Catalogul de produse 2021
5000 de ani de tradiţie chineză în menţinerea sănătăţii

CUPRINS
4 Introducere Tiens
5 Conceptul de sănătate echilibrată
6 Teoria celor cinci elemente
7 Abordarea sezonieră a nevoilor nutriționale
9 Detoxifierea
10 Ceai Antilipemic
12 Supliment Antioxidant Yi Kang
14 Supliment Revitalizant Wei Kang
16 Chitosan
18 Extract din Seminţe de Struguri Huo Li Kang
20 Digest
22 Kardi Forte cu Ulei de krill şi Ginkgo Biloba
25 Reîmprospătarea

45 Fortifierea
46 Importanța calciului în organism
50 Super Calciu Nutritiv Pulbere (formulă avansată)
52 Super Calciu Nutritiv
54 Super Calciu Nutritiv pentru Copii
56 Super Calciu cu Lecitină
58 Flexi
60 Zinc
62 Fizzy
64 Extract de Jujube
66 Beauty Duo
68 TIENS GLOW Collagen shot
71 Îngrijire personală
72 CELLES TIANE M&Y HYDRA
75 Pulverizator de apă hidrogenată
76 CILVARIS - Aparat de înfrumusețare cu ultrasunete

26 Cordyceps

78 Spakare, ulei esențial pentru respirație ușoară

28 Mix de cafea, Cordyceps, Goji Berry, Reishi și Ginseng

80 Absorbante igienice

30 Vigor Shot

83 Orecare Chinesse Herbal - Pastă de dinţi pentru adulţi

32 Multifibre Vitamina D3

85 Aparatură și accesorii pentru o stare de bine

34 Spirulină
36 Sirop cu Fructooligozaharide

86 Aparat de masaj cu funcție de reglare a tensiunii arteriale – Jiajun
90 Brățări

38 Ulei de Usturoi

92 Perna Bioenergetică

40 Nutri-Shape Shake

94 OLANSI – Generator de apă dezinfectantă
96 Igienizator pentru frigider şi cameră

INTRODUCERE
TIENS
Grupul TIENS a fost fondat în anul 1995 în Tianjin, China, de
către domnul Li Jinyuan. De-a lungul a 26 de ani de istorie
şi evoluţie s-a transformat dintr-o mică afacere privată
într-o mare corporaţie internaţională, cu interese în multe
sectoare, inclusiv biotehnologie, educație, comerț cu
amănuntul, turism, finanțe, comerț internațional și afaceri
electronice. TIENS a pătruns pe piaţa internaţională în
anul 1997 şi a adus împreună oameni din toate domeniile
de activitate şi colţurile lumii, în efortul de a promova
cei 5.000 de ani de cultură chineză în domeniul îngrijirii
sănătăţii şi propriile valori “Simte, creează şi răspândeşte
iubire”. În prezent, Grupul TIENS deţine filiale operaţionale
în 110 ţări şi are 50.000 de magazine francizate la nivel
global. Tiens are o echipă internațională imbatabilă în
ceea ce privește cercetarea, inovația și profesionalismul,
toți angajații ajutând compania să își îndeplinească obiectivele strategice. Prin producția și distribuția
de produse de nutriție și wellness, produse de înfrumusețare și îngrijire a pielii și produse de uz casnic,
Tiens a fost ales ca stil de viață de peste 46 de milioane de familii din 224 de ţări care se bucură de
produse sigure şi oportunităţi egale, pentru o viaţă sănătoasă, echilibrată şi prosperă.
Produsele noastre funcționează cel mai eficient atunci când sunt luate ca parte a unei diete sănătoase
și echilibrate. Acestea sunt concepute pentru a ajuta la restabilirea echilibrului armonios al corpului.

FUNDAMENTELE MEDICINEI
TRADIȚIONALE CHINEZE
Cultura tradițională chineză a longevității este
un patrimoniu inestimabil, esența sa constând
în prevenirea bolilor, conform Canonului Interior
al Împăratului Galben: ”Un medic înțelept nu
tratează bolnavul, ci pe cel sănătos”, oferind încă
din cele mai vechi timpuri o înțelegere holistică,
unică asupra vieții, sănătății și bolii.
Principiile nutriției chineze sunt afirmate și
explicate în Medicina Tradițională Chineză (MTC)
prin aplicarea conceptului de echilibru între
energiile Yin și Yang. Teoria Yin-Yang susține faptul
că energia QI este cea care se află la originea
tuturor lucrurilor. Termenul QI este adesea tradus
în cultura occidentală ca energie vitală, forță
a vieții sau flux energetic, în traducere literară
termenul semnifică respirație sau aer. Se spune că
schimbările survenite în momentul de dinaintea
creației au divizat haosul în perechea inseparabilă
de energii numite Yin și Yang.
Relația antagonică, dar complementară, dintre
energiile Yin și Yang este prezentă în tot ceea ce

există. Lumea este creată din concepte aparent
opuse precum activ și pasiv, zi și noapte, cald
și rece, masculin și feminin. Yin-ul reprezintă
calmul, serenitatea, frigul, întunericul, privirea
către sine (atitudine introvertită). Yang reprezintă
putere, ascensiune, căldură și lumină, privire
către exterior (atitudine extrovertită). Proporția
dintre energiile Yin și Yang este relativă, nu
absolută, fiind în permanentă transformare. Yin
și Yang se află în echilibru dinamic printr-un
schimb permanent de interferențe reciproce
și neutralizări. Dacă variațiile dintre Yin și
Yang sunt prea puternice, echilibrul dinamic
este perturbat. În cazul sănătății, excesul
de Yin presupune slăbiciune, funcționarea
organismului în registrul ”hipo-”, durere difuză,
depresie, melancolie. Excesul de Yang înseamnă
funcționare a organelor și funcțiilor în registrul
”hiper-”, durere acută și precis localizată, agitație,
panică. Echilibrul dinamic al acestor energii este
definiția unei bune stări de sănătate.

CONCEPTUL DE
SĂNĂTATE ECHILIBRATĂ
Progresul rapid în știință și tehnologie a dus la schimbări fundamentale în
percepția noastră asupra sănătății și conservarea acesteia.
Ca orice ființă vie, omul nu se poate sustrage etapelor imuabile ale existenței:
naștere, creștere, maturizare, îmbolnăvire și moarte. Însă putem alege să ne
dezvoltăm optim, să ne îmbunătățim sănătatea, să întârziem îmbătrânirea și
să prevenim moartea prematură.
A fi sănătos nu înseamnă doar prevenirea apariției bolii și a efectelor
asociate acesteia. Conceptul de stare de bine trebuie abordat holistic pe
componentele sale fizică, psihică și emoțională, în vederea obținerii unei
adevărate calități a vieții.
Pe baza principiilor MTC, TIENS propune o filosofie a menținerii sănătății
susținută de patru concepte fundamentale: Detoxifierea, Reîmprospătarea,
Fortifierea și Echilibrarea organismului. TIENS a rafinat aceste concepte
cu biotehnologii de vârf pentru a dezvolta o serie de suplimente nutritive și
produse pentru sănătate sigure și eficiente, acționând ca furnizor de calitate
superioară în materie de wellness.
În acest catalog veți găsi o multitudine de informații importante despre vita
mine, minerale, antioxidanți și potențialul impact al acestora asupra sănătății,
greutății corporale și a stării de bine. Produsele TIENS sunt concepute pentru
a susține redobândirea echilibrului.

Detoxifiere
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Fortifiere

Reîmprospătare

TEORIA CELOR
CINCI ELEMENTE
Teoria celor cinci elemente a apărut în China în
perioada dinastiilor Yin şi Zhou (sec. XVI – 221
î.e.n.). Ea îşi are însă rădăcinile în vremuri străvechi,
când chinezul, fire contemplativă, observa şi nota
cele mai subtile schimbări ale naturii, orientânduşi viaţa şi activităţile în funcţie de acestea.
Cele cinci elemente indispensabile pentru menţi
nerea a tot ce este viu, reprezintă totodată şi stările
care stau la baza transformărilor din natură.
Relaţia de generare a unui element de către
elementul anterior:
z
z
z
z
z

Apa hrăneşte lemnul
Lemnul alimentează focul
Focul naşte pământul (cenuşa)
În pământ apar metalele
Metalul prin topire produce apa

Elementele de bază sunt:
LEMN, FOC, PĂMÂNT, METAL ȘI APĂ.

Conceptul primitiv al celor cinci elemente s-a
dezvoltat ulterior într-o teorie complexă, care
împreună cu teoria Yin – Yang a servit drept
metodă şi instrument teoretic pentru analizarea şi
înţelegerea tuturor fenomenelor.
În Medicina Tradițională Chineză (MTC), teoria
celor cinci elemente prezintă relația dintre
diferitele elemente din natură și forța vieții - „QI”,
a cărei curgere trebuie să fie echilibrată pentru
a menține sănătatea. Ea este aplicată pentru a
explica natura organelor deţinătoare de energie
şi a celor ce transportă energia, legăturile dintre
ele, precum şi relaţiile dintre om şi lumea naturală.
Fiecare dintre aceste elemente este legat de
anotimpuri, de emoții specifice, culori, simțuri
și organe din corpul nostru. Abordarea antică
chineză a îngrijirii de sine ne ajută să descoperim
cum să ne reechilibrăm sănătatea și bunăstarea,
observând corpul și urmând ritmul naturii.
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Sperăm să vi se pară interesant și inspirator!

ABORDAREA SEZONIERĂ
A NEVOILOR NUTRIȚIONALE
ELEMENTUL de LEMN
ANOTIMP - PRIMĂVARA
CULOARE - VERDE
ORGANE - VEZICA BILIARĂ,
FICAT

Ceai Antilipemic, Digest, Cordyceps,
Chitosan, Yi Kang, Wei Kang, Beauty Duo,
Vigor Shot, Multifibre

ELEMENTUL de FOC
ANOTIMP - VARA
CULOARE - ROȘU
ORGANE - INIMA, INTESTIN
SUBȚIRE

Calciu, Zinc, Kardi Forte, Spirulina, Huo Li
Kang (Extract din sâmburi de struguri),
Chitosan, Kangli/Uniwoman, Wei Kang,
Fizzy

ELEMENTUL de PĂMÂNT
ANOTIMP - TOAMNA
CULOARE - GALBEN
ORGANE - STOMAC, SPLINA

Ceai Antilipemic, Digest, Cordyceps, Yi
Kang, Spirulina, Kardi Forte, Calciu, Vigor
Shot, Multifibre

ELEMENTUL de METAL
ANOTIMP - TOAMNĂ TÂRZIE
CULOARE - ALB
ORGANE - INTESTIN GROS,
PLĂMÂNI

Ceai Antilipemic, Digest, Chitosan,
Cordyceps, Yi Kang, Zinc, Fizzy, Calciu, Vigor
Shot, Multifibre

ELEMENTUL de APĂ
ANOTIMP - IARNA
CULOARE - NEGRU
ORGANE - VEZICA URINARĂ,
RINICHI

Ceai Antilipemic, Digest, FOS, Zinc, Calciu,
Chitosan, Cordyceps,
Fizzy, Kardi Forte, Vigor Shot, Beauty Duo
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Detoxifierea
Curățarea organismului

Conceptul de echilibru al organismului înglobează, conform culturii chineze
de menţinere a sănătăţii, trei principii:
z

Detoxifiere

z

Reîmprospătare

z

Fortifiere

Primul pas către un corp sănătos este
deto
xifierea sau eliminarea toxinelor din
organism. Suntem deseori nevoiți să facem
faţă dietelor nesănătoase, stresului fizic şi
emoţional, poluării mediului în care trăim sau
schimbărilor climatice bruște. Toate acestea
ne pot creşte nivelul de toxine din organism,
provocând exces de colesterol, conservanţi
sau alte substanțe toxice, cu efect direct
asupra funcționării organelor vitale.
Există situaţii în care stilul de viaţă modern provoacă
dezechilibre, făcându-ne să consumăm prea multe
alimente bogate în colesterol şi prea puţine fructe şi
legume, corelate cu sedentarism sau activitate fizică
insuficientă. Aceste dezechilibre duc la depozitarea
substanţelor nocive pe vasele de sânge care, pe
termen lung se îngustează, ducând la apariția

hipertensiunii arteriale cu consecințele sale letale.
Factorii poluanţi din mediul înconjurător precum
gazele de eşapament, metalele grele, radiaţiile
emise de computere sau telefoane mobile sunt, de
asemenea, alţi contaminanţi simptomatici ai stilului
de viaţă contemporan.

Detoxifierea este procesul prin care toxinele
sunt eliminate începând din tractul digestiv,
organele interne, sistemul circulator și până
la nivel celular, pentru a permite organismului
să funcţioneze din nou la capacitate optimă.
Consultantul dumneavoastră TIENS vă poate
recomanda un plan individual pentru men
ţinerea şi redobândirea sănătăţii care vă va
îndeplini nevoile nutriţionale personale.
Prima etapă a acestui plan se concentrează pe
eliminarea substanţelor nocive din organism.

Ceai Antilipemic
Cutie de carton cu 40 plicuri x 1,5 g / plic = 60 g
Gynostemma pentaphyllum este o liană perenă
care creşte spontan în ţările asiatice, fiind folosită
atât în alimentaţie, cât şi în medicina tradiţională.
Cunoscută sub numele de „Jiao-Gu-Lan” este uneori
numită și „ginsengul din sud”, datorită similitudinii
anumitor efecte adaptogene cu cele ale ginsengului.
Extractele obţinute din Gynostemma pentaphyllum
conţin 82 de saponozide similare celor din ginseng
(care conține numai 20), precum şi aminoacizi,
vitamine şi oligoelemente. Extractul are activitate
antihiperlipidemică, hipocolesterolemiană, hipogli
cemică, de reglare a tensiunii arteriale, antiulceroasă,
antialergică, imunomodulatoare şi chiar antitumorală.
Studiile de laborator au demonstrat abilitatea
extractului de G. pentaphyllum de a induce creşterea
rezistenţei la efort. O atenţie specială merită acordată
faptului că această plantă poate rezista variaţiilor
materialului genetic (ADN), reface capacitatea proprie
de regenerare a celulelor, stimula refacerea celulelor
afectate de cancer, preveni reapariţia sau diseminarea
tumorilor, inhiba proliferarea celor mai multe tipuri de
celule canceroase şi fortifica sistemul imunitar.
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Lotusul (Nelumbo nucifera) este o plantă acvatică
perenă, larg răspândită și cultivată în Asia. Aproape
toate părţile plantei (seminţele, rizomii, frunzele şi
florile) sunt folosite ca ingrediente alimentare sau
utilizate în Medicina Tradiţională Chineză. Dintre
substanţele active ale frunzei, au fost identificate
mai multe flavonoide şi alcaloizi (nuciferină şi
derivaţi). „Ben cao gang mu”, compendiu remarcabil
al Medicinei Tradiționale Chineze redactat în secolul
al XVI-lea, menţionează utilizarea frunzelor pentru
slăbire. În prezent, frunzele de Lotus au devenit
populare ca ingredient al mai multor băuturi
destinate pierderii în greutate. Studiile au confirmat
faptul că substanțele active din frunze au efecte
hipolipidemice şi anti-obezitate, precum şi activitate
antibacteriană şi antivirală.
Rădăcina de Polygonum multiflorum este utilizată
în Medicina Tradiţională Chineză în tratamentul
hiperlipidemiilor, în steatoza hepatică nealcoolică şi
alte afecţiuni înrudite. Fracţiunile stilben-glicozidice,
hidrosolubile,
au
efecte
antiaterosclerotice,
consecinţă a capacităţii extractului de a reduce
nivelurile trigliceridelor plasmatice, ale colesterolului
total, colesterolului LDL şi VLDL; dintre acestea, efectul
cel mai intens s-a observat la nivelul trigliceridelor.
Antrachinonele din rădăcina de Polygonum

multiflorum inhibă resorbţia colesterolului și reduce
în mod semnificativ nivelul total al colesterolului
seric. Conţinutul bogat de lecitină al rădăcinii
poate preveni acumularea de colesterol în ficat și
retenţia serică de lipide. Studiile au demonstrat şi
alte efecte ale extractelor de P. multiflorum și anume
neuroprotectoare şi de îmbunătăţire a funcţiei
cognitive, de îmbunătăţire a memoriei şi a capacităţii
de învăţare şi chiar antiproliferative (potenţial
antitumoral).
Camellia sinensis, arborele de ceai, este o specie
bine cunoscută, ale cărei frunze sunt consumate
pe toate continentele sub forma uneia din cele
mai vechi băuturi din lume (ceaiul). Planta conţine
concentraţii ridicate de compuşi polifenolici numiţi
catechine. Aceştia au proprietăţi antioxidante, care
justifică beneficiile pentru sănătate ale frunzelor
sale. Cafeina, teobromina, teofilina, alcaloizi purinici
cu acţiune bine-cunoscută asupra sistemului
nervos central sunt de asemenea componente
importante ale ceaiului. Catehinele şi cafeina pot
stimula termogeneza, crescând astfel consumul de
energie al organismului. Există date ştiinţifice care
sugerează că, utilizat în mod regulat, ceaiul verde
previne cancerul de prostată şi de sân, atenuează
riscul de dezvoltare a aterosclerozei și reduce
incidenţa evenimentelor patologice cardiovasculare.
Majoritatea medicamentelor alopate destinate
reducerii colesterolului şi combaterii trombilor
nu pot fi administrate perioade îndelungate, din
cauza efectelor toxice sau adverse. Polifenolii din
ceai sunt compuși chimici naturali cu aceleaşi
proprietăţi dar, cu dovedite efecte antioxidante, ceea
ce îi recomandă drept noul favorit al industriei de
suplimente nutritive.
Cassia tora este o plantă asiatică din familia Fabaceae
(leguminoase). În Medicina Tradițională Chineză este
foarte apreciată pentru tratamentul hiperlipidemiei.
Seminţele conţin mai multe substanţe active, în
special derivaţi antracenozidici. Studii experimentale
au arătat faptul că extractele obţinute din seminţele
acestei specii reduc colesterolul total, colesterolul
„rău” (LDL) şi trigliceridele, crescând uşor colesterolul
„bun” (HDL), rezultatele fiind confirmate și de studii
efectuate pe pacienți diabetici. Seminţele de Cassia
tora sunt considerate medicament-aliment fiind
leacul tradiţional chinez cel mai popular pentru
slăbit.

TIENS Ceai pentru Controlul Metabolismului
Lipidic (Antilipemic) este un supliment
alimentar cu dublă acțiune, la nivel digestiv
și celular, util în reglarea nivelului lipidelor,
la persoanele cu hiperlipidemie sau
predispoziție la această boală. Produsul
are efect hipolipemiant, antiinflamator și
facilitează digestia. Conform Medicinei
Tradiționale Chineze, această combinație de
plante medicinale are efecte tonice asupra
splinei și stomacului, ajută la eliminarea
acumulărilor de resturi alimentare din tractul
digestiv prin creșterea motilității intestinale,
curăță vasele sanguine, scade colesterolul
seric și accelerează metabolismul lipidic.

Administrare:
A se consuma câte 1 plic.
Mod de preparare: A se infuza plicul în
500 ml de apă la temperatura de 70° C, timp
de 10 minute.
Precauţii: Produs nerecomandat copiilor.

Beneficii:

Recomandări:

z

Scade valorile lipidemiei și ale trigliceridelor

z

z

Previne acumularea de colesterol în ficat
și retenţia serică de lipide, accelerează
metabolismul lipidic (Cassia tora)

z

z

Reduce vâscozitatea sângelui, inhibă
proprietățile coagulante ale plăcilor de aterom
și agregarea plachetară

z

Reglează funcționarea splinei și a stomacului,
blochează retenția de apă (Nelumbo nucifera)

z

Efecte antiaterosclerotice, neuroprotectoare,
potenţial antitumoral (Polygonum multiflorum)

z

Stimulează tranzitul intestinal prin
normalizarea peristaltismului

z

Efect energizant, antioxidant și de regenerare
celulară (Camellia sinensis)

Supraponderabilitate și obezitate (indice de
masă corporală ≧ 25)
Hiperlipidemie, dezechilibre ale nivelurilor
trigliceridelor și colesterolului

z

Hipertensiune, tromboză, alte afecţiuni
cardiovasculare

z

Alimentație bogată în lipide sau glucide

z

Imunitate scăzută

z

Constipaţie cronică, colon iritabil (cu
manifestări de constipație), alte afecțiuni
intestinale

z

Diabet

FĂRĂ
GLUTEN

FĂRĂ
LACTOZĂ

FĂRĂ
NUCI

VEGETARIAN/
VEGAN
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Supliment Antioxidant
Yi Kang
Flacon cu 150 capsule x 0,376 g / capsulă = 56,4 g
Este binecunoscut faptul că fierul ruginește ca
urmare a contactului cu apa sau aerul, în diferitele
forme de agregare ale acestora, proces chimic numit
oxidare. Conform aceluiaşi principiu, fiecare celulă
din organism poate să „ruginească” în urma unui
proces de oxidare provocat de radicalii liberi, ceea ce
poate provoca apariţia mai multor boli şi accelerarea
procesului de îmbătrânire. Suplimentul antioxidant
Yi Kang este special conceput pentru menținerea
sănătății mecanismelor de regenerare celulară,
diferitele ingrediente acţionând sinergic. Produsul se
adresează, de asemenea, persoanelor afectate de boli
asociate „celor trei valori ridicate” – hiperlipidemia,
hiperglicemia și hipertensiunea, precum și pentru
prevenirea arterosclerozei, a infarctului miocardic şi
a senilităţii.
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Morcovul (Daucus carota) conţine betacaroten
(este una dintre cele mai bogate surse alimentare
ale acestui antioxidant natural), carotenoide (alfacaroten, luteină), derivaţi poliacetilenici cu 17 atomi
de carbon, polifenoli şi alfa-tocoferol (vitamina
E). Betacarotenul este un precursor al vitaminei A
(principala sursă alimentară a acestei vitamine) şi
are proprietăți în comunicarea intercelulară, efect
imunomodulator şi de protecţie a pielii împotriva
radiaţiilor ultraviolete. Prin efectele sale antioxidante,
betacarotenul reduce peroxidarea lipidelor şi leziunile
musculare induse de efortul fizic, ajutând sportivii
să tolereze mai bine eforturile intense. Derivaţii
poliacetilenici din morcov, benefici sănătății chiar
și în cantităţi foarte mici, au demonstrate activităţi
de interes biologic precum: efecte antiinflamatoare,
antiagregante
plachetare,
antitumorale
şi
antibacteriene. Carenţa vitaminei A măreşte riscul
de cancer gastric sau pulmonar. Posibilitatea de
îmbolnăvire cu aceste două tipuri de cancer este de
şapte ori mai mare la persoanele cu deficienţă de
vitamina A faţă de persoanele sănătoase.
Gynostemma pentaphyllum este o liană perenă care
creşte spontan în ţările asiatice, fiind folosită atât în
alimentaţie, cât şi în Medicina Tradiţională. Cunoscută
sub numele de „Jiao-Gu-Lan” este uneori numită și
„ginsengul din sud”, datorită similitudinii anumitor
efecte cu cele ale ginsengului. Extractele obţinute din
G. pentaphyllum conţin 82 de saponozide, precum şi
aminoacizi, vitamine şi oligoelemente. Extractul are
activitate antihiperlipidemică, hipocolesterolemiană,
hipoglicemică, de reglare a tensiunii arteriale,

antiulceroasă, antialergică, imunomodulatoare
şi chiar antitumorală. Studiile de laborator au
demonstrat abilitatea extractului de G. pentaphyllum
de a induce creşterea rezistenţei la efort. O atenţie
specială merită acordată faptului că această plantă
poate rezista variaţiilor materialului genetic (ADN),
reface capacitatea proprie de regenerare a celulelor,
stimula refacerea celulelor afectate de cancer,
preveni reapariţia sau diseminarea tumorilor,
inhiba proliferarea celor mai multe tipuri de celule
canceroase şi fortifica sistemul imunitar.
Camellia sinensis, arborele de ceai, este o specie
bine cunoscută, ale cărei frunze sunt consumate pe
toate continentele sub forma uneia din cele mai vechi
băuturi din lume (ceaiul). Planta conţine concentraţii
ridicate de compuşi polifenolici numiţi catechine.
Aceştia au proprietăţi antioxidante, care justifică
beneficiile pentru sănătate ale frunzelor sale. Cafeina,
teobromina, teofilina, alcaloizii purinici cu acţiune
bine-cunoscută asupra sistemului nervos central sunt
de asemenea componente importante ale ceaiului.
Catehinele şi cafeina pot stimula termogeneza,
crescând astfel consumul de energie al organismului.
Există date ştiinţifice care sugerează că, utilizat în mod
regulat, ceaiul verde previne cancerul de prostată şi
de sân, atenuează riscul de dezvoltare a aterosclerozei
și reduce incidenţa evenimentelor patologice
cardiovasculare. Majoritatea medicamentelor alopate
destinate reducerii colesterolului şi combaterii
trombilor nu pot fi administrate perioade îndelungate,
din cauza efectelor toxice sau adverse. Polifenolii
din ceai sunt compuși chimici naturali cu aceleaşi
proprietăţi dar, cu dovedite efecte antioxidante, ceea
ce îi recomandă drept noul favorit al industriei de
suplimente nutritive.
Vitamina C (acid ascorbic) este un bine cunoscut
antioxidant care contribuie la protejarea ţesuturilor
organismului de efectele dăunătoare ale radicalilor
liberi. Aceasta este implicată în sinteza colagenului şi a
aminoacizilor esenţiali în formarea proteinelor ţesutului
conjunctiv, în sinteza carnitinei (necesară pentru
procesarea celulară a acizilor graşi cu catenă lungă) şi
a unor neuromediatori şi hormoni peptidici. Prezenţa
vitaminei C în intestin facilitează absorbţia fierului.
Acidul ascorbic, împreună cu alţi antioxidanţi,
reduce stresul oxidativ şi traumele tisulare asociate
efortului fizic, ajutând sportivii să tolereze mai bine
antrenamentele intense.

Poluarea, maladia secolului XXI, este consecința negativă a
dezvoltării neraționale a societăţii contemporane. Termenul
cuprinde acele concepte care contravin unei vieți echilibrate
și armonioase: alimentație dezechilibrată și săracă în nutrienți
esențiali, aer viciat, apă și sol contaminate, nivel crescut al
radiațiilor emise de ultimele aplicații tehnologice. Toate, generează
o cantitate enormă de radicali liberi, care ne ”otrăvesc” corpul.
De aceea este extrem de important să ne suplimentăm alimentația
cu antioxidanți, substanțe capabile să neutralizeze efectele nocive
ale radicalilor liberi. Suplimentul Yi Kang, conține un complex
de antioxidanți naturali cu efect foarte puternic care întăresc
organismul și potențează capacitatea de regenerare celulară.

Administrare:
A se înghiţi câte 2 capsule de 3 ori pe zi, cu apă călduţă, cu
30 de minute înainte de mese.
Doza: 1 capsulă = 376 mg
Doze / flacon: 150
Valori/doză

VNR*

Pulbere de morcov (Daucus carota L.)

Ingrediente

150 mg

-

Extract din frunze de Gynostemma
Penthaphyllum (Jiaogulan)

22,5 mg

-

22 mg

-

7,5 mg

-

gypenoside
Frunze de ceai verde (Camellia sinensis)
polifenoli

7,35 mg

-

1,25 mg

50%

2,5 μg

-

6,0 mg

60%

FĂRĂ
GLUTEN

FĂRĂ
LACTOZĂ

FĂRĂ
NUCI

VEGETARIAN/
VEGAN

Beneficii:
z

Scade valorile lipidemiei, ale colesterolului
„rău” (LDL) și ale glicemiei

Reduce în mod eficace vâscozitatea sângelui,
inhibă proprietățile coagulante ale plăcilor de
aterom
Vitamine		
Drojdie îmbogățită cu crom
crom

Acid L-ascorbic (Vitamina C)

z

z

Îmbunătățește permeabilitatea și elasticitatea
vaselor capilare

z

Reduce riscul de dezvoltare a unei afecţiuni
cardiovasculare

z

Are efect hepato-protector și de regenerare a
celulei hepatice

z

Stimulează vindecarea plăgilor

z

Crește capacitatea de rezistenţă la hipoxie,
oxigenarea la nivel celular

z

Crește forţa fizică și capacitatea de efort fizic și
intelectual

*VNR: Valori nutriționale de referință

Proprietăți:
z
z

z

z
z
z
z

Antioxidant, neutralizează efectele nocive ale
radicalilor liberi
Conține derivaţi poliacetilenici cu 17 atomi
de carbon, benefici pentru sănătate chiar și în
cantități reduse
Gynostemma penthaphyllum conține 82 de
saponozide similare celor din ginseng (care
conține numai 20)
Sursă importantă de Vitamina A
Stimulează sinteza rapidă a proteinelor
Efect de regenerare celulară, contribuie la
încetinirea proceselor de îmbătrânire
Modulator al sistemului imunitar, crește
rezistența organismului împotriva agenților
patogeni

Recomandări:
z

Hiperlipidemie

z

Recomandat în alimentația diabeticilor

z

Hipertensiune sau alte afecţiuni cardiovasculare

z

Dietă cu exces de lipide sau glucide

z

Imunitate scăzută

z

Oboseală cronică

z

Activitate fizică sau intelectuală intensă

z

Sportivilor
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Supliment Revitalizant
Wei Kang
Flacon cu 30 capsule gelatinoase x 1,2 g / capsulă = 36 g
Vitamina E este reprezentată de izomerii
tocoferolului și tocotrienolului, ce au capacitatea
de a reacționa cu radicalii liberi din membranele
celulare și alte medii lipidice pentru neutralizarea
acestor radicali, împiedicând astfel oxidarea acizilor
grași polinesaturați. Deficitul de vitamină E are drept
consecință apariția stresului oxidativ. S-a constatat
că aportul alimentar de vitamină E este invers
proporțional cu riscul de deces de cauze cardiace,
prin inhibarea modificării oxidative a colesterolului
din lipoproteinele cu densitate mică (LDL sau
colesterolul „rău“).
Studii epidemiologice au evidențiat o relație
inversă între consumul de acid α-linolenic și boala
coronariană sau boala aterosclerotică a carotidei.
Acest acid gras întârzie procesul aterosclerotic
printr-o activitate antiinflamatoare și stabilizează
placa vulnerabilă. Cercetările de laborator au arătat
că acidul linolenic, ca și alți acizi grași, are efecte
antitrombotice, antiaritmice și de îmbunătățire
a sensibilității la insulină. Date epidemiologice
au evidențiat o relație inversă între consumul
de acid linoleic și mortalitatea cardiovasculară,
demonstrând un efect cardioprotector substanțial
al acestui acid gras. Acidul linoleic reduce nivelul
colesterolului total și al colesterolului LDL
(colesterolul „rău“), în comparație cu acizii grași
mono-nesaturați și cu cei saturați.
14

Uleiul de germeni de grâu este frecvent promovat
pentru creșterea forței, capacității de rezistență și
a vigorii. Au fost formulate mai multe teorii despre
posibilele efecte fiziologice ale uleiului de germeni
de grâu, printre care creșterea metabolizării
glicogenului și a consumului de oxigen.
Lecitina este o substanţă cu structură fosfolipidică
cu un rol important în protejarea celulelor nervoase
prin formarea aşa-numitei teci de mielină. Lecitina se
găseşte în alimente precum ouăle, somonul, carnea
slabă de vită sau boabele de soia, dar în cantități
insuficiente pentru asigurarea necesarului zilnic al
organismului. Lecitina reprezintă o sursă exogenă
majoră de colină, substanţă din creier implicată în
procesele fiziologice ale memorării. Există numeroase
cercetări care susţin rolul esenţial al lecitinei în
procesele de învăţare şi memorare. Acestea stau la
baza popularităţii lecitinei ca nutrient cu potenţial de
îmbunătăţire a activității cerebrale. Mai multe studii
au arătat că în cursul efortului fizic concentrația de
colină scade semnificativ, existând o corelație între
aceasta și performanța fizică. Lecitina administrată
cu o oră înaintea activității fizice asigură menținerea
concentrației optime de colină și performanță
susținută pe parcursul sesiunii de efort.
Betacarotenul este unul din cei mai cunoscuți
şi importanţi carotenoizi, substanţe naturale
răspunzătoare de culoarea galbenă, portocalie sau
roșie a florilor și fructelor. În organism, betacarotenul
este convertit în vitamina A, fiind unul dintre cei
mai eficienți și mai cunoscuți antioxidanți naturali.
Betacarotenul are proprietăți în comunicarea
intercelulară, efect imunomodulator şi de protecţie
a pielii împotriva radiaţiilor ultraviolete. Prin efectele
sale antioxidante, betacarotenul reduce peroxidarea
lipidelor şi leziunile musculare induse de efortul
fizic, ajutând sportivii să tolereze mai bine eforturile
intense. Carenţa vitaminei A măreşte riscul apariției
cancerului gastric, posibilitatea de îmbolnăvire cu
aceste tipuri de cancer fiind de şapte ori mai mare la
persoanele cu respectiva deficienţă.

Supliment alimentar pe bază de ulei din germeni de grâu,
lecitină și betacaroten, cu efecte benefice asupra sistemului
cardiovascular, de protecție față de efectele nocive ale
radicalilor liberi și al stresului oxidativ manifestat în cazul
efortului fizic intens. Germenii de grâu și uleiul din germeni
de grâu sunt sursele alimentare de origine vegetală cele
mai bogate în tocoferoli (vitamina E). Efectele benefice ale
uleiului de germeni de grâu sunt atribuite conținutului
ridicat de acizi grași polinesaturați, în special acid linoleic.

Administrare:
A se consuma câte o capsulă gelatinoasă o dată pe zi, în
timpul mesei de prânz

Doza: 1 capsulă = 12 g
Doze / flacon: 30
Ingrediente

În 2
capsule

În 3
capsule

Ulei de germeni de grâu:
- LA (acid linoleic)
- ALA(acid alfa-linolenic)
- Vitamina E

1200 mg
-640 mg
- 96 mg
- 9,6 mg

1800 mg
-960 mg
- 144 mg 80 - 120%
- 14,4 mg

Lecitina:
- Fosfatidilcolină

240 mg
- 120 mg

360 mg
- 180 mg

Beta-caroten

320 µg
480 µg
(160 µg
(240 µg
RE =vita RE =vita
mina A)** mina A)**

%VNR*

FĂRĂ
LACTOZĂ

20 - 30%

FĂRĂ
NUCI

*VNR: Valoare Nutrițională de Referință
** RE: Echivalența de retinol (Vitamina A)

Beneficii:
z

Reduce nivelul colesterolului hepatic și plasmatic

z

Efect antioxidant foarte puternic, combate
procesele celulare degenerative maligne

z

Combate formarea trombilor, aterosclerozei,
întăreşte pereţii vaselor sanguine

z

Protejează și stimulează regenerarea celulelor
hepatice

z

Susține buna funcționare a glandelor sexuale,
hipofizei, tiroidei și a glandelor suprarenale

z

Recomandări:
z

Afecțiuni hepatice cronice

z

Hiperlipidemie sau colesterol ridicat

z

Adjuvant în tratamentul afecțiunilor oncologice

z

Îmbunătățește fertilitatea prin stimularea
spermatogenezei

Ameliorează efectele nocive ale radioterapiei,
cobaltoterapiei și al citostaticelor

z

Libido scăzut, infertilitate

z

În suplimentarea dietei gravidelor pentru
dezvoltarea normală a fătului

z

Anemie

z

În perioada de sarcină

z

Eficient în condiții de suprasolicitare fizică
intensă, stres, potențează capacitatea de
contracție a mușchilor

z

Activitate fizică sau intelectuală intensă

z

Demenţă senilă, Alzheimer, boli cerebrale
degenerative

z

Facilitează oxigenarea celulară la nivel cerebral,
îmbunătățește capacitatea de memorare

z

Adjuvant în cazul diferitelor afecțiuni oculare
cauzate de deficiența vitaminei E

z

Preîntâmpină afecțiunile cerebrale degenerative

z

Bază pentru măștile faciale dermato-cosmetice
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Chitosan
Flacon cu 100 capsule x 0,25 g / capsulă = 25 g
Chitosanul este un polizaharid cationic biocompatibil
şi biodegradabil, obţinut prin deacetilarea chitinei,
care la rândul său este un polizaharid natural extras
din cochiliile crustaceelor. Din punct de vedere
chimic, chitosanul este o substanţă similară celulozei,
fibră vegetală binecunoscută. După celuloză, chitina
reprezintă cel mai abundent biopolimer din lume.
Chitosanul poate fi hidrolizat de unele enzime
digestive ale omului, dar în cea mai mare parte
rămâne nedigerat. Se presupune că o parte din
chitosan poate fi absorbită după transformarea sa
în oligozaharide de către chitosanaza secretată de
bacteriile intestinale sau de către lizozimul din fluidul
intestinal, mecanismul explicând dubla acțiune, atât
la nivel digestiv, cât și celular.
În prezent, chitosanul este studiat și utilizat pentru
potenţiale aplicații într-o largă varietate de domenii.
În ultima perioadă există tot mai multe cercetări
care urmăresc utilizarea chitosanului ca adjuvant
în obţinerea diverselor vaccinuri, administrate oral
sau pe alte căi. Mai mult, NASA folosește chitosanul,
pentru a stimula creșterea plantelor în condiții de
impon
derabilitate și lumină artificială. Datorită
efec
telor sale antibacteriene și proprietăților hipo
alergenice, armatele din SUA și Marea Britanie folosesc
pansamente speciale cu chitosan, aplicate pe răni
deschise, în teatrele de luptă din Afganistan și Iraq.
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Studiile clinice care au evaluat efectele chitosanului
au arătat că, utilizat cel puţin 4 săptămâni, acesta
poate determina o reducere a greutăţii corporale de
1,3-1,7 kg, o reducere a colesterolului total (cu cca.
0,2 mmoli/L) şi o scădere a tensiunii arteriale sistolice
şi diastolice. Dozele orale de până la 6,75 g pe zi sunt
considerate sigure. Un alt studiu clinic pe pacienţi
diabetici a arătat că, utilizat timp de 3 luni (750 mg,
de 3 ori pe zi), pe lângă efectele benefice asupra
greutăţii corporale şi colesterolului, chitosanul creşte
sensibilitatea la insulină.

Doza: 1 capsulă = 250 mg

Chitosanul s-a dovedit eficace în creşterea capacităţii
imune. Co-administrat cu antigeni proteici, el modifică
preluarea şi distribuirea antigenului relevant şi
stimulează eliberarea citokinelor reglatoare asociate
stimulării antigenice specifice în perioada imediat
următoare alimentării. Antigenii co-administraţi oral
sau încapsulaţi împreună cu chitosanul au prezentat
răspunsuri la nivelul mucoasei şi răspunsuri umorale
sistemice îmbunătăţite, deşi mecanismul este puţin
înţeles. În plus, chitosanul poate activa leucocitele in
vitro şi in vivo, cu efecte diferite în funcţie de statusul
metabolic al celulei.
Chitosanul prezintă puternice efecte antimicrobiene
împotriva unei varietăţi de organisme patogene.
Numeroase studii au fost efectuate privind efectele
antimicrobiene, antifungice şi antivirale ale
chitosanului şi derivaţilor săi. De altfel, chitosanul
este aplicat sub formă de spray pe fructe şi legume
(cum ar fi tomatele sau căpşunile), pentru a le
prelungi perioada de valabilitate.
De asemenea, atât chitosanul, cât şi chitina (în doze
mari) au efecte gastroprotectoare şi de promovare
a cicatrizării ulcerelor gastroduodenale. Chitosanul
(100-400 mg/kg, de două ori pe zi) a accelerat în
mod marcat cicatrizarea ulcerelor cronice gastrice.
Efectele gastroprotectoare şi antiulceroase ale
chitosanului (400-500 mg/kg, de 2 ori pe zi), au fost
tot atât de potente ca şi cele ale medicamentului
antiulceros sucralfat (500 mg, o dată sau de 2 ori pe zi)
şi chiar superioare cimetidinei (100 mg/kg, o dată sau
de două ori pe zi). Cu referire la sistemul digestiv,
menționăm recomandarea acestuia pentru o largă
gamă de afecțiuni, precum: reflux gastric, sindromul
colonului iritabil, dezechilibre ale florei microbiene
intestinale, constipație.

Chitosanul [(1-4) Amino-2-Deoxy-beta-D-Glucan] este o
polizaharidă obţinută din chitină, substanță ce intră în
componența exoscheletului crustaceelor (crabi, creveți,
homari, etc.) și al anumitor specii de insecte. Chitosanul,
numit și „magnetul grăsimii”, este o fibră alimentară
nedigerabilă, fiind similar chimic celulozei sau fibrelor
vegetale. La fel ca şi fibrele, dar cu efect mult mai
puternic, chitosanul acţionează asupra lipidelor la nivel
intestinal, blocând absorbția acestora prin compactarea
grăsimilor într-o masă prea mare pentru a fi digerată.
Chitosanul poate „lega” de până la de şase ori greutatea
sa în grăsimi, facilitând eliminarea acestora din sistemul
digestiv. Rezultatul constă în reducerea masei de lipide
și colesterol asimilate (implicit a numărului de calorii),
fiind extrem de eficient în reducerea greutății corporale.
Utilizat cel puţin 4 săptămâni, chitosanul determină
reducerea greutăţii corporale, a colesterolului total şi a
tensiunii arteriale. De asemenea, crește imunitatea și are
efecte antimicrobiene și gastroprotectoare.
În prezent, chitosanul este considerat de nutriţionişti
ca fiind „al şaselea element esenţial pentru viaţă”, după
proteine, glucide, lipide, minerale şi vitamine.

Administrare:
A se consuma câte 2 capsule de 2 ori pe zi, cu apă
călduţă, dimineața și seara pe stomacul gol.

FĂRĂ
GLUTEN

FĂRĂ
LACTOZĂ

FĂRĂ
NUCI

Precauţii: Produs nerecomandat copiilor.

Beneficii:
z

Blochează absorbţia lipidelor, compactându-le
într-o masă nedigerabilă, reduce semnificativ
nivelul colesterolului total

z

Reduce greutatea corporală

z

Accelerează tranzitul intestinal și reduce riscul
constipaţiei

z

Efect de cicatrizare a ulcerelor gastroduodenale

z

Reduce tensiunea arterială sistolică și diastolică

z

Întărește funcția pancreatică, creşte secreția
de insulină, scade nivelul glicemic
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Recomandări:
z

Cure de slăbire

z

Ulcere gastroduodenale sau alte afecțiuni
gastrice

z

Întărește sistemul imunitar

z

Puternic efect antioxidant și detoxifiant

z

Hipertensiune arterială

z

Facilitează eliminarea metalelor grele (mercur,
plumb, cadmiu), a gudroanelor, pesticidelor și
a alcoolului

z

Diabet

z

Imunitate scăzută

z

Afecțiuni hepatice cronice

z

Tratamentul adjuvant al chimioterapiei,
radioterapiei și cobaltoterapiei

z

Efecte antibacteriene, hemostatice şi cicatrizante

z

Efect hepatoprotector și hepatostimulator

Extract din Seminţe
de Struguri Huo Li Kang
Flacon cu 60 capsule x 0,52 g / capsulă = 31,2 g
Extractul din seminţe de struguri are efecte
benefice împotriva proceselor fiziopatologice din
bolile cardiovasculare. În studii non-clinice aceste
produse au redus nivelul colesterolului plasmatic
şi al LDL (colesterolul „rău“), plăcilor aterosclerotice,
precum şi progresul cancerelor prin mecanisme
care implică modificări în proliferarea celulară,
apoptoză şi inflamaţie. Numeroase experimente au
demonstrat existenţa unor efecte cardioprotectoare
ale extractelor din semințe de struguri. Unele date
experimentale sugerează că efectele benefice
cardioprotectoare sunt independente de efectele
antioxidante ale extractelor. Extractele de sămânţă
de struguri au demonstrat în modele non-clinice şi
efecte hepatoprotectoare, anticarcinogenice (de
prevenire a apariţiei cancerului) şi antidiabetice.

Doza: 1 capsulă = 520 mg
Doze / flacon: 60
Ingrediente
Fructooligozaharide din cicoare
Extract din semințe de struguri

Valori/doză

VNR*

259 mg

-

54,25 mg

-

51,54 mg

-

resveratrol

2,71 mg

-

Extract de piper negru
piperină

6 mg
1,8 mg

-

- proantocianidine oligomerice

Vitamine		
Acid L-ascorbic (Vitamina C)

40,0 mg

300%

*VNR: Valori nutriționale de referință

simptomele insuficienţei venoase cronice mai
rapid şi pentru o durată mai mare decât diosmina
(450 mg/zi, 30 zile).
Un studiu clinic pe 100 de subiecţi sănătoşi din
punct de vedere oftalmologic a demonstrat că un
extract de sămânţă de struguri (200 mg/zi, timp
de 5 săptămâni) îmbunătăţeşte adaptarea vizuală
la lumina de intensitate redusă (vederea pe timp
de noapte).
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Într-un studiu clinic pe 32 de pacienţi diabetici
expuşi unui risc ridicat de evenimente cardio
vas
culare, un extract de seminţe de struguri
administrat 4 săptămâni a îmbunătăţit semnificativ
markerii inflamaţiei şi glicemiei, sugerând un rol
terapeutic în reducerea riscului cardiovascular.
Mai multe alte studii randomizate, au identificat
efecte benefice pentru extractele de sămânţă de
struguri în retinopatia diabetică (o afecţiune a
ochilor cauzată de diabet) şi în fragilitatea vasculară
(fragilitatea vaselor mici de sânge).
Un studiu clinic dublu-orb, pe 92 de subiecţi cu
insuficienţă venoasă periferică a constatat că proanto
cianii din sămânţa de strugure (300 mg/zi, timp de
28 de zile) au fost eficace la 75% din pacienţi.
Tratamentul a ameliorat simptomele insuficienţei
venoase (durere, parestezii, crampe nocturne,
edeme) cu peste 50%. Într-un alt studiu dubluorb, randomizat, pe 50 de paciente, un extract din
semințe de struguri (150 mg/zi, 30 zile) a redus

Mai multe studii epidemiologice sugerează că o
cantitate redusă de resveratrol conţine cantităţi
semnificative de polifenoli (proantociani,
resveratrol), și poate reduce incidenţa anumitor
afecţiuni neurologice legate de vârstă, cum ar fi
degenerarea maculară şi demenţa. Studii nonclinice au sugerat şi existenţa unor efecte benefice
asupra sistemului nervos ale extractelor din
semințe de struguri. Diferite studii experimentale
au sugerat de asemenea că utilizarea pe termen
lung a suplimentelor cu polifenoli îmbunătăţeşte
performanţa cognitivă.

Resveratrolul este un polifenol cu acțiune puternic
antioxi- dantă, deosebit de benefic în menținerea
sănătății, sau ca adjuvant în tratarea diferitelor
afecțiuni cronice. Substanța se găsește în cea mai mare
concentrație în semințele (60-70%), coaja (28-30%) și
pulpa (10%) strugurilor negri dar și în fructele de culoare
închisă precum afine, coacăze, mure. Resveratrolul a intrat
în atenția cercetătorilor odată cu explicarea „paradoxului
francez”: deși au o alimentație hiperlipidemică și bogată
în colesterol, francezii au una dintre cele mai reduse
incidențe ale bolilor cardiovasculare, aceasta datorită
consumului regulat de vin roșu, ce conține resveratrol.
Numeroase cercetări au demonstrat pentru resveratrol,
efecte antioxidante superioare celor ale altor antioxidanţi
cunoscuţi, cum ar fi vitaminele C, E sau betacarotenul.

Administrare:
A se consuma 1-2 capsule, de 3 ori pe zi, după
mesele principale (până la 6 capsule pe zi).
Precauții: Produs nerecomandat copiilor sau
femeilor însărcinate.
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Piperina - un bio-potențiator natural
În ciuda abundenței lor în semințele de struguri, unii antioxidanți ar putea
fi slab absorbiți în sânge. Ca urmare, este posibil să pierdem avantajele lor
pentru sănătate. Piperul negru conține compusul bioactiv numit piperină,
un alcaloid, care s-a dovedit că îmbunătățește sănătatea datorită
calităților sale antioxidante și antiinflamatorii.
Cel mai semnificativ beneficiu poate fi capacitatea
sa de a stimula absorbția unor antioxidanți.
Alăturând antocianine de struguri și
piper negru, le sporim efectele.
Cercetările arată că piperina
facilitează trecerea antocianinelor
prin peretele intestinal în fluxul
sanguin și traversează bariera
hematoencefalică.

Beneficii:
z

Reduce nivelul colesterolului plasmatic
şi al LDL (colesterolul „rău“), favorizează
metabolismul lipidic

z

Inhibă agregarea plachetară şi scade
vâscozitatea sângelui

z

Hipertensiune

z

Efecte hepatoprotector, anticarcinogenic (de
prevenire a apariţiei cancerului), antidiabetic

z

Tratamentul sechelelor post-infarct

z

z

Favorizează eliminarea renală a acidului uric

Diabet și complicații asociate (retinopatia
diabetică, arteriopatii periferice, ateroscleroză)

z

Acțiune antivirală

z

Varice și tromboze

z

Protejează sistemul cerebral – previne
moartea celulelor neuronale și reduce astfel
riscul unor afecțiuni neurodegenerative
precum Alzheimer, Huntington și Parkinson

z

Litiaza renală cu urați, hiperuricemie, gută

z

Infecții virale cu virus gripal, herpetic,
papilomavirus

z

Adjuvant în profilaxia hepatitelor de tip A, B, C

Recomandări:
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Digest
Cutie cu 90 tablete x 0,4 g / tabletă = 36 g
Bifidobacteriile sunt componente benefice
ale microflorei intestinale. Un număr ridicat al
acestor microorganisme la nivelul intestinului
se asociază cu beneficii pentru sănătate atât în
cazul sugarilor, cât şi al adulţilor. Bifidobacteriile
inhibă creşterea bacteriilor patogene, modulează
sistemul imun, produc enzime digestive, reprimă
activitatea rotavirusurilor, refac integritatea
microflorei intestinale în urma antibioterapiei
sau în urma diareii asociate antibioticelor, au
efecte anticarcinogene şi antidiareice, atenuează
intoleranţa la lactoză şi reduc nivelurile
colesterolului. Două dintre cele mai importante
specii de bifidobacterii sunt Bifidobacterium bifidus
şi Lactobacillus acidophilus, ambele conținute în
produsul Digest Natural.
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Inulina este o fibră alimentară care aduce
numeroase beneficii organismului, datorită
proprietăților sale prebiotice. Ea acționează mai
mult decât o simplă fibră alimentară, contribuind
la hrănirea bacteriilor intestinale benefice
digestiei, asigurând un bun tranzit intestinal,
cu rol de prevenție în apariția cancerului de
colon. Deși este dulce, această fibră alimentară
nu este digerată de organism, astfel încât poate
fi consumată de persoanele cu diabet. Inulina
este și o importantă sursă de energie, care
facilitează absorbția de vitamine și minerale,
precum creșterea asimilării calciului, favorizând
o bună sănătate a oaselor. Totodată, scade nivelul
colesterolului și al trigliceridelor, facilitând o
bună circulație sangvină. Consumul de inulină
favorizează întărirea sistemului imunitar și scade
riscul apariției diareii sau a constipației.
Pectina reprezintă un polizaharid hidrosolubil,
prezent în mod natural în plante, în special în
fructele coapte. Pectina din mere reprezintă
principala sursă de fibre alimentare a acestor
fructe. Cercetările ştiinţifice au arătat că pectina
din mere influenţează considerabil microflora
intestinală, deoarece ea are acţiune bacteriostatică
asupra speciilor de Staphylococcus aureus,
Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa şi
Escherichia coli. S-a demonstrat că pectina din măr
este utilizată de bifidobacteriile din intestin, iar la
adulţii sănătoşi care au consumat pectină de mere

s-a observat o creştere a numărului bacteriilor din
genul Bifidobacterium şi Lactobacillus în fecale.
Pectina din măr nu este digerată de enzimele
intestinale; ea nu este absorbită la nivelul
intestinului subţire, ci trece direct în colon unde
este metabolizată de unele bacterii cum sunt
bifidobacteriile, producând acizi graşi cu catenă
scurtă.
Seminţele de in reprezintă cea mai bogată
sursă cunoscută de lignani. Secoisolariciresinol
diglucozida este principalul lignan din aceste
seminţe, reprezentând peste 95% din totalul
lignanilor din sămânţă. Lignanii prezintă multiple
beneficii pentru sănătate: contribuie la prevenția
bolilor cardiovasculare, a hipercolesterolemiei,
a simptomelor asociate menopauzei, precum
şi a unor forme de cancer (de sân, prostată
şi colon). Semințele de in ajută digestia și
normalizează tranzitul intestinal, fiind indicate
în caz de constipație, boli inflamatorii intestinale
sau în cazul sindromului colonului iritabil, datorită
mucilagiilor care reduc digestibilitatea grăsimilor
şi aportul de calorii. Semințele de in conțin de cel
puțin două ori mai mult Omega 3 comparativ cu
peștele și sunt bogate în fibre, vitamine, minerale,
fitonutrienți și antioxidanți.
Fructul de anason (Pimpinella anisum L.) este
utilizat în mod tradiţional în Europa sub formă de
infuzie pentru tratamentul mai multor simptome,
în special al tulburărilor dispeptice (indigestie), al
balonării şi al flatulenţei (asociate cu modificarea
florei intestinale). Anasonul conține vitamina
A, complexul B (B1- B6), vitamina C, calciu,
fosfor, potasiu, sulf, fier, fitonutrienți și proteine.
Anasonul are acțiune benefică asupra splinei, este
diuretic și antiinflamator.

Supliment alimentar ce conţine bifidobacterii şi
fibre alimentare prebiotice, într-o formulă special
concepută pentru a stimula digestia, disponibil
sub formă de tablete cu acţiune imediată. Fibrele
alimentare prebiotice acționează complementar
și sinergic cu bifidobacteriile, favorizând
dezvoltarea și acțiunea acestora la nivelul
intestinului gros. Pe lângă favorizarea secreţiilor
gastrice şi a enzimelor proteolitice, Digest Natural
ameliorează durerile gastrice provocate de
indigestie și alte afecțiuni gastrointestinale.

Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium lactis

Administrare:

10 mg (1x109 CFU*)
10 mg (1x109 CFU*)
12 mg

A se înghiţi câte 2 tablete de 3 ori pe zi, după
masă.

*CFU: Unitatea Formatoare de Colonii.

Beneficii:
z

Sprijină funcţia digestivă și ameliorează
confortul intestinal

z

Echilibrează flora intestinală și stimulează
dezvoltarea bacteriilor benefice în colon

z

Ameliorează durerile gastrice provocate de
indigestie

z

Reduce pH-ul intestinal, stimulează tranzitul și
previne constipaţia

z

Îmbunătăţeşte sintetizarea vitaminelor din
grupul B

z

Reduce pofta de mâncare prin apariția
senzaţiei de saţietate

z

Reduce absorbţia de zahăr și lipoproteinele de
joasă densitate din sânge

z

Stimulează peristaltismul intestinal, combate
balonările și colicile

z

Stimulează funcția pancreatică

z

Poate inhiba producția celulelor canceroase și
preveni apariția cancerului de colon
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Recomandări:
z

Constipație, sindrom de colon iritabil, tranzit
intestinal deficitar

z

Colite și enterocolite microbiene sau toxice

z

Floră intestinală dezechilibrată

z

Indigestie, balonare și flatulențe

z

Adjuvant în tratamentul parazitozelor
intestinale

z

În dieta cancerului la nivel intestinal

Kardi Forte cu Ulei de krill
şi Ginkgo Biloba
Cutie de carton cu 30 capsule x 0,832 g / capsulă = 25 g
Krill-ul este o specie de crustacee semitransparente,
asemănătoare creveților, prezentă din abundență
în toate oceanele lumii, dar în special în Oceanul
Antarctic. Pescuitul krill-ului ca sursă de hrană se
practică încă din anii 1800, posibil chiar mai de
timpuriu în Japonia, unde acesta este considerat o
delicatesă.
TIENS Kardi conține krill recoltat exclusiv din Oceanul
Antarctic, locul cu cea mai curată apă a planetei,
fiind produsul cu cea mai pură sursă de omega-3
de proveniență marină. Recoltarea krill-ului se face
cu ajutorul unei ecotehnologii patentate, ce elimină
complet impactul negativ asupra mediului, iar pentru
păstrarea nealterată a calităților sale superioare,
extragerea uleiului se face imediat după procesare.
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.
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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, conținuți din abundență în uleiul de krill,

sunt esențiali bunei funcționări a organismului, sprijină
sănătatea sistemului cardiovascular, cresc imunitatea și
contribuie la menținerea acuității vizuale.
Ginkgo Biloba este o plantă de referință în medicina
tradițională chineză. Pentru aplicații medicinale se
utilizează învelișul sâmburelui, precum și frunzele.
Are o serie întreagă de calități medicinale, cum ar
fi: expectorant, sedativ, antifungic, antispasmodic,
vasodilatator, antiinflamator, antibiotic, vermifug.
Extractul de Ginkgo are acțiune asupra tulburărilor de
circulație sanguină la nivelul creierului și extremităților,
ameliorând astfel metabolismul energetic la nivel
cerebral prin creșterea captării glucozei și a oxigenului la
nivel molecular. La nivel ocular mărește acuitatea vizuală
și inhibă factorul de activare a trombocitelor, ceea ce
reduce tendința de coagulare a sângelui.

TIENS Kardi este unicul supliment nutritiv pe bază de
ulei de krill antarctic (Euphausia Superba), o specie
de crustacee ce oferă atât acizi grași omega-3 în
formă fosfolipidică, perfect asimilabilă de organism,
cât și astaxantină, un foarte puternic antioxidant.
Acizii omega-3 în formă fosfolipidică din uleiul
de krill se dispersează rapid în sistemul digestiv,
fiind complet asimilați de către organism datorită
biodisponibilității sporite. De asemenea, nu lasă gust
neplăcut sau senzaţie de reflux gastric, comparativ
cu acizii grași sub formă trigliceridică prezenți în
majoritatea suplimentelor cu ulei de pește.

Administrare:
A se consuma câte 1-2 capsule pe zi în
timpul meselor principale.
Precauții: Produs nerecomandat persoanelor
alergice la ingredientele de origine marină
sau la alte ingrediente din compoziție.

Beneficii:
z

Scade nivelul colesterolului și al trigliceridelor
serice, reducând factorii de risc cardiovascular

z

Traversează bariera hemato-encefalică (sângecreier) și protejează sistemul nervos central de
efectele nocive ale radicalilor liberi

z

Susține funcția cerebrală și îmbunătățește
memoria

z

Îmbunătățește acuitatea vizuală

z

Protejează ficatul de stresul oxidativ

z

Reduce inflamațiile și menține sănătatea și
mobilitatea articulațiilor

z

Oferă o sursă bogată de antioxidanți
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Recomandări:
z

Afecțiuni ale sistemului cardiovascular,
hipertensiune

z

Hiperlipidemie sau colesterol ridicat

z

Adjuvant în bolile cerebrale degenerative

z

Imunitate scăzută

z

Afecțiuni oculare

z

Efort fizic și intelectual intens

z

Inflamații articulare

Reîmprospătarea
Echilibrarea funcțiilor organismului

Conceptul de echilibru al organismului înglobează, conform culturii chineze
de menținere a sănătății, trei principii:
z

Detoxifiere

z

Reîmprospătare

z

Fortifiere

Organismul are nevoie de o nutriţie echili
brată pentru reglarea funcţiilor tuturor
sistemelor, la fel cum o maşină are nevoie
de întreţinere regulată pentru funcţionare
optimă pe toată durata de exploatare.
Atât Medicina Tradiţională Chineză, cât
şi medicina occidentală converg asupra
importanţei pe care nutriţia echilibrată o
are pentru organism în scopul menţinerii
sănătăţii, creşterii imunității şi prevenirii
proceselor de îmbătrânire.
Medicina Tradiţională Chineză susţine
principiul potrivit căruia dacă organismului
i se atribuie în mod corespunzător energia

celor cinci elemente ale cosmosului
(metal, apă, lemn, foc, pământ), acesta
îşi va menţine echilibrul şi sănătatea. În
cazul apariției unui dezechilibru, unul
dintre organe poate deveni disfuncţional.
Toate sistemele organismului - digestiv,
circulator, respirator, urinar, endocrin,
funcționează în strânsă intercorelare. Un
singur organ nu poate îndeplini toate
funcţiile corpului, prin urmare toate trebuie
să acţioneze sinergic pentru menţinerea
echilibrului. Un singur organ disfuncţional,
va afecta, direct sau indirect, activitatea
tuturor celorlalte.

Cordyceps
Flacon cu 100 capsule x 595 mg / capsulă = 59,5 g
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Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. reprezintă o ciupercă
ascomicetă parazită care creşte pe larvele unor lepidoptere
(fluturi, molii), în regiunile muntoase din China şi Tibet.
Larva gazdă pe care creşte ciuperca este imatură şi se află
la cca. 10 cm sub suprafaţa solului. Pe măsură ce ciuperca
se apropie de maturitate, ea consumă peste 90% din larva
infestată, mumificând-o. Larvele sunt atacate la sfârșitul
toamnei, la începutul verii anului următor acestea fiind
ucise, pentru ca falsul „corp de fructificaţie” să iasă afară
din capul acesteia. Denumirea chineză de „Dong-ChongXia-Cao” înseamnă „iarna vierme, vara iarbă”, sugerând
aceste aspecte ale ciclului de viaţă al fungului. Produsul
denumit în mod obişnuit “Cordyceps” este practic
complexul format din ciupercă şi resturile insectei moarte,
mumificate, fiind folosit de milenii în scopuri medicinale
în China, Japonia şi alte ţări asiatice. În prezent, Cordyceps
sinensis este utilizat de milioane de persoane din China
pentru efectul revigorant, de reducere a oboselii,
ca şi pentru tratarea diferitelor probleme medicale.
Principalele substanţe active identificate până în prezent
din Cordyceps sunt 3’-deoxiadenozina (identificată iniţial
sub numele de cordycepină) şi d-manitolul (identificat
iniţial ca acid cordycepic).
Cordyceps a ajuns în centrul atenţiei la nivel mondial
în anul 1993, când trei atlete din China au doborât
recorduri la competiţiile de alergare de 1.500, 3.000 şi
10.000 de metri. Antrenorul a atribuit succesul lor unei
diete bazate pe Cordyceps, fapt care a sugerat că, de
fapt, Cordyceps ar contribui la îmbunătăţirea capacităţii
de exerciţiu fizic la atleţi.
Trei studii clinice au demonstrat că asocierea Cordyceps
sinensis cu terapia imunosupresivă convenţională
la pacienţii cu transplant renal se asociază cu rate
similare ale eficacităţii terapiei imunosupresive, dar cu
rate semnificativ mai reduse ale reacţiilor adverse. De
asemenea, în aceste studii s-a observat că asocierea
Cordyceps sinensis alături de terapia imunosupresivă
asigură protecţia funcţiei renale, stimulează funcţia
hematopoietică, îmbunătăţeşte hipoproteinemia şi
hiperlipidemia şi reduce riscul de infecţie.
Numeroase studii confirmă potenţialul Cordyceps de a
preveni sau vindeca numeroase afecţiuni. Cordyceps are
o îndelungă tradiţie (în China) de utilizare în tratamentul
infecţiilor respiratorii şi al cancerului. Cercetările au
demonstrat existenţa unor efecte antitumorale şi,
respectiv activitate citotoxică directă pe diferite linii de
celule (ascita Ehrlich, fibrosarcom meth-A, limfom EL-4,
melanom B16 etc.). Activitatea citotoxică este selectivă,
în sensul că deşi se manifestă asupra liniilor celulare
tumorale, nu s-a manifestat şi asupra celulelor normale.
Efecte antiinfecţioase şi antitumorale se explică, cel
puţin în parte, prin efectele imunomodulatoare ale
produsului. Mai multe studii au demonstrat capacitatea
Cordycepsului sau a unor extracte obţinute din acesta
de a stimula diverse componente ale sistemului imun

(stimularea fagocitozei, creşterea producţiei anumitor
interleukine şi a TNF-alfa etc.). Efectele Cordycepsului
sunt bidirecţionale, în sensul că poate induce şi
imunosupresie, efecte utile în cazul afecţiunilor
autoimune şi al transplantului de organe. Studii recente
au evidenţiat capacitatea Cordycepsului de a promova
recuperarea în urma leucemiei induse de radiaţii, ca şi în
urma leucopeniei induse de medicamentul antitumoral
Taxol. De asemenea, Cordyceps a demonstrat proprietăţi
hipoglicemiante şi de reglare a sensibilităţii la insulină,
hipocolesterolemiante, de modelare a steroidogenezei,
vaso-relaxante, antioxidante, reno- şi hepatoprotectoare.

Ingrediente principale:
Acidul cordyceptic, una dintre principalele substanțe
active ale Cordycepsului este un puternic antioxidant, ce
elimină radicalii liberi și întârzie îmbătrânirea celulelor.
Are rol diuretic, de creștere a tensiunii osmotice a
plasmei, efect antitrombotic și vasodilatator, facilitând
diminuarea presiunii intracraniene. Este foarte indicat în
cazurile de hemoragie craniană sau tromboză cerebrală.
Polizaharidele cordicepice au multiple funcții de
reglare a imunităţii, fiind benefice în tratamentele
adjuvante de stimulare a imunității grav deprimate de
afecțiuni precum cancer sau HIV. Până în prezent au fost
identificate trei tipuri de polizaharide cordycepice cu
funcţie anti-tumorală, ce induc creşterea nivelului de
imunoglobulină IgG. Puternicul efect antioxidant previne
procesele oxidative și degenerative. Polizaharidele
îmbunătăţesc microcirculaţia şi scad tensiunea arterială,
au efect anticoagulant, accelerează refacerea epiteliului
şi eritropoeza, scad glicemia și, foarte important, au
efecte antivirale dovedite.
Cordycepinul are efect farmacologic dovedit în îmbună
tăţirea circulaţiei sangvine și a irigării inimii şi creierului.
Ribonucleozidele, ce includ uridina, adenozina,
reglează secreţia glandei suprarenale şi prin intermediul
acesteia, mediază hormonal funcţionalitatea întregului
organism. În tratamentele clinice, adenozinele sunt
administrate pentru reglarea şi îmbunătăţirea circulaţiei
la nivelul inimii, creierului şi rinichilor, precum şi pentru
creşterea imunităţii.
Dipeptidele, până în prezent fiind identificate şase
tipuri, induc, potrivit cercetărilor farmacologice recente,
un răspuns fiziologic de creştere a imunităţii în sens
antitumoral, prin dipeptida L-Gly-L-Pro.
SOD (superoxid dismutaza) și seleniul au proprietăţi anti
cancerigene şi antioxidante fiind potențatoare imunitare.
Vitaminele A, B1, B2 şi E întârzie procesele oxidative,
menţin în parametri normali activitatea sistemului
nervos, stimulează diureza, reduc presiunea sangvină,
combat oboseala.
Cordyceps mai conține 20 de tipuri de aminoacizi
(dintre care 8 esențiali), acizi graşi polinesaturați,
diferiţi alcaloizi, steroli, enzime și altele.

Cordycepsul este una dintre cele mai rare și mai apreciate
ciuperci, folosite în Medicina Tradițională Chineză de
mii de ani. Cu origini în zonele înalte şi reci ale Tibetului,
Cordycepsul lasă impresia unei vieţuitoare misterioase, cu
aspect de vierme de mătase în perioada iernii și de plantă
asemănătoare cu frunza de praz în perioada verii. Cercetări
farmacologice extinse au relevat în compoziția ciupercii,
substanțe active cu dovedită valoare terapeutică. TIENS
Cordyceps, produsul vedetă în România, este un excelent
supliment nutritiv cu multiple beneficii pentru sănătate.

Administrare:
A se consuma câte 1-2 capsule de 2 ori pe zi.

595 mg
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Recomandări:

z

Puternic antiviral, antibacterian și
antiinflamator natural

z

Deficienţe pulmonare sau renale, ca tratament
adjuvant sau de susținere

z

Crește randamentul funcției pulmonare, reduce
riscul de infecție și inflamație a căilor respiratorii

z

Imunodepresivi, la care mecanismele de
autoapărare sunt depășite sau epuizate

z

Îmbunătăţește funcția renală și dinamica
nefronilor, favorizează excreţia urotoxinelor

z

z

Optimizează funcția hepatică, detoxifiant
puternic

Suplimentarea dietei pacienților cu
insuficiențe cronice (cardiace, renale,
pulmonare) sau transplant

z

z

Protejează sistemul cardiovascular, efect
hipolipemiant, anticoagulant și vasoreglator

z

Îmbunătăţeşte funcţia sexuală, cu rezultate
deosebite în impotenţă, ejaculare precoce şi
frigiditate

Dezechilibre majore la nivel celular, la care
afecţiunile depistate în fază incipientă riscă să
se extindă fulminant, prin metastazare, efect
anticarcinogenic

z

Tratamentul adjuvant al chimioterapiei,
radioterapiei și cobaltoterapiei

z

Imunomodulator de randament maxim, ame
liorează sănătatea pacienților transplantați

z

Boli cronice și convalescențe

z

Îmbunătățirea vieții sexuale

z

Îmbunătăţește capacitatea la efort fizic

z

Sportivilor, chiar celor de performanță
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Mix de cafea, Cordyceps,
Goji Berry, Reishi și Ginseng
Cutie cu 12 plicuri x 16 g / plic = 192 g
Probabil cea mai bogată sursă de antioxidanți
prezentă în alimentația de tip occidental, cafeaua
protejează organismul de efectele nocive ale radica
lilor liberi, în principal datorită acidului clorogenic,
recunoscut pentru multiplele sale beneficii.
Cafeaua poate fi considerată un aliment complet:
o singură ceașcă conține 11% din doza zilnică
recomandată (DZR) de riboflavină (vitamina B2),
6% DZR de acid pantotenic (vitamina B5), 3% DZR
de mangan și potasiu și 2% DZR pentru niacină
(vitamina B3) și magneziu.
S-a demonstrat că, prin consumul de cafeină, rata
metabolismului bazal crește cu 3 până la 11%, acesta
fiind unul dintre printre puținii compuși naturali care
ajută la arderea caloriilor, prin creșterea secreției
de adrenalină, hormon cu rol în metabolizarea
depozitelor adipoase din țesuturi.
Consumul de cafeină, înainte de efectuarea exerci
țiilor fizice, stimulează organismul să ardă mai rapid
lipidele, rezultatul fiind creșterea performanțelor fizice.
Cordyceps Sinensis este o ciupercă rară, ce crește în
regiunile muntoase izolate din China și Tibet. Utilizat
în Medicina Tradițională Chineză de peste 1.500 de
ani, miraculosul Cordyceps este cel mai puternic
tonifiant natural cu dovedite efecte revitalizante, imu
nomodulatoare, antioxidante, antibiotice, antiinflama
toare, hipogliceminate, reno- și hepato-protectoare.
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Doza: 1 plic = 16.000 mg
Doze / cutie: 12
Ingrediente

Valori/doză

Cafea Robusta
2.055 mg
Cordyceps Sinensis
100 mg
Extract din fructe de Goji
50 mg
Extract din Reishi
20 mg
Extract din Ginseng
20 mg
Excipienți
13.755 mg
Informații nutriționale
Valori / 100 g
Calorii
437 kcal
Lipide
10,7 g
Carbohidrați
81,6 g
Fibre dietetice
3,37 g
Proteine
3,51 g
Conține: cofeina 72 mg/doza; adenozina 0,6 mg/doza

pigmenții naturali vegetali solubili în grăsimi a căror
prezență în corpul uman depinde în totalitate de
consumul lor.
Ciuperca Reishi crește în diferite locații fierbinți și
umede din Asia și a fost folosită medicinal de peste
4000 de ani. În TCM se numește „ciuperca nemuririi”.
• menține nivelurile normale de colesterol LDL în
sânge ;
• contribuie la menținerea unei funcții circulatorii
sănătoase ;

Cordycepsul este un important tonic sexual natural
pentru bărbați, ce crește performanțele sexuale prin
stimularea producției de testosteron și combate
problemele de infertilitate, prin creșterea numărului
și mobilității spermatozoizilor.

• conțin o mulțime de vitamine și minerale, inclusiv
fier, magneziu, calciu, zinc, cupru, mangan și
germaniu. Deosebit de importantă este și prezența
așa-numitelor polizaharide (beta-glucani) și triter
pene, care au o mare importanță în medicina actuală.

Fructele de goji sunt folosite în Asia de peste
2.000 de ani ca plante medicinale tradiționale,
considerate unele dintre cele mai nutritive fructe
de pe pământ. Fructele de Goji sunt printre cei
mai puternici antioxidanți. Conțin 18 aminoacizi,
vitamina C, vitamine B, acizi grași nesaturați, microși macroelemente, flavonoide. Fructele de goji sunt
o sursă naturală de zeaxantină - un carotenoid
(neutralizează radicalii liberi, protejează ochii și
previn degenerescența maculară legată de vârstă),

Ginseng este una dintre cele mai vechi plante
folosite în TCM care, datorită numeroaselor sale
efecte benefice, și-a găsit locul în lumea occidentală.
Aparține așa-numiților adaptogeni - acest termen este
preluat din medicina alternativă. Istoria adaptogenilor
a început în 1947 când omul de știință rus Nikolay
Vasilievich Lazarev a folosit termenul „adaptogen”
pentru unele substanțe rare cu efecte unice. După cum
sugerează și numele, un adaptogen este o substanță
care ajută organismul să se adapteze la condițiile
adverse de mediu. În prezent, plantele adaptogene
sunt considerate a fi cele care au un efect normalizator
asupra sistemului uman, dar nu supra-stimulează sau
blochează funcțiile sale normale, ci acționează mai
degrabă ca un tonic. Rădăcina de ginseng conține
numeroase vitamine și minerale, care îl fac un
supliment ideal pentru o dietă zilnică sănătoasă.

TIENS CordyCafe conține boabe de înaltă
calitate de cafea Robusta (80%) și Arabica (20%).
Cafeaua Robusta are o concentrație de zahăr de
2 ori mai mică și cu aproape 60% mai puține lipide
decât cafeaua Arabica.
Conform rapoartelor Organizației Mondiale a
Sănătății un consum moderat de cafea, de până
la 2 cești zilnic, are o influență benefică asupra
stării de bine la nivel fizic, psihic și social.
TIENS CordyCafe are o aromă rafinată cu o notă de
amărui, datorită concentrației mai ridicate de cafeină.
Cafeaua este îmbogățită cu extracte din Cordyceps sinensis, Goji Berry,
Reishi și Ginseng, care oferă iubitorilor de cafea un spectru larg de
beneficii pentru sănătate.

VEGETARIAN

Beneficii:
z

Combate oboseală și are efect energizant

z

Stimulează activitatea cardiacă

z

Îmbunătățește performanța fizică și intelectuală

z

Stimulează procesul metabolic de ardere a
grăsimilor

z

Acțiune antioxidantă, întărește sistemul imunitar

z

Protector hepatic

z

Suplimentează aportul zilnic de vitamine și
nutrienți

Recomandări:
z

Suprasolicitare fizică și psihică

z

Oboseală cronică

z

Deficiență de atenție și concentrare

z

Activitate sportivă de performanță și
agrement

z

Migrene
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Vigor Shot
Cutie cu 15 pliculețe x 25 ml/ pliculeț = 375 ml
TIENS Vigor Shot a fost creat pe baza celor mai
recente cercetări și experimente clinice, prin utilizarea
biotehnologiei avansate și a ingredientelor unice,
pentru a sprijini eficient sistemul imunitar.
Citricele sunt bogate în vitamine, minerale, fibre și
nutrienți precum bioflavonoidele, care sunt esențiale
pentru o stare generală bună. Bioflavonoidele sunt
compuși polifenolici din plante, activi din punct de
vedere biologic, cunoscuți pentru proprietățile anti
oxidante puternice ale acestora. Bioflavonoidele citrice
derivate din fructe bogate în vitamina C, acționează
sinergic pentru a neutraliza radicalii liberi. Sunt deosebit
de benefice pentru puterea capilară, stimulând
circulația sănătoasă, precum și o bună imunitate.
Coaja uscată de citrice (Chen Pi) a fost consumată în
China de veacuri, în acord cu Medicina Tradițională Chi
neză; cu toate acestea, este mai mult decât un simplu
condiment culinar. Chen Pi este o sursă de compuși
naturali, în special antioxidanți, bioflavonoide și
carotenoide, care îmbunătățesc sănătatea. Chen Pi are o
aromă înțepătoare, amară și ușor dulceagă. Acționează
asupra meridianelor Splinei, Stomacului și Plămânilor.
Chen Pi reglează fluxul Qi, întărește splina și elimină
flegma, reducând tusea și disconfortul din plămâni.
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Coaja de citrice conține hesperidină, un bioflavonoid
puternic, care susține răspunsul imun prin suprimarea
citokinelor proinflamatorii. În medicina occidentală,
coaja de citrice a fost folosită ca medicament
pentru tuse și tonic antiviral și antiinflamator. Aceste
proprietăți sunt atribuite anumitor bioflavonoide
precum nobiletina, diosmina și mai ales hesperidina.
Vitamina C este un antioxidant puternic care îmbu
nătățește imunitatea și ajută la prevenirea deteriorării
celulare cauzate de toxine. Conform mai multor studii,
vitamina C ajută la micșorarea duratei și a severității
simptomelor comune ale răcelii. Vitamina C este foarte
concentrată în celulele imune; dar fiind un antioxidant,
se epuizează rapid în timpul infecțiilor. Ea nu este
păstrată în organism și trebuie suplimentată prin dieta
zilnică. Citricele sunt o sursă excelentă de vitamina C.
Tehnologia Double Nutri™ este o tehnologie
patentată, de microemulsionare a uleiului - permite
încapsularea tuturor substanțelor active cu lipozomii
fosfolipidici. Această tehnologie permite transformarea
tuturor ingredientelor active într-o formă lipozomală,
micronizată și puternic biodisponibilă (dimensiunea
particulelor de 1 ~ 3 μm). Acești compuși activi
micronizați pot fi rapid absorbiți în fluxul sanguin și

Doza: 1 pliculeț = 25 ml
Doze / cutie: 15 pliculețe
Ingrediente

Valori / doză

CitriSlim® Extract de fructe
necoapte de Ponkan

625 mg

Vitamina C lipozomală

500 mg

*NRV

625%

*NRV: Valori nutriționale de referință

transportați către celule, fără a fi nevoie de digestie
fizică. Această tehnologie revoluționară combină
perfect nutrienții bifazici și îi transformă într-o băutură
puternică de fructe cu grad de absorbție mare.
Lipo Vit C® - Vitamina C lipozomală - încapsulată
este un puternic antioxidant care îmbunătățește
imunitatea și ajută la prevenirea deteriorării celulare
cauzate de toxine. Ajută la transportul vitaminei C
spre membrana intestinală și are o biodisponibilitate
înaltă. Prin utilizarea tehnologiei Lipo Vit C®, vitamina
C este inclusă în fosfolipide care formează lipozomi
de protecție în jurul ei. Lipozomii ajută la reducerea
potențialului de detresă gastrointestinală asociată de
obicei cu vitamina C tradițională.
CitriSlim® este un amestec concentrat de fructe
necoapte de mandarin ponkan, grapefruit roșu și alb,
pomelo, lămâie și măr. Originar din S. Chinei și Taiwan,
mandarinul ponkan ( de asemenea numit “Chinese
Honey Orange”) este un hibrid de mandarin și pomelo.
Este cel mai popular mandarin de Anul Nou Chinezesc,
având o mărime generoasă, cu o textură suculentă și o
aromă vibrantă dulce-acrișoară. Cu un conținut scăzut
de zahăr, Ponkanul are un conținut mai ridicat de
nutrienți organici în comparație cu celelalte citrice. Se
poate consuma de câteva ori pe zi.
Fructele necoapte de Ponkan au un conținut de
170 de ori (!) mai mare de flavonoide, nobiletină
și hesperidină, comparativ cu fructele mature.
Ponkanul necopt are aprox. de 3 ori mai multă putere
antioxidantă decât fructele mature, și de 2~4 ori mai
multă decât a altor fructe.

TIENS VIGOR SHOT este un supliment
natural, un suc energizant cu Lipo Vit C® vitamina C lipozomală și CitriSlim® un amestec concentrat de fructe.
Vitamina C lipozomală
este un antioxidant puternic
cu o biodisponibilitate sporită,
care neutralizează radicalii
liberi, reduce efectele
degenerative din organism
și ajută sistemul imunitar
să funcționeze în parametrii
normali.

Administrare:
A se consuma câte 1 x pliculeț pe zi.
Consumați direct după deschidere sau
amestecați cu apă, funcție de preferințele
personale.

Beneficii:
z

funcționarea normală a sistemului nervos

z

contribuie la reducerea oboselii și a epuizării

z

crește puterea de absorbție a fierului

z

protejează celulele de deteriorarea provocată
de radicalii liberi

z

îmbunătățește metabolismul

z

sprijină recuperarea musculară și reducerea
durerilor după exerciții fizice

z

întărirea imunității și protejarea celulelor de
stresul oxidativ

z

stimularea producției de colagen, proteină
esențială pentru regenerarea pielii

z

îmbunătățirea sănătății cardiovasculare, ajută
la dilatarea vaselor de sânge

FĂRĂ
GLUTEN

FĂRĂ
LACTOZĂ

FĂRĂ
NUCI

VEGETARIAN/
VEGAN
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Multifibre Vitamina D3
Flacon cu 60 tablete x 1,6 g/ tabletă = 96 g
Un stil de viață stresant, obiceiuri alimentare nesănă
toase și excesul de greutate duc la așa-zisele boli
globale, care includ : obezitatea, afecțiuni ale
aparatului digestiv și scăderea imunității. Acum mai
bine de 2.000 de ani, Hipocrate spunea că: «Toate bolile
încep în intestin». Intestinul nostru, căptușit cu un strat
subțire de membrană mucoasă, este încorporat cu
milioane de bacterii benefice și dăunătoare. Echilibrul
microflorei noastre intestinale și integritatea
mucoasei intestinale sunt esența imunității
organismului nostru. Bacteriile probiotice, benefice,
sunt un factor dominant al acestui echilibru
microecologic. O dietă echilibrată, prevăzută cu fibre
dietetice prebiotice adecvate și alți nutrienți, stă la
bază pentru ca bacteriile bune să devină dominante.
Fibrele dietetice sunt carbohidrați vegetali, nedige
rabili, cum ar fi celulozele, pectinele, ligninele sau
gume vegetale. Spre deosebire de alți carbohidrați
(cum ar fi zaharurile și amidonul), fibrele dietetice nu
sunt digerate în intestinul subțire și astfel ajung în
intestinul gros sau în colon.
Isomalto-oligozaharidele (IMO) sunt un amestec de
carbohidrați cu lanț scurt, fibre dietetice naturale pe
bază de plante. IMO exercită efecte pozitive asupra
sănătății digestive și intestinale și acționează ca un
prebiotic, oferind sursă de hrană pentru microflora
intestinală.
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Ovăzul este un aliment nutritiv, deoarece conține un
profil lipidic excelent și cantități mari de fibre dietetice
solubile. Calitățile nutritive benefice ale fibrelor de
ovăz:
z sursă bună de carbohidrați și fibre, inclusiv puterni
cul beta-glucan din fibre
z conțin mai multe proteine și grăsimi decât
majoritatea altor boabelor
z bogate în vitamine importante (complex B, folați),
minerale (Mn, P, Mg, Cu, F, Zn, Ca, K) și antioxidanți,
precum polifenoli.
Consumul de beta-glucani din ovăz contribuie la
reducerea glicemiei și a colesterolului din sânge.
Pectinele sunt fibre dietetice solubile în apă, care au
un efect de formare a gelului atunci când sunt ames
tecate cu apă. Ca fibre dietetice, pectinele pot fi utile
în susținerea unui echilibru intestinal bun, precum și
inducerea unei senzații de sațietate. Această fibră na
turală este, de asemenea, utilizată ca un produs de
curățare delicat, dar eficient. Consumul de pectine la
o masă contribuie la reducerea glicemiei după acea

masă și la menținerea nivelului normal de colesterol
din sânge.
Acerola este un arbust originar din America Centrală,
cu fructe roșii cu gust plăcut, extrem de bogate în
vitamina C, 100 g de fructe (aproximativ 20 de cireșe)
au 1677 mg de vitamina C, deci mai mult de 2000%
din VNR. O analiză comparativă a unei varietăți de 11
fructe a arătat că acerola avea cea mai mare potență
antioxidantă dintre ele și poate fi consumată pentru a
crește imunitatea.
Vitamina C din Acerola contribuie la: reducerea
oboselii, protejarea celulelor de stresul oxidativ, func
țio
narea normală a sistemului imunitar, creșterea
tonusului psihic și susține metabolismul normal care
produce energie.
Păducelul este un arbust cu fructe mici, roșii și se
găsește în Europa, America de Nord și Asia, și care timp
de secole, a fost folosit ca remediu pe bază de plante
pentru problemele digestive, insuficiența cardiacă și
hipertensiunea arterială. Este un element cheie al MTC,
cu un gust dulce-acrișor ce vizează splina, stomacul,
inima și ficatul. Având proprietăți de tranzit intestinal
și stimulând enzimele digestive, păducelul este
recomandat pentru ameliorarea stagnării alimentelor
și pentru a ajuta digestia.
În MTC, păducelul este planta principală utilizată în
tra
ta
mentul bolilor hepatice grase. A demonstrat
eficacitatea în scăderea colesterolului din sânge, a
riscului de hipertensiune arterială și a bolilor cervicale.
Vitamina D ajută imunitatea și previne infecțiile respi
ratorii la copii și adulți. Pentru vârstnici și copii, aportul
de vitamina D din alimente sau suplimente alimentare
este absolut esențială în timpul iernii (avem mai puțină
lumină solară). Vitamina D este importantă în :
z menținerea echilibrului sănătos al microflorei
intes
ti
nale și calmarea tulburărilor gastrointestinale
z contribuie la funcționarea normală a sistemului
imunitar
z esențial pentru dezvoltarea și menținerea oaselor
sănătoase; ajută la absorbția calciului și a fosforului
Xilitolul este un îndulcitor natural din mesteacăn,
găsit și în multe alte fructe și legume, alimentează
bacteriile benefice din intestin, acționând ca o fibră
solubilă și îmbunătățind sănătatea digestivă. Poate
fi considerat un îndulcitor care ajută la pierderea în
greutate, deoarece conține cu 40 % mai puține calorii
decât zahărul.

TIENS Multifibre Vitamina D3, tablete
masticabile, au un conținut ridicat de fibre
*, fructe de pădure, bogate în vitamina D3 și
vitamina C naturală, cu un amestec de fibre
vegetale (isomalto-oligozaharide non-digestive,
pectine de mere și β-glucani din boabe de ovăz).
În plus, conține și fructe de păducel și acerola,
îndulcitori de plante, xilitol și stevia.
* 5,44 g (> 56% din preparat) de fibre
dietetice în porția zilnică recomandată.
Fibrele dietetice:
nu sunt digerate în intestinul subțire, ci în
intestinul gros sau colon
z acționează ca o „perie” - curăță resturile toxice
din colon
z au un efect major, sporind senzația de
sațietate pentru mai mult timp
z furnizează o sursă de hrană pentru microflora
intestinală
z

Administrare:
Mestecați 1-3 tablete de 2 ori pe zi (până la 6
comprimate pe zi).

Într-o
tabletă

În 6 tablete *NRV

z

(doza zilnică
recomandată

z

Polidextroză

250 mg

1500 mg

-

Fibre din porumb (IM oligoza
haride rezistente la digestie)

248 mg

1488 mg

-

Pulbere de măr

240 mg

1440 mg

-

Gumă de salcâm

190 mg

1140 mg

-

Pulbere din ovăz

100 mg

600 mg

-

Pulbere din fructe de păducel

91 mg

546 mg

-

Extract din fructe de Acerola

48 mg

288 mg

-

- 24 mg

- 144 mg

180%

Pulbere din rădăcină de
morcov

13 mg

78 mg

-

Vitamina D3

4,17 μg 25 μg (1000 IU) 500%

- vitamina C

z
z
z
z
z
z

z
z
z
z
z
z
z
z

FĂRĂ
NUCI

VEGETARIAN

Ameliorează constipația
Previne inflamarea intestinului și diareea
Promovează sănătatea oaselor și previne
osteoporoza
Reduce ateroscleroza și previne bolile cardio
vasculare și accidentele vasculare cerebrale
Ajută la controlul greutății și la menținerea în formă
Previne diabetul de tip 2
Protejează ficatul și previne ficatul gras
Ajută la prevenirea cancerului de colon

Îmbunătățește tranzitul intestinal
Inhibă proliferarea bacteriilor dăunătoare
Promovează absorbția și utilizarea mineralelor
(Ca și Mg)
Reduce trigliceridele și nivelul colesterolului rău
Promovează sațietatea
Ajută la reglarea utilizării zaharurilor de către
organism
Reduce toxinele hepatice
Ajută peristaltismul intestinal

Recomandări:
z

*NRV: Valori nutriționale de referință

Beneficii:

FĂRĂ
LACTOZĂ

Proprietăți:

Doza: 1 tabletă = 1,6 g
Doze / flacon: 60 de tablete
Ingrediente

FĂRĂ
GLUTEN

z
z

z
z
z

Persoanelor cu disfuncție intestinală, constipație,
diaree și balonare
Persoanelor care au nevoie de detoxifiere și
protecție a pielii, a ficatului și a intestinului
Persoanelor care au concentrație ridicată de
zahăr în sânge, colesterol ridicat și tensiune
arterială, cu risc de boli de inimă
Sedentarilor care duc o viață stresantă, nu fac
exerciții fizice și se îngrașă cu ușurință
Persoanelor în vârstă, care sunt expuse riscului
de osteoporoză și cancer de colon
Tuturor copiilor care au nevoie să-și îmbunătă
țească imunitatea și să prevină infecțiile sezoniere
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Spirulină
Flacon cu 100 capsule x 0,35 g / capsulă = 35 g
Una dintre cele mai vechi forme de viaţă de pe
Pământ, spirulina este o algă albastră-verzuie,
nemodificată structural în ultimii 500 de milioane
de ani. Conţinutul de substanţe nutritive al spirulinei
este aproape identic cu standardul ideal pentru
organismul uman, așa cum este acesta definit de
Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO),
fiind atât de bogată din punct de vedere nutriţional
încât am putea trăi numai cu ea şi apă.
Cu peste 400 de ani în urmă, spirulina era consumată
de triburile maiaşe, toltece şi kanembu din Mexic, în
perioada civilizaţiei aztece. Spirulina care creştea în
lacul Texcoco era recoltată, uscată şi transformată
în turte consumate ca aliment. În Africa Centrală,
populaţiile de pe teritoriul actualei republici Ciad au
consumat vreme de secole spirulina, sub formă de
supe sau turte, fiind comercializată.
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Spirulina face parte din dieta zilnică a astronauților.
Într-o navă spațială „un centimetru de spaţiu
valorează cât un centimetru de aur”, nefiind loc
pentru a depozita o cantitate importantă de hrană.
Acesta este motivul pentru care spirulina, „alimentul
omnipotent”, bogată în substanţe nutritive, proteine
de calitate superioară, aminoacizi esenţiali, acizi
graşi, vitamine şi o multitudine de microelemente a
fost selectată. În plus, aceasta are o greutate redusă,
este sigură şi lipsită de toxicitate, uşor asimilabilă, nu
produce o cantitate mare de deşeuri şi este uşor de
depozitat.
Capacitatea excepțională de a contribui la
contracararea efectelor nocive ale radiațiilor a fost
dovedită pe deplin cu ocazia tragediei de la Cernobîl.
Cantitatea imensă de substanţe radioactive eliberată
în aer a cauzat mutaţii letale celulelor şi ţesuturilor
umane. Ca urmare a efectelor radioactivităţii, 31 de
persoane au decedat, 130.000 s-au îmbolnăvit grav,
alte 240.000 dezvoltând diverse afecțiuni. La acel
moment, guvernul japonez a donat o mare cantitate
de spirulină guvernului sovietic. S-au constatat
efecte extraordinare la persoanele afectate de
radiaţii după ce au consumat, sub tratament, această
plantă. Leucocitele pacienţilor au crescut, funcţia
hematopoietică a fost reluată, iar funcţiile imunitare
s-au reabilitat. Drept urmare, spirulina a devenit un
produs extrem de căutat. Preţul său a crescut rapid,
depăşindu-l, la acea vreme, pe cel al aurului! Spirulina
a început să se bucure de o apreciere fără precedent
până la acel moment!

Doza: 1 capsulă = 350 mg
Doze / flacon: 100
Ingrediente

În 6 capsule (doza
zilnică recomandată)

Spirulina anhidră, pulbere

VNR*

1500 mg

β-caroten

0,9 mg

*VNR: Valori nutriționale de referință

Administrare:
A se consuma câte o capsulă de 3 ori pe zi,
înainte cu 30 de minute de mese.

FĂRĂ
GLUTEN

FĂRĂ
LACTOZĂ

FĂRĂ
NUCI

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) consideră spirulina
ca fiind ”hrana ideală pentru menținerea sănătății”, a
secolului 21, fiind dintre toate plantele cunoscute până
în prezent, alimentul natural cu cea mai completă şi
echilibrată valoare nutriţională. Spirulina este o algă bogată
în principii biologic active care intervine în reglarea și
echilibrarea principalelor funcții metabolice și imunitare ale
organismului, crește imunitatea şi protejează organismul
împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi. Spirulina
are o valoare nutrițională excepțională, 1 gram de spirulină
putând conține nutrienți în cantități echivalente cu cele care
se găsesc într-un kilogram de alte legume sau fructe!

Proprietăți:
z

Valoare nutrițională: cea mai bună sursă naturală de
proteine dintre toate alimentele cunoscute (65-70%
raportat la masa uscată), carbohidrați (15-20%), conținut
redus de lipide (3-6%)

z

Alți nutrienți: fibre, clorofilă, caroten, ficocianină,
superoxid dismutază, inositol, acid gama linolenic,
polizaharide cu moleculă mică

z

Minerale: calciu, magneziu, fosfor, potasiu, sulf, fier,
mangan, cupru, zinc, crom, seleniu

z

Vitamine: A, B1 (tiamină), B2 (riboflavină), B3 (niacină),
B6 (piridoxină), B9 (acid folic), C (acid ascorbic), D, E
(tocoferol), H (biotină), K

z

Conține toți cei 8 aminoacizi esențiali

z

1 g de spirulină are aproximativ aceeaşi compoziţie
nutriţională cu 1 kg din diferite legume și fructe

z

8 g de spirulină te pot menţine în viață 40 de zile

Beneficii:
z

Extrem de puternic antioxidant, previne
scăderea numărului de leucocite ca urmare a
expunerii la radiații, contribuie la eliminarea
radio-nuclizilor și a metalelor grele, factori de
risc major în apariția cancerului

Recomandări:
z

Imunitate scăzută

z

Suplimentarea dietei în tratamentul alopat al
următoarelor afecțiuni: diabet, hepatite acute
sau cronice, anemii, hipertensiune arterială și
boli asociate, gastrite, ulcer

z

Efect antireumatic, antialergic și antiinflamator

z

Stimulează producția de insulină și hormoni
tiroidieni

z

Reduce glicemia, putând fi administrată
perioade îndelungate, fără efecte secundare

z

În regimurile de reducere a greutății pentru
supraponderali și obezi, cure de slăbire

z

Reduce colesterolul, fiind benefică pentru
menţinerea sănătăţii sistemului cardiovascular

z

Regim alimentar dezechilibrat

Controlează apetitul, reduce aciditatea,
reglează funcția gastrică

z

z

Vegetarienilor

z

Persoanelor expuse la elemente radioactive

z

Stimulează regenerarea celulei hepatice, contri
buie la normalizarea transaminazelor serice

z

Îmbunătățirea performanței sexuale

z

Activități fizice sau sportive

z

Suplimentarea alimentației copiilor

z

Ameliorarea aspectului pielii, ca adjuvant în
tratamentul acneei

z

Stimulează spermatogeneza, stimulează
secreția de hormoni sexuali, combate
impotența și frigiditatea
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Sirop cu
Fructooligozaharide
Cutie cu 6 plicuri x 10 ml = 60 ml
Intestinele reprezintă cel mai mare organ intern al corpului, cu influență directă asupra imunității,
peste 70% dintre celulele cu rol imunitar regăsindu-se la nivelul mucoasei intestinale. Drept
urmare, sănătatea intestinelor se află în strânsă legătură cu accelerarea proceselor fiziologice
de îmbătrânire.
Ca organ primar, intestinele sunt răspunzătoare de asimilarea nutrienţilor şi eliminarea
toxinelor. Conform studiilor, până la 90% din absorbţia sistemică a toxinelor se face
la nivel intestinal, în special prin secţiunea ce poartă numele de colon sau intestin
gros. Se estimează că în intestine trăiesc 100 de triliarde de microorganisme,
fiind peste 500 de specii diferite de bacterii ce compun această populaţie.
Proporţia bacteriilor benefice este un factor determinant în menținerea unei
bune stări de sănătate, balanța ideală fiind de 85% bacterii bune şi 15%
bacterii rele. O proporție corectă între bacteriile bune și cele dăunătoare
asigură trei beneficii imediate pentru sănătate:
1. Simptomele problemelor digestive se diminuează sau dispar;
2. Creşte rata de absorbţie a substanțelor nutritive din alimentele și
suplimentele consumate;
3. Sistemul imunitar se întăreşte, organismul fiind în formă maximă,
bine pregătit să lupte împotriva bolilor.
Stagnarea alimentelor în intestine produce toxine şi oferă un teren
benefic pentru bacteriile dăunătoare, împiedicând intestinul să
absoarbă nutrienți de calitate. Acestea vor avea ca și consecință pe
termen mediu și lung îmbolnăvirea organismului. FOS stimulează
producția de acizi grași cu lanț scurt, ce ajută la menținerea sănătății
mucoasei membranei intestinale și la reducerea pH-ului colonului,
premisă a prevenirii apariției formațiunilor tumorale.
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FOS pot preveni în mod eficace absorbţia intestinală a colesterolului din
alimente, ajutând la îmbunătăţirea metabolismului lipidic la pacienţii cu un
nivel ridicat al colesterolului şi diabet. FOS au gust asemănător zahărului,
dar 50% capacitate de îndulcire și numai 10% calorii.
Noi studii publicate de cercetători ai Universității din Maastricht arată că
fructooligozaharidele pot, de asemenea, contribui la pierderea în greutate.
Consumul de FOS este asociat cu niveluri mai ridicate ale hormonilor de
saţietate, deoarece reglează apetitul şi menţin un nivel normal al glicemiei.
FOS îmbunătăţesc absorbţia calciului la nivel intestinal. Fermentarea FOS
de către bacterii reduce pH-ul intestinal, ceea ce conduce la o creştere a
solubilităţii acestui mineral.
Administrat în asociere cu produsele TIENS pe bază de calciu cu
grad înalt de biodisponibilitate, FOS ajută la menţinerea densităţii
osoase şi la prevenirea osteoporozei. De asemenea, o solubilitate
crescută facilitează o absorbţie mai uşoară în fluxul sangvin, prin
intermediul pereţilor intestinali.
Există o puternică legătură între afecţiunile cutanate şi problemele
intestinale. Un intestin curat, sănătos, cu un grad optim de absorbție
a nutrienților este secretul pentru o piele sănătoasă și un ten
luminos. Mai mult, bacteriile benefice din intestine produc
vitamine din grupul B şi acid folic, esenţiale pentru o bună
sănătate a pielii.

Fructooligozaharidele (FOS) sunt carbohidraţi ce se regăsesc în mod
natural în concentrații foarte scăzute în alimente precum sfecla
roșie, anghinarea, cicoarea sau bananele și au rolul de a asigura
dezvoltarea bacteriilor “bune” în detrimentul celor „rele”, ambele
tipuri regăsindu-se în colon. Bacteriile rele favorizează starea de
boală, iar cele bune (benefice) sunt fundaţia unui sistem digestiv
sănătos. Deoarece 80% din sistemul nostru imunitar funcţionează
la nivelul tractului digestiv, este ușor de înțeles cum un sistem
digestiv sănătos este sursa unei bune stări de sănătate.

Administrare:
Pentru adulţi, a se înghiţi conţinutul unui (1) plic, de 1-2 ori pe
zi. A se dilua în apă sau ca îndulcitor în cafea, lapte sau sucuri de
fructe. Pentru copii, reduceţi doza proporţional.
Doza: 1 plic = 10 g
Doze / cutie: 6
Ingrediente

Într-un În 2 plicuri
plic

FOS sirop:
- fructo-oligozaharide

10 ml
8 ml

20 ml
16 ml

%VNR*
-

*VNR: Valoare Nutrițională de Referință

FĂRĂ
GLUTEN

FĂRĂ
LACTOZĂ

FĂRĂ
NUCI

VEGETARIAN/
VEGAN
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Beneficii:
z

Curăţă tractul intestinal de toxine şi reziduuri,
restabilește echilibrul bifidobacteriilor

Recomandări:
z

Tranzit intestinal lent și constipație

z

Hipercolesterolemie și hiperlipidemie

z

Stimulează peristaltismul intestinal,
ameliorează și previne constipaţia

z

Dereglări de asimilare a nutrienților, malnutriție

Absoarbe şi evacuează rapid grăsimile, reduce
asimilarea colesterolului

z

z

Cure de slăbire

z

Obezitate și supraponderabilitate

z

Îmbunătățește rata de absorbție a substanțelor
nutritive din alimente și suplimente

z

Recomandat și în programele de detoxifiere

z

Fortifică sistemul imunitar

z

Ajută la pierderea în greutate, reglează apetitul

z

Efect de curățare a tenului, ca urmare a
acțiunii detoxifiante

Ulei de Usturoi
Cutie cu 60 capsule x 0,785 g / capsulă = 48,8 g
Majoritatea datelor publicate după anul 2000 indică
faptul că substanțele active din usturoi reduc riscul
cardiovascular, inclusiv nivelul lipidelor plasmatice
anormale, LDL oxidat, agregarea plachetară
anormală şi hipertensiunea arterială. Stimularea
generării oxidului nitric în celulele endoteliale
reprezintă principalul mecanism implicat în
beneficiile cardiovasculare ale usturoiului. Efectele
cardioprotectoare sunt în mare parte mediate
prin generarea de hidrogen sulfurat, având ca
efect relaxarea muşchiul neted vascular, inducția
vasodilataţiei şi reducerea semnificativă a tensiunii
arteriale. Există date care susțin capacitatea potenţială
a usturoiului de a inhiba progresia calcificării
coronariene. Analiza studiilor clinice efectuate în
privinţa proprietăţilor de reducere a lipidelor a
indicat faptul că tratamentul cu usturoi produce
un efect hipolipidemic care poate fi comparabil cu
tratamentul dietetic raţional.
În unele studii clinice, usturoiul în asociere cu
medicaţia antidiabetică a asigurat un control
glicemic mai bun decât medicaţia antidiabetică
neasociată. În plus, preparatele pe bază de usturoi
ameliorează toleranţa orală la glucoză. La acestea se
adaugă efectele benefice ale usturoiului asupra bolii
cardiovasculare, care reprezintă cea mai frecventă
complicaţie asociată diabetului zaharat.
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Usturoiul şi compuşii izolaţi din usturoi reduc
riscul de dezvoltare a cancerului mamar şi suprimă
creşterea celulelor de cancer de sân în culturi
celulare. Mecanismele de acţiune includ activarea
enzimelor implicate în detoxifierea carcinogenilor,
reglarea ciclului celular şi inducerea apoptozei. Alte
forme de cancer în care studiile efectuate până acum
au sugerat un rol protector pentru usturoi includ:
cancerul gastric, de prostată, de colon, esofagian,
laringian, oral, ovarian şi carcinomul cu celule renale.
Mai mult, extractele de usturoi reduc efectele adverse
ale agenţilor antitumorali.
Usturoiul are acţiune antimicrobiană faţă de mai multe
bacterii gram-pozitive şi gram-negative (Helicobacter

pylori – bacterie implicată cel mai frecvent în
patologia ulcerului gastric, E. coli, Lactobacillus casei),
potenţează acţiunea antibacteriană a gentamicinei
şi reduce riscul de toxicitate renală al acesteia.
Usturoiul şi suplimentele nutritive pe bază de usturoi
acţionează şi împotriva unor virusuri (gripal, herpetic)
şi fungi patogeni (Candida, Aspergillus, Cryptococcus).
La nivelul organelor implicate în procesul de
digestie, usturoiul este utilizat pentru combaterea
necrozei ţesutului alveolar în care cresc dinţii. Are
proprietăţi spasmolitice, eupeptice şi sporeşte
secreţiile gastrointestinale, sporind pofta de mâncare
și digestia. În doze mici, este coleretic şi colagog,
combate meteorismul, ameliorează tonusul intestinal
şi peristaltismul. Alicina este un puternic agent
antibacterian ce acţionează asupra stafilococilor,
streptococilor, bacteriilor intestinale, fungilor şi
drojdiilor. Are efecte benefice în cazurile de dispepsie
cauzată de fermentaţie, dispepsie de putrefacţie şi
infecţii intestinale severe. Usturoiul este, totodată, util
şi în infecţiile intestinale cronice, precum şi în cazul
dizenteriei bacteriene şi amoebice. În plus, produsele
pe bază de usturoi sunt folosite ca antiparazitare
(în special împotriva oxiurilor și a giardiei) şi sunt
considerate tonice generale cu acţiune rapidă.

Usturoiul (Allium sativum) este originar din
regiunea muntoasă a Asiei Centrale de unde
s-a răspândit apoi în întreaga lume. Încă din
cele mai vechi timpuri, usturoiul a fost folosit
ca plantă medicinală, dar și ca aliment.
Usturoiul este cultivat mai ales pentru
tulpina subterană (bulbul) ce conține mulți
fitonutrienți, substanțe cu beneficii dovedite
împotriva bolilor arterelor coronare,
infecțiilor și cancerului. Cercetările au
evidențiat peste 100 de componente active
ale usturoiului, printre care 43 de substanțe
volatile bogate în sulf, 13 tiosulfaţi, 9
aminoacizi, 8 peptide, 12 glicozide şi 11
enzime. Conține cantități însemnate de
vitamine (A, B1, B2 şi C), minerale (fosfor, sulf,
potasiu, iod, siliciu şi calciu) și fitohormoni ce
ajută la eliminarea toxinelor din organism.

Administrare:
A se înghiţi câte 2 capsule o dată pe zi, în
timpul meselor.
Atenție! Pentru persoanele cu hipotensiune
arterială, a nu se administra mai mult de o
capsulă pe zi.
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Beneficii:

Recomandări:

z

Reduce tensiunea arterială şi are efecte
antiagregante plachetare

z

Afecţiuni cardiovasculare și hipertensiune
arterială

z

Scade nivelul colesterolului şi al trigliceridelor

z

Hiperlipidemie și hipercolesterolemie

z

Reduce riscul de apariţie a răcelilor datorită
proprietăților antivirale

z

Infecții acute ale căilor respiratorii superioare

z

Afecțiuni hepatice cronice sau virale

z

Puternică acţiune antibacteriană

z

Infecții sau parazitoze intestinale

z

Reduce riscul de dezvoltare a unor forme de
cancer

z

Diabet și hiperglicemie

z

Oboseală fizică sistemică

z

Fumători

z

Contribuie la controlul glicemiei

z

Protejează și reface celula hepatică

z

Susţine sistemul imunitar

Nutri-Shape Shake
1 pachet: 14 porții x 35 g/porție = 490 g

NU AI TIMP PENTRU UNA DINTRE MESE SAU VREI SĂ SLĂBEȘTI?
Nutri-Shape Shake este cel mai bun înlocuitor al unei mese, bogat în nutrienți, proteine și vitamine,
esențiale pentru o alimentație sănătoasă și pentru a slăbi.
Nutri-Shape Shake conține numeroși nutrienți esențiali, inclusiv 24 de vitamine și
minerale; 15g de proteine care acționează ca un asistent perfect în managementul greutății
și furnizează putere celulelor în perioada unei diete limitate în energie în care ardeți calorii
din grăsimi și carbohidrați. Are un conținut mare de plante active, cum ar fi: extract de goji/
extract de reishi, extract de papaya, concentrat de ananas. În plus, sunt foarte puțin calorice
având doar 212 calorii, respectiv 216 calorii/ 1 porție de shake, funcție de varianta aleasă.
Nutri-Shape Shake
Summer Strawberry
NRV %

**
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Fructele de Goji (Lycium barbarum)
au fost folosite în Asia timp de mai
mult de 2.000 de ani ca plantă me
dicinală tradițională, fiind dintre cele
mai nutritive fructe de pe pământ.
Medi
cina Tradițională Chineză consi
deră că boabele de goji au capacitatea
de a îmbunătăți funcția vizuală și de
a întări activitatea ficatului, rinichilor
și plămânilor prin stimularea și echili
brarea energiilor Yin și Yang la nivelul
organismului. Goji reprezintă unul
dintre cei mai puternici antioxidanți.
Conține 18 aminoacizi, vitamina C,
vitaminele B, acizi grași nesaturați,
micro- și macroelemente, flavonoide.
În plus, reprezintă o sursă naturală de
zeaxantină - un carotenoid (ca luteina
sau beta-carotenul), pigmenți naturali
solubili în grăsimi, a căror prezență în
organismul uman depinde în totalitate
de consumul lor.

VEGETARIAN/
VEGAN
NRV %

**

Carotenoidele au super beneficii, cum ar fi:
neutralizează radicalii liberi, protejează ochii și
previne degenerarea maculară aferentă vârstei.
Fructele de papaya sunt bogate în nutrienți,
antioxidanți, caroteni, vitaminele C, E și A și
flavonoide. În plus, conțin complexul de vitamine
B, acid folic și acid pantotenic, precum și minerale
ca potasiu sau magneziu. Toate aceste componente
susțin sănătatea cardiovasculară și fortifică
organismul. Mai mult, susțin sistemul imunitar,
previn infecțiile urechilor și ajută la tratarea
răcelilor și a gripei. În plus, au un conținut bogat
de fibre ce reduc nivelul de colesterol „rău”. Fibrele
se pot lega de toxinele ce se acumulează în colon
și care duc la apariția bolilor, facilitând eliminarea
acestora din organism și îmbunătățind digestia.
Ele conțin o enzimă numită papaină. Aceasta
este asemănătoare cu enzimele pancreatice care

ajută la digestia proteinelor. Enzimele proteolitice
(adică cele responsabile de digestia proteinelor) pot
dizolva stratul de proteine care se formează în jurul
celulelor nesănătoase, ajutând sistemul imunitar să
le ucidă mai ușor. Imediat ce mijloacele de apărare
ale patogenilor au fost distruse, organismul se va
putea vindeca mai ușor. Papaina poate ameliora
inflamațiile, vindeca arsurile și reduce aspectul
cicatricilor.
Fructele de ananas conțin bromelină, fibre,
fitonutrienți (acid cumaric, acid clorogenic), pectine,
polizaharide, potasiu, magneziu, fier, mangan, acid
folic, vitamina C, B5, B6, B1, antioxidanți și polifenoli
(betacaroten). Din punct de vedere medicinal,
bromelina este cel mai prețios compus, capabil
să accelereze digestia proteinelor. Ananasul are
proprietăți antiinflamatorii, purgative, detoxifiante,
antidepresive și are efect revigorant.

41

Nutri-Shape Shake
Energising Chocolate
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Ciupercile
Reishi
(Ganoderma
lucidum) au fost descoperite din
timpuri
străvechi.
În
Medicina
Tradițională Chineză sunt cunoscute
sub numele de “ciuperca longevității”.
Ea conține câteva molecule, inclusiv
polizaharide, care pot fi responsabile
pentru beneficiile sale în ceea ce
privește starea de sănătate. Sunt
o alternativă pentru o alimentație
gustoasă și pierdere în greutate sigură,
având un conținut ridicat și de calitate,
de proteine din plante. Acestea ajută
la o mai bună digestie și detoxifiere
a organismului prin eliminarea
toxinelor care se acumulează în ficat.
Mai mult, susțin sistemul imunitar;
activează vitalitatea și rezistența
corpului; reduc nivelul colesterolului;
contribuie la menținerea unei funcții
circulatorii sănătoase și îmbunătățesc
metabolismul celular.

Nutri-Shape Shake reprezintă
un înlocuitor de masă bogat în
nutrienți, cu conținut ridicat de
proteine și vitamine, esențiale
pentru o alimentație sănătoasă,
recomandată de un consultant în
nutriție. El asigură rezultate sigure,
naturale și de durată în ceea ce
privește pierderea în greutate,
ajutându-vă să vă simțiți și să
arătați uimitor.
De asemenea, este cea mai bună
alternativă la o dietă limitată din
punct de vedere caloric.
A fost dezvoltat științific
pentru a se integra unui
stil de viață complet.

Preparare:
Adăugați 250 ml de lichid pentru o porție
de 35g (2 linguri și jumătate), și amestecați
bine. Puteți folosi lapte semidegresat, lapte
vegetal, apă sau suc.
Atenție: nu consumați mai mult de 2 porții/ zi.
Acest produs nu este recomandat femeilor
însărcinate sau în perioada de alăptare, cât
și copiilor sub 16 ani sau persoanelor care au
alergii la aceste ingrediente.

Beneficii:
z

O masă sănătoasă și sățioasă pe care o poți
pregăti în doar un minut

z

Poate fi luat oriunde (ex. birou, facultate, sala
de sport, etc)

z

Ușor de preparat : poate fi combinat cu lapte,
apă sau suc pentru a obține aroma potrivită
gustului dumneavoastră

z

Varietate de nutrienți și arome naturale

z

Conținut ridicat de proteine hrănitoare din
plante

z

Adecvate pentru vegani și vegetarieni

Proprietăți:
z

Bogat în proteine sănătoase din plante care
contribuie la creșterea masei musculare

z

Bogat în fibre (din soia și alte tipuri de fasole),
cu fructo-oligozaharide solubile și inulină

z

Contribuie la metabolizarea normală a
energiei și la reducerea oboselii și a stării de
epuizare, datorită vitaminelor B și C, fierului și
magneziului

z

Asigură protecția celulelor împotriva stresului
oxidativ, datorită vitaminelor B, C, E și a
mineralelor: cupru, mangan, zinc și seleniu

z

Conține enzime proteolitice (papaya papaină, ananas - bromelaină), care joacă un
rol important în digestia proteinelor, funcția
imună și alte procese vitale.

Recomandări:
z

Pentru pierderea în greutate

z

Pentru menținerea greutății

z

Ca mese zilnice, pentru o alimentație sănătoasă
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Fortifierea

Hrănirea cu nutrienți esențiali
Conceptul de echilibru al organismului înglobează, conform culturii chineze
de menținere a sănătății, trei principii:
z

Detoxifiere

z

Reîmprospătare

z

Fortifiere

După etapele detoxifierii şi reîmprospătării,
hrănirea organismului presupune furni
za
rea suplimentelor nutritive necesare
echilibrării energiilor Yin şi Yang, a fortifierii
sistemului imunitar, precum şi a activării
capacităţii naturale de autovindecare a
organismului.
Este important să amintim faptul că supli
mentele nutritive nu înlocuiesc o dietă
variată şi echilibrată, sau un program regulat

de exerciţii fizice. Suplimentele nutritive
TIENS reprezintă îmbinarea înţelepciunii
Medicinei Tradiţionale Chineze cu o istorie
de 5.000 de ani, cu biotehnologiile moderne
ale nutriţiei secolului 21.
Consultantul dumneavoastră TIENS vă
poate ajuta să maximizați beneficiile supli
mentelor pe care le consumaţi şi, totodată,
să vă sporiţi nivelul de energie pentru a face
faţă mai uşor stresului cotidian.

Importanța calciului
în organism
1. Calciul și sănătatea
Calciul este cel mai activ şi mai abundent mineral din organismul uman, fiind al cincilea element chimic din
alcătuirea acestuia, după carbon, hidrogen, oxigen şi azot. Fiind un electrolit esențial, funcțiile structurale ale
calcului sunt atât de importante încât, dacă rezervele din organism s-ar elimina în întregime, corpul s-ar reduce
la o masă tisulară fără formă și consistență. Calciul este prezent în proporție de 99% în structurile ce determină
arhitectura corpului, precum scheletul, cartilajele și dinții, restul de 1% fiind distribuit între celulele nervoase,
sânge și alte structuri tisulare importante. Din totalul masei corporale al unei persoane, calciul reprezintă între
1,5% și 2%, adică un adult de 80kg cumulează în organism până la 1,6kg de calciu pur! Calciul este un mineral
ce nu poate fi sintetizat de organism, fiind esențială asigurarea necesarului acestuia din surse exterioare.

2. Funcțiile Calciului

2.1. Formarea scheletului și a dinților

Principala funcţie a calciului este asigurarea, împreună cu fosforul, a menţinerii
parametrilor anatomici și funcționali ai structurii osoase şi a dinţilor. Nu putem avea
oase puternice și rezistente în lipsa calciului. Procesul de asimilare a calciului în oase
este maxim pentru un raport calciu/fosfor de 2:1. Totodată, absorbţia calciului este
direct influenţată și de prezenţa unei cantităţi suficiente de vitamina D.
Sistemul osos este astfel proiectat pentru a asigura, pe lângă „cadrul rigid” necesar
susținerii organelor şi depozitul de calciu al organismului, de unde se poate alimenta
la nevoie pentru asigurarea funcţiilor vitale. Procesul este unul dinamic, așa încât
oasele trec în mod continuu prin procese de „distrugere” şi „refacere”. Drept urmare,
calciul din oase funcţionează precum un sistem tampon ce reglează concentraţia
calciului în organism: în cazul unui exces de calciu în sânge, acesta este depozitat
relativ rapid (în interval de 30-60 minute) în oase, readucând concentraţia calciului
la nivel normal; pentru un deficit de calciu, în același interval de timp concentraţia
calciului revine la normal prin mobilizarea din oase a unor ioni de calciu („calciu de
schimb”). Acest proces bidirecțional este comandat hormonal.
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La un adult, transferul bidirecțional între oase și sânge poate implica, în 24 de
ore, până la 600-700 mg de calciu. În cazul în care aportul de calciu alimentar este
deficitar, organismului nu îi rămâne decât alternativa extragerii calciului din oase
pentru menținerea nivelului necesar în sânge. Ca urmare, analiza sângelui nu este
relevantă pentru determinarea nivelului de calciu în organism; un nivel normal de
calciu în sânge nu garantează o cantitate suficientă în oase. Semnele clinice ale
pierderii calciului din oase sunt foarte puțin vizibile, acestea neapărând înainte ca
afecţiuni severe ale sistemului osos să se instaleze.
Osteoporoza este una dintre cele mai cunoscute afecțiuni ce are ca efect pierderea
de masă osoasă. Oasele devin casabile, poroase, predispuse la fracturi. Coloana
vertebrală se poate compresa sau, în cazuri foarte grave, fractura. Osteomalacia,
rahitismul sau bolile periodontale sunt alte maladii ce au ca efect demineralizarea
osoasă. Odată instalate, aceste afecţiuni sunt foarte dificil de vindecat, însă
evoluţia acestora poate fi încetinită sau oprită prin terapie şi aport adecvat de
calciu ușor asimilabil, cu grad înalt de biodisponibilitate.

2.2. Susținerea proceselor metabolice și a sistemului imunitar
Calciul, componentă cheie a membranei celulare, este indispensabil pentru desfășurarea corectă a numeroase
procese intra şi extracelulare, fiind implicat atât în transferul substanțelor nutritive în interiorul celulei, cât și
în eliminarea reziduurilor metabolice înapoi în sânge. Substanță bazică, calciul asigură pH-ul necesar susținerii
vieții la nivel celular; în cazul eliminării incomplete a reziduurilor celulare, toxinele acumulate vor acidifica și, în
cele din urmă, distruge celula.

La nivel digestiv, calciul reglează funcționarea enzimelor implicate în digestia lipidelor și proteinelor, fiind
implicat în procesul de asimilare a unor nutrienți esențiali, precum vitamina B12 sau fierul. Funcționarea
sistemului imunitar și secreţia anumitor hormoni sunt strict dependente de prezenţa calciului.
Calciul împiedică trecerea rapidă a lichidului plasmatic în spațiul extracelular având
efect de reducere a proceselor inflamatorii. Prin stabilizarea membranelor celulare,
calciul micșorează amploarea proceselor alergice, acesta fiind motivul pentru care,
în cazul unor reacții alergice (rinite, urticarie, astm bronhic etc.), sunt recomandate
doze adecvate de calciu.

2.3. Susținerea aparatului cardiovascular
Calciul asigură menținerea în parametrii normali a ritmului cardiac și a
sănătății întregului sistem cardiovascular, fiind implicat și în asigurarea
parametrilor de coagulare a sângelui. Calciul este important în
scăderea nivelului colesterolului, ce influențează în mod direct
valoarea tensiunii arteriale. Mai mult, studii recente au arătat o legătură
directă între hipertensiune și deficitul de calciu, fiind relevată o corelare semnificativă
între hipertensiunea în timpul sarcinii şi aportul scăzut de calciu. În ţările în care se
administrează doze medii de calciu de 1.000 mg/zi, hipertensiunea a apărut la mai
puțin de 0,5% dintre gravide. În țările în care dozele de calciu sunt sub 500 mg/zi,
incidenţa hipertensiunii este de până la 20 de ori mai mare.
Foarte important: suplimentarea calciului nu prezintă efectele secundare întâlnite în
cazul tratamentelor alopate antihipertensive, precum impotenţă, oboseală, creștere în
greutate, confuzie, amețeală sau dificultate de concentrare.

2.4. Buna funcționare a sistemului nervos central
Calciul deține un rol important în transmiterea impulsurilor nervoase, fiind un tonic al sistemului nervos.
Contracțiile musculare sunt complet dependente de prezenţa calciului, procesele fiziologice care cuplează
impulsul nervos de contracția musculară propriu-zisă făcându-se numai prin intermediul ionilor de calciu.
Calciul combate insomniile, reduce procesele inflamatorii și scade predispoziția la alergii.
Scăderea concentraţiei ionilor de calciu sub nivelul normal duce la hiperexcitabilitatea sistemul nervos.
Fibrele nervoase periferice devin atât de excitabile încât încep să transmită impulsuri muşchilor scheletici
periferici, determinând contracţii tetanice, proces ce explică apariţia de spasmelor şi a contracţiilor musculare
necontrolate (cârcei, convulsii etc.).

3. Deficiența de calciu
Balanța negativă a calciului (un consum mai mare decât aportul) începe de
la vârsta de 20 de ani. De la această vârstă, 1% din rezerva totală de calciu
este eliberată anual la nivelul celorlalte țesuturi (organe, sânge etc.). Pe cale
de consecință, la vârsta de 50 de ani cantitatea totală de calciu din oase va
scădea cu 30%, iar la 70 de ani cu 50%.
Deficienţa de calciu poate provoca peste 120 de afecţiuni, reprezentând
o ameninţare pentru sănătatea populației globale. Specialiştii avertizează:
cu toţii suntem afectaţi de deficienţa de calciu, cea mai
bună modalitate de a preveni și trata este suplimentarea
cantității obținute din alimentație.
Suplimentarea cantităţii de calciu este foarte necesară
de-a lungul întregii vieţi şi obligatorie pentru femei.
Câteva cifre: în timpul sarcinii, femeile pierd 30.000 mg
de calciu; în momentul naşterii se pierd între 5.000
şi 10.000 mg de calciu; 300 mg/zi se pierd în timpul
alăptării; 1.000-1.500 mg de calciu se pierd la fiecare
menstruație! Iată de ce majoritatea problemelor de
sănătate la femei sunt asociate cu deficienţa de calciu.
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3.1. Cauze ale deficienței de calciu
1. Consum: inima și sistemul circulator – 300 mg/zi, sistemul neurotransmiţător – 200 mg/zi. Calciul se
consumă și prin glandele sudoripare şi excreții.
2. Pierderea de calciu: în funcție de vârstă și sex, conform explicațiilor anterioare.
3. Aport insuficient pe termen lung: calciul obținut din alimentație este o sursă insuficientă şi incomplet asimilabilă.
Situaţia curentă a deficitului de calciu:

3.2. Simptome ale deficienței de calciu
Copii: plâns nocturn, disforie (stare de tristețe și frică, însoțită uneori de iritabilitate și agresivitate), transpiraţie
nocturnă, anorexie (lipsa poftei de mâncare), rahitism, imunitate scăzută, predispoziţie la infecţii.
Adolescenţi: astenia membrelor, spasme, lipsa rezistenței fizice, oboseală cronică, disforie, lipsă de
concentrare, monofagie (consumul unui singur fel de alimente sau pofta pentru un singur fel de alimente),
anorexie, dezvoltarea defectuoasă a danturii, imunitate scăzută, hipersensibilitate.
Tineri: oboseală cronică, hipodinamie (forță insuficientă), spasme, dureri de spate, imunitate scăzută,
hipersensibilitate.
Femei gravide şi lăuze: spasme ale muşchilor gambei, dureri de spate, imunitate scăzută, hipersensibilitate.
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Adulţi şi persoane în vârstă: dureri de spate, nostalgie, spasme ale muşchilor gambei, osteoporoză, hiperestro
genism, osteomalacie, fracturi, hipertensiune, boli cardiovasculare şi cerebrovasculare, diabet, litiază, tumori etc.
Sursele alimentare cele mai bogate în calciu sunt laptele şi produsele lactate; cantităţi considerabile sunt
prezente însă şi în zarzavaturi, făina integrală sau oasele moi de peşte. Cantitatea de calciu absorbită de
organism variază în funcţie de mai mulţi factori, inclusiv în funcţie de nevoile organismului dar, în general,
numai 30-40% din aportul zilnic de calciu este absorbit, restul fiind eliminat prin excreții. Aproximativ 99%
din calciul absorbit se depozitează în oase, restul fiind asimilat în fluidele intra şi extracelulare. Numeroase
studii sugerează că o mare parte a populaţiei, cu precădere persoanele de vârsta a doua și a treia, au un aport
insuficient de calciu din alimentație.

4. Calciu TIENS
Suplimentele nutritive pe bază de calciu ale TIENS sunt obținute cu ajutorul unor biotehnologii patentate,
prin fermentarea controlată a prafului de oase obținut din coloana vertebrală și vertebrele scheletului de
bovină. Prin prelucrare, se obțin săruri organice de înaltă solubilitate ce asigură o absorbţie facilă, superioară
formulelor convenţionale. Produsele au o proporție calciu-fosfor asigurată pentru maximizarea gradului de
absorbţie, un nivel redus de zahăr şi grăsimi şi un conţinut ridicat de proteine și vitamine ce îi conferă o înaltă
valoare nutritivă și o biodisponibilitate ridicată.
Forma chimică a calciului TIENS, diferită de cea existentă în alimentele care conțin calciu sau în produsele
concurente, asigură o absorbție de până la 95%, procent neegalat de produsele similare de pe piață.
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Super Calciu Nutritiv Pulbere
(formulă avansată)
Cutie de plastic cu 25 doze x 10 g/doză = 250 g
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Macroelement vital pentru oameni, calciul se regăsește
în mai multe alimente, însă fixarea lui în oase depinde
și de prezența altor vitamine și minerale. Datorită noii
formule care conține vitaminele K2 și D3, este foarte
ușor absorbit de organism.
În procesul de preparare al TIENS Super Calciu Nutritiv
Pulbere, calciul este introdus într-o formă unică, de
hidroxiapatită de calciu microcristalină. Ea este
obținută prin hidrolizarea enzimatică a concentratului
de os întreg de la vitele tinere din Noua Zeelandă. Acest
procedeu păstrează componente esențiale ale structurii
osoase. Numeroase studii au arătat că hidroxiapatita
de calciu este mai eficientă în menținerea și, respectiv,
în prevenirea și încetinirea pierderii masei osoase,
comparativ cu sursele tradiționale de calciu. Formula
unică cu pulbere enzimolitică de calciu oferă un grad
foarte ridicat de absorbție.
Vitamina K 2 MK 7 menține și îmbunătățește densitatea
mineralelor în sistemul osos. Drept urmare, pentru ca
oasele să absoarbă calciu, prezența vitaminei K2 este
esențială. Calciul este mineralul cel mai adesea asociat cu
sănătatea osoasă, deoarece este o componentă primară
a structurii osoase. Însă calciul este, totodată, prezent în
structura arterelor și vaselor sanguine unde, în anumite
situații, se poate acumula. Dacă oasele nu asimilează
calciu, acesta se va stoca la nivelul arterelor, care vor
deveni rigide. Vitamina K2 susține flexibilitatea arterială,
deoarece previne acumularea calciului la nivel circulator.
Vitamina D și, în special, forma sa activă, vitamina D3
(colecalciferol) este nelipsită pentru dezvoltarea și
menținerea sănătății oaselor, pentru că susține procesele
metabolice de absorbție ale calciului și fosforului.
Calciul, componenta primară a oaselor, poate fi asimilat
numai în prezența vitaminei D3. Ea este produsă de
organism în timpul expunerii pielii la lumina soarelui.
Cremele de protecție solară, îmbrăcămintea protectoare,
expunerea prea limitată la lumina soarelui, tenul închis
la culoare și vârsta înaintată sunt factori care pot reduce
capacitatea organismului de a sintetiza vitamina D3.
Studiile arată că persoanele care își asigură prin dietă o
cantitate suficientă de vitamina D3 și calciu, pot încetini
procesul de pierdere a mineralelor din oase, prevenind
osteoporoza și predispoziția la fracturi osoase.
Colagenul este o proteină structurală complexă care
ajută la menținerea rezistenței și flexibilității pielii, a
ligamentelor, articulațiilor, oaselor, unghiilor și părului.
Ingredientul folosit este colagenul de tip I, baza
pentru o piele radiantă, țesuturi conjunctive puternice
și oase rezistente. Colagenul din pește are cea mai
crescută biodisponibilitate și rată de absorbție, datorită
dimensiunilor mai mici ale moleculelor, comparativ
cu colagenul provenit din alte surse. Datorită ratei de
absorbție superioară colagenul din pește este alegerea
numărul unu pentru scopuri ce țin de menținerea
sănătății și înfrumusețare.

Inulina este un tip de fibră solubilă prezentă în
numeroase plante. Neputând fi digerată la nivelul
intestinului subțire, inulina se deplasează la nivelul
intestinului gros, unde are acțiune prebiotică, fiind
hrană pentru microflora intestinală benefică digestiei.
Microflora intestinală transformă inulina în acizi grași
cu catenă scurtă, ce hrănesc celulele colonului, oferind
numeroase beneficii stării de sănătate generale. Este
dovedit științific faptul că prezența inulinei crește
absorbția calciului la nivel intestinal.
Ovăzul este un aliment unic, ce conține lipide sănătoase
și cantități mari de fibre dietetice solubile. El are
calități nutriționale benefice fiind o sursă excelentă de
carbohidrați și fibre, inclusiv beta-glucan. Conferă mai
multe proteine și grăsimi sănătoase decât majoritatea
cerealelor, complexul vitaminic B, minerale (mangan,
fosfor, magneziu, cupru, fier, zinc, calciu, potasiu) și
antioxidanți (polifenoli). Prin prelungirea perioadei de
timp în care stomacul se golește, beta-glucanul din ovăz
crește senzația de sațietate, dar contribuie și la reducerea
glicemiei și a nivelului de colesterol.
Isomalto-oligozaharidele (IMO) sunt un complex de
carbohidrați cu catenă scurtă, prezente, în mod natural,
în fibrele alimentare de proveniență vegetală. Acestea
au efecte pozitive asupra sănătății digestive, cum ar
fi: acțiune prebiotică, fiind hrană pentru microflora
intestinală benefică și, în plus, acționează ca o fibră
alimentară naturală de origine vegetală. Deși au gust
dulce, au un indice glicemic scăzut - adesea fiind
folosite ca îndulcitor cu nivel caloric scăzut. Cercetările
au demonstrat că IMO au un efect pozitiv asupra
absorbției mineralelor.
Colostrul bovin este un super-aliment primar bogat
în nutrienți produs de vaci imediat după naștere
pentru vițeii nou-născuți. Reprezintă un fluid biologic
complex, bogat în proteine, grăsimi, vitamine, macro
și micronutrienți. El conține anticorpi ce dezvoltă
imunitatea nou-născuților, creșterea și regenerarea
țesuturilor, având și remarcabile capacități reparatorii
și de creștere musculo-scheletică. Colostrul bovin este
extrem de eficace în prevenirea infecțiilor tractului
gastro-intestinal, potrivit ultimelor cercetări în
domeniu.
Sare de magneziu marină, cu o concentrație a metalului
pur de minim 55%, este o sursă naturală de magneziu
obținută din apele nepoluate ale coastei franceze.
Magneziul menține oasele și dinții puternici și ajută la
asimilarea corectă a calciului; în plus, reduce starea de
oboseală și susține sistemul nervos, fiind considerat un
produs natural “anti-stres”. De asemenea, contribuie la
susținerea funcționării normale a mușchilor, asigurând o
relaxare musculară corectă, fără crampe musculare.
Pentru a avea un gust extraordinar, pulberea de calciu
este aromată cu pudră de cacao, pudră de lapte de cocos
și un pic de extract de stevie.

Calciul este un element chimic esențial vieții, contribuind la
reglarea funcționării corespunzătoare a organismului și
este cel mai abundent mineral din organism - constituie
1.5 % - 2.0 % din greutatea corpului. El asigură funcționarea
normală a sistemului osteoarticular, densitatea osoasă,
funcționarea celulelor musculare și nervoase, susține procesele
metabolice, aparatul cardiovascular și sistemul imunitar.
Doza: 1 măsură = 10 g
Doze / cutie: 25
Ingrediente

în 1 măsură
(10 g)

în 2 măsuri
(20 g)

Hidroxiapatită de calciu

VNR*

1.600 mg

3.200 mg

Calciu

408 mg

816 mg

51% / 102%

Fosfor

176 mg

352 mg

25% / 50%

Inulină din cicoare

480 mg

960 mg

Colostrum

90 mg

180 mg

Magneziu

55 mg

110 mg

15% / 30%

Vitamina K2

39 µg

78 µg

52% / 104%

Vitamina D3

2 µg

4 µg

40% / 80%

*VNR: Valori nutriționale de referință

Administrare:
Amestecați până la omogenizare o măsură de pulbere
(10 g) cu 125 ml (1/2 cană) de apă călduță, lapte (pentru
aromă) sau iaurt, acesta având un conținut mai ridicat
de calciu și proteine. Consumul de lapte sau, în caz de
intoleranță, lapte de soia, contribuie la creșterea nivelurilor
calciului și fierului. Se poate consuma imediat după mixare,
o dată pe zi, la ora 17:00.

FĂRĂ
GLUTEN

Beneficii:
z

menține oasele puternice

z

crucial pentru a avea dinți
sănătoși

z

sprijină neurotransmisia normală

z

contribuie la coagularea
normală a sângelui

z

sprijină funcționarea normală a
sistemului muscular

z

contribuie la un randament
energetic normal al
metabolismului

z

menține funcționarea normală a
enzimelor digestive

z

are un rol în procesul diviziunii și
diferențierii celulare

Proprietăți:
z

z

z

z
z

z
z

Calciul (ca hidroxiapatită de calciu) contribuie la sănătatea
oaselor prin menținerea masei osoase, prin prevenirea
pierderii masei osoase și prin creșterea densității oaselor
Vitamina K 2 contribuie la sănătatea oaselor prin susținerea
absorbției calciului la nivelul intestinelor și prin depozitarea
calciului la nivelul oaselor; în plus, reglează depunerea
calciului, prin prevenirea acumulării de calciu la nivelul
vaselor de sânge și prin prevenirea întăririi acestora
Vitamina D 3 ajută corpul să absoarbă calciul și fosforul,
contribuind la menținerea unor niveluri normale ale
calciului în sânge, la funcționarea normală a sistemului
imunitar și la menținerea unei funcții musculare normale
Magneziul contribuie la sănătatea oaselor prin transferul
calciului la nivelul oaselor
Deoarece 22% din oasele scheletice reprezintă proteine,
calciul combinat cu colagenul este tandemul care
contribuie la prevenirea pierderii masei osoase
Colostrul deține elemente care contribuie la imunitatea,
creșterea și refacerea țesutului osos.
Prebioticele naturale - inulina și IMO-urile - reglează mediul
intestinal pentru a susține reabsorbția calciului în intestinul
subțire.

Recomandări:
z

Adulţi şi vârstnici cu deficiență
de calciu

z

Adolescenţi care desfășoară
activitate fizică sau psihică
intensă

z

Persoanele care urmează o cură
de slăbire

z

Malnutriţie cauzată de
slăbirea funcţiilor de absorbţie
gastrointestinală

z

Refacere și convalescență ca
urmare a unor fracturi, accidente
sau operații

z

Osteopenie sau osteoporoză
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Super Calciu Nutritiv
Cutie de carton cu 10 plicuri x 10 g / plic = 100
Organismul unei persoane adulte conţine peste un
kilogram de calciu, cea mai mare parte la nivelul
scheletului (în oase). Calciul este necesar pentru
funcţionarea corectă a numeroase procese intra şi
extracelulare: contracţia ritmică a inimii, contracţia
musculară, conducerea impulsurilor nervoase,
coagularea sângelui, secreţia anumitor hormoni,
generarea energiei la nivel celular şi chiar realizarea
anumitor funcţii imune, toate necesită prezenţa
calciului. În numeroase procese de la nivel celular,
calciul funcţionează ca mesager ce transmite
anumite semnale în diferitele structuri funcționale
ale celulei. Conținutul unui plic de TIENS Super
Calciu Nutritiv asigură jumătate din necesarul
zilnic de calciu al unui adult. Forma sa ionică,
diferită de cea existentă în alimentele care conțin
calciu, asigură o absorbție de până la 95%, procent
neegalat de produsele similare de pe piață.
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Vitamina D are o funcţie fiziologică direct legată de
calciu: facilitează absorbţia calciului la nivel intestinal
și, totodată, reglează procesul de fixare a calciului din
oase. Vitamina este sintetizată în piele sub acţiunea
razelor ultraviolete ale soarelui. În ultimii ani oamenii
sunt tot mai conștienți de riscurile expunerii solare chiar
și de scurtă durată. Aceasta a adus, pe lângă importante
beneficii, la dezavantajul scăderii ratei de fixare a
calciului în oase. Utilizarea suplimentelor alimentare
care conţin vitamina D permite asigurarea asimilării
optime a calciului. Studiile au dovedit că beneficiile
vitaminei D pentru sănătate sunt, de fapt, mult mai largi
decât cele legate imediat de absorbţia calciului.
Vitamina A previne xeroftalmia (boala ochilor uscaţi)
şi poate chiar vindeca unele cazuri în care deficitul
de vitamină A cauzează o deteriorare progresivă la
nivelul ochiului (putând conduce chiar la orbire). Este
cunoscut faptul că deficitul de vitamină A se asociază
cu o susceptibilitate crescută la infecţii. Vitamina
A este necesară pentru menţinerea integrităţii
ţesuturilor epiteliale, precum cele de la nivelul
tractului respirator şi digestiv.

Doza: 1 plic = 10.000 mg
Doze / cutie: 10
Ingrediente

Valori/doză

Fibre dietetice din porumb

3.890 mg

Hidroxiapatita de calciu
(săruri de calciu ale acidului
ortofosforic)

1.600 mg

VNR*

Calciu

400 mg

50%

Fosfor

176 mg

25%

Lapte praf integral
Substitut de lapte fără lactoză
Pulbere de cacao
Maltodextrină
Proteine hidrolizate de colagen

3.500 mg
600 mg
200 mg
127,95 mg
48,5 mg

Vitamine și minerale
Acid L-ascorbic (Vitamina C)

12 mg

15%

Retinol (Vitamina A)

120 µg

15%

2 µg

40%

Colecalciferol (Vitamina D3)
Excipienți
Esență, vanilină, etil maltol

40 mg

*VNR: Valori nutriționale de referință

Vitamina C (acid ascorbic) este un puternic
antioxidant ce contribuie la protejarea ţesuturilor
organismului împotriva efectelor dăunătoare ale
radicalilor liberi, fiind, de asemenea, implicată în
sinteza colagenului şi a aminoacizilor esenţiali în
formarea proteinelor ţesutului conjunctiv, în sinteza
carnitinei (necesară pentru procesarea celulară a
acizilor graşi cu catenă lungă) şi a unor neuromediatori
şi hormoni peptidici. Prezenţa vitaminei C în intestin
facilitează absorbţia fierului. Rolul vitaminei C în
componența produsului TIENS super Calciu Nutritiv
este foarte bine fundamentat. De vreme ce calciul
în cantităţi mai mari poate diminua semnificativ
absorbţia fierului, prezenţa vitaminei C în formulă
urmăreşte prevenirea acestui efect negativ și
păstrarea unui bun echilibru electrolitic.

Supliment alimentar recomandat persoanelor
adulte, obținut cu ajutorul unor biotehnologii
brevetate prin fermentarea controlată a prafului
de oase obținut din coloana vertebrală și
vertebrele scheletului de bovine. Prin prelucrare,
se obțin săruri organice cu înaltă solubilitate, ce
asigură o absorbţie facilă, superioară formulelor
convenţionale. Produsul are o proporție calciufosfor concepută pentru maximizarea gradului
de absorbţie, un nivel redus de zahăr şi grăsimi
şi un conţinut ridicat de proteine și vitamine ce îi
conferă o valoare nutritivă și o biodisponibilitate
ridicate.

FĂRĂ
GLUTEN

Administrare:
A se înghiţi câte 1 plic dizolvat în apă caldă (60-70° C)
o dată pe zi la ora 17:00.

Proprietăți:
z

Conținut ridicat de calciu ionic:
400 mg/plic

z

Aminoacizi şi chelaţi de calciu cu
biodisponibilitate ridicată și raport
echilibrat calciu-fosfor 2:1

z

Grad ridicat de absorbţie, de până
la 95%, datorat formei chimice a
calciului din compoziția
produsului

z

Sursă naturală, multifuncţională
şi integrată de nutrienţi

z

Administrarea sub formă de
soluţie permite o mai bună
absorbție decât în cazul
comprimatelor convenţionale

Beneficii:
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Recomandări:
Adulţi şi vârstnici cu deficiență de calciu

z

Menține sănătatea oaselor și a dinților

z

z

Facilitează eliminarea toxinelor

z

Femei însărcinate sau în perioada de alăptare

z

Efect antioxidant

z

z

Stimulează multiplicarea bifidobacteriilor din
tractul intestinal

Adolescenţi care desfășoară activitate fizică
sau psihică intensă

z

Persoanele care urmează o cură de slăbire

z

Crește imunitatea organismului

z

z

Efect potențator asupra funcțiilor vitale ale
organismului

Malnutriţie cauzată de slăbirea funcţiilor de
absorbţie gastrointestinală

z

Refacere și convalescență ca urmare a unor
fracturi, accidente sau operații

z

Osteoporoză

Super Calciu Nutritiv
pentru Copii
Cutie de carton cu 10 plicuri x 10 g / plic = 100 g
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Un plic (10 g) de TIENS Super Calciu pentru Copii
furnizează 360 mg de pulbere enzimolitică de calciu
obținută prin fermentarea oaselor de bovine, pentru
o biodisponibilitate de până la 95%, caracteristică
neegalată până în prezent de un alt produs similar.
În completare, produsul conţine fosfor, fier, zinc,
9 aminoacizi, precum şi acizi graşi nesaturaţi ce
favorizează dezvoltarea armonioasă a copiilor. Pulberea
din gălbenuş de ou bogată în lecitină, are proprietăţi de
stimulare a intelectului. Anumite substanțe din alimente
(fitaţi, oxalaţi, toate tipurile de fibre alimentare, acizii
graşi alimentari neasimilabili, alţi cationi bivalenţi –
magneziu, stronţiu) pot compromite absorbţia calciului
din alimente. În schimb, lactoza şi alte glucide, precum şi
proteinele şi prezenţa vitaminei D favorizează absorbţia
calciului. Formula produsului TIENS Super Calciu Nutritiv
pentru Copii conţine factori care facilitează absorbţia
calciului: iso-malto-oligozaharide (glucide cu moleculă
mică), lapte praf degresat (conține lactoză şi proteine),
o cantitate de substitut de lapte fără lactoză şi, mai ales,
vitamina D, alături de vitaminele A şi C, precum şi de fier,
zinc şi taurină. Prezenţa vitaminei D şi a fierului sunt cu
precădere relevante pentru acest produs, ţinând cont de
faptul că deficitul acestora la copii este surprinzător de
frecvent. În plus, vitamina C facilitează absorbţia fierului.
Vitamina D facilitează absorbţia calciului la nivel
intestinal și reglează procesul de fixare a calciului din
oase, prezența acesteia fiind obligatorie în dieta copiilor.
Vitamina D este sintetizată în piele sub acţiunea razelor
ultraviolete ale soarelui. Din nefericire, expunerea copiilor
la soare prezintă, în ultima perioadă, riscuri tot mai mari
pentru sănătate. Utilizarea suplimentelor alimentare care
conţin vitamina D permite asigurarea asimilării optime
a calciului. Studiile au dovedit că beneficiile vitaminei D
pentru sănătate sunt, de fapt, mult mai largi decât cele
legate imediat de absorbţia calciului.
Vitamina A ajută la buna dezvoltare a aparatului vizual
și acuității vizuale. Este cunoscut faptul că deficitul de
vitamină A se asociază cu o susceptibilitate crescută la
infecţii. Vitamina A este necesară pentru menţinerea
integrităţii ţesuturilor epiteliale, precum cele de la
nivelul tractului respirator şi digestiv.
Vitamina C (acid ascorbic) este un puternic antioxidant
ce contribuie la protejarea ţesuturilor organismului
împotriva efectelor dăunătoare ale radicalilor liberi.
Aceasta este implicată în sinteza colagenului şi a
aminoacizilor esenţiali în formarea proteinelor ţesutului
conjunctiv, în sinteza carnitinei (necesară pentru
procesarea celulară a acizilor graşi cu catenă lungă) şi
a unor neuromediatori şi hormoni peptidici. Prezenţa
vitaminei C în intestin facilitează absorbţia fierului.
Rolul vitaminei C în componența produsului TIENS
Super Calciu Nutritiv pentru Copii este foarte bine
fundamentat. De vreme ce calciul în cantităţi mai mari
poate diminua semnificativ absorbţia fierului, prezenţa

vitaminei C în formulă urmăreşte prevenirea acestui
efect negativ și păstrarea unui bun echilibru electrolitic.
Fierul este un oligoelement esenţial care intră în
structura hemoglobinei şi mioglobinei, ca şi a unor
enzime de importanţă majoră pentru funcţionarea
normală a celulei, inclusiv citocromii implicaţi în
respiraţia celulară. Organismul adult conţine 2,5-5,0 g
de fier. Deşi anemia este cea mai frecventă manifestare
a deficitului de fier (cea mai frecventă deficienţă a unui
micronutrient la nivelul globului), tot mai multe studii
sugerează că un nivel redus al fierului se asociază la
copii cu boala de deficit de atenţie/hiperactivitate
(ADHD), sindromul picioarelor neliniştite şi alte afecţiuni.
Deficitul de fier reprezintă unul dintre cele mai frecvente
deficite nutriţionale la copii.
Zincul este un micronutrient esenţial. Peste 200 de
enzime implicate în sinteza ADN şi în metabolismul
macronutrienţilor necesită zinc pentru funcţionarea
corectă. Studiile au arătat faptul că deficitul de zinc
reprezintă un factor cauzal major în dezvoltarea
insuficientă în înălțime a copiilor, suplimentarea cu
zinc având un impact semnificativ atingerii înălţimii
normale vârstei. Alte manifestări ale deficitului de zinc
includ scăderea imunităţii, încetinirea cicatrizării rănilor,
întârzierea maturizării sexuale şi apariţia unor leziuni ale
pielii sau a ţesuturilor epiteliale. Ca şi în cazul fierului,
deficitul de zinc pare să se asocieze cu boala de deficit
de atenţie/hiperactivitate (ADHD).
Taurina este un aminoacid sulfurat prezent în concentraţii
ridicate în ţesuturile animale. Taurina alimentară (spre
deosebire de majoritatea aminoacizilor) nu este încorporată
în proteine, dar joacă un rol în multe procese fiziologice
importante: dezvoltarea neurologică, dezvoltarea retinei,
conjugarea acizilor biliari, modularea nivelului calciului şi a
funcţiilor imune. Taurina se localizează în matricea osoasă
şi poate regla metabolismul osteoblastelor, stimulând
formarea ţesutului osos şi cu efecte antiosteopenice
(inhibă pierderile osoase). În ultimii ani s-a demonstrat
faptul că suplimentarea alimentaţiei cu taurină are efecte
benefice pentru sănătate. Pornindu-se de la rolul cunoscut
al taurinei în modelarea nivelurilor celulare ale calciului şi
de la faptul că se găseşte în concentraţii ridicate în muşchi,
aceasta a fost inclusă în formula produsului TIENS Super
Calciu Nutritiv pentru Copii. Administrarea regulată a
acestui aminoacid are efect anti-oxidant, întărește sistemul
imunitar, protejează miocardul și stabilizează ritmul cardiac,
previne formarea trombilor.

FĂRĂ
GLUTEN

Administrare:
A se înghiţi câte 1 plic dizolvat în apă caldă (60-70° C) o
dată pe zi.
Doza: 1 plic = 10.000 mg
Doze / cutie: 10
Ingrediente

Valori/doză

Fibre dietetice din porumb

1.500 mg

Hidroxiapatita de calciu
(săruri de calciu ale acidului
ortofosforic)

1.500 mg

VNR*

Calciu

375 mg

46,9%

Fosfor

165 mg

23,6%

Lapte praf integral
Substitut de lapte fără lactoză
Pulbere de gălbenuș de ou
Maltodextrină
Proteine hidrolizate de colagen

5.950 mg
500 mg
300 mg
185,4 mg
47 mg

Vitamine și minerale

Parte a gamei de produse pe bază de calciu cu
înalt grad de biodisponibilitate, TIENS Super
Calciu Nutritiv pentru Copii este un supliment
alimentar ce asigură, într-o formulă complexă,
aportul de nutrienți indispensabili și substanțe
bioactive necesare dezvoltării armonioase fizice
și psihice a micuților. Metabolismul este de până
la trei ori mai accelerat în perioada de creștere
decât la maturitate. Aceasta explică și de ce
evoluția bolii la copii poate fi foarte abruptă, la
fel cum și vindecarea poate fi la fel de rapidă, în
cazul administrării tratamentului adecvat.

Acid L-ascorbic (Vitamina C)

12 mg

15%

Beneficii:

Retinol (Vitamina A)

120 µg

15%

2 µg

40%

z

Favorizează dezvoltarea sănătoasă a oaselor și
dinților

z

Sporește funcțiile și vitalitatea cerebrală, ajută
la dezvoltarea sistemului nervos central, a
inteligenței și a memoriei

Colecalciferol (Vitamina D3)
L-taurina

2,8 mg

Lactat de zinc

2,5 mg

Zinc

1,5 mg

15%

*VNR: Valori nutriționale de referință

Proprietăți:
z
z

z

z
z
z

Conținut ridicat de calciu ionic: 360 mg/plic
Aminoacizi şi chelaţi de calciu cu
biodisponibilitate ridicată și raport echilibrat
calciu-fosfor 2:1
Grad ridicat de absorbţie, de până la 95%,
datorat formei chimice a calciului din
compoziția produsului
Conține fosfor, fier, zinc, 9 aminoacizi, acizi
grași polinesaturați, lecitină
Nu conține zaharuri, prietenos cu dințișorii
Administrare facilă pentru micuți, pudră
instant cu gust plăcut de lapte, ce facilitează
o mai bună absorbție decât în cazul
comprimatelor convenţionale

z

Crește apetitul și îmbunătățește funcțiile
digestive, favorizând creșterea normală în
greutate

z

Întărește sistemul imunitar

z

Dezvoltă acuitatea vizuală

Recomandări:
z

Tuturor copiilor, pentru asigurarea necesarului
de nutrienți esențiali dezvoltării

z

Copii sub- sau supraponderali

z

Rahitism

z

Erupție tardivă a dentiției

z

Lipsa poftei de mâncare

z

Copii cu dezvoltare psiho-somatică deficitară
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Super Calciu cu Lecitină
Cutie de carton cu 1 blister, 20 capsule x 0,496 g = 9.92 g
Calciul şi memoria. În procesul de memorare,
proteina numită calpaină este eliberată de ionii
de calciu în celula nervoasă (neuron). Aceasta are
rol de „curăţare” a receptorilor neuronali implicaţi
în procesul de memorare. Drept urmare studiile
confirmă importanța aportului de calciu pentru
susținerea activității cerebrale. De fapt, una dintre
cauzele pierderii memoriei la persoanele în vârstă
este consecința unui nivel scăzut de calciu la nivel
neuronal.
Lecitina şi memoria. Lecitina este o substanţă
cu structură fosfolipidică cu un rol important în
protejarea nervilor prin formarea aşa numitei teci de
mielină. Lecitina se găseşte în alimente precum ouăle,
somonul, carnea slabă de vită sau boabele de soia, dar
în cantități insuficiente pentru asigurarea necesarului
zilnic al organismului. Ea reprezintă o sursă exogenă
majoră de colină, substanţă din creier implicată în
procesele fiziologice ale memorării. Există numeroase
cercetări care susţin rolul esenţial al lecitinei în
procesele de învăţare şi memorare. Acestea stau la
baza popularităţii lecitinei ca nutrient cu potenţial de
îmbunătăţire a activității cerebrale. Lecitina nu este
toxică şi nu are efecte adverse. Fiecare capsulă de
Tiens Super Calciu cu Lecitină conţine 180 mg lecitină.
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Vitaminele şi memoria. Vitamina B1 (tiamina) stimu
lează funcţia neurovasculară a organismului fiind
esenţială pentru sănătatea celulelor nervoase şi a
creierului. În cazul persoanelor
alcoolice deficitul de tiamină
conduce – pe lângă alte tulburări
neurologice – la un deficit de
memorie. Deficitul de vitamină
B1 cauzează însă pierderea
memoriei şi în lipsa abuzului de
alcool. În 1946, un studiu
efectuat pe un grup
de copii a arătat
că suplimentarea

cu vitamina B1 duce la creșterea coeficientului de
inteligenţă, a acuității vizuale şi a memoriei, faţă de
copiii care au primit placebo.
Vitamina B12 (cobalamina) este reprezentată de
un grup de substanţe naturale care se găsesc în
alimentele de origine animală. Aceasta este esențială
pentru întreţinerea sănătăţii sistemului nervos, chiar și
deficienţe minore putând afecta memoria şi funcţiile
mentale. Există date care arată că suplimentarea
vitaminei B12 poate îmbunătăţi funcţiile cognitive la
mai multe grupe de vârstă cu deficit de cobalamină,
inclusiv la populaţiile vârstnice.
Vitamina C (acidul ascorbic) este un binecunoscut
antioxidant, ce contribuie la protejarea ţesuturilor
organismului de efectele dăunătoare ale radicalilor
liberi. Vitamina C facilitează sinteza acetilcolinei şi
noradrenalinei, ambele fiind substanţe importante
pentru memorie. Studii non-clinice au certificat
rolul acestei vitamine în procesele cognitive şi de
memorare.
Taurina este un aminoacid endogen prezent
în ţesuturile multor animale, inclusiv la om. În
creier taurina se găsește din abundență, în special
în țesuturile despre care se ştie că joacă un rol
important în memorare. De asemenea, taurina
joacă roluri esenţiale în dezvoltarea, osmoreglarea
şi supravieţuirea neuronilor. Studii electrofiziologice
non-clinice au arătat că taurina este implicată în
procesele de memorie şi învăţare.
Acidul folic este prezent (sub formă de folat)
în majoritatea alimentelor naturale: legume şi
zarzavaturi, ficat, extracte de drojdie, ciuperci, nuci,
cereale integrale. Dovezile ştiinţifice au arătat că
pacienţii vârstnici cu boli mentale (în special demenţă)
aveau niveluri de acid folic de trei ori mai reduse decât
alte persoane cu aceeaşi vârstă (dar fără boli mentale).
De asemenea, vârstnicii sănătoşi cu un aport redus
de acid folic au o capacitate de memorare şi gândire
abstractă mai redusă decât cei cu un aport normal
de acid folic. Studii clinice sugerează că acidul folic
îmbunătăţeşte funcţia cognitivă la pacienţii cu boala
Alzheimer şi la cei sănătoşi cu un nivel ridicat de
homocisteină (acidul folic determinând – împreună
cu vitamina B12 – reducerea nivelului homocisteinei,
despre care se ştie că se asociază
negativ cu memoria şi funcţiile
cognitive).

TIENS Super Calciu cu Lecitină
este un supliment nutritiv destinat
îmbunătăţirii funcţionării creierului şi
a capacităţii de memorare. Conținutul
bogat în lecitină, substanță ce intră
în componența țesutului nervos,
recomandă produsul ca fiind un
excelent stimulator al activității
cerebrale. Formula este completată
de taurină, vitaminele B1 și B12 și
acid folic, fiecare dintre acestea cu
rol bine definit pentru îmbunătățirea
activității cerebrale.
Doza: 1 capsulă = 496 mg
Doze / cutie: 20
Ingrediente

Valori / 3
capsule

VNR*

(doza zilnică
recomandată)

Lecitină din pulbere de soia
Calciu

3.200 mg
121,2 mg

Vitamina C

40 mg

Taurină

24 mg

Vitamina E
Vitamina B1
Acid Folic
Vitamina B12

15,20%
50%

6 mg

50%

0,55 mg

50%

99 µg
1,25 µg

FĂRĂ
GLUTEN

FĂRĂ
LACTOZĂ

FĂRĂ
NUCI

49,5%
50%

*VNR: Valori nutriționale de referință

Administrare:
A se înghiţi câte o capsulă, de 2 ori pe zi.

Proprietăți:
z

Conținut ridicat de lecitină (45% din masa
capsulei)

z

Formulă destinată îmbunătățirii activității
cerebrale

z

Aminoacizi şi chelaţi de calciu cu
biodisponibilitate ridicată și raport echilibrat
calciu-fosfor 2:1

z

Grad ridicat de absorbţie, de până la 95%,
datorat formei chimice a calciului din
compoziția produsului

Beneficii:
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Recomandări:
z

Efort intelectual intens

z

Deficiențe de memorare

z

Îmbunătățește circulația cerebrală

z

Tulburări de odihnă

z

Favorizează buna funcționare a celulei nervoase

z

Nivel ridicat de stres

z

Crește capacitatea de memorare

z

Deficit de atenție și hiperactivitate la copii

z

Încetinește evoluția bolilor degenerative ale
sistemului nervos

z

Adjuvant în tratamentul alopat al afecțiunilor
sistemului nervos

Flexi
Flacon cu 60 tablete x 700 mg/tabletă = 42 g
Agaricus Blazei, numită și „Ciuperca lui Dumnezeu”,
se numără printre cele mai populare ciuperci cu efecte
curative din Tibetul de Sud-Est, Yunnan și Sichuanul de
Vest. Este o sursă bogată de minerale, precum potasiu,
fosfor, magneziu, calciu, fier și vitaminele B1, B2, B3 și
ergosterol, care de regulă lipsesc sau
sunt insuficient prezente în dieta
noastră. Ciuperca Agaricus are
proprietatea de a remineraliza
oasele și articulațiile. Este o
sursă bogată de polizaharide,
printre care beta-glucanul,
ce are un puternic efect
anti
inflamator, fiind foarte
benefic în tratamentul de
recuperare al artritei reumatoide.
Are un conţinut bogat în vitamina
D3, cu rol în absorbţia calciului.
Stimulează producţia osoasă
datorită ergosterolului din com
poziție, motiv pentru care e
considerată un remediu excelent
în osteoporoză.
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Gheara-diavolului (Harpagophytum
procumbens) este o plantă ce se
găsește în sudul și sud-estul continentului
african. Bogată în bioflavonoide, acizi fenolici,
harpagozidă și beta-sitosterol, ghearadiavolului are un puternic efect antiinflamator și
analgezic, fără a afecta funcţia hepatică, fiind folosită
ca adjuvant în tratamentul diferitelor afecțiuni ale
articulațiilor, ligamentelor sau tendoanelor. Extractul
din rădăcină de Gheara-diavolului îmbunătățește
semnificativ calitatea vieții persoanelor cu
osteoartrită sau de reumatism degenerativ, datorită
conținutului ridicat de harpagozidă şi fitosteroli.
Preparatele pe bază de gheara-diavolului sunt
adesea recomandate chiar și pentru tratarea cazurilor
incipiente de reumatism, fără alt remediu alopat.
Curcuma (Curcuma longa), turmericul sau șofranul
indian, plantă cu îndelungată istorie în medicina
ayurvedică şi cea tradițională chineză este folosită pentru
acţiunea carminativă și de regulator digestiv, având
puternice proprietăţi antioxidante şi antiinflamatorii.
Cercetătările asupra curcumei au evidențiat existența
a peste 100 de substanţe active, dintre care uleiuri
volatile, sescviterpene (alfa şi beta turmerone, alfacurcumen, zinziberen), monoterpene, curcumină,
peptide hidrosolubile (turmeriu peptidă), precum şi

polizaharide și minerale. Curcuma creşte mobilitatea
articulaţiilor și a tendoanelor, îmbunătățește circulația
sangvină și reduce tumefacţiile tisulare profunde, fiind
indicată în caz de luxaţii, hematoame, contuzii, febră
musculară. Acțiunea compușilor activi este deosebit
de benefică ca adjuvant în tratarea unor afecțiuni
severe precum poliartrită reumatoidă,
reumatism degenerativ și alte afecțiuni
reumatismale.
Ingrediente bine cunoscute pentru
asigurarea sănătății articulațiilor,
glucozamina și condroitina sunt
două componente de bază
ale TIENS Flexi. Glucozamina
este extrasă din pereții
celulari ai ciupercii Agaricus
blazei, iar condroitina este
obținută din exoscheletele
crustaceelor bogate în
chitină. Cele două sunt
importante substanțe ce se
regăsesc din abundență în
țesutul conjunctiv uman, având
rol structural în procesul de formare
a tendoanelor, ligamentelor, cartilajelor
și a lichidului sinovial. Nivelul optim
de glucozamină și condroitină
asigură mobilitatea articulațiilor și
elasticitatea cartilajelor.
Acidul hialuronic este o componentă esen
țială a țesutului conjunctiv cu rol de lubrifiere articu
lară. Lichidul sinovial al unei articulații sănătoase are
o concentrație ridicată de acid hialuronic, însă odată
cu apariția anumitor afecțiuni sau cu înaintarea în
vârstă, nivelul acestuia scade, primul semn fiind
apariția durerii sau disconfortul articular.
Deși în medicină și dermato-cosmetică acidul hialu
ronic este administrat în formă injectabilă, cercetările
au dovedit faptul că administrarea pe cale orală este
mult mai eficientă pentru menținerea pe termen
lung a sănătății articulațiilor.
Acidul hialuronic asigură menținerea nivelului optim
de lubrifiere a articulațiilor prin hidratarea fibrelor
de colagen și elastină, proprietate care îi conferă
pronunțate efecte regenerante și anti-îmbătrânire.
Rehidratarea fibrelor de colagen este mecanismul
secret care îi conferă acidului hialuronic beneficiile
pentru care este atât de utilizat: piele mai fină și mai
elastică și articulații sănătoase și rezistente.

Flexi este unul dintre cele mai puternice suplimente
nutritive destinate sănătății articulațiilor, datorită potențării
glucozaminei și condroitinei cu Agaricus, curcumă și ghearadiavolului, ingrediente din Medicina Tradițională Chineză,
pentru efecte maxime. De asemenea, Flexi conține acid
hialuronic, ingredient cu dovedite proprietăți regenerante,
folosit tot mai mult în medicina modernă. Flexi se asociază
excelent cu Super Calciu Nutritiv, pentru asigurarea unei
densități osoase normale și o lubrifiere articulară optimă sănătate deplină pentru sistemul osos.

Administrare:
A se consuma câte 2 tablete pe zi, între mese, cu un
pahar cu apă.
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Beneficii:
z

Antiinflamator al structurilor articulare

z

Asigură flexibilitatea articulațiilor

z

Previne rigiditatea articulară resimțită
dimineața

Recomandări:
z

Afecțiuni articulare acute sau cronice

z

Sportivilor de performanță sau agrement
Persoanelor cu un stil de viață activ sau celor
care efectuează efort fizic prelungit
Prevenția degenerării articulare cauzate de
înaintarea în vârstă

z

Protejează și lubrifiază țesutul cartilaginos al
articulațiilor

z

z

Previne durerile articulare provocate de
înaintarea în vârstă sau de mediul de lucru

z

z

Permite un stil de viață activ la orice vârstă

Zinc
Flacon cu 60 capsule x 310,25 mg / capsulă = 18,62 g
Organismul adult conține 2-3 grame de Doza: 1 capsulă = 310,25 mg
zinc, peste 50% din acesta fiind concentrat Doze / cutie: 60
în mușchi, restul distribuindu-se siste Ingrediente
Valori / 2 capsule Valori / 3 capsule
(doza zilnică
(doza zilnică
mului osos, tegumentelor și viscerelor
recomandată)
recomandată)
(prostata, ficatul și pancreasul au un mare
Glucoză anhidră
280 mg
560 mg
conținut în zinc). Procentul de absorbție
100 mg
200 mg
digestivă a zincului variază în limite Pudră de albuș de ou
Zinc
3
mg
6 mg
foarte largi (10-70%), în funcție de starea
generală de nutriție a organismului și de *VNR: Valori nutriționale de referință
tipul alimentelor consumate. La un adult
tânăr, cu un regim mixt, acest procent este în jur
de 30-40%. Carența de zinc poate apărea ca
urmare a unor diete nediversificate, bazate
pe exces de produse cerealiere, care scad
absorbția zincului din cauza conținutului
bogat în fibre. Pierderile apar și în cursul bolilor
infecțioase, hepatice, cancerelor (și altor sindroame
consumptive), menstruației. Zincul este aproape
inexistent în alimentele rafinate, prelucrate.
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Zincul este vital pentru sănătatea bărbaților, prostata fiind glanda
cu cea mai mare concentrație de zinc din corp. Sperma este foarte
bogată în zinc, o cantitate însemnată eliminându-se, astfel, la fiecare
ejaculare. Deficitul de zinc duce la mărirea prostatei și apariția
disfuncționalităților sexuale ce pot degenera în impotență. De
exemplu, bolnavii de prostatită au o cantitate de zinc de zece
ori mai mică decât necesarul normal. Zincul previne afecțiunile
prostatei și chiar ajută la vindecarea acesteia. Conform unor
cercetări preliminare, cancerul de prostată în fază incipientă poate
fi combătut prin suplimentare cu zinc. Un efect asociat, deosebit de
răspândit în rândul bărbaților cu dereglaje hormonale induse de deficitul
de zinc este alopecia. Este foarte important de știut faptul că organismul
nu poate înmagazina rezerve de zinc. Drept urmare este necesar aportul
zilnic de zinc, în special pentru bărbați și tineri.
Peste 160 de enzime diferite cu funcții vitale în organism depind de aportul
de zinc pentru a funcționa. Unele dintre acestea au ca și componentă
principală ionul de zinc. Printre enzimele cu rol vital în organism enumerăm
anhidraza carbonică, care ajută la excreția de CO2; fosfataza alcalină, care
eliberează fosfați anorganici necesari în metabolismul oaselor; superoxid
dismutaza (SOD) ajută la protejarea celulelor împotriva radicalilor liberi;
alcool-dehidrogenaza (ADH) ajută ficatul în detoxifierea de alcool; carbo
xipeptidaza, necesară pentru digestia proteinelor alimentare. Mai mult,
diviziunea celulară corectă nu poate avea loc fără o cantitate adecvată de
zinc, necesară sintezei ADN, ARN și a proteinelor.
Deficitul de zinc are un impact semnificativ asupra sănătății, simptomele
comune ale lipsei acestuia fiind: tulburări digestive, predispoziție la infecții
respiratorii, piele uscată, acnee, unghii casante sau pătate, căderea părului,
cicatrizare întârziată a rănilor, reducerea acuității vizuale, tulburări de
memorie, scăderea libidoului.

VNR*

60%

Zincul este un oligoelement
mineral, cu rol metabolic vital în
asigurarea funcționării sistemelor
nervos, imunitar, reproducător
și muscular, precum și formarea
a peste 160 de tipuri de enzime.
Zincul joacă un rol esenţial în
recuperarea după leziuni tisulare
şi în reglarea nivelului de zahăr
din sânge. Îndepărtarea radicalilor
liberi depinde, de asemenea,
într-o anumită proporţie, de
disponibilitatea de zinc. Deficitul
de zinc este caracterizat prin
retard de creştere, pierderea
poftei de mâncare şi afectarea
funcţiei imunitare. În cazurile mai
severe, deficitul de zinc duce la
căderea părului, diaree, impotenţă,
hipogonadism (la bărbați) şi
afecțiuni ale ochilor şi ale pielii.

Administrare:
A se înghiţi seara câte 2 capsule cu apă
călduță.
Precauţii: A nu se administra împreună cu
alte produse pe bază de zinc.

Beneficii:
z

Întărește sistemul imunitar, favorizează
asimilarea vitaminelor și sinteza de acizi
nucleici și proteine
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Proprietăți:
z

Microelement asigurat în stare naturală, fără
coloranţi sau conservanţi

z

Lactat de zinc – sare organică de zinc cu grad
de absorbţie la nivel intestinal

z

Albumină de ou și glucoză – maximizează
absorbţia zincului la nivel gastro-intestinal

z

Susține procesele de creştere și dezvoltare
armonioasă ale copilului şi adolescentului

z

Reglează funcțiile gonadelor și dezvoltarea
organelor genitale

z

z

Crește semnificativ producția de spermă,
motilitatea și calitatea spermei

Dezvoltare lentă şi nanism, subdezvoltare
sexuală

z

În perioada de sarcină și alăptare
Afecțiuni ale prostatei: prostatită, adenom de
prostată

Recomandări:

z

Susține procesele metabolice specifice
perioadei de sarcină și alăptare

z

z

Normalizează nivelul glicemiei și susține
funcția pancreatică

z

Afecțiuni ale pielii: psoriazis, ulcer varicos,
acnee, vindecare lentă a rănilor

z

Favorizează cicatrizarea și ameliorează
numeroase afecțiuni cutanate

z

Infecții recurente și trenante

z

z

Ajută la menținerea acuității vizuale

Vedere slabă şi nictalopie (vedere slabă pe
timpul nopţii)

z

Combate efectele toxice ale unor metale
precum cupru, cadmiu, plumb

z

Anorexie nervoasă și demenţă senilă

z

Alopecie

Combate lipsa poftei de mâncare

z

Vegetarieni

z
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Fizzy
Flacon cu 14 tablete efervescente x 6.000 mg / tabletă = 84 g

62

„Fizzy” este un produs revigorant și energic, oferit
sub formă de comprimate efervescente ușor de
administrat, ce conține ingrediente active cu acțiune
rapidă. Biodisponibilitatea ridicată a produsului
asigură echilibrarea rapidă a nivelului de magneziu,
pentru reglarea proceselor metabolice și asigurarea
unui nivel optim de energie.

Doza: 1 tabletă = 6g
Doze / flacon: 14

Busuiocul (Ocimum basilicum), plantă de origine
asiatică renumită pentru aroma sa deosebită, este tot
mai îndrăgit în bucătăria românească. Busuiocul este
însă recunoscut pentru proprietățile sale terapeutice,
care-l recomandă ca pe un adevărat medicament
natural, în Medicina Tradițională Chineză fiind
considerat o plantă sacră. Una dintre cele mai bogate
surse naturale de magneziu, busuiocul are acțiune
energizantă si antidepresivă, înlăturând efectele
surmenajului. Busuiocul are proprietatea de a
regala nivelul de serotonină, dopamină și epinefrină
pentru echilibrarea stării psihice și emoționale. De
asemenea, reglează nivelul cortizolului, hormon al
glandelor suprarenale numit și hormonul stresului,
al cărui dezechilibru poate induce probleme de
comportament, ca urmare a schimbărilor bruște de
dispoziție. În sfera beneficiilor motorii, magneziul este
un mineral cu rol esențial în dezvoltarea și susținerea
funcționării mușchilor, atât a celor scheletici cât și
a celor ce susțin funcționarea normală a organelor,
inclusiv a mușchiului inimii. Bogat în bioflavonoide
și uleiuri volatile, busuiocul stimulează sistemul
imunitar, reglează funcțiile glandelor endocrine și
metabolismul celular, are acțiune anticancerigenă și
antiinflamatoare. Părţile utilizate în scop terapeutic
sunt tulpina, florile şi frunzele, din care se prepară

Extract din sfeclă roșie
(Beta Vulgaris)

Ingrediente

Valori / doză

Magneziu

VNR*

380 mg

101%

Potasiu

374 mg

19,00%

Inulină

293,3 mg
40 mg

Extract din busuioc

25 mg

Riboflavină (Vitamina B2)

1,4 mg

100%

*VNR: Valori nutriționale de referință

o gamă largă de decocturi, tincturi şi suplimente
nutritive cu efecte benefice asupra sănătății.
Sfecla roșie (Beta vulgaris), legumă foarte apreciată
încă din perioada romanilor pentru calitățile sale
afrodiziace conține un complex de substanțe
nutritive precum vitamina A, vitaminele B1, B2, B6,
vitamina C, sodiu, calciu, sulf, cupru, fier, iod, potasiu
și antioxidanți. Sfecla roșie este folosită în principal
pentru combaterea anemiei datorită conținutului
ridicat de fier şi acid folic, importante în producerea
de globule roşii la nivelul măduvei osoase. De
asemenea, sfecla este un puternic protector și
regenerator hepatic, ficatul gras (steatoza hepatică)
și hepatitele acute sau cronice putând fi ameliorate
prin suplimentarea dietei cu extracte din rădăcina
acestei plante.
Sfecla conține concentrații ridicate de nitrați, regăsiți
din abundență în structura organismelor vii, compuși
care se transformă în oxid nitric (NO) cu rol esențial în
menținerea flexibilității și dilatarea vaselor sangvine.
Nitrații sunt benefici pentru îmbunătățirea circulației
sângelui și normalizarea tensiunii arteriale. Extractul
de sfeclă roșie crește gradul de oxigenare a celulelor
și țesuturilor, contribuind la buna funcționare a
inimii, mușchilor și nervilor, capacitatea de efort
fizic fiind mult îmbunătățită. Antrenamentele vor
deveni mult mai puțin obositoare cu TIENS Fizzy.
Betacianina, compus ce conferă sfeclei culoarea
roșie este un antioxidant cu puternice proprietăți
anticancerigene. Cele mai recente cercetări au
indicat și prezența în concentrații semnificative
a betainei, substanță cu proprietăți de relaxare a
sistemului nervos şi ameliorare a stărilor depresive.
Boli precum Alzheimer sau demența pot fi prevenite
prin suplimentarea alimentației cu sfeclă roșie.

Formula inovatoare, unică, cu înalt grad de absorbție și biodisponibilitate
a noului produs TIENS Fizzy asigură suplimentarea corectă a necesarului
de magneziu obținut din trei surse naturale. Carbonatul și oxidul de
magneziu se completează cu extractul din busuioc pentru efect maxim. În
completare, extractul de sfeclă roșie susține buna funcționare a sistemului
circulator, facilitând metabolizarea magneziului la nivel celular. Fizzy și
gama de produse TIENS pe bază de calciu alcătuiesc cea mai eficientă
sursă calciu-magneziu disponibil la ora actuală pe piață, atât pentru
adulți, cât și pentru copii.

Administrare:
A se consuma câte 1 tabletă efervescentă pe zi, dizolvată într-un pahar
cu apă călduță, în timpul mesei sau după masă.

Beneficii:
z

Efect energizant obținut prin echilibrarea metabolismului

z

Asigură buna funcționare a sistemului nervos și combate oboseala

z

Susține dezvoltarea sistemului muscular

z

În combinație cu calciul asigură rezistența oaselor și dinților

z

Susține buna funcționare a sistemului cardiovascular
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Recomandări:
z

Sportivilor de performanță sau agrement

z

Combaterea crampelor musculare

z

Prevenția osteoporozei și a altor afecțiuni degenerative

z

Consumatorilor de cafea, ceai sau băuturi ce conțin cafeină

z

Persoanelor expuse la stres
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Extract de Jujube
Cutie cu 8 fiole x 50 ml = 400 ml
Originare din China, jujubele se află printre
alimentele biologic active aflate pe lista aprobată
a guvernului Chinez. Jujubele au o istorie de 7.700
de ani, după cum se menţionează în Compendiul
Medical al Medicinei Tradiționale Chineze. Acestea
“hrănesc splina şi stomacul, stimulează circulaţia
sângelui, calmează sistemul nervos”.
Jujubele conţin 18 din cei 24 de aminoacizi necesari
organismului. Aminoacizii ajută la formarea oaselor şi
menţinerea densităţii acestora, la formarea celulelor
pielii, a muşchilor şi a sângelui. De asemenea,
jujubele sunt bogate în complexul vitaminelor B.
Acestea au numeroase beneficii, precum stimularea
metabolismului, menţinerea sănătăţii pielii, a părului
şi unghiilor, stimularea funcţiilor sistemelor imunitar
şi nervos. Puternicul efect antioxidant este conferit
de conținutul bogat în flavonoide.
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Înalta valoare nutriţională şi medicinală este conferită
și de conținutul foarte bogat în vitamine și minerale.
100 de grame de jujube proaspete conţin 300-500
mg de vitami- na C, cantitate de 70-80 de ori mai
mare decât cea conținută în mere şi de 100 de ori mai
mare decât cea din pere. Datorită abilităţii sale de a
contracara efectele radicalilor liberi, vitamina C joacă
un rol important în fortifierea sistemului imunitar.
Jujubele conţin în special fier, fiind un remediu
foarte eficient pentru anemie, afecțiune cu o rată de
incidență foarte ridicată. Fierul este o componentă
a hemoglobinei conținută în hematii, ce determină
capacitatea acestora de a transporta oxigenul la
celule. Statisticile OMS arată că 24,8% din populaţia
mondială, adică peste 1,6 miliarde de oameni, suferă
de anemie, cea mai mare parte fiind copii şi femei.
Totodată, jujubele sunt bogate în calciu, mangan,
cupru şi magneziu. Pe lângă alte beneficii, calciul

Doza: 1 sticluță = 50 ml
Doze / cutie: 8
Ingrediente
Suc concentrat de curmale
chinezești
Infomații nutriționale
Valoare energetică

Într-o sticluță

VNR*

50 ml
Valori / 100 g
1045 kJ

Proteine

4,2 g

Carbohidrați

56,5 g

Sodium

41 mg

*VNR: Valori nutriționale de referință

este o componentă esenţială a oaselor şi dinţilor,
necesar pentru contracţia musculară, coagularea
sângelui şi transmiterea impulsurilor nervoase.
Manganul contribuie la metabolismul proteinelor
şi lipidelor. Cuprul este necesar pentru producţia
hematiilor. Magneziul ajută procesele de regenerare
celulară, activează vitaminele complexului B, previne
formarea cheagurilor de sânge şi sprijină buna
funcţionare a muşchilor şi nervilor. Potasiul este un
mineral esenţial necesar pentru reglarea nivelului
fluidelor din corp şi ajută la controlarea ritmului
cardiac şi a presiunii sangvine. Acesta poate oferi
protecţie împotriva accidentului vascular cerebral
şi a afecţiunilor coronariene. Unul dintre beneficiile
cheie ale jujubelor este abilitatea de a regla sistemul
nervos, datorită conţinutului bogat în potasiu.
Jujubele conţin adenozin monofosfat ciclic (AMPc),
numit și “mesager secund în procesele celulare”, cu
rol de transmitere a semnalelor intra și extracelulare.
Suplimentarea AMPc susţine metabolismul celulelor
creierului, accelerează capacitatea de autoregenerare
a organismului în general şi a neuronilor în special,
având ca efect menţinerea tinereţii celulelor creierului.
Fiind o componentă importantă în numeroase
procese de menţinere a vieţii, AMPc are importante
efecte regulatorii asupra unor funcţii fiziologice
precum transportul limfocitelor, formarea anticorpilor
și creșterea imunității celulare.
Profesorul Eric Richard Kander de la Columbia
University a concluzionat în urma cercetărilor
sale: ”AMPc poate preveni senescenţa celulelor
creierului. Are un efect decisiv de activare
a celulelor senile, astfel încât acestea pot fi
«reîntinerite»”. Pentru descoperirea sa, Profesorul
Kander a primit, alături de alți doi cercetători,
Premiul Nobel pentru Medicină în anul 2000.

Ingredientul acestui excelent supliment
nutritiv TIENS sunt jujubele din soiul
„Golden Silk”, cunoscute și sub denumirea
de “curmale chinezești” aurii, cultivate în
zona nepoluată Cangzhou din provincia
Hebei. Ingredientele bioactive ale
jujubelor sunt conservate în întregime
cu ajutorul unor metode moderne de
obținere a extractului, patentate de
centrul de cercetare-dezvoltare al TIENS.
Jujubele sunt bogate în vitamine şi au o
valoare nutriţională şi medicinală ridicată,
extractul fiind un tonic deosebit de bogat
în substanţe active şi adenozin monofosfat
ciclic (AMPc), moleculă de semnalizare
cunoscută şi ca “mesager secund în
procesele celulare”.

Administrare:
A se înghiţi conţinutul unei (1) fiole pe
zi. Diluaţi conţinutul fiolei în 200 ml de
apă călduță.

Beneficii:
z

Efect protector gastro-intestinal

z

Reglează funcţia splinei, favorizează
multiplicarea splenocitelor (celulele splinei)

z

Efecte regulatorii asupra unor funcţii
fiziologice precum transportul limfocitelor,
formarea anticorpilor, imunitatea celulară

z

Reduce stresul oxidativ la nivelul ficatului,
remediu pentru anemie, stimulează
hematopoieza medulară, completează
materiile prime hematogene

z

Efect antioxidant, imunostimulator și
antitumoral

z

Accelerează capacitatea de regenerare a
celulelor nervoase, îmbunătăţeşte odihna,
memoria şi activează celulele creierului

z

Crește forța și rezistența musculară
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Recomandări:
z

Afecțiuni hepatice cronice sau virale (inclusiv
în convalescență)

z

Anemie și dereglări hematologice

z

Stări de iritabilitate, oboseală cronică, tulburări
ale somnului

z

Hipertensiune și dereglări de ritm cardiac

z

Ameliorarea efectelor nocive ale radioterapiei,
cobaltoterapiei și ale citostaticelor

z

Suprasolicitare fizică intensă, potențează
capacitatea de contracție a mușchilor

Beauty Duo
Cutie cu 30 capsule x 620 mg / capsulă= 18,66 g
Noi percepem frumusețea ca având o piele sănătoasă,
luminoasă și fermă, precum și un păr puternic
și strălucitor. Îmbătrânirea pielii este cauzată de
îmbătrânirea naturală și factorii de mediu, inclusiv
radiații UV, poluare și smog. Odată cu trecerea timpului
regenerarea pielii este mai dificilă, mecanismele de
reparare se uzează, iar nivelul de antioxidanți scade.
De asemenea, scade secreția hormonilor sexuali,
afectând uscăciunea pielii, elasticitatea, microcirculația
și imunitatea. Adăugăm, la acestea, expunerea la
razele soarelui și poluarea aerului. În timp, lumina UV
afectează anumite fibre din piele denumite elastină.
Acest lucru face ca pielea să se lase și să atârne. Alți
factorii care duc la îmbătrânirea pielii sunt deteriorarea
ADN-ului, activată de oncogeneză, radicalii liberi
și toxine, precum și tulburarea mecanismelor de
reparare ale ADN-ului. TIENS Beauty Duo se bazează
pe conceptul de acțiune triplă (detoxifiere, hrănire și
protecție), datorat principalelor sale ingrediente.
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Luminița Nopții (Oenothera biennis) este o plantă
originară de pe continentul american care, în prezent
este frecvent cultivată, atât datorită frumuseții cât și
utilității ei, fiind larg răspândită în Europa și multe părți
ale Asiei. Este numită astfel, deoarece florile de culoare
galbenă se deschid la căderea nopții. Descoperită de
coloniștii englezi și adusă în Europa, luminița nopții era
foarte apreciată pentru calitățile medicinale deosebite
ale uleiului obținut din semințe, fiind multă vreme
cunoscută și apreciată sub numele de “King’s CureAll” („panaceul regelui“ sau „remediul regelui pentru
toate bolile“). Uleiul obținut din semințele de Luminița
Nopții este o sursă importantă de acizi grași esențiali,
conținând 7-14% acid gama-linolenic (AGL). Acesta este
metabolizat în organism la acid dihomo-gamalinolenic,
care poate inhiba sinteza unor prostaglandine și astfel,
poate exercita o acțiune antiinflamatoare. Aceasta
explică efectele benefice în mastalgia ciclică a femeilor
(durere a sânilor cu caracter ciclic, periodic). În combinație
cu alte produse de origine vegetală, uleiul de Luminița
Nopții a determinat reducerea colesterolului total și a

LDL-colesterolului („colesterolul rău“) și nivelul stresului
oxidativ. Beneficii există și în sindromul premenstrual,
endometrioză sau migrenă.
Chlorella este o algă verde, unicelulară, considerată
un “super-aliment”, datorită calităților sale nutriționale
impresionante. Ea este bogată în proteine, vitamine și
minerale, acizi grași Omega-6, clorofilă, antioxidanți și
fibre. Poate ajuta organismul să se “detoxifice” singur, prin
eliminarea metalelor grele și a compușilor dăunători din
organism. În plus, aceste celule mici verzi oferă o gamă
largă de antioxidanți și nutrienți care ajută la stimularea
energiei și a sistemului imunitar.
Ceaiul verde provine din China, dar a câștigat o
popularitate extraordinară la nivel mondial pentru
proprietățile sale privind îmbunătățirea sănătății.
Datorită activitățiilor sale antioxidante, catehinele fiind
printre cei mai puternici antioxidanți, protejează pielea
de leziunile oxidative UV care provoacă îmbătrânirea
timpurie a acesteia. Extractul de ceai verde ajută la
îmbunătățirea metabolismului, contribuie la oxidarea
grăsimilor și ajută la controlul greutății.

TIENS Beauty Duo este o fuziune de medicină
botanică chinezească, știință, know-how unic
și tehnologii brevetate, DUOCAP™. Aceasta
tehnologie unică implică introducerea
unei capsule mici într-o capsulă mai mare
umplută cu lichid. DUOCAP™ îmbunătățește
biodisponibilitatea produsului, permițând
combinarea ingredientelor cu diferite compoziții.
În plus, protejează ingredientele de acidul gastric
și permite eliberarea lor țintită în diferite locuri și
momente. Acest lucru permite absorbția rapidă
a uleiului de luminița nopții, în timp ce chlorella
și ceaiul verde sunt protejate și eliberate mai târziu.
Ingredientul cheie în Beauty Duo este Uleiul de
Luminița Nopții ce conține acizi grași esențiali,
pe care organismul uman nu îi poate sintetiza,
strict necesari pentru creșterea și funcționarea
normală a țesuturilor. Acizii grași intră în structura
membranelor celulare și a unor derivați care
reglează numeroasele procese celulare. Există
două familii de acizi grași esențiali, omega-3
și omega-6, cel din urmă regăsindu-se din
abundență în produsul nostru, sub forma acidului
gama-linolenic (AGL). El este un precursor al
prostaglandinelor care contribuie la echilibrul
hormonal și la controlul inflamațiilor. Acest lucru
face ca acest ulei să fie eficient în menținerea
confortului în timpul ciclului menstrual și tratarea
simptomelor menopauzei. În plus, ajută la
ameliorarea afecțiunilor inflamatorii ale pielii, cum
ar fi acneea și eczemele.
Mai mult, el conține vitamine și minerale, benefice
în cosmetologie, cum ar fi: vitamina C, biotină,
zinc și cupru, care ajută la protejarea pielii și a
părului. De asemenea, contribuie la fertilitatea și
reproducerea normală (zinc) și reglarea activității
hormonale (vitamina B6). În plus, catehinele din
ceaiul verde, vitaminele C, E și mineralele, zinc și
cupru, protejează celulele de stresul oxidativ.
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Administrare:
A se înghiți câte 1-2 capsule pe zi, în timpul
meselor.
Precauţii: Contraindicat în afecţiuni psihice
grave (epilepsie, schizofrenie, manii). A se
administra cu prudenţă copiilor, femeilor
însărcinate sau care alăptează, persoanelor
cu afecţiuni hepatice sau renale grave.

Beneficii:
z
z
z
z
z
z
z

Curățarea și detoxifierea pielii
Ajută la ameliorarea afecțiunilor inflamatorii ale
pielii, cum ar fi acneea și eczemele
Hrănirea celulelor de către antioxidanții din
ceaiul verde
Contribuie la fertilitatea și reproducerea normală
Reglarea activității hormonale
Ajută la ameliorarea simptomelor sindromului
premenstrual
Susţine femeile aflate la menopauză

Recomandări:
z
z
z
z

Afecțiuni inflamatorii ale pielii (acnee și eczeme)
Sindrom premenstrual (SPM)
Mastalgie ciclică (durere ciclică a sânilor)
Pre și Post-menopauză (împreună cu Calciu și
Kardi Forte, pentru prevenția osteoporozei)
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TIENS GLOW Collagen shot
Cutie cu 15 pliculețe x 15 ml/ pliculeț = 225 ml
TIENS GLOW Collagen shot a fost creat pe baza celor
mai recente cercetări și experimente clinice, prin utili
zarea biotehnologiei avansate și a ingredientelor unice,
pentru a sprijini eficient frumusețea și energia ta.
Pielea este cel mai mare organ extern al corpului. Oferă
o barieră între organele esențiale ale corpului, mușchii,
țesuturile, sistemul osos și lumea exterioară. După
pragul critic al vârstei de 25 de ani, starea fiziologică
se înrăutățește pentru toate femeile. Pielea care te-a
făcut să fii mândră de tine începe să îmbătrânească,
iar aceasta este rapid facilitată din cauza pierderii de
colagen cauzată de vârsta ta și de stresul oxidativ din
timpul vieții de zi cu zi. Pentru a suplini lipsa producerii
de colagen, consumați Peptan, peptide de colagen de
pește pentru o eficiență maximă. Peptidele de colagen
Peptan s-au dovedit științific că sunt un ingredient
puternic anti-îmbătrânire, stimulând elasticitatea,
suplețea și hidratarea pielii.
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Un studiu clinic francez recent arată că peptidele
de colagen din peștele Peptan stimulează formarea
de colagen în straturile mai profunde ale dermei,
îmbunătățind astfel rețeaua de colagen a pielii din
interior prin reducerea fragmentării colagenului cu
18% în doar o lună și 31% după trei luni. Acest lucru
favorizează o piele mai suplă și mai tânără. Studiile
clinice anterioare japoneze și franceze au descoperit
că peptidele de colagen Peptan pot crește nivelul de
hidratare a pielii cu 28% după 8 săptămâni, pot reduce
formarea ridurilor și pot crește suplețea pielii cu 19%
în 12 săptămâni.
Colagenul este cea mai abundentă proteină din
corpul uman. Un element cheie al întregului țesut
conjunctiv, asigură infrastructura sistemului musculoscheletic și este principalul element structural al pielii.
Contribuie la țesuturile pielii, tendoanele, capilarele
și ligamentele noastre. În plus, este abundent și în
țesuturile osoase, cartilajele, corneele și foliculii de
păr. Peptidele de colagen sunt o formă hidrolizată de
colagen.
Ginsengul proaspăt de înaltă calitate (Panax
ginseng C. A. Meyer), din Muntele Changbai, una dintre
cele mai bune origini ale producției de ginseng la nivel
mondial, conține alcaloizi abundenți cu capacitate
antioxidantă ridicată. Este considerat unul dintre cei
mai prețioși adaptogeni care poate stimula energia
corpului încă din vremuri străvechi. Conform testelor
in vitro, respect in vivo, are efect de anti-oxidare
stimulare a activității mitocondriale, anti-oboseală și
îmbunătățirea concentrării mentale.

Ginsengul este considerat cel mai tare adaptogen
din acest secol. Adaptogenii sunt ierburi sau rădăcini
care ajută corpul să reziste la orice factori de stres,
fie că sunt fizici, chimici sau biologici. Deși termenul
„adaptogen” a fost inventat în anii 1940, mulți dintre
ei au o istorie de utilizare datând de mii de ani.
Majoritatea adaptogenilor au fost folosiți în India
Ayuverda și medicina tradițională chineză (TCM).
Există mai mult de 40.000 de cercetări științifice care
au studiat efectele lui pentru stimularea energiei sau
inhibarea oboselii. Un studiu clinic a arătat că aportul
de ginseng (1g ~ 2g / zi) a redus semnificativ oboseala
la subiecți după 4 săptămâni și a îmbunătățit nivelul
antioxidant.
Mierea Manuka este adunată de albine din floarea
Manuka. Culoarea acesteia este mai închisă decât
mierea normală. Are un parfum special, un gust mai
dulce decât mierea normală și multiple avantaje
pentru sănătate: îmbunătățirea imunității, efect antibacterian și digestie sănătoasă.

TIENS Glow - Collagen Shot este un
supliment alimentar cu peptide din
colagen de pește Peptan®, extract de
ginseng proaspăt, miere de Mānuka,
suc de mere, morcov și lămâie, precum
și tapioca trehaloză* și îndulcitor de
plante stevia, pentru un gust mai bun.

Administrare:
A se consuma câte 1 x pliculeț pe zi.
Consumați direct după deschidere
sau amestecați cu apă, funcție de
preferințele personale.

Doza: 1 pliculeț = 15 ml
Doze / cutie: 15 pliculețe
Ingrediente

Valori / doză

Peptide de colagen din pește

2500 mg

Extract de ginseng proaspăt

835 mg

Miere de Manuka

100 mg

Morcov mov și suc de lămâie

90 mg

Morcovul mov este strămoșul morcovului
modern. Conține mai mulți nutrienți
în comparație cu morcovul portocaliu
obișnuit. Beneficiile pentru sănătate ale
lui includ: îngrijirea ochilor, sănătatea
cardiovasculară, antioxidant și frumusețea
pielii. Morcovul mov are o antocianidină
valoroasă exclusivă care ajută la îmbunătățirea
circulației capilarelor, la prevenirea deteriorării
cauzate de UV și la reducerea stresului oxidativ din
ochi. De asemenea, conține β-caroten care se poate
transforma în vitamina A în organism cu o puternică
abilitate anti-oxidantă, care aduce beneficii sănătății
maculare.
Tehnologia Double Nutri™ este o nouă tehnologie,
utilizată pentru a dezvolta cu succes TIENS Glow
Collagen Shot, care combină substanțele nutritive
solubile în apă și ulei împreună cu extractul natural
de plante și ingrediente funcționale. Această
tehnologie brevetată de microemulsificare permite
micronizarea ingredientelor active la dimensiunea
funcțională a particulelor de 1 ~ 3μm, ceea ce
asigură o absorbție ușoară și rapidă fără a fi nevoie
de digestie fizică în organism. Datorită acestui fapt,
biodisponibilitatea ingredientelor active TIENS Glow
Collagen Shot este foarte crescută, oferindu-vă cea
mai bună absorbție a nutrienților.
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Beneficii:
z

aspect sănătos al pielii

z

oase și articulații puternice

z

previne subțierea și căderea părului

z

previne deteriorarea unghiilor și menținerea
fermă și incasabilă

z

sprijină arderea grăsimilor și întărirea
musculaturii

z

nivel crescut de energie

z

aport crescut de antioxidanți

z

creșterea imunității

Îngrijire personală

CELLES TIANE M&Y HYDRA
Gama unică de îngrijire și hidratare a pielii, reprezintă o combinație de ingrediente naturale și
biotehnologie de ultimă oră. Conține amestec de extracte marine, drojdie și 8 tipuri de aminoacizi
pentru o hidratare maximă și întinerire a pielii.
Compușii activi care sprijină hidratarea pielii în
profunzime sunt:
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Apa de mare - bogată în minerale cu diferite
compoziții chimice, având o concentrație mare de
săruri minerale, compuși organici, gaze dizolvate și
oligoelemente importante. Cei mai buni trei agenți
sunt:
z Sarea de mare franceză cu proprietăți de curățare,
bactericide și antiinflamatoare. Beneficiile
supli
men
tare includ: control sebum, exfoliere,
înlăturare puncte negre, dezodorizant, anti- edem
și anti-stres. Jumătate din sarea lumii provine
din ocean, iar oamenii colectează sare cristalină
din vremuri preistorice. Sarea de mare franceză
aleasă pentru gama M&Y Hydra se află în stratul
superior al apei de mare care intră în contact cu
aerul. Este produsă în câmpul de sare Camargue
din sudul Franței. Marea de aici are un climat
unic, iar culoarea apei este magică. Producția de
sare de mare a început în urmă cu 2,000 de ani.
Spre deosebire de sarea de masă rafinată prin
prelucrare, sarea marină poate păstra mai multe
oligoelemente și minerale.
z Extractul de Fucus Vesiculosus, extract de algă
brună care crește pe stâncile de pe țărm. Se
găsește pe coasta Bretaniei, Franța, unde există
o bogăție de viață marină. Poate fi recoltată la
țărm. Corpul său de algă este maroniu închis și are
ramuri bifurcate și frunze plate în formă de corn.
Extractul este recunoscut datorită complexului
de vitamine B, vitamina A, E, dar și de minerale,
precum calciu, fier, iod, fosfor și seleniu. Are
rol antioxidant, antibacterian și antireumatic.
Extractul de fucus hrănește pielea, îmbunătățește
metabolismul și convergența porilor.
z Colagenul marin este cel mai biodisponibil
tip de colagen; se absoarbe în piele rapid și
ușor. Colagenul solubil în apă extras din mare
integrează moleculele de apă, cu efect puternic
de hidratare și ajută în mod semnificativ la
augmentarea pielii pentru a îmbunătăți și mai
mult puterea de hidratare, astfel încât pielea să fie
hidratată pentru o perioadă îndelungată.
Extractul de drojdie

fermentată conține
ingrediente benefice: proteine, minerale, antioxidanți
și o varietate de vitamine B. Are un conținut bogat
de flavonoide, aminoacizi și peptide care ajută la
reînnoirea celulară a pielii. Contribuie de la reducerea

stresului oxidativ care lasă semne vizibile asupra
pielii, până la diminuarea semnelor de îmbătrânire
ale tenului, prin îmbunătățirea sintezei de colagen.
Este recunoscut pentru proprietățile de hidratare și
poate ajuta la obținerea unui aspect luminos al pielii.

Acidul hialuronic este o moleculă compusă
în mare parte din zaharuri (polizaharide) deosebit de
versatilă, căreia i se atribuie proprietăți miraculoase.
Este o substanță hidratantă existentă în corpul uman
în mod natural și în cantități mari. Fiecare 1 gram de
acid hialuronic are capacitatea de a lega până la 6 litri
de apă. Astfel, migrația celulelor în corp se accelerează,
având ca efect o mai bună reînnoire celulară și un
aflux sporit de nutrienți și de oxigen. Ajută atât la
vindecarea cicatricilor, cât și la menținerea unui ten
ferm și elastic; stimulează formarea unor noi fibre de
colagen și de elastină. Odată cu înaintarea în vârstă,
conținutul său din piele scade, motiv pentru care este
necesar să-l completăm treptat, sub formă de seruri
sau de creme cu acid hialuronic, datorită proprietăților
sale miraculoase:
z hidratează intens tenul. Eliberarea lentă a mole
culelor de apă determină hidratarea continuă și
hrănirea pielii din interior.
z stimulează creșterea celulelor cutanate și
favorizează formarea fibrelor de colagen și de
elastină, care asigură fermitatea, elasticitatea și
catifelarea pielii.
z pătrunde în straturile profunde ale tenului, unde
combate îmbătrânirea prematură a pielii și ajută
la o rapidă diminuare a ridurilor și la netezirea pielii.
z are efect benefic asupra acneei și a dermatitei,
îngrijește tenul gras.

Loțiune de curățare cu extract de alge marine M & Y HYDRA
Inspirată din tradiția japoneză de îngrijire a pielii, prin tehnica săculeților cu tărâțe
de orez pentru o frumusețe naturală, această spumă cremoasă și delicată, bogată în
extract natural din drojdie de orez, îndepărtează delicat impuritățile și toate urmele
de machiaj, lăsând pielea curată, luminoasă și catifelată după utilizare.
Mod de folosire: Umeziți pielea, puneți o cantitate mică de produs de curățare în
palme. După ce formați o spumă, masați ușor pe întreaga față cu mișcări circulare.
Clătiți bine cu apă călduță. Aplicați dimineața și seara înainte de a utiliza Loțiunea
tonică cu petale.
Beneficiile produsului:
îndepărtează impuritățile și toate urmele de machiaj;
permite pielii să respire liber;
lasă pielea curată și catifelată;
conferă pielii o culoare și o strălucire sănătoasă.

z
z
z
z

Conținut net: 100 ml

Loțiune tonică cu petale cu extract de alge marine M & Y HYDRA
Această loțiune ușoară și hidratantă, îmbunătățește în mod vizibil aspectul, textura
pielii și conferă o senzație de catifelare. Textura ușoară și umedă, conține extract
natural de drojdie. Bogată în colagen marin hidrolizat, aceasta se absoarbe adânc
în piele, hidratează pielea uscată și crește elasticitatea, pentru a obține o piele
luminoasă.
Mod de folosire: După curățare, aplicați ușor loțiunea pe zona T a feței cu un disc
demachiant de bumbac. Continuați cu bărbia până la nivelul mandibulei, apoi la
obraji și, în cele din urmă, gâtul. Evitați zona ochilor. A se utiliza dimineața și seara.
Beneficiile produsului:
îndepărtează celulele moarte ale pielii;
hidratează și crește elasticitatea pielii datorită colagenului marin;
conferă claritate tenului și strălucire naturală;
textura ușoară garantează acțiunea ingredientelor active.

z
z
z
z

Conținut net: 140 ml
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Esența pentru față cu extract de alge marine M & Y HYDRA
Textura unică a acestei esențe provine în mare proporție de la ingredientele
nutritive multiple. Îmbogățită cu proteine hidrolizate de orez și extract de Geranium
robertianum, oferă puterea esenței marine și a extractului de drojdie. Cei 8
aminoacizi special selectați ajută la hrănirea și menținerea unei hidratări de durată;
în plus, stimulează sinteza de colagen din interior și îmbunătățesc elasticitatea și
fermitatea pielii.
Mod de folosire: Aplicați uniform pe față, pe frunte, obraji și bărbie, tapotând cu
vârful degetelor. Adăugați câteva picături în zonele mai delicate și masați ușor până
intră în piele, începând din centrul feței și deplasându-vă spre exterior.
Beneficiile produsului:
stimulează sinteza de colagen din interior;
protejează împotriva razelor UV;
îmbunătățește regenerarea pielii;
hipoalergic, are proprietăți antiinflamatorii.

z
z
z
z

Conținut net: 30 ml

Esența pentru ochi cu extract de alge marine M & Y HYDRA
Îmbogățită cu extract de drojdie, colagen solubil, extract de fructe Hibiscus esculentus
și 8 aminoacizi, aceasta ajută la hidratarea și reenergizarea zonei ochilor, stimulează
sinteza acidului hialuronic în piele și formează un strat de blocare a apei cu densitate
ridicată pe suprafața pielii. Semnele de stres și oboseală se estompează.
Mod de folosire: Aplicați uniform în jurul ochilor o cantitate de mărimea unei perle,
apoi tapotați cu degetul inelar prin mișcări ușoare circulare întreaga zonă din jurul
ochilor, inclusiv pleoapele. Aplicați zilnic, dimineața și seara înainte de Esența pentru
față cu extract de alge marine.
Beneficiile produsului:
hidratează și întinde pielea pleoapelor;
reduce aspectul neplăcut al cearcănelor și al zonei umflate de sub ochi;
estompează liniile fine și ridurile;
reduce deshidratarea pielii;
conferă fermitate pielii din jurul ochilor.

z
z
z
z
z

Conținut net: 15 ml

Emulsie hidratantă cu extract de alge marine M & Y HYDRA
Combinația de minerale marine și extract de drojdie de orez din această emulsie,
împreună cu cei 8 aminoacizi și acidul hialuronic, oferă o barieră care protejează pielea
împotriva deshidratării. Ceramida liposolubilă interacționează cu moleculele de apă
pentru a forma o peliculă de protecție împotriva poluării externe și a substanțelor
iritante. Îmbunătățește hidratarea pielii, o protejează și îi conferă un aspect mai
sănătos, catifelat și luminos.
Mod de folosire: Aplicați uniform pe toată fața și pe gât. Folosiți emulsia zilnic,
dimineața și seara, împreună cu Esența pentru față.
Beneficiile produsului:
conferă un efect puternic de hidratare;
menține echilibrul pH-ului pielii;
creează o barieră care împiedică contaminarea pielii;
menține un aspect mai neted, mai ferm și mai radiant al pielii.

z
z
z
z

Conținut net: 100 ml
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Crema hidratantă cu extracte marine M & Y HYDRA
Crema hidratantă de lux AII-in-One a fost formulată pe baza unei soluții de drojdie fermentată
în loc de apă, fiind infuzată cu ajutorul biotehnologiei inovatoare cu ingrediente naturale
de o concentrație foarte mare. Îmbogățită cu vitamina E, Scualenă, 8 tipuri de aminoacizi
hidratanți și acid hialuronic, crema furnizează tenului efectele benefice ale extractelor marine
și de drojdie. Stimulează metabolismul celular al pielii, întărește stratul natural de sebum,
menține pielea hidratată și îi conferă luminozitate toată ziua.
Mod de folosire: Aplicați uniform pe față și pe gât, dimineața și seara.
Tapotați cu delicatețe pentru a ajuta absorbția la nivelul pielii.
Beneficiile produsului:
reglează secreția de sebum;
conţine o componentă lipidică de scualenă, care protejează pielea
de deshidratare și razele ultraviolete;
z stimulează metabolismul celular;
z hrănește și protejează pielea în timpul zilei
z
z

Conținut net: 50 g

Pulverizator
de apă hidrogenată

Pulverizatorul de apă hidrogenată utilizează
electroliza pentru a infuza apa naturală cu ioni de
hidrogen. Acest dispozitiv compact produce apă
hidrogenată în doar 2 minute.
Hidrogenul este un antioxidant extrem de eficient
datorită dimensiunii sale microscopice.
Picăturile de apă bogate în hidrogen pătrund
adânc și hrănesc pielea, absorbindu-le rapid
pentru a reîmprospăta și întineri.

Beneficii:
z

z

z

Obțineți un finisaj neted și de lungă durată
pentru machiaj cu ajutorul apei hidrogenate,
care ajută și la calmarea și răcorirea tenului
după îndepărtarea machiajului.
Răcorește-te după un antrenament dur hidratează pielea după antrenament, te face
să arăți și să te simți revigorată și revitalizată.
Crește efectul curățării profunde. Hidrogenul
pătrunde rapid în toate straturile pielii și, prin
oprirea inflamației, pielea se poate hidrata mai
repede.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
z

Eficiență ridicată în producția de hidrogen

z

Puritate ridicată | Ușor de absorbit

z

Greutate moleculară mică a H2 și potențial
negativ puternic

z

Solubilitate ridicată | Neutralizează radicalii
liberi

z

Electroliză rapidă și baterie de lungă durată

z

Generează hidrogen în 2 minute | Timp de
încărcare aproximativ 2 ore

z

Pulverizator de înaltă calitate

z

Pulverizator rapid cu apă | Hidratare rapidă

z

Dimensiune mică și capacitate mare de 15ml

z

Hidratare de lungă durată cu o singură
utilizare | Design elegant

z

Sigur și durabil

z

Impermeabil | Materiale pentru aparat de
înaltă calitate
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CILVARIS - Aparat de înfrumusețare
cu ultrasunete
TIENS Cilvaris este un instrument de înfrumusețare, bazat pe frecvența cu ultrasunete.
Cilvaris are 4 tehnologii de înfrumusețare a pielii:

4 TEHNICI MAJORE DE ÎNFRUMUSEŢARE
EMS

RADIO
FRECVENŢĂ

MUSCULARĂ

Antiîmbătrânire

Remodelare
contur

CV

LED ÎN 2
SPECTRE
DE LUMINĂ

Hidratare

Hidratare

1. Tehnologia de bază este radiofrecvența (RF). 3.
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În 2002, cu aprobarea FDA, această tehnologie
a început să fie folosită pentru îngrijirea pielii.
RF generează căldură în straturile inferioare
ale pielii și stimulează producerea de colagen.
Undele emise de RF intră în țesutul subcutanat
și generează energie care induce încălzirea
anumitor structuri moleculare din țesuturile
dermice și sub-dermice. Efectul termic are
dublu rol: de întreținerea pielii și de regenerarea
colagenului în mod natural. Stratul de colagen al
dermului produce imediat principiul contracției
la 55-65°C. Fibrele de colagen se micșorează,
astfel încât ridurile sunt strânse, colagenul se
contractă imediat, iar dermul este stimulat să
secrete mai mult colagen nou prin stimularea
colageno-genezei la nivelul fibroblastelor.
Regenerează fibrele și dă tonus pielii din nou.

2. Funcția de electrostimulare musculară (EMS)
este un microcurent care pătrunde ușor în
țesutul pielii și stimulează eficient mușchii faciali
și sinteza colagenului; îmbunătățește involuntar
textura pielii, tonusul facial, ajută la îndepărtarea
ridurilor, netezirea pielii și lifting.

Funcția de cavitație cu ultrasunete (CV)
ajută pielea să absoarbă mai bine substanțele
nutritive și să elimine toxinele. În acest fel, acest
instrument de înfrumusețare rezolvă într-adevăr
o mulțime de probleme ale pielii. Frecvența cu
ultrasunete a instrumentului de înfrumusețare
este de 1000-1200KHZ sau mai mare.
Prin efectul termic - căldura pătrunde în straturile
adânci ale pielii și stimulează producția de
colagen;
Prin efectul mecanic - vibrațiile de viteze foarte
mari realizează un micro-masaj al pielii;
Prin efectul biologic - vasele de sânge se dilată,
circulația sângelui și a limfei se îmbunătățește,
are loc o relaxare musculară și reducerea infla
mațiilor. Toate acestea au ca efect îmbunătățirea
metabolismului celular.

4. Cel mai facil este modul automat. Utilizați
această funcție timp de 15 minute înainte de a
merge la culcare. Este momentul potrivit pentru
a aplica o mască. A doua zi dimineață, pielea va
arăta proaspătă și strălucitoare.

TIENS Cilvaris este un instrument de înfru
mu
sețare, bazat pe frecvența cu ultrasunete.
Tehnologia de bază este radiofrecvența (RF).
Aplicarea ei pentru rejuvenare facială, se mai
numește „Radio Wave Lapping ”sau „Hot Maggie”.
Radio frecvența (RF), cunoscută și sub numele
de microcurent de radiofrecvență, este o formă
scurtă de unde electromagnetice cu frecvență
înaltă de schimbare a curentului alternativ

Beneficii
z

efect de reducere a ridurilor

z

îmbunătățește relaxarea tenului și atenuează
procesul de îmbătrânire

z

îmbunătățește structura tenului

z

netezește straturile mai adânci ale tenului

Cum se utilizează?
1. Mod de curăţare - Îndepărtaţi machiajul,
curăţaţi faţa cu un demachiant facial
2. Aplicaţi produse de îngrijire a pielii

4 TEHNICI MAJORE DE ÎNFRUM
RADIO
FRECVENŢĂ
Rejuvenarea ridurilor,
lifting facial
cu RF și Led Nano
cu spectru roșu

EMS

Luminează și hidratează
Lifting și reducereaAntiRemodelare
îmbătrânire
tenul folosind Cavitația
porilor, remodelare facială
în
contur
Ultrasonică CV și LED
formă de V cu EMS și LED
Nano cu spectru roșu
Nano cu spectru albastru

Parametrii produsului
• 5 niveluri de intensitate
• Impermeabil
• Oprire automată după
15 minute
• Sincronizare inteligentă
• Încărcare wireless
• Portabil
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C

MUSCULARĂ

Hid

Spakare, ulei esențial
pentru respirație ușoară
Conform Medicinei Tradiționale Chineze(TCM),
cele 2 concepte unice și fundamentale sunt QI,
energia vitală, precum și Yin și Yang, armonia
tuturor elementelor și forțelor opuse care
alcătuiesc existența. Aceste două concepte
formează ceea ce am putea numi „rădăcinile”
medicinei chineze. Izvorând din aceste rădăcini
sunt principiile și teoriile de bază despre dinamica
QI, precum și Yin - Yang, care formează „tulpinile”
medicinei chineze.
QI este forța vitală esențială care curge prin
toată natura. Această energie este vitalitatea
care dă viață și direcție întregii materii. Credem
că o mișcare echilibrată a QI are puterea de a
întări, energiza și vindeca corpul. Deficitul de QI
generează o sumedenie de probleme de sănătate,
însă, din fericire, odihna, dieta și respirația
corespunzătoare pot ameliora sau soluționa
acest deficit. În filosofia chineză, conceptul de
QI, energie vitală, întreține viața și animă tot ceea
ce există și reprezintă o premisă fundamentală
pentru îngrijirea naturală a sănătății.
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Conform teoriei TCM, energia vitală QI se obține
prin trei căi principale:
1. QI ÎNNĂSCUT, primit de la părinți înainte de a
veni pe lume, câștigat odată cu nașterea
2. QI NUTRIȚIONAL, se referă la elementele nutri
tive pe care le primim printr-o alimentaţie
corectă
3. QI PECTORAL, se referă la aerul pe care îl respi
răm, care este stocat în piept și obținut în
principal prin inhalarea aerului proaspăt în
plămâni.
QI-ul înnăscut este baza vieţii şi principala ei forţă
motorie, iar cel dobândit este sursa materială
pentru hrănirea şi funcţionarea corpului.
Aproximativ 15% din energia vitală QI se câștigă
prin intermediul plămânilor și o obținem printr-o
respirație adecvată, armonioasă și profundă.
Aceasta ne ajută la stimularea fluxului de
energie vitală QI, îmbunătățind astfel capacitatea
pulmonară și sănătatea generală. În acest sens ne
ajută noul produs, SPAKARE.

Beneficiile uleiurilor esențiale:
TĂMÂIE
z

are proprietăți antiinflamatorii și ajută la
combaterea infecțiilor minore ale căilor
respiratorii

z

contribuie la eliminarea stresului și ajută în
procesul de meditație, stimulează creierul și
induce o stare de relaxare și calm

FRUNZE de MENTĂ

Spakare, bazat pe filosofia Medicinei Tradiționale
Chineze, sprijină modul corect de respirație,
datorită proprietăților relaxante și calmante ale
uleiurilor esențiale conținute. Datorită naturii
practice, răspunde tuturor nevoilor zilnice ale
întregii familii.

z

au acțiune antibacteriană și antiseptică

z

ajută la ameliorarea durerilor de cap

z

oferă claritate și echilibrează energia

ACE de PIN
z

au proprietăți antiinflamatorii, antioxidante și
antimicrobiene

z

se utilizează în mod tradițional pentru tratarea
proceselor inflamatorii ale tractului respirator
superior și inferior

SMIRNĂ
z

are proprietăți antiseptice și dezinfectante

z

favorizează dizolvarea mucusului

z

promovează sănătatea centrului limbic al
creierului, care joacă un rol important în
controlul emoțiilor prin efectul său calmant

CAJEPUT
z

are proprietăți antiseptice și dezinfectante

z

cunoscut sub numele de „arborele de ceai
alb”, ajută la depășirea stărilor melancolice
predispuse la depresie
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Absorbante igienice
O femeie folosește aproximativ 15.000 de absor
bante igienice de-a lungul vieții. Un recent sondaj
efectuat de Organizația Mondială a Sănătății
arată că 80% dintre femei suferă de diverse
afecțiuni ginecologice, 63% dintre acestea fiind
favorizate de folosirea unor absorbante igienice
necorespunzătoare.
În timpul menstruației imunitatea scade, iar
bacteriile se dezvoltă foarte ușor pe suprafața
absorbantelor de slabă calitate. De aici și până la
apariția infecțiilor ginecologice nu mai e decât un
pas. Absorbantele igienice de calitate superioară
protejează sănătatea aparatului genital feminin,
oferind confort și relaxare într-o perioadă întot
deauna delicată…
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Beneficii
z

Oxigenul activ crește permeabilitatea
absorbantului și favorizează circulația aerului
oxigenat, cu efect puternic antibacterian.

z

Stratul impregnat cu ioni negativi poate crește
imunitatea și capabilitățile antibacteriene în
zona genitală, elimină mirosurile neplăcute,
reduce tensiunea și senzația de oboseală,
asigurând senzația de confort pe parcursul
perioadei menstruale.

z

Oxigen activ și ioni negativi, pentru îngrijire și
confort la puterea a doua.

z

Absorbantele igienice sunt acoperite cu
un bumbac mătăsos special, care absoarbe
perfect umezeala și asigură o igienă perfectă.

z

Oxigenul activ și ionii negativi împiedică
proliferarea bacteriilor, susțin imunitatea și
mențin prospețimea și curățenia.

Absorbante tip protejslip
cu oxigen activ și ioni negativi
z

Lungime 155 mm, structură multi-strat cu
oxigen activ și ioni negativi.

z

Ultrasubțiri și confortabile, pentru utilizare
zilnică.

z

Pachetul conține 30 de absorbante.

Absorbante igienice cu bumbac
moale, oxigen activ și ioni
negativi pentru uz de zi
z

Lungime 245 mm, structură multi-strat cu
oxigen activ și ioni negativi.

z

Designul superabsorbant, ce reține lichidul și
asigură confort pentru întreaga zi.

z

Pachetul conține 10 de absorbante.

Absorbante igienice cu bumbac
moale, oxigen activ și ioni
negativi pentru uz de noapte
z

Bandă de protecție pe întregul contur.

z

Lungime 330 mm, structură multi-strat cu
oxigen activ și ioni negativi.

z

Designul alungit, superabsorbant, ce reține
lichidul 100%, pentru protecție și somn liniștit
pe tot parcursul nopții.

z

Pachetul conține 8 de absorbante.

8

Protecție
în
straturi

Stratul 1 bumbac mătăsos, suprafață de
absorbție rapidă
Stratul 2 material cu oxigen activ și ioni negativi
Stratul 3 protecție cu absorbție rapidă împotriva
scurgerilor laterale
Stratul 4 material super-absorbant
Stratul 5 strat macromolecular superabsorbant și
cu proprietăți de reținere a umezelii
Stratul 6 material super-absorbant
Stratul 7 membrană impermeabilă unisens, ce
permite circulația aerului către piele
Stratul 8 strat exterior
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Orecare Chinesse Herbal Pastă de dinţi pentru adulţi

Pasta de dinţi cu extracte vegetale din gama
Orecare include în formula sa ingrediente cu
eficienţă antibacteriană sporită şi puternică
acţiune antiinflamatoare: luteolină, inositol,
saponine şi taninuri. Lactonele extrase din
crizantema sălbatică, vitaminele A şi B de orgine
vegetală și glicozidele elimină placa bacteriană şi
menţin respirația proaspătă. Ingredientele active
întăresc smalţul dinţilor și neutralizează aciditatea
ce crește imediat după consumul de alimente,
prevenind formarea cariilor.

formula ideală pentru îngrijirea dentiţiei: Orecare
Chinesse Herbal, o pastă de dinţi cu ingrediente
unice – carbonat de stronţiu şi paeonol.
Orecare Chinesse Herbal are o formulă specială
fără fluor, care, în exces, poate provoca diferite
afecţiuni. Fluorul este un element prezent în apa
potabilă şi în alimente, mai ales în ţările puternic
industrializate, fiind astfel foarte uşor să ingerăm
cantităţi excesive. Tocmai de aceea, oamenii de
ştiinţă recomandă folosirea precaută şi moderată
a pastei de dinţi cu fluor.

Formula pastei de dinţi este îmbogăţită cu un
agent de albire cu acţiune delicată, sigur pentru
smalţul dinţilor. De asemenea, pasta de dinţi
include extracte vegetale bogate în alcaloizi
precum berberina şi coptizina, cu acţiune
calmantă şi proprietăţi homeostatice, de previnire
a sângerărilor gingivale.
Starea dentiţiei determină starea generală de
sănătate a organismului, întrucât cariile şi infecţiile
asociate ajung prin sistemul circulator la organe
și declanșează diferite afecțiuni, dintre care boli
cardiovasculare și septicemie. Dacă infecţia ajunge
la inimă, poate provoca miocardită, pericardită
sau endocardită; poate deteriora şi rinichii,
pancreasul, stomacul sau intestinele, bacteriile pot
fi un factor declanşator al anumitor reacţii cutanate
sau al inflamaţiilor articulare. Igiena orală este
prima barieră de protecţie a sănătăţii dinţilor şi a
întregului organism, iar TIENS vă pune la dispoziţie
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Aparatură și accesorii
pentru o stare de bine

Aparat de masaj cu funcție de reglare
a tensiunii arteriale – Jiajun
Aparatul de masaj cu funcție de reglare a tensiunii arteriale
deschide noi orizonturi în domeniul îngrijirii sănătății,
reprezentând simbioza perfectă dintre principiile străvechi ale
Medicinei Tradiționale Chineze și tehnologia high-tech patentată
de TIENS.
Folosind un circuit electronic patentat, aparatul reglează
presiunea sangvină prin refacerea potențialului bioelectric natural
la închiderea circuitului electric al aparatului prin corpul persoanei
care își aplică tratamentul. Închiderea circuitului se realizează prin
atingerea simultană a electrozilor și a inelului metalic exterior.
Razele LASER de joasă intensitate, ce penetrează cu ușurință pielea,
îmbunătățesc microcirculația și stimulează sistemul imunitar
prin cumularea efectelor benefice ale foto-terapiei naturale
și a încărcării cu energie a centrilor de acupunctură. Vibrațiile
aparatului oferă o plăcută senzație de relaxare, combat starea de
oboseală nervoasă și îmbunătățesc capacitatea de memorare.

Bioelectricitatea și rolul ei în organism
Bioelectricitatea definește an
samblul fenomenelor electrice
care însoțesc orice organism viu.
Bioelectricitatea este produsă la
nivel celular, fiecare celulă fiind
un minigenerator de electricitate.
Corpul uman este alcătuit din
aproximativ 60.000 de miliarde
de celule. Bioelectricitatea se pro
duce ca urmare a apariției unei
diferențe de potențial electric
între peretele interior și cel
exterior al membranei celulare.
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Pentru ca organismul să se
bucure de sănătate, potențialul
bioelectric trebuie menținut
într-o stare de echilibru dinamic.
Dacă diferența de potențial dintre interiorul şi
exteriorul membranei celulare este perturbată,
procesul metabolic al celulei va fi îngreunat,
generând o stare de „sănătate aparentă” sau chiar de

boală. Acesta este mecanismul
primar care explică apariția
tuturor bolilor grave cu care
ne confruntăm: hipertensiune,
arterioscleroză, afecțiuni cardio și
cerebrovasculare, boli alergice și
autoimune etc.
În viaţa de zi cu zi, factori precum
poluarea, radiațiile emise de
aparatele electronice, alimentația
dezechilibrată, fumatul și consu
mul de băuturi alcoolice, excesul
de medicamente ne provoacă
o pierdere a sarcinii electrice
negative a corpului şi, implicit,
un dezechilibru al câmpului
bioelectric. Pentru redobândirea
echilibrului, TIENS a creat Aparatul de masaj cu
funcție de reglare a tensiunii arteriale, capabil să
regleze potențialul electric afectat la nivel celular şi
să restabilească echilibrul bioelectric al organismului.

Hipertensiunea arterială
Hipertensiunea arterială (HTA) reprezintă o
creștere a valorilor tensiunii arteriale peste limita
normală, datorată disfuncționalității mecanismelor
responsabile cu reglarea acesteia. În patogenia
hipertensiunii arteriale sunt implicaţi patru factori
majori: factorul genetic, sodiul, factorii neurogeni şi
vasele de rezistenţă.
OMS avertizează că, la ora actuală, un adult din trei,
la nivel mondial, suferă de hipertensiune arterială,

boala fiind deja considerată o problemă de sănătate
mondială. Hipertensiunea arterială sporeşte expo
nențial riscul de criză cardiacă, accident vascular
cerebral sau insuficienţă renală. În cazul în care
nu este tratată, HTA poate provoca orbire, aritmie
sau insuficienţă cardiacă. Probabilitatea apariției
acestor complicaţii este accentuată și de prezenţa
altor factori de risc cardiovasculari suplimentari
precum diabetul.

Reglarea tensiunii arteriale
Terapia
prin
bioelectricitate
poate fi utilizată în scopul con
trolării hipertensiunii. Medicina
modernă confirmă existența
și rolul bioelectricității în
corpul uman, iar pe baza
bioelec
tricității s-au dezvoltat
metodele de diagnosticare a
fiziologiei inimii și a creierului,
precum electrocardiograma și
electroencefalograma. De ce să
tratăm hipertensiunea cu bioelectricitate? În urma
unor studii clinice de durată, făcute de cercetători
asupra hipertensivilor aflați în prima fază a bolii,
s-a observat că în perioada de dinaintea creșterii
anormale a tensiunii arteriale, metabolismul celular
este perturbat, vâscozitatea magnetică din sânge
creşte și vasele de sânge opun rezistenţă la dilatare,
ceea ce duce la apariția hipertensiunii. Echilibrarea
potențialului electric al organismului uman poate
scădea eficient tensiunea arterială.
La realizarea unui circuit electric închis între aparat
și corpul nostru, microcircuitul electronic integrat al
aparatului crește sarcina electrică negativă pentru
contrabalansarea rapidă a stărilor anormale, cu
potențial patologic, generate de supraîncărcarea cu
sarcină pozitivă a celulelor. Beneficiile sunt reducerea
vâscozității sanguine, eliminarea depozitelor de
substanțe nocive acumulate în artere și reglarea
tensiunii arteriale. Aparatul TIENS nu acționează exclusiv
pentru reducerea hipertensiunii, ci are și capacitatea
de a crește hipotensiunea la valori normale, ca efect al
echilibrării bioelectricității naturale a organismului.

Prevenirea afecțiunilor cardiovasculare
Aparatul de masaj cu funcție de reglare a tensiunii
arteriale utilizează tehnologia LASER de intensitate
redusă (lungime de undă - 650 nanometri, putere - 5
miliwați), pentru generarea unui spectru larg de efecte
biologice benefice: reducerea vâscozității sangvine
și a agregării plachetare, diminuarea riscului apariției
cheagurilor, îmbunătățirea microcirculației, eliminarea
radicalilor liberi și întărirea sistemului imunitar.

susţinând din punct de vedere
bioenergetic și fiziologic, toate
organele şi sistemele corpului.
De-a lungul meridianelor sunt
localizate biocentre, la nivelul
cărora energia este coordonată şi
distribuită în organism în funcție
de necesități.
Dacă am asemui corpul uman
cu o mașină și țesuturile cu
piesele, meridianul ar fi zona
de contact dintre piese (dar nu
piesele înseşi). Un corp sănătos din punct de vedere
al Teoriei Meridianelor este ca o arteră de circulație
decongestionată. Cu cât este mai puternic şi mai
profund blocajul energetic, cu atât afecțiunea este
mai severă, iar tratamentul ce trebuie aplicat mai
complex. Acționarea asupra meridianelor şi în special
asupra biocentrelor este cea mai bună metodă de
tratament, iar a menține meridianele deblocate este
principalul scop al Medicinii Tradiționale Chineze în
scopul menținerii sănătății.
Prin conectarea electrozilor aparatului Jiajun la
meridiane, acestea se decongestionează, energia
vitală Qi îşi reia fluxul, echilibrul la nivelul organului
sau ţesutului afectat fiind restabilit. Stări precum
amețeala sau durerile de cap cauzate de efort
intelectual prelungit vor dispărea, iar rezultatele
folosirii zilnice a aparatului includ îmbunătățirea
memoriei și a capacității de reacție, întărirea imunității
și îmbunătățirea stării generale de sănătate.

Stoparea căderii părului și prevenirea calviției
Radiația laser de joasă intensitate accelerează
semnificativ regenerarea capilarelor și a fibrelor
de colagen, îmbunătățind metabolismul celulelor
stem la nivelul foliculului de păr, pentru susținerea
regenerării podoabei capilare concomitent cu
reducerea căderii firelor existente. De asemenea, se
va constata o evoluție semnificativă spre vindecare a
dermatitei seboreice.

Beneficii:
z

Reglarea bioelectricității naturale

z

Aparatul reface rapid și sigur bioelectricitatea
naturală a organismului, principiul de acțiune fiind
cel de ajustare a potențialului electric al celulelor
afectate. Deși este aplicat local, efectul de normalizare
a tensiunii cuprinde întregul organism prin efectul
de conductibilitate bioelectrică al meridianelor și
canalelor energetice colaterale.

z

Curăţarea meridianelor principale şi colaterale

z

Conform Medicinei Tradiţionale Chineze, corpul
este străbătut de meridiane principale şi colaterale
prin care circulă energia vitală Qi, energia vieţii.
Energia vitală Qi străbate aceste trasee energetice,

z

z
z
z
z
z

z
z
z

Reglează tensiunea arterială
Previne afecțiunile cardiovasculare
Reglează bioelectricitatea naturală
Curăță meridianele principale și colaterale
Reduce efectul nociv al radiațiilor
asupra organismului
Susține capacitatea de regenerare a
vaselor capilare și a fibrelor de colagen
Stimulează procesele metabolice la
nivelul foliculului de păr
Favorizează regenerarea părului și previne
apariția calviției
Atenuează migrenele
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Componenţă:
Afişaj LCD

Buton Pornire / Oprire
funcție masaj

Mâner metalic rotund

Dispozitiv principal

Capac de protecție
Electrozi

Buton deschidere / închidere
spațiu baterie
Laser

Caracteristici:
Aparatul a fost creat de Gao Jiajun, cunoscut cercetător
medical ce are în palmares 8 premii internaționale pentru
invenții biomedicale, cu aplicare în tratarea hipertensiunii
arteriale. Dispozitivul are următoarele caracteristici:
1. Manevrabilitate și portabilitate crescute datorate
dimensiunilor și greutății reduse.

88

2. Proprietatea „celor cinci de «fără»” – fără câmp
magnetic propriu, fără cablu de alimentare, fără a trebui
să țineți cont de localizarea punctelor de acupunctură.
Datorită contactului pe o suprafață mare a corpului, aparatul
cuprinde aria punctelor de acupunctură, funcționând fără
ajutor din partea celorlalți și fără limită de timp. Se folosește
cu ușurință, iar efectele sunt rapide.
3. Acțiune benefică, rapidă, fără efecte adverse.
4. Recomandat pentru toate vârstele.

Metode de utilizare:
1. Decompresia prin contact în zona inimii
Poziționați electrozii direct pe piele, în dreptul inimii, de cel puțin 3 ori pe zi, în
intervale de câte 3-5 minute. Efectuați mișcări circulare pentru îndepărtarea
spasmului coronarian și relaxarea mușchiului cardiac. Metoda se recomandă
în cazul celor care suferă atât de hipertensiune, cât și de alte afecțiuni,
cum ar fi angina pectorală, insuficiență cardiacă, afecțiuni coronariene.
Permanentizați utilizarea pentru a obține rezultatele dorite.
2. Masajul scalpului
Poziționați electrozii în contact cu scalpul. Exercitați mișcări ușoare, asemă
nătoare pieptănatului, de sus în jos. Masajul se va efectua de 2-3 ori pe zi,
în reprize de 3-5 minute, câte 20-30 de mișcări pe minut. Radiația laser de

joasă frecvență, purifică sângele, stimulează funcțiile cerebrale și inteligența.
Scade hipertensiunea și reduce incidența atacurilor cardiovasculare sau
cerebrovasculare. Previne apariția calviției.
3. Decompresia la contact cu palmele
Prindeți ferm inelul metalic cu o mână. Deschideți degetele celeilalte mâini
și presați-le moderat pe electrozii aparatului. Mențineți contactul 3-4 minute,
de preferat fără a mișca palmele. Această metodă reface rapid potențialul
bioelectric natural, atenuează spasmele arteriale și scade hipertensiunea
prin dilatarea vaselor sangvine.
4. Terapie prin presopunctură
Apucați aparatul de inelul metalic cu o singură mână și poziționați electrozii în
zona punctului de acupunctură Neiguan al mâinii opuse, pentru 3-5 minute
(punctul Neiguan se regăsește între cele două tendoane de deasupra palmei,
având palma direcționată în sus, 6,5 cm de încheietură). Metoda produce
vasodilatație, scade tensiunea arterială și ameliorează angina pectorală.
5. Îngrijirea tenului
Folosind funcția de vibrații intermitente, masați delicat tenul de
jos în sus. Metoda accelerează producția de colagen, netezește
și catifelează pielea și îi conferă fermitate.
6. Tonifierea corpului
Poziționați aparatul pe zona care necesită tonifiere și selectați
modul de vibrație continuă, pentru a accelera arderea
grăsimilor. Pentru depunerile de grăsime pe abdomen
se efectuează mișcări circulare în sens anti-orar, până la
instalarea unei senzații de căldură. Metoda vă tonifiază brațele,
abdomenul și gambele.
7. Masaj local pentru ameliorarea durerii
Prindeți mânerul metalic cu o singură mână și poziționați
electrozii pe zona dureroasă, masând în sens orar. Dacă masajul
este efectuat de o altă persoană, aceasta trebuie să asigure
închiderea circuitului electric prin susținerea cu o mână a
aparatului, cealaltă mână fiind poziționată obligatoriu pe
pacient. Efectele se vor simți după 3-5 minute. Masarea de-a
lungul coloanei vertebrale se poate efectua direct, pe centrul
spatelui, cât și paralel cu aceasta, stânga sau dreapta, cu efecte pozitive
incontestabile. Metoda s-a dovedit eficace în ameliorarea durerilor articulare,
dentare, abdominale, lombare sau dorsale, a celor cauzate de pietrele la rinichi.

Observații:
z

Pe durata utilizării aparatului pacientul trebuie
să fie relaxat, calm.

z

Folosirea aparatului în medii calde sau
încălzite potențează efectul terapeutic,
datorită dilatării vaselor capilare.

z
z

Păstrarea și depozitarea:
z

Este necesară curăţarea aparatului după
folosinţa îndelungată, îndepărtând cu ajutorul
unei lavete uscate sau umezite într-o soluţie cu
alcool, resturile de sebum, piele exfoliată de pe
scalp sau praf rămase pe electrozii aparatului.

Spălaţi mâinile înainte de utilizare, pentru a
spori conductivitatea electrică.

z

În timpul utilizării nu dezasamblați aparatul,
pentru a evita eventualele disfuncționalități.

Aparatul nu se recomandă persoanelor
care folosesc dispozitive medicale pe bază
de impulsuri electrice (stimulator cardiac),
femeilor însărcinate, persoanelor cu afecțiuni
psihice, insuficiență renală sau care manifestă
reacții adverse la utilizarea acestui produs.

z

Nu țineți aparatul în încăperi cu temperaturi
înalte sau expus direct la soare.

z

Șocurile fizice pot deteriora componentele
aparatului.
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Brățări
Brățările energetice Tiens contrabalansează efectele nocive ale radiațiilor electromagnetice,
tutunului, alcoolului și alimentației nesănătoase care cauzează creșterea semnificativă a vâscozității
sângelui. Ele ajută la refacerea echilibrului ionic la nivel celular, având ca beneficiu dispersia
aglomerărilor de hematii.

TITANUL este un metal gri-alb, ultrarezistent,
stabil chimic, cu excelentă rezistență la coroziune,
aproape de cea a platinei. Al 9-lea metal din
compoziția scoarței terestre. Este utilizat în cele
mai variate domenii, precum industria chimică
și petrochimică, industria navală, aeronautică,
spațială, de apărare, dar și la fabricarea obiectelor
de uz personal - rame de ochelari, bijuterii, ceasuri.
Este non-toxic, cu o biocompatibilitate excelentă,
numit și “metalul biologic” fiind singurul metal
care nu provoacă alergii și nu cauzează reacții
de rejecție la nivel muscular sau osos. Este intens
utilizat în protetică articulară, osoasă și cardiacă
(valve și stimulatoare), implantologie dentară și
ortodonție, instrumentar medical.
Proprietățile bioenergetice ale titanului
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z

restabilește nivelul energetic al biocurenților
pe meridianele energetice cu efect de
stimulare al circulației sangvine

z

facilitează ionizarea celulară, asigură protecție
naturală împotriva radiațiilor electromagnetice

z

reface rezervele de energie, atenuează
oboseala și conferă o stare generală de bine

z

elimină tensiunea și rigiditatea musculară,
crește performanța fizică

Beneficii:

z

atenuează disconfortul în perioada
premenstruală sau la menopauză

z

inhibă dezvoltarea bacteriilor

Capacitatea de generare a ionilor negativi este de
800 - 1.000 anioni/m3, comparabilă cu cea a unui
dispozitiv profesional de ozonare folosit pentru
sterilizarea sistemelor de climatizare auto, care
generează aproximativ 800 anioni/cm3.

ZIRCONIUL este o piatră semiprețioasă
existentă într-o largă varietate de culori. Având
o structură cristalină asemănătoare diamantului
(10 pe scara durității), are o duritate pe măsură 9,4. Datorită înaltei sale biocompatibilități este
utilizat în medicina protetică, implantologie și
stomatologie. Este folosit și în industria nucleară,
deoarece nu absoarbe neutroni, nu devine
radioactiv. Este intens utilizat și în industria
extractoare și de foraj, datorită durității crescute,
precum și la echipamentele de precizie, instalații,
mecanică fină și a bijuteriilor.
Proprietăți bioenergetice ale zirconiului
z

Echilibrează energetic

z

Facilitează odihna și combate insomniile

z

Stimulează funcția cerebrală

Recomandări:

z

Protejează împotriva efectelor radiațiilor
electromagnetice

z

Expunere prelungită la radiațiile emise de
telefoane mobile, computere, aparate TV

z

Deblochează meridianele și facilitează fluxul
energetic

z

Nivel ridicat de stres, oboseală, epuizare, lipsă
de concentrare

z

Efect vasodilatator și de fluidizare a circulației
sangvine

z

Activitate de birou prelungită

z

Tulburări de odihnă și stil de viață dezechilibrat

z

Crește performanța fizică și intelectuală, în
intensitate și durată

z

Dureri articulare, spondiloză, dureri de spate,
reumatism

z

Elimină disconfortul fizic și îmbunătățește
odihna

z

Tensiune musculară resimțită după efort

z

Dereglări hormonale

z

Sindrom premenstrual

Brățările bioenergetice TIENS îmbină în
mod unic capacitățile terapeutice ale titanului,
magneților și zirconiului pentru o echilibrare
eficace atât a bio-câmpului magnetic, cât
și a raportului ionilor pozitivi și negativi din
organism. Ele sunt foarte eficace în eliminarea
disconfortului fizic, fluidizarea circulației sangvine
și contracararea radiațiilor electromagnetice
generate de aparatura electronică, crescând
performanța fizică și intelectuală în intensitate și
durată. Elegante și discrete, brățările energetice
TIENS încorporează magneți a căror energie
naturală restabilește echilibrul organismului,
armonizând raportul ionilor pozitivi cu al celor
negativi; ele încorporează între 10 și 14 magneți,
fiecare dintre acestea generând un câmp magnetic
static între 0,005 și 0,02 Tesla, echivalentul a 500
- 2.000 unități Gauss. Capacitatea de generare
a ionilor negativi → 800 - 1.000 anioni/cm3. Se
recomandă purtarea brățării în contact direct cu
pielea încheieturii, fără a limita sau bloca circulația
normală a sângelui.
Viața pe Pământ nu ar fi fost posibilă în absența aerului, apei, luminii solare și a câmpului
magnetic. Existența întregii lumi vii, inclusiv a speciei noastre, este guvernată de influența
câmpului geomagnetic, Pământul fiind un gigantic magnet. Pe de altă parte, corpul uman, la
fel ca oricare alt organism viu, generează propriul câmp magnetic. Agresiunea factorilor nocivi
de mediu, mai ales poluarea electromagnetică, alimentația dezechilibrată, consumul insuficient
de lichide și stresul ridicat, ne perturbă, inevitabil, câmpul magnetic. Astăzi, după de mii de ani,
știința modernă redescoperă cunoștințele secrete ale Chinei antice: utilizarea în mod adecvat
a unor magneți complementari reface propriului câmp magnetic, având un efect holistic de
echilibrare. Magnetoterapia este o ramură medicală cunoscută din antichitate, folosită pentru
eliminarea durerilor și vindecarea diferitelor afecțiuni. Magneții modifică fluxul energetic subtil
al organismului, deblochează traseele energetice afectate și refac potențialul bioenergetic prin
echilibrarea energetică la nivel celular.

Beneficiile magneților:

Contraindicații :

Cresc nivelul oxigenării celulare

z

z

Efect vasodilatator și de normalizare a
nivelului de coagulare a sângelui

z

z

Îmbunătățesc circulația sangvină la nivelul
creierului

z

Cresc capacitatea de concentrare și combat
starea de oboseală

z

Fortifică sistemul imunitar

z

z

z

Posesorilor oricărui tip de implant
Femeilor însărcinate sau care alăptează
În cazul unei răni deschise în zona de
purtare a brățării

Precauții :
z

Îndepărtați brățara când faceți baie sau vă
spălați încheietura mâinilor. Nu introduceți
brățara în apă sau alte lichide

Combat efectele radiațiilor
electromagnetice

z

Evitați zgârierea brățării sau lovirea acesteia
de alte corpuri dure

z

Accelerează cicatrizarea rănilor și
capacitatea de auto-vindecare

z

z

Acțiune analgezică, antiinflamatoare și
spasmolitică

Evitați contactul prelungit al brățării
cu ceasul de mână, telefonul mobil sau
cardurile magnetice

z

A nu se lăsa la îndemâna copiilor
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Perna Bioenergetică
Șase materiale destinate
îngrijirii sănătății:
1. Jad natural
Piatra de Jad conține cristale de apă liberă care
au o capacitate termică ridicată și eliberează
eficient căldura prin radiație.
Scade rapid temperatura corpului și
normalizează circulația sangvină, acționând
în acord cu principiile Medicinei Tradiționale
Chineze de îngrijire a sănătății.
Mulțumită pernei ergonomice TIENS, îți vei lua
adio de la durerile de spate. Noua pernă TIENS
are o formă specială, ce asigură zonei cervicale a
coloanei vertebrale o susținere ideală, astfel încât
elimină presiunea asupra vertebrelor cervicale
și durerile asociate cu pozițiile incorecte de
somn. Umplutura ușoară din „perle” de lână are
proprietăți elastice ce nu permit deformarea
pernei, iar sferele din bumbac asigură o ventilație
optimă, ce elimină eficient umezeala, permit
uscarea rapidă a pernei după spălare și evită
formarea în timp a mirosurilor neplăcute. Perna
are proprietăți antialergice.
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TIENS oferă o gamă unică de produse, ce susțin
funcționarea în parametri optimi a organismului
prin îmbunătățirea oxigenării la nivel celular.
Proprietățile electromagnetice, razele infraroșii
și ionii negativi ajută la echilibrarea câmpului
bioenergetic, elimină oboseala și favorizează un
somn odihnitor. Astfel, ciclul natural de detoxifiere
a organismului se desfășoară fără perturbări, iar
sănătatea ne va fi susținută pe termen lung.

2. Ametist natural
În China, ametistul este considerat un poten
țator al performanțelor intelectuale și al
creșterii conștiinței spirituale prin creșterea
activității neuronale. Îmbunătățește capacita
tea de concentrare și de memorare.
În Medicina Chineză, ametistul este numit
sedativ natural și, totodată, cristal al inteli
genței și spiritualității. Ametistul reglează
vibrațional funcționarea neuronilor de la
nivelul encefalului și a sistemului nervos
central, contribuind la îmbunătățirea calității
somnului și resetării creierului prin somn.

3. Mătase antibacteriană

Acidul lactic acumulat în exces la nivelul celule
lor și mușchilor provoacă instalarea rapidă a
stării de oboseală. Anionii din sânge reduc, în
mod semnificativ, conținutul de acid lactic de la
nivel muscular, cresc cantitatea de globule roșii
și calciu din sânge, astfel încât oboseala dispare
iar energia este redobândită.

Perna TIENS include o țesătură antibacteriană
de mătase cu turmalină, ce are proprietatea
de a reține în mod eficient Stafilococul auriu și
Escherichia coli, fără utilizarea formaldehidelor.
Totodată, reduce înmulțirea bacteriilor cauzate
de mătreață, sebum și salivă, astfel încât conta
minările încrucișate sunt ținute sub control.

Prin respirație, anionii ajung la nivelul sângelui
și al lichidului cefalorahidian, având ca efect
îmbunătățirea activității sistemului nervos
central, calmarea stărilor de nervozitate și
echilibrarea tensiunii arteriale.

4. Perle din bumbac
Perlele din bumbac sunt ușoare, moi și au o
bună rezistență la presiunea exterioară, fapt
ce contribuie la susținerea corespunzătoare
a zonei cervicale, eliminând presiunea la
nivelul gâtului și durerile asociate cu pozițiile
incorecte de somn.

6. Stele energetice TIENS

5. Anioni și raze infraroșii
Anionii distrug structura bacteriilor și a acarie
nilor, neutralizându-le efectul.

Beneficii:
z

Consolidează activitatea cerebrală,
îmbunătățește memoria

z

Stimulează mecanismul natural de apărare al
organismului

z

Facilitează transportul de oxigen la nivelul
folicului de păr, împiedicând căderea firelor

z

Îmbunătățește aspectul pielii

z

Stimulează microcirculația

z

Îmbunătățesc oxigenarea

z

Creează un câmp magnetic biocompatibil

z

Îmbunătățesc metabolismul

Recomandări:
z

Dureri ale vertebrelor cervicale

z

Sforăit

z

Insomnie

z

Boli cardiovasculare

z

Personelor vârstnice
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OLANSI – Generator
de apă dezinfectantă
OLANSI Generatorul de apă dezinfectantă vă
oferă un spațiu curat. Generatorul de soluții de
sterilizare pentru uz casnic, dezvoltat și produs de
companie, este controlat de un microcomputer
și folosește apă salină normală ca materie primă.
Poate produce o soluție eficientă, cu spectru
larg de hipoclorit de sodiu într-un mod rapid și
convenabil.

MECANISMUL DE DEZINFECTARE CU
SOLUȚIA DE HIPOCLORIT DE SODIU
Principala modalitate de acțiune a hipocloritului
de sodiu este formarea acidului hipocloros prin
hidroliza acestuia. Acidul hipocloros este în
continuare descompus pentru a forma oxigen
ecologic nou [O]. Natura oxidantă extrem de
puternică a noului oxigen ecologic, denaturează
proteinele și alte substanțe din bacterii și viruși.
În acest fel, distruge microorganismele patogene.
În al doilea rând, în procesul de sterilizare și
distrugere a virușilor, acidul hipocloros nu
poate acționa doar asupra peretelui celular, ci

1. Adăugați o
lingură de sare
(20 g),
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2. Dizolvați într-un
litru de apă,
3. Funcționare cu o
singură atingere.
Lab Tested by:
EUROFINS. World Leader
in Testing for Life.

și al anvelopei virușilor. Deoarece molecula de
acid hipocloros este mică și nu are nicio sarcină
electrică, poate pătrunde, de asemenea, în
corpul bacteriilor (virușilor) și să interacționeze
cu acestea. Polimerii organici precum proteinele,
acizii nucleici și enzimele suferă reacții de oxidare
pentru a distruge microorganismele patogene.
În același timp, ionii de clor produși de acidul
hipocloros pot modifica, de asemenea,
semnificativ presiunea osmotică a bacteriilor și
a virușilor, determinând celulele lor să piardă din
activitate și să moară.
În plus, hipocloritul de sodiu poate descompune
și urmele de pesticide rămase pe produsele
agricole, cum ar fi legumele și fructele. Majoritatea
pesticidelor sunt compuse din materie organică,
iar noul oxigen eliberat din hipocloritul de sodiu
poate oxida și descompune aceste substanțe.
Poate efectua o dezinfecție eficientă pentru:
îmbrăcăminte, mâncare, gospodărie, spațiu de
locuit și alte dezinfectări zilnice.
Este sigur, ecologic, netoxic și nu are efecte
secundare.

Soluția de sterilizare generată de aparat
este hipocloritul de sodiu, dezinfectant
de înaltă performanță, cu spectru larg
bine cunoscut. A fost utilizat pe scară
largă de mult timp.
Poate distruge diferite tipuri de
germeni, virusuri și microbi dăunători,
cum ar fi mucegaiurile care ar putea
produce aflatoxină.
Poate degrada mai multe tipuri
de substanțe chimice dăunătoare,
cum ar fi, pesticidele rămase
în legume și fructe.
Poate curăța, albii, îndepărta
murdăria și dezodoriza.
Prin urmare, hipocloritul de sodiu
nu este utilizat doar în gospodării,
ci și pe scară largă pentru sterilizare,
dezinfectare, îndepărtarea
mucegaiurilor și dezodorizare etc.
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Igienizator pentru
frigider şi cameră
Ozonatorul TIENS pentru frigider şi cameră este un aparat
modern, mic, portabil şi uşor de folosit, care integrează
principiile biotehnologiei, electronicii şi mecanicii, folosind
sisteme inteligente pe baza unui singur cip pentru a aduce cu
succes ozonul (O3) în viața cotidiană.
Aparatul folosește proprietățile unice ale ozonului şi poate
elimina mirosurile organice şi anorganice din casă, de exemplu
din frigider, dulapul cu pantofi, șifonier şi toaletă. Nu acoperă
mirosurile neplăcute, precum odorizantele tradiționale, ci le
elimină. În plus, când este pus în frigider, prelungește durata
prospețimii alimentelor, elimină bacteriile şi acționează ca un
antifungic.

Eficacitatea Ozonului (O3)
z

Ozonul (O3) este o moleculă de oxigen care conține un
atom în plus față de oxigenul atmosferic (O2), cel pe care
îl respirăm.

z

Cel de-al treilea atom formează o legătură slabă cu ceilalți
doi atomi, fapt pentru care ozonul este instabil și reactiv.

z

Ozonul oxidează o gamă largă de microorganisme
patogene precum bacteriile (ex.: Salmonela, Listeria,
E.Coli), virușii, ciupercile, drojdiile și alte substanțe organice
precum uleiurile, pesticidele și moleculele anorganice (ex.:
solvenți și alte substanțe chimice).

Beneficii:
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z

Aparatul îndepărtează (și nu doar acoperă, așa cum face un odorizant obiș
nuit!) mirosurile organice și anorganice prezente în diferitele spații închise
din locuință, precum frigider, dulapuri de pantofi, șifoniere sau toalete.

z

Ozonul favorizează eliminarea mirosului neplăcut de fum de țigără și
neutralizează gazele toxice sau nocive.

z

Ozonatorul prelungește perioada de prospețime a alimentelor din frigider.

z

Ozonul împiedică dezvoltarea bacteriilor patogene și a ciupercilor,
menținând frigiderul igienizat.

Avantajele ozonatorului
multifuncțional TIENS
pentru frigider și cameră
z

Ușor de folosit

z

Fiabil

z

sistem inteligent de control

z

material biodegradabil

z

Încărcare la priză, o dată pe lună

Se recomandă folosirea
aparatului în:
z

Frigider

z

Baie

z

Dulapul cu pantofi

z

Șifonier sau dressing

Bucură-te de prospețime și sănătate oriunde și oricând!
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