
                           Noni a rakovina plic 

Ganoterapeutka Jane Yau vytvořila skupinu Europe Power Team komunikující v aplikaci 

Whatsapp za účelem rozšíření informací o DXN produktech a procvičení ganoterapií. 

Její motto pro tuto skupinu je: 

„Vědomosti představují sílu, zkušenosti představují moudrost.“ 

MORINZHI (džus z ovoce Morinda citrifolia, doplněný o výtažek z Ibišku súdánského) 

vyrovnává celostně homeostázi funkcí těla. Homeostáza = rovnováha v živém organismu. 

1. Zlepšuje endokrinní systém, reguluje hormony. 

2. Posiluje imunitní systém 

3. Uvolňuje cévní systém, reguluje krevní tlak. 

4. Zvyšuje průtok krve k buňkám, tkáním a orgánům, ochraňuje před 

vznikem srdečních chorob. 

5. Zlepšuje funkce slinivky, reguluje krevní cukr. 

6. Zvyšuje hladinu endorfinů, zmírňuje úzkost a deprese. 

7. Vykazuje protizánětlivou aktivitu a zmírňuje bolest. 

8. Brání vzniku histaminu, zmírňuje alergie. 

9. Účinný antioxidant, proto zpomaluje stárnutí. 

10. Zlepšuje funkce plic. 

Přínosy ROSELLE DŽUSU z Ibišku súdánského: 

Aktivními složkami květů Ibišku súdánského jsou mimo jiné i anthocyanin a flavonoidy. 

 

Anthocyanin působí příznivě na funkce mozku, dále také likviduje volné radikály, čímž se 

zlepšuje regenerace buněk. Dokonce se tvrdí, že anthocyanin dokáže redukovat tuk na břichu. 

100 g květů Ibišku súdánského pro Roselle džus obsahuje 260 - 280 mg vitamínu C, ten je 

devětkrát silnější než vitamín C z citrusů, je třikrát silnější než vitamín C z tmavých hroznů. 

Dále obsahuje vitamín D, B1 a B2. Roselle džus obsahuje vápník (486 mg/100 g), hořčík a 

omega-3 kyseliny. Je také bohatý na vitamín A, železo, draslík, beta karoten a základní 

aminokyseliny. 

 

Obsah flavonoidů v květech Ibišku súdánského je velmi důležitý pro prevenci rakoviny. 

Někteří vědci uvádí, že flavonoidy dokáží léčit určité typy rakoviny (speciálně co se týče 

likvidace volných radikálů), jako je rakovina žaludku a dále leukémii. 

Roselle džus může být podáván i lidem s vysokým krevním tlakem, srdečními chorobami, 

osteoporózou, k odstranění kyseliny močové, pro ředění husté krve, k prevenci infekcí (má 

antibakteriální, antiseptické a protizánětlivé účinky), zmírňuje bolesti v ústech (díky obsahu 

vitamínu C) a snižuje hladinu cholesterolu. 
U diabetiků navíc snižuje hladinu cukru, zmírňuje průběh cukrovky (pravděpodobně 

díky flavonoidům, které likvidují volné radikály). Ty totiž poškozují beta buňky slinivky, to 

jsou buňky s endokrinní funkcí produkující inzulín. 

Vitamín C sám o sobě nemůže obnovit přirozenou homeostázi těla. Proto mluvíme o 

celostním jídle Roselle. Roselle není bohaté jen na vitamín C, ale obsahuje komplex látek s 

léčivými účinky. Roselle obsahuje více vitamínu C než citrusy, rajčata a podobně. 

 



Zázračné ovoce může léčit rakovinu plic účinněji než chemoterapie. 

Rakovina plic je příčinou číslo jedna všech úmrtí spojených s rakovinnými nádory - jak mezi 

muži, tak i mezi ženami. Bere si ročně 1,4 milionů životů, mimo to ohrožuje ročně 

celosvětově dalších 1,6 milionů dalších pacientů. 

 

Co je rakovina plic? 
 

Rakovina plic, známá také jako plicní karcinom, je charakterizována nekontrolovatelným 

růstem rakovinných buněk ve tkáni plic. Plíce jsou nezbytnou součástí dýchacího systému. 

Typy rakoviny plic se liší podle typu buněk, kde rakovina začíná. Nemalobuněčný karcinom 

plic (začíná typicky na okrajových částech plic) je nejběžnější typ a vyskytuje se u 85% lidí, 

kterým byla diagnostikována rakovina plic. 

 

Znaky a symptomy 

 

Bohužel je velmi obtížné zachytit rakovinu plic v jejím raném stádiu, protože většina lidí 

nemá žádné symptomy, dokud se rakovina nerozšíří. Některé znaky rakoviny plic jsou: 

• Vytrvalý kašel, který se postupně během doby zhoršuje 

• Vykašlávání krve 

• Bolesti na hrudi 

• Ztráta váhy a chuti k jídlu 

• Zkrácení dechu 

• Pocity únavy nebo slabosti 

• Opakovaný výskyt infekcí jako je bronchitida a zápal plic 

 

Kuřáci mají nejvyšší riziko vyvinutí rakoviny plic. Počet cigaret, které kouří, přímo 

koresponduje s pravděpodobností, že se u nich vyvine rakovinný nádor. Jsou různé možnosti 

léčby rakoviny plic, chemoterapie je jedna z nich. Ale nedávné studie odhalily, že určité 

ovoce může být dokonce účinnější v prevenci rozšíření rakovinných buněk než užívání léčiv. 

Co je Noni (Morinda citrifolia)? 
 

Noni – Morinda citrifolia, také nazývána “Indická moruše”, 

je typ ovoce, které roste na stromech na tichomořských ostrovech, v Jihovýchodní Asii, v 

Austrálii a Indii. V dávných dobách bylo aplikováno lokálně k léčení bolestí kloubů a nemocí 

pokožky. Také bylo používáno k výrobě červené nebo žluté barvy k barvení látek. 

Toto tropické ovoce je i dnes stále využíváno pro své léčebné vlastnosti.  

Noni může být konzumováno i vnitřně k ošetření následujících potíží: 



• Kašel 

• Diabetes 

• Bolesti při močení 

• Horečka 

• Zácpa 

• Vysoký krevní tlak 

• Infekce 

• A některé další potíže … 

 

Zdravotní přínosy 
Bylo prokázáno, že noni je extrémně prospěšné pro naše tělo a pro fungování našich buněk. 

Toto exotické ovoce nabízí velké zdravotní přínosy: 

• Je účinný antioxidant 

• Má protizánětlivé, antibakteriální a antimikrobiální vlastnosti 

• Je bohaté na mastné kyseliny, které jsou nezbytné pro zdravou pokožku a vlasy 

• Podporuje imunitní systém 

• Zlepšuje trávení 

• Zlepšuje schopnost těla využít nutriční živiny 

• Je bohatým zdrojem draslíku 

Noni a rakovina plic 

V roce 2001 bylo zjištěno v jedné studii, že džus z noni vykazuje schopnost bojovat s 

rakovinnými buňkami. Vědci testovali toto ovoce na myších, kterým byla implantována 

rakovina plic. Bylo pozorováno, že noni džus zpomalil přeměnu normálních buněk v 

buňky rakovinné a umožnil delší přežití těchto myší podporou jejich imunitního 

systému. Pokud vezmeme v úvahu, že náklady na 8 týdenní léčbu chemoterapií mohou 

dosáhnout až 30 000 $, extrakt z listů noni může být velkou úsporou životů i financí. 
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