
Patikrintas kelias į 

sveikatą ir 

ilgaamžiškumą

Harmonija, atsakingumas, gerovė



Regeneracija

Todėl rūpinkitės jomis itin atsakingai!

Žmogaus organizme nuolat vyksta atsinaujinimo 
procesas.

Kai kurios ląstelės visiškai atsinaujina (kraujas, 
kepenys, oda).

Vienos iš svarbiausių organizmo ląstelių –
smegenys ir širdis – nesugeba visiškai 
atsinaujinti. 
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Kodėl žmonės sensta?

Su amžiumi lėtėja natūralūs regeneracijos procesai:

- oda savaime nebeatsinaujina, 
- atsiranda raukšlių, 
- kaulai tampa trapesni. 

Ląstelės nustoja dalintis ir miršta. 

Ląstelės miršta dėl daugybės priežasčių ir tai 
nebūtinai susiję su jų gyvenimo trukme.
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Mirties priežastys

Prieš 100 metų dauguma žmonių mirdavo nuo infekcinių 

ligų, tokių kaip tuberkuliozė ar gripas. 

Dėl medicinos ir sanitarinių sąlygų pažangos vidutinė 

gyvenimo trukmė labai padidėjo. 

Tačiau ir šiais laikais ne visi žmonės pasiekia vidutinę 

gyvenimo trukmę dėl širdies ir genetinių ligų, nelaimingų 

atsitikimų, o dažnai tiesiog dėl netinkamo gyvenimo būdo.  

Jei mestume rūkyti, naudotume apsauginius kremus nuo 

saulės ir vartotume neapdorotą maistą, dauguma iš mūsų 

gyventume ilgiau. 



Kiek gyvenimo trukmę lemia genai, o kiek jūsų 
pasirinktas gyvenimo būdas?

Jei manysite, kad 70 % lemia genai, 
jums bus sunkiau nusiteikti keisti savo gyvenimo 
būdą. 

Jei tikėsite, kad gyvenimo trukmę 70 % lemia 
gyvenimo būdas, turėsite daugiau motyvacijos jį 
keisti. 

Genetika ir gyvenimo būdas
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Senėjimas – tai ląstelių, audinių ir organų 
pažeidimai (dėl mutacijų ar oksidacinės 
pažaidos).

Jei kuris nors iš tų pažeidimų yra 
atstatomas, vyksta atjauninimas.

Atjauninimas
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Norėtumėte gyventi sveikiau 
ir ilgiau?

Norėtumėte atkurti 
savo jaunatviškumą 

ir energiją?
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TIENS kapsulės 

„Cell Rejuvenation“ -

natūralus augalinis preparatas, 

kurio sudėtyje yra unikali 

„ilgaamžiškumo“ žolelė ir kiti 

aktyvūs komponentai!

TIENS rekomendacija kokybiškesniam gyvenimui
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Žalioji arbata

(Camellia sinensis) Penkiaskiautės driekės ekstraktas
(Gynostemma pentaphyllum)

Aktyvios sudedamosios dalys

Vitaminas C Morkų milteliai

(Daucus carota )



Penkiaskiautė driekė

• Penkiaskiautė driekė (Gynostemma pentaphyllum

arba Jiao Gu Lan) yra viena iš unikaliausių Azijos 

žolelių.

• Dėl tam tikrų panašumų į ženšenį, penkiaskiautė driekė 

dar vadinama „penkialapiu ženšeniu” ir „Pietų 

ženšeniu”.

• Jau 7-ojo dešimtmečio pradžioje mokslininkai atkreipė 

dėmesį į vieno Kinijos pietuose esančio regiono 

gyventojų ilgaamžiškumą. Jie šios žolelės arbatą 

vartojo kasdien.



• Penkiaskiautė driekė pasižymi didele maistine 

verte, joje yra daug aminorūgščių, vitaminų ir 

mineralų, kurie teigiamai veikia organizmą, 

įskaitant: kalcį, geležį, magnį, manganą, fosforą, 

seleną, cinką, kalį.

• Ji padeda užtikrinti natūralią organizmo apsaugą

imunomoduliacijos būdu.

• Gynostemma pentaphyllum padeda apsaugoti

DNR, baltymus ir lipidus nuo oksidacinės 

pažaidos ir palaikyti tinkamą lipidų kiekį kraujyje.

Penkiaskiautė driekė



Žalioji arbata

• Žalioji arbata  – vienas iš vertingiausių gėrimų, kurio 
sudėtyje yra maistingųjų medžiagų, pasižyminčių 
teigiamu poveikiu organizmui.  

• Žaliosios arbatos ekstrakte gausu polifenolių, tokių 
kaip flavonoidai ir katechinai.

• Katechinai padeda:
✓ kontroliuoti riebalų apykaitą;
✓ užtikrinti tinkamą virškinimo sistemos veiklą;
✓ užtikrinti sveikus dantis ir dantenas;
✓ apsaugoti akis nuo oksidacinio poveikio;  
✓ apsaugoti odą nuo UV spindulių ir žalingo aplinkos 

poveikio.



Žalioji arbata

• Dar vienas svarbus ingredientas yra kofeinas, 
pasižymintis tonizuojamuoju poveikiu. Jis 
gerina smegenų funkcijas, įskaitant  
koncentraciją, budrumą ir ištvermingumą. 

• Žaliojoje arbatoje yra ir amino rūgšties L-
teanino, kuris kartu su kofeinu veikia 
sinergiškai. 

• Žalioji arbata padeda:
✓ reguliuoti blogojo ir gerojo cholesterolio santykį;
✓ palaikyti normalų gliukozės kiekį kraujyje;
✓ atgaivinti ne tik kūną, bet ir mintis.



Morkos
• Morkos pradėtos auginti Azijoje.

• Jose gausu vitaminų (C, K, E, H, PP, B grupės, provitamino 

A), mineralų (kalcio, geležies, magnio, fosforo, kalio, cinko, 

vario, mangano, seleno, natrio, kobalto), aminorūgščių, 

flavonų, flavonolių, kumarinų ir labai naudingų pektinų.

• Kosmetologijoje morkos tradiciškai buvo naudojamos 

plaukų, odos, nagų būklei pagerinti ir bendram odos 

tonizuojančiam efektui pagerinti.

• Morkos yra beta karoteno – provitamino A  šaltinis. 

Provitaminas A (organizme paverčiamas vitaminu A) 

padeda užtikrinti normalią imuninės sistemos, odos, 

gleivinės funkciją, regėjimą ir tinkamą geležies 

metabolizmą.



• Vitamin C yra labai svarbus ir veiksmingas 

mikroelementas.

• Organizmas negamina vitamino C, todėl jį būtina gauti iš 

kitų šaltinių.

• Vitaminas C taip pat padeda užtikrinti kolageno 

gamybą, reikalingą tinkamai kraujagyslių, kaulų, 

kremzlių, dantenų, odos ir dantų funkcijai. Jis taip pat 

gali užkirsti kelią priešlaikiniam senėjimui: daro įtaką 

kolageno sintezei, kad padėtų sustiprinti ir stangrinti 

odą.

• Jis veikia kaip antioksidantas, neutralizuojantis 

laisvuosius radikalus ir mažinantis uždegimo bei ligų 

riziką.

Vitaminas C



Sinerginis veikliųjų medžiagų poveikis

Širdies ir kraujagyslių 
sistemos palaikymas

(žalioji arbata, 
penkiaskiautė driekė)

Gražesnė oda
(vitaminai A, C, katechinai)

Sveikesnė nervinė 
sistema

(vitaminas C, žalioji arbata)

Stipresnis imunitetas
(vitaminai A, C, penkiaskiautė 

driekė)

Daugiau energijos
(vitaminas C, žalioji arbata)

Sveikesnė virškinimo 
sistema

(katechinai)

Geresnis regėjimas
(vitaminas A, katechinai)

Antioksidacinė apsauga
(vitaminai A, C, katechinai,

penkiaskiautė driekė



Vartojimas

Pakuotėje – 150 kapsulių

Pirmąją savaitę 
rekomenduojama vartoti 
po 1 kapsulę du kartus 
per dieną, vėliau dozę 
galima padidinti iki 2 
kapsulių du kartus per 
dieną. 
Kapsules rekomenduojama 
užgerti dideliu kiekiu 
vandens.


