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• Bakterijos gali būti gerosios ir blogosios, abiejų jų daugiausia yra gaubtinėje žarnoje.

• Blogosios bakterijos skatina ligų atsiradimą.
• Gerosios bakterijos yra sveikos virškinimo sistemos pagrindas.
• Kadangi 80 % mūsų imuninės sistemos veiklos priklauso nuo virškinamojo trakto
būklės, nenuostabu, kad sveika virškinimo sistema turi svarbią įtaką bendrai sveikatai.
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Keletas įdomių faktų apie žarnyno bakterijas:
• Žmogaus žarnyne yra apie 100 trilijonų mikroorganizmų.
• Yra 500 skirtingų bakterijų rūšių.

• Gerųjų ir blogųjų bakterijų santykis parodo bendrą sveikatos būklę. Idealus balansas –
85 % gerųjų ir 15 % blogųjų bakterijų.
• Viena iš pagrindinių gerųjų bakterijų užduočių – konkuruoti su blogosiomis
bakterijomis dėl maistinių medžiagų ir tokiu būdu kontroliuoti blogųjų bakterijų
dauginimąsi.
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Pasak kinų, sveika virškinimo sistema užtikrina viso organizmo sveikatą.
Dėl prastos mitybos ir nuolatinio streso vis dažniau patiriame skrandžio ir
žarnyno negalavimus, todėl TIENS sukūrė „Digest“ – natūralius maisto papildus,
padedančius palaikyti tinkamą virškinimo sistemos veiklą.
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•

Augalinė celiuliozė – vandenyje netirpių maistinių
skaidulų rūšis.

•

Tai labai svarbi dietos sudedamoji dalis, nes joje
nėra kalorijų.

•

Netirpių maistinių skaidulų daugiausia yra
kviečiuose.
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•

Pektinai – vandenyje tirpios maistinės
skaidulos, kurios, sumaišytos su vandeniu,
išbrinksta skrandyje, sudarydamos želės
pavidalo masę.

•

Pektinai, kaip maistinės skaidulos, gali padėti
palaikyti tinkamą žarnyno floros pusiausvyrą ir
sotumo jausmą.

•

Šios natūralios skaidulos naudojamos kaip
švelni, tačiau veiksminga žarnyno valomoji
priemonė.

•

Pektinai, vartojami su maistu, sumažina
gliukozės kiekio padidėjimą kraujyje pavalgius.

•

Pektinai padeda palaikyti tinkamą cholesterolio
kiekį kraujyje.
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• Inulinas – tirpios maistinės skaidulos, kurių
daugiausia yra cikorijose, kviečiuose, svogūnuose,
bananuose, česnakuose, šparaguose ir Jeruzalės
artišokuose.
• Inulino, kaip polisacharidų grupės angliavandenio,
cheminėje sudėtyje yra keletas paprastųjų cukrų,
kurie suformuoja fruktaną. Dėl šios kompozicijos
inulinas yra nevirškinamas prebiotikas, galintis
keliauti žmogaus žarnynu neabsorbuojamas.
• Šio proceso metu inulinas natūraliai fermentuojasi
ir pamaitina žarnyno mikroflorą, tarp jų ir
bifidobakterijas.

• Cikorijų inulinas padeda palaikyti normalią
tuštinimosi funkciją.
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• Linų sėklos, dar vadinamos linų sėmenimis, yra
vienas iš populiariausių natūralios medicinos
produktų.
• Juose yra daug vertingų sudedamųjų medžiagų, tokių
kaip:
 nesočiosios riebalų rūgštys – gerieji riebalai,
itin naudingi širdžiai. Viename valgomajame
šaukšte linų sėmenų yra apie 1,8 g omega-3
riebalų rūgščių.
 tirpios ir netirpios skaidulos;
 lengvai virškinami baltymai;
 vitaminai B1 ir B6 , kurie padeda užtikrinti
tinkamą baltymų ir glikogenų apykaitą;
 magnis ir kalcis padeda užtikrinti enzimų
funkciją virškinamajame trakte;
 geležis ir cinkas padeda užtikrinti
angliavandenių ir riebalų rūgščių apykaitą;
lecitinas – lecitine esantis cholinas padeda
užtikrinti tinkamą lipidų apykaitą.
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Dėl šių vertingų ingredientų linų sėmenys:
• padeda palaikyti sveiką širdį;
• yra naudingi reguliuojant hormonų aktyvumą;
• pasižymi antioksidacinėmis savybėmis.
Linų sėmenys naudojami gydant vaistažolėmis kaip
skrandį sauganti ir virškinimo sistemos
negalavimus palengvinanti medžiaga.
Taip pat tradiciškai vartojami virškinimui
palengvinti.
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Anyžius istoriškai naudojamas kaip vaistas, prieskonis ir
aromaterapinė priemonė. Jis buvo auginamas Egipte jau
prieš 4 000 metų. Tų laikų įrašuose anyžius minimas kaip
priemonė, padedanti įveikti šlapimo takų negalavimus ir
dantų skausmą. Senovės graikų rašytiniuose šaltiniuose
teigiama, kad anyžius palengvina kvėpavimą, sumažina
skausmą, skatina šlapimo išsiskyrimą ir malšina troškulį.
Anyžiaus aliejumi pradėta prekiauti nuo 1800 metų.
Anyžius padeda:
• palaikyti virškinimo funkciją;
• sumažinti žarnyno spazmus;
• sumažinti gerklės sudirginimą.
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Aktyvios veikliosios medžiagos

6 tabletėse:
Augalinė celiuliozė
720 mg
Inulinas
672 mg
Obuolių pektinas
576 mg
Linų sėmenys (Linum usitatissimum)
240 mg
Bifidobakterijos
60 mg x 109 CFU
Lactobacillus acidophilus
60 mg x 109 CFU
Anyžinė ožiažolė (Pimpinella anisum)
72 mg

Kiekis
90 tablečių

Rekomenduojama paros norma
Vartoti po 2 tabletes 3 kartus per
dieną po valgio

Pagerinkite savo virškinimo sistemos veiklą!

