TIENS

KARDI
Ulei de krill, amarant și cătină

Krill recoltat din cel mai
curat ocean al lumii

TIENS Kardi este un supliment nutritiv ce asigură o
sursă naturală și completă de acizi grași omega-3,
fără a lăsa gustul neplăcut sau senzația de reﬂux
gastric speciﬁce produselor similare.
TIENS Kardi conține krill recoltat exclusiv din Oceanul
Antarctic, locul cu cea mai curată apă a planetei.
Totodată, krillul antarctic este considerat cea mai
pură sursă de omega-3 de proveniență marină.

Pescuitul ecologic al bancurilor de krill
Bancurile de krill din care este produs TIENS Kardi sunt
recoltate folosind o eco-tehnologie patentată, ce
elimină complet impactul negativ asupra mediului.
Pentru păstrarea nealterată a calităților superioare ale
krillului, extragerea uleiului se efectuează imediat după
recoltare.
Astfel, furnizorul uleiului de krill conținut în TIENS Kardi
deține Certiﬁcatul MSC eliberat de organizația Marine
Stewardship Council, garant al folosirii tehnologiilor
ecologice, contribuției la conservarea naturii și
cercetării științiﬁce de avangardă.

Beneﬁcii:
Menţine sănătatea sistemului cardiovascular
Susține normalizarea nivelului de colesterol LDL
Protejează sănătatea și mobilitatea articulațiilor
Hrănește membrana celulară, îmbunătățește
funcțiile cerebrale și capacitatea de memorare
Asigură funcționarea normală a sistemului nervos
Oferă o sursă bogată de antioxidanți

Ce este krillul?
Krillii sunt specii de crustacee semitransparente,
asemănătoare creveților, prezenți din abundență în
toate oceanele lumii, dar în special în Oceanul Antarctic.
Pescuitul krillului ca sursă de hrană se practică încă din
anii 1800, posibil chiar mai de timpuriu în Japonia, unde
acesta este considerat o delicatesă.
În prezent, krillul este recunoscut ca excelentă sursă
marină de acizi grași omega-3, cu numeroase beneﬁcii
pentru sănătate.

De ce să alegem uleiul de krill?
Beneﬁciile extraordinare ale minusculelor creaturi de
culoare roșie
Asimilat mai rapid și mai ușor decât uleiul de pește
Nu are gustul speciﬁc al uleiului de pește și nu
provoacă senzație de reﬂux gastric
100% natural, recoltat din surse nepoluate
Cea mai pură sursă marină de omega-3 din lume
Tehnici de recoltare sustenabile și ecologice

Ingrediente

Ulei de krill
Uleiul de krill este singurul ulei din lume care asigură
acizi grași omega-3 sub formă fosfolipidică.
Fosfolipidele constituie baza structurală a membranei
celulelor noastre, uleiul de krill ﬁind astfel asimilat și
metabolizat de organism cu ușurință.
Datorită acestei particularități, prin comparație o doză
mai redusă de ulei de krill oferă rezultate semniﬁcativ
mai bune decât uleiul tradițional de pește cu conținut
de omega-3.
Acizii omega-3 proveniți din uleiul de krill sunt și o
sursă bogată de astaxantină, un foarte puternic
antioxidant. Astaxantina este chiar pigmentul care dă
krillului culoarea roșie. Puternica sa acțiune
antioxidantă susține organismul în combaterea
radicalilor liberi, responsabili de instalarea bolilor
degenerative și accelerarea proceselor de
îmbătrânire.
DHA și EPA, doi acizi grași omega-3 sunt esențiali
bunei funcționari a organismului conținuți din
abundență în uleiul de krill, sprijină sănătatea
sistemului cardiovascular, cresc imunitatea și
contribuie la menținerea acuității vizuale.

Amarant
Amarantul este o plantă cu un conținut foarte ridicat
de stanol și scualen, substanțe beneﬁce cu efect de
scădere a nivelului de LDL, așa numitul colesterol
”rău” și a concentrației de trigliceride din sânge.
Semințele de amarant conțin complexul vitaminelor B,
minerale esențiale precum calciu, ﬁer, potasiu, zinc și
mangan, ﬁind și o bogată sursă proteică ce conține
toți aminoacizii esențiali.

Cătină
Cătina este o sursă complexă de vitamine (conține de
15 ori mai multă vitamina C decât portocalele),
carotenoide și ﬂavonoide. De asemenea, cătina are
concentrații ridicate de antioxidanți ce încetinesc
procesele metabolice de îmbătrânire și îmbunătățesc
aspectul pielii.
Cercetările au demonstrat capacitatea uleiului de
cătină de a menține nivelul colesterolului în limitele
acceptate și de normalizare a tensiunii arteriale,
datorită conținutului bogat în acid palmitoleic, numit și
acid nesaturat omega-7. Acidul palmitoleic reduce
nivelul colesterolului „rău” (LDL) și crește colesterolul
„bun” (HDL) la nivelul sistemului arterial.

Coordonatele GPS ale zonei
de recoltare
Puteți identiﬁca zona de recoltare a krillului pentru
ﬁecare cutie de TIENS Kardi. Accesați www.tiens.ro și
introduceți coordonatele GPS imprimate pe ambalajul
produsului pentru a localiza cu exactitate zona în care
a fost recoltat krillul.

Pentru mai multe detalii, contactați Partenerul TIENS
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