
TIENS FLEXI

Harmonija, atbildība, labklājība



TIENS FLEXI – glukozamīns ar Brazīlijas atmatetes ekstraktu

✓ Kustīgas, veselīgas locītavas

✓ Palīdz būt aktīvam jebkurā 

vecumā

✓ Palīdz saglabāt kustīgas 

locītavas;

✓ Aizsargā un ieeļļo locītavu 

skrimšļus; 
✓ Novērš vecuma vai darba 

izraisītu diskomfortu locītavās
✓ Nodrošina pretiekaisuma

efektu



Aktīvās sastāvdaļas:

✓ Glukozamīns

✓ Brazīlijas atmatene (Agaricus Blazei)

✓ Kurkuma
✓ Harpagofīts (velna nags)

TIENS FLEXI – glukozamīns ar Brazīlijas atmatetes ekstraktu



Atjauno locītavu skrimšļus, veicina 
proteoglikāna veidošanos, ieeļļo 

locītavas dobumu.

GLUKOZAMĪNS

✓ Noņem sāpes, mazina artrīta 
radīto stīvumu un pietūkumu

✓ Nostiprina skrimšļa 
struktūru, palīdz saglabāt 
locītavu funkciju

✓ Ieeļļo locītavas



BRAZĪLIJAS ATMATENE (Agaricus Blazei)

✓ Bagātīgs vitamīnu un minerālu avots

✓ Satur kāliju, fosforu, magniju, kalciju un dzelzi

✓ Uzlabo kaulu un locītavu 
mineralizāciju

✓ Piemīt pretiekaisuma īpašības



HARPAGOFĪTS (velna nags)
✓Cūknātru dzimtas augs, aktīvā sastāvdaļa atrodama 

saknēs, satur fenolskābes un beta-sitosterolu. Tam piemīt 
pretsāpju un pretiekaisuma iedarbība uz ceļgaliem un 
gūžas locītavām,  līdzīga kā nesteroīdiem pretsāpju 
līdzekļiem (augs minēts arī «Martindale Pharmacopoeia», 
britu farmācijas enciklopēdijā)

✓Efektīvi novērš iekaisumu

✓ Labvēlīgi iedarbojas uz locītavām, 
saitēm un cīpslām



KURKUMA
Šī ingvera dzimtas auga sakne tiek plaši izmantota Āzijas 
garšvielu maisījumos. Silta, rūgta, asa iedarbība, sasniedz 
liesas kanālu un otro aknu kanālu. Organismā liesa veic 
transporta funkciju, aknas - aizsargā. Kurkuma veicina Qi 
(dzīves spēku) un asinsriti, veicina menstruāciju procesu, 
mazina menstruālās sāpes.

Tā bijusi pazīstama ķīniešu tautas medicīnā, arī 
Tibetas medicīnā nobrāzumu un reimatisko 
sāpju ārstēšanā jau ilgu laiku.
Aktīvā sastāvdaļa – kurkumīns atrodas auga 
saknēs. Tam piemīt pretiekaisuma un 
antioksidanta iedarbība.



TIENS FLEXI IETEICAMS:

✓ Cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar 
locītavām

✓ Cilvēkiem, kuri veic smagu, fizisku 
darbu, un kuriem nepieciešama 
papildus aizsardzība locītavām un 
muskuļiem

✓ Cilvēkiem, kuri mīl aktīvu dzīvesveidu 
vai apmeklē regulāras sporta 
nodarbības

✓ Cilvēkiem, kuri vēlas aizkavēt vecuma 
radītas izmaiņas locītavās, piemēram, 
stīvumu, un būt aktīvi ilgus gadus



TIENS FLEXI SASTĀVS:

Aktīvās sastāvdaļas (1 tablete):

Glikozamīns (augu) 250 mg

Hondroitīns (jūras) 100 mg

Atmatenes ekstrakts 5:1 50 mg

Kurkuma (95% kurkumīns) 50 mg

Harpagofīta ekstrakts 10:1 50 mg 

Hialuronskābe 5 mg



2 tablete dienā

LIETOŠANA

60 tabletes

Ieteicamā dienas 

deva

Iepakojums



BAUDI KUSTĪBU BRĪVĪBU!

TIENS FLEXI
Harmonija, atbildība, labklājība


