
TIENS 

KARDI 

Olej z krillu - produkt, 

ktorý podporí vaše zdravie 

a posunie vaše podnikanie 

na celkom novú úroveň 



Omega-3 mastné kyseliny patria 

medzi esenciálne mastné kyseliny 

(EFA). 

Obzvlášť cenné omega-3 mastné 

kyseliny sú EPA (kyselina 

eikosapentaenová) a DHA (kyselina 

dokosahexaenová). 

Ľudské telo nedokáže vytvárať tieto 

mastné kyseliny, ich nedostatok 

môže viesť k rôznym ťažkostiam         

a chorobám. 

Keďže ich ľudské telo nedokáže 

vytvárať, v záujme zdravia je 

potrebné ich konzumovať.  

Esenciálne Omega-3 



Čo  

je krill? 



Krill sú drobné, krevetám podobné, 

polopriesvitné kôrovce, ktoré sa                  

v hojnom množstve vyskytujú                       

v niektorých oceánoch našej planéty, 

najmä v Antarktickom. 

Vráskavce a veľryby, obrovské 

inteligentné cicavce, sa živia prevažne 

krillom. 

Krill 

Krill sa zbiera ako zdroj potravy od roku 

1800, možno aj skôr, v Japonsku, kde je 

cenený ako delikatesa.  

Dnes je krill považovaný za nový               

a účinný zdroj morských omega-3 

mastných kyselín, ktoré prinášajú 

mnohoraké zdravotné výhody. 



TIENS Omega-3 olej z krillu? 



Prečo TIENS Olej z krillu? 

Účinnejšie  
Omega-3 

Omega-3 

Fosfolipidy 

Rýchlejšie a ľahšie 

vstrebateľné 

Príjemný zdroj 
Omega-3 

Bez rybacej 

pachuti 

100% prírodný   
a bez znečistenia  

Olej z 

antarktického krillu  

je najčistejší zdroj 

morskej omega-3 

na svete  

Udržateľný zdroj 
Omega-3 

Ekologický zber 
 

Certifikát Marine 

Stewardship 

Council (Rady pre 

správu morí) 



Jedinečnosť TIENS KARDI 

Oleja z krillu spočíva v tom,  

že poskytuje omega-3 mastné 

kyseliny vo forme fosfolipidov.  

Fosfolipidy tvoria štrukturálny 

základ bunkových membrán          

v našom tele. 

TIENS olej z krillu vie ľudské 

telo ľahko identifikovať, 

spracovať a využiť. 

Vďaka tomu nižšia 

dávka TIENS KARDI 

Oleja z krillu prinesie 

lepšie výsledky ako 

tradičné zdroje omega-3 

z rýb. 

Rýchlejšia a ľahšia vstrebateľnosť  

100% Triglyceridy 100% Fosfolipidy  



Rybí olej 

Cieľom sú bunkové membrány  

CIRKULÁCIA 
ZAČLENENIE          

DO MEMBRÁN 
TYP OLEJA 

Olej z krillu 

Pečeň 

Oči 

Červené krvinky Kĺby 

Ďalšie tkanivá 

Srdce Centrálny 
nervový 
systém 

Fosfolipidy  

sú účinnejšie 



Nie všetky omega-3 sú rovnaké 

V dokonalom svete 

by sme boli schopní 

získať všetky 

omega-3, ktoré 

potrebujeme, 

konzumáciou rýb. 

KONTAMINÁCIA 

Konzumáciou rybieho oleja sa vystavujete vysokým 

dávkam kontaminácie priemyselnými škodlivinami        

a toxínmi ako ortuť, PCB, ťažké kovy a rádioaktívne 

prvky. 

MÁLO ANTIOXIDANTOV 

So zvýšeným príjmom omega-3 esenciálnych mastných 

kyselín konzumáciou rybieho oleja sa u vás ešte viac 

zvyšuje potreba ochrany antioxidantmi. 

PODLIEHAJÚCE RÝCHLEMU ZNEHODNOTENIU 

Antioxidanty sú nevyhnutné, aby zabezpečili, že rybí 

olej rýchlo nezoxiduje a nestane sa pre ľudské telo 

nevhodným. Rybí olej tieto antioxidanty neobsahuje. 

MENEJ PROSPEŠNÉ 

Omega-3 v rybom oleji je v menej prospešnej 

forme triglyceridov. 



Omega-3 mastné kyseliny v TIENS 

Oleji z krillu majú formu fosfolipidov. 

Fosfolipidy sa rozptýlia v tekutine a sú 

ľahko stráviteľné, preto nie sú 

sprevádzané tráviacimi ťažkosťami             

a rybacou pachuťou. 

Fosfolipidy tvoria štrukturálny základ 

bunkových membrán nášho tela. 

Príjemný zdroj omega-3 

Rybí olej poskytuje omega-3 viazané 

na triglyceridy, ktoré sú hydrofóbne. 

Proces asimilácie omega-3 z rybieho 

oleja trvá dlhší čas a v mnohých 

prípadoch nám rybí olej leží v tráviacom 

trakte a kazí sa. 

Práve preto mnohí ľudia po užívaní 

doplnkov s tradičným rybím olejom 

zakúsili vracanie sa nepríjemnej 

rybacej pachuti.  TIENS KARDI Olej z krillu vie telo 

ľahko rozpoznať, spracovať a využiť.  

OLEJ Z KRILLU RYBÍ OLEJ 



Účinný antioxidant „astaxantín“ 

 
 
 

Astaxantín  

je červený pigment 

nachádzajúci sa          

v krille 
Je to účinný antioxidant, 

ktorý pomáha telu zbaviť          

sa voľných radikálov 

prispievajúcich k vzniku 

rôznych ťažkostí                        

a ochorení. 

1 

Je známy svojimi účinkami 

proti starnutiu. 

2 

Prestupuje bariéru krv-

mozog a krv-sietnica, kde 

pomáha chrániť zrak, 

mozog a centrálny nervový 

systém pred poškodením 

voľnými radikálmi. 

3 

Astaxantín tiež pomáha 

konzervovať TIENS Olej z 

krillu bez potreby pridávania 

umelých konzervantov, čím 

zaručuje jeho 100% prírodné 

zloženie. 

4 



Rakytník rešetliakovitý je jednou                

z najstarších rastlín na svete. Jeho jasno-

oranžové plody majú v Ázii a Európe 

historicky dlhé použitie ako potravina. 

Prvé zmienky o jeho liečivých 

účinkoch nájdeme v spisoch 

tibetských mníchov.  

Zázračné účinky rakytníka rešetliakovitého 

Rakytník rešetliakovitý priniesol               

do Európy Alexander Veľký. Legenda 

vraví, že jeho vojaci kŕmili kone 

rakytníkom rešetliakovitým, aby mali 

krásnu žiarivú srsť.   

To vysvetľuje pôvod latinského názvu 

rakytníka rešetliakovitého 

„hippophae”, čo znamená “žiarivý 

kôň”.  



V tradičnej medicíne sa rakytník 

rešetliakovitý používa na liečbu kašľa, 

tráviacich ťažkostí, kožných  problémov, 

rán a popálením.  

Moderná veda potvrdila, že olej                

z rakytníka rešetliakovitého je 

výnimočne bohatým zdrojom 

mnohých esenciálnych živín.   

Plody obsahujú množstvo omega-3, 

omega-6 a omega-7, vitamínov A, B, C    

a E, antioxidantov, karotenoidov                   

a mikroelementov a ďalších živín.  

Stojí za to podotknúť, že omega-7 – 

kyselina palmitoolejová je účinný 

antioxidant a zložka kožných lipidov. 

Predstavuje zdroj výživy a ochrany 

bunkových membrán.   

Zázračné účinky rakytníka rešetliakovitého 



Láskavec chvostnatý, rumovisková 

rastlina, je známy a pestovaný ľudskou 

populáciou v Strednej Amerike 

minimálne osemtisíc rokov. 

Po tisícročia sú žiarivé kvety                     

a semená cenené pre svoju výživovú 

hodnotu, účinky na zdravie a krásu.  

Láskavec chvostnatý – posvätná plodina Aztékov  

Aztékovia považovali láskavec 

chvostnatý za posvätnú plodinu a počas 

rôznych náboženských rituálov miešali 

túto plodinu s krvou.    

Európsky názov láskavca - amarant 

pochádza z gréckeho amarantos, 

“ten, ktorý nikdy nechradne” alebo 

“rastlina, ktorá nikdy nevädne.”  



V ríši rastlín sú semená láskavca 

chvostnatého jedinečné svojím bohatým 

obsahom skvalénu – zlúčeniny, ktorá 

pomáha v našom tele normalizovať 

cholesterol a triglyceridy.   

Skvalén dostal meno vďaka svojej 

prítomnosti v žraločej pečeni (Squalus 

spp). Žraloky sa dodnes lovia kvôli 

spracovaniu pečene na skvalén.   

Záujem o žraloky nie je prekvapujúci, 

pretože skvalén sa javí ako kľúčový pre 

redukciu oxidatívneho poškodenia 

buniek voľnými radikálmi.  

Skvalén je tiež zodpovedný                    

za asimiláciu kyslíka, doručuje                

ho k bunkám a distribuuje                            

do najvzdialenejších častí nášho tela.   

Láskavec chvostnatý – posvätná plodina Aztékov  



TIENS KARDI Olej z krillu sa 

získava z antarktického krillu. 

Olej z antarktického krillu je 

najčistejším zdrojom morskej 

omega-3 na svete.  

TIENS KARDI Olej z krillu sa vyrába 

použitím patentovanej technológie pre 

ekologický zber pomáhajúcej zastaviť 

rozvrat životného prostredia. 

Kvôli zachovaniu vysokej kvality krillu            

po jemnom zbere okamžite nasleduje 

starostlivé spracovanie.  

Čistý a udržateľný zdroj  

Dodávateľ TIENS KARDI Oleja z krillu je 

ocenený certifikátom Marine Stewardship 

Council  (Rady pre správu morí) za svoj 

prínos v oblasti ochrany prírody a výskumu.  



Prispieva k zdraviu srdca, 

mozgu a očí. 

Prispieva k zdraviu 

kĺbov tým, že zvyšuje 

ich komfort. 

Mnoho výhod TIENS Omega-3 oleja z krillu 

Pomáha znižovať hladinu 

cholesterolu v krvi. 

Prispieva k zdravému 

fungovaniu a vývoju 

nervového systému. 

Je všeobecne uznávané, že 

DHA v omega-3 je dôležitým 

stavebným prvkom mozgu            

a že tuk je najzákladnejšia   

živina v strave malých detí. 

Ľahko vstrebateľné EPA a DHA 

ako aj účinný antioxidant 

astaxantín v TIENS KARDI Oleji  

z krillu prispievajú k udržiavaniu 

normálneho zraku. 



TIENS 

KARDI 

Olej z krillu, rakytníka 

rešetliakovitého                 

a láskavca chvostnatého   


