TIENS LIPID METABOLIC
MANAGEMENT TĒJA

Harmonija, atbildība, labklājība

TĒJA
•

Tēja tie dzerta jau tūkstošiem gadu.
Tas ir pasaulē vispopulārākais dzēriens
tūlīt aiz ūdens.

•

Tējas dzeršana jau sen ir svarīga Ķīnas
kultūras sastāvdaļa. Tradicionālo
ķīniešu tējas pagatavošanas metodi
sauc par „Gong Fu Cha”.

•

Tējas latīņu nosaukums ir Camelia
sinensis. „Cha” ķīniešu valodā nozīmē
„tēja”.

•

Radusies Ķīnā, tēja ir guvusi milzīgu
popularitāti visā pasaulē un tējas
dzeršana ir kļuvusi par ikdienas
sociālo rituālu daudziem.

TĒJA
• Pēdējo desmitgažu laikā
zinātnieki ir pievērsušies tuvākai
tējas izpētei un ir atklājuši, ka
liela daļa apgalvojumu par tās
labvēlīgo ietekmi ir patiesība.

• Tēja nav tikai silts un garšīgs
dzēriens, to var izmantot
dažādos veidos veselības
uzlabošanai.
• Iedomājieties, ka Jūs iegūstat šīs
priekšrocības vienkārši baudot
to, ko jau esat iecienījuši!

TIENS LIPID METABOLIC MANAGEMENT TĒJA
TIENS piedāvā ķermeņa vitalizējošu
garšaugu maisījumu, kas satur
ginostemmu, kas gadsimtiem ilgi
tiek uzskatīts par brīnumu ķīniešu
medicīnā.
Saskaņā ar leģendu, tās daudzās
labvēlīgās īpašības, to starp :
enerģijas un imunitāti veicināšanu,
novērtēja Qin dinastijas pirmais
imperators Qin Shi Huang.

AKTĪVĀS VIELAS

Zaļā tēja
(Camellia sinensis)
Ginostemmas lapas
(Gynostemma pentaphyllum)

Ķīnas sūrenes sakne
(Radix Polygoni Multiflori)

Lotosa lapas
(Folium nelumbinis)

Kasijas sēklas
(Semen Cassiae)

GINOSTEMMA
• Gynostemma pentaphyllum (vai Jiao Gu
Lan) ir viens no unikālākajiem augiem Āzijā.
Tas ir neticams augs, ko var lietot jebkurā
dzīves posmā, lai uzturētu lielisku veselību
un vitalitāti!
• Septiņdesmito gadu sākumā pētnieki tuvāk
aplūkoja neticamo ilgmūžību, ko sasniedza
konkrēta reģiona iedzīvotāji dienvidu Ķīnā,
kur katru dienu tika lietota ginostemmas
tēja.
• Pateicoties žeņšeņa un ginostemmas
līdzībai ginostemma tiek saukta arī par „5lapu žeņšeņu”, „Dienvidu žeņšeņu”.
• Pētnieki konstatēja, ka ginostemma satur
vairāk nekā 80 dažādu saponīnu un līdz pat
šai dienai saglabā visaugstāko saponīnu
daudzumu jebkurā pasaulē zināmā augā!

GINOSTEMMA
• Ginostemma ir spēcīga barības viela - satur
daudz aminoskābju, vitamīnu un
minerālvielu, kas pozitīvi ietekmē ķermeni,
tostarp kalcijs, dzelzs, magnija, mangāns,
fosfors, selēns, cinks, kālijs.
• Tā ir noderīga zemas imunitātes gadījumā
un atbalsta organisma dabisko aizsardzību
pret imūnmodulāciju.
• Gynostemma pentaphyllum aizsargā DNS,
proteīnus un lipīdus no oksidatīviem
bojājumiem un uztur pareizu asins lipīdu
līmeni.
• Saskaņā ar TĶM, tai ir nedaudz rūgts
aromāts. Gynostemma pentaphyllum tonizē
Qi un galvenokārt ietekmē plaušas un sirdi.
Tas var atdzesēt ķermeni un palīdzēt novērst
gļotas.

GINOSTEMMA KĀ ADAPTOGĒNS
• Adaptogēni ir īpaši labi zināmi TĶM.
• Tos sauc par divvirzienu augiem (tie
spēj regulēt noteiktas ķermeņa
funkcijas jebkurā ķermenim vajadzīgajā
virzienā).
• Adaptogēnu divvirzienu raksturs ir saistīts
ar saponīniem.
• Ginostemmas neticamais saponīnu
profils dod tai iespēju modulēt
ķermeņa funkcijas, aptverot visu,
sākot no enerģijas, caur imunitāti, līdz
svaram un holesterīnam.
• Kas padara to unikālu, ir daudzveidīgs
dzīvotspējas efekts, ko zinātnieki ir
pierādījuši savos pētījumos.

LOTOSA LAPAS
• Lotosa lapa (Folium nelumbinis)
zināma arī kā He Ye augs.
• No TĶM viedokļa lotosa lapām
piemīt rūgta garša, savukārt
īpašībās tās ir savelkošas un
neitrālas. Tās aptver 5 meridiānas,
tādas kā, sirdi, aknas, liesu,
žultspūsli un plaušas.
• To vitāli svarīgās funkcijas –
veldzējot vasaras karstumu,
palielināt gaišo Jaņ.
• Tām ir arī nomierinoša iedarbība uz
prātu.

KASIJAS SĒKLAS
• Kasijas sēklas(Semen cassiae) tiek
plaši audzētas Ķīnā, galvenokārt
provincēs, piemēram, Anhui,
Guangxi, Sichuan, Zhejiang un
Guangdong.

• Saskaņā ar TĶM, tām ir rūgta, salda
un sāļa garša un tās attīra aknu
siltumu.
• Ķīnā, TĶM praktizētāji to iesaka
maisījumos, lai «ieeļļotu» zarnas un
veicinātu zarnu kustību.

ĶĪNAS SŪRENES SAKNE

• Ķīnas sūrenes sakne (Polygonum
multiflorum), ķīniešu valodā - He Shou Wu, ir
svarīga daļa no Ķīnas nemirstības leģendas šo sastāvdaļu efektivitāte ir plaši zināma, jo tā
ir pasludināta par vienu no slavenajiem
ilgmūžības tonikiem, kopā ar žeņšeņu,
ganodermu, kordicepsu.
• Tā ir dzimtene centrālajā un dienvidu Ķīnā.
• No seniem laikiem tā tradicionāli tiek
izmantota ķīniešu medicīnā, lai tonizētu aknu
un nieru meridiānas, un pabarotu būtību.
• Tas palīdz veicināt būtisku lipīdu līdzsvaru,
veicinot normālu holesterīna līmeni.

ZAĻĀ TĒJA
• Zaļā tēja ir viens no veselīgākajiem
dzērieniem, kurš satur uzturvielas, kas
labvēlīgi ietekmē organismu.
•

Zaļās tējas ekstrakts satur daudz
polifenolu, flavonoīdi un katehīni.

• Katehīni zaļajā tējā:
- palīdz kontrolēt tauku vielmaiņu;
- uzturēt veselīgu gremošanas sistēmu;
- palīdzēt pareizām kuņģa-zarnu trakta
funkcijām;
- veicināt veselus zobus un smaganas;
- palīdz aizsargāt acis no oksidējošiem
bojājumiem un ādu no UV un
piesārņojuma izraisītiem
oksidējošiem bojājumiem.

ZAĻĀ TĒJA

• Kofeīns ir pasaulē pazīstams
stimulators. Tas uzlabo smadzeņu
darbības dažādos aspektos, ieskaitot
uzlabotu koncentrāciju, modrību un
izturību.
• Tā satur arī aminoskābes L-theanine,
kas var sinerģiski darboties ar kofeīnu.
• Zaļā tēja palīdz atsvaidzināt ķermeni un
prātu, saglabājot ilgāku koncentrēšanā
spēju.
• Zaļā tēja palīdz regulēt LDL / HDL
attiecību.
• Zaļā tēja tāpat palīdz uzturēt normālu
glikozes līmeni asinīs.

IEDARBĪBA
Tējas sastāvdaļas palīdz organismam sasniegt vispārēju funkcionēšanas
līdzsvaru:
•
•
•
•
•

Veicina toksīnu izvadi (kasijas sēklas, ginostemma);
Piemīt antioksidanta īpašības (ginostemma, zaļā tēja);
Palīdz uzturēt normālu lipīdu līmeni (ginostemma, Ķīnas sūrenes sakne);
Nomierina prātu (lotosa lapas);
Var aktivizēt un veicināt organisma dabisko aizsardzības
sistēmu(ginostemma,).

Tātad tējas pauze un
vitālā enerģija ir
atjaunota!
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Iepakojums
30 paciņas
Lietošana
Aplejiet paciņu ar 250 ml
karsta ūdens (70-80ºC), un ļaut
ievilkties
Dzert 1 vai 2 paciņas 2-3 reizes
dienā

DARI VISU SAVĀ LABĀ
AR KATRU TĒJAS TASĪTI!
Harmonija, atbildība, labklājība

