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SÃNÃTATE
menþinerea sãnãtãþii pielii, a unghiilor ºi a
pãrului. Bogat în minerale: potasiu, care
scade tensiunea arterialã, ºi magneziu, care
intrã în compoziþia a numeroase enzime,
fructul este ideal pentru organismele
slãbite sau convalescente.

aging ºi de reducere a greutãþii corporale.
Cãci goji prezintã caracteristici adiþionale
care controleazã glucoza ºi apetitul,
conþinând 21% fibre.

Noni, “copacul
împotriva durerii”
Noni, cunoscut drept “Copacul împotriva
durerii”, are un fruct cu proprietãþi extraordinare asupra sãnãtãþii, folosit cu succes de
peste 2000 de ani în Polinezia, China,
India ºi în alte pãrþi ale lumii. De mãrimea
unui cartof, variind în culoare de la alb
pânã la galben sau verde, fructul conþine
peste 150 de substanþe bioactive naturale,
între care antioxidanþi puternici naturali
(ce anihileazã radicalii liberi), numeroase
enzime, vitamine, minerale, xeroninã,
proxeroninã, bioflavonoide ºi numeroºi
alþi fitonutrienþi. În stare naturalã, noni
este foarte amar ºi are un miros ºi un gust
neplãcut, astfel cã nu se poate consuma ca
atare. Existã însã sucul cu pulpã produs de
Compania Tahitian Noni International,
delicios datoritã adãugãrii sucurilor naturale concentrate de struguri ºi afine într-o
proporþie redusã. Se recomandã sã consumãm între 30-100 ml zilnic, preferabil
înainte de mesele principale cu 30 de
minute, pentru o mai bunã absorbþie. Se
poate administra de 2-3 ori pe zi.
Consumul regulat de noni previne peste
75% din afecþiunile cunoscute, îndeosebi
cele infecþioase. Se foloseºte totodatã preventiv sau curativ în bolile cardiovasculare: hipertensiune arterialã, cardiopatii,

Tamarillo protejeazã
sistemul nervos

aterosclerozã. Noni fortificã sistemul imunitar ºi calmeazã durerile de orice fel,
îmbunãtãþeºte funcþiile digestive, regleazã
somnul ºi ajutã în lupta contra dependenþelor ca: fumatul, consumul de alcool ºi
de droguri. Sucul de noni constituie de
asemenea un tratament adjuvant excelent
în cancere/ tumori/ neoplasme.

Litchi luptã
cu bolile infecþioase

De culoare roºieticã, datoratã conþinutului
bogat în provitamina A sau betacaroten,
indispensabilã pentru o vedere bunã ºi o
piele sãnãtoasã, tamarillo se poate lãuda ºi
cu vitaminele C ºi E, antioxidanþi importanþi în prevenirea cancerului, dar ºi B6,
necesarã pentru buna funcþionare a sistemului nervos. Tamarillo este ºi o sursã
importantã de fier, de potasiu - care scade
tensiunea arterialã, dar ºi de magneziu ºi
fosfor - care asigurã regenerarea celularã.
Nu în ultimul rând, fructul conþine foarte
multe fibre, care activeazã aparatul digestiv prevenind constipaþia ºi cancerul colorectal.

Litchi conþine vitamina C în proporþie de
39,2 mg /100 g – la fel de mult ca ºi portocalele. Aceastã concentraþie mare luptã
împotriva bolilor infecþioase ºi ajutã la
întãrirea sistemului osos ºi a dinþilor,
favorizând totodatã asimilarea fierului.
Litchi conþine ºi riboflavina (vitamina B2)
care joacã un rol crucial în metabolism ºi
în formarea globulelor roºii, ca ºi în
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