
TIENS SPIRULĪNAS
KAPSULAS

Harmony, responsibility, prosperity



TIENS SPIRULĪNA

• Spirulīna ir zilganzaļa aļģe.

• Tā parādījās uz Zemes jau pirms 3,5 
milijardiem gadu un ir viena no vecākajām 
dzīvības formām uz planētas.

• Dabā tā ir sastopamam seklos dīķos un ezeros 
ar augstu pH līmeni un augstu sāls saturu –
Šenghai ezerā Juņnaņas provincē Ķīnā. 

• Spirulīnas aļģes ir ļoti jutīgas uz smago metālu 
klātbūtni, tādēļ tās aug tikai tīrā, nepiesārņotā 
vidē.



INTERESANTI FAKTI

• 1974. gadā Apvienoto Nāciju 
konferencē «World food» spirulīna tika 
atzīta par vislabāko nākotnes ēdienu 
un nosaukta par «superēdienu»

• 80-to gadu beigās un 90-to gadu 
sākumā NASA un Eiropas Kosmosa 
aģentūra sāka iekļaut spirulīnu
astronautu ēdienkartē ilgtermiņa 
kosmosa misijās. 

• 1986.gadā spirulīnu izmantoja cilvēku 
ārstēšanai pret radiācijas nodarīto 
kaitējumu Černobiļā. 



• Pasaules Veselības organizācija (WHO) 
uzskata spirulīnu par ideālu ēdienu 
labas veselības saglabāšanai. 

• Dažas starptautiskas valsts un 
nevalstiskās organizācijas popularizē 
spirulīnu, lai cīnītos ar badu 
jaunattīstības zemēs. 

• Mikroskopiskās jūraszāles satur ļoti labi 
sagremojamus proteīnus, 
antioksidantus, kartoneīdus, 
ogļhidrātus, svarīgas taukskābes, 
vitamīnus un minerālus. Tās sastāvs 
padara spirulīnu par neaizstājamu 
uztura bagātinātāju 21.gadsimtā. 

INTERESANTI FAKTI



AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS
• Proteīns – viegli sagremojams 55% - 70%;

• Polisaharīdi – glukozamīns, glikogēns;

• Mikro- und makro-elementi: dzelzs, fosfors, 
kālijs, kalcijs, cinks, selēns, hroms, varš;

• V ītamini: B1, B2, B6, B12, C, D un E;

• Nepiesātinātās taukskābes: 8 svarīgas un 10 
mazāksvarīgas aminoskābes, GLA – gamma-
linolēnskābe, nukleīnskābes RNS un DNS, 
linolēnskābe, arahidonskābe;

• Pigmenti - karotenoīds, hlorofils, ksnatofils un 
flikocianīns;

• Spirulīna nesatur nekādus toksiskus 
savienojumus, kādus ražo citas aļģes;

• Spirulīnas šūnu apvalki nesatur celulozi, tādēļ tā ir 
viegli sagremojama un viegli uzsūcas (85% -
95%.)



TIENS FORMULAS PRIEKŠROCĪBAS

• Aktīvā viela iegūta no Šenghai ezera 
Juņnaņas provincē Ķīnā – no piesārņojuma 
brīvā apvidū; 

• Nav alerģiska;

• Nesatur-ĢMO;

• Bagātas ar proteīniem, gamma –
linolēnskābēm (GLA), vitamīniem un 
minerāliem; 

• Ideāls uztura bagātinātājs veģetāriešiem un 
vegāniem, gados vecākiem cilvēkiem, 
atveseļošanās periodā, kā arī tiem, kuri 
ievēro diētu ar samazinātu olbaltumvielu 
daudzumu;

• Izgatavots ievērojot ISO un HACCP 
norādījumus.



SPIRULĪNAS ZILGANZAĻĀS AĻĢES PRIEKŠROCĪBAS

✓ Veicina organisma spēju neitralizēt brīvos radikāļus; 

✓ Palielina organisma izturību, mainoties gadalaikiem; 

✓ Veicina vielmaiņu, palīdz kontrolēt svaru, dod spēku fiziskām 

aktivitātēm; 

✓ Palīdz vieglāk pārciest pavasara alerģijas; 



✓ Veicina asins šūnu veidošanos kaulu smadzenēs;

✓ Uzlabot zarnu mikrofloras līdzsvaru un samazina gremošanas trakta traucējumu 

simptomus; 

✓ Uzlabo ādas un gļotādas stāvokli; 

✓ Kosmetoloģijā lieto kā masku, lai atjaunotu, nostiprinātu un atjaunotu ādu; 

✓ Pateicoties bagātinātajam sastāvam un barības vielu daudzumam, spirulīna ir ideāls 

uztura bagātinātājs veģetāriešiem un vegāniem, gados vecākiem cilvēkiem, 

atveseļošanās periodā, kā arī tiem, kuri ievēro diētu ar samazinātu olbaltumvielu 

daudzumu. 

SPIRULĪNAS ZILGANZAĻĀS AĻĢES PRIEKŠROCĪBAS



TIENS SPIRULĪNA - LIETOTĀJI

Cilvēki, kuri vēlas būt aktīvi un labā formā

Cilvēki, kuri vēlas sportot un kontrolēt svaru

Sievietes, kuras vēlas saglabāt jaunu un skaistu ādu



TIENS SPIRULĪNA 

Dažādu svarīgu barības vielu avots



TIENS SPIRULĪNA 

Nostiprina imūnsistēmu



TIENS SPIRULĪNA 

Palielina ķermeņa vispārējo izturību



TIENS SPIRULĪNA 

Palīdz uzveikt nogurumu



Aktīvās sastāvdaļas:

Iepakojums
100 kapsulas

Devas
2 kapsulas 2 vai 3
reizes dienā uzdzerot 
glāzi ūdens

6 kapsulās

Izžāvēts spirulīnas

pulveris

1500.00 mg

TIENS SPIRULĪNA 



RŪPĒJIES par 
SAVU VESELĪBU 

ar TIENS!

Harmonija, atbildība, labklājība


