TIENS

KARDI FORTE
Krila eļļa ar ginko

TAVU SMADZEŅU, ATMIŅAS
UN SIRDS IZCILAI VEIKTSPĒJAI

Jaunais TIENS Kardi Forte ar Ginkgo
• Omega-3 taukskābes pieder pie
neaizvietojamo taukskābju grupas (EFA).
• Īpaši vērtīgas omega-3 taukskābes ir EPA
(eikosapentaeonskābe) un DHA
(dokozaheksaēnskābe).
• Cilvēka organisms nevar saražot šīs
taukskābes, to trūkums var izraisīt dažādas
slimības un kaites.

Tā kā cilvēka organisms nespēj
saražot šīs taukskābes, tās ir
jāuzņem papildus labākai pašsajūtai

TIENS Kardi Forte dienas devas (2 kapsulas) aktīvās sastāvdaļas
• 640 mg krila eļļas (augsta koncentrācija),
kurā omega-3 tauki ir fosfolipīdu formā; tie
vieglāk izšķīst gremošanas sistēmā un asinīs.
• 300 mg zivju eļļas (251 mg omega-3
taukskābes DHA, ar 7,6 reizes palielinātu
saturu) palīdz uzturēt normālu smadzeņu
darbību un attīstību.
• 80 mg ginkgo biloba ekstrakts, kas uzlabo
smadzeņu mikrocirkulāciju, smadzeņu
darbību, uzlabo atmiņu un kognitīvo funkciju.
• 64 mkg astaksantīns, sarkanais pigments,
kas atrodams krilos, ir spēcīgs antioksidants,
kas palīdz organismam atbrīvoties no
brīvajiem radikāļiem.
• Sirds, smadzeņu un kaulu veselībai
nepieciešamie minerāli, tādi kā, dzelzs, cinks
un jods (100%NRV).

Kas ir gingko?

Tradicionālās ķīniešu medicīnas brīnums
• Ginkgo biloba ir koku suga, kas aug Ķīnā. Tas
ir pastāvējis miljoniem gadu un var augt līdz
pat 1000 gadu.
• Ginkgo biloba izmanto tradicionālajā ķīniešu
medicīnā dažādu saslimstību ārstēšanā.
• Ginkgo ir adaptogēns, kas palīdz novērst
fiziskās un psihiskās stresa sekas.
• Ginkgo biloba ir viens no visplašāk
izmantotajiem dabas līdzekļiem pasaulē.

Klīniski / zinātniski pierādīta ginko ietekme uz veselību

Palīdz saglabāt :
⚫

⚫

labas kognitīvās funkcijas, lai
veicinātu normālu asinsriti, kas saistīta
ar smadzeņu darbību un reakciju

garīgo labsajūtu, piem. saglabājot
koncentrēšanās spēju darba laikā,
ierastajā režīmā un paaugstināta
stresa momentos

Ginkgo priekšrocības un ietekme uz veselību
⚫

⚫

⚫

Asins piegāde smadzenēm (Ginkgo
biloba var palīdzēt uzturēt normālu
smadzeņu darbību gados vecākiem
cilvēkiem)
DNS, olbaltumvielu un lipīdu
aizsardzība pret oksidējošiem
bojājumiem (satur dabiskus
antioksidantus, kas aizsargā pret
brīvajiem radikāļiem, palīdz aizsargāt
šūnas un audus no oksidēšanās,
veicina vispārējo organisma
antioksidantu spēju un var palīdzēt
stiprināt mūsu ķermeni)
Kognitīvā funkcija (palīdz uzturēt labu
kognitīvo funkciju, atbalsta vecuma
izmaiņu atmiņu, saglabā un uzlabo
kognitīvo funkciju)

Ginko – ieguvums veselībai
Aizsargā un uzlabo kognitīvo funkciju

Palīdz uzturēt labu redzi
Aizsargā pret ikdienas stresu
Uzlabo miega kvalitāti
Var palīdzēt uzturēt sirds veselību
Uztur ādas veselību

Palīdz uzlabot koncentrāciju
Stimulē kreatīvo domāšanu
Cīnās ar PMS simptomiem

Kas ir krils?

• Krils – tās ir nelielas garneles,
gandrīz caurspīdīgi vēžveidīgie, kas
dzīvo mūsu planētas okeānos.
• Zilie, pelēki un kuprvaļi - milzīgi
intelektuāli zīdītāji, galvenokārt
barojas ar krilu

• Krilu kā pārtikas avotu sāka iegūt no
1800-jiem gadiem, varbūt pat
agrāk, Japānā, kur krilu izmantoja kā
delikatesi.
• Mūsdienās krilu uzskata par jaunu
un spēcīgu omega-3 taukskābju
avotu, kas sniedz daudzus
ieguvumus veselībai.

Kāpēc krila eļļa?
Efektīvāks Omega3
Omega-3
fosfolipīdi ātrāk un
vieglāk uzsūcas
organismā

100% dabīgs un tīrs

Antarktikas krila
eļļa ir pasaulē
vistīrākais Omega3 avots

Ātrāk un vieglāk uzsūcas

• Krila eļļas unikalitāte ir tāda, ka omega-3 taukskābes
ir fosfolipīdu veidā.
• Fosfolipīdi veido šūnu membrānu struktūru mūsu
organismā.
• Krila eļļu organisms viegli atpazīst, uzsūc un izmanto.

100% Fosfolipīdi

TIENS Kardi Forte patīkams Omega 3, EPA un DHA avots

• Omega-3 taukskābes
FISH OIL
krila eļļā ir fosfolipīdu
veidā.
• Omega-3 EPA un DHA
veicina normālu sirds
darbību (pozitīva ietekme
tiek sasniegta, lietojot
dienas devu 250 mg EPA
un DHA).

Omega 3 EPA un DHA

• Omega-3 DHA palīdz
uzturēt normālu
smadzeņu darbību,
smadzeņu attīstību un
normālu redzi (pozitīva
ietekme tiek sasniegta,
lietojot 250 mg DHA
dienā).

Astaksantīns - spēcīgs antioksidants

1
Tas ir spēcīgs antioksidants,
kas var atbrīvoties
organismu no brīvajiem
radikāļiem, kas var veicināt
dažādas slimības un
saslimstības.

Astaksantīns,
sarkanais pigments, ko
satur krils

3
Šķērso hematoencepālijas
barjeru, lai aizsargātu
nervu sistēmu, ir iespēja
šķērsot tīklenes asins
barjeru, kas aizsargā acis.

2

4

Tam ir anti-novecošanās
funkcijas.

Pateicoties astaksantīnam,
krila eļļa paliek 100% dabīga,
jo nav nepieciešams
pievienot mākslīgās vielas.

Tīrs un noturīgs avots
• TIENS Kardi Forte krila eļļa ir iegūta
no antarktiskā krila
• Antarktiskā krila eļļa – vistīrākais
Omega -3 avots pasaulē.
• TIENS Kardi Forte krila eļļa tiek
iegūta izmantojot unikālu
tehnoloģiju, kas nepiesārņo ekovidi.
• Lai saglabātu krila augsto kvalitāti, to
uzmanīgi zvejo un nekavējoties
apstrādā.
• TIENS krila eļļas piegādātājs ir
saņēmis Sea Stewardship Council
(MSC) un jūras drauga sertifikātu par
savu ieguldījumu dabas saglabāšanā
un pētniecībā.

Cinks un dzelzs! Kāpēc organismam šie elementi ir nepieciešami?
CINKS:
⚫

Cinks veicina normālu DNS sintēzi

⚫

Cinks veicina normālu makroelementu metabolismu

⚫

Veicina normālu imūnsistēmas funkciju

⚫

DNS, proteīnu un lipīdu aizsardzība pret oksidatīvajiem
bojājumiem: cinks palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīvā
stresa

DZELZS:
⚫

⚫

⚫

Dzelzs veicina normālu sarkano asins šūnu un
hemoglobīna veidošanos
Skābekļa metabolisms (dzelzs ir nepieciešams,
lai nodrošinātu skābekļa piegādi audiem)
Imūnās sistēmas funkcija: dzelzs veicina
normālu imūnsistēmas darbību

TIENS Kardi Forte īpašo aktīvo sastāvdaļu priekšrocības
• Omega-3 EPA un DHA no krila
eļļas un zivju eļļas veicina sirds,
smadzeņu un acu veselību.

• Ginkgo ekstrakts palīdz saglabāt
labu kognitīvo funkciju, kas saglabā
atmiņu un aizsargās šūnas un audus
no oksidēšanās.
• Dzelzs, cinks un jods palīdz uzturēt
enerģētisko vielmaiņu (I), aizsargā
šūnas no oksidatīviem bojājumiem
(Zn), nodrošina normālu skābekļa
transportēšanu organismā (Fe) un
uztur normālu imūnsistēmu (Zn, Fe).

