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 Az omega-3 zsírsavak az esszenciális 

zsírsavak csoportjába tartoznak.

 Az omega-3 zsírsavak közül is különösen 

értékes az EPA (eikozapentaénsav) és a DHA 

(dokozahexaénsav).

 Ezeket a zsírsavakat az emberi test nem 

képes előállítani, a hiányuk ugyanakkor 

számos betegséghez és bántalomhoz 

vezethet.

Új TIENS Kardi Forte Gingkoval

Mivel az emberi test nem képes
ezeket előállítani, máshogy kell
pótolni.



 640mg krillolaj (megnövelt tartalom!) gazdag 

omega-3 foszfolipidekben, amelyek 

szétoszlanak az emésztőrendszerben és a 

vérben.

 300mg halolaj (251mg DHA Omega-3 zsírsav, 
7,6x tartalom!) Az olyan fokozott hatású omega-
3 zsírsavak, mint a DHA hozzájárul a megfelelő 
agyi funkció és fejlődés fenntartásához.

 80mg Ginkgo biloba (páfrányfenyő) kivonata 
javítja az agy mikrokeringését, az agyfunkciót, a 
memóriát és a kognitív teljesítményt. 

 64µg Astaxanthin, a krillben található vörös 
pigment rendkívül hatásos antioxidáns, amely 
segít megszabadítani a testet a szabad gyököktől.

 A vas, cink és a jód támogatják a szív, az agy és 
a csontok egészségét. (100% NRV)

Hatóanyagok



A hagyományos kínai orvoslás csodája

• A ginkgo biloba, magyar nevén páfrányfenyő
egy Kínában honos fafajta. Évmilliók óta
létezik, és az egyedei akár 1000 évig is
élhetnek.

• A ginkgo biloba a kínai orvoslásban számos
panasz esetén használatos.

• A páfrányfenyő adaptogén, ami azt jelenti,
hogy képes megszüntetni a stressz fizikai és
mentális hatását.

• A páfrányfenyő a világ egyik legszélesebb
körben használt természetes orvossága.

Mi is a ginkgo (páfrányfenyő) pontosan?



Klinikailag / tudományosan bizonyított

 a jó kognitív működést – hozzájárul a 

megfelelő vérkeringéshez, amely az 

agy teljesítményét és 

reakcióképességét is befolyásolja

 a mentális jóllétet, pl. a munkahelyen 

segít rövid távon vagy fokozott 

stresszhelyzetben fenntartani a 

figyelmet 

Segít megőrizni:



 Agy keringése (a páfrányfenyő segíthet 

időseknél megőrizni az agy megfelelő 

teljesítményét)

 Óvja a DNS-t, a fehérjéket és a lipideket 

az oxidatív károsodástól (természetes 

antioxidánsokat tartalmaz, amelyek 

védenek a szabad gyököktől; az 

antioxidáns óvja a sejteket és szöveteket 

az oxidációtól; az antioxidánsok 

hozzáadódnak a testben lévő 

antioxidánsokhoz, és együttesen képesek 

megerősíteni a test védelmi rendszerét)

 Kognitív funkció (segít fenntartani a 

megfelelő kognitív funkciót; segít 

megőrizni a memóriát az évek múlásával 

is; javítja a kognitív teljesítményt)

A ginkgo előnyei, egészségre gyakorolt hatásai



Támogatja és védi a kognitív teljesítményt

Segít megőrizni a megfelelő látást

Óv a mindennapos stressztől

Javítja az alvásminőséget

Támogathatja a szív egészségét

Hozzájárul a bőr egészségéhez

Javítja a fókuszált memóriát 

Stimulálja a kreatív gondolkodást

Enyhíti a premenstruációs tüneteket

A Ginkgo (páfrányfenyő) bizonyított pozitív hatásai

wwwtienselet.hu



Mi az a krill?

 A krillek apró, átlátszó rákok, és 
hatalmas számban élnek az 
óceánokban, különösen a Déli-sark 
körül.

 A kék, a hosszúszárnyú és a szürke 
bálna, ezek a hatalmas és 
intelligens emlősök elsősorban 
krillekkel táplálkoznak.

 A krilleket az 1800-as évek óta 
halássza az ember táplálékként, de 
a japánok már ennél is korábban 
fogyasztották ínyencségként.

 A krillt ma egyre inkább a tengeri 
omega-3 zsírsav egyik 
legfontosabb forrásának tartják, és 
számos pozitív egészségügyi 
hatást tulajdonítanak neki.

www.tienselet.hu



Miért jó a krillolaj?

Hatékonyabb omega-3

Az omega-3-ban található 

foszfolipidek gyorsabban és 

könnyebben felszívódnak

100%-ban természetes 
és szennyeződésektől mentes

A Déli-sark vizeiben 

található krill a világ 

legtisztább tengeri omega-3 

forrása



Gyorsabban és könnyebben felszívódik

100% foszfolipid

 A krillolaj különlegessége abban rejlik, hogy az 
omega-3 zsírsavak ebben foszfolipid formában 
találhatók meg.

 A foszfolipidek a testünk sejtmembránjainak 
strukturális alapkövei.

 A foszfolipidek folyadékokban oldódnak, könnyen 
emészthetőek, így az emésztőrendszeri 
kellemetlenségektől és reflux mentes.

 A krillolajat a szervezet könnyedén képes felismerni, 
beépíteni és hasznosítani.

www.tienselet.hu



Az omega-3, EPA, DHA kellemes forrása a Kardi Forte termékben

OMEGA-3, EPA és DHA

HALOLAJ

 A krillolajban az omega-3 zsírsavak 
könnyen felszívódó foszfolipid formában 
találhatók meg.

 Az Omega-3, EPA és DHA hozzájárul a szív 
megfelelő működéséhez. (A kedvező hatás 
napi 250 mg EPA és DHA bevitelével érhető 
el.)

 A DHA hozzájárul a normál agyműködés
fenntartásához és a  normál látáshoz. (A 
kedvező hatás 250mg EPA és DHA napi
bevitelével érhető el.)

 A foszfolipidek feloldódnak a vízben, és 
könnyen emészthetők, ezért nem okoz 
emésztési panaszt, és nincs halas utóíze.

 A foszfolipidek a testünk sejtmembránjainak 
strukturális alapkövei.

 A krillolajat a szervezet könnyedén képes 
felismerni, beépíteni és hasznosítani. 



Astaxanthin – erőteljes antioxidáns

Astaxanthin, 

a krillben található 

vörös pigmentErőteljes antioxidáns, 

amely segít felvenni a 

harcot a szabad 

gyökökkel, így számos 

betegség leküzdéséhez 

hozzájárulhat.

1

Ismert az öregedésgátló 

hatásáról

2

Átjárja a vér-agy és a vér-

retina határt, így segít 

megóvni a szemet, az 

agyat és a központi 

idegrendszert a szabad 

gyökök káros hatásától.

3

Az astaxanthin továbbá 
tartósítja a krillolajat, így 
nincs szükség mesterséges 
adalékokra, és a készítmény 
100%-ban természetes.

4



Tiszta, fenntartható forrás

 A TIENS Kardi Forte a Déli-sarkról 
származó krillek olaját tartalmazza

 A Déli-sark vizeiben található krill a 
világ legtisztább tengeri omega-3 
forrása

 A TIENS Kardi Forte krillolajához 
különleges halászati technológiát 
használnak, így az kisebb környezeti 
terheléssel jár

 A krill kiváló minőségének megőrzése 
érdekében az óvatos halászatot 
azonnali, körültekintő feldolgozás 
követi  

 A TIENS krillolaj-beszállítóját a 
Tengergazdálkodási Tanács (MSC) „Az 
óceán barátja” kitüntetéssel jutalmazta 
a kutatáshoz és a tenger vizeinek 
megőrzéséhez való hozzájárulásáért

www.tienselet.hu



VAS:
 A vas hozzájárul a vörösvérsejtek és a 

hemoglobin megfelelő termelődéséhez

 Oxigénszállítás (a vas elősegíti a normál 

oxigénszállítást a testben)

 Az immunrendszer működése: A vas elősegíti 

az immunrendszer normál működését

CINK:

 A cink hozzájárul a megfelelő DNS-szintézishez

 A cink hozzájárul a tápanyagok megfelelő 

anyagcseréjéhez

 Elősegíti az immunrendszer normál működését

 Segít megóvni a DNS-t, a fehérjéket és a lipideket az 

oxidatív károsodástól: A cink segít megóvni a sejteket 

az oxidatív stressztől

Cink és vas! Miért van ezekre szüksége az emberi testnek?



 Az Omega-3, EPA és DHA a krillből és a 
halolaj támogatja a szív, az agy és a szem 
egészségét.

 A Ginkgo kivonat segít fenntartani a jó 
kognitív funkciót, ami támogathatja a memória 
jobb megőrzését korunk előrehaladtával, a 
sejtek és szövetek oxidációjától való 
megőrzését eredményezi.

 A vas, a cink és a jód támogatja az 
energiatermelő anyagcserét (I), védi a sejteket 
az oxidatív károsodástól (Zn), biztosítja a 
normális oxigénszállítást a testben (Fe) és 
támogatja az erős immunrendszert (Zn, Fe).

 A termék hozzájárul az idegrendszer 
egészséges fejlődéséhez és működéséhez.

Egyedülálló hatások a termék aktív összetevőinek köszönhetően


