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A BIOCINK és az emberi szervezetre vonatkozó hatásai
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TIENS Cink összetevői: 

• Új generációs, kelátképző cink formula: 

cink-biszglicinát

• Glükóz és tojás fehérje por, amely

biológiailag rendkívül értékes

• Nagy mennyiségű esszenciális 

aminosavak, amelyek szükségesek a napi 

étrendben.

TIENS BIOCINK



• A TIENS cinket kelátképző cink formulával, 

cink-biszglicináttal gazdagították

• A cink-biszglicinát két aminosav 

molekulával van összekapcsolódva 

(kötésben), jelen esetben glicinnel.

• Nem befolyásolja egyéb ásványi anyagok 

(pl. réz, vas, kalcium) felszívódását, mivel 

azok nem függnek a fém kationoktól a 

membránokon való átjutásnál.

CINK-BISZGLICINÁT



• Számos tanulmányban* olvasható, hogy kelát

formátumban (komplexként) hatékonyabban szívódnak fel 

a szervezetben, mint a szervetlen vagy szerves só 

formátumú ásványok (pl. cink-laktát vagy a cink-glükonát) 

– kb.

40% - 50%-kal
jobb a felszívódása és a hasznosulása mint a cink-

laktátnak. 

• A jobb felszívódás az aminosav ligandumoknak

köszönhető, amelyek segítségével a cink még 

hatékonyabban tud átjutni a membránokon.  Az aminosav 

ligandumok segítenek fenntartani a cink oldékonyságát a 

gyomor-bél traktusban, ami később aminosav 

transzporterek segítségével szívódik fel a szervezetben.

* One example: Gandia P, Bour D, Maurette JM, Donazzolo Y, Duchène P, Béjot M, Houin G. A 
bioavailability study comparing two oral formulations containing zinc (Zn bis-glycinate vs. Zn 
gluconate) after a single administration to twelve healthy female volunteers. Int J Vitam Nutr
Res. 2007, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18271278

CINK-BISZGLICINÁT

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18271278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18271278


CINK – RDA*

Korcsoport (év) Férfi Nő
Terhessé ideje 

alatt
Szoptatás ideje 

alatt

0-0.5 2 mg** 2 mg**

0.5-1 3 mg 3 mg

1-3 3 mg 3 mg

4-8 5 mg 5 mg

9-13 8 mg 8 mg

14-18 11 mg 9 mg 12 mg 13 mg

19+ 11 mg 8 mg 11 mg 12 mg

*RDA – Ajánlott napi tápanyagbevitel (cinktartalmú ételekben).
** Megfelelő bevitel(AI) 

Forrás: Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. DIETARY REFERENCE INTAKES FOR Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, 
Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Washington, DC: 
National Academy Press, 2001. 

http://search.nap.edu/search/?term=Dietary+Reference+Intakes+for+Vitamin+A,+Vitamin+K,+Arsenic,+Boron,+Chromium,+Copper,+Iodine,+Iron,+Manganese,+Molybdenum,+Nickel,+Silicon,+Vanadium,+and+Zinc.&x=13&y=10


A cink központi szerepet játszik 

az idegsejtek közti 

kommunikációban és hatással 

van a memóriára, valamint a 

tanulási folyamatokra.

CINK – MEMÓRIA ÉS TANULÁSI FOLYAMAT

Forrás: Enhui Pan, Xiao-an Zhang, Zhen Huang, Artur Krezel, Min Zhao, Christine E. Tinberg, Stephen J. Lippard, James O. 
McNamara. Vesicular Zinc Promotes Presynaptic and Inhibits Postsynaptic Long-Term Potentiation of Mossy Fiber-CA3 

Synapse. Neuron, 2011, 71 (6) http://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(11)00646-5

http://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(11)00646-5


A megfigyelések 

alapján, a cink akár 

40%-kal is 

lerövidítheti a 

megfázás időtartamát. 

CINK ÉS A MEGFÁZÁS

Forrás: Hemila H: Zinc Lozenges May Shorten the Duration of Colds: a Systematic Review
The Open Respiratory Medicine Journal 2011; 5: 51-58

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136969/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136969/


BIOCINK - ELŐNYÖK

Jótékony hatással lehet a bőr megjelenésére

• Védelmet nyújthat a sejtek számára az oxidatív 

stressz káros hatásai ellen

• Támogathatja az A-vitamin normál anyagcsere 

folyamatait

Javíthatja a haj és a köröm állapotát

Hozzájárulhat a normál csontozat 

fenntartásában



BIOCINK - ELŐNYÖK

Szerepet játszik a normál látás fenntartásában

Támogathatja az immunrendszer normál 

működését

Támogathatja a kognitív funkciókat



BIOCINK - ELŐNYÖK

A hagyományos kínai medicina szerint, a cinkben 

gazdag étel egyfajta afrodiziákumként is 

funkcionálhat.

Szükséges a reproduktív rendszer fejlődéséhez 

és hozzájárulhat a normál termékenységi és 

szaporodási folyamatokhoz

Hozzájárul a normál tesztoszteron szint 

fenntartásához a vérben 



TIENS BIOCINK

Cink

2 kapszulában 4 kapszulában

3 mg 6 mg

Aktív összetevők kapszulánként:

Tartalom
60 kapszula

Ajánlott napi bevitel
Naponta 2-4 kapszula étkezés
után

#tiensteam



GONDOSKODJON AZ EGÉSZ CSALÁD 
EGÉSZSÉGÉRŐL!
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