
TIENS KAPSULĖS 
„SPIRULINA“

Harmony, responsibility, prosperity



SPIRULINA – KAS TAI?

.

• Spirulina yra melsvadumblis

• Pirmą kartą šis melsvadumblis aptiktas Žemėje 
maždaug prieš 3,5 mlrd. metų – tai yra viena iš 
seniausių gyvybės formų planetoje.

• Šis melsvadumblis įprastai aptinkamas aukšto 
rūgštingumo ir druskingumo sekliuose 
tvenkiniuose ir ežeruose – Chenghai ežere
Junano provincijoje Kinijoje.

• Melsvadumblis spirulina ypač jautriai reaguoja į 
sunkiuosius metalus, todėl jis yra auginamas 
taršos nepaliestose vietovėse.



ĮDOMI INFORMACIJA APIE MELSVADUMBLĮ SPIRULINA

.

• 1974 metais Jungtinių Tautų pasaulio maisto 

konferencijoje melsvadumblis spirulina buvo paskelbtas 

geriausiu ateities maistu ir pavadintas „supermaistu“.

• Devintojo dešimtmečio pabaigoje ir dešimtojo 

dešimtmečio pradžioje NASA ir Europos kosmoso 

agentūra melsvadumblį spiruliną ėmė įtraukti į 

astronautų, vykstančių į ilgalaikes kosmoso misijas, 

mitybos racioną.

• 1986 metais melsvadumblis spirulina buvo naudojamas

gydant nuo radiacijos įvykus Černobylio katastrofai.

• Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) melsvadumblį

spirulina laiko idealiu maistu, skirtu išsaugoti sveikatą.

• Valstybinės ir tarptautinės organizacijos bei NVO taip 

pat naudoja melsvadumblį spiruliną siekdamos įšspręsti 

maisto stygiaus problemą besivystančiose šalyse.

• Šių mikroskopinių dumblių sudėtyje yra ypač lengvai 

virškinamų baltymų, antioksidantų karotinoidų, 

angliavandenių, riebiųjų rūgščių, vitaminų ir mineralų. 

Visa tai melsvadumblį spiruliną daro nepakeičiamu 21-

ojo amžiaus maisto papildu.



AKTYVIOS SUDEDAMOSIOS MEDŽIAGOS

.

• Baltymai – lengvai virškinami baltymai sudaro 55 proc. –
70 proc. sudėties

• Polisacharidai – gliukozaminas, glicogenas

• Mikroelementai ir makroelementai – geležis, fosforas, 
kalis, kalcis, cinkas, selenas, chromas, varis.

• Vitaminai – B grupei priklausantys vitaminai B1, B2, B6, 
B12 bei vitaminai C, D ir E

• Nesočiosios riebalų rūgštys – 8 būtinosios ir 10 
nebūtinųjų amino rūgščių, GLA – gama-linoleno rūgštis, 
nukleino rūgštys RNR ir DNR, linolo rūgštis ir arachidono 
rūgštis

• Pigmentai – karotinoidai, chlorofilas, ksantofilai ir 
fikocianinas

• Melsvadumbio spirulina sudėtyje nėra toksiškų junginių, 
kuriuos gamina kiti melsvadumbliai

• Melsvadumblio spirulina ląstelių sienelėse nėra celiuliozės, 
todėl nuo 85 proc. iki 95 proc. jų sudėties yra lengvai 
įsisavinama.



FORMULĖS NAUDA

One package lasts up to 6 times
longer

Enriched with soybean oil

Leaves no after taste of garlic

• Melsvadumblis spirulina išgaunamas iš Chenghai 
ežero, tyvuliuojančio Kinijos Junano provincijoje –
taršos visiškai nepaliestoje teritorijoje 

• Nesukelia alergijos

• Sudėtyje nėra genetiškai modifikuotų organizmų

• Gausu baltymų, gama-linoleno rūgšties (GLA), 
vitaminų ir mineralų 

• Tobulas maisto papildas vegetarams ir veganams, 
senyvo amžiaus asmenims, sveikstantiesiems ir 
mažai baltymų suvartojantiems asmenims

• Gaminamas laikantis ISO ir RVASVT gairių



MELSVADUMBLIO SPIRULINA NAUDA 

.

 Stiprina organizmo gebėjimą neutralizuoti laisvuosius radikalus

 Stiprina bendrą organizmo ištvermę keičiantis sezonams

 Pagreitina medžiagų apykaitą, o tai padeda reguliuoti kūno svorį ir sportuoti

 Padeda lengviau įveikti alergijas, kylančias pavasarį



.

 Palaiko kraujo kūnelių gamybą kaulų čiulpuose;

 Pagerina žarnyno floros balansą ir padeda numalšinti virškinimo trakto sutrikimų 

simptomus;

 Pagerina odos ir gleivinės būklę;

 Naudojama kosmetologijoje gaminant kaukes, kurios atnaujina, stangrina ir jaunina  

odą.

 Dėl gausios sudėties ir maistinių savybių tai yra puikus maisto papildas vegetarams 

ir veganams, pagyvenusiems ir sveikstantiems žmonėms bei asmenims, 

suvartojantiems mažai baltymų.

MELSVADUMBLIO SPIRULINA NAUDA 



TIENS MELSVADUMBLĮ SPIRULINA VARTOJA

Moterys, norinčios išsaugoti jauną ir gražią 

odą

Asmenys, norintys išlikti aktyvūs ir 

geros fizinės būklės

Asmenys, norintys sportuoti ir tinkamai 

reguliuoti savo svorį



TIENS SPIRULINA

Daugybės būtinųjų maistinių 

medžiagų šaltinis



TIENS SPIRULINA

Stiprina imuninę sistemą



TIENS SPIRULINA

Stiprina bendrą kūno ištvermę



TIENS SPIRULINA

Padeda įveikti nuovargį



Veikliosios sudėtinės 
medžiagos:

Sudėtis:
100 kapsulių

Vartojimas:
2 kapsulės du arba tris 
kartus per dieną, 
kiekvieną kartą 
užsigeriant vandeniu.

6 kapsulėse:

Plokščiųjų vingrūnių

(spirulinos) milteliai

1500 mg



PASIRŪPINKITE
SAVO SVEIKATA
KARTU su TIENS!

Harmony, responsibility, prosperity


