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ZINC and its influence on human bodyPREČO JE SPÁNOK DÔLEŽITÝ

• Spánok ovplyvňuje naše emócie, reakcie
a zaručuje dobré zdravie. 

• Po dobrom spánku dokážete jasne myslieť, 
rýchlo reagovať a máte dobrú náladu.  

• Počas spánku:
• ľudské telo eliminuje toxíny; 
• regenerujú sa bunky mozgu a kožného 

tkaniva; 
• uvoľňujú sa dôležité hormóny;
• mozog  prehodnocuje a ukladá 

spomienky a spracúva neuveriteľné 
množstvo informácií získaných počas dňa. 
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Nespavosť (insomnia) 

je porucha spánku charakterizovaná 
pretrvávajúcimi ťažkosťami zaspať alebo 
prespať celú noc.

Nespavosťou trpí približne 30 % európskej 
populácie.

NESPAVOSŤ
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• Dokonca aj krátkodobá nespavosť vedie k únave, bolestiam hlavy, žalúdočno-
črevným problémom, podráždenosti, problémom so sústredením - fungujeme 
menej efektívne, robíme viac chýb a sme menej kreatívni.

• Poruchy spánku najčastejšie zapríčiňuje stres a chronický stres zvyšuje riziko 
vzniku mnohých závažných chorôb, napr. vysokého krvného tlaku a srdcových 
chorôb. 

PORUCHY SPÁNKU



ZINC and its influence on human bodyTRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA

Pohľad tradičnej čínskej medicíny:

spánok úzko súvisí so srdcom a Shen (duchom).

K poruchám srdca a shen (šen) často prispievajú 
tri hlavné meridiánové systémy: 

- systém pečene môže byť narušený nadmerným 
stresom a/alebo hnevom, mastnými jedlami a alkoholom;

- systém sleziny zaťažuje na živiny chudobná strava, jedenie neskoro večer            
a prehnaná ustarostenosť a premýšľanie;

- systém obličiek zaťažuje nervozita, strach, prepracovanosť, samotný 
nedostatok spánku a nadmerná sexuálna aktivita.  
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Koľko hodín by sme mali spať?
• Je to individuálne. 
• Všeobecne počet hodín závisí od veku, zdravotného a emočného stavu, atď.

bábätká deti tínedžeri dospelí starí ľudia

počet hodín
spánku

DĹŽKA SPÁNKU



ZINC and its influence on human bodyDÔSLEDKY NESPAVOSTI

Ak nemáte dobrý spánok:

• ste neustále unavení, 
• zaspávate počas dňa, 
• máte problém sústrediť sa, 
• je pre vás ťažké rozhodovať sa, 
• cítite sa deprimovane,
• ste náchylnejší na vysoký krvný tlak, diabetes a nadváhu. 
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Ľudské správanie je možné rozdeliť do dvoch fáz:
 čas spánku
 čas bdenia

Riadi ho:
 homeostatická regulácia: reguluje trvanie jednotlivých fáz
 chronobiologická regulácia: reguluje, kedy máme spať (noc) a kedy bdieť (deň)

CYKLUS SPÁNKU A BDENIA

Čas spánku Čas bdenia

stimulácia spánku hlboký spánok Maximálna aktivitastimulácia prebudenia
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Radosť z kvalitného spánku po celú noc!
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TIENS Sleeping Duo 
je riešením pre všetkých, ktorých životy sú
plné stresu a ktorí majú ťažkosti so zaspávaním.

Je dôležité zdôrazniť, že ani pri dlhodobom
užívaní nespôsobuje závislosť.

TIENS SLEEPING DUO
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TIENS Sleeping Duo

Inovatívny dvojvrstvový výživový doplnok s novou 
technológiou inteligentného uvoľňovania. 

TIENS SLEEPING DUO
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MECHANIZMUS

1. vrstva: okamžité uvoľnenie - navodzuje spánok

2. vrstva: postupné uvoľňovanie - zmierňuje nočné budenie, 

predlžuje spánok,   
zlepšuje kvalitu spánku.

TIENS SLEEPING DUO
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ZLOŽENIE

Vrstva 1: okamžité uvoľnenie
Melatonín….………………………...…............1 mg

Vrstva 2: postupné uvoľňovanie
Výťažok z mučenky...……………….….…..100 mg
Výťažok z valeriány..…………............….100 mg
GABA...…….………………………............….100 mg 
Výťažok zo slncovky kalifornskej……..…50 mg
Vitamín B3…..….…………………................16 mg (100% RVH*)

Vitamín B6………………………................…1,4 mg (100% RVH*)

*RVH: Referenčná výživová hodnota

TIENS SLEEPING DUO
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ZLOŽENIE

1. vrstva: 

• okamžitý účinok
• melatonín skracuje čas zaspávania

2. vrstva: 

• predĺžený účinok
• synergická formula
• zložky predlžujú trvanie spánku a zlepšujú jeho 

kvalitu 

TIENS SLEEPING DUO
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MELATONÍN

Látka produkovaná epifýzou v mozgu.

Reguluje cyklus spánku a bdenia synchronizáciou 
vnútorných biologických hodín tela s cyklom dňa 
a noci a dáva nám vedieť, kedy je čas ísť spať a kedy  
vstávať /byť hore.

Tma: spúšťa tvorbu melatonínu → navodzuje ospalosť

Svetlo: brzdí tvorbu melatonínu → spúšťa proces prebúdzania

TIENS SLEEPING DUO
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GABA

 Kyselina gama-aminomaslová je hlavným inhibičným
neurotransmiterom centrálneho nervového systému.

 Vysiela signály neurónom, aby spomalili alebo zastavili svoje prenosy. 
Tento mechanizmus pomáha regulovať nervové bunky tela. 1

 Aktivácia GABA receptorov je rozhodujúca pre iniciovanie a udržanie 
spánku.1

1 "GABA mechanisms and sleep." Gottesmann C. Neuroscience. 2002;111(2):231-9.

TIENS SLEEPING DUO
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GABA
Vek, nevyvážená strava, nedostatok vitamínov D a B6 a vysoká hladina                                        
stresu a úzkosti vedú k nízkym hladinám GABA, čo ovplyvňuje schopnosť                                 
zaspať a znižuje kvalitu spánku. 

človek s normálnym spánkom človek trpiaci nespavosťou

TIENS SLEEPING DUO
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Valeriána lekárska

• Valeriána sa už tisícky rokov v Európe               
a v Ázii používa ako sedatívum. Ľudia           
na celom svete ju užívajú v prípade  
ťažkostí s nespavosťou a úzkosťou.

• Mechanizmus pôsobenia:
1) Jeho hlavná aktívna zložka kyselina 

valérová aktivuje uvoľňovanie GABA

2) Zvýšenie koncentrácie GABA znižuje       
aktivitu centrálneho nervového 
systému

3) Kvalitný spánok

• Prispieva ku zdravému spánku.

TIENS SLEEPING DUO
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Slncovka kalifornská

• Slncovku kalifornskú (Eschscholzia
californica), známu taktiež ako kalifornský 
mak, využíva v tradičnej medicíne mnoho 
rôznych kultúr. 

• Obsahuje vitamíny C a E, nenasýtené 
mastné kyseliny, horčík a soli železa. 

• Vedecký výskum potvrdzuje, že slncovka
kalifornská prispieva k uvoľneniu                   
a zlepšuje kvalitu prirodzeného spánku.

• Slncovka kalifornská vám pomáha v kľude 
zvládať stres zaneprázdneného životného 
štýlu.

TIENS SLEEPING DUO
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Mučenka

• Mučenka (Passiflorae herba) rastie              
v tropických lesoch Južnej Ameriky. 

• Obsahuje pestrú škálu flavonoidov
a alkaloidov. 

• Pôsobí sedatívne a pomáha navodiť stav 
uvoľnenia a prirodzeného spánku, tak 
pôsobí v synergii s GABA.

• Mučenka pomáha sa ukľudniť po hádke 
alebo vzrušení či šoku.

• Odporúča sa ľuďom, ktorí sa cítia slabí 
a vyčerpaní, zvyšuje odolnosť tela voči 
stresu.

TIENS SLEEPING DUO
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Vitamín B3 (niacín)

• GABA sama o sebe nedokáže prekonať 
bariéru medzi krvným obehom a mozgom

• Vitamín B3 aktivuje GABA receptory -> 
prenesie GABA cez túto bariéru a tak jej 
umožní sa dostať do mozgu

• Vitamín B3 prispieva k normálnemu 
fungovaniu nervového systému a napomáha 
znižovať únavu a vyčerpanie

Vitamín B6

• Nevyhnutný pre syntézu GABA
• Prispieva k normálnemu fungovaniu 

nervového systému a k zníženiu únavy          
a vyčerpania

• Podporuje reguláciu hormonálnej aktivity

TIENS SLEEPING DUO
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VÝHODY

• Inovatívna dvojvrstvová tableta.

• Vysoká koncentrácia účinných látok v jednej tablete. 

• Jedinečné trojité pôsobenie zložiek ako melatonín, kyselina gama-
amino maslová (GABA), valeriána, mučenka, slncovka kalifornská               
a vitamíny B3 a B6:  

 urýchľuje zaspanie,

 predlžuje dobu spánku,

 zlepšuje kvalitu spánku. 

• Dávka melatonínu: 1 mg

• Priamy zdroj GABA

• Synergické zloženie: tradičné byliny + GABA + vitamíny B3 A B6

TIENS SLEEPING DUO



ZDRAVÝ SPÁNOK 
PRE KVALITNÝ ŽIVOT


