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TIENS kapsulas ar cinku
TIENS kapsulas ar cinku sastāvs:

• Jaunās paaudzes helatēts cinks – cinka bisglicināts;

• Ar glikozi un vistu olu proteīna pilveri, kuram ir visaugstākā bioloģiskā vērtība;

• Liels daudzums svarīgu aminoskābju, kuras tiek uzskatītas par vērtīgām (un ir ikdienas

uztura nepieciešama sastāvdaļa), salīdzinot ar citiem proteīna veidiem.



Cinka bisglicināts

• TIENS kapsulas ar cinku ir bagātinātas ar 
helatētu cinku – cinka bisgliciātu.

• Cinka bisgliciāts ir helatēts (savienots) ar

divām aminoskābes molekulām, šajā

gadījumā glicīnu.

• Šī minerāla uzsūkšanās spēja ir lielāka

nekā citiem minerāliem, piemēram,

varam, dzelzij vai kalcijam, jo tas nav

atkarīgs no metāla katjoniem, lai spētu

izkļūt cauri membrānām.



Cinka bisglicināts
• Dažādi pētījumi* ir apstiprinājuši, ka dažu 

minerālu, tai skaitā cinka, helatētās formas 

daudz labāk uzsūcas organismā nekā 

neorganisko vai organisko sāļu formas (piem., 

cinka laktāts vai glukonāts) – helatētais cinks 

uzsūcas par apmēram

40% līdz 50% 
labāk un tiek labāk izmantots nekā cika laktāts.

• Labāku uzsūkšanos nodrošina aminoskābju

ligandi, kuri palīdz cinkam daudz efektīvāk

izkļūt cauri šūnu membrānām. Aminoskābju

ligandi atvieglo cinka izšķīšanu gremošanas

traktā, tāpēc tas vēlāk vieglāk uzsūcas

organismā.

Piemērs: Gandia P, Bour D, Maurette JM, Donazzolo Y, Duchène P, Béjot
M, Houin G. A bioavailability study comparing two oral formulations
containing zinc (Zn bis-glycinate vs. Zn gluconate) after a single
administration to twelve healthy female volunteers. Int J Vitam Nutr
Res. 2007, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18271278

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18271278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18271278


Cinks RDA*

Vecums Vīrietis Sieviete Grūtniecības laikā Zīdīšanas periods

0-0.5 2 mg** 2 mg**

0.5-1 3 mg 3 mg

1-3 3 mg 3 mg

4-8 5 mg 5 mg

9-13 8 mg 8 mg

14-18 11 mg 9 mg 12 mg 13 mg

19+ 11 mg 8 mg 11 mg 12 mg

Avots: Medicīnas institūts  DIETARY REFERENCE INTAKES FOR Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, 
Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Washington, DC: National Academy Press, 2001. 

*RDA – Ieteicamā dienas deva (ar cinka uzturā).
** Atbilstoša deva(AI) 

http://search.nap.edu/search/?term=Dietary+Reference+Intakes+for+Vitamin+A,+Vitamin+K,+Arsenic,+Boron,+Chromium,+Copper,+Iodine,+Iron,+Manganese,+Molybdenum,+Nickel,+Silicon,+Vanadium,+and+Zinc.&x=13&y=10


Cinks – mācīšanās un atmiņas process

Avots: Enhui Pan, Xiao-an Zhang, Zhen Huang, Artur Krezel, Min Zhao, Christine E. Tinberg, Stephen J. Lippard, James O. 
McNamara. Vesicular Zinc Promotes Presynaptic and Inhibits Postsynaptic Long-Term Potentiation of Mossy Fiber-CA3 

Synapse. Neuron, 2011, 71 (6) http://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(11)00646-5

Cinks var pasargāt no atmiņas 
problēmām, var uzlabot neironu 
veselību. Tas labvēlīgi ietekme uz 
mācīšanās un atmiņas procesiem. 

http://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(11)00646-5


Cinks saaukstēšanās ārstēšanā un profilaksē

Avots: Hemila H: Zinc Lozenges May Shorten the Duration of Colds: a Systematic Review
The Open Respiratory Medicine Journal 2011; 5: 51-58

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136969/

Cinks var saīsināt

saaukstēšanās ilgumu

līdz pat 40%

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136969/


Cinks - priekšrocības

Uzlabo ādas izskatu:
• Palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa

• Palīdz nodrošināt normālu A vitamīna vielmaiņu

Uzlabo matus un nagus un veicina to augšanu

Palīdz uzturēt kaulu veselību



Cinks - priekšrocības

Būtiski ietekmē kognitīvās funkcijas

Pozitīvi ietekmē redzi

Palīdz uzturēt normālu imūnsistēmas darbību



Cinks - priekšrocības

Atbalsta reproduktīvās sistēmas veselību

Veicina testosterona izstrādi

Saskaņā ar tradicionālo ķīnieši medicīnu uzlabo libido, kā arī būtiski 

ietekmē spermas izstrādi un dzīvotspēju



TIENS kapsulas ar cinku

Cinks 

2 kapsulas 4 kapsulas

3 mg 6 mg

Aktīvās sastāvdaļas:

Satur:
60 kapsulas

Deva
2-4 kapsulas dienā pēc ēšanas



Rūpējies par visu savu ģimeni!


