
TIENS kapsulas «CORDYCEPS»



KAS IR CORDYCEPS?

Corduceps sinensis: 

• Sēņu suga no Clavicipitaceae dzimtas;

• Dabā kordiceps sastopams Tibetā;

• Jau 1200 gadus tradicionālajā Ķīnas 

medicīnā kordiceps tiek uzskatīts par 

«brīnumsēni»



CORDYCEPS SASTĀVS

Cordyceps

Kordicepīns Adenozīns



CORDYCEPS – CITAS AKTĪVĀS 

SASTĀVDAĻAS
• Polisaharīdi;

• Kordicepīnskābe;

• A, B, C, E vitamīns;

• 16 aminoskābes;

• Superoksididismāze (SOD);

• Cinks;

• Selēns;

• Magnijs;

• Dzelzs;

• Kālijs



• Ķīnā to sauc par Dong Chong Xia Cao, 

kas nozīmē «vasaras zālē – ziema tārps»;

• Siltajā sezonā tas aug līdzīgi kā citas 

sēnes, bet ziemā tajā iemājo dažādu 

sugu kožu kūniņas. Lai izdzīvotu, sēnes 

nogalina kukaiņus, bet pēc tam tos 

muminificē un izmanto kā barību

CORDYCEPS



CORDYCEPS TRADICIONĀLAJĀ ĶĪNAS MEDICĪNĀ

• Cordyceps tiek augsti vērtēts Ķīnas 
fitoterapijas speciālistu vidū.

• Mūsdienu tradicionālās Ķīnas medicīnas 
praksē kordiceps plaši tiek izmantots kā 
tonizējošs līdzeklis un ārstnieciska pārtika, 
jo tam piemīt ļoti daudz priekšrocības. 

• Tradicionāli tiek izmantots lai stiprinātu 
novājinātu elpceļu pretestību un lai 
uzturētu organisma aizsargspējas. 



CORDYCEPS

• Ķīnas farmācijā oficiāli kvalificejas kā 
ārstniecības līdzeklis kopš 1964. gada.

• Kordiceps tiek tirgots kā uztura 
bagātinātājs, atbilstoši Eiropas un Amerikas 
pārtikas produktu un medikamentu 
komisiju prasībām;

• Pateicoties augstākās tehnoloģijas zinātņu 
procesiem, kuri tiek stingri uzraudzīti, lai 
nodrošinātu visaugstāko kvalitāti, sēne tiek 
ražota kapsulās. 



CORDYCEPS UN SPORTS

• 1993.  gadā Kordiceps sēne izraisīja ažiotāžu, kad 3 Ķīnas 
sportisti Wang Junxia, QuYunxia un Zhang Linli, uzvarēja 
1500, 3000 un 10000 metru sacensībās un uzstādīja 5 
jaunus pasaules rekordus Pekinas nacionālajās sacensībās 
Ķīnā

• Sportistes izgāja dopinga testus, kuri uzrādīja negatīvus 
rezultātus un visus ļoti pārsteidza, jo daudzi bija 
pārliecināti, ka meitenes bija anabolistisko steroīdu 
iespaidā;

• Pēc tam viņu treneris sniedza publisku paziņojumu, ka viņš 
ir ieteicis saviem sportistiem kordicepsu. Sēne, kā uztura 
bagātinātājs, sportistiem ir atļauts, saskaņā ar IAAF 
noteikumiem. 



CORDYCEPS

Paaugstina vispārējo organisma pretestību

Palielina enerģiju, paaugstina izturību, 
samazina nogurumu

Piemīt pretvīrusu un antibakteriālas 
īpašības



CORDYCEPS

• Paaugstina vispārējo organisma pretestību;

• Uzlabo apetīti, ieteicams atveseļošanās periodā;

• Piedod enerģiju, paaugstina tonusu, novērš 
nogurumu, kas palīdz uzlabot sportiskos 
rezultātus;

• Piemīt pretvīrusu un antibakteriālas īpašības, 
piemēram pret Staphylococcus aureus;

• Uztur elpošanas sistēmu, īpaši plaušu un skābekļa 
izmantošanas efektivitāti (paātrina šūnu 
pielāgošanos zemam skābekļa līmenim);

• Palielina vīriešu potenci.



TIENS kapsulas «CORDYCEPS»

100 tabletes 

Ieteicamā dienas deva

Iepakojums

2-4 kapsulas dienā. 

Aktīvās sastāvdaļas

4kapsulās

Cordyceps sinensis 2000mg



PALIELINI 

SAVU 

IZTURĪBU AR

TIENS 

CORDYCEPS 

kapsulām!


