
TIENS Anion Paplan



Nem csupán egy paplan… 
Napjainkban az emberek már nem a paplanvastagság alapján választanak…

… figyelnek a trendekre, kényelemre és a paplan által nyújtott kiegészítő 

funkciókra is.

A TIENS Anion Paplan jellemzői
A TIENS Anion Paplan fő alapanyagként negatív ionszálakat használ, 

amelyek nemcsak melegen és kényelemben tartanak, hanem 

támogathatják a jobb alvást, regenerálódást alvás közben, mely által 

reggel kipihentnek érezhetjük magunkat. 

A takaró felülete pamutszatén anyagból készült, amely puha és sima, 

hipoallergén, pihentető és kellemes érzést nyújt a bőrnek, wellness 

támogatást nyújt az egész testnek, és hozzájárul a jó, minőségi 

alváshoz.



TURMALIN KŐ

Ezek a féldrágakövek olyan 

kristályok, melyek képesek 

folyamatosan elektronokat 

kibocsátani, negatív töltésű 

ionokat bocsátva a levegőbe.



NEGATÍV IONOK
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• A negatív ionok jótékonyan hathatnak az emberi test fizikai és mentális 

egészségére. Elsősorban az emberi idegrendszeren és a vérkeringésen keresztül 

hathatnak az emberi szervezet fiziológiai működésére.

• A negatív ionok erősíthetik és alakíthatják az agykéreg működését, ezért nyugtató 

és vérnyomáscsökkentő hatásúak lehetnek.

• Az emberi légutakba való bejutást követően a negatív ionok ellazíthatják a hörgők 

simaizomzatát, és nyugodtabbá tehetik és szabályozhatják a légzési folyamatot.

• Az emberi vérbe jutó negatív ionok antiaggregatív hatással lehetnek a 

vörösvértestekre, megnyújtva azok alvadási idejét. Emellett növelhetik a 

vörösvértestek számát, csökkenthetik a gyulladáskeltő fehérvérsejteket és a 

vércukorszintet. 

• A negatív ionok csökkenthetik az izmok tejsavtartalmát, lehetővé téve azok 

regenerálódását és ellazulását alvás közben.

• A negatív ionok fokozhatják az oxidációs folyamatot a vesében, a májban és az 

agyban. Az agy a test legérzékenyebb szerve, amely a negatív 

ionok jelenlétében könnyebben regenerálódhat.

Negatív ionok –
„LEVEGŐ VITAMINOK”



Hogyan működnek a negatív ionok?
• Insomnia (álmatlanság) terápia: az álmatlanság tüneteivel és elalvási nehézségekkel 

küzdő betegek egy csoportján végzett kísérleti klinikai vizsgálatok* azt mutatják, hogy a 

levegőben lévő negatív ionok jelenléte csökkentheti az elalváshoz szükséges időt és 

hosszabb alvást eredményezhet, miközben javíthatja az alvásminőséget. A kísérleti 

csoport a kontrollcsoporthoz képest reggel kipihentebb volt, napközben is magasabb 

volt a koncentrációjuk és a produktivitásuk, és jobban teljesítettek a munkájukban és 

egyéb napi tevékenységeik során. Ez azt jelzi, hogy a negatív ionok kiváló terápiás 

hatással lehetnek az álmatlanságra és az idegrendszeri működési zavarokra. 

• Anyagcsere-rendszer: a negatív ionok javíthatják a SOD enzimaktivitást, elősegítve a 

sejtek méregtelenítését és javítva a szabad gyökökkel szembeni ellenállást. Segíthetnek 

a vegetatív idegrendszer szabályozásában és ellensúlyozhatják a szervezet 

elsavasodását. A Na+/H+ ioncsatornák stimulálásával a negatív ionok javíthatják a 

sejtek glükózfelvételét, így segítve a vércukorszint csökkentését, javíthatják a sejtek 

glükózanyagcseréjét, ezáltal küzdve az inzulinrezisztencia és cukorbetegség ellen. 

• Sejtregeneráció: a negatív ionok segíthetik a sejteket a negatív elektromos potenciál 

fenntartásában, növelhetik a sejtaktivitást, beindíthatják a szunnyadó sejteket, 

segíthetnek a régi sejtek új sejtekkel való helyettesítésében, elősegíthetik a sejtek 

anyagcseréjét és javíthatják a szervezet regenerációs, helyreállító és természetes 

öngyógyulási képességeit.

*Forrás: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817348774

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817348774


A negatív ionok 
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TIENS Anion Paplan jellemzői
• Anion-tartalom

A takarót alkotó mikronizált, nanoméretű turmalin kövek által generált 

negatív iontartalom meghaladja a 2400 ion/cm³-t.  Ennek köszönhetően a 

TIENS Anion Paplan támogathatja szervezetünket az anyagcsere javításában 

és fokozásában, javíthatja a természetes öngyógyulási képességet, 

regenerálhatja és ellazíthatja az izmokat, valamint javíthatja az általános 

szervi funkciókat. 

• Szövet - a legmagasabb minőségű pamut

TIENS Anion Paplan 60-as pamut anyagból. 

• a 32-, 42- és 60-as fokozatú skála a pamutfonal finomságára, vastagságára 

utal. Minél nagyobb a szám, annál finomabb a pamutfonal. 

• Minél finomabb a pamutfonal - annál vékonyabb és jobb minőségű a 

pamutszövet, annál könnyebb a takaró súlya és annál selymesebb a tapintása.

• Fentiek hozzájárulnak a szövet jobb légáteresztő képességéhez, a 

testhőmérséklet megfelelő szabályozásához alvás közben,                   

valamint a jobb regenerálódáshoz és a kipihent ébredéshez.



PAPLAN

Felület anyaga: 

100% pamutszatén

A szálak tartalma

turmalin köves negatív

ionos szálak

Ajánljuk: immunrendszerünk 

és egészéségünk

támogatására, 

kényelmünkért, 

pihenésünkért.

Méret: 200x230cm



TIENS Anion Paplan
Pihentető éjszakai alvás…

… a friss és energikus nappalokért!   


