
TIENS KORDICEPSAS 



KORDICEPSAS – KAS TAI? 

. 

Kininis kordicepsas 

• grybas, priklausantis „ Clavicipitaceae“ 

šeimai 

• auga Tibeto kalnų regione 

• per pastaruosius 1200 metų tradicinėje 
kinų medicinoje buvo vadinamas 
„magiškuoju“ grybu 

 



KORDICEPSAS – PAGRINDINĖS VEIKLIOSIOS SUDEDAMOSIOS DALYS 

KORDICEPSAS 

KORDICEPINAS ADENOZINAS 



KORDICEPSAS – KITOS  VEIKLIOSIOS SUDEDAMOSIOS DALYS 

. 

Kitos  veikliosios 
sudedamosios dalys:  

• Polisacharidai 

• Kordicepsinė rūgštis 

• Vitaminai A, B, C, E  

• 16 rūgščių 

• Superoksido dismutazė 
(SOD)  

• Cinkas 

• Selenas  

• Magnis 

• Geležis  

• Kalis 

 



KORDICEPSAS  

. 

• Kinų kalboje jis vadinama „Dong Chong Xia 

Cao“, reiškiantis „žiemos kirminas, vasaros 
žolė“. 

• Jis taip pat vadinamas vikšriniu grybeliu dėl 

to, kad  parazituoja  „Lepidoptera“ būrio 
lervose, padeda sporas, auga vabzdžiuose ir 
galiausiai juos mumifikuoja. 

 



KORDICEPSAS KINŲ MEDICINOJE 

• Kordicepsą ypač vertina kinų liaudies 
medicinos specialistai. 

• Šiuolaikinėje medicinoje kordicepso 
grybiena yra plačiai naudojama kaip 
tonikas, o tradicinėje kinų medicinoje – 
kaip gydomojo poveikio maistas dėl jo 
teikiamų privalumų.     

• Tradiciškai jis buvo naudojamas siekiant 
sustiprinti nusilpusį kvėpavimo takų 
pasipriešinimą ir natūralią organizmo 
apsaugą. 



KORDICEPSAS  

• Kinijos farmakopėjoje jis oficialiai 
klasifikuojamas kaip vaistas nuo 1964 m. 

• Kininis kordicepsas yra parduodamas kaip 
maisto papildas pagal Europos Komisijos ir 
JAV Maisto ir vaistų administracijos nuostatus. 

• Pasitelkus griežtai kontroliuojamas aukštąsias 
technologijas, siekiama aukščiausios kokybės  
– grybelis gaminamas kapsulėse. 



KORDICEPSAS IR SPORTINIAI PASIEKIMAI 

• 1993 metais kininio kordicepso grybas sukėlė 
sąmyšį, kai Wang Junxia, Qu Yunxia ir Zhang 
Linli – trys moterys sportininkės iš Kinijos, –  
įveikė 1 500, 3 000 ir 10 000 metrų, 
pasiekdamos 5 naujus pasaulio rekordus 
nacionalinėse žaidynėse, vykusiose Pekine, 
Kinijoje. 

• Šios sportininkės sėkmingai praėjo dopingo 
testą,  paneigdamos daugelio žmonių 
įsitikinimus, kad jos vartojo anabolinius 
steroidus. 

• Vėliau jų treneris viešai prisipažino savo 
sportininkėms rekomendavęs pavartoti 
kordicepso. Žinoma, šis grybas, kaip maistinė 
medžiaga, nepažeidė tarptautinės lengvosios 
atletikos federacijos (IAAF) taisyklių. 



KORDICEPSAS 

Suteikia energijos, didina ištvermę, sumažina 
nuovargį 

Didina organizmo ištvermę 

Stiprina natūralią organizmo apsaugą 



Veikliosios sudedamosios dalys: 
 

Kiekis 
100 kapsulių 

Dozavimas 
2-4 kapsulės per dieną 

   4 kapsulės 

Kininis kordicepsas  2000,00 mg 
 

TIENS KORDICEPSAS 
 



Boost Your Stamina with 

TIENS CORDYCEPS ®  

Boost Your Stamina with 

Tiens Cordyceps  

Padidinkite savo ištvermę su 

TIENS kordicepsu  


