TIENS Vitality Softgels

Harmonija, atbildība, labklājība

Ar gadiem mainās Jūsu izskats un veselības stāvoklis:
20 gados: ir viegli uzturēt vēlamo formu, ādas stāvokli un vitalitāti;
30 gados: bērni, karjera, pastāvīgs uztraukums atņem daudz
enerģijas, bet Jūsu vielmaiņa palēninās un Jūsu āda sāk izskatīties
nogurusi un parādās krunciņas;
40 gados: muskuļu masa samazinās un tauku daudzums palielinās,
sakarā ar hormonālajām izmaiņām parādās asinsspiediena
problēmas, barības vielu absorbācija ir vājāka;
50 gados: kauli kļūst trausli, locītavas kļūst vājākas, parādās sirds un
asinsvadu problēmas, un jūsu āda sāk atkarāties;
60 gados: imūnsistēma vājinās, ātrāk sajūtat nogurumu.

Rūpējieties par savu labsajūtu visu savu dzīvi!

apstrādāta un pārpakota pārtika,
saspringts grafiks, stresaina ikdiena
nav pilnvērtīgs miegs vai atpūta,
vides piesārņojums,
trauksme un emocionālā līdzsvara
trūkums,
✓ slikts ādas stāvoklis, dzeltenīga sejas
krāsa,
✓ sliktāks vispārējais veselības stāvoklis
✓
✓
✓
✓
✓

Kur paliek tava vitalitāte?

Vitalitāte
Vitalitāte nozīmē:
✓ aktīva dzīve,
✓ daudz enerģijas un spēka,
✓ mirdzošs skaistums,
✓ stresa brīvība,
✓ mierīgs prāts,
✓ slaids un veselīgs ķermenis,
✓ apmierinoša dzīve.

TIENS Vitality Softgels
Lietojiet vislabāko no dabas, lai
izceltu savu dabisko skaistumu
un vitalitāti!

Kviešu
asnu eļļa

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS

Kviešu asnu eļļa

Lecitīns

Beta-karotīns

KVIEŠU ASNI
• Kvieši (Triticum aestivum) ir vecākā un visplašāk izplatītā pārtika
cilvēkiem.

Kviešu asni ir jauna auga aizsākums!
• Kviešu asni ir visvērtīgākā kviešu daļa - mazs, barības vielu saturošs
kviešu kodols. Kas tiek izņemts miltu ražošanas laikā.
• Barība no dīgļu centra: kviešu dīgļi ir viena no dabas spēkstacijām
ar daudzām uzturvielām.

KVIEŠU ASNU EĻĻA
• Kviešu asnu eļļa ir specializēts produkts. Tā ir uzturvielām bagāta lipīdu esence,
kas ir augu izcelsmes - no kviešu asnu dīgļiem.

• Salīdzinot ar citām graudu un augu eļļām, kviešu asnu eļļai ir ar augstāku
uzturvērtību.
• Kviešu asnu eļļa tiek izmantota ne tikai kulinārijā, bet arī kosmetoloģijā un
skaistumkopšanā gan ārīgai, gan iekšķīgai lietošanai.
• Tas ir lielisks un bagātīgs daudzu uzturvielu avots:
- vitamīni (A, E, D, B1, B2, B6, folskābe, niacīns);
- minerāli (cinks, dzelzs, fosfors, kālijs, magnija, selēns,
mangāns, varš, kalcijs);
- fitosterīni;
- fitohormoni;
- neaizvietojamās taukskābes (linolskābe (omega-6), oleīnskābe, palmitīns,
linolēns (omega-3)).

Brīnumeļļa!

KVIEŠU ASNU EĻĻA: VITAMĪNS E
• Auksti spiestā kviešu asnu eļļa ir viens no labākajiem E vitamīna avotiem.

Dabīgs spēcīgs
antioksidants!

• E vitamīnam ir vairākas bioloģiskās funkcijas, no kurām vissvarīgākais ir antioksidanta
īpašība: E vitamīns aizsargā svarīgāko jaunības bastionu un vitalitāti - visu šūnu DNS
ģenētisko kodu.

• E vitamīns veicina šūnu sastāvdaļu aizsardzību pret oksidatīviem bojājumiem. Un tā kā
tas aizsargā katru ķermeņa šūnu, tas ir galvenais elements šūnu vispārējai veselībai un
integritātei.
• Pateicoties ļoti augstajam E vitamīna saturam, tas ir izturīgāks pret oksidāciju un
rancidifikāciju. To var pievienot citām eļļām, lai pagarinātu to derīgumu.

KVIEŠU ASNU EĻĻA: IEGUVUMI
Eļļas sastāvā esošās barības vielas ir ļoti vēlamas, un tām
var būt šāda neticama atjaunojoša darbība:
• vitamīns E aizsargā šūnas no oksidatīviem bojājumiem;
• nepiesātinātās taukskābes (alfa-linolēnskābe un
linolskābe) palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni
asinīs;
• niacīns, folāts, tiamīns ir būtiski, lai barības vielas no lipīdiem,
glikozes un ogļhidrātiem pārveidotos enerģijā šūnām un
audiem.

KVIEŠU ASNU EĻĻA: IEGUVUMI SKAISTUMKOPŠANĀ
• Būdama bagāta ar barības vielām, tā tiek izmantota
kosmetoloģijā, lai pastiprinātu atjaunojošās un mīkstinošās
īpašības.
• Ādas kopšanas ieguvumi:
- lieliski mitrina, mīkstina, izlīdzina un stiprina
āda;
- īpaši noderīga sausām, nobriedušām sejām;
- dabiski atbalsta veselīgu, mirdzošu seju;
- var lietot tieši uz sejas ādas – īpaši uz zonām ap acīm,
kā arī uz rokām;
- efektīvs mitrinātājs, kas viegli absorbējas ādā.
• Pasargā matus un ādu no brīvo radikāļu bojājumiem,
tādiem kā UV starojums (saule), ķimikālijas un piesārņotāji
• Tas ir mitrinošs līdzeklis matiem, kā arī tas veicina matu
augšanu un pasargā no lūzšanas. .

LECITĪNS
• Katra ķermeņa šūna sastāv no lecitīna - tas apstiprina cik
svarīgs tas ir ķermeņa šūnu veselībai un vitalitātei.
• Lecitīns kā fosfolipīds ir pilnīgi dabiska viela, kas atbalsta
šūnu membrānu struktūru organismā
• Sojas pupiņas, radušās Āzijas austrumos, ir bijis galvenais
lecitīna avots visā pasaulē, jo, salīdzinot ar citiem avotiem,
tas satur salīdzinoši lielu lecitīna daudzumu.
• Lecitīns satur lielu nepiesātināto taukskābju (piemēram,
linolskābes) koncentrāciju.

Enerģija, stimulācija, koncentrācija!

HOLĪNS
• Lecitīns ir vērtīgs holīna avots - ļoti svarīga uzturviela.
Lielākā daļa holīna diētā ir iegūti no lecitīna.

•

Holīns:
✓ veicina normālas aknu darbības saglabāšanu;

✓ palīdz taukiem savienoties ar ūdeni - piedalās
taukos šķīstošo vitamīnu asimilācijā;
✓ veicina sirds aizsardzību, atbalstot normālu
homocisteīna un lipīdu līmeni.

BETA-KAROTĪNS
• Beta-karotīns ir sarkanīgi/oranžs pigments kas atrodams
daudzos svaigajos augļos un dārzeņos.
• Tas ir taukos šķīstošs vitamīns, un tā uzsūkšanās prasa tauku
klātbūtni ēdienreizes laikā.
• Beta-karotīna iedarbība cilvēka veselības uzlabošanā ir balstīta
uz tā spēju pārvērsties tādā veselībai būtiskā vitamīnā kā A
vitamīns.
• Cilvēkiem nepieciešams A vitamīns:
- veselīgai ādai un gļotādai,
- normālai imūnsistēmas darbībai un
- redzes uzlabošanai un acu veselībai.

TIENS VITALITY SOFTGELS: IEGUVUMI
E
vitamīns

A
vitamīns

kviešu
asnu eļļa

lecitīns

TIENS Vitality Softgels dabīgās sastāvdaļas:
• piemīt spēcīgas antioksidantu un atšķirīgas reģeneratīvās
īpašības (E vitamīns, A vitamīns, linolskābe un linolēnās
taukskābes),
• labvēlīgi ietekmē ādu, matus un nodrošina optimālu veselību, aizsargājot sirdi, aknas, acis un palīdzot saglabāt normālu
holesterīna līmeni un imunitāti, tādējādi veicinot ķermeņa
labsajūtu(linolskābes un linolēnās taukskābes, holīns, A
vitamīns),
• barības vielas pārveido enerģijā (niacīns, folāts, tiamīns, holīns),
padarot to par ideālu papildinājumu jebkuram veselības un
skaistumkopšanas rituālam!

Kļūsti veselīgāka,
starojošāka,
enerģiskāka!

LIETOŠANA
Ieteicamā dienas
deva
2 kapsulas dienā ēšanas
laikā vai pēc maltītes

Iepakojums
30 kapsulas

TIENS IESAKA

Iegūstiet veselīgu
papildinājumu
Jūsu skaistumam
un labsajūtai!
TIENS
Vitality
Softgels
Harmonija, atbildība, labklājība

