
TIENS SPIRULINA



SPIRULINA – ČO JE TO?

.

• Spirulina je zeleno-modrá riasa 

• Prvýkrát sa na Zemi objavila zhruba pred 3,5 
miliardami rokov a patrí medzi najstaršie formy 
života na planéte. 

• Je prirodzene prítomná v plytkých jazerách 
s vysokým pH a vysokou salinitou
– v jazere Chenghai v provincii Yunnan v Číne

• Riasa Spirulina je veľmi citlivá na prítomnosť 
ťažkých kovov, preto rastie len v lokalitách 
bez znečistenia. 



ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE O SPIRULINE

.

• V roku 1974 bola spirulina na Konferencii o potravinách 

Spojenej organizácie národov vyhlásená za potravinu 

budúcnosti s označením superpotravina.

• Koncom 80. a začiatkom 90. rokov 20. storočia 

NASA a Európska vesmírna agentúra začali zahŕňať 

spirulinu do stravy pre kozmonautov počas dlhodobých 

vesmírnych misií. 

• V roku 1986 bola spirulina použitá pri liečbe ožiarením 

po čerbobyľskej katastrofe.  

• Svetová organizácia zdravia (WHO) považuje spirulinu

za potravinu ideálnu pre udržiavanie zdravia.  

• Národné a medzinárodné inštitúcie a mimovládne 

organizácie tiež používajú spirulinu na boj s podvýživou 

v rozvojových krajinách. 

• Táto mikroskopická riasa pozostáva z vysoko 

stráviteľných proteínov, antioxidantov, karotenoidov, 

uhľohydrátov, esenciálnych mastných kyselín, 

vitamínov a minerálov. Vďaka tomu je spirulina

nenahraditeľným doplnkom stravy 21. storočia.



ÚČINNÉ ZLOŽKY

.

• Proteíny – ľahko stráviteľné 55% - 70%

• Polysacharidy - glukosamín, glykogén

• Mikro- a makro-elementy - železo, fosfor, draslík, vápnik, 
zinok, selén, chróm, meď

• Vitamíny – skupiny B: B1, B2, B6, B12, C, D a E

• Nenasýtené mastné kyseliny - 8 esenciálnych a 10 ne-
esenciálnych mastných kyselín, GLA – kyselina gama-
linolenová, nukleové kyseliny RNA & DNA, kyselina 
linolová, kyselina arachidonová

• Pigmenty - karotenoidy, chlorofyll, xantophyly a fytocyanín

• Spirulina neobsahuje toxické zlúčeniny, ktoré produkujú  
iné cyanobaktérie (sinice)

• Bunkové steny spiruliny neobsahujú celulózu, preto je jej 
obsah ľahko vstrebateľný - medzi 85% až 95%.



BENEFITY

One package lasts up to 6 times
longer

Enriched with soybean oil

Leaves no after taste of garlic

• Získava sa z jazera Chenghai v provincii Yunnan
v Číne – z čistej oblasti bez znečistenia 

• Hypoalergénna

• Bez GMO 

• Bohatý obsah proteínov, kyseliny gama-
linolenovej (GLA), vitamínov a minerálov

• Ideálny výživový doplnok pre vegetariánov 
a vegánov, starších ľudí, pre osoby                          
v rekonvalescencii a pre ľudí so stravou 
s nízkym obsahom proteínov

• Vyrábaná v súlade so smernicami ISO a HACCP



ÚČINKY MODRO-ZELENEJ RIASY SPIRULINY

.

 Posilňuje schopnosť tela neutralizovať voľné radikály

 Zvyšuje celkovú odolnosť organizmu v obdobiach zmien 

 Zrýchľuje metabolizmus, pomáha pri udržiavaní hmotnosti a pri cvičení 

 Pomáha ľahšie prekonať jarné alergie 



.

 Podporuje  tvorbu krvných buniek v kostnej dreni;

 Zlepšuje rovnováhu črevnej flóry a prispieva k upokojeniu symptómov žalúdočno-

črevných porúch;

 Zlepšuje stav pleti a slizníc;

 Používa  sa v kozmetológii vo forme masky na regeneráciu, spevnenie a omladenie 

pleti.

 Vďaka vysokému obsahu výživných zložiek ide o dokonalý výživový doplnok 

pre vegetariánov a vegánov, starších ľudí, osoby v rekonvalescencii a ľudí so stravou 

s nízkym obsahom proteínov.

ÚČINKY MODRO-ZELENEJ RIASY SPIRULINY



TIENS SPIRULINA - POUŽÍVATELIA

Ženy túžiace udržať si mladú a krásnu pleť 

Ľudia, ktorí chcú byť aktívni a fit

Ľudia, ktorí chcú cvičiť a udržiavať si 

hmotnosť 



TIENS SPIRULINA

Zdroj množstva esenciálnych živín  

TIENS SPIRULINA



TIENS SPIRULINA

Podporuje imunitný systém

TIENS SPIRULINA



TIENS SPIRULINA

Zvyšuje vytrvalosť a výkonnosť 

TIENS SPIRULINA



TIENS SPIRULINA

Pomáha zmierňovať prejavy únavy 

TIENS SPIRULINA



Aktívne zložky v kapsule:

Obsah
100 kapsúl

Dávkovanie
2 kapsuly dva až trikrát denne, 
zapiť pohárom vody

v 6 kapsulách

Sušená spirula 

vo forme prášku 

1500 mg

TIENS SPIRULINA



STARAJTE SA O SVOJE 

ZDRAVIE S TIENS!


