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Nový
TIENS Výživný super

kalciový prášok
s vylepšeným zložením



ČASOVÁ OS VÁPNIKOVÝCH PRODUKTOV TIENS
Za 23 rokov sa vápnikové produkty TIENS úspešne predávajú vo viac ako

190 krajinách sveta.

TIENS uvádza na trh TIANSHI Výživný vysoko absorpčný kalciový prášok – získal mnohé Čínske 
i medzinárodné zákaznícke ocenenia.

TIENS uvádza vylepšené vápnikové produkty.

TIENS zahajuje expanziu na medzinárodný trh, získava si dôveru globálnych zákazníkov.

Vápnikové produkty TIENS sú znovu uvedené na globálny trh.

TIENS uvádza vylepšenú vysokokvalitnú vápnikovú formulu enzymolytického kalciového prášku 
s vysokou vstrebateľnosťou z Nového Zélandu.

TIENS prináša nový Výživný super kalciový prášok s vylepšeným zložením.
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Účinné zložky
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rybí kolagén
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obyčajnej
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Vápnik: čo je to?
• Vápnik je chemický prvok nevyhnutný pre život, ktorý tvorí a reguluje správne funkcie ľudského tela.

• Je to minerál najbohatšie zastúpený v ľudskom tele – tvorí 1,5 - 2% telesnej hmotnosti.

udržiava silné kosti

kľúčový pre zdravé zuby

podporuje normálny prenos 
nervových vzruchov

prispieva k normálnej 
zrážanlivosti krvi

podporuje normálne fungovanie 
svalov

prispieva k normálnemu 
uvoľňovaniu energie

udržiava normálnu funkciu 
tráviacich enzýmov

podieľa sa na procese delenia 
a špecializácie buniek
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Mikrokryštalický hydroxyapatit vápenatý

• V produkte TIENS Výživný super kalciový prášok je obsiahnutý vápnik v jedinečnej 
forme hydroxyapatitu vápenatého.

• Hydroxyapatit vápenatý je získavaný enzymolytickou hydrolýzou z kostného 
koncentrátu mladého novozélandského dobytka. Týmto procesom sú uchované 
cenné zložky z kostí. 

• Početné výskumné štúdie ukazujú, že hydroxyapatit vápenatý je účinnejší                            
v udržiavaní kostnej hmoty, pôsobí preventívne a spomaľuje úbytok kostnej  
hmoty na rozdiel od tradičných zdrojov vápnika. 

• Unikátny enzymolytický kalciový prášok zaručuje vysokú vstrebateľnosť.
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organický zdroj

jednoduchá 
vstrebateľnosť

vysoký obsah 
vápnika

a bielkovín
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Mikrokryštalický hydroxyapatit vápenatý



Proteín na báze kolostra

• Hovädzie kolostrum (kravské mledzivo) je prvou, na živiny 
bohatou potravou pre novonarodené teliatka, ktorú vytvára 
krava hneď po narodení mláďaťa.  

• Ide o zložitú biologickú tekutinu bohatú na rôzne živiny, ako sú 
bielkoviny, tuky, vitamíny, makro- a mikroživiny a protilátky               
na podporu dozrievania imunity čerstvo narodeného mláďaťa.

• Hovädzie kolostrum je nabité faktormi na podporu imunity, 
rastu a obnovy tkanív, ktoré posilňujú imunitu a majú úžasný 
účinok na obnovu svalovo-kostrového aparátu a rastu. 

• Výskumy ukazujú, že hovädzie kolostrum je možné použiť                       
na  predchádzanie infekciám žalúdočno-črevného traktu.
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Vitamín K2 MK-7

• Vitamín K2 udržiava a zlepšuje minerálnu hustotu kostí.                   
Pre uloženie vápnika v kostiach je potrebný vitamín K2.

• Vápnik je minerál najčastejšie spájaný so zdravými kosťami, pretože  
je základnou zložkou štruktúry kostí. Ale vápnik sa nachádza aj                   
v krvných žilách a cievach, kde sa môže usádzať. 

• Ak kosť neprijíma vápnik, ten sa hromadí v cievach, čo môže spôsobiť 
ich kôrnatenie. 

• Vitamín K2 podporuje pružnosť ciev tým, že bráni usádzaniu vápnika 
v krvných cievach a zamedzuje ich kôrnateniu. 
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Vitamín D3

• Vitamín D, konkrétne jeho aktívna forma, vitamín D3 
(cholekalciferol) je nevyhnutný pre tvorbu a udržiavanie  zdravých 
kostí. Pomáha vášmu telu vstrebávať vápnik a fosfor.

• Vápnik, základnú stavebnú zložku kostí, dokáže ľudské telo 
absorbovať len za prítomnosti vitamínu D. 

• Vitamín D si telo vytvára, keď je koža vystavená slnečnému žiareniu. 
Ochranný faktor, ochranný odev obmedzené vystavovanie sa 
slnečným lúčom, tmavá koža a vek môžu brániť získavaniu dostatku 
vitamínu D zo slnka. 

• Štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí majú dostatok vitamínu D a vápnika 
v strave, môžu spomaliť úbytok minerálov v kostiach, predchádzať 
osteoporóze a znížiť riziko zlomenín kostí. 
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Morská horečnatá soľ

• Morská horečnatá soľ pochádza z čistého oceánskeho zdroja;
táto prírodná forma horčíka obsahujúca minimálne 55% 
horčíka. Je získavaná z čistých vôd pri francúzskom pobreží.

• Horčík udržiava silné kosti a zuby tým, že pomáha viazať
vápnik.

• Horčík znižuje únavu a podporuje nervový systém – je často 
považovaný za prírodný „proti-stresový” produkt.

• Prispieva k normálnemu fungovaniu svalov, pomáha uvoľniť 
svaly po námahe a zmierňuje svalové kŕče.
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Inulín z čakanky obyčajnej
• Inulín je typom rozpustnej vlákniny obsiahnutej v mnohých 

rastlinách.

• Nie je stráviteľný v tenkom čreve. Putuje ďalej, do nižších častí 
tráviacej sústavy, kde pôsobí ako prebiotikum, zdroj potravy pre 
črevnú mikroflóru. 

• Mikroflóra v tráviacom trakte človeka mení inulín na mastné 
kyseliny s krátkym reťazcom, ktoré vyživujú črevné bunky 
a prinášajú rôzne zdravotné benefity.

• Keďže inulín podporuje rast prospešných črevných baktérií, 
prispieva k zdraviu čriev. 

• Čoraz viac vedeckých dôkazov ukazuje, že inulín má schopnosť 
zvyšovať absorpciu vápnika.
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Ovsená vláknina 

• Ovos je jedinečná výživná potravina s výborným lipidovým profilom 
a vysokým obsahom rozpustnej dietetickej vlákniny.

• Ovos má prospešné výživové vlastnosti: 

 dobrý zdroj uhľohydrátov a vlákniny, vrátane účinnej vlákniny betaglukánu, 
 obsahuje viac proteínov a tukov ako väčšina obilnín, 
 má vysoký obsah vitamínov (skupiny B, kyselina listová), minerálov

(mangán, fosfor, horčík, meď, železo, zinok, vápnik, draslík) a antioxidantov
ako sú polyfenoly.

• Betaglukán zvyšuje pocit nasýtenosti tým, že predlžuje čas potrebný 
na vyprázdnenie žalúdka.

• Konzumácia betaglukánov z ovsu prispieva k znižovaniu hladiny cukru 
v krvi a znižovaniu hladiny cholesterolu v krvi. 
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Rybí kolagén

• Kolagén je zložitá štrukturálna bielkovina, ktorá pomáha udržiavať 
zdravú a pružnú kožu, väzy, kĺby, kosti a tiež nechty a vlasy.

• Jej hlavnou zložkou je kolagén typu I, najlepšie známy ako základ 
pre krásnu pokožku, silné spojivové tkanivá a odolné kosti.

• Rybí  kolagén je známy tým, že má vďaka menším časticiam 
najlepšiu vstrebateľnosť a biodostupnosť v porovnaní s ďalšími 
typmi kolagénu. 

• Keďže sa rybí kolagén lepšie vstrebáva, je považovaný za najlepší 
zdroj kolagénu pre zdravie and krásu.
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Izomaltooligosacharidy

• Izomaltooligosacharidy (IMO) sú zmesou uhľohydrátov s krátkym 
reťazcom. Prirodzene sa vyskytujú v potravinovej vláknine rastlinného 
pôvodu. 

• Vykazujú pozitívne účinky na zdravie tráviaceho systému človeka:
 pôsobia ako prebiotiká, sú zdrojom potravy pre prospešnú črevnú 

mikroflóru;
 fungujú ako prírodná rastlinná potravinová vláknina.

• Napriek sladkej chuti majú nízky glykemický index – často sú používané 
ako nízkokalorické sladidlo. 

• Pri výskumoch IMO vykazujú priaznivé účinky na vstrebávanie minerálov. 
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Kľúčové výhody

• Hydroxyapatit vápenatý má jedinečnú účinnosť pri udržiavaní kostnej                 
hmoty, prevencii straty kostnej hmoty a zvyšovaní hustoty kostí. 

• Vitamín K2 a vitamín D3 podporujú vstrebávanie vápnika v čreve a jeho  ukladanie 
v kostiach.  

• Horčík podporuje rovnováhu vápnika, distribuuje túto živinu do kostí.

• Keďže 22% kostry tvoria bielkoviny, vápnik v kombinácii s kolagénom predstavuje 
dvojicu, ktorá pomáha predchádzať strate kostnej hmoty. 

• Kolostrum je úspešne používané na zvýšenie vstrebávania vápnika.

• Prírodné prebiotiká – inulín a IMO – regulujú prostredie v črevách a  podporujú 
vstrebávanie vápnika v tenkom čreve. 

• Výbornú chuť zabezpečuje kakaový prášok, sušené kokosové mlieko a štipka 
extraktu z listov stévie! 

• Nové atraktívne ekonomické balenie s dávkou na 25 dní a s praktickou odmerkou.
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Odporúčané dávkovanie

• 250 g (obsah na 25 dní)

Obsah

• 1 odmerku/10 g prášku rozpustite v 125 ml (1/2 šálky) teplej 
vody alebo mlieka (pre lepšiu chuť) a rovnomerne zamiešajte. 
Užite hneď po zamiešaní a rozpustení prášku.

• Užívajte jeden alebo dvakrát denne po jedle alebo medzi 
jedlami.
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Vezmite svoje 
kosti 

do vlastných rúk!

Harmónia, zodpovednosť, prosperita


