
Egészségvédelem 
nyáron



Kérdések

Meddig élünk?

Vajon egészségesen élünk?

Mit tegyünk az 

egészségünkért?



Szeretem az 

életemet！！！
Egészség-

védelmi életmód 

indul….



1. Mit nevezünk 

egészségmegőrzésnek?

Az egészségmegőrzés a test gondozását jelenti az élet 
fejlődésének törvénye szerint, a test jó állapotának 
fenntartására, a betegségek csökkentésére, az 
egészség javítására és az életünk meghosszabbítására 
irányuló, egy életen át elkísérő intézkedések, 
cselekmények sorozata. 



A kínai filozófia 
szerint: 

„Aktív folyamatos 

prevenció”

„Betegség-

megelőzés”

“Kialakult 

betegség 

állapotának 

javítása”



Tavasz-
tisztítás

A káros anyagok 

eltávolítása 

a szervezetből

Nyár-

egyensúly

A test egyensúlyi

állapotának beállítása

Ősz –

pótlás

Tápanyagpótlás a 

kiegyensúlyozott 

táplálkozással

Tél-

erősítés

Immunitás-erősítés

Preventív egészségvédelem

➢Egészségmegőrzés a négy évszakban



➢Nyári egészségvédelem

A nyári egészségvédelem titka: a szív 

táplálása, a lép kiegészítő jellegű 

beállítása

Nyár – gabonarügyezés, 

gabonaváltás, nyári napforduló, 

meleg…május 5. – augusztus 6.

„A sárga császár könyve”: A 3 nyári hónapban minden virágba 

borul, a nap későn nyugszik, korán kel, a nyári levegő a növekedés 

támogatója. Az ezzel való ellentétes életmód letargiát, ősszel pedig 

betegséget hozhat. 
心



➢Nyári egészségvédelem

A nyári egészségvédelem titka: a szív 

táplálása, a lép kiegészítő jellegű 

beállítása
„A yang energia virágzása, forróság, a nyár 

természete tüzes”

„A nyári meleg levegő a szívben összpontosul, az 

arc és a fül vörös”

A szájon, nyelven fekélyek jelenhetnek meg, a szív 

tüzét célszerű  csökkenteni, nem pótolni, a 

vitalitást, lépet és gyomrot szabályozni, hogy a qi

(csi) és a vér akadálytalanul áramolhasson, a test 

felfrissüljön.

心



A szív funkciója

Elősegíti a véráramlást, 
elegendő véráramlást biztosít a 
szervekben és szövetekben az oxigén 
és a különböző tápanyagok 
ellátásához, és elvezeti az anyagcsere 
végtermékeit (például szén-dioxidot, 
szervetlen sókat, karbamidot és 
húgysavat stb.), hogy a sejtek 
fenntartsák a normális anyagcserét 
és működést.

2. Szív



A szív funkciója a vér 

pumpálása, ritmikus 

pulzálás, a vérkeringés 

normális működésének 

támogatása. 

A szív funkciója (nyugati 
orvoslás)



Uralkodó szerv, a test 

belső szerveinek irányítója.  

Szív (kínai hagyományos orvoslás)



1. Zsíros, magas sótartalmú és magas 

cukortartalmú étrend

2. Kevés testmozgás

3. Gyakori székrekedés

4. A nyomelemek hiánya

5. Túl sok dohányzás, alkoholfogyasztás

Szívbetegségeket okozó életmód



Gyakori tünetek nyáron

• Szívdobogás, légszomj, álmatlanság, feledékenység

——a szív yin energia hiánya

• Szájszárazság, székrekedés

——a szív és lép hiányos állapota

• Böfögés, csuklás, emésztési zavarok

——a lép és gyomorműködés zavara

• Hasi puffadás, laza széklet

——a lép túlzott nedvessége, gyenge 
lép yang energia 



➢ 3. Hogyan óvjuk a szívünket, a TCM 

kapcsolatos egészségügyi kultúrája

A szív megóvásának elve: megelőzés és 
kondicionálás

1. Meridiánok átjárhatósága

2. A szív funkcióinak kondicionálása



➢ Átjárható meridiánokkal a 

betegségek megszűnnek 

Szív meridián

1. Aktív idő
Délben 11—13 óra között

2. A hónalj Jiquan-pontjától a 
kar belsején folytatva egészen a 
kisujjig bezárólag



➢ A szívmeridián támogatása

1. A szív meridián fentről lefelé 
történő apró, puha mozdulatú 
ütögetése

2. A kisujj dörzsölgetése

3. A Jiquan-pont (a hónalj alatti 
pont) kopogtatása



➢ A szívmeridián 

támogatása 1. Aktív idő
Este 19—21 óra között

2. Iránya
A váll belső oldalán lévő

Tianquan-ponttól a kar belső 
részének közepétől a középső ujj 
hegyéig



➢ A szívmeridián 

támogatása 1. A szívburok meridián apró 
ütögetése felülről lefelé

2. A középső ujjhegy dörzsölése

3. A Laogong (A tenyér közepén 
lévő) meridián puha 
nyomogatása

4. A Quze (karhajlatban lévő) 
meridián paskolása



➢Szívkondicionáló csomag (1)

Szuper kalcium por

Cordyceps

Antilipid Teakeverék



➢Szuper kalcium 

A szervezet kalciumtartalmának pótlására szolgál. 

A kalcium csökkenti a sejtmembránok áteresztőképességét, 
ellazítja az erek simaizmait, és szabályozza az erek normális 
tágulását és összehúzódását. Növeli a nátrium kiválasztását, 
hogy csökkentse a nátrium vérnyomásra gyakorolt hatását.
Szakértők úgy vélik, hogy a tartósan súlyos kalciumhiány 
szívkoszorúér betegségeket okozhat.



➢Cordyceps kapszula

Tiens Cordyceps kiváló minőségű Cordyceps sinensis micéliumból 
készül, mint fő alkotóelem, fejlett gyártási technológiát és modern 
csúcstechnológiás biológiai szétválasztási technológiát alkalmaz, 
hogy a termék hatóanyagait biológiailag aktívabbá tegye. A kapszula 
adagolási formáját alkalmazva az abszorpció teljesebb, gyorsabb és 
könnyen hordozható.
Fő funkció: Az öt belső szerv összhangjának megteremtése, a belső 
szervek működésének javítása. 
A kínai orvoslás úgy véli, hogy a Cordyceps főleg a tüdő- és a 
vesemeridiánokba jut be.                  
A vese szabályozza a csontokat, a vérképzést, a véredények 
működését segíti.



➢TIENS Antilipid teakeverék

A Tianshi lipidcsökkentő tea alapanyaga a Gynostemma pentaphyllum, a lótuszlevél, 
polygonum multiflorum, cassia mag stb., feladata a vér lipidjeinek szabályozása
Összetevők és előnyeik:
Gynostemma: A második ginzeng. Gyulladáscsökkentő és méregtelenítő tulajdonságokkal rendelkezik, enyhíti a 
köhögést és köptető hatású, öregedésgátló hatású, fokozza az immunrendszer működését. 
A Gynostemma pentaphyllum csökkenti a plazma koleszterintartalmát és gátolja a zsírsavak termelését azáltal, 
hogy szabályozza a szervezet anyagcseréjét, ezáltal megakadályozza a koszorúér-érelmeszesedést és beállítja 
vérlipideket.       
Cassia mag: zsírtisztító. Az olaj tartós visszatartása a testben különféle betegségeket okozhat, például 
szívelégtelenséget, stroke-ot, szívkoszorúér-betegségeket és miokardiális infarktusokat. A kasszia magjai gazdagok 
kalciumban, A-vitaminban, emodinban, rézben, cinkben, szelénben és az emberi test által igényelt egyéb 
nyomelemekben. Hashajtó hatásúak, tisztíthatják a testet, így a széklet időben kiürülhet és csökkentheti a 
zsírlerakódást.     
Lótuszlevél: az erek tisztítása, vízhajtó hatás.       
Shouwu: növényi lecitin. Megakadályozhatja a hiperlipidémiát és az arterioszklerózist a koleszterin felszívódása és 
az anyagcsere szempontjából. Feladata a méregtelenítés, a fájdalom enyhítése, a belek hidratálása, hashajtó hatású, 
csökkenti a vérsűrűséget.       
Zöld tea: minden nap fogyasztható. Feladata a szemek kitisztítása, az aggodalmak megszüntetése, segíti az 
emésztést, méregtelenítést, támogatja a testsúlycsökkentést.



➢Szívkondicionáló csomag (2)

Szuper kalcium por

Cordyceps

Ikan



Ikan

Fő összetevők: Gynostemma szaponinok, tea polifenolok, karotin, C-vitamin

Fő funkciója: speciálisan a szív- és érrendszeri és az agyi érrendszeri egészségre 
használt élelmiszer, egészségügyi funkciója az összetevők szinergikus hatásának 
eredménye.

1. Csökkentheti az egészségtelen lipidtartalmat a vérben, és javíthatja a szív- és 
érrendszeri és az agyi érrendszer egészségi állapotát.

2. Csökkentheti a vér viszkozitását és javíthatja a mikrocirkulációt.
3. Antioxidációs hatás, csökkentheti a szabad gyököket, késleltetheti az öregedést.
4. Gátolja az oxigénhiányos állapotok kialakulását és biztosítja a megfelelő fizikai 

erőnlétet.



➢Szívkondicionáló csomag (3)

Szuper kalcium por

Cordyceps

Kardi Forte krill olaj



➢Krill olaj

Miután a Tiens krill olajat a vékonybél felszívja, mivel a krill olajban 
lévő foszfolipidek erős emulgeálószerek, az érfalon lévő 
koleszterinrészecskéket kisebbekké teheti, a koleszterinrészecskék 
áthaladnak az érfalon, a szövetek és szervek által felhasználásra 
kerülnek, ezáltal csökkentve az erek koleszterintartalmát. 
Másrészt a foszfolipideken található EPA a zsírsav-szintáz, a 
diglicerid-transzaciláz és hasonlók inhibitora (felszívódásgátló). 
Csökkentheti a szervezet trigliceridek és koleszterin szintézisét, 
ezáltal csökkentve az erek koleszterin és triglicerid tartalmát, ami 
egyben csökkenti a vér lipidjeit is.



➢Szívkondicionáló csomag (4)

Szuper kalcium por

Cordyceps

Cholican szőlőmagkivonat



➢Cholikan kapszula

Legfőbb összetevő: a szőlőből kivont resveratrol

Fő funkciók: 
1. Csökkentheti a vér viszkozitását, megakadályozhatja az érelmeszesedést, jótékony 

a szív- és érrendszeri és agyi érrendszeri betegségekre. A resveratrol csökkenti a 
plazma viszkozitását a trombus képződésének megakadályozása érdekében, így 
hatékonyan javíthatja az arteriosclerosis, a magas vérnyomás és más 
kardiovaszkuláris és cerebrovaszkuláris betegségek állapotát.               

2. Antioxidáció késleltetheti az öregedést. A resveratrol kiküszöböli a "szabad 
gyököket", ezáltal jelentősen késleltetheti a test különböző funkcióinak 
hanyatlását, az öregedést.                  

3. Szabályozza a testimmunitás erősségét. A resveratrol javítja a test immunsejtjeinek 
működését és vitalitását, és jelentősen növeli a szervezet immunrendszerének 
aktivitását.



➢Szívkondicionáló csomag (5)

Szuper kalcium por

Cordyceps

Veican (Vitality)



➢Veican (Vitality)

Fő összetevők: búzacsíraolaj, lecitin, karotin.

Fő funkciók:
1. Fáradtságcsökkentő, serkenti a fizikai erőnlétet.
2. Csökkentheti az egészségtelen lipidszinteket a vérben, javíthatja 

a szív- és érrendszer állapotát.
3. Hatékony antioxidáns, késlelteti az öregedés folyamatát.
4. Az idegek vezetési képességét és az agy vitalitását serkenti.
5. A máj működését támogatja, segít a májbetegségek 

megelőzésében.

6. A bőr egészségének fenntartását támogatja. 



➢Lép-kondicionáló megoldások

Szuper kalcium por

Cink kapszula

Spirulina



➢Cink kapszula

A Tiens cinkkristály-kiegészítő cink-laktát biológiai indukciós technológiával történő 
kivonásával, tojásfehérje-porral és glükózzal történő finomításával készül. Stabil minőség, magas 
felszívódási sebesség és hosszú távú használat után sincs mellékhatása.

A cinket három virágnak hívják: az élet virága, az intelligencia virága, a látás virága

A cink szerepe:           
1. Elengedhetetlen a test normális anyagcseréjének fenntartásához.           
2. A test és a szövetek regenerációjának, növekedésének és fejlődésének elősegítése.          
3. Szabályozza a lép és a gyomor működését és növeli az étvágyat.           
4. Fenntartja az emberi test normál immunfunkcióját.          
5. Fenntartja a normális látást és az egészséges bőrt.           
6. Az agy fejlődésének elősegítése és az intelligencia javítása.           
7. A csontok fejlődésének elősegítése és a fiatalok növekedésének felgyorsítása.     
8. Fenntartja a normális élettani funkciókat. 



➢Spirulina kapszula

A Tiens Spirulina kapszulák olyan egészséges élelmiszerek, amelyek fő alapanyagként száraz 

spirulina porból készülnek. A spirulina tápanyagokban gazdag, fehérjetartalma eléri a 60–70% -ot, 
ami a rizs, a sertés ötszörösének és a halaknak a háromszorosa. Ugyanakkor különféle 
aminosavakat is tartalmaz. Funkcionális tesztek igazolták, hogy a Spirulina egészségügyi funkciója 
a fáradtság, a csökkent immunitás, a szív- és érrendszeri és agyi érrendszeri betegségek, a 
cukorbetegség, a májbetegségek és a tolerancia szabályozása.

A Spirulina táplálja a lépet és a gyomrot:         
A Spirulina tápanyagai akár egyes gyógyszerek helyettesítésére szolgálhatnak, a hatása nagyon 
ideális. A spirulina gyengén lúgos természetes tengeri tápanyag, semlegesíti a gyomorsavat. A 
klorofill és a karotin jó hatással van az emésztőrendszer hámsejtjeinek helyreállítására, 
regenerálódására és normális működésére. Különösen a rák előtti elváltozásokkal járó atrófiás 
gyomorhurut esetén egyedülálló előnyökkel bír. 



➢ 4 tabu

心

1. Tea éhgyomorra
2. Hidegvizes zuhany
3. Alvás túl hűvösben
4. Este nyers ételek 
fogyasztása



➢Napi szintű szívápolás

1. Napi egészségápolás, kellő mennyiségű 
és minőségű alvás

2. Megfelelő testmozgás

3. Jó érzelmi és pszichés állapot, öröm és 
empátia érzés

4. Megfelelő étrend, több keserű, de 
kevesebb sós, alacsony zsírtartalmú ételek 
fogyasztása



Köszönöm a 
figyelmet!


