
TIENS GLOW
kolagēns

Atjaunojiet savu skaistumu un enerģiju



Ādas uzbūve

Āda ir ķermeņa lielākais ārējais orgāns. Tas nodrošina 
barjeru starp ķermeņa svarīgākajiem orgāniem, 
muskuļiem, audiem un skeleta sistēmu un ārpasauli.

Ādai ir 2 galvenie slāņi, zem tiem ir zemādas tauku 
slānis.

1. Epiderma ir ādas augšējais slānis. Tas ir vienīgais 
slānis, kas ir redzams. Epiderma nepārtraukti izdala 
atmirušās ādas šūnas no augšējā slāņa un aizstāj tās 
ar jaunām veselām šūnām, kas veidojas apakšējos 
slāņos

2. Dermā ir kolagēns un elastīns, tas arī palīdz 
atbalstīt redzamās ādas struktūru.

Epiderma

Derma

Zemādas 

slānis



KAS NOTIEK AR ĀDAU PĒC 25 GADU VECUMA?

Pēc kritiskā 25 gadu vecuma, visu sieviešu 
fizioloģiskais stāvoklis pasliktinās. Āda, ar ko 
kādreiz lepojāties, tagad ir novecojusi, un 
novecošana notiek strauji, ko izraisa jūsu 
vecuma izraisītais kolagēna zudums un 
oksidatīvais stress ikdienas dzīvē.

KĀ TAS IZPAUŽAS?

PARĀDĀS PIRMĀS 

KRUNCIŅAS 

ZŪD ĀDAS ELASTĪGUMS

NAGI PALIEK TRAUSLI



KĀPĒC JŪSU ĀDAI NOVECO?

• Ādas novecošanos izraisa dabiska novecošanās un 
vides faktori.

• saules gaisma izraisa lielas izmaiņas mūsu ādā.

• Ar vecumu ādas atjaunošanās ir grūtāka, atjaunošanas 
mehānismi nolietojas un antioksidantu līmenis 
samazinās.



KĀ ATJAUNOT ĀDU?

Jūs varat aizkavēt izmaiņas, kas saistītas ar novecošanos:

izmantojot sauļošanās 
līdzekļus

labi izguļoties ēdot zaļumusdzerot ūdeni lietojot kolagēnu



KAS IR KOLAGĒNS?

• Kolagēns ir visizplatītākais proteīns cilvēka organismā. Tas ir 
visu saistaudu galvenā sastāvdaļa, un tas nodrošina 
muskuļu un skeleta sistēmas infrastruktūru un ir galvenais 
ādas strukturālais elements.

• Tas veido 100% mūsu ādas audu, cīpslu, kapilāru un saišu. 
Turklāt tas ir daudz kaulu audos, skrimšļos, radzenēs un 
matu folikulās.

• Kolagēna peptīdi ir hidrolizēta kolagēna forma.

• Rousselot Peptan sastāvdaļas ir unikāli, augstas tīrības 
pakāpes bioaktīvi kolagēna peptīdi.



KĀ PAMANĪT
KOLAGĀNA 

RAŽOŠANAS 
TRŪKUMU?

Lai iegūtu maksimālu efektivitāti, lietojiet Peptan - zivju kolagēna peptīdus.

Ir zinātniski pierādīts, ka peptāna kolagēna peptīdi ir spēcīga 
pretnovecošanās sastāvdaļa, kas veicina ādas elastību, tvirtumu un 
mitrināšanu.

Nesenais franču klīniskais pētījums rāda, ka Peptan zivju kolagēna peptīdi 
veicina kolagēna veidošanos dermas dziļākajos slāņos, tādējādi uzlabojot 
ādas kolagēna tīklu no iekšpuses, samazinot kolagēna sadrumstalotību par 
18% tikai viena mēneša laikā un 31% pēc trim mēnešiem. Tas veicina 
elastīgāku un jaunāku ādu. Iepriekšējie Japānas un Francijas klīniskie 
pētījumi atklāja, ka Peptāna kolagēna peptīdi pēc astoņām nedēļām var 
palielināt ādas mitrināšanas līmeni par 28%, samazināt grumbu veidošanos 
un palielināt ādas elastību par 19% 12 nedēļu laikā



KOLAGĒNA GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS

1. SKAISTUMS NO IEKŠIENES

• Palielina ādas kolagēnu, lai āda izskatītos jaunāka

• 2. VESELĪGA NOVECOŠANĀS:

Osteoartrīta, osteopēnijas un sarkopēnijas ietekmes novēršana;

• Mobilitātes/muskuļu un skeleta veselība:   

- locītavu, muskuļu un kaulu veselības veicināšana

3. SPORTS UN VESELĪGS UZTURS:

Atbalsta muskuļu atjaunošanos un palīdz uzlabot sportisko sniegumu un locītavu 
veselību

4. SVARA KONTROLE:

• Nodrošina sāta sajūtu



TIENS GLOW 
GALVENĀS 
AKTĪVĀS 

SASTĀVDAĻAS

Svaigā žeņšeņa 
ekstrakts

Zivju kolagēna 
peptīdi

Manuka medus Violetais 
burkāns



ZIVJU KOLAGENA PEPTĪDI 
KĀ SKAISTUMU 
PASTIPRINĀTĀJS

• Uzlabo ādas mitrināšanu

• Samazina grumbas

• Palīdz aizkavēt fotonovecošanos

Zivju kolagēns uzlabo ādas kolagēna 
blīvumu un veicina ādas mitrināšanu!



ZIVJU KOLAGENA PEPTĪDI
• Izgatavots no dabiski audzētām jūras zivīm

• Unikāla tehnika: īpaši mazas molekulas

• Augstas kvalitātes ar lielisku bioloģisko pieejamību

• 100% dabīgas sastāvdaļas

• Nesatur konservantus, šķīdinātājus, sastāvdaļas, kas nav 

ĢMO

• Ilgtspējīga prakse

• Halal, ISO, HACCP, Kosher sertifikācija

Peptāna zivju kolagēns tiek ražots, izmantojot unikālu hidrolīzes procesu, 
Piedāvājot 2000 DA mazu molekulu peptīdus ar vislabāko bioloģisko pieejamību!



SVAIGĀ INGVERA EKSTRAKTS KĀ ENERĢIJAS 
PASTIPRINĀTĀJS

• Novērš nogurumu

• Uzlabo mentālo koncentrāciju

• Pastiprina imunitāti



AUGSTAS KVALITĀTES SVAIGAIS 
ŽEŅŠEŅS
(Panax žeņšeņs C. A. Meyer) no Changbai kalna, kas ir 
viens no labākajiem žeņšeņa ražošanas avotiem visā 
pasaulē, satur bagātīgus alkaloīdus ar augstu 
antioksidantu spēju. Kopš seniem laikiem to uzskata 
par vienu no vērtīgākajiem adaptogēniem, kas var 
palielināt organisma enerģiju.

In vitro tests: antioksidācija, mitohondriju aktivitātes 
veicināšana

In vivo tests: pret nogurumu un garīgās fokusa 
uzlabošanai



KAS IR
ADAPTOGĒNI?

• Netoksiski augi
• Palīdz pretoties stresam (fiziskam, ķīmiskam 

vai bioloģiskam)
• Uzlabo vai atjauno organisma homeostāzi
• Bieži vien augu izcelsmes sastāvdaļas tika 

izmantotas tradicionālajā austrumu medicīnā

Šī gadsimta karstākais adaptogēns: 

ŽEŅŠEŅS



ADAPTOGĒNU SPĒKS

Adaptogēni ir augi vai saknes, kas palīdz 
organismam pretoties visu veidu fiziskiem, 
ķīmiskiem vai bioloģiskiem stresa faktoriem.

Lai gan termins "adaptogēns" tika izgudrots 
pagājušā gadsimta 40. gados, daudziem 
adaptogēniem ir sena lietošanas vēsture, kas 
aizsākās tūkstošiem gadu atpakaļ. Lielākā daļa 
adaptogēnu tika izmantoti Indijas Ayuverda un 
tradicionālajā ķīniešu medicīnā (TCM).



PloS one 8.4 (2013): e61271.

KĀPĒC ŽEŅŠEŅS IR 
DABAS ENERĢIJAS 
PASTIPRINĀTĀJS?

Ir vairāk nekā 40 tūkstoši zinātnisku pētījumu, kas 
pētīja žeņšeņa enerģiju palielinošo vai nogurumu 
kavējošo iedarbību. Klīniskais pētījums parādīja, 
ka žeņšeņa uzņemšana (1 g ~ 2 g dienā) 
ievērojami samazināja nogurumu subjektiem pēc 
4 nedēļām, un antioksidantu līmenis uzlabojās arī 
lietojot žeņšeņa uztura bagātinātājus.
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5 reizes vairāk alkaloīdu nekā sarkanā 
žeņšeņa ekstrakts, 1,5 reizes vairāk 
alkaloīdu nekā baltā žeņšeņa ekstrakts

Uzglabāša zemā temperatūrā tiek izmantots, lai simulētu vairāk žeņšeņā 
ražoto sekundāro metabolītu (alkoaloīdu).

SVAIGAIS ŽEŅŠEŅA EKSTRAKTS SATUR

Svaigā žeņšeņa 
ekstrakts

Sarkanais 
žeņšeņs

Baltais žeņšeņs



Biol. Pharm. Bull. 32(6) 1069—1074 (2009)

LĪDZ 1270% AUGSTĀKA 
BIOPIEEJAMĪBA!

MIKRO-EMULSIFIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJA 
palielina žeņšeņa un ginsenozīda bioaktīvos
savienojumus



Manukas medu no Manukas zieda savāc 
bites. Tā krāsa ir tumšāka par parasto 
medu. Tam ir īpašs aromāts un garša 
saldāka par parasto medu.

VAIRĀKI IEGUVUMI VESELĪBAI

1. IMUNITĀTES UZLABOŠANA

2. ANTI-BAKTERIĀLA IEDARBĪBA

3. GREMOŠANAS VESELĪBA

AKTĪVIE SAVIENOJUMI:fenolskābes, 
flavonoīdi, dihidroksiacetons (DHA), 
metilglioksāls (MGO), glikoksāls (GO)

MANUKA MEDUS



VIOLETAIS BURKĀNS
Violets burkāns ir mūsdienu burkāna priekštecis. Tas 
satur vairāk barības vielu, salīdzinot ar parasto apelsīnu 
burkānu.

Burkānu ietekme uz veselību:
1. acu veselība
2. sirds un asinsvadu veselība
3. antioksidāts
4. ādas skaistums

Violetajam burkānam ir ekskluzīvs vērtīgais antocianidīns-
cianidīns, kas palīdz uzlabot kapilāru cirkulāciju, novērš UV 
bojājumus un samazina oksidatīvo stresu acīs.

Tas satur arī β-karotīnu, kas organismā var pārvērsties par A 
vitamīnu ar spēcīgu antioksidantu spēju, kas dod labumu 
makulas veselībai.



ŪDENĪ UN EĻĻĀ
šķīstošas sastāvdaļas mikronu 

daļiņās

Jauna, dubultā NUTRI2 ™ tehnoloģija, ko izmanto, lai izstrādātu TIENS Glow Collagen, 

veiksmīgi apvieno ūdenī šķīstošās un eļļā šķīstošās barības vielas kopā ar dabīgo augu 

ekstraktu un funkcionālajām sastāvdaļām.

Šī patentētā mikroemulģēšanas tehnoloģija ļauj mikronizēt aktīvās sastāvdaļas līdz 

funkcionālajiem daļiņu izmēriem 1 ~ 3μm, kas nodrošina lielisku, ātru uzsūkšanos bez 

nepieciešamības pēc fiziskas gremošanas organismā. Pateicoties tam, TIENS Glow Collagen

aktīvo sastāvdaļu bioloģiskā pieejamība ir ievērojami palielināta, nodrošinot vislabāko barības 

vielu uzsūkšanos.

Bez nepieciešamības pēc fiziskas gremošanas organismā.
Ātri uzsūcas!

JAUNA PATENTU TEHNOLOĢIJA



Sievietēm un vīriešiem, kuri vēlas:
• saglabāt veselīgu ādas izskatu;
• lai būtu spēcīgi kauli un locītavas;
• novērstu matu izkrišanu 
• novērstu nagu bojājumus un saglabātu tos 

stingrus 
• atbalsts tauku dedzināšanai un muskuļu masas 

palielināšanu
• paaugstināts enerģijas līmenis
• palielināt antioksidantu uzņemšanu
• uzlabot viņu imunitāti

PIEMĒROTS …



LIETOŠANA

Neto saturs: 225 ml (15 paciņas x 15 ml).

Ieteicamā dienas deva

1 paciņu dienā, tūlīt pēc atvēršanas, vai, pēc nepieciešamības, 
sajauciet ar ūdeni. Nepārsniedziet ieteicamo dienas devu. 
Nelietojiet uztura bagātinātājus kā daudzveidīgu uztura aizstājēju. 
Svarīgs ir veselīgs dzīvesveids un sabalansēts uzturs.

15 ml (ieteicamā dienas 
deva) 

Zivju kolagēna peptīdi 2500 mg

Svaigā žeņšeņa ekstrakts 835 mg

Manuka medus nektārs 100 mg

Violetais burkāns un citrona sula 90 mg



TIENS GLOW | KOLAGĒNS
RAŽO SAVU KOLAGĒNU DIENU NO DIENAS


