
Harmonija, atbildība, labklājība

TIENS Superkalcija pulveris



Kalcijs

Kalcijs ir dzīvībai 

nepieciešams ķīmisks 

elements, kas regulē 

normālu cilvēka ķermeņa 

funkcionēšanu



Kalcijs un tā loma cilvēka organismā

Stiprina kaulus

Nozīmīga loma zobu veselībā

Saglabā normālu
neirotransmisiju

Veicina normālu
asins koagulācija

Veicina normālu enerģijas
vielmaiņu

Saglabā normālu

gremošanas fermentu funkciju

Nodrošina 
normālu muskuļu funkciju

Tam ir loma šūnu dalīšanās un
izplatīšanās procesā



Kalcijs - bioelements

Kalcijs ir visizplatītākais minerālelements cilvēka organismā. Tas sastāda 1,5% - 2,0% no 
ķermeņa svara un ir labi pazīstams kā bioloģiski svarīgs elements.

Ilglaicīgs kalcija deficīts noved pie zemas šī biolelementa koncentrācijas

Kalcijs Kalcijs 
asinīs

Kalcijs 
kaulos

Organisims

izmanto 99% 

kalcija, lai 

saglabātu kaulu 

un zobu 

veselību

Kalcija kustība

Paaugstināta aizkuņģa dziedzera 

hormona sekrēcija

Paaugstināta vairogdziedzera 

hormona sekrēcija

Pārāk augsta kalcija koncentrācija asinīs

1% kalcija uztur 

citas 

fizioloģiskās 

organisma 

funkcijas



Kalcijs – ieteicamā dienas deva

Vecuma grupa Ieteicamā dienas deva

0-5 mēneši 210 mg

6-12 mēneši 270 mg

1-3 gadi 500 mg

4-8 gadi 800 mg

9-18 gadi 1300 mg

19-50 gadi 1000 mg

51 gads un vecāki 1200 mg



Kalcijs cilvēka dzīves ciklā
Kalcijs ir pamats bērnu hormonālajai attīstībai. 
Bērnībā kalcija lietošanas nepieciešamība tiešā 
veidā ietekmē bērna augšanu un attīstību.  

Pēc 30gadiem organisms vairs aktīvi 
nesaglabā kalcija saturu kaulos. 
Nepietiekama kalcija lietošanas 
gadījumā, organisms, lai turpinātu 
funkcionēt parastajā režīmā, sāk 
izmantot kalciju, kas atrodas kaulos.

Kalcijs īpaši nepieciešams 
sievietēm menopauzes periodā, tā 
kā tā uzsūkšanās palēninās, 
samazinoties estrogēna līmenim 
un sievietēm rodas noslieces uz 
osteoporozi.

Kad cilvēki kļūst 
vecāki, kalcijs 
organismā samazinās, 
bet vēl jo projām 
barojās no kalcija, 
kuru satur kauli.

Grūtniecēm un barojošās 
māmiņām ir nepieciešams 
lielāks kalcija daudzums 
bērniņa veselībai.



Kalcija hidroksilapatīts

• Kalcijs TIENS produktos ir atrodams 
unikālā hidroksilapatīta formā;

• Kalcija hidroksilapatītu ražo
fermentu hidrolīzes ceļā no 
jaunlopu kaulu koncentrāta;

• Vairākkārtēji pētījumi parādīja, ka 
kalcija hidroksilapatīts, salīdzinot ar 
tradicionālajiem kalcija avotiem, 
tādiem kā kalcija karbonāts, ir ļoti 
efektīvs kaulu masas uzturēšanai, kā 
arī novērš un palēnina kaulu audu 
zaudēšanu;

• Tā unikālā formula sniedz augstu 
absorbēšanas spēju



Kalcija hidroksilapatīts
Kalcija hidroksilapatīts ir dabisks viegli 
sagremojamu minerālvielu un citu faktoru 
avots, kas uztur kaulu veselību:
• Makroelementi: kalcijs,fosfors, 

magnijs;
• Mikroelementi: bors, cinks, varš un 

selēns; neskartas olbaltumvielas un 
dabīgi augšanas faktori;

•  1.tipa kalogēns dominējošais 

kalogēna tips, kas atrodas veselos 

kaulos;

• Kaula augšanas faktoriem ir 

noteicoša loma  labvēlīgai kalcija 

hidroksilaptīta ietekmei;

• Organiskie faktori, kuri nodrošina 

galvenos kaulus ar aminoskābēm un 

mukopolisaharīdi

(glikozaminoglikāni).



Augšanas faktors kalcija hidroksilapatītā

• Augšanas faktori ir dabīgas vielas, kas var stimulēt šūnu 
augšanu, izplatīšanos, sadalīšanos un šūnu diferenciācija.

• Tiem ir nozīmīga loma dažādos šūnu procesos; 
• Dažos zinātniskajos pētījumos tika ieņemts, ka augšanas 

faktori dabīgā veidā veicina kaulu masas veidošanos, 
stimulējot osteobalsta veidošanos un aktivitāti (kaulu šūnas, 
kas atbild par kaulu mineralizāciju). Tam ir nozīmīga loa kaulu 
remodelēšanās un mineralizācijā.

• Augšanas faktoriem ir nozīmīga loma kaulu masas 
uzturēšanā. 

1. Canalis E. et al (1988). Isolation of growth factors from adult bovine bone. Calcified Tissue International 43 (6):346-51
2. Rosen CJ, Donahue LR (1998) Insulin –like growth factors and bone: the osteoporosis connection revisited. Proceedings of the Society of 

Experimental Biological medicine. 219(1): 1-7



Kalcija un fosfolipīdu attiecība

TIENS kalcijs satur kalcija attiecību pret fosfolipīdiem 2:1. Šī attiecība ir vienāda ar 
šo elementu attiecību cilvēka kaulos un ir visveselīgākā . 

Ca:P
attiecība

2:1



TIENS kalcija produkcijas tehnoloģija

Unikāla kalcija pulvera ražošanas tehnoloģija

Iegūts tikai no organiskiem avotiem

Mikronizācija, kurai pateicoties TIENS produkti 
viegli šķīst ūdenī un citos šķidrumos, tādos kā 
piens, sojas piens u.tml.

TIENS kalcija produktu sastāvdaļas viegli uzsūcas 
cilvēka organismā



Kalcija priekšrocības

Augsta kalcija 

koncentrācija
Viegli uzsūcas

Organisks avots



TIENS Superkalcija pulveris

Kalcijs

Fosfors

A vitamīnsD vitamīns

C vitamīns

Fosfors

Kalcijs

C 

vitamīns

D 

vitamīns

A 

vitamīns



TIENS Superkalcija pulveris
Kalcijs, fosfors un D vitamīns – stipriem un  veseliem 
kauliem un zobiem

D vitamīns veicina normālu kalcija un fosfora 
uzsūkšanos un izmantošanu 

Kalcijs un D vitamīns palīdz kaulu minerālu zaudējumu 
sievietēm pēc menopauzes. Zems kaulu šūnu minerālu 
blīvums ir riska faktors kaulu lūzumiem

Kalcijs un D vitamīns – normālai muskuļu funkcionēšanai

A, C un D vitamīni – normālai imūnsistēmas 
funkcionēšanai



D vitamīns

• Veicina normālu kalcija līmeni 

asinīs;

• Nozīmīga loma šūnu dalīšanās 

procesā;

• Palīdz samazināt nokrišanas risku, 

kas saistīta ar muskuļu nestabilitāti 

un vājumu. Pakrišana ir riska 

faktors kaulu lūzumiem vīriešiem un 

sievietēm vecumā pēc 60 gadiem



A vitamīns

• Uztur veselīgu ādas izskatu;

• Nepieciešams normālas redzes 

uzturēšanai;

• Uztur normālu dzelzs metabolismu.

VITAMIN



C vitamīns

• aizsargā šūnas no oksidatīvā 

stresa;

• samazina nogurumu;

• uztur normālu nervu sistēmas 

funkcionēšanu;

• uztur normālu imūnsistēmas 

funkcionēšanu intensīvas fiziskās 

aktivitātes laikā un pēc tās;

• veicina E vitamīna atjaunotās 

formas reģenerāciju;

• veicina normālu kolagēna 

veidošanos un tam ir nozīmīga 

loma asinsvadu pareizā 

funkcionēšanā.



Kaulu masas zudums
Kaulu masa:

• 70% tika uzkrāta līdz 20 gadiem;

• 10% uzkrāta starp 20-30 gadiem;

• Savu maksimumu sasniedz aptuveni 30 

gados.

Kaulu masa sāk samazināties 
pēc tam kad tiek sasniegts tās 
augstākais līmenis (aptuveni 30 
gadi) par 0,7% no kopējās masas 
ik gadu. 

Kaulu masas zudums:

• 30% tiek zaudēti līdz 50 gadiem;

• 50% tiek zaudēti līdz 70 gadiem.

Kaulu konversijas ātrums 
samazinās ar gadiem.

Maziem bērniem konversijas 
līmenis ir 100%, bērniem – 10% un 

pusaudžiem tikai 2-4%
.



Osteoporoze

Osteoporoze



Osteoporoze

Source: https://www.nof.org/patients/what-is-osteoporosis/

Parasts kauls Osteoporoze

Osteoporoze rodas, kad organismā kaulu masa 

sāk zaudēt savas minerālās sastāvdaļas. 

Rezultātā kauli kļūst vāji un var salūzt no kritiena 

vai pat pie neliela incidenta, kas notiek katru 

dienu.



Osteoporoze - statistika

Visā pasaulē osteoporoze ir iemesls vairāk kā 8,9 milj. kaulu 

lūzumiem gadā, osteoporozes lūzumi notiek katras 3 sekundes

Osteoporoze ir globāla sabiedrības veselības aprūpes problēma, 

no kuras, dotajā brīdī, cieš vairāk kā 200 miljonu sieviešu visā 

pasaulē.  

Source: International Osteoporosis Fundation, https://www.iofbonehealth.org/facts-statistics

No osteoporozes cieš aptuveni 75 miljoni cilvēku Eiropā, ASV un 

Japānā.  

Visā pasaulē 1 no 3 sievietēm un 1 no 5 vīriešiem vecumā pēc 50 

gadiem cieš no lūzumiem, 



Osteoporoze – kā novērst?

Parūpējieties par labi sabalansētu un veselīgu diētu, kas ir bagāta 

ar kalciju un D vitamīnu;

Veiciet regulārus vingrojumus – kauliem tas patīk.

Ievērojiet veselīgu dzīves veidu



TIENS Superkalcija pulveris – ieteicamā dienas deva

Deva

Izšķīdināt ½-1 paciņu 
100 ml silta ūdens 
(apmēram 40ºC). 
Līdzekli ieteicams 
lietot 30 minūtes 
pirms ēšanas, vienu 
reizi dienā, vēlams 
pēcpusdienā.



Rūpējies par visu savu 

ģimeni!


