TIENS
Cordyceps

Cordycepsul, supranumit „ciuperca
miraculoasă”, este un remediu larg
utilizat în Medicina Tradițională
Chineză. Studii recente confirmă
numeroasele beneficii ale Cordyceps
sinensis, ca fiind un puternic stimulant
natural al imunității, al funcționării
plămânilor, rinichilor și ficatului și
un promotor al stării generale de bine.

DESCRIERE
Cordyceps sinensis – cunoscută din 2007 sub
denumirea științiﬁcă de Ophiocordyceps sinensis
este denumită în limbaj popular „ciuperca
omizilor” sau cordyceps.
În sezonul cald, are un ciclu de dezvoltare similar
cu al ciupercilor, iar în sezonul rece se transformă
în gazdă a larvelor anumitor specii de insecte.
Pentru a supraviețui, ciuperca ucide și mumiﬁcă
insecta, hrănindu-se cu corpul acesteia.
Cordyceps crește în Tibet și Nepal, la altitudini
între 3.000 și 5.000 de metri.
Ciuperca Cordyceps a fost descoperită în urmă
cu aproximativ 1.500 de ani, de către păstorii
himalayeni și a devenit, în scurt timp, un
remediu ﬁtoterapeutic cu puternice efecte de
energizare, combatere a îmbătrânirii, prevenire
a demenței și îmbunătățire a tonusului ﬁzic.
Raritatea sa și proprietățile miraculoase au
transformat-o într-un leac dintre cele mai
costisitoare.
În China Antică, la cordyceps aveau acces doar
membrii curții imperiale și înalta aristocrație.
În prezent, „ciuperca miraculoasă” este cultivată
în sere speciale, producția anuală este de ordinul
milioanelor de tone, iar de proprietățile sale
extraordinare pot beneﬁcia acum un număr cât
mai mare de oameni.
TIENS produce acest prețios supliment nutritiv
folosind o biotehnologie de ultimă generație,
care permite conservarea nealterată a
substanțelor active ale preparatului.

INGREDIENTE
Cordycepina și adenozina sunt principalele
ingrediente ale cordyceps, calitatea unei culturi
ﬁind determinată de concentrația acestor substanțe
active. Cordycepina și adenozina sunt implicate
într-un mare număr de procese biologice celulare,
precum transferul inter și intra celular de energie.
Cordycepsul mai conține polizaharide, acid
cordycepic, vitaminele A, B, C, E, 16 aminoacizi,
superoxid-dismutaza (SOD), zinc, seleniu, magneziu,
ﬁer și potasiu.

BENEFICII
Întăreşte rezistenţa organismului.
Crește apetitul, ﬁind foarte recomandat
în convalescență.
Energizează, crește vitalitatea și
reduce oboseala, crește semniﬁcativ
performanțele sportive.
Are proprietăți antivirale și antibacteriene (ex. combate staﬁlococul auriu).
Echilibrează metabolismul glucidic.
Susține sistemul respirator, crește
randamentul funcției pulmonare și
facilitează adaptarea celulară la
niveluri reduse de oxigen.
Stimulează funcția sexuală masculină.

ADMINISTRARE
A se consuma câte 1-2 capsule de două ori pe
zi, între mese, pe stomacul gol, cu un pahar
cu apă caldă.

RECOMANDĂRI
Suplimentele pe bază de cordyceps accelerează
semniﬁcativ eliminarea calciului din organism.
Pentru a evita carența de calciu, se recomandă
simultan consumul suplimentelor din gama Super
Calciu Nutritiv TIENS.

PRECAUŢII
Produs nerecomandat copiilor sub 12 ani, femeilor
însărcinate sau celor care alăptează.
Suplimentele cu cordyceps pot anula acțiunea unor
medicamente imunosupresive (care reduc activitatea
sistemului imunitar, ex. medicamente care previn
respingerea unui organ transplantat). În astfel de
situații, consultați medicul înainte de administrarea
produsului.
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