
AKTĪVA un VESELĪGA

DZĪVE ar TIENS FIZZY



Vai dienu no dienas jūties

miegains?

Uzturs ir labs sākums

Nejūties noguris un palielini 

savu eneģijas līmeni!

Padomā par magnija spēku!



MAGNIJS
• Magnijs ir viens no visvairāk tŗūkstošajiem

minerāliem pasaulē. Neskatoties uz to, ka tā ir 

cilvēkam būtiska minerālviela, tiek uzskatīs, ka 

trešajai daļai pasaules iedzīvotāju ir tās deficīts.

• Ir daudzi pārtikas produkti, kas satur magniju, bet 

sakarā ar nepilnvērtīgu uzturu un sliktu uzsūkšanos, 

magnija līmenis organismā joprojām var būt zems.

• Tā rezultātā arvien vairāk cilvēku izvēlas uztura 

bagātinātājus ar magniju, jo magnijs ir atbildīgs par 

vairāk nekā 300 dažādām bioķīmiskajām reakcijām 

organismā! 

• Ķermenim ir nepieciešams liels magnija daudzums. 

Šis minerālu veids ir pazīstams kā makro-minerāls.



MAGNIJS: IEDARBĪBA

• Magnija ir kofaktors daudzās fermentu sistēmās, 

kas regulē dažādas bioķīmiskās reakcijas 

organismā, tostarp:

- kaulu attīstība un uzturēšana;

- muskuļu, nervu funkcijas, sirds un 

asinsvadu veselību;

- regulē kalcija līdzsvaru; 

- muskuļu un asinsvadu relaksāciju, asins 

plūsmas atbalstu;

- enerģijas ražošanu; 

- proteīnu sintēzi;

- glikozes līmeņa kontroli asinīs;

- asinsspiediena regulēšanu;

- DNS, RNS sintēzi.



TIENS FIZZY – TRĪSKĀRŠS MAGNIJS AR 

BAZILIKA EKSTRAKTU

- augsta bioloģiskā pieejamība: ātri atjauno magnija līmeni, lai saglabātu jūsu aktivitāti;

- augsta potence, putojoša, viegli lietojama magnija tabletes, kas atbalsta nervu sistēmu 
un mazina nogurumu;

- unikāla un inovatīva formula, kas veicina vielmaiņu ar augu ekstraktu kombināciju no 
augu ekstraktiem un 3 dabīgām, viegli absorbētām magnija formām: 

- magnija karbonāts; 
- magnija oksīds; un
- saldā bazilika ekstrakts.

• Fizzy nozīmē svaigs un dzirkstošs.

• Fizzy nozīmē ērtu, viegli putojošu tablešu formu, kas nodrošina 
ātru aktīvo sastāvdaļu uzsūkšanos un ātru iedarbību :



Sarkano biešu ekstrakts 

(Beta vulgaris rubra)

Kālija bikarbonāts

Vitamīns B2Saldā bazilika 

ekstrakts

(Ocimum basilicum)

Magnija oksīds

Magnija karbonāts

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS



SARKANĀS BIETES

• Populārs dārzenis, kas pazīstams jau kopš romiešu 
laikiem, kad to izmantoja kā afrodiziaku.

• Afrodiziaka darbība nav precīzi zināma, bet ir 
apstiprināts, ka sarkanās bietes satur augstu nitrātu
koncentrāciju - īpašu sastāvdaļu, kas pārvēršas par 
slāpekļa oksīdu un paplašina asinsvadus, uzlabojot 
asins plūsmu dzimumorgānos. 

• Tas ir bagāts fitoķīmisko savienojumu avots, kas ietver 
minerālvielas, piemēram, kāliju, nātriju un magniju, 
vitamīnus, piemēram, C vitamīnu, folātu, karotinoīdus. 
Tās ir bagātas ar antioksidantiem, piemēram, fenola
skābēm un flavonoīdiem.

• Sarkanās bietes ir unikālas ar to augsto betaīna
koncentrāciju. 



SARKANĀS BIETES un BETAĪNS

• Betaīns, maza aminoskābe, tā nosaukums radies pēc
tā atklāšanas cukurbietēs (Beta vulgaris). Betaīns
atrodams arī citos augos.

• Betaīns ir viela, kas ir saistīta ar daudzām ķermeņa 
funkcijām, piemēram, aknu darbību, šūnu 
reprodukciju, karnitīna biosintēzi. Betaīna iesaistīšanās 
homocisteīna metabolismā, kas piesaistīja pētniekus. 
Betīnam ir iespēja samazināt asins homocisteīna
koncentrāciju.

• Augsts homocisteīna līmenis asinīs 
(hiperhomocysteinēmija) ir vielmaiņas stāvoklis, kas 
izraisa homocisteīna veidošanos asinīs. Tas izraisa 
iekaisumu asinsvados, kas savukārt var izraisīt 
koronāro artēriju slimību. Betaīns veicina normālu
homocisteīna metabolismu.



SALDAIS BAZILIKS
• Āzijas vietējais saldais baziliks tradicionāli tiek izmantots 

virtuvē, pateicoties tā aromātam, garšai un dabīgajām, 
labvēlīgajām sastāvdaļām. 

• Tas ir bagāts ar flavonoīdiem un gaistošām eļļām. Tas ir 
viens no bagātākajiem magnija avotiem.

• Saldā bazilika labvēlīgā iedarbība :

- tradicionāli izmanto, lai atvieglotu gremošanu;

- uzlabo organisma eliminācijas funkcijas;

- atbalsta relaksāciju un veicina fizisko labsajūtu;  

- veicinot normālu asinsriti, tas aizsargā nervu šūnas un 

stimulē atmiņas procesu.



KĀLIJS
• Kālijs ir viens no būtiskākajiem makrominerāliem. Cilvēka 

ķermenim tas ir nepieciešams galveno procesu atbalstam.

• Kālijs veicina nervu sistēmas normālu darbību. Kopā ar 
nātriju tam ir būtiska nozīme nervu impulsu aktivizēšanā, 
regulējot muskuļu kontrakcijas, sirdsdarbību un daudzus 
citus procesus.

• Tas pats mehānisms ir atbildīgs par muskuļu kontrakciju 
regulēšanu. Kālija līmenis var ietekmēt nervu sistēmas 
signālus, tāpēc kālijs veicina normālu muskuļu darbību.

• Kālijs palīdz uzturēt normālu asinsspiedienu, palīdzot 
ķermeņa līdzsvaram un likvidējot lieko nātrija daudzumu. 
Augsts nātrija līmenis var paaugstināt asinsspiedienu, 
īpaši cilvēkiem ar jau esošu augstu asinsspiedienu.



VITAMĪNS B2
• B2 vitamīns vai riboflavīns ir viens no astoņiem B grupas 

vitamīniem, kas ir būtiski cilvēku veselībai 

- nepieciešams augšanai, reprodukcijai un vispārējai 
veselībai; 

- palīdz noārdīt proteīnus, taukus un ogļhidrātus, 
veicinot barības vielu uzsūkšanos

- ir būtiska loma organisma enerģijas ražošanā, veicinot 
vielmaiņu, kas rada enerģiju, kā arī mazina nogurumu;

- veicina dzelzs vielmaiņu;

- uztur veselīgu ādu un gļotādu;

- veicina sarkano asins šūnu veidošanos.



• samazina nogurumu(magnijs, Saldais baziliks);

• dod enerģiju (magnijs, kālijs, B2 vitamīns);

• uztur nervu sistēmu(magnijs, kālijs, B2 vitamīns);

• veicina normālu muskuļu darbību(magnijs, kālijs);

• stiprina kaulus un zobus (magnijs);

• veicina labu sirds stāvokli(magnijs, kālijs, bietes);

• atbalsta asinsriti un optimālu garīgo aktivitāti

(magnijs, Saldais baziliks, bietes);
• saglabā normālu asinsspiedienu(kālijs).

TIENS FIZZY: IEDARBĪBA



IETEICAMS:

• cilvēkiem, kas cieš no magnija deficīta;

• cilvēkiem, kas dzer tēju, kafiju vai kofeīna 

dzērienus;

• cilvēkiem, kas ir pakļauti stresam;

• cilvēkiem ar aktīvu dzīvesveidu un intensīviem 

sportistiem;

• cilvēkiem, kuriem ir muskuļu krampji;

• cilvēkiem ar sliktu asins cirkulāciju.



LIETOŠANA

12 tabletes 

Ieteicamā dienas deva

Neto

1 tablete dienā. Izšķīdinot pilnā 
glāzē ūdens.



AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS

Aktīvās sastāvdaļas 1 šķīstošajā tabletē:

Magnija karbonāts 1200 mg (300 mg of Mg – 80% RDA)

Kālija bikarbonāts 960 mg  (374 mg of K – 19% RDA)

Magnija oksīds 133 mg (80 mg of Mg – 21% RDA)

Sarkano biešu ekstrakts 40 mg

Bazilika ekstrakts 25 mg

B2 vitamīns 1,4 mg (100% RDA)



SAJŪTI 

SPĒKU
AR

TIENS 

FIZZY!


