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DATELES TRADICIONĀLAJĀ ĶĪNAS MEDICĪNĀ

Tradicionālajā ķīniešu medicīnā jujube augļiem 
(ķīniešu datelēm) ir tonizējoša iedarbība - tās 
izmanto liesas un kuņģa Qi tonizēšanai. Tās 
nomierina garu un baro asinis. Tāpat tās 
izmanto arī kā harmonizējošu garšaugu zāļu 
receptēs, lai sastāvdaļas labāk izgaršotu un 
iedarbotos vienmērīgāk.

Saskaņā ar tradicionālo ķīniešu medicīnu, pat 
dažu dateļu lietošana ikdienā  nodrošina 
ilgmūžību.
„Trīs dateles dienā un Jums nav nepieciešams 

ārsts un Jūs saglabājat jaunību”



«Dateles var atjaunot liesas un kuņģa 
darbību, piegādā Qi asinīs un nomierina 

nervus un prātu.» Materia Medica 
apkopojums

DATELES TRADICIONĀLAJĀ ĶĪNAS MEDICĪNĀ

Dr Li Shizhen (1518–1593)
1578. gadā pabeidza 

Materia Medica kopsavilkuma pirmā teksta projektu



TIENS DATEĻU SULAS KONCENTRĀTS 

Galvenā Tiens dateļu sulas
koncentrāta izejviela ir gatavota 
no augstākās kvalitātes «Zelta 
zīda» šķirnes jujubes augļiem. 

Tas ir tīrs ekstraktu dzēriens bez 
konservantiem, bagāts ar 

barības vielām un dabīgām 
imūnitātes aktīvajām vielām -

cAMP.



TIENS DATEĻU SULAS KONCENTRĀTA - FUNKCIJAS

Uzturvielām bagāts, 
«Zelta zīda» jujubes auglis

Bagāts ar uzturvielām

Garšīgs sīrups, gatavots 
tā, lai nodrošinātu 
vieglu uzsūkšanos

Iegūts, izmantojot 
mūsdienīgu biotehnoloģijas



TIENS DATEĻU SULAS KONCENTRĀTS

TIENS dateļu sula satur Ķīnas 
dateļu ekstraktu, kas tiek 

audzēts Kangžu Hebei 
provincē Ķīnas austrumos. 

Tas ir tīrs produkts, bez 
jebkādām piedevām, drošs 

un veselīgs

Uzturvielām bagāts,
«Zelta zīda» jujube

augļi



Pateicoties patentētajai 
ekstrakcijas tehnoloģijai, augļu 
bioaktīvās īpašības tiek pilnībā 

saglabātas.

TIENS DATEĻU SULAS KONCENTRĀTS

Iegūts, izmantojot 
mūsdienīgu 

biotehnoloģijas



TIENS dateļu sulas koncentrāts tiek pildīts 
mazās, 50 ml pudelēs, kas sīrupu padara 

ērti pārnēsājamu un viegli lietojamu.
Jūs varat to ņemt visur un baudīt unikālu 

ķīniešu dateļu aromātu, lai kur jūs 
atrastos.

TIENS DATEĻU SULAS KONCENTRĀTS

Garšīgs sīrups, gatavots
tā, lai nodrošinātu
vieglu uzsūkšanos



TIENS DATEĻU SULAS KONCENTRĀTA UZTURVIELAS

Vitamīni

Minerāli

Aminoskābes

Celuloze

Saponīni

cAMP



C vitamīns

100 g svaigu dateļu satur 200-300 mg C vitamīnu

100 g 8000 g 10 000 g= =

• Palīdz atbrīvoties no brīvajiem radikāļiem

• Stiprina imūnsistēmu

Dabīgais C vitamīns



B VITAMĪNU KOMPLEKSS

B vitamīnu komplekss
• Uzlabo metabolismu
• Samazina nogurumu
• Uzlabo imūnsistēmas un nervu 

sistēmas funkcionalitāti

B1 vitamīns
• Uztur normālu sirds funkcionēšanu

B2 vitamīns
• Aizsargā šūnas no oksidatīvā stresa
• Uztur redzi
• Veicina normālu dzelzs vielmaiņu
• Piedalās sarkano asins šūnu 

veidošanās procesā
• Uzlabo ādas stāvokli



B3 vitamīns
• palīdz samazināt nogurumu un 

nespēku

B5 vitamīns
• atbalsta normālu garīgo veiktspēju
• uzlabot steroīdu hormonu, D vitamīna 

un dažu neirotransmiteru sintēzi un 
metabolismu

B6 vitamīns
• atbalsta normālu homocisteīna, 

olbaltumvielu un glikogēna 
metabolismu

• nepieciešami normālai sarkano asins 
šūnu veidošanai

• normāla imūnsistēmas darbība

B VITAMĪNU KOMPLEKSS



KĀLIJS

Kālijs
• veicina normālu nervu sistēmas darbību
• atbalsta normālu muskuļu darbību
• palīdz uzturēt normālu asinsspiedienu

Viens no galvenajām jujube priekšrocībām ir to spēja regulēt
nervu sistēmas pareizu darbību, pateicoties bagātajam kālija
saturam.

Pētījumi ir pierādījuši, ka ar kāliju bagāts uzturs samazina insulta
risku. Sievietēm, kurām nebija hipertensijas un kuru uzturā bija
vairāk kālija, bija par 27% mazāks išēmiskā insulta risks un par
21% samazināts risks visiem insulta veidiem, salīdzinot ar
sievietēm, kurām ikdienas uzturā bija zemāks kālija daudzums .

Pētījums tika publicēts žurnālā Stroke 2014. gada 4. septembrī.
Vairāk informācijas: http://www.einstein.yu.edu/news/releases/1039/potassium-rich-foods-cut-
stroke-death-risk-among-older-women/#sthash.gEXJfAbu.dpuf

http://www.einstein.yu.edu/news/releases/1039/potassium-rich-foods-cut-stroke-death-risk-among-older-women/#sthash.gEXJfAbu.dpuf


MINERĀLI

Dzelzs - hemoglobīna sarkano asins šūnu sastāvdaļa

• veicina sarkano asins šūnu un hemoglobīna normālu 
veidošanos

• nodrošina normālu skābekļa transportēšanu organismā
• svarīga loma šūnu dalīšanās procesā

Kalcijs - zobu un kaulu svarīga sastāvdaļa

• nepieciešama muskuļu kontrakcijai, asins koagulācijai un 
nervu impulsu vadīšanai

• nodrošina normālu gremošanas enzīmu darbību



MINERĀLI

Mangāns
• veicina normālu kaulu uzturēšanu un saistaudu (cīpslu un 

skrimšļu) veidošanos

Varš
• ir nepieciešama normālai dzelzs vadīšanai organismā un 

šūnu aizsardzībai no oksidatīvā stresa

Magnijs
• veicina normālu olbaltumvielu sintēzi, šūnu dalīšanās 

procesu, pareizu muskuļu un nervu darbību, kā arī 
nespēka un noguruma mazināšanu



AMINOSKĀBES

Aminoskābes

• Jujube satur 18 no 24 aminoskābēm, 
kas nepieciešamas pareizai ķermeņa 
funkcionēšanai

Galvenās funkcijas:

• Veido olbaltumvielas

• Uztur vielmaiņu

• Aizsargā sirdi

• Palīdzība kaulu, ādas, muskuļu un asins 
šūnu uzturēšanā un veidošanā



cAMP – KAS TAS IR?

Cikliskais adenozīna monofosfāts (cAMF)

Cikliskais adenozīna monofosfāts (cAMF) tās ir 
starpšūnu signālu molekulas. 

Tos sauc arī par sekundāriem starpniekiem vai 
„sekundārajiem sūtņiem”. cAMF pārraida 
ekstracelulāros signālus, kas aktivizē un regulē 
ķermeņa šūnas.



cAMP - FUNKCIJAS

cAMP darbības mehānismi :

• ir neironu piegādātājs, ko izmanto intracelulārai

signalizēšanai

• piedalās šūnu metabolismā

• uzlabo šūnu funkcijas un imunitāti

• uzlabo tādas fizioloģiskās funkcijas kā nervu 

reģenerācija, bojāto šūnu ārstēšana

• spēlē nozīmīgu lomu miega un atmiņas ciklos

• spēlē nozīmīgu lomu asinsvadu paplašināšanā un 

muskuļu relaksācijā

• palīdz aizkavēt smadzeņu šūnu novecošanos un 

atjauno jau novecojušās smadzeņu šūnas



TIENS DATEĻU SULAS KONCENTRĀTS- PRIEKŠROCĪBAS

«Zelta zīda» jujube augļu uzturvielas:

• palīdz cīnīties ar nogurumu un nodrošina 

enerģijas palielināšanu

• nomierina nervus

• uzlabo miega kvalitāti un ilgumu

• stiprina imūnsistēmu

• veicina gremošanu

• kā spēcīgi antioksidanti, tās palīdz attīrīt ādu un 

atjaunot šūnas

• uzlabo muskuļu darbību un ķermeņa izturību

• baro un palīdz attīrīt asinis



TIENS DATEĻU SULAS KONCENTRĀTS- PRIEKŠROCĪBAS

Asins detoksikācija

Jujubes augļos atrastie saponīni un alkaloīdi ir tieši saistīti 

ar asins attīrīšanu un kaitīgo toksīnu izvadīšanu no 

organisma. Antioksidanti var aizsargāt šūnas no 

oksidatīvā stresa un atbalstīt imūno un limfātisko 

sistēmu.

Nostiprina aknu darbību *

Pētījumi parādīja, ka jujubes augļu patēriņš samazina 

aknu oksidatīvo stresu, ko izraisa brīvo radikāļu klātbūtne 

asinsritē.

* Pētījuma avots: publicēts Journal of 
Ethnopharmacology 2009. gada 21. aprīlī



TIENS DATEĻU SULAS KONCENTRĀTS- PRIEKŠROCĪBAS

Tradicionāls ķīniešu līdzeklis pret 

bezmiegu un nemieru

Jujube augļi satur jaudīgu ķīmisku vielu 

- jujuboside A, kas ietekmē hipokampu

smadzenēs.

Pateicoties nomierinošajai iedarbībai 

uz organismu, jujubes augļi var palīdzēt 

bezmiega un nemiera gadījumos. Tie 

var arī uzlabot miega kvalitāti.



TIENS DATEĻU SULAS KONCENTRĀTS- PRIEKŠROCĪBAS

Dabiska palīdzība zema dzelzs līmeņa vai 

anēmijas gadījumā

Jujubes augļi ir bagāts dzelzs un fosfora avots, 

kas ir sarkano asins šūnu galvenās sastāvdaļas. 

Ja jums ir kādi simptomi, piemēram, muskuļu 

vājums, nogurums, gremošanas traucējumi, 

reibonis un kognitīvs apjukums, tas var būt 

signāls, ka dzelzs saturs asinīs ir par zemu vai 

jūs varētu ciest no anēmijas. Palielinot dzelzs 

un fosfora daudzumu ar jujubes augļiem, jūs 

varat palielināt asins plūsmu, efektīvāk 

sadedzināt skābekli jūsu orgānos, kas sniegs 

jums enerģijas pieplūdumu!



TIENS DATEĻU SULAS KONCENTRĀTS- PRIEKŠROCĪBAS

Kaulu stiprums
Ja vēlaties iegūt stiprus kaulus, 
pārliecinieties, ka minerālu daudzums ir 
optimāls. Jūsu uzturā jābūt tādām 
minerālvielām kā kalcijs, fosfors un dzelzs. 
Tos visus var atrast ķīniešu Jujube datelēs.

Svara kontrole
Jujubes augļi ir lielisks palīgs cilvēkiem, kuri 
vēlas zaudēt svaru. Ar zemu kaloritāti un 
augstu olbaltumvielu un šķiedrvielu saturu 
jujube var apmierināt sāta sajūtu, kas ļaus 
izvairīties no uzkodām starp ēdienreizēm



TIENS DATEĻU SULAS KONCENTRĀTS- PRIEKŠROCĪBAS

Atbalsts imūnsistēmai

Jujube atbalsta imūnsistēmu galvenokārt 
pateicoties augstajam antioksidantu, vitamīnu 
un minerālvielu saturam, ieskaitot C vitamīnu, 
A vitamīnu un augļskābes. Antioksidanti spēj 
neitralizēt brīvos radikāļus, bīstamus šūnu 
elpošanas blakusproduktus, kas ir atbildīgi par 
oksidatīvo stresu un šūnu traucējumiem un 
izraisa daudzas slimības. C vitamīns arī stimulē 
balto asins šūnu ražošanu, kas ir mūsu 
imūnsistēmas pirmā aizsardzības līnija.



TIENS DATEĻU SULAS KONCENTRĀTS- PRIEKŠROCĪBAS

Ādas veselība

Antioksidanti ietekmē arī mūsu ādu. Jujube augļi, 

gan sula, gan ekstrakts var palīdzēt dažādu ādas 

kairinājumu un iekaisumu gadījumos. Tas var arī 

palīdzēt novērst grumbu un rētu parādīšanos, kā 

arī uzturēt ādu tvirtu un piesātināt asinis ar 

skābekli.

Gremošana

Jujubes augļi satur šķiedras, saponīnus un 

triterpenoīdus, kuriem ir svarīga loma 

gremošanas procesā un veicina pārtikas veselīgu 

pārvietošanos caur zarnām.



TIENS DATEĻU SULAS KONCENTRĀTS

Lietošana:
1 pudelīte dienā

Norādījumi / instrukcijas :

Pēc vēlēšanās sulu var atšķaidīt ar siltu, vārītu 
ūdeni.

Pēc atvēršanas izlietot 2 dienu laikā.

Nogulsnes pudeles apakšā ir dabiska parādība. 
Pirms lietošanas labi sakratiet.


