
TIENS ĶIPLOKU EĻĻA



ĶIPLOKI (Allium Sativum)

✓ Ķiploks (Allium Sativum) ir augs, 
kuram piemīt antioksidatīvas 
īpašības, kas palīdz saglabāt 
holesterīna līmeni.

✓ Ķiploka fenomenālo iedarbību 
pazīst jau gadsimtiem ilgi, īpaši tā 
spēju uzturēt  un saglabāt cilvēka 
organisma dabīgos 
aizsargmehānismus.

✓ Tas iespējams, pateicoties dabīgai 
sastāvdaļai – alicīnam, kurš ir 
pazīstams kā  dabīgs imunitātes 
stimulants.

✓ Ķiplokus izmanto kulinārijā un 
medicīnā jau vairāk nekā 7000 gadu.



ĶIPLOKI (Allium Sativum)

Pētījumi pierāda, ka ķiplokos ir vairāk nekā  
100 aktīvu vielu, tai skaitā:
✓ 43 sēru saturošas ēteriskās eļļas
✓ 13 veidu tiosulfāti (piem., alicīns)
✓ 9 veidu aminoskābes
✓ 8 veidu peptīdi
✓ 12 veidu glikozīdi
✓ 11 veidu enzīmi

Pateicoties ķiploka neatkārtojamajām  
īpašībām, augstajam sēra saturam (tas  
sastāda gandrīz 1% no sausā svara) un  
spēcīgajām aktīvajām sastāvdaļām 
(aminoskābei alicīnam un proteīnu 
enzīmam  alindilāzei), šis augs tautas 
medicīnā tiek  uzskatīts par dabīgu 
antibiotisku līdzekli.



ĶIPLOKI (Allium Sativum)

Ķiploki ir bagātīgs minerālvielu avots 
un to  sastāvā ir minerāli:
✓mangāns
✓ selēns
✓ kālijs
✓dzelzs
✓ fosfors
✓ kalcijs
✓ varš
un vitamīni:
✓ vitamīns A
✓ vitamīns B1
✓ vitamīns B6
✓ vitamīns C



DABĪGĀS VIELAS ĶIPLOKOS

Varš, mangāns un vitamīns C pasargā šūnas no oksidatīvā stresa

Varš, kalcijs, fosfors, dzelzs, vitamīns B1 un vitamīns C veicina  
enerģijas apmaiņu vielmaiņas procesā

Dzelzs, kālijs, varš, vitamīni A un C spēlē nozīmīgu lomu normālas  
imūnsistēmas darbības nodrošināšanā

Kalcijs un fosfors ir nepieciešami, lai bērniem normāli attīstītos un  
augtu kauli

Vitamīni B1, B6 un C nodrošina normālu nervu sistēmas darbību



ĶIPLOKI (Allium Sativum)

✓ Palielina antioksidantu iedarbību organismā
✓ Iedarbojas antibakteriāli
✓ Palīdz uzturēt mikrobioloģisko līdzsvaru 

zarnās un  pasargā no kaitīgu 
mikroorganismu attīstīšanās  (baktērijām, 
sēnītēm)

✓ Palīdz stiprināt dabīgo imūnsistēmu
✓ Palīdz saglabāt spēcīgu sirdi
✓ Uztur normālu holesterīna līmeni
✓ Uztur normālu lipīdu līmeni asinīs
✓ Nodrošina veselīgu aknu darbību



ĶIPLOKI (Allium Sativum)

✓ Pozitīvi iedarbojas uz cukura vielmaiņu 
organismā

✓ Nodrošina asinsvadu veselību
✓ Uzlabo asins cirkulāciju sīkajos asinsvados un  

mazina smaguma sajūtu kājās
✓ Palielina stresa noturību
✓ Palīdz nodrošināt veselīgu elpošanas 

sistēmas  darbību



TIENS ĶIPLOKU EĻĻA

TIENS ķiploku eļļas kapsulas ļauj ērti izmantot ķiploku lieliskās 
īpašības  bez blakusefekta - nepatīkamās smakas.



Mērcēta ķiploku eļļa

6 kapsulās

3,0 g

Aktīvās sastāvdaļas:

Iepakojums:
60 kapsulas

Ieteicamā dienas deva:
2 kapsulas 3 reizes dienā kā 
uztura bagātinātājs kopā ar 
maltīti

TIENS DIGEST tabletes



TAVAI un TAVAS ĢIMENES LABSAJŪTAI!


