EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

HOSSZÚ ÉLET, MAGAS ÉLETMINŐSÉGBEN, FIATALOS TESTBEN
TIENS Tanácsadók célja
“A világ egészségének megőrzése,
a társadalom támogatása,
az üzleti fejlődés és
az ország, a közösség javának
szolgálata”
TIENS víziója

„Great health for all”

Nutri-Shape Shake
Étkezést helyettesítő súlykontroll italpor/shake

Tartalmaz:
- növényi eredetű fehérjéket
- Vegetáriánusoknak és Vegánoknak is
- 24 vitamint és ásványi-, nyomelemet
(vitamin: B1, B2, B3, B5, B12, C, Fe, Mg, stb.)
- édesítőszerrel és cukorral édesítve
de
CSAK 212 kcal/ adag

Népszerű ízekben: Csokoládé és Eper
Nem szerepel a WADA (Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség) tiltólistáján!

Nem ajánlott 16 év alatt, terhesség és szoptatás alatt,
valamint ha allergia áll fenn az összetevők bármelyikére

Nutri-Shape Shake
Miért érdemes Nutri-Shaket inni?
Mert
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

finom és tápláló, de nem hizlaló
elősegíti a biztonságos és hatékony fogyást
kényelmes, gyors táplálékforrás
könnyen beilleszthető a különböző diétákba
napi 1x normál étkezi élmény is megengedett mellette
megtartható vele az izomerő, a kötőszövet
rugalmassága a magas növényi protein tartalma miatt
magas rosttartalmú az oldódó fruktooligoszacharidoknak (FOS) és az inulinnak köszönhetően
édes, de nem keserű ízét a kalóriamentes, de a cukornál
600x édesebb szukralóznak köszönheti + glukózt is tart.
esszenciális omega 3-6 zsírsavakat is tartalmaz (pozitív
hatás a koleszterin anyagcserére)
a könnyebb fehérjeemésztés érdekében
immunstimulásokat és probiotikumokat tartalmaz

Nutri-Shape Shake
Aktív összetevői- növényi fehérjék:

SZÓJA
•
•
•

Magas B-vitamin, kalcium, folsav, szelén és a többszörösen telítetlen
zsírsav-tartalma
Szójalecitin: fontos az idegrendszer számára – gyorsabb ingerületvezetés
= erősebb izom-összehúzódások + a zsíranyagcserét is elősegíti.
Emlőrákon átesett nőknek NE ajánljuk!

BORSÓ
•
•
•

a borsófehérje a legjobb növényi fehérjék közé tartozik
a borsófehérje emésztési aránya nagyon magas, embereknél 98%-os
hatékonyan nyomja el az éhséget, részben mert közvetlenül is hat a
telítettségi faktorokra.

Nutri-Shape Shake
Csokoládé ízű aktív botanikai összetevői:
Reishi gyógygomba (Ganoderma lucidum, Ling zi, Pecsétviaszgomba)
•

Terpenoidok, adenozin, poliszacharidok, anti-oxidánsok: erősíti az
emésztőrendszert és az immunrendszert, növeli a fizikai teljesítőképességet

Eper ízű aktív botanikai összetevői:
Goji bogyó (Ganoderma lucidum, Ling zi, Pecsétviaszgomba)
•

216 kcal

Béta-karotin, poliszacharidok, flavonoidok: nyálkahártya védelmét
biztosítja, magas anti-oxidáns kapacitásuk révén erősítik a szervezet
immunrendszerét, lelassítják az öregedés folyamatát

35 g nutripor(131

kcal)+ 250 ml tej

MINDKETTŐBEN:
Ananász
•

Bromelain: ez az ananászban található enzim megkönnyíti a protein
lebontását, ezzel pedig segíti más tápanyagok felszívódását
magas C-vitamin tartalma immunerősítő

•
•

Papain: fehérje lebontást elősegítő enzim- könnyebb emészthetőség
Polifenolok: antioxidáns immunerősítők, normál bélflóra fenntartása

•

212 kcal

35 g nutripor(128 kcal)+
250 ml tej

Papaja

Nutri-Shape Shake
24 vitamin + ásványi-nyomelem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitamin A (retinol)
Vitamin C (aszkorbinsav)
Vitamin E (tokoferol)
Vitamin B1 (thiamin)
Vitamin B2 (riboflavin)
Vitamin B3 (niacin)
Vitamin B5 (panthotensav)
Vitamin B6 (piridoxin)
Vitamin B7 (biotin, H vitamin)
Vitamin B9 (folsav)
Vitamin B12 (cyanocobolamin)
Vitamin D3 (colecalciferol)
Vitamin K
Calcium, Phosphor, Magnesium, Potassium/kálium, Iron/ vas,
Copper/ réz, Zinc/ cink, Manganese/mangán, Iodine/jód,
Selenium/szelén , Salt/nátrium-klorid

CordyCafe
Kávé Cordyceps gombával:
•
•
•
•

Az életerőt és immunerősítést nyújtó gyógygomba
és az igazi arabica kávészemek tökéletes kombinációja
magas minőség
könnyű és gyors elkészíteni

Energikussá és élénkké tesz

Kávécserje (caffea arrabica)
A kávé először Velencében bukkant fel 1615-ben. A

XVII. századig nem volt más, mint egy különlegesség, amelyet néhány utazó hozott haza Keletről.

• Kétfajta kávé létezik, az arabica és a robusta
• Az arabica a lágyságának, krémességének és enyhe karamellás
utóízének köszönhetően például a cappuccinók és latte
machiattok kiváló alapanyaga, míg robustából erős eszpresszót
érdemes főzni.
• Arabica koffeintartalma 0,3 és 1,5%; robusta 1,5 és 4% között
Az instant kávé 100%-ban kávéból készül
Az egyetlen adalék a forró víz, amit mi öntünk
Az instant ereje és íze ugyanolyan, mint a főzött kávéé.
• Instant kávé készítése: betöményített, szűrt kávéból készül,
amelyet porlasztanak (a lehető legkisebb szemcsékre) egy torony
tetejére. Ezzel egy időben forró levegőt fújnak a torony aljába.
Amikor a kettő találkozik, a kávéban lévő víz elpárolog, és a
benne oldott kávé por alakban visszamarad (a forró levegő
karamellás ízt ad)

Koffein hatásai
• Metilxantinek: koffein,
teofillin, teobromin

• Serkenti a szívműködést, növeli a pulzusszámot és a vérnyomást (egy–három órás
időtartamra 5–10 százalékkal).
• A koffein élénkít, növeli a fizikai állóképességet - alkalmi fogyasztása esetén, főként
kevésbé edzett, sovány vagy idős egyéneknél 5–25 %-kal fokozza az anyagcserét
• Az agykéregre gyakorolt hatása következtében javítja a gondolkodást, a szellemi
funkciókat, a képzettársítást.
• Magas anti-oxidáns kapacitással rendelkezik – gyulladás- és öregedésgátlás,
daganat –ellenes, cukorbetegség ellen is védelmet jelenthet
• Nem növeli a koleszterinszintet és nem okoz csontritkulást sem!
• Vízhajtó tulajdonsága a veseereket tágító, valamint a víz és bizonyos ionok
visszaszívódását gátló hatásának köszönhető
• Fokozza a gyomornedv elválasztását
•

Miután elkortyoltuk kedvenc kávénkat az élénkítő hatást 15-30 perccel később már érezzük, mely néhány óráig tart.
Felnőttek esetén a koffein felezési ideje nagyjából 4 óra, de 2-8 óra között változhat

Koffein interakciók
• Az antibiotikumok lassítják a koffein kiürülését a szervezetből,
vagyis növelik a felezési időt. Ennek következtében olyan
kellemetlen tünetek alakulhatnak ki mint az erős szívdobogás, az
idegesség és alvászavarok.
• Egyes fogamzásgátlók lassítják a koffein kiürülését, vagyis
megnyújtják a koffein hatását
• A koffein felerősíti a fájdalomcsillapítók hatását, vagyis sokkal
kisebb gyógyszer adagra van szükség ugyanazon hatás
létrejöttéhez.
• Vaspótló készítményekkel egy olyan nehezen oldódó vegyületet
alkot, amely megakadályozza annak felszívódását. Ugyanez a
kedvezőtlen hatás megjelenik a táplálék vastartalmának
felszívódásánál is.
• Az asztmás betegségek kezelésére alkalmazott teofillin tartalmú
gyógyszerek esetén alvászavarra, nyugtalanságra, szívdobogás
érzésre számíthatunk - tea fogyasztással együtt is hasonlókat
tapasztalhatunk egészségeseknél is
•

Cordyceps synensis
A kínai hernyógomba – a legismertebb gyógygomba
•
•
•
•

•
•
•

A sportolók energiabombája
Csökkenti a fáradtságot, növeli a fizikai teljesítőképességet
Aktiválja az immunrendszert (daganatellenes), természetes
antibiotikumként is ismert
Antioxidáns enzimeivel részt vesz a szabad gyökök okozta káros
oxidatív, így az öregedési folyamatok gátlásában és pozitív hatást
fejt ki a szív-és érrendszeri funkciókra; szív támogatója (ritmuszavarok ellen)
Segíthet a koleszterinszint normalizálásában
Javíthatja a légzésfunkciót
A szexuális életre kifejtett hatása miatt a “Himalája Viagrájának” is
szokták nevezni.

CordyCafe
MAGAS
ANTI-OXIDÁNS
KAPACITÁS

ENERGIÁT AD

TELJESÍTMÉNY
JAVULÁS

SÚLYKONTROLL
VITAMINOK
ÁSVÁNYI ANYAGOK
FORRÁSA

CordyCafe

