TIENS

KARDI FORTE
Olej z krillu s extraktom z ginka

PRE VYNIKAJÚCI VÝKON
VÁŠHO MOZGU,
PAMÄTE A SRDCA

Nové TIENS Kardi Forte – Olej z krillu s extraktom z ginka
 Omega-3 mastné kyseliny patria do skupiny
esenciálnych mastných kyselín (EFA).
 Zvlášť hodnotné omega-3 mastné kyseliny
sú EPA (kyselina eikozapentaeonová) a
DHA (kyselina dokosahexaenová).
 Ľudské telo nemôže produkovať tieto mastné
kyseliny. Ich nedostatok môže mať
za následok rôzne choroby a ochorenia.

Keďže ľudské telo ich nemôže
produkovať, musia byť konzumované
pre naše celkové zdravie.

Účinné látky v dennej dávke TIENS Kardi Forte (2 kapsuly)
 640 mg krillového oleja (zvýšený obsah),
bohaté na Omega-3 fosfolipidy, ktoré sa ľahko
vstrebávajú v tráviacom systéme a krvi.
 300 mg rybieho oleja (251 mg DHA Omega-3
mastnej kyseliny, 7,6-násobne zvýšený obsah),
ktorý prispieva k udržaniu normálnej funkcie
a vývoja mozgu.
 80 mg extraktu Ginko biloba, ktorý zlepšuje
mikrocirkuláciu mozgu, funkcie mozgu
a zlepšuje pamäť a kognitívny výkon.
 64 μg astaxantínu, červeného pigmentu
nachádzajúceho sa v krille, ktorý je silným
antioxidantom a pomáha zbaviť telo voľných
radikálov.
 Zdravie srdca, mozgu a kostí podporujú minerály
ako železo, zinok a jód (100% RVH).

Čo je ginko?

Zázrak Tradičnej čínskej medicíny
• Ginko biloba je druh stromu, ktorý je
pôvodom z Číny. Existuje už milióny rokov
a môže sa dožívať zhruba 1000 rokov.
• Ginko biloba sa využíva v Tradičnej čínskej
medicíne na rôzne účely, má široké využitie.
• Ginko je adaptogén. To znamená, že môže
pomôcť eliminovať fyzické a psychické účinky
stresu.
• Ginko biloba je jedným z najpoužívanejších
prírodných liečiv na svete.

Klinicky/vedecky dokázané zdravotné prínosy ginka

Ginko pomáha udržiavať:




dobré kognitívne funkcie
prispievajúce k normálnemu krvnému
obehu, ktorý je spojený s výkonom
mozgu a reaktivitou,
duševnú pohodu, napr. udržaním
zamerania na pracovnú pamäť
v krátkodobom horizonte a počas
momentov zvýšeného stresu.

Mechanizmus prínosov ginka pre zdravie







Mozgový obehový systém (Ginko
biloba môže pomôcť udržať správny
výkon mozgu u starších ľudí).
Ochrana DNA, proteínov a lipidov
pred oxidačným poškodením (Ginko
biloba obsahuje prirodzene sa
vyskytujúce antioxidanty, ktoré
pomáhajú chrániť bunky a tkanivá pred
oxidáciou, zvyšujú celkovú antioxidačnú
kapacitu organizmu a môžu pomôcť
posilniť obranyschopnosť organizmu).
Kognitívna funkcia (Ginko biloba
pomáha udržiavať dobrú kognitívnu
funkciu a výkon, čo vedie k zachovaniu
lepšej pamäte).

Ďalšie preukázané zdravotné prínosy ginka
Chráni a zvyšuje kognitívny výkon
Pomáha udržiavať dobré videnie
Chráni pred každodenným stresom
Zvyšuje kvalitu spánku
Môže podporovať zdravie srdca
Podporuje zdravú pokožku
Pomáha zlepšiť sústredenie a stimuluje pamäť
Podporuje kreatívne myslenie
Bojuje so symptómami PMS

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 sa zbiera ako zdroj potravy
od roku 1800, možno ešte oveľa skôr
v Japonsku, kde je cenený ako
pochúťka.
 Dnes je krill považovaný za nový
a účinný zdroj morských omega-3
mastných kyselín, ktoré prinášajú
mnohoraké zdravotné výhody.

Prečo olej z krillu?
Účinnejšie
Omega-3
Omega-3
fosfolipidy sú
rýchlejšie a ľahšie
vstrebateľné

100% Prírodné
a bez znečistenia
Olej z antarktického
krillu je najčistejší
zdroj morskej
Omega-3 na svete

Rýchlejšia a oveľa ľahšia vstrebateľnosť
 Jedinečnosť oleja z krillu spočíva v tom, že Omega-3
mastné kyseliny poskytuje vo forme fosfolipidov.
 Fosfolipidy tvoria štrukturálny základ bunkových
membrán v našom tele.
 Fosfolipidy sa rozptýlia v tekutine a sú ľahko
stráviteľné, preto nie sú sprevádzané tráviacimi
ťažkosťami a rybacou pachuťou.
 Olej z krillu vie ľudské telo ľahko identifikovať,
spracovať a využiť.

100% Fosfolipidy

Najlepší zdroj Omega-3 EPA a DHA v TIENS Kardi Forte
 Omega-3 mastné kyseliny
sa v krilovom oleji vyskytujú
v ľahko vstrebateľnej
fosfolipidovej forme.
 Omega-3 EPA a DHA
prispievajú k normálnej
funkcii srdca (priaznivý
účinok sa dosahuje pri
dennom príjme 250 mg
EPA a DHA).

OMEGA-3 EPA a DHA

 Omega-3 DHA prispieva
k udržaniu normálnej
funkcii a rozvoju mozgu,
k normálnemu videniu
(priaznivý účinok sa
dosahuje pri dennom príjme
250 mg DHA).

Účinný antioxidant astaxantín

1
Je to účinný antioxidant,
ktorý napomáha telu zbaviť
sa voľných radikálov
prispevajúcich k vzniku
rôznych ťažkostí a
ochorení.

2
Je známy svojimi účinkami
proti starnutiu.

Astaxantín,
je červený pigment
prirodzene sa
vyskytujúci v krille

3
Prestupuje bariéru krvmozog a krv-sietnica, kde
pomáha chrániť zrak,
mozog a centrálny
nervový systém pred
poškodením voľnými
radikálmi.

4
Astaxantín tiež pomáha chrániť
krilový olej bez nutnosti pridania
akýchkoľvek umelých prísad,
pričom udržiava jeho 100%
prírodné zloženie.

Čistý a udržateľný zdroj
 Olej z krillu v TIENS Kardi Forte
pochádza z antarktického krillu.
 Olej z antarktického krillu je
najčistejším zdrojom morskej Omega3 na svete.
 Olej z krillu v TIENS Kardi Forte sa
vyrába použitím jedinečnej
technológie pre ekologický zber, ktorá
zabezpečuje, aby nedochádzalo k
narušeniu životného prostredia.
 Aby sa zachovala vysoká kvalita krillu,
po jemnom zbere nasleduje okamžité
starostlivé spracovanie.
 Dodávateľ TIENS oleja z krillu získal
ocenenie Marine Stewardship Council
(MSC) a Friend of the Sea za prínos v
oblasti ochrany prírody a výskumu.

Zinok a železo! Prečo ľudské telo potrebuje tieto minerály?
ZINOK:







zinok prispieva k normálnej syntéze DNA,
zinok prispieva k normálnemu metabolizmu
makronutrientov,
zinok prispieva k normálnej funkcii imunitného
systému,
zinok prispieva k ochrane buniek, DNA, proteínov
a tukov pred oxidačným stresom.

ŽELEZO:






železo prispieva k normálnej tvorbe červených
krviniek a hemoglobínu,
železo prispieva k normálnemu prenosu
kyslíka v tele,
železo prispieva k normálnej funkcii
imunitného systému.

Jedinečné výhody účinných zložiek TIENS Kardi Forte
 Omega-3 EPA a DHA z krillu
a rybieho oleja prispievajú k zdraviu
srdca, mozgu a očí.
 Extrakt z ginka pomáha udržať dobrú
kognitívnu funkciu, ktorá má za následok
zachovanie lepšej pamäte s pribúdajúcim
vekom a ochranu buniek a tkanív
pred oxidáciou.
 Železo, zinok a jód podporujú
energetický metabolizmus (I), chránia
bunky pred oxidačným poškodením (Zn),
zabezpečujú normálny transport kyslíka
v tele (Fe) a podporujú normálny imunitný
systém (Zn, Fe).

