do tej pory zidentyfikowano większość składników aktywnych tej rośliny, m.in.:
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morindon,
morindin,
acubin,
asperulozyd,
alizaryna,
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skopoletynę,
damnacanthal,
oraz różnego rodzaju alkaloidy.

Ponadto owoc NONI zawiera 18 różnych aminokwasów, wiele witamin i składników mineralnych
Zawarte w owocu składniki mineralne, jak np. sód, potas, żelazo, magnez oraz mangan zapewniają organizmowi optymalną ich podaż. Obecność witamin
skutecznie wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a składniki antyoksydacyjne przyczyniają się do ochrony naszych komórek przed szkodliwym
wpływem wolnych rodników. Noni korzystnie wspiera nasz organizm w samoregeneracji. Jednym z najważniejszych składników jest cząsteczka, zwana
prokseroniną. Z prokseroniny nasz organizm wytwarza kseroninę, niezwykle pożyteczną dla organizmu, gdyż bierze ona udział w ważnych procesach
fizjologicznych. Skutecznie wspomaga komórki oraz prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego i hormonalnego. Istnieje wiele sytuacji, które
mogą zwiększyć zapotrzebowanie naszego organizmu na kseroninę, ale największy wpływ mają stres oraz zwiększony wysiłek umysłowy/fizyczny.
Niewielkie ilości prokseroniny przyjmujemy wraz z pożywieniem, ale poziom jej zawartości w owocach noni jest wyjątkowy.
Noni - roślina lecznicza (w j.łać. morinda citrifolia) pochodzi z rodziny Rubiaceae (botaniczna rodzina marzanowatych) należą do niej liczne epifity, pnącza i
rośliny drzewiaste głównie rosnące w strefie równikowej i podzwrotnikowej.
Noni to wiecznie zielone drzewo, które sięga swoją wysokością od 3 do 7 metrów, ma sztywne i twarde gałęzie z których wyrastają ciemnozielone,
błyszczące liście.
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Jest to piękna i ozdobna roślina i z racji swej urody, stanowi przez cały rok ozdobę hawajskich ogrodów.

Z małych pączków rozwijają się bujne białe kwiaty o delikatnym zapachu z których w kolejnym etapie powstają zielone, eliptyczne owoce.
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Gdy dojrzewają stają się coraz bardziej jasne by w końcowej fazie nabrać żółtawego koloru. Niedojrzałe lub pół dojrzałe owoce można jeść na surowo,
wysuszone lub ugotowane.
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Informacje o produkcie

Dostępne opcje Polinesian Noni
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» Koszt dostawy: od 11 zł.
» Czas dostawy: do 3 dni roboczych.
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