TIENS

KARDI FORTE
Krilių aliejus su ginkmedžio
ekstraktu

JŪSŲ SMEGENIMS,
ATMINČIAI IR ŠIRDŽIAI

TIENS „Kardi Forte“ su ginkmedžio ekstraktu
 Omega-3 riebalų rūgštys priklauso
nepakeičiamų riebalų rūgščių grupei.
 Nepaprastai vertingos omega-3 riebalų
rūgštys yra eikozapentaeno rūgštis (EPR) ir
dokozaheksaeno rūgštis (DHR).
 Šių riebalų rūgščių trūkumas gali sukelti
įvairius negalavimus ir ligas.

Kadangi žmogaus organizmas šių riebalų
rūgščių negamina, rekomenduojama jas
vartoti papildomai, norint užtikrinti puikią
savijautą.

Aktyvios sudedamosios dalys 2 kapsulėse (paros dozė)
 640 mg krilių aliejaus (didesnis kiekis),
kuriame gausu omega-3 fosfolipidų, kurie
greitai pasiskirsto virškinimo sistemoje ir
kraujyje.
 300 mg žuvų aliejus (251 mg omega-3
riebalų rūgšties DHR (dokozaheksaeno
rūgšties) - 7,6 kartus didesnis kiekis).
Padeda užtikrinti normalią smegenų funkciją
ir vystymąsi.
 80 mg ginkmedžio ekstraktas padeda
pagerinti smegenų kraujotaką ir veiklą,
atmintį ir pažinimo funkciją.
 64 µg astaksantino - raudonojo pigmento,
randamo kriliuose. Tai stiprus
antioksidantas, padedantis organizmui
kovoti su laisvaisiais radikalais.
 Geležis, cinkas ir jodas padeda užtikrinti
širdies, smegenų ir kaulų sveikatą.
(100 % referencinės maistinės vertės)

Kas yra ginkmedis?

Tradicinės kinų medicinos stebuklas
• Ginkmedis (lot. Ginkgo biloba) – iš Kinijos
kilęs augalas, egzistuojantis milijonus metų.
• Tradicinėje kinų
įvairiais atvejais.

medicinoje

naudojamas

• Ginkmedis yra adaptogenas, o tai reiškia, kad
gali pašalinti fizinį ir psichologinį streso
poveikį.
• Tai viena iš plačiausiai pasaulyje naudojamų
augalinių priemonių.

Moksliniai įrodymai

Ginkmedis padeda užtikrinti:




Pažintinę funkciją ir normalią
kraujotaką bei smegenų veiklą.

Psichinę būklę, pvz., padeda
susikoncentruoti ne tik įprastose, bet
ir stresinėse situacijose.

Ginkmedžio nauda sveikatai







Smegenų kraujotaka (ginkmedis
gali padėti pagerinti vyresnių
žmonių smegenų veiklą)
DNR, baltymų ir lipidų apsauga
nuo oksidacinės pažaidos
(ginkmedžio sudėtyje esantys
antioksidantai gali padėti
apsisaugoti nuo laisvųjų radikalų,
apsaugoti jūsų ląsteles ir audinius
nuo oksidacijos ir sustiprinti bendrą
organizmo atsparumą.
Pažintinė funkcija (padeda
užtikrinti pažintinę funkciją ir
atmintį, kuri su amžiumi linkusi
silpnėti).

Ginkmedžio nauda sveikatai
Apsaugo ir pagerina pažintinę funkciją
Padeda užtikrinti gerą regėjimą
Apsaugo nuo kasdienio streso
Pagerina miego kokybę
Gali užtikrinti normalią širdies veiklą

Užtikrina sveiką odos būklę
Padeda gerinti koncentraciją

Skatina kūrybišką mąstymą
Kovoja su PMS simptomais

Kas yra kriliai?

• Kriliai – tai maži į krevetes panašūs
vėžiagyviai, kurie veisiasi bene
švariausiuose pasaulyje Antarkties
vandenyse.
• Kriliais minta mėlynieji, kuprotieji ir
pilkieji banginiai.
• Nuo 1800 m. kriliai buvo
naudojami maistui, o dar anksčiau
Japonijoje jie buvo laikomi
delikatesu.
• Dabar kriliai yra vertinami kaip
jūrinės kilmės omega-3 riebalų
rūgščių šaltinis, teikiantis
įvairiapusę naudą sveikatai.

Kodėl krilių aliejus?

Daugiau omega-3
riebalų rūgščių
Omega-3
fosfolipidai
greičiau ir lengviau
įsisavinami

100 % natūralus
ir be jokių taršalų
Tai tyriausias
pasaulyje jūrinės
kilmės omega-3
šaltinis

Greičiau ir lengviau įsisavinamas

 Krilių aliejus unikalus tuo, kad jame esačios omega-3
riebalų rūgštys yra fosfolipidų formos.
 Fostolipidai - tai esminis ląstelių membranų
komponentas.
 Fosfolipidai yra lengvai pasisavinami, todėl nesukelia
virškinimo diskomforto ir refliukso.
 Mūsų organizmas lengvai atpažįsta krilių aliejų ir jį
įsisavina.

100 % fosfolipidų

Omega-3 riebalų rūgštys EPR ir DHR „Kardi Forte“ sudėtyje

FISH OILEPR ir DHR
 Omega-3
riebalų rūgštys padeda
užtikrinti normalią širdies
funkciją (teigimas poveikis
pasireiškia per parą
suvartojant 250 mg EPR ir
DHR rūgščių).

EPR - eikozapentaeno rūgštis
DHR - dokozaheksaeno rūgštis

 Omega-3 DHR rūgštis
padeda užtikrinti normalią
smegenų funkciją ir veiklą
bei normalų regėjimą
(teigimas poveikis
pasireiškia per parą
suvartojant 250 mg DHR
rūgšties).

Veiksmingas antioksidantas astaksantinas

1
Yra galingas antioksidantas,
padedantis pašalinti iš
organizmo laisvuosius
radikalus, kurie sukelia
įvairias ligas ir negalavimus.

2
Padeda kovoti su senėjimo
procesais.

Astaksantinas
yra kriliuose
aptinkamas raudonas
pigmentas

3
Per kraujotaką patenka į
smegenis ir tinklainę,
apsaugodamas regėjimą,
smegenis bei centrinę
nervų sistemą nuo laisvųjų
radikalų poveikio.

4
Astaksantinas taip pat
padeda išlaikyti krilių aliejų
100 % natūralų be papildomų
dirbtinių priedų.

Švarus ir tvarus išgavimo būdas
• Krilių aliejus, esantis TIENS kapsulėse
„Kardi Forte“, yra išgaunamas iš Antarkties
krilių.
• Antarkties krilių aliejus – tyriausias
pasaulyje jūrinės kilmės omega-3 šaltinis.
• TIENS krilių aliejus gaminamas naudojant
patentuotas technologijas bei saugant
aplinką.
• Kad būtų užtikrinta aukšta krilių kokybė,
gamybos procesas yra rūpestingai
prižiūrimas, o kriliai nedelsiant apdirbami.

• TIENS krilių aliejaus tiekėjas yra
apdovanotas Jūrų priežiūros tarnybos
sertifikatu už didelį indėlį į aplinkos apsaugą
ir mokslinius tyrimus.

Cinkas ir geležis. Kodėl žmogaus organizmui jų reikia?
CINKAS:






prisideda prie normalios DNR sintezės
prisideda prie normalaus makro elementų
metabolizmo
palaiko imuninės sistemos veiklą
Apsaugo DNR, baltymus ir lipidus nuo oksidacinės
pažaidos – apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso.

GELEŽIS:






prisideda prie normalaus raudonųjų kraujo
kūnelių ir hemoglobino susidarymo
prisideda prie normalaus deguonies
transportavimo organizme
palaiko imuninės sistemos veiklą

Unikalus TIENS „Kardi Forte“ sudedamųjų dalių poveikis
 Omega-3 EPR ir DHR riebalų rūgštys,
esančios krilių ir žuvų aliejuose, teigiamai
veikia širdies, smegenų ir akių sveikatą.
 Ginkmedžio ekstraktas padeda užtikrinti
pažintinę funkciją, o tai padeda išsaugoti
su amžiumi silpnėjančią atmintį ir
apsaugoti ląsteles bei audinius nuo
oksidacijos.
 Jodas padeda palaikyti normalią energijos
apykaitą, cinkas apsaugo ląsteles nuo
oksidacinės pažaidos, geležis užtikrina
tinkamą deguonies pernešimą organizme,
cinkas ir geležis palaiko normalią
imuninės sistemos veiklą.

