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Vairāku pēdējo desmitgažu laikā cilvēki visā pasaulē ir 

piedzīvojuši iespaidīgu ilgmūžības pieaugumu. 

Taču straujš progress medicīnā un ilgs mūžs ne vienmēr garantē 

veselīgu un laimīgu dzīvi vecumdienās.

Tieši dzīves kvalitāte un labsajūta, ko var baudīt 

vecumdienās, piešķir patiesu jēgu ilgmūžībai.

Labsajūtas pamatā: 

- pareizs uzturs 

- veselīgs, aktīvs dzīvesveids 

- pilnvērtīga ģimene 

- sociālā mijiedarbība

Aktivitātes saglabāšana un vingrošana atbrīvo no stresa un 

palielina izturību, palīdzot jūsu organismam darboties efektīvāk.

Kāds ir ilgmūžības noslēpums?



Okinava, sala, kas atrodas pie Japānas krastiem, 

pieder vienam no reģioniem, kur cilvēki dzīvo ilgi 

un veselīgi, salīdzinot ar pārējiem pasaules 

iedzīvotājiem.

Mūža ilgumu, kas piemīt okinaviešiem, var 

izskaidrot ar vairākiem ģenētiskiem, vides un 

dzīvesveida faktoriem. Eksperti uzskata, ka viena 

no spēcīgākajām ietekmēm ir ēšanas paradumi.

Tradicionālo Okinavas diētu veido barojoši, 

galvenokārt augu valsts pārtikas produkti, īpaši 

violetie saldie kartupeļi, kas bagāti ar 

antioksidantiem, kas, iespējams, veicina ilgāku 

mūžu.

Interesanti, ka antioksidanti, kas pazīstami kā 

antociāni, kas ir atbildīgi par vietējās saldo 

kartupeļu mīkstuma purpursarkano krāsu, tika 

atklāti, lai pasargātu Okinavas iedzīvotājus no 

sirds un asinsvadu slimībām un vēža. Tas ir tas 

pats pigments, kas piešķir krāsu sarkanajām 

vīnogām.

Okinavas diēta -

ilgmūžības 

gadījumu izpēte.



Justies pēc 

iespējas labāk, 

dabiski?

Cik ilgi jūs vēlētos 

dzīvot?



Ilgmūžības noslēpums slēpjas veselā un spēcīgā 

sirdī!

Jūsu sirds muskuļa šūnām ir ļoti smags 

darbs, nepārtraukti sūknējot asinis visā jūsu 

dzīves laikā.

Tie nekad, nekad neatpūšas.

Saskaņā ar tradicionālo ķīniešu medicīnu, sirds ir visu orgānu 

karalis. Tas nozīmē, ka visi pārējie orgāni sevi upurēs sirds 

labā: viņi vienmēr atdos savu enerģiju, lai palīdzētu sirdij 

saglabāt līdzsvaru.

Kad organisms ir vesels un līdzsvarots, sirds ir laipns un 

labestīgs vadītājs.

Sirdi enerģijas nodrošināšana nodrošina organisma veselību. 



TIENS piedāvā jums iespēju izmantot 

ekskluzīvu jaunības avotu

TIENS vīnogu sēklu 

ekstrakta kapsulas - efektīvs 

un dabīgs preparāts ar 

spēcīgām aktīvām vielām, 

kas palīdz uzlabot Jūsu 

veselību!

Ir zināms, ka no rozīnēm līdz 

pat vīnam, vīnogas nodrošina 

daudz barības vielu.



Melno piparu 

ekstrakts 

bagāts ar

piperīnu

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS

Vīnogu 

kauliņu 

ekstrakts

Cigoriņu 

frukto- oligo- saharīdi

(FOS)

Vitamīns

C



Vīnogas

Parastais vīnogulājs (Vitis vinifera), kas pazīstams 

arī kā Eiropas vīnogulājs, ir viens no visilgāk 

kultivētajiem kultūraugiem, kas pazīstams jau 

daudzus tūkstošus gadu, ir galvenā preperāta

aktīvā sastāvdaļa.

Tas ir viens no visilgāk kultivētajiem augiem 

pasaulē. Tas bija sinonīms veselīgam Vidusjūras 

dzīvesveidam, un to augļi ir vieni no 

pazīstamākajiem pasaulē.

Daudzveidīgas bioķīmiskās īpašības: lipīdi, 

olbaltumvielas; ogļhidrāti, šķiedrveida pektīns; 

antioksidanti (resveratrols, flavanoīdi, piemēram, 

antocianīni, polifenoli, tostarp katehīni un tanīni); 

vitamīnu A, B komplekss, C, E, K; minerālvielas: 

kalcijs, dzelzs, magnijs, nātrijs, cinks, mangāns, 

fosfors, kālijs.



Vīnogu ekstrakta iedarbība

• atbalsta venozo cirkulāciju: veicina veselīgu 

asinsvadu un kapilāru integritāti;

• atbalsta šūnu membrānas pret brīvo radikāļu postošo 

darbību;

• uztur normālu šūnu veselību un funkcijas; 

• palīdz uzlabot ādas vispārējo veselību un izskatu;

• sarkanā vīnogulāju lapa veicina labu asins plūsmu 

kājās: tā var mazināt nogurumu un smagumu kājās;

• noder celulīta gadījumā, kā arī palīdz stabilizēt 

ķermeņa svaru.



Francūži, neskatoties uz augsto holesterīna 

saturu savā uzturā, retāk slimo ar 

sirdsasinsvadu slimībām nekā, piemēram, 

amerikāņi -tiek uzskatīts, ka tas ir saistīts ar 

sarkanvīnu un tajā esošā resveratrola lietošanu. 

Franču paradokss

Resveratrols ir viela augos (piemēram, 

sarkanajās vai purpursarkanajās

vīnogās), ko tie ražo, lai aizsargātos no 

negatīviem vides faktoriem.

Resveratrols ir 

izcils antioksidants!



Kā antioksidanti iedarbojas pret brīvajiem 

radikāļiem?

Antioksidants

Atdod 

elektronu

• Mūsu dabiskais 

bioloģiskais process 

ietver šūnu un 

molekulāro struktūru 

bojājumus (oksidatīvo 

stresu) laika gaitā.

• Šie bojājumi veicina to, 

ko mēs uzskatām par ar 

vecumu saistītām 

slimībām (piemēram, 

sirds slimībām).

• Meklējot veidus, kā 

palēnināt (vai 

samazināt) šos 

bojājumus, var pozitīvi 

ietekmēt 

novecošanos un tas ir 

pamats ilgdzīvošanai.

Brīvie radikāļi

Trūkst 

elektrona



Antocianīns kā spēcīgs antioksidants

Antocianīni ir zili, sarkani vai violeti pigmenti, kas atrodami augos, galvenokārt ziedos, 

augļos un bumbuļos.

Ogām, jāņogām, vīnogām un dažiem tropu augļiem ir augsts antocianīnu saturs. 

Antocianīna krāsas pigmentiem ir spēcīgu antioksidantu loma, aizsargājot augu šūnas no 

oksidatīviem bojājumiem.

Vīnogu kauliņos ir visplašākais bioaktīvais kompleksa, ko sauc par OPC, avots - oligomēru

proantocianidīna kompleksi. 

Tie ir koncentrēti polifenolu un bioflavonoīdu avoti, kas nodrošina vēl lielāku 

antioksidantu atbalstu nekā E un C vitamīni! Kopā šie antioksidantu avoti lieliski 

un sinerģiski aizsargā jūsu organismu no oksidatīvā stresa.

Antioksidants ir tik spēcīgs, ka tas ietekmē visu organismu.



Cigoriņu fruktooligosaharīdi

Frukto-oligosaharīdi (FOS) ir dabiski sastopamu īso 

ķēžu, mazkaloriju, nesagremojamu ogļhidrātu 

maisījums.

Kā augu izcelsmes prebiotiskas uztura šķiedras 

FOS nodrošina pārtikas avotu labvēlīgajai zarnu 

mikroflorai.

FOS lietošana ir iteicama cilvēkiem ar cukura diabētu, 

jo nesenais pētījums atzīmēja to potenciālu spēju 

līdzsvarot cukura līmeni asinīs.

FOS palielina kalcija uzsūkšanos organismā, kas ir 

svarīgi sievietēm pirmsmenopauzes un 

pēcmenopauzes periodā, cilvēkiem ar osteoporozes 

risku.



Piperīns - dabisks bioenerģētisks līdzeklis

Neskatoties uz to, ka vīnogu kauliņos ir daudz antioksidantu, 

daži no tiem var slikti uzsūkties asinīs. Tā rezultātā 

nesniedzot veselībai tās savas priekšrocības, kas tiem piemīt. 

Melnie pipari satur bioaktīvo savienojumu, ko sauc par 

piperīnu, alkaloīdu, kas uzlabo veselību, pateicoties tā 

antioksidantajām un pretiekaisuma īpašībām.

Tā galvenā priekšrocība ir spēja uzlabot 

antioksidantu uzsūkšanos. Apvienojot vīnogu 

antocianīniem un melnajiem pipariem, mēs pastiprinām 

to iedarbību.

Pētījumi liecina, ka piperīns atvieglo antocianīnu izkļūšanu 

caur zarnu sieniņām un iekļūšanu asinīs kā arī asins-

smadzeņu barjeru šķērsošanu.



Vitamīns C – Spēcīgs antioksidants

• Aizsargā organisma šūnas no 

oksidatīvā stresa,

• Samazina nogurumu,

• Stiprina ķermeņa dabisko 

izturību.

C vitamīns uzlabo imunitāti 

un palīdz novērst toksīnu 

radītos šūnu bojājumus.



Tiens vīnogu kauliņu ekstrakta 

PRIEKŠROCĪBAS

• Vīnogu kauliņi (Vitis vinifera) atbalsta:

✓ venozo cirkulāciju un kapilāru integritāti;

✓ šūnas pret brīvo radikāļu postošo iedarbību;

✓ ādas vispārējo veselību un izskatu.

• Cigoriņu frukto-oligosaharīdi ir zināmi: 

✓ kā augu izcelsmes prebiotiskas uztura šķiedras, 

kas nodrošina pārtikas avotu labvēlīgajai zarnu 

mikroflorai;

✓ kā labvēlīgus lipīdu metabolismu ietekmētājus 

un holesterīna līmeni asinīs regulētājus.

• Melnais pipars ir:

✓ bagāts ar spēcīgu antioksidantu, ko sauc par 

piperīnu, kas var palīdzēt novērst brīvo radikāļu 

šūnu bojājumus; 

✓ dabisks bioenerģētisks līdzeklis, kas palielina 

būtisko uzturvielu uzsūkšanos, kā arī augu 

antioksidants.



✓ tiem, kas rūpējas par savas

sirds un asinsvadu veselību;

✓ cilvēkiem ar dislipidēmiju un 

augstu holesterīna līmeni 

asinīs;

✓ tiem, kas vēlas mazināt 

nogurušo un smago kāju 

sajūtu;

✓ tiem, kas vēlas atbalstīt savas 

smadzenes pret novecošanos;

✓ sievietēm, kuras vēlas 

saglabāt veselīgu ādas 

izskatu.

Ieteicams:



LIETOŠANA

60 kapsulas / 

iepakojumā

Ieteicamā dienas deva

Neto saturs

1-2 kapsulas, 3 reizes dienā 

pēc ēšanas ar glāzi ūdens.

6 kapsulas %NRV*

Cigoriņu frukto-

oligosaharīdi

1554.00 mg

Vīnogu kauliņu ekstrakts 325.5 mg

Vitamīns C 240.00 mg 300%

Melno piparu ekstrakts 36.00 mg


