
TIENS VISION

Harmonija, atbildība, labklājība



TIENS VISION ar melleņu un godži ogu ekstraktiem

✓ Aizsargā redzi

✓ Samazina nogurumu

✓ Novērš diskomforta sajūtu, 

apsārtumu un sausumu

✓ Uzlabo redzi

✓ Palīdz saglabāt labu redzi

✓ Aizkavē ar novecošanos 

saistītu izmaiņu veidošanos 

acīs



TIENS VISION ar melleņu un godži ogu ekstraktiem

Aktīvās sastāvdaļas:

✓ Godži ogas

✓ Melleņu ekstrakts

✓ Samteņu ekstrakts

✓ Zeaksantīns



GODŽI OGAS
✓ Ļoti augsta zeaksantīna koncentrācija – efektīvs antioksidants. 
✓ Godži ogu iedarbība bija aprakstīta jau senajā medicīnas enciklopēdijā 

"Compendium of Materia Medica": tās ir saldas, baro aknas un nieres, 
labvēlīgi iedarbojas uz acīm, mitrina un veicina asinsriti. Ķīniešu tautas 
medicīnā tās izmanto, lai novērstu: acu apmiglošanos, kuru izraisa 
nepietiekama asinsrite un nogulsnējumi aknās, sausumu acīs, asarošanu, 
kuru izraisa vējš, un «vistas aklumu».  

Godži ogās ir daudz barojošu vielu:  
✓ karotīns, betaīns
✓ vitamīni E, C, B1, D  
✓ aminoskābes, linolskābe, Fe, K, Ca, Zn un citas vielas. 
✓ Pateicoties šīm vielām, godži ogas ir kļuvušas 

populāras jau Senajā Ķīnā, kā lielisks 
pretnovecošanās un nieres un aknas barojošs 
līdzeklis. 



MELLENES
Ogas bagātas ar antocianīnu, flavonīdiem. Populāras 
Ziemeļamerikā un Eiropā.

Maiga konsistence, bagātas ar barojošām vielām, vitamīniem 
un aktīvām vielām K, Fe, Zn, Mn.

Atšķirībā no citiem antioksidantiem, 
antocianīns spēj iekļūt smadzeņu 

asinsvados un aizsargāt 
galvaskausa nervu.



TIENS VISION ar melleņu un godži ogu ekstraktiem
Japāņu zinātnieks Nakagava nesen 
paziņoja - melleņu antocianīns spēj 
atjaunot rodopsīnu acs tīklenē.
✓ novērš dažādas acu problēmas –

tuvredzību un «vistas aklumu»
✓ mazina brīvo radikāļu iedarbību, 

piemīt pretnovecošanās efekts, 
var izmantot skaistumkopšanā

✓ uzlabo asins cirkulāciju
✓ uzlabo atmiņu, palīdz iemigt
✓ novērš paaugstinātu 

asinsspiedienu sirds slimniekiem
✓ piemīt pretvēža iedarbība



SAMTENE

Senajā medicīnas enciklopēdijā «Materia Medica» 
samtenes iedarbība tiek aprakstīta kā «rūgta un auksta». 
Senajā Ķīnā tās tika izmantotas toksīnu izvadīšanai, 
dezinficēšanai un kā pretiekaisuma līdzeklis.

Zeaksantīna un luteīna iedarbība:
✓Aizkavē acs makulas deģenerāciju
✓Novērš kataraktas veidošanos
✓Uzlabo acs stāvokli retinīta gadījumos
✓Pasargā acis no ultravioletā starojuma 

izraisītiem bojājumiem

Samtenes palīdz cīnīties ar aterosklerozi, 
iekaisumiem, uzlabo miega kvalitāti, 
veicina brūču dzīšanu.



TIENS VISION IETEICAMS:

✓ Cilvēkiem, kuri vēlas pasargāt 
un rūpēties par savu redzi un 
uzlabot nogurušu acu stāvokli

✓ Ikvienam, kurš vēlas pasargāt 
acis no vecuma radītām 
izmaiņām

✓ Visiem, kuri cieš no diskomforta 
sajūtas – acu apsārtuma vai 
sausuma

✓ Datora lietotājiem un TV faniem

✓ Cilvēkiem, kuri daudz lasa



TIENS VISION SASTĀVS:

Aktīvās sastāvdaļas (1 tablete):

Godži ekstrakts 100 mg
Melleņu ekstrakts 50 mg 
Samteņu ekstrakts 10 mg
vitamīns E 12 mg
zeaksantīns 5% 18 mg 
Beta karotīns 2 mg 
Varš 1 mg
vitamīns B2 1,4 mg
selēns    0,055 mg



1 tablete dienā

LIETOŠANA

30 tabletes

Ieteicamā dienas 

deva

Iepakojums



Skaties uz pasauli 

veselām acīm!
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