
Harmonija, atbildība, labklājība

TIENS tabletes labam miegam



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.



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.



CIK STUNDAS MUMS JĀGUĻ? 

IETEICAMAIS MIEGA ILGUMS

Jaundzimušais (1-3 mēneši) 14-17 stundas

Zīdainis (4-11 mēneši) 12-15 stundas

Mazulis (1-2 gadi) 11-14 stundas

Pirmsskolas bērns (3-5 gadi) 10-13 stundas

Skolēns (6-13 years) 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

Avots: https://sleepfoundation.org/excessivesleepiness/content/why-do-we-need-sleep

https://sleepfoundation.org/excessivesleepiness/content/why-do-we-need-sleep


KĀPĒC MIEGS IR SVARĪGS?

TIENS tabletes labam miegam var palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem grūti 
iemigt, un kuri cīnās ar stresu ikdienā.

Svarīgi: tabletes neizraisa pieradumu arī ilgi lietojot.



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.



VILKĀBELE (crataegus l)

• Vilkābeles (Crataegus L.) sastāvā ir daudz svarīgu 
vitamīnu, tanīnu un citu vērtīgu vielu (piem., 
saponīni, flavonīdi, fitosteroli). 

• Tautas medicīnā vilkābeli izmanto, lai:
•uzlabotu miegu;
•mazinātu nemieru un aizkaitināmību.

• Vilkābeles īpašības izmanto tautas medicīnā jau 
daudzus gadsimtus. To lieto, lai mazinātu 
pārmērīgu nervu sistēmas stimulāciju un 
hiperaktivitāti.



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.



ZIEDPUTEKŠŅI
• Ziedputekšņus savāc medus bites, sapresē 

graudiņos, sajaucot ar nektāru, medu un siekalām.

• Ziedputekšņi ir bagāts proteīnu, minerālu un 
vitamīnu avots.

• Ziedputekšņi:
•mazina diskomfortu un karstuma viļņus 
menopauzes laikā;
•nodrošina labu sirdsdarbību un asinsvadu 
veselību;
•dabīgs antioksidantu avots;
•palīdz uzlabot dabiskos organisma 
aizsargmehānismus;
•nodrošina zarnu trakta darbību.



VITAMĪNS B2 ZIEDPUTEKŠŅU SASTĀVĀ

Ziedputekšņu sastāvā ir riboflavīns (vitamīns B2):

• palīdz saglabāt redzi un labu ādu;
• nodrošina normālu nervu sistēmas darbību;
• pasargā šūnas no oksidatīvā stresa;
• mazina nogurumu;
• palīdz dzelzij uzsūkties asinīs un saglabāt sarkanās 

asins šūnas.



TIENS TABLETES LABAM MIEGAM

Kaltētas Kalifornijas magones 
virszemes daļas ekstrakts
(Eschscholtzia californica)
Kaltētu vilkābeles ziedu un lapu 
ekstrakts (Crataegus monogyna)
Kaltētas pasifloras virszemes daļas 
ekstrakts (Passiflora incarnata)
Mikronizēti ziedputekšņi

2 tabletēs

200 mg

200 mg

200 mg

200 mg

Aktīvās sastāvdaļas:

Iepakojums
60 tabletes

Ieteicamā diennakts deva
1-2 tabletes stundu pirms gulētiešanas



MOSTIES!

TU VARI VISU!
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