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Noni je lidový název pro rostlinu Morinda citrifolia, která roste volně v přírodě v tropických 
oblastech a je známa více než 2000 let. Byla hlavní živinou Polynézanů v dobách hladomoru a 
důležitým léčivým prostředkem. Dnes již existují stovky vědeckých prací a lékařských studií, 
které potvrzují léčebné účinky morindy. Morinda obsahuje podle některých pramenů až 200 
různých látek, které jsou biologicky aktivní.

Látka damnacanthal, kterou objevil v morindě Dr. Hiramatsu, účinně tlumí aktivitu nádorových 
buněk, tím že narušuje krevní zásobení nádorů. Antrachinony obsažené v morindě mají účinky 
protizánětlivé, protinádorové, působí proti bakteriím, parazitům a plísním, zlepšují funkci 
obranyschopnosti a mají účinky protibolestivé.
V rostlině morinda se nacházejí fytosteroly. Výzkum v Kanadě prokázal, že tyto látky snižují 
hladinu cholesterolu a brání shlukování krevních destiček. To má význam v předcházení 
srdečně cévních nemocí.
Fytosteroly jsou účinné v prevenci a léčbě rakoviny prostaty, ale i nenádorovém zbytnění 
prostaty.
Morinda snižuje krevní tlak a zabraňuje tvorbě krevních sraženin v krevním proudu. Zvyšuje 
prokrvení důležitých orgánů, snižuje hladinu celkového cholesterolu a LDL v krvi, odklízí volné 
kyslíkové radikály, vyrovnává tvorbu inzulínu, příznivě působí na svaly a kosti. Oxid dusnatý 
v morindě je schopný zabíjet některé bakterie (Salmonely, Helicobacter pylori, chlamydie), 
viry a nádorové buňky. 

Další zmínka patří scopoletinu, který izolovala z morindy Dr. Abottová v r. 1992. Je schopen
vyrovnat do normy vysoký krevní tlak a pečuje o jaterní buňky. Dr. Levand prokázal 
protibakteriální účinnost scopoletinu v morindě na bakterie způsobující onemocnění dýchacích 
a močových cest a střevní průjmové infekce. Dr. M. Alfred popisuje ve své knize, že scopoletin
má účinky protizánětlivé uplatňující se v léčbě onemocnění průduškového astmatu. 
Nejdůležitější složkou rostliny Morinda citrifolia je proxeronin. Morinda citrifolia dodá tělu 
proxeronin, ten se v buňkách přemění na xeronin. Nedostatek xeroninu může vést k celé řadě 
vleklých nemocí. Určité množství proxeroninu má naše tělo uloženo v játrech a v kůži. Zvýšená 
potřeba xeroninu nastává při stresu, stárnutí, nedobrém životním stylu, infekci, tvorbě 
nádorových buněk, kouření, alkoholismu, návyku na drogy a při všech stavech doprovázených 
zvýšeným poškozením buněk. V takovém případě se zásoba proxeroninu vyčerpá. Morinda je 
bohatá na obsah proxeroninu.

Morinda obsahuje velké množství živin a fytochemikálií důležitých pro lidské zdraví. Tyto 
látky jsou přírodní, vytvořené pohromadě v jedné rostlině, vzájemně se podporují ve své 
práci. Dr. Heinicke prokázal, že morinda má příznivý vliv na tvorbu serotoninu v mozku. To je 
významné pro úpravu spánku, odstranění deprese, bolestí hlavy a migrény.
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MORINZHI – džus z ovoce MORINDA CITRIFOLIA (NONI)

Domorodci nazývají NONI “BOŽÍ PLOD” 

šťáva z ovoce Morinda citrifolia - balení 285 ml 

 imunitní systém
 oběhový systém
 trávicí systém
 hormonální systém
 podporuje metabolizmus bílkovin
 tkáně a buňky
 pokožku a vlasy
 snižuje výskyt zánětů
 umožňuje lepší vstřebávání živin
 je antibakteriální

Morinzhi podporuje:

Morinzhi působí na buněčné úrovni:

 Medicínský svět vyzdvihuje Morindu citrifolii pro její bohatý zdroj 
"proxeroninu", což je látka, která v těle vytváří xeronin.

 Molekuly našeho těla vyžadují hodně proteinů. Xeronin pomáhá 
rozšiřovat póry v buněčných stěnách, což umožňuje lepší 
vstřebávání živin, popřípadě léků a také podporuje metabolizmus 
bílkovin.

 Morinzhi lze užívat s léky. Morinzhi ve skutečnosti zlepšuje 
účinnost léků.

Kdo by měl užívat nápoj Morinzhi?

Morinzhi nápoj je vhodný pro každého, bez ohledu na věk:
 pro těhotné a kojící ženy
 děti, mladistvé
 lidi v pokročilém věku

Užívání: 2 polévkové lžíce do sklenice vody

 Morinzhi obsahuje šťávu z ovoce Morinda citrifolia a 100% čistý, 

přírodní extrakt z Roselle (Ibišek súdánský), který zvyšuje nutriční 

hodnoty nápoje a zlepšuje jeho chuť. Morinda citrifolia roste v 

čistém přírodním prostředí, s čistým vzduchem, čistou vodou a 

potřebným slunečním svitem. Je pěstováno v půdě bohaté na 

živiny, bez použití pesticidů a jiných škodlivých látek. Morinda se 

trhá čerstvá, ihned po uzrání a zpracovává se za přísných výrobních 

a kontrolních procesů.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou pouze pro referenční a vzdělávací účely. Nejsou určeny jako 
náhrada za doporučení kvalifikovaných zdravotních profesionálů. DXN nedoporučuje a neobhajuje osobní 
diagnózy a osobní léčbu v žádném rozsahu. V případě, že máte zdravotní stav, který vyžaduje zdravotní vyšetření 
a léčení, je důležité, abyste navštívili profesionálního zdravotního pracovníka.


