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Vitaminas C



PROPOLIS

• Propolis – tai įvairios augalinės dervos, kurias bitės 
surenka iš tam tikrų augalų ir medžių, pavyzdžiui, 
tuopų, beržų ar paprastųjų kaštonų, pumpurų. Šių 
augalų pumpurai yra padengti tam tikra medžiaga, 
apsaugančia juos nuo bakterijų, erkių, grybų ir 
vabzdžių. 

• Bitės surinktas dervas panaudoja įvairioms avilio 
dalims uždengti (bičių vaškas užsandarina didesnes 
spragas).

• Jis taip pat  veikia kaip antiseptikas, saugantis avilį 
nuo taršos bei kenkėjų, tokių kaip pelės, gyvatės ir 
driežai.

• Pavadinimas „propolis“ kildinamas iš graikų kalbos 
ir reiškia „miesto apsauga“.



• Natūralios medicinos 
propaguotojai propolį vertina dėl jo 
savybių,  kurios stiprina natūralią 
organizmo apsaugą. 

• Tradicinėje kinų medicinoje
propolis vartojamas įvairiems 
negalavimams palengvinti bei 
ypatingai vertinamas dėl savybių, 
padedančių gydyti kvėpavimo takų 
ligas. 
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Propolio sudėtyje yra: 
• dervų
• bičių vaško
• eterinių aliejų
• proteinų
• mikroelementų:

• vario
• silicio
• mangano
• magnio
• cinko

• B, E, H, P grupių vitaminų



VAISTINĖS DIRVUOLĖS (AGRIMONIA EUPATORIA) 
EKSTRAKTAS

• Vaistinėje dirvuolėje (Agrimonia
eupatoria) yra: 

• flavonoidų
• taninų
• eterinių aliejų
• vitamino K

• Šio augalo ekstrakto, liaudies 
medicinoje plačiai naudojamo šimtus 
metų, naudą patvirtino ir šiuolaikiniai 
moksliniai tyrimai. 



VAISTINĖS DIRVUOLĖS (AGRIMONIA EUPATORIA) 
EKSTRAKTAS

• Padeda palaikyti sveiką odos būklę 

• Suteikia natūralią organizmo apsaugą bei 
padidina jo atsparumą

• Palaiko inkstų atliekamą šalinimo funkciją

• Padeda palaikyti šlapimo organų sistemos 
funkciją

• Skatina skrandžio liaukų veiklą bei tulžies 
išsiskyrimą į plonąjį žarnyną

• Padeda palaikyti normalią kraujo 
cirkuliaciją



Bičių pikis
Vaistinės dirvuolės 
(Agrimonia eupatoria)
ekstraktas

6 tabletėse

600 mg

24 mg

Aktyvios veikliosios medžiagos:

Kiekis
60 tablečių

Rekomenduojama paros norma
Vartoti po 2 tabletes (laikant burnoje, 
kol ištirps) 3 kartus per dieną.
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Kontraindikacijos: nerekomenduojama vartoti
asmenims, kurie yra alergiški preparato sudėtyje esančioms medžiagoms.



TIENS Propolis -
Kasdieniam Jūsų organizmo stiprinimui


