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TIENS KONCENTRUOTOS DATULIŲ SULTYS

TIENS koncentruotos datulių sultys yra gaminamos iš aukščiausios kokybės kininių 
datulių (Golden Silk Jujube). Tai grynas sulčių ekstraktas be jokių konservantų. 



DATULĖS TRADICINĖJE KINŲ MEDICINOJE

Tradicinėje kinų medicinoje datulių vaisiai naudojami 
dėl tonizuojančio poveikio – jie tonizuoja blužnį ir 

skrandį „Qi“.  Šie vaisiai pasižymi raminančiu poveikiu 
ir maitina kraują. Jie naudojami ir kaip 

harmonizuojantis elementas žolinių augalų formulėse, 
siekiant geresnio sudedamųjų dalių skonio ir 

švelnesnio poveikio.

Pagal Tradicinę kinų mediciną kasdien vartojant po 
kelias datules galima užsitikrinti ilgaamžiškumą. 

„Trys datulės per dieną atitolina daktarą ne vieną. 

Suteikia džiaugsmo jaunyste ir ilgaamžiškumu“



KONCENTRUOTŲ TIENS DATULIŲ SULČIŲ SAVYBĖS 

Natūrali medžiaga
Švarūs produktai

Golden Silk Jujube

Gausu maistingų medžiagų

Organizmas lengvai įsisavina
geriamą eliksyrą

Gamybos procese 
naudojamas modernios 

biotechnoligijos
Vitaminai

Mineralai

Amino rūgštys

Celiuliozė

Saponinai

cAMP



TIENS KONCENTRUOTOS DATULIŲ SULTYS

Koncentruotos TIENS datulių sultys 
gaminamos Hangdžou (Cangzou) mieste, 
esančiame Hebėjaus (Hebei) provincijoje

rytų Kinijoje. Tai švarus, neužterštas, be jokių 
priemaišų, saugus ir sveikas  produktas.

Natūrali medžiaga
Švarūs produktai

Golden Silk Jujube



Naudojant patentuotas technologijas 
išsaugomos bioaktyvios šių vaisių 

savybės. 
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Gamybos procese 
naudojamas modernios 

biotechnoligijos



Koncentruotos TIENS datulių sultys 
vartojimui supilstomos į mažus (50 ml) 

buteliukus.
Jūs galite puoselėti savo gerą savijautą 

vartodami datulių sultis, kad ir kur 
būtumėte.
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Organizmas lengvai įsisavina
geriamą eliksyrą



MAISTINGOS MEDŽIAGOS KONCENTRUOTOSE TIENS 
DAULIŲ SULTYSE

Vitaminai

Mineralai

Amino rūgštys

Celiuliozė

Saponinai

cAMP



Vitaminas C

100 g šviežių datulių yra 300-500 mg vitamino C

100 g 8000 g 10 000 g= =

• Vitaminas C šalina laisvuosius radikalus

• Vitaminas C striprina natūralų organizmo ištvermingumą

NATŪRALUS VITAMINAS C



B VITAMINŲKOMPLEKSAS

B vitaminų kompleksas
•Skatina medžiagų apykaitą
•Mažina nuovargį
•Pagerina imuninės ir nervų sistemos funkcionalumą

Vitaminas B1
•Palaiko normalią širdies veiklą

Vitaminas B2
•Apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso
•Palaiko normalų regėjimą
•Padeda organizmui įsisavinti geležį
•Stiprina raudonuosius kraujo kūnelius
•Gerina odos būklę



Vitaminas B3
• Palaiko normalią gleivinės būklę

Vitaminas B5
• Palaiko normalią psichinę būklę
• Gerina steroidinių hormonų, vitamino D ir kai kurių 

neuromediatorių sintezę ir metabolizmą

Vitaminas B6
• Skatina cisteino sintezę
• Pagerina homocisteino, baltymų
ir glikogeno apykaitą
• Būtinas raudonųjų kraujo kūnelių
• formavimuisi

B VITAMINŲ KOMPLEKSAS



KALIS

Kalis

• padeda organizmui išlaikyti skysčių ir 
mineralų pusiausvyrą

Viena iš pagrindinių naudų sveikatai:
didelis kalio kiekis datulėse leidžia išsaugoti
tinkamą žmogaus nervų sistemos veiklą.



MINERALAI

Geležis – hemoglobino komponentas raudonuosiuose kraujo 

kūneliuose 

• Daro poveikį deguonies pernešimui kraujyje
• Prisideda prie medžiagų apykaitos energijos produktyvumo
• Padeda virškinimui
• Stiprina natūralią organizmo gynybinę sistemą

Kalcis – kaulų ir dantų pagrindas

• Reikalingas raumenų susitraukimui, kraujo krešėjimui ir 
nervinio impulso pralaidumui organizme.



MINERALAI

Manganas
• Reikalingas baltymų ir riebalų metabolizmui.

Varis
• reikalingas raudonųjų kraujo kūnelių gamybai.

Magnis
• Skatina naujų ląstelių gamybą, kraujo krešėjimą ir tinkamą raumenų bei nervų 

funkcionavimą
• Aktyvuoja B vitaminus



AMINO RŪGŠTYS

Amino rūgštys

• Datulėse yra 18 iš 24 svarbiausių amino 
rūgščių, reikalingų tinkamam organizmo 
funkcionavimui 

Pagrindinės funkcijos:
• Gamina baltymus
• Palaiko medžiagų apykaitą
• Stiprina ir saugo širdį
• Prisideda prie kaulų formavimosi, skatina 

odos, raumenų ir kraujo ląstelių 
funkcionavimą



cAMP – KAS TAI?

Сiklinis adenozino monofosfatas (cAMP) 

Yra susijęs su molekulių pernešimu ląstelėje.

Perduoda neląstelinius signalus, kurie aktyvuoja  ir 
reguliuoja organizmo ląsteles.



KININIŲ DATULIŲ POVEIKIS

Intoksikacijos šalinimas iš kraujo

Kepenų funkcijos 
stiprinimas*

Natūrali priemonė  
nemigai ir nerimui šalinti

Natūrali pagalba 
esant žemam geležies 

lygiui ar anemijai

Kaulų stiprinimas

Svorio reguliavimas

Organizmo gynybinės 
sistemos stiprinimas

Odos būklės gerinimas

Virškinimas



TIENS KONCENTRUOTOS DATULIŲ SULTYS

Rekomenduojama dienos dozė:
1 buteliukas per dieną

Pagal asmeninį pageidavimą sultys gali būti
skiedžiamos šiltu virintu vandeniu. 
Prieš vartojimą reikia gerai suplakti.
Atidarius buteliuką rekomenduojama suvartoti 
per 2 dienas.



KININIŲ DATULIŲ NAUDA

• Padeda kovoti su nuovargiu, suteikia energijos

• Ramina nervus

• Pagerina miego kokybę ir prailginą trukmę

• Stiprina organizmo gynybą

• Pagerina virškinimą

• Kaip antioksidantas palaiko gerą odos būklę



Sultys siekiantiems 
ilgaamžiškumo!


