
TIENS 
jūrinis 

kolagenas 
„GLOW 

Collagen Shot“

Jūsų grožiui ir energijai



KOKIE POKYČIAI VYKSTA ODOJE PO 25 METŲ?

25-eri metai yra kritinė riba, po kurios pradeda 
prastėti odos būklė. Amžius ir oksidacinis 
stresas mažina kolageno kiekį, dėl to odoje 
tampa matomi senėjimo požymiai. 

KAIP TAI PASIREIŠKIA? 

MATOMOS PIRMOSIOS RAUKŠLĖS

ODA PRARANDA ELASTINGUMĄ

NAGAI IMA LŪŽINĖTI



KODĖL JŪSŲ ODA SENSTA?

• Odos senėjimą lemia natūralus senėjimas ir aplinkos 
veiksniai.

• Saulės spinduliai sukelia didelius pokyčius mūsų odoje.

• Senstant odos regeneracija vyksta lėčiau, antioksidantų 
kiekis mažėja.



KAIP PADĖTI SAVO ODAI ATSISTATYTI?

Galite pristabdyti su senėjimu susijusius pokyčius:

Naudokite 
apsaugines 
priemones nuo 
saulės

Gerai išsimiegokite Rinkitės subalansuotą 
maistą, gausų vitaminų ir 
mineralų

Gerkite vandenį Vartokite kolageną



KAS YRA KOLAGENAS?

• Kolagenas yra baltymas, kurio žmogaus organizme yra 
daugiausia. Tai pagrindinė jungiamojo audinio sudedamoji 
dalis, ji aprūpina raumenų ir kaulų sistemos infrastruktūrą ir 
yra pagrindinis odos struktūrinis elementas.

• Jis sudaro 100% mūsų odos audinių, sausgyslių, kapiliarų ir 
raiščių. Be to, jo taip pat gausu kaulų audiniuose, kremzlėse, 
ragenose ir plaukų folikuluose.

• Kolageno peptidai yra hidrolizuota kolageno forma. 
Rousselot Peptan yra unikalūs, gryni, bioaktyvūs kolageno 
peptidai.



KOLAGENO 
PEPTIDŲ 
PEPTAN 

POVEIKIS

Vartokite žuvies kolageno peptidus PEPTAN, kad pasiektumėte maksimalų 
efektyvumą.

Moksliškai įrodyta, kad kolageno peptidai PEPTAN yra efektyvi priemonė 
prieš senėjimą, skatinanti odos elastingumą ir drėkinimą. 

Neseniai atliktas prancūzų klinikinis tyrimas rodo, kad žuvies kolageno 
peptidai PEPTAN skatina kolageno susidarymą gilesniuose dermos 
sluoksniuose, taip pagerina odos kolageno struktūrą iš vidaus, sumažina 
kolageno skilimą 18 % vos per vieną mėnesį ir 31% po trijų mėnesių. Oda 
tampa stangresnė ir jauniau atrodo.

Ankstesni Japonijos ir Prancūzijos klinikiniai tyrimai parodė, kad kolageno 
peptidai PEPTAN po 8 savaičių gali padidinti odos drėkinimo lygį 28%, o per 
12 savaičių 19% sumažinti raukšlių susidarymą ir padidinti odos elastingumą.



PAGRINDINIAI KOLAGENO PRIVALUMAI

1. GROŽIS IŠ VIDAUS:

• Jaunesnė odos išvaizda

2. SVEIKAS SENĖJIMAS:

• Osteoartrito, osteopenijos ir sarkopenijos  prevencija 

• Judrumas /raumenų ir kaulų sveikata:

Sąnarių, raumenų ir kaulų sveikatos stiprinimas

3. SPORTAS IR MITYBA:

• Palaiko raumenų regeneraciją ir padeda pagerinti našumą bei sąnarių sveikatą 

• 4. SVORIO REGULIAVIMAS:

• Suteikia sotumo efektą.



PAGRINDINĖS
TIENS „GLOW“  

VEIKLIOSIOS 
MEDŽIAGOS

Šviežio ženšenio 
ekstraktas

Žuvų kolageno 
peptidai 

Manukos nektaro medus Violetinės morkos



ŽUVŲ KOLAGENO PEPTIDŲ
POVEIKIS GROŽIUI

• Pagerina odos drėkinimą

• Sumažina raukšles

• Padeda sumažinti fotosenėjimą

Žuvų kolagenas pagerina odos 
kolageno tankį ir odos drėkinimą!



ŽUVŲ KOLAGENO PEPTIDAI
• Pagaminta iš natūraliai užaugintos jūros žuvies

• Unikali technika: ypač mažos molekulės

• Aukšta kokybė ir puikus biologinis įsisavinimas

• 100% natūralūs ingredientai

• Be konservantų, tirpiklių, GMO

• Tvari praktika

• Halal, ISO, HACCP, košerinis sertifikatai

Jūrinės kilmės kolagenas PEPTAN  gaunamas naudojant unikalų hidrolizės 
procesą, išgaunat mažos masės 2000 daltonų peptidų molekules, o tai 
užtikrina geriausią biologinį įsisavinimą.



ŠVIEŽIO ŽENŠENIO EKSTRAKTAS ENERGIJAI DIDINTI

• Mažina nuovargį

• Pagerina susikaupimą

• Stiprina imunitetą



AUKŠTOS KOKYBĖS ŠVIEŽIAS 
ŽENŠENIS

(Panax ginseng C. A. Meyer ) tiekiamas iš Changbai
kalnų, vieno iš geriausių ženšenio gamybos šaltinių 
visame pasaulyje. 

Jame gausu alkaloidų, pasižyminčių dideliu 
antioksidaciniu poveikiu. Ženšenis nuo seniausių laikų 
laikomas vienu iš vertingiausių adaptogenų, galinčių 
padidinti organizmo energiją.

In vitro tyrimas: antioksidacinis poveikis, mitochondrijų
aktyvumo skatinimas.

In vivo tyrimas: nuovargio mažinimas ir dėmesio 
gerinimas.



KAS YRA
ADAPTOGENAI?

• Netoksiški augalai
• Padeda atsispirti stresui (fiziniam, 

cheminiam ar biologiniam)
• Padeda pagerinti arba atkurti organizmo 

homeostazę
• Dažnai tai yra augaliniai ingredientai, kurie 

buvo naudojami tradicinėje Rytų medicinoje

Vienas žinomiausių šio šimtmečio 

adaptogenų yra ŽENŠENIS.



ADAPTOGENŲ 
GALIA
Adaptogenai yra žolelės ar šaknys, padedančios 
organizmui atsispirti visų rūšių fiziniams, 
cheminiams ar biologiniams stresą 
sukeliantiems veiksniams.

Nors terminas „adaptogenas“ buvo sukurtas 
praėjusio amžiaus 4 dešimtmetyje, adaptogenai
naudojami jau tūkstančius metų. Dauguma jų 
buvo naudojami Indijos ajuverdoje ir tradicinėje 
kinų medicinoje.

Vienas žinomiausių šio šimtmečio 

adaptogenų yra ŽENŠENIS.



PloS one 8.4 (2013): e61271.

KODĖL ŽENŠENIS 
NATŪRALIAI 
SUTEIKIA 
ENERGIJOS?

Yra daugiau nei 40 tūkstančių mokslinių tyrimų, 
tiriančių ženšenio energiją didinantį ar nuovargį 
slopinantį poveikį. Klinikinis tyrimas parodė, kad  
vartojant ženšenį (1–2 g per dieną) po 4 savaičių 
žymiai sumažėjo tiriamųjų nuovargis ir padidėjo 
antioksidantų kiekis organizme.
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5 kartus daugiau alkaloidų nei raudonojo 
ženšenio ekstrakte ir 1,5 karto daugiau nei 
baltojo ženšenio ekstrakte.

Ženšenis saugomas žemoje temperatūroje, kad būtų stimuliuojama 
antrinių metabolitų (alkaloidų) gamyba ženšenyje.

ŠVIEŽIO ŽENŠENIO EKSTRAKTE YRA

Šviežio ženšenio
ekstraktas

Raudonasis 
ženšenis

Baltasis
ženšenis



Biol. Pharm. Bull. 32(6) 1069—1074 (2009)

IKI 1270 % DIDESNIS 
BIOLOGINIS ĮSISAVINIMAS! 

MIKROEMULSIFIKACIJOS TECHNOLOGIJA 
padidina ženšenio ir ginsenozido bioaktyvius 
junginius



Manukos medų bitės renka iš Manukos krūmo 
(šluotinio sėklučio) Naujojoje Zelandijoje. Jo 
spalva yra tamsesnė nei įprasto medaus. Jis turi 
ypatingą aromatą ir yra saldesnis nei įprastas 
medus.

PRIVALUMAI:

1. Imuniteto stiprinimas

2. Antibakterinis poveikis

3. Nauda virškinimo sistemos sveikatai

AKTYVŪS JUNGINIAI:

fenolio rūgštys, flavonoidai, dihidroksiacetonas 
(DHA), metilglioksalis (MGO), glioksalas (GO).

MANUKOS MEDUS



VIOLETINĖS MORKOS
Violetinės morkos yra šiuolaikinių morkų protėviai. Jose 
yra daugiau maistinių medžiagų, palyginti su įprastomis 
oranžinėmis morkomis.
Morkų nauda sveikatai:
1. Naudinga regėjimui
2. Širdies ir kraujagyslių sveikatos palaikymas
3. Antioksidacinis poveikis
4. Geresnė odos išvaizda

Violetinėse morkose yra išskirtinio vertingo antocianidino -
cianidino, kuris padeda pagerinti kapiliarų cirkuliaciją, 
apsaugo nuo UV spindulių ir sumažina oksidacinį stresą 
akyse. 
Jose taip pat yra beta karoteno, kuris organizme gali virsti 
vitaminu A, pasižyminčiu stipriu antioksidaciniu poveikiu, be 
to, jis padeda išlaikyti normalų regėjimą.



VANDENYJE IR ALIEJUJE TIRPŪS
ingredientai mikronų dalelėse

Naujoji double-NUTRI2™ technologija, naudojama kuriant TIENS „Glow Collagen Shot“, 

sėkmingai sujungia vandenyje ir aliejuje tirpias maistines medžiagas, augalų ekstraktus ir 

funkcines veikliąsias medžiagas. 

Ši patentuota mikroemulsinimo technologija leidžia mikronizuoti veikliąsias medžiagas iki 

1–3 μm dydžio dalelių, o tai užtikrina greitą absorbciją be virškinimo proceso. Dėl to labai 

padidėja TIENS „Glow Collagen Shot“ veikliųjų medžiagų biologinis įsisavinimas, užtikrinantis 

geriausią maistinių medžiagų įsisavinimą.

Nereikia virškinti.

Greitai įsisavinama!

NAUJA PATENTUOTA TECHNOLOGIJA



Moterims ir vyrams, kurie nori:
• išlaikyti sveiką odos išvaizdą
• turėti stiprius kaulus ir sąnarius
• užkirsti kelią plaukų slinkimui
• užkirsti kelią nagų pažeidimams ir išlaikyti juos 

tvirtus bei neskilinėjančius
• sparčiau deginti riebalus ir priaugti raumenų
• turėti daugiau energijos 
• padidinti antioksidantų kiekį organizme
• sustiprinti imunitetą.

REKOMENDUOJAMA:



VARTOJIMAS

Grynasis kiekis: 225 ml (15 pakelių x 15 ml).

Rekomenduojama dienos norma
Gerkite 1 pakelį per dieną. Atidarę iškart suvartokite. Galite 
sumaišyti su vandeniu. 
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros normos. Maisto 
papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu 
laikytis sveiko gyvenimo būdo, įvairios ir subalansuotos mitybos.

15 ml (rekomenduojama 
paros norma)

Žuvies kolageno peptidai 2500 mg

Šviežio ženšenio ekstraktas 835 mg

Manukos nektaro medus 100 mg

Violetinių morkų ir citrinų sulčių 

koncentratas
90 mg



TIENS „GLOW“ | KOLAGENO GĖRIMAS
PADIDINKITE SAVO KOLAGENO KIEKĮ KASDIEN


