
TIENS 

Multi-Fiber
Vitamīns D3

Košļājamās tabletes

Vesela gremošana un 

spēcīga imunitāte!



Globālā veselības krīze

Kā saka

„Tu esi tas ko tu ēd”

Mūsdienās mēs dzīvojam steigā.

Mums bieži nav laika mierīgi paēst, tāpēc 

pusdienojam restorānos vai ātrās ēdināšanas 

iestādēs, ēdam neveselīgi vai pārēdamies. 

Pievienojot tam visam vēl emocionālo 

stresu, fizisko aktivitāšu trūkumu un lieko 

svaru, mēs kādu dienu varam konstatēt sev 

nopietnas veselības problēmas.



Globālā veselības krīze

Šis saspringtais dzīvesveids, sliktie ēšanas 

paradumi un liekas svars izraisa tā saucamās 

globālās slimības, tādas kā aptaukošanās, 

sirds slimības un hipertensiju, diabētu un 

zarnu slimības, piemēram, hronisku zarnu 

iekaisumu.  

Šīs slimības novājina 

mūsu imunitāti



Liekais svars un aptaukošanās kā globāla veselības 
problēma

PVO pētījumi liecina:

✓ 2016.gadā 39% pasaules pieaugušo 
iedzīvotāju bija liekais svar un 13% -
aptaukošanās;

✓ Bērnu un pusaudžu, vecumā no -19 gadiem,  
skaits, kam ir problēmas ar lieko svaru vai 
aptaukošanos, dramatiski pieaug;

✓ 2016.gadā 18% meiteņu un 19% zēnu tika 
konstatēts liekais svars, savukārt 6% 
meiteņu un 8% zēnu konstatēta 
aptaukošanās;

✓ Kopš 1975.gada aptaukošan;;as problēma 
visā pasaulē ir gandrīz trīskāršojusies un 
šobrīd ir vairāk cilvēku ar lieko svaru nekā ar 
nepietiekamu svaru.

Liekais svars un aptaukošanās rodas, ja mēs 
apēdam vairāk kaloriju nekā sadedzinām 
ikdienā un fiziskajās aktivitātēs. 



Kā sākas aptaukošanās un pie kā tā noved?

✓ Nepareiza diēta un 

pārmērīga ēšana (nevēlama 

pārtika).

✓ Fizisko aktivitāšu trūkums 

un mazkustīgs dzīvesveids

✓ Ģenētiskie un vides faktori

✓ Medikamenti un noteikti 

veselības traucējumi, 

piemēram, endokrīnās 

sistēmas problēmas

✓ Izglītības un atbalstošas 

sociālās politikas trūkums

Sirds un asinsvadu 

slimības un 

insults

hipertensija

augsts holesterīns

aknu 

aptaukošanās

2. tipa diabēts

osteoartoze

noteikta veida 

vēzis

disbioze



Saikne starp zarnu trakta veselību un organisma imunitāti

Pirms vairāk nekā 2000 gadiem Hipokrāts teica – visas 

slimības sākas zarnās.

Šobrīd tikai pamazām tiek atklāts cik lielā mērā zarnu 

trakta veselība var ietekmēt mūsu imūnsistēmu.

Mūsu zarnās, kas klātas ar plānu gļotādas slāni, ir 

iestrādāti miljoniem labvēlīgu un nelabvēlīgu baktēriju.

Tieši labvēlīgi baktēriju pārsvars nodrošina mūsu 

veselību un novērš zarnu infekcijas.

Mūsu zarnu trakta mikrofloras līdzsvars un zarnu 

gļotādas integritāte ir organisma imunitātes 

pamatā.



Disbioze - zarnu mikrofloras nelīdzsvarotība

Kas notiek, ja jūsu zarnu mikroflora ir saspringta 

un sliktās zarnu baktērijas pārņem kontroli?

Zarnu baktērijas, neatkarīgi no tā, vai tās ir labās vai 

sliktās, ir izdzīvojušas, un tās pielāgojas videi, kurā 

atrodas.

Ja mēs ēdam nepareizi, pārēdamies, nepapildinām 

uzturu un lietojam pārāk daudz zāļu, piemēram, 

antibiotikas, mēs traucējam šo trauslo vidi.

Kad tas notiek, oportūnistiskie patogēni nekavējoties 

pārvietojas un mēģina aizpildīt plaisu, kas izraisa 

disbiozi - zarnu mikrofloras nelīdzsvarotību.

Hroniska, nesakārtota disbioze izraisa daudzas 

nopietnas slimības.



Kas notiek, ja jūsu zarnu mikroflora ir nelīdzsvarota?

Aknas: 

autoimūnas aknu slimības, 

aknu tauku slimības
Kaulu veselība: 

osteoporoze

Aizkuņģa dziedzeris: 

insulīna rezistence, 2. tipa 

cukura diabēts, aptaukošanās

Zarnu veselība: 

caureja, aizcietējums 

un gremošanas 

traucējumi

Zarnu apvalka 

imunitāte: 

hronisks zarnu 

iekaisums

Nervu sistēma: 

depresija, Alcheimera

slimība

Imūnsistēma: 

imunitātes 

pasliktināšanās, 

alerģijas

Cits: fizisks nogurums, 

raupja āda un pūtītes

Disbioze
zarnu 

mikrofloras

nelīdzsvarotī

ba



Tā kā mūsu zarnu mikrofloras līdzsvars ietekmē 

mūsu imūnsistēmas līdzsvaru, iekaisumu veicinošo 

patogēnu augšana var izraisīt zarnu iekaisumu, tā 

saukto "noplūdušo zarnu".

Tas notiek, kad nevēlamās, kaitīgās baktērijas ražo 

endotoksīnus, kas izplūst caur jūsu zarnu gļotādu un 

nonāk jūsu asinīs.

Jūsu imūnsistēma uzbrūk šiem endotoksīniem, kas 

izraisa hronisku zarnu iekaisumu.

Hronisks zarnu iekaisums ("noplūdes zarnas") var izraisīt 

tādas slimības kā diabēts, depresija, aknu aptaukošanos 

un pat vēzi.

Hronisks zarnu iekaisums ("noplūdes zarnas")



Prebiotikas un zarnu veselība

1. Prebiotikas, kas nonāk tievās 

zarnās, netiek absorbētas.

2. Prebiotikas kļūst par barību 

probiotiskām baktērijām un veicina 

to augšanu fermentācijas ceļā.

3. Probiotisko baktēriju 

augšana uzlabo zarnu 

metabolismu un palīdz uzlabot 

imunitāti.

Zarnu mikrofloras līdzsvars ir normālas zarnu darbības pamats.

Probiotiskām, labvēlīgām baktērijām vajadzētu būt dominējošam šī mikroekoloģiskā

līdzsvara faktoram.

Sabalansēts uzturs, kas nodrošināts ar pietiekamām prebiotiskām uztura 

šķiedrvielām un citām uzturvielām (neaizmirstiet par uztura bagātinātājiem) ir 

pamats, lai probiotiskās baktērijas kļūtu par dominējošām.



Kas ir uztura šķiedrvielas?

Uztura šķiedrvielas ir augu izcelsmes nesagremojami 

ogļhidrāti, piemēram, celulozes, pektīni, lignīni vai 

augu sveķi.

Atšķirībā no citiem ogļhidrātiem (piemēram, 

cukuriem un cietēm), uztura šķiedrvielas tievajās 

zarnās netiek sagremotas, tāpēc tās nonāk 

resnajā zarnā.

Uztura šķiedras iedalās divās lielās kategorijās:

Nešķīstošās šķiedrvielas, kas darbojas kā “birste”, attīra 

toksiskos atkritumus no resnās zarnas. Tās arī uzbriestot 

nodrošina ilgāku sāta sajūtu.

Viskozas, sveķainas šķīstošās šķiedrvielas, kas 

nesagremotas nonāk resnajā zarnā, kur tās fermentē 

“labvēlīgās” baktērijas, veicinot to augšanu.

✓ Tie saista un likvidē liekos taukus, palīdz samazināt 

holesterīna līmeni un regulē cukura izmantošanu 

organismā.



Kā uztura šķiedrvielas ietekmē veselību?

✓ Uzlabo zarnu kustību; 

✓ Nomāc kaitīgo baktēriju vairošanu;

✓ Veicina minerālvielu (Ca un Mg) 

absorbciju un izmantošanu;

✓ Samazina triglicerīdu un sliktā 

holesterīna līmeni; 

✓ Veicina sāta sajūtu; 

✓ Palīdz regulēt cukura izmantošanu 

organismā; 

✓ Samazina aknu toksīnus; 

✓ Samazina veidošanos un iznīcina 

toksīnus.

Iedarbība Ieguvums veselībai

✓ Atbrīvo no aizcietējumiem; 

✓ Novērš zarnu iekaisumu un caureju; 

✓ Veicina kaulu veselību un novērš 

osteoporozi; 

✓ Samazina aterosklerozi un novērš 

sirds un asinsvadu slimības un 

insultu; 

✓ Palīdz kontrolēt svaru un uzturēt 

fizisko formu; 

✓ Novērš 2. tipa cukura diabētu; 

✓ Aizsargā aknas un novērš aknu 

aptaukošanos;

✓ Palīdz novērst resnās zarnas vēzi.



Cik šķiedrvielu mums ir nepieciešams ik dienu?

• PVO pētījums apstiprina, ka veselības 

uzturēšanai mums nepieciešams vairāk nekā 

25 grami šķiedrvielu dienā.

• Atslēgasvārds - augi. Dzīvnieku izcelsmes 

pārtikas produktos nav šķiedrvielu.

• Uzkodas aizstājiet ar svaigiem augļiem vai 

sulu. Ābolā ir apmēram 5 g šķiedrvielu.

• Izvēlieties pilngraudu maizi, pilngraudu

makaronus, brokastu pārslas ar augstu 

šķiedrvielu saturu.

• Lietojiet bagātīgas šķiedrvielu piedevas, 

piemēram, TIENS daudzšķiedru D3 vitamīna 

košļājamās tabletes.



Veselīga gremošana un spēcīga imunitāte ar TIENS 

daudzšķiedru D3 vitamīna košļājamām tabletēm

Košļājamās tabletes ar augstu šķiedrvielu 

saturu *, ar meža augļiem garšu, košļājamās 

tabletes ar augstu D3 vitamīna un dabīgā C 

vitamīna saturu, ar augu šķiedrvielu (bez 

gremošanas traucējumiem izomalto-

oligosaharīdu, ābolu pektīnu un auzu graudu 

β-glikānu) maisījumu, kā arī vilkābeles un 

acerolas augļiem. Ar ksilitola un stēvijas augu 

saldinātājiem, kā arī dabisko biešu krāsu. * 

5,44 g (> 56% no preparāta) uztura 

šķiedrvielu ieteicamajā dienas devā.



TIENS daudzšķiedru D3 vitamīna košļājamo tablešu 

priekšrocības

Ar 6 augu šķiedrvielu 

maisījumu, TIENS 

daudzšķiedru

košļājamās tabletes 

uzlabo un uztur zarnu 

veselību

Augsts D3 vitamīna 

daudzums, kas 

papildināts ar 

vilkābeles un acerolas

augļiem, bagāts ar 

dabisko C vitamīnu un 

antioksidantiem, 

uzlabo imunitāti

Dabīgas, ar meža 

augļu garšu, dabīgi 

saldinātas, krāsainas 

košļājamās tabletes 

nodrošina labu garšu 

un baudījumu ikdienā



Bagāts uztura šķiedrvielu maisījums

Burkānu šķiedrvielas:

• veselīgi acīm

• pazemina asinsspiedienu

Akāciju sveķi:

• pazemina holesterīnu

• regulē asins cukuru

Poldekstroze:

• veicina zarnu kustību

• novērš aizcietējumus

Ābolu pektīni:

• nodrošina zarnu trakta veselībai

• palīdz cīnīties pret aptaukošanos

Auzu šķiedrvielas:

• regulē asins lipīdus

• pazemina cukura līmeni 

asinīs

Isomalto-oligosaharīdi:

• zarnu mikrofloras barības 

vielu avots

• veicina minerālu uzsūkšanos

6 šķiedras, 

ieskaitot SJO, 

ābolu 

pektīnus un 

auzu graudu 

β-glikānus



Isomalto-oligosahorīdu prebiotikas

Izomalto-oligosaharīdi (IMO) ir īsās ķēdes 
ogļhidrātu maisījums. Tās ir dabiskas augu 
izcelsmes šķiedrvielas.

IMO pozitīvi ietekmē cilvēka gremošanas un zarnu 
veselību:

✓ darbojas kā prebiotika, nodrošinot zarnu 
mikrofloras barības avotu;

✓ darbojas kā dabiski sastopamas augu izcelsmes 
šķiedrvielas.

IMO -

prebiotiska

barība zarnu 

mikroflorai



Auzu šķiedra, kas bagāta ar beta-glikāniem

Auzas ir unikāli barojošs ēdiens, jo tās satur lielisku 
lipīdu profilu un lielu daudzumu šķīstošo uztura 
šķiedrvielu.

Labvēlīgas auzu šķiedrvielu uzturvielu īpašības :

✓ labs ogļhidrātu un šķiedrvielu avots, ieskaitot 
spēcīgo šķiedrvielu beta-glikānu,

✓ tās satur vairāk olbaltumvielu un tauku nekā lielākā 
daļa graudu,

✓ piesātinātas ar svarīgiem vitamīniem (B komplekss, 
folijskābes), minerālvielām (Mn, P, Mg, Cu, F, Zn, Ca, 
K) un antioksidantiem, piemēram, polifenoliem.

Auzu beta-glikāna patēriņš veicina glikozes un 
holesterīna līmeņa pazemināšanos asinīs.

Beta-glikāni 

no auzām 

samazina 

holesterīna 

līmeni asinīs



Ābolu pektīns

Pektīni ir ūdenī šķīstoša uztura šķiedrviela, kam, 
sajaucot ar ūdeni, ir gēlu veidojošs efekts.

Kā uztura šķiedrvielas pektīni nodrošina zarnu 
mikrofloras līdzsvaru, kā arī veicina sāta sajūtu.

Šo dabisko šķiedrvielu lieto arī kā maigu, bet efektīvu 
tīrīšanas līdzekli.

Pektīnu lietošana ēdienreizē samazina glikozes 
līmeņa paaugstināšanos asinīs pēc šīs maltītes.

Pektīni palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni 
asinīs.

Ābolu pektīni 

- maigs, bet 

efektīvs 

tīrīšanas 

līdzeklis



Acerola ķirsis ar augstu C vitamīna saturu

Acerola ir Centrālamerikā dzimušais krūms ar patīkamas garšas 
sarkanajiem ķiršiem.

Acerola ir ārkārtīgi bagāta ar C vitamīnu. 100 g augļu 
(apmēram 20 ķiršu) ir 1677 mg C vitamīna, tātad vairāk nekā 
2000% NRV.

Dažādu 11 augļu salīdzinošā analīze parādīja, ka acerolai bija 
visaugstākā antioksidantu iedarbība.

Tāpēc acerola uzlabo imunitāti. Tas palīdz caurejas, klepus un 
saaukstēšanās ārstēšanā.

Acerola ķirsis kā savelkošs līdzeklis ir noderīgs, lai ārstētu ādas 
plankumus, veicinātu ādas elastību un palīdzētu pie 
gremošanas problēmām.

Acerola augļi 

ar augstu 

dabiskā C 

vitamīna 

saturu



Vilkābele - dabisks līdzeklis gremošanai

Vilkābelei ir mazi, sarkani augļi, kas aug uz kokiem un krūmiem 
un ir sastopami Eiropā, Ziemeļamerikā un Āzijā.

Gadsimtiem ilgi vilkābele tiek izmantota kā augu izcelsmes 
līdzeklis gremošanas problēmu, sirds mazspējas un 
paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai.

Vilkābeles augļi ir galvenā tradicionālās ķīniešu medicīnas 
sastāvdaļa. Silta pēc dabas, skāba un salda aromātā tā 
iedarbojas uz liesu, kuņģi, sirdi un aknām.

Vilkābelei veicina pārtikas pārvietošanos un stimulē  
gremošanas enzīmus, lai mazinātu pārtikas stagnāciju un 
veicinātu gremošanu.

TĶM vilkābele ir arī galvenais līdzeklis, ko lieto aknu 
aptaukošanās ārstēšanā. Tas ir pierādījis efektivitāti holesterīna 
līmeņa pazemināšanā, hipertensijas un sirds  slimību risku 
samazināšanā.

Vilkābele -

satur daudz 

polifenola 

antioksidantu



Imunitātes pastiprinātājs D3 vitamīns

D vitamīns stiprina imunitāti un palīdz novērst elpceļu 
infekcijas bērniem un pieaugušajiem.

D vitamīns ir svarīgs zarnu mikrofloras veselīga līdzsvara 
uzturēšanai un novērš kuņģa-zarnu trakta traucējumus.

Saules gaisma ir efektīvs veids, kā iegūt D vitamīnu, taču 
daudziem cilvēkiem gandrīz visu gadu nav pieejama.

Gados vecākiem cilvēkiem un bērniem ziemā ir absolūti svarīgi 
saņemt D vitamīnu no pārtikas vai uztura bagātinātājiem.

D3 vitamīns (holekalciferols) ir nepieciešams veselīgu kaulu 
veidošanai un uzturēšanai. Tas palīdz absorbēt kalciju un fosforu.

500% D3

vitamīna



Ksilīta dabīgais saldinātājs

Ksilīts ir dabīgs bērza saldinātājs, kas atrodams arī 

daudzos citos augļos un dārzeņos.

Ksilīts neizraisa cukura līmeņa paaugstināšanos 

asinīs, tāpēc cilvēkiem ar cukura diabētu vai 

aptaukošanos tā ir lieliska alternatīva cukuram.

To var arī uzskatīt par svara zaudēšanai draudzīgu 

saldinātāju, jo tas satur par 40% mazāk kaloriju nekā 

cukurs.

Ksilīts baro arī labvēlīgās baktērijas jūsu zarnās, 

darbojoties kā šķīstošā šķiedra un uzlabojot jūsu 

gremošanas sistēmas veselību.

Ksilīts -

dabīgs 

saldinātājs 

no bērza



Ieteicams

Cilvēkiem ar 

zarnu 

disfunkciju, 

aizcietējumiem, 

caureju un 

vēdera 

uzpūšanos

Cilvēki ar 

paaugstinātu 

cukura līmeni 

asinīs, augstu 

holesterīna 

līmeni un 

asinsspiedienu, 

kuriem ir sirds 

slimību risks

Cilvēki, kuriem 

nepieciešama 

ādas, aknu un 

zarnu 

detoksikācija

un aizsardzība

Baltās apkaklītes, 

kas piekopj 

saspringtu, 

mazkustīgu 

dzīvesveidu, 

nesporto un viegli 

pieņemas svarā

Gados vecāki 

cilvēki, kuriem 

ir 

osteoporozes 

un resnās 

zarnas vēža 

risks

Visi bērni, 

kuriem 

jāuzlabo 

imunitāte un 

jānovērš 

sezonālas 

infekcijas



Kopsavilkums un ieteicamā dienas deva

Neto saturs: 96 g (60 tabletes x 1,6 g).

Ieteicamā dienas deva: košļāt 1-3 tabletes 2 reizes

dienā (līdz 6 tabletēm dienā).

6 tabletēs 

Polidekstroze 1500 mg

IM-oligosaharīdi 1488 mg

Ābolu pulveris 1440 mg 

Akāciju sveķi 1140 mg 

Auzu graudu pulveris 600 mg 

Vilkābeles augļu pulveris 546 mg

Acrola augļu ekstrakts

- vitamīns C

288 mg

- 144 mg*

Bukrānu pulveris 78 mg

Vitamīns D3 25 µg (1000 IU)**

*180 % un **500% of NRV (Uzturvielu atsauces vērtība) 6 tabletēs


