
Harmonija, atbildība, labklājība

TIENS Sleeping Duo



KĀPĒC MIEGS IR SVARĪGS? 

• Miegs ietekmē mūsu emocijas, reakciju un veselību. 

• Pēc laba miega jūs varat skaidri domāt, ātri reaģēt un 
būt labā garastāvoklī. 

• Miega laikā cilvēka organismā:
• mazinās toksīnu daudzums;
• atjaunojas smadzeņu šūnas un ādas audi;
• izdalās svarīgi hormoni;
• smadzenes nostiprina un sakārto atmiņas, kā arī 
apstrādā neticamu daudzumu informācijas, kura 
uzkrāta visas dienas laikā.



BEZMIEGS

Bezmiegs ir plaši izplatīti miega traucējumi, 
kas sastopams visa vecuma cilvēkiem.

Raksturīgs ar nepietiekami ilgu un/vai 
nekvalitatīvu miegu.

Aptuveni 30% Eiropas iedzīvotāju cieš no 
bezmiega.



MIEGA TRAUCĒJUMI 
• Pat īss bezmiega periods izraisa nogurumu, galvassāpes, gremošanas problēmas, 

aizkaitināmību un mazina koncentrēšanās spējas – mūsu darbošanās kļūst mazāk efektīva, mēs 
pieļaujam kļūdas, neesam tik radoši.

• Miega traucējumus visbiežāk izraisa stress, savukārt, hronisks stress palielina daudzu nopietnu 
slimību, tādu kā augsta asins spiediena un sirds slimību, risku.



TRADICIONĀLĀ ĶĪNAS MEDICĪNA 

Ir trīs galvenās meridiānas sistēmas, kas bieži veicina 
sirds un Shen nesaskaņu:

✓ aknu sistēma var tikt traucēta dēļ pārmērīga stresa, dusmām, trekniem 
ēdieniem un alkohola;

✓ liesas sistēma var tikt traucēta dēļ nepareiza uztura, vēlām maltītēm, 
pārmērīgas trauksmes un pārmērīgas domāšanas;

✓ nieru sistēma var tikt traucēta dēļ trauksmes, bailēm, pārslodzes, slikta miega 
un pārmērīgas seksuālās aktivitātes.

Tradicionālā ķīniešu medicīna (TCM):
miegs ir cieši saistīts
ar Sirdi un Shen (garu) 



MIEGA ILGUMS
Cik ilgi mums ir jāguļ?

- Tas ir individuāli
- Atkarībā no vecuma, veselības, emocionālā stāvokļa 

u.tml. 
Miega 
ilgums

Zīdainis Bērns Pusaudzis Pieaugušais Seniors



BEZMIEGA SEKAS

Ja jūs slikti guļat:
✓ pa dienu jūs ātri nogursiet
✓ rodas pārslodzes,
✓ būs grūti koncentrēties
✓ būs grūtāk pieņemt lēmumus
✓ depresija
✓ iespējas saslimt ar cukura diabētu, iegūt lieku svaru un augstu
✓ asinsspiedienu



MIEGA CIKLS
Ir 2 posmi:
✓ Laiks miegam
✓ Laikos nomodai

Tas regulējas:
✓ homeostatiski: pielāgo fāžu ilgumu
✓ hronobioloģiski: regulē, kad gulēt (naktī) un kad palikt 

nomodā (dienas laikā)



SLEEPING DUO

Prieks gulēt visu nakti



SLEEPING DUO
TIENS Sleeping Duo – palīdz visiem cilvēkiem, kas cieš 
no stresa un kuriem rodas problēmas ar iemigšanu.

Svarīgi atzīmēt, ka ilgstoša produkta lietošana 
neizraisa pieradumu. 



SLEEPING DUO
TIENS Sleeping Duo

Inovatīvs divslāņu uztura bagātinātājs ar gudru izlaišanas 
tehnoloģiju



SLEEPING DUO

Mehānisms

1. slānis: tūlītēja iedarbība – palīdz iemigt
2. slānis: ilgstoša iedarbība – samazina pamošanos naktī, 
iedarbojas uz miega ilgumu, uzlabo miega kvalitāti.



SLEEPING DUO

Sastāvs

1. slānis: tūlītēja iedarbība
Melatonīns…………………………………………… 1 mg

2. slānis: ilgstoša iedarbība
Pasiflora ekstrakts ... ..........................… ..100 mg 
Baldriāņu ekstrakts… .. …………………………100 mg 
Gamma-aminovājskābes (GABA)…………… 100 mg 
Kalifornijas magones ekstrakts …… 50 mg
B3 vitamīns… ..…. ………………… 16 mg (100% NRV)
B6 vitamīns ………………………….1,4 mg (100% NRV)



SLEEPING DUO

Sastāvs

1. slānis: tūlītēja iedarbība
Melatonīns samazina laiku, kas nepieciešams iemigšanai

2. slānis: ilgstoša iedarbība
Nomierinoša formula
Sastāvdaļas pagarina miega ilgumu un uzlabo miega kvalitāti



SLEEPING DUO

Melatonīns

✓ Viela, ko rada smadzeņu epifīze
✓ Tas regulē miega – nomodas ciklu, 

sinhronizējot organisma iekšējo bioloģisko 
pulksteni dienu ar nakti, nosakot, kad 
iemigt un kad pamosties. 

Tumsa: iedarbina melatonīna ražošanu – izraisa miegainību
Gaisma : aiztur melatonīna ražošanu – izsauc pamošanos



SLEEPING DUO

GABA
✓ Gamma-aminosviestskābes galvenais centrālās nervu sistēmas 

bremžu mediators
✓ Tas nosūta signālus neironiem, lai samazinātu to ātrumu vai 

pārtrauktu pārraidi. Šis darbības mehānisms palīdz regulēt 
organisma nervu šūnas.* 

✓ GABA receptoru aktivizēšana ir būtiska miega uzsākšana un 
uzturēšanai.*

* "GABA mechanisms and sleep." Gottesmann C. Neuroscience. 2002;111(2):231-



SLEEPING DUO

GABA
Vecums, nesabalansēts uzturs, D un B6 vitamīnu trūkums, augsts stresa un 
trauksmes līmenis izraisa zemu GABA līmeni, kas negatīvi ietekmē spēju aizmigt 
un pasliktina miega kvalitāti.



BALDRIĀNS ✓ Baldriāns kā nomierinošs līdzeklis jau 
tūkstošiem gadu tiek izmantots Eiropas un 
Āzijas valstīs. Visā pasaulē liels daudzums 
cilvēku lieto baldriāni pie bezmiega vai 
uztraukuma simptomiem.

✓ Mehānisms: 
1. galvenā aktīvā viela, baldriānskābe, aktivizē 
GABA izdalīšanos
2. Savukārt GABA koncentrācijas palielināšana 
bremzē centrālās nervu sistēmas darbību.
3. Normalizējas miega kvalitāte.

✓ Veicina dabisko miegu



KALIFORNIJAS MAGONE (ESCHSCHOLZIA)

• Kalifornijas magoni (Eschscholzia californica) vai 
zelta magoni daudzās valstīs izmanto tautas 
medicīnā. 

• Tā satur vitamīnus C un E, nepiesātinātās 
taukskābes, magniju un dzelzs sāļus.

• Saskaņā ar zinātniskiem pētījumiem, Kalifornijas 
magone atslābina un uzlabo dabiska miega 
kvalitāti.

• Kalifornijas magone palīdz tikt galā ar ikdienas 
dzīves stresu.



PASIFLORA (passiflorae herba)

• Pasiflora (Passiflorae herba), aug Dienvidamerikas 
tropu mežos. 

• Tā satur dažādus flavonīdus un alkaloīdus. 

• Tai piemīt nomierinošs efekts, tā palīdz atslābināties 
un iemigt.

• Pasiflora palīdz nomierināties pēc strīda vai 
satraukuma.

• To iesaka cilvēkiem, kuri izjūt vājumu un nogurumu.

• Tā palielina organisma noturību pret stresu.



SLEEPING DUO
B3 vitamīns (niacīns):
✓ Tas aktivizē GABA receptorus un transportē to 

pāri asins-smadzeņu barjerai.
✓ Nodrošina GABA plūsmu uz smadzenēm.
✓ B3 vitamīns veicina normālu nervus sistēmas 

funkcionēšanu, mazina noguruma sajūtu.

B6 vitamīns: 
✓ Nepieciešams GABA sintēzei.
✓ Tas veicina nervu sistēmas normālu 

darbību, mazina noguruma un 
noguruma sajūtu.

✓ Veicina hormonu ražošanas 
regulēšanu.



SLEEPING DUO PRIEKŠROCĪBAS
✓ Inovatīvas divslāņu tabletes.
✓ Augsta aktīvo vielu koncentrācija tabletē.
✓ Unikāla trīskārša iedarbība, pateicoties tā sastāvā 

esošajiem tādiem komponentiem kā melatonīns, GABA, 
baldriāns, pasiflora, Kalifornijas magone,  B3 un B6 
vitamīni:

+ samazina iemigšanas  laiku, 
+ ietekmē miega ilgumu,
+ uzlabo miega kvalitāti.
✓ Satur 1 mg melatonīna
✓ Tiešais avots GABA
✓ Nomierinoša formula: tradicionālie augi + GABA + vitamīni 

B3 un B6



VESELĪGS MIEGS AR TIENS 

SLEEPING DUO!
Harmonija, atbildība, labklājība


