
Uzlabo imunitāti & 
atjauno savus 

spēkus ar 
TIENS 

Vigor Shot!



Kā mēs varam atbalstīt 
savu imunitāti?

Kas ir imunitāte un kā tā darbojas?

Jūsu imunitāte ir vairogs, kas 

izveidots, lai aizsargātu jūsu 

organismu no slimībām vai citām 

potenciāli kaitīgiem

ārējiem faktoriem.

Kad tā darbojas pareizi, imūnsistēma 

identificē un uzbrūk draudiem, 

ieskaitot vīrusus, baktērijas

un parazītus.



Kā mēs varam atbalstīt savu imunitāti?

Ēdiet veselīgu pārtiku ar antioksidantiem, 

šķiedrvielām, veselīgiem taukiem un 

vitamīniem no dārzeņiem un augļiem, 

piemēram, citrusaugļiem.

Atbalstiet savu zarnu mikrofloru ar pārtiku, 

kas bagāta ar probiotikām, jo tajā atrodas 

80–90% no jūsu imūnsistēmas.

Katru dienu papildiniet uzturu ar C 

vitamīniem bagātiem produktiem un 

palieliniet devu stresa, ceļojuma vai 

atveseļošanās laikā.

Regulāri vingrojiet un labi izgulieties. Mērķis 

ir gulēt 7-8 stundas un iet gulēt vienā un 

tajā pašā laikā, vislabāk pirms 22:30.



TĶM balstās uz Qi spēka jēdzienu -

dzīvībai svarīgu enerģiju, kas plūst pa visu 

ķermeni un ir nepieciešama dzīvībai.

Qi vitālajai enerģijai jāplūst netraucēti, lai 

organisma orgāni darbotos harmoniski un 

saglabātu jūsu imunitāti.

Jūsu organisma stāvoklis ir atkarīgs no 

imunitātes, lai cīnītos ar infekcijām, attīrītu 

kaitīgos atkritumus un uzturētu līdzsvaru.

TĶM praktiķi izmanto daudzus 

ārstniecības augus un tādas prakses kā 

akupunktūra, lai uzturētu šo iekšējo 

harmoniju un veselīgu Qi plūsmu.

Imunitātes jēdziens Tradicionālajā Ķīniešu Medicīnā



Kad jūs slimojat, jūsu organismā 

izpaudīsies dažādi slimības simptomi, kurus 

TĶM sauc par disharmonijas modeļiem.

Ārstēšana ķīniešu medicīnā tiek izvēlēta, 

ņemot vērā disharmonijas modeļa galveno 

cēloni, nevis simptomus.

Tādēļ ārstēšanas stratēģijas mērķis ir noteikt 

modeļus un papildināt trūkumus vai novērst 

pārmērības.

Lai atjaunotu un uzturētu līdzsvaru, TĶM 

koncentrējas uz mūsu iedzimtā dziedinošā 

spēka mobilizēšanu ar imūnās modulācijas 

palīdzību.

Kā nodrošināt harmoniju un labu veselību?



Citrusaugļos ir daudz vitamīnu, minerālvielu, 

šķiedrvielu un tādu uzturvielu kā 

bioflavonoīdi, kas ir nepieciešami vispārējai 

labsajūtai.

Bioflavonoīdi ir bioloģiski aktīvi augu polifenolu

savienojumi, kas pazīstami ar spēcīgām 

antioksidantu īpašībām.

Citrusaugļu bioflavonoīdi, kas iegūti no 

augļiem ar augstu vit. C saturu, darbojas 

sinerģiski ar vitamīnu, lai neitralizētu brīvos 

radikāļus.

Bioflavonoīdi ir īpaši labvēlīgi jūsu kapilāriem, 

veicinot veselīgu asinsriti, kā arī imūno veselību.

Citrusaugļu bioflavonoīdi kā imūnmodulatori



Žāvētu citrusaugļu mizu (Chen Pi) 

Ķīnā lieto jau izsenis; tomēr tā ir 

vairāk nekā tikai kulinārijas garšviela.

Chen Pi ir dabisku, veselību 

uzlabojošu savienojumu, it īpaši 

antioksiboflavonoīdu un karotinoīdu, 

avots.

Chen Pi ir asa, rūgta garša. Tā iedarbojas 

uz liesas, kuņģa un plaušu meridiāniem.

Chen Pi pielāgo Qi plūsmu, stiprina 

liesu un likvidē krēpas, samazinot 

klepu un diskomfortu plaušās.

Citrusaugļu miza tradicionālajā ķīniešu medicīnā



Rietumu medicīnā citrusaugļu mizu izmantoja 

kā zāles pret klepu un pretvīrusu un 

pretiekaisuma toniku.

Šīs īpašības piemīt noteiktiem 

bioflavonoīdiem, piemēram, nobiletīnam, 

diosmīnam un īpaši hesperidīnam.

Hesperidīns, kas ir galvenais flavonoīds

citrusaugļu mizās, nodrošina imūno reakciju, 

nomācot proinflammatozi citokīnus.

Hesperidīns – Spēcīgs citrusaugļu bioflavonoīds



C vitamīns ir spēcīgs antioksidants, kas 

atbalsta imunitāti un palīdz novērst 

toksīnu izraisītos šūnu bojājumus.

Vairākos pētījumos noskaidrots, ka C 

vitamīns samazina parasto saaukstēšanās 

simptomu ilgumu un smagumu. 

C vitamīns ir ļoti koncentrēts imūnās 

šūnās; tomēr kā antioksidants infekciju 

laikā ātri noārda.

Tas netiek uzglabāts organismā, un tas ir 

jāpapildina ar ikdienas uzturu. Citrusi ir 

lielisks C vitamīna avots.

Vai C vitamīns var mazināt infekcijas?



Spēks un spars ar TIENS Vigor Shot!

TIENS Vigor Shot –

enerģētiska sula, ar Lipo Vit 

C® - liposomālu C 

vitamīnu un CitriSlim® -

koncentrēts augļu 

maisījums



Produkta īpašības

Lipo Vit C®

500 mg 

liposomāli 

iekapsulēta C 

vitamīna

CitriSlim® ar 

Young 

Ponkan 

ekstraktu
Double Nutri

™

eļļas 

mikroemulģ-

ēšanas 

tehnoloģija



Double Nutri™ tehnoloģija

AUGSTĀKĀ BIO-PIEEJAMĪBA

Double Nutri™ - patentēta, eļļas mikroemulģēšanas

tehnoloģija - ļauj aktīvās vielas iekapsulēt ar fosfolipīdu 

liposomām.

- šī tehnoloģija ļauj visas aktīvās sastāvdaļas pārvērst 

liposomāli, mikronizētā un ļoti bioloģiski pieejamā formā 

(daļiņu izmērs 1 ~ 3μm).

- šos mikronizētos aktīvos savienojumus var ātri absorbēt

asinsritē un novirzīt šūnās, neveicot fizisku gremošanu.

- šī revolucionārā tehnoloģija lieliski 

apvieno divfāzu barības vielas un 

pārvērš tās augstas absorbcijas,

spēcīgā augļu dzērienā.

EMULSIFICATION                          ENCAPSULATION 



Lipo Vit C® - liposomāli iekapsulēts C vitamīns

C vitamīns ir spēcīgs antioksidants, kas atbalsta 

imunitāti un palīdz novērst toksīnu izraisītos 

šūnu bojājumus.

Lipo Vit C® - liposomālā tehnoloģija
• palīdz C vitamīnu izvadīt cauri zarnu membrānu, lai 

nodrošinātu augstāku biopieejamību.

• Izmantojot Lipo Vit C® tehnoloģiju, C vitamīns tiek 

norobežots fosfolipīdos, kas veido aizsargājošas 

liposomas.

Liposomas palīdz novērst kuņģa-zarnu trakta 

diskomfortu, kas parasti raksturīgs, lietojot 

tradicionālo C vitamīnu.



Klīniski pārbaudīts



Lipo Vit C® biopieejamības salīdzinājums



JAUNS

PONKĀNS

1. Nenogatavojies Ponkāns satur 170 

reizes (!) vairāk tādu flavonoīdu kā

NOBILETĪNS UN HESPERIDĪNS, 

salīdzinot ar nobriedušiem 

augļiem.

2. Negatavam ponkānam ir ~ 3 reizes

lielākas antioksdanta īpašības kā

nobriedušiem augļiem, un tas ir 2~4 

reizes lielākas nekā citiem augļiem.

Kāds ir negatavā ponkāna noslēpums?

• Radies Ķīnā un Taivānā, Ponkāna

apelsīns ir mandarīnu un pomelo 

hibrīds.

• Ponkānam ir zems cukura līmenis 

un tas ir visbagātākas no visiem 

citrusaugļiem ar organisko barības 

vielu daudzumu
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Jauni ponkāna augļi - citrusaugļu noslēpums



TIENS VIGOR SHOT - paaugstina jūsu imunitāti

=
Vitamīna C 

daudzums 

līdzvērtīgs 10 

citroniem

* Apmēram 50 mg C vitamīna uz 100 g citrona. C vitamīna daudzums šajā produktā ir 500 mg, kas ir 
ekvivalents apmēram 10 citroniem (aprēķināts pēc viena citrona vidējā svara aptuveni 90–120 g).

Hesperidīna

daudzums 

līdzvērtīgs 3 

ponkāna augļiem



Saņem visu to labāko no TIENS Vigor Shot  

nodrošina normālu nervu sistēmas darbību

veicina noguruma un izsīkuma mazināšanu

uzlabo dzelzs uzsūkšanos

veicina normālu kolagēna veidošanos

aizsargā šūnas no brīvo radikāļu bojājumiem

veicina vielmaiņu

atbalsta muskuļu atjaunošanos, samazinot 

sāpes pēc fiziskās slodzes



Ieteicamā dienas deva: 1 paciņa

dienā. Lietot uzreiz vai sajaukt ar 

ūdeni.

Neto svars: 375 ml (15 shots x 25 ml).

25 ml paciņa (dienas 

deva)

*NRV

• CitriSlim® nenobrieduša ponkāna

augļu sula

• Ponkānu augļu ekstrakts

2.5 g

625 mg

-

-

Lipo Vit C® - liposomālais C vitamīns 500 mg 625%

Klīnisko pētījumu 

apstiprinājums

TIENS Vigor Shot kopsavilkums un specifikācijas


