TIENS Koncentrovaná datľová šťava

TIENS KONCENTROVANÁ DATĽOVÁ ŠŤAVA

Hlavná surovina TIENS Koncentrovanej datľovej šťavy sa získava
z plodov jujube odrody Golden Silk najvyššej kvality.
Ide o čistý extrakt bez konzervačných látok.

DATLE V TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNE

Podľa tradičnej čínskej medicíny majú plody
jujube (čínske datle) tonizujúce účinky –
používajú sa na tonizáciu energie (čchi) sleziny
a žalúdka. Upokojujú ducha a vyživujú krv.
Používajú sa aj na harmonizáciu bylinných
zmesí kvôli zlepšeniu chuti ingrediencií
a zvýšenie účinnosti.
Podľa tradičnej čínskej medicíny už
konzumácia niekoľkých datlí denné zaručí
dlhovekosť.

„Tri jujube denne a nepotrebujete lekára.
Udržíte si mladosť.”

TIENS KONCENTROVANÁ DATĽOVÁ ŠŤAVA - VLASTNOSTI

Prírodná surovina
Bez znečisťujúcich látok
Jujube Golden Silk

Koncentrovaná šťava
pre lepšiu
absorpciu

Extrahovaná použitím
modernej
biotechnológie

Bohatá na živiny
Vitamíny
cAMP

Minerály

Saponíny

Aminokyseliny
Celulóza

TIENS KONCENTROVANÁ DATĽOVÁ ŠŤAVA

Prírodná surovina
Bez znečisťujúcich látok
Jujube Golden Silk

TIENS Koncentrovaná datľová šťava
obsahuje extrakt z čínskych datlí z Cangzou v
provincii Hebei vo východnej Číne. Sú bez
znečisťujúcich látok, bez aditív, bezpečné a
zdravé.

TIENS KONCENTROVANÁ DATĽOVÁ ŠŤAVA

Extrahovaná pomocou
modernej biotechnológie
Vďaka patentovaným technológiám sú kompletne
zachované bioaktívne vlastnosti ovocia.

TIENS KONCENTROVANÁ DATĽOVÁ ŠŤAVA

Koncentrovaná šťava
pre lepšiu
absorpciu
TIENS Koncentrovaná datľová šťava sa dodáva
v malej (50 ml) fľaške pre jednoduchú konzumáciu.
Môžete sa o seba starať kdekoľvek ste a užívať si
jedinečnú chuť datlí.

ŽIVINY V TIENS KONCENTROVANEJ DATĽOVEJ ŠŤAVE

Vitamíny
cAMP

Minerály

Saponíny

Aminokyseliny
Celulóza

Vitamín C

PRÍRODNÝ VITAMÍN C
100 g čerstvých datlí obsahuje 300-500 mg vitamínu C

100 g

=

8 000 g

=

10 000 g

• Vitamín C eliminuje voľné radikály
• Vitamín C posilňuje prirodzenú odolnosť tela

VITAMÍNY SKUPINY B (B-KOMPLEX)
Vitamíny skupiny B
• Podporujú metabolizmus
• Znižujú únavu a vyčerpanosť
• Zlepšujú fungovanie imunitného a nervového systému

Vitamín B1
• Podporuje normálne fungovanie srdca

Vitamín B2
•
•
•
•

Chráni bunky pred oxidatívnym stresom
Udržiava normálny zrak
Normalizuje metabolizmus železa
Udržiava správnu hladinu červených
krviniek
• Zlepšuje stav pleti

VITAMÍNY SKUPINY B (B-KOMPLEX)
Vitamín B3
• Pomáha udržiavať zdravé sliznice

Vitamín B5
• Podporuje výkonnosť pri duševnej práci
• Zlepšuje syntézu a metabolizmus steroidných hormónov,
vitamínu D a niektorých neurotransmiterov

Vitamín B6
• Podporuje syntézu cysteínu
• Zlepšuje metabolizmus
homocysteínu, proteínov
a glykogénu
• Nevyhnutný pre normálnu tvorbu
červených krviniek

DRASLÍK

Draslík
• Pomáha telu udržiavať rovnováhu tekutín
a minerálov.
Jedným z kľúčových zdravotných prínosov jujube
je schopnosť regulovať správne fungovanie
nervovej sústavy vďaka vysokému obsahu
draslíka.

Výskumy ukázali, že strava bohatá na draslík znižuje riziko porážky. Ženy, ktoré nemali vysoký krvný tlak a konzumovali najviac draslíka
mali o 27 percent nižšie riziko ischemickej porážky a o 21 percent nižšie riziko všetkých typov porážky, v porovnaní so ženami, ktoré mali
v strave najnižší podiel draslíka denne.*
Výskum bol publikovaný v časopise Stroke on 4. septembra 2014.
Viac informácií: http://www.einstein.yu.edu/news/releases/1039/potassium-rich-foods-cut-stroke-death-risk-among-older-women/#sthash.gEXJfAbu.dpuf

MINERÁLY

Železo – zložka hemoglobínu v červených krvinkách
•
•
•
•

určuje kapacitu krvi prenášať kyslík
prispieva k normálnemu metabolizmu uvoľňovania energie
uľahčuje trávenie
normalizuje fungovanie obranných systémov tela.

Vápnik – základná zložka kostí a zubov
• je nevyhnutný pre kontrakcie svalov, zrážanlivosť krvi
a vodivosť nervových impulzov.

MINERÁLY

Mangán
• je nevyhnutný pre metabolizmus bielkovín a tukov

Meď
• je nevyhnutná pre tvorbu červených krviniek

Horčík
• podieľa sa na tvorbe nových buniek, zrážanlivosti krvi a správnom fungovaní
svalov a nervov
• aktivuje B vitamíny

AMINOKYSELINY

Aminokyseliny
• jujube obsahuje 18 z 24 aminokyselín
nevyhnutných pre správne fungovanie
organizmu.
Hlavné funkcie:
• podieľajú sa na tvorbe bielkovín
• podporujú metabolizmu
• chránia srdce
• pomáhajú udržiavať a tvoriť kosti, kožu,
svaly a krvné bunky.

cAMP – ČO JE TO?

Cyklický adenozínmonofosfát (cAMP)
Cyclický adenozínmonofosfát (cAMP)
predstavuje molekuly prenášajúce informácie vo vnútri
bunky.
cAMP označovaný aj za “druhého posla života“,
prenáša mimobunkové signály, ktoré aktivujú
a regulujú bunky organizmu.

ČÍNSKE DATLE - ÚČINKY

Trávenie
Udržiavanie hmotnosti

Detoxikácia krvi

Prírodná pomoc
pri nízkej hladine
železa a anémii

Prírodný liek na
nespavosť a úzkosť

Vzhľad pokožky

Posilnenie funkcie
pečene*

Posilnenie kostí

Podpora
obranyschopnosti
organizmu

ČÍNSKE DATLE - ÚČINKY
Trávenie
Plody jujube obsahujú vlákninu, saponíny a triterpenoidy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v procese trávenia a
podporujú správny posun potravy črevami.
Detoxikácia krvi
Saponíny a alkaloidy v plodoch jujube majú priamu spojitosť s čistením krvi a elimináciou škodlivých toxínov z
tela. Priaznivé účinky antioxidantov pomáhajú pri prevencii veľkého množstva porúch a ochorení a zmierňujú
tlak na imunitný a lymfatický systém.

Posilnenie funkcie pečene*
Výskumy potvrdzujú, že konzumácia plodov jujube znižuje oxidatívny stres na pečeň
prítomnosťou voľných radikálov v krvnom riečisku.
Zdroj: Štúdia zverejnená v Journal of Ethnopharmacology , 21. apríla 2009

spôsobený

Prírodný liek na nespavosť a úzkosť
Plody jujube obsahujú účinnú chemickú látku - jujuboside A (používanú ako prírodná pomoc pri nespavosti),
ktorá pôsobí na hipokampus v mozgu.
Vďaka upokojujúcim účinkom na organizmus plody jujube pomáhajú v prípade nespavosti a úzkostných stavov.
Tiež zlepšujú kvalitu spánku.
Prírodná pomoc pri nízkej hladine železa a anémii
Plody jujube sú bohatým zdrojom železa a fosforu, čo sú hlavné zložky červených krviniek. Ak máte niektorý zo
symptómov, ako svalová slabosť, únava, zlé trávenie, malátnosť a kognitívna zmätenosť, môže to byť signálom,
že máte v krvi príliš nízku hladinu železa alebo trpíte anémiou. Zvýšením príjmu železa a fosforu z plodov jujube
môžete zvýšiť prietok krvi, účinnejšie okysličiť jednotlivé orgány, čo bude pre vás znamenať príliv energie!

ČÍNSKE DATLE - ÚČINKY
Posilnenie kostí
Ak chcete mať silné kosti, zaistite si optimálny príjem minerálov. Vaša strava musí obsahovať minerály ako
vápnik, fosfor a železo. Všetky sa nachádzajú v čínskych datliach.
Udržiavanie hmotnosti
Plody jujube sú dokonalou pomocou pre ľudí, ktorí sa chcú udržiavať vo forme. S nízkou kalorickou hodnotou a
vysokým obsahom bielkovín a vlákniny jujube dokáže uspokojiť výživové potreby a zasýtiť vás, vďaka čomu
bráni maškrteniu počas dňa.

Podpora obranyschopnosti organizmu
Jujube podporuje imunitný systém najmä vďaka vysokému obsahu
antioxidantov vrátane vitamínu C, vitamínu A a kyselín. Antioxidanty dokážu
neutralizovať voľné radikály, nebezpečné vedľajšie produkty bunkového
metabolizmu zodpovedné za mnohé chronické ochorenia v tele.
Vitamín C tiež stimuluje tvorbu bielych krviniek, prvú líniu obrany nášho imunitného systému.
Vzhľad pokožky
Datle zlepšujú vzhľad našej pokožky. Plody jujube – šťava aj extrakt z nich, pomáhajú v prípade rôznych
podráždení a zápalov kože. Pôsobia preventívne proti vzniku vrások a jaziev, dodávajú koži pevnosť a zlepšujú
jej zásobovanie okysličenou krvou.

TIENS KONCENTROVANÁ DATĽOVÁ ŠŤAVA

Odporúčaná denná dávka:
1 ampulka denne
Šťavu je možné zriediť v teplej alebo prevarenej
vode, podľa osobných preferencií. Pred
konzumáciou dobre potraste.
Po otvorení spotrebujte do 2 dní.

TIENS KONCENTROVANÁ DATĽOVÁ ŠŤAVA - ÚČINKY

• Pomáha bojovať proti únave a prináša príliv
energie
• Upokojuje nervy
• Zlepšuje kvalitu a dĺžku spánku
• Posilňuje obranu organizmu
• Podporuje trávenie

• Ako antioxidant rozjasňuje pleť

Koncentrát dlhovekosti
pre každého!

