
TIENS antklodė su anijonais
„Health Blanket“

ŽIEMINĖ VERSIJA



Ne tik antklodė … 

Šiais laikais rinkdamiesi antklodes žmonės neapsiriboja šiluma.... Jiems  svarbus 
ir dizainas, patogumas bei papildomos funkcijos.

TIENS antklodė su anijonais 

Šios TIENS antklodės pagrindiniame audinyje yra anijonų pluoštas, kuris ne tik sušildo ir 

leidžia jaustis patogiai, bet ir padeda geriau išsimiegoti, atsistatyti miego metu, o ryte 

jaustis pailsėjusiam.

Antklodės paviršius pagamintas iš medvilninio satino audinio, kuris yra minkštas ir lygus, 

hipoalergiškas, malonus odai, padeda užtikrinti kokybišką miegą.



TURMALINO AKMUO

Šis pusbrangis kristalas turi 

galimybę išleisti laipsnišką 

elektronų kaskadą, taip 

išskiriant į orą neigiamo 

krūvio jonus.



NEIGIAMI JONAI

Pašalina kvapus

Turi antibakterinį

poveikį

Anijonai kaip 

„ORO

VITAMINAI”

Sumažina alergenų 

kiekį

Mažina nuovargį

Padeda pagerinti 

kvėpavimą

Padeda palaikyti

tinkamą

kraujospūdį



Anijonai -
„ORO VITAMINAI”

• Neigiami jonai (anijonai) yra naudingi fizinei ir psichinei žmogaus sveikatai. Veikdami per 
žmogaus nervų sistemą ir kraujotaką jie gali daryti įtaką žmogaus organizmo fiziologinei 
veiklai.

• Neigiami jonai gali sustiprinti ir koreguoti smegenų žievės funkciją, todėl gali turėti 
raminamąjį ir hipotenzinį poveikį. 

• Patekę į žmogaus kvėpavimo takus, neigiami jonai atpalaiduoja lygiuosius bronchų 
raumenis ir ramina bei sušvelnina kvėpavimo procesą. 

• Patekę į žmogaus kraują daro antiagregacinį poveikį raudoniesiems kraujo kūnams, 
pailgindami jų krešėjimo laiką. Neigiami jonai taip pat gali padidinti raudonųjų kraujo 
kūnelių skaičių, sumažinti priešuždegiminių baltųjų kraujo kūnelių ir cukraus kiekį kraujyje.

• Neigiami jonai mažina pieno rūgšties kiekį raumenyse, leidžia jiems atsinaujinti ir 
atsipalaiduoti miegant.

• Neigiami jonai sustiprina oksidacijos procesą inkstuose, kepenyse ir smegenų audinyje. 



Kaip veikia neigiami jonai?
• Nemigos terapija: eksperimentiniai klinikiniai tyrimai, atlikti su pacientų, 

turinčių nemigos simptomų ir sunkumų užmigti, grupe, rodo, kad neigiamų 
jonų buvimas ore sutrumpina laiką iki užmigimo ir kartu pagerina miego 
kokybę. Eksperimentinė grupė, palyginti su kontroline grupe, taip pat buvo 
labiau pailsėjusi ryte, pasižymėjo didesne koncentracija ir produktyvumu 
dienos metu, geriau atliko savo darbą ir kitą kasdienę veiklą. Tai rodo, kad 
neigiami jonai turi puikų gydomąjį poveikį nemigai ir nervų sistemos 
sutrikimams.

• Metabolinė sistema: neigiami jonai gali pagerinti SOD fermentų aktyvumą, 
palengvinti ląstelių detoksikaciją ir padidinti atsparumą laisviesiems 
radikalams. Jie taip pat padeda reguliuoti autonominę nervų sistemą ir 
neutralizuoja organizmo rūgštėjimą. Stimuliuodami Na+/H+ jonų kanalus, 
neigiami jonai pagerina ląstelių gliukozės įsisavinimą, taip padėdami sumažinti 
gliukozės koncentraciją kraujyje, gerina ląstelių gliukozės apykaitą ir tokiu 
būdu padeda kovoti su atsparumu insulinui ir diabetu.

• Ląstelių regeneracija: neigiami jonai padeda ląstelėms išlaikyti neigiamą 
elektrinį potencialą, didina ląstelių aktyvumą, inicijuoja miegančias ląsteles, 
padeda pakeisti senas ląsteles naujomis, skatina ląstelių metabolizmą ir gerina 
organizmo regeneraciją, atstatymą ir natūralius gijimo gebėjimus.



Pagerina natūralius 

organizmo atsigavimo 

ir gijimo gebėjimus

Palengvina ląstelių 

detoksikaciją ir 

atsparumą laisviesiems 

radikalams

Gerina imunitetą, turi

antimikrobinį ir 

antialerginį poveikį

Turi gydomąjį 

poveikį nemigai ir 

nervų sistemos 

sutrikimams

Ryšys tarp NEIGIAMŲ 
JONŲ kiekio ir  
SVEIKATOS



TIENS antklodės su anijonais funkcijos 
• Anijonų kiekis

Autoritetingi tyrimai parodė, kad neigiamų jonų kiekis, kurį sukuria 

mikronizuotas nano dydžio turmalino akmuo, esantis šioje antklodėje, siekia 

daugiau kaip 2400 jonų/cm³. Dėl šios priežasties TIENS antklodė padeda 

pagerinti ir sustiprinti organizmo medžiagų apykaitą, gerina natūralius gijimo 

gebėjimus, regeneruoja ir atpalaiduoja raumenis bei pagerina bendras 

organų funkcijas.

• Audinys – aukščiausios kokybės medvilnė

TIENS antklodė su anijonai pagaminta iš 60-os klasės medvilnės audinio.

• 32, 42 ir 60 laipsnių medvilnės skalė nurodo medvilnės verpalų storį – kuo 

didesnis skaičius – tuo smulkesnis medvilnės siūlas.

• Kuo plonesni medvilniniai verpalai – tuo plonesnis ir kokybiškesnis 

medvilninis audinys, tuo lengvesnis antklodės svoris ir malonesnis pojūtis.

• Tai leidžia audiniui geriau kvėpuoti ir geriau reguliuoti kūno temperatūrą 

miego metu.



Paviršiau audinys: 
100% medvilnė, satinas

Pluošto sudėtis:
neigiamų jonų skaidulos su 
turmalinu

Poveikis:
imuniteto stiprinimas, gydomasis
poveikis, komfortas, šiluma.

Dydis: 200 x 230 cm

ŽIEMINĖ ANTKLODĖ



TIENS antklodė su anijonais 
„Health Blanket“

Kokybiškam miegui naktį…

...naujai, energijos kupinai dienai!  


