TIENS

SZŐLŐMAGKIVONAT
Kapszula

Mi a hosszú élet titka?
Az orvostudomány bámulatos fejlődése és a növekvő
élettartam önmagában nem garantálja, hogy az időskori
évek egészségben és boldogan teljenek.

Az ember akkor leli igazán örömét a hosszú
életben, ha az utolsó éveiben is jól érzi magát és
jó az életminősége.
Ennek kulcsa:
– megfelelő táplálkozás és étrendkiegészítők
fogyasztása
– aktív életmód, rendszeres mozgás
– szerető, tiszteletteljes családi közeg
– társadalmi interakciók, emberi kapcsolatok
Ezekkel csökkentheti a stressz kedvezőtlen hatását és
növelheti az egyén ellenálló képességét.

Okinava egy japán sziget, és arról nevezetes, hogy
arrafelé a világ többi részéhez képest kivételesen
egészségesen és sokáig élnek az emberek.
Az ottaniak hosszú életére genetikai, környezeti és
életmódbeli tényezők is hatással vannak.
A szakértők ugyanakkor úgy vélik, hogy

a legnagyobb befolyásoló tényező az
étrend.
Előszeretettel fogyasztják például az
antioxidánsokban gazdag lila édesburgonyát.
Pl.: az antociánnak nevezett antioxidánsok
adják ennek a helyi édesburgonyának a lila színét.
Azt állítják,hogy ez megóvja az okinavaiakat a
ráktól és a szív-érrendszeri megbetegedésektől.
Tudta, hogy ugyanez a pigment adja
a kék szőlők jellegzetes színét is?

Okinavai étrenda hosszú élet
titka?

Ön meddig
szeretne
egészségben élni?

A hosszú élet egyik kulcsa az egészséges,
erős szív!
A hagyományos kínai orvoslás szerint a szervek
császára a szív!
Továbbítja a vért, az elmebeli funkciókért is felelős.
„az égi szellemiség” a szemen át tükröződik.Ha jó
a lelkiállapot, az arc rózsaszín és enyhén fényes.
A szív védelmezője a szívburok. Elősegíti a
nyugodt lelkiállapotot.

De! A szívizmok kemény munkát
végeznek, hiszen egész életünkben
pumpálják a vért.
Soha nem jut nekik pihenő.

A TIENS lehetőséget ad, hogy fogyasszon a
fiatalság forrásából.

TIENS Szőlőmagkivonat
hatékony és természetes
készítmény,
tele olyan összetevőkkel,
amelyek egyértelműen
támogatják az
egészségünket!

A szőlőről ma már ez
közismert, akár mazsola,
akár bor, akár kapszula, akár
olaj formájában fogyasztjuk.

HATÓANYAGOK
Szőlőmagkivonat

Piperinben
gazdag
feketeborskivonat

Katángból nyert
fruktooligoszaharid

C-vitamin

Ami a SZŐLŐben van
A bortermő szőlő (Vitis vinifera) kivonata adja
a készítmény legnagyobb részét.
A szőlő a világ egyik legrégebben termesztett
növénye.
Van ahol egyet jelent az egészséges mediterrán
élettel, a szőlő termése az egyik legismertebb
gyümölcs a világon,

számos jótékony hatású anyag
megtalálható benne:

fruktóz, rost, antioxidánsok
(resveratrol, flavonoidok – pl. antociánok,
polifenolok –, katekinek és tanninok);
vitaminok: A, B-komplex, C, E, K, F,
omega6, ásványi anyagok: kalcium, vas,
magnézium, nátrium, cink, mangán,
foszfor, kálium.

A szőlő kivonatának ismert hatása
Óvja a sejtmembránokat a szabad gyökök
romboló hatásától;
•

Lassíthatja a sejtszintű öregedést, így minden
szervünk tovább maradhat működőképes.

•

Segítheti az erekben a keringést (egészséges
véredények és megfelelő állapotú hajszálerek)

•

Csökkentheti az erekben keletkező vérrögképződés
esélyét (csökkentheti a fáradt, nehéz láb érzését)

•

Javíthatja bőrünk állapotát

•

Segít a cellulitis elleni harcban és hozzájárulhat a
testsúly stabilizálásához

A „francia paradoxon”
A franciák étrendje koleszterinben magas, mégis
ritkábban szenvednek szív-érrendszeri
megbetegedésekben.
Vélhetően az étkezés közben rendszeresen,
minimális vörösbor fogyasztásának is
köszönhető (mely rezveratrolt tartalmaz).

A resveratrol pl. a vörös vagy kék
szőlőben megtalálható antioxidáns.
A növények azért termelik, hogy ennek
segítségével védekezzenek a negatív
környezeti hatások , sugárzás ellen.

A rezveratrol
fantasztikus antioxidáns!

Hogyan működnek az antioxidánsok a szabad gyökök ellen?

Biológiai folyamat, hogy a sejt- és
molekulaszerkezetek idővel
károsodnak „oxidatív stressz »
Ez a fajta károsodás váltja ki a
sejtjeink, szerveink, testünk
Öregedését.

A célunk ezt lelassítani, kijavítani,

a hosszú, egészséges életet
elősegíteni.

Szabad gyök
„Kell neki egy
elektron”

Antioxidáns
„Lead egy
elektront”

Az antocián erős antioxidáns
Az antociánok kék, vörös és lila színű pigmentek (vagy másnéven klorofill), amelyek
főleg virágokban, gyümölcsökben és gumókban fordulnak elő.
Bogyós gyümölcsök, pl. a ribizli, málna, meggy, áfonya...,
Virágok közül pl. az ismert Árvácska színét is ez adja.
A szőlőmagban ezt OPC - oligomer proantocianidin komplex-nek hívják
Védik a növényi sejteket az oxidatív károsodástól

Találhatók még bennük további antioxidáns vegyületek, így a polifenolok és
bioflavonoidok is.
Védik a sejteket az oxidatív károsodástól!

Amikor ezeket fogyasztjuk, ezek a vegyületek megtartják a
szervezetünkben ezen jó tulajdonságukat, ezért a mi sejtjeinkre is
kifejtik hatásukat, tehát bennünket is megvédenek az oxidatív
stressztől.

Katángból nyert frukto-oligoszaharidok
A frukto-oligoszaharidok a természetben előforduló
rövid láncú, számunkra nem emészthető összetett
cukrok, szénhidrátok.
A frukto-oligoszaharidok növényi alapú, prebiotikus
”élelmi rostok”. Táplálékul szolgálnak a jótékony
bélflórának, a probiotikumunknak.
A frukto-oligoszaharidok hasznosak a
cukorbetegeknek is, mert nem befolyásolják a
vércukorszintet.
A frukto-oligoszacharidok kiválóak édesítőszerként is.
A frukto-oligoszaharidok javíthatják a kalcium bélből
való felszívódását. Különösen a menopauza előtt
vagy után álló nőknél lehet lényegesebb, mert
esetükben nagyobb a csontritkulás kockázata.

Piperin – természetes biológiai fokozóanyag

A fekete bors egy piperin nevű bioaktív vegyületet
tartalmaz. Ez önmagában is rendelkezik antioxidáns és
gyulladáscsökkentő tulajdonsággal.

A TIENS SZŐLŐMAG kivonatunkba azért került,
hogy fokozza az egyes antioxidánsok felszívódását
a bélfalon keresztül, így könnyebben bekerülnek a
véráramba, és jutnak el a sejtekhez.

Tehát felerősítik, szinergetizálják egymás
hatását!

C-vitamin – erőteljes antioxidáns

A C-vitamin javíthatja
az immunrendszert, és segít
megelőzni a toxinok által
okozott sejtkárosodást.

• Segít megóvni a sejteket
az oxidatív stressztől
• Csökkenti a fáradtságot
• Erősíti a szervezet
védekezőképességét

A Tiens Szőlőmagkivonat ELŐNYEI
•

A szőlőmag (Vitis vinifera) kivonata támogathatja
✓ az erekben a keringést és a megfelelő állapotú
hajszálereket;
✓ a sejteket a szabad gyökök elleni küzdelemben;
✓ a bőr általános egészségét és megjelenését.

•

A katángból nyert frukto-oligoszaharidok
tulajdonságai:
✓ növényi alapú, prebiotikus élelmi rostok, ezáltal
táplálékul szolgálnak a jótékony bélflórának;
✓ a jól tartott bélflóra védi a beleket és az
immunredszert, segíti a lipidanyagcserét, a
kálcium, vas bélből történő felszívódását.

•

A feketebors piperin antioxidánsa
✓ segítheti megelőzni a szabad gyökök által okozott
sejtkárosodást;
✓ mivel természetes biológiai fokozóanyag,így
javíthatja az esszenciális tápanyagok és egyéb
növényi antioxidánsok felszívódását.

Azoknak ajánljuk:
✓ akik megőriznék a szívük
és ereik egészségét;
✓ akik magas koleszterin
szinttől szenvednek;
✓ akik csökkentenék a
fáradt, nehéz láb érzését;
✓ akik frissítenék az idősödő
agyat;
✓ akik szeretnék megőrizni
bőrük fiatalságát.

Akik a lehető legtovább,
a lehető legjobb
egészségben
szeretnének élni!

A Tiens SZŐLŐMAG-KIVONAT használatához
60db kapszula / doboz.

Ajánlott napi adag:
Napi 3-szor 1-2 kapszula,
étkezések után, egy pohár vízzel

Tartalmaz:
6 kapszula
tartalma:

Katáng- fruktooligoszaharidok

1554 mg

Szőlőmagkivonat

325,5 mg

NRV%*

259mg

54,25mg

C-vitamin

240 mg
40mg

Feketebors-kivonat

36 mg /6mg

300%

