
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 bērniem

Kalcijs

Fosfors

A vitamīnsD vitamīns

C vitamīns

Fosfors

Kalcijs

C 

vitamīns

D 

vitamīns

A 

vitamīns

Taurīns

Cinks



TIENS Superkalcija pulveris bērniem

Kalcijs, fosfors un D vitamīns – stipriem un  
veseliem kauliem un zobiem bērniem un 
pusaudžiem

Kalcijs un D vitamīns nepieciešams bērnu 
kaulu normālai augšanai un attīstībai

Cinks un  A, C, D vitamīni nodrošina normālu 
imūnsistēmas funkcionēšanu



Kalcija loma bērna attīstībā

Kauli

Ģenētiskie faktori ietekmē 70% organisma. No dzimšanas līdz 3 gadiem un pusaudžu 
vecumā (zēni 11-13 gadiem, meitenes 9-11 gadiem) ir aktīvākais augšanas periods. Kalcijs 
nepieciešams normālai bērna augšanai un kaulu attīstībai.

Zobi
Piena zobi sāk parādīties aptuveni 6 mēnešu vecumā un izaug pilnībā līdz 2-3 gadiem; kaulu 
zobi sāk augt 6 gadu vecumā, un pilnībā izaug līdz 12-13 gadiem. Kalcijam ir svarīga loma 
zobu augšanā un attīstībā.

Intelekts
4-5 gadu vecumā smadzenes sver 1350 gramus, kas ir gandrīz tāds pats svars kā pieaugušam 
cilvēkam. Intelekts formējas 17 gadu vecumā. Kalcijs uztur normālu neirotransmisiju

Redze
Bērniem 3 gadu vecumā redze jau kļūst praktiski pilnvērtīga. Pilnībā redze attīstās 8 gadu 
vecumā. Tāpēc pareizs uzturs bērnībā ir tik svarīgs, jo tas palīdz saglabāt normālu redzi. 

Imunitāte Imunitāte visvairāk attīstās vecumā no 4-10 gadiem. Kalcijs, A, C, D vitamīniem un cinkam 
ir svarīga loma normālai imūnsistēmas funkcionēšanā.



Cinks

• Uzlabo matu un nagu stāvokli;

• Kaulu stiprināšanai nepieciešams 

mikroelements;

• Aizsargā šūnas no oksidatīvā 

stresa;

• Uztur dabīgo organisma 

aizsargmehānismu;

• Uztur redzi;

• Atbalsta kognitīvās funkcijas;

• Uztur organismā normālu 

olbaltumvielu sintēzi DNS un 

makroelementu metabolismu.



Taurīns

• Taurīns ir aminoskābju grupas 

organisks savienojums;

• To satur daudzas audu šūnas un 

tam ir nozīmīga loma daudzos 

dažādu orgānu fizioloģiskos 

procesos;

• Visvairāk to var atrast galvas 

smadzenēs, tīklenē, sirdī, muskuļos 

un žultī.



Ieteicamā dienas deva

Deva
Izšķīdināt 1 paciņu 120 
ml (1/2 glāze)silta 
ūdens vai piena 
(apmēram 40ºC) un 
vienmērīgi samaisīt. 
Lietot 1 reizi dienā pēc 
vai starp maltītēm.



Rūpējies par saviem 

bērniem!


