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LABĀS UN SLIKTĀS BAKTĒRIJAS GREMOŠANAS SISTĒMĀ

• Baktērijas var būt labas un sliktas, 

un resnajā zarnā uzkrājas gan 

vienas, gan otras. 

• Sliktās baktērijas veicina slimību 

rašanos.

• Labās baktērijas, kuras sauc arī par 

labvēlīgajām baktērijām, ir veselas 

gremošanas sistēmas pamats. 

• 80% no mūsu imūnsistēmas

atrodas gremošanas traktā, tādēļ 

viegli saprast, kādēļ gremošanas 

sistēmu uzskata par labas veselības 

pamatu. 



ZARNU BAKTĒRIJAS

Daži interesanti fakti par zarnu baktērijām:

• Cilvēka zarnu traktā ir ap 100 

trilijoniem mikroorganismu.

• Starp tām atrodamas ap 500 

dažādu baktēriju sugu.

• Slikto un labo baktēriju attiecība nosaka cilvēka 

vispārējo labsajūtu un veselību. Ideāla attiecība ir –

85 % labo baktēriju un 15% slikto.

• Viens no darbiem, ko veic labās baktērijas, ir slikto 

baktēriju vairošanās kontrolēšana. 



TIENS DIGEST tabletes Saskaņā ar ķīniešu tautas medicīnas 

atziņām, vesela gremošanas sistēma 

garantē visa organisma veselību.

Sliktu ēšanas ieradumu un 

pārmērīga stresa dēļ, cilvēkiem 

rodas dažādi gremošanas 

traucējumi.

Tādēļ TIENS ir radījis Digest tabletes 

– dabīgu uztura bagātinātāju, kas 

veicina pienācīgu gremošanas 

sistēmas darbību.



TIENS DIGEST tabletes
Dārzeņu celuloze

Ābolu pektīns

Inulīns

LinsēklasAnīss

Bifido baktērijas

Lactobacillus 

acidophilus



ZINC and its influence on human bodyDĀRZEŅU CELULOZE

• Dārzeņu celuloze ir šķiedrviela.

• Visas šķiedrvielas ir svarīga uztura 

sastāvdaļas.

• Vairums no tām nesatur kalorijas.



ZINC and its influence on human bodyPECTĪNI

• Pektīni ir ūdenī šķīstoša diētiska šķiedrviela, kas 

sajaucoties ar ūdeni, rada želejai līdzīgu masu.

• Pektīni līdzsvaro zarnu trakta darbību, kā arī rada 

sāta sajūtu. 

• Šī dabīgā šķiedrviela maigi, bet efektīvi 

attīra zarnu traktu.

• Uzņemot pektīnus ar ēdienu, pēc maltītes 

samazinās glikozes līmenis asinīs. 

• Pektīni palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni 

asinīs. 



INULĪNS

• Inulīns ir šķīstoša augu šķiedrviela, kura lielā 

daudzumā atrodama cigoriņos, kviešos, 

sīpolos, banānos, sparģeļos un 

topinambūros.

• Tas ir ogļhidrātu veids – oligosaharīds, tā 

ķīmisko sastāvu veido vairāku vienkāršu 

cukuru savienojums – fruktāns. Šis 

savienojums padara inulīnu par 

nesagremojamu prebiotiķi, kurš iziet caur 

cilvēka tievajām un resnajām zarnām un 

neuzsūcas.

• Šī procesa laikā inulīns dabīgi fermentē un 

baro zarnu mikrofloru (baktērijas un 

mikroorganismus, tai skaitā bifido

baktērijas). 

• Inulīns, kas atrodas cigoriņos, veicina 

normālu zarnu darbību un vēdera izeju. 



LINSĒKLAS

• Linsēklas ir viens no vispopulārākajiem tautas 

medicīnā lietotajiem līdzekļiem. 

• To sastāvā ir daudzas vērtīgas vielas: 

✓ nepiesātinātās taukskābes - «labie» tauki, kas 

labvēlīgi iedarbojas uz sirdsdarbību. Vienā 

ēdamkarotē maltu linsēklu ietilpst apmēram 

1,8 grami augu omega-3 taukskābju;

✓ šķīstošas un nešķīstošas šķiedrvielas;

✓ viegli sagremojami proteīni;

✓ vitamīni B1 un B6 , kuri veicina proteīnu un 

glikogēnu metabolismu;

✓ magnijs un kalcijs nodrošina pienācīgu 

gremošanas enzīmu darbību;

✓ dzelzs un cinks (veicina pareizu ogļhidrātu un 

taukskābju pārstrādāšanu);

✓ lecitīns – holīns nodrošina pienācīgu lipīdu 

pārstrādāšanu. 



LINSĒKLAS

Pateicoties vairākām vērtīgām 

sastāvdaļām linsēklas:

• palīdz uzturēt veselu sirdi, 

• regulē hormonu aktivitāti,

• nodrošina antioksidantu iedarbību.

Kā ārstniecības augu, linsēklas izmanto 

kā gastroprotektīvs līdzeklis, kas mazina 

gremošanas sistēmas slimības. lai 

pasargātu gremošanas sistēmu un 

novērstu tās traucējumus. 

Linsēklas izmanto arī, lai veicinātu 

gremošanas un zarnu trakta darbību. 



ZINC and its influence on human body
ANĪSS

Anīsu jau sen izmanto kā ārstniecības augu, 

garšaugu, garšvielu un smaržu. To audzē Ēģiptē 

jau vismaz 4000 gadu. Ieraksti par tā diurētisko 

iedarbību un palīdzību gremošanas problēmu un 

zobu sāpju gadījumos ir atrodami jau senajos 

rakstos. Arī Senās Grieķijas vēsturē ir gadījumi, kad 

anīss lietots elpošanas atvieglošanai, slāpju 

remdēšanai un arī kā urīndzenošs līdzeklis. Anīsa
eļļa tiek izmantota komerciāli kopš 1800. gadiem.

Anīss ir augs, kas : 

• veicina gremošanu;

• atvieglo zarnu spazmas;

• mazina rīkles kairinājumu.



Dārzeņu celuloze

Inulīns

Ābolu pektīns

Linsēklas (Linum usitatissimum)

Bifido baktērijas

Lactobacillus acidophilus

Anīsa augļi (Pimpinella anisum)

6 tabletēs

720 mg

672 mg

576 mg

240 mg

60 mg x 109 CFU

60 mg x 109 CFU

72 mg

Aktīvās sastāvdaļas:

Iepakojums:
90 tabletes

Ieteicamā dienas deva:
2 tabletes 3 reizes dienā pēc 
maltītes

TIENS DIGEST tabletes



ATBALSTS tavai 
GREMOŠANAS SISTĒMAI!


