
Harmonija, atbildība, labklājība

Ar labunakti!
Spilvens, sega un matracis saldam miegam



Cik ilgi tu guli?

Vidēji cilvēks
1/3 savas dzīves

pavada

guļot



Ieteicamas miega ilgums

Vecuma grupa Ieteicamais miega
ilgums

Jaundzimušais (0-3 mēneši) 14-17 stundas

Zīdainis (4-11 mēneši) 12-15 stundas

Bērns (1-2 gadi) 11-14 stundas

Pirmsskolas vecuma bērns
(3-5 gadi)

10-13 stundas

Skolēns (6-13 gadi) 9-11 stundas

Pusaudzis (14-17 gadi) 8-10 stundas

Jaunietis (18-25 gadi) 7-9 stundas

Pieaugušais (26-64 gadi) 7-9 stundas

Seniors (≥ 65 gadi) 7-8 stundas



Miegs un detoksikācija

Limfātiskā  
detoksikācija

Holiskā detoksifikācija

Aknu detoksifikācija

Plaušu  
detoksifikācija

Zarnu trakta  
detoksifikācija



Miega trūkuma izraisītas problēmas

Svara pieaugums
Miega trūkums ir saistīts ar izsalkuma sajūtu un apetītes palielināšanos,  kā 
arī ar vielmaiņas traucējumiem un tendenci uz pārēšanos.

Paaugstināts dažādu citu slimību risks
Tas var izraisīt sirds slimības, diabētu, paaugstinātu asinsspiedienu un  pat 
tādas slimības kā krūts vai resnās zarnas vēzi.

Koncentrēšanās grūtības
Miega trūkums samazina radošumu, ietekmē spēju loģiski spriest un
pieņemt lēmumus, var izraisīt amnēziju.

Ietekme uz fizisko attīstību
Miega trūkums negatīvi ietekmē pusaudžu augšanu un attīstību –
augumu un IQ līmeni.

Paātrināts novecošanas process
Miega trūkums ietekmē arī ādas stāvokli, radot pigmenta plankumus,  
krunciņas un ādas sausumu.



Faktori, kas traucē miegu

Stress darbā
/ pārpūle

Medikamenti

Krākšana

Aktīvas izklaides Mācību stress



Veselības saglabāšana

VESELĪBA

Miegs

Sports

DiētaVide



Ideāli apstākļi miegam



Ideāli apstākļi miegam

Ērts matracis, spilvens un piemērota sega

Piemērota temperatūra telpā  Svaigs gaiss

guļamistabā

Droša vieta miegam



Tālie infrasarkanie stari

Aktivizē un uzmundrina šūnas

Veicina un uzlabo mikrocirkulāciju organismā  

Uzlabo vielmaiņu

Veicina organisma dabiskās aizsargspējas  

Palīdz veikt efektīvu detoksikāciju

Palīdz atslābināt muskuļus, mazinot sāpes



Anjoni
Anjoni spēj deformēt baktēriju un putekļu ērcīšu 
struktūru,  nogalinot tās.

Pārmērīgs pienskābes daudzums organisma šūnās
un
muskuļos ātri izraisa nogurumu. Anjonu 
klātbūtne asinīs  ievērojami samazina pienskābes 
daudzumu muskuļos,  palielina sarkano asins 
ķermenīšu un kalcija daudzumu  asinīs. Tas palīdz 
atbrīvoties no noguruma un atjaunot
enerģiju.

Ieelpjot, organisms nogādā anjonus caur smadzeņu 
garozas  alveolām asinīs un muguras smadzeņu 
šķidrumā, tādējādi tie  spēj uzlabot centrālās nervu 
sistēmas darbību, nomierināt  nervus un pazemināt
asinsspiedienu.



Anjoni un to ietekme uz organismu

ANJONI

Asinsspiediens

normāls

Elpošana

vienmērīga

Nogurums

mazinājies

Kaulu sistēma

spēcīga

Artērijas

brīvas

Asinis
samazināta  
pienskābe

Sirds

atslābināta



TIENS spilvens veselīgam miegam



TIENS spilvens veselīgam miegam

Cik bieži
Tu maini

savu spilvenu?



TIENS spilvens veselīgam miegam

Pērļu kokvilna

TIENS enerģijas
zvaigznes un  

neausts audums

100% augstas 
kvalitātes  zīda 

žakarda audums

Dabīgs nefrīts  un 
dabīgs ametists

Daļiņu tīkls



Trīs veselību uzlabojoši faktori

3 veselību uzlabojoši faktori:

➢ Tālie infrasarkanie stari

➢ Anjoni

➢ TIENS enerģijas zvaigznes

• veicina mikrocirkulāciju

• piegādā skābekli

• rada bioloģisku mikro 
magnētisko lauku

• uzlabo vielmaiņu



Fakti par spilveniem

Mančestras Universitātes  
veiktā pētījumā tika atklāts,  ka, 
lietojot spilvenu tikai
pusgadu, tajā atrodams jau  
vairāk nekā 1 miljons
baktēriju.

Šajā spilvenu pētījumā tika
atklāta arī līdz pat 16 sugu
sēnīšu klātbūtne - pavisam
parastā spilvenā!

Pēc 2 gadu lietošanas, līdz pat  
1/3 no spilvena svara sastāv
no putekļu ērcītēm un citiem
alergēniem.



Sešas veselībai labvēlīgas sastāvdaļas

1.Dabīgs nefrīts
2.Dabīgs ametists
3.Antibakteriāls zīds
4.Pērļu kokvilna
5.Anjoni un infrasarkanie stari
6.TIENS enerģijas zvaigznes



Unikāls dizains

1.Piemērota forma pasargā kakla skriemeļus

2.Daļiņu tīklojums - elpojošs un hipoalerģisks audums



Nefrīts

Nefrīta kristāli satur brīvus ūdens 
kristālus, kuriem  raksturīga liela 
termiskā kapacitāte un spēja ātri  
zaudēt karstumu, izstarojot to.

Tas var ātri pazemināt ķermeņa 
temperatūru un  normalizēt asins 
cirkulāciju. Šie procesi tiek uzskatīti  par 
svarīgiem ķīniešu tautas medicīnā.



Ametists
Ķīnā uzskata, ka ametists uzlabo 
domāšanu,  atmiņu un spēju 
koncentrēties, kā arī veicina  šūnu un 
smadzeņu aktivitāti, nostiprina  
uztveres un garīgās apziņas spējas.

Ķīniešu tautas medicīnā ametistu 
uzskata par  visdabiskāko nomierinošo 
līdzekli. To dēvē arī  par gudrības un 
garīguma kristālu, kas veicina  šūnu 
funkcionēšanu smadzeņu kanālos, labajā  
smadzeņu puslodē un visā centrālajā 
nervu  sistēmā. Ametists palīdz pret 
bezmiegu un  uzlabo miega kvalitāti.



Antibakteriāls zīda audums ar turmalīnu

TIENS spilvena veselīgam miegam  
pārklājumā izmantots antibakteriāls 
zīda  audums ar turmalīnu, kurš spēj 
efektīvi  ierobežot stafilokoku
(Staphylococcus
aureus) un zarnu nūjiņas (Escherichia
coli)
izplatību bez formaldehīdu palīdzības.

TIENS spilvens veselīgam miegam spēj
ierobežot arī tādas baktērijas, kuras 
izplatās  ar blaugznu, tauku un siekalu 
palīdzību,  novēršot un kontrolējot to
pārnēsāšanu.



Pērļu kokvilna

Pērļu kokvilna ir viegls, mīksts un 
atsperīgs  materiāls, kas papildus balsta 
kaklu miega laikā,  atvieglojot spiedienu 
un samazinot gravitācijas  izraisītās
sāpes.



TIENS spilvens veselīgam miegam

Guļot uz parasta spilvena, 
kakla  skriemeļi izliecas, un 
muskuļu  saspringums var 
radīt sāpes.

✓TIENS spilvens pilnībā notur kakla 
skriemeļus,  nodrošinot vienmērīgu 
elpošanu un patīkamu miegu.



Iedarbība

Veicina smadzeņu darbību, uzlabo atmiņu

Īpašās TIENS enerģijas zvaigznes efektīvi uzlabo asins un skābekļa  
piegādi smadzenēm, baro smadzeņu šūnas un uzlabo atmiņu.
Nostiprina aizsargspējas

Spilvens izdala magnētiskos viļņus un tālos infrasarkanos anjonus, kuri  

rezonējot ar ķermeņa šūnām, rada masāžas efektu, atbrīvojot Či

enerģijas kanālus un asinsvadus. Rezultātā uzlabojas mikrocirkulācija un  

nostiprinās organisma dabīgās aizsargspējas.

Palielina skābekļa daudzumu matu folikulos, aizkavē plikpaurības
veidošanos

Īpašās dabīgā nefrīta un ametista daļiņas sadarbībā ar TIENS enerģijas
zvaigznēm iedarbojas uz smadzenēm, veicinot dabīgo minerālu daļiņu
uzsūkšanos smadzeņu šūnās.
Uzlabo ādas stāvokli

Miega laikā TIENS spilvens veicina ādas atjaunošanos un padara to  
gaišāku.



Ieteicams cilvēkiem

kuri cieš no kakla skriemeļu sāpēm

kuri miegā krāc

kuri cīnās ar bezmiegu

ar sirds un asinsvadu slimībām

cienījamā vecumā



TIENS sega veselīgam miegam



TIENS sega veselīgam miegam

100% antiseptisks zīda žakarda  
audums

Tālo infrasarkano anjonu  zīda
diegs

Lukens šķiedra



TIENS sega veselīgam miegam

Tālo infrasarkano anjonu 
kokvilna,  iegūta 23 
apstrādes procesos

”Elpojošs” zīda
diegs



Antiseptisks zīda žakarda audums

✓Nomāc stafilokoka un zarnu nūjiņas 
baktēriju izplatību

✓Palīdz samazināt alergēnu daudzumu 
apkārtējā vidē

✓Nesatur metanolu



Lukens šķiedra

✓Elastīga

✓Uzsūcoša

✓Elpojoša

✓Siltumu uzturoša

✓Izturīga



Iedarbība

Ilgstoši uztur siltumu, veicina asinsriti

Izdala divu veidu enerģiju: anjonus un tālos infrasarkanos 
starus, lai  aktivizētu šūnas un mazinātu nogurumu

Antiseptisks zīda audums ar turmalīnu – ērts lietošanā, nekairina ādu, 
palīdz  cīnīties ar baktērijām, iznīcina ērcītes un nodrošina labu miegu

Ilgstoši lietojot, veicina vielmaiņu, mazina roku un pēdu salšanu

Attīra gaisu telpās, veicina skābekļa nonākšanu asinīs, uzlabo 
elpošanas  sistēmas darbību



Ieteicams cilvēkiem

kuri cieš no bezmiega

kuri krāc

kuriem salst rokas un pēdas

ar elpošanas problēmām

ar sirds un asinsvadu problēmām un smadzeņu  
apasiņošanas traucējumiem

kuri vēlas uzlabot miega kvalitāti



TIENS matracis veselīgam miegam



Unikāla virsmas struktūra ar sešiem slāņiem

1.slānis – trīsdimensionāls žakarda audums
Patentēts materiāls bez statiskās elektrības

2.slānis – anjonu akupunktūras kokvilna
Izdala jonus un tālos infrasarkanos starus

3.slānis – vienkāršs kokvilnas audums
Izturīgs, maigs, gaisu caurlaidīgs

4.slānis - TIENS bioloģiskās enerģijas zvaigznes
Izdala magnētiskos viļņus, tālos infrasarkanos starus 
un anjonus

5. slānis – bambusa ogleklis
Uzsūc kaitīgas ķīmiskas vielas,  likvidē un 
novērš sliktas smakas

6.slānis – svītrains kokvilnas audums
Izturīgs, nenoslīd, pasargā no putekļu ērcītēm



TIENS tehnoloģija

TIENS
tehnoloģija

Anjoni –
gaisa  

vitamīni

Tālo  
infrasarkano  

staru
magnētiskais

lauks

Magnētiskā  
enerģija

TIENS
bioloģiskās  
enerģijas  
zvaigznes



TIENS enerģijas zvaigznes

Matrača slānis ar enerģijas zvaigznēm labvēlīgi ietekmē
ar magnētiskā lauka un pusdārgakmens, turmalīna,  
iedarbību.

Magnētiskais lauks, infrasarkanie stari un anjonu enerģija
izdalās no 108 enerģijas zvaigznēm (vienvietīgajā matracī)
un no 156 enerģijas zvaigznēm (divvietīgajā matracī).



Turmalīns

Infrasarkanais starojums un negatīvā jonizācija ir iespējama,  
pateicoties turmalīnam.
Saskaņā ar ķīniešu tautas medicīnu, turmalīns:
• nostiprina un attīra prātu un ķermeni
• palīdz iemigt
• palīdz uzveikt nemieru un bailes
• aktivizē organisma dabīgos aizsargmehānismus

Pateicoties turmalīna izdalītajam infrasarkanajam  
starojumam, organisms spēj efektīvāk ražot enzīmus. Tas  
nostiprina šūnu spēju pašām atjaunoties.

Šis starojums uzlabo mikrocirkulāciju, radot vieglas, siltas  
masāžas efektu.



Guliet mierīgi un ilgi!
Mostieties svaigi un enerģijas pilni !


