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Hogyan támogathatjuk 
immunrendszerünket?

Mi az immunitás és hogyan működik? 

Immunitásunk egy védőpajzs,
amelynek célja a test védelme a 

betegségekkel és a potenciálisan 

ártalmas kórokozókkal, mérgekkel, 

idegen testekkel szemben.  

Az immunitásunk - megfelelő működése 

esetén - beazonosítja és megtámadja 

az idegen betolakodókat, legyen az 

vírus, baktérium vagy parazita.



Hogyan támogathatjuk az immunrendszerünket?

- Tudatos étkezéssel, egészséges ételekkel:

- magas antioxidáns-, rost-, telítetlen zsírsav- és 
vitamintartalmúakkal:

- ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK
- CITRUSFÉLÉK – C vitaminban gazdag 
- növeljük a bevitelt stressz, utazás és lábadozás 

esetén

- PRE- & PROBIOTIKUMOKkal támogassuk 
mikroflóránkat, amelyek 80-90%-ban meghatározzák 
immunitásunkat

- Rendszeres mozgással
- Elegendő, jó minőségű alvással 
(7-8 óra alvás, feküdjünk le azonos időpontban, 22.30 előtt!)
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TCM a „Qi/Csi“ erő fogalmán alapszik=

egy létfontosságú energia, amely az egész testben 

áramlik és az élethez szükséges 

„Qi/Csi“ életerőnek akadálytalanul kell 

áramolnia, hogy a test szervei 

harmonikusan működjenek, és 

fenntartsák az egészséges immunitást.

Az immunitástól függ a fertőzések leküzdése, a 

káros anyagok, anyagcseretermékek eltávolítása 

és a  szervezet karbantartása.

TCM gyógyászok számos gyógynövényt

alkalmaznak az akupunktúra mellett, hogy 

fenntartsák a belső harmóniát és az egészséges 

Qi/Csi áramlását.

Immunitás fogalma a Tradicionális Kínai Medicinában (TCM) 



Amikor megbetegszünk, szervezetünk ezt 

különböző tünetek megjelenésével jelzi, amit 

a TCM a diszharmónia mintáinak tekint.

A kínai orvosi kezelést a diszharmónia 

mintáinak  kiváltó okai, nem pedig a tünetek 

határozzák meg.

Kezelési stratégia a minták azonosítása után: 

- a hiányok pótlása, 

- vagy a károsító többlet eltávolítása.

TCM arra törekszik, hogy 

immunitásunkkal mobilizáljuk 

szervezetünk veleszületett gyógyító erejét.    

Hogyan támogatható a belső harmónia és a jó egészség?
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A citrusfélék vitaminokban, ásványi 

anyagokban, nyomelemekben, rostokban 

és bioflavinoidokban gazdag 

táplálékforrásaink, így nélkülözhetetlenek az 

egészséges szervezet számára.
- Bioflavonoidok biológialilag aktív növényi eredetű 

polifenolok, amelyekről köztudott, hogy magas 

antioxidáns kapacitással rendelkeznek. A citrusfélék 

bioflavonoidjai, amelyek a magas C-vitamin tartalmú 

gyümölcsökben is megtalálhatóak, a C vitaminnal 

szinergista hatást fejtenek ki a szabadgyökök 

ellen = kumulálódik antioxidáns hatásuk
- A bioflavonoidok különösen jótékony hatással lehetnek 

a kapilláris erekre, támogatva az egészséges keringést 

és az immunrendszert. 

Immunstimulálás + antioxidáns hatás = 

gyulladásmediátorok csökkenése= 

jobb keringés, egészségesebb, hosszabb élet = 

jobb életminőség

Citrusfélék bioflavonodjai, mint immunstimulánsok



A szárított citrushéjat (Chen Pi) már évek 

óta fogyasztják Kínában, de nem csupán 

kulináris élvezetként.

A citrushéj a legjobb természetes forrása 

az egészségjavító antioxidáns 

bioflavonoidoknak és karotinoidoknak. 

A citrusfélék Chen Pi-je egy keserű, csípős 

ízű és melegséget okozó aromája, amely a 

lép, a gyomor és a tüdő meridiánjaira 

hat.

Chen Pi állítja be a Chi-áramlását, 

erősítheti a lépet és eltávolíthatja a 

váladékot a légutakból, csökkentve a 

köhögést és így javítva a tüdőkapacitást.

Citrushéj a Tradicionális Kínai Medicinában
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Heszperidin – a hatékony citrus bioflavonoid

A nyugati orvoslásban a citrushéjat köhögés elleni 

gyógyszerként használták, vírusellenes és

gyulladáscsökkentő hatása ismert volt. 

Ezeket a tulajdonságokat bizonyos bioflavonoidokhoz

rendelik, mint például a nobiletin és különösen a 

heszperidin. A heszperidin pedig a citrushéj egyik fő 

flavonoidja, amely elősegítheti az immunválaszt a 

pro-inflammatorikus (gyulladáskeltő) citokinek

elnyomásával. 

Az alábbi vizsgálatok során kiderült, hogy a heszperidin

blokkolhatja a SARS-CoV-2 vírus fehérjéjét, képes 

lehet leállítani a vírus sokszorozódását és így szerepet 

játszhat a COVID-19 megelőzésében….

Természetesen nem állítjuk, hogy a termék alkalmas a fertőzés megelőzésére, csak az egyik összetevőjének van immunerősítő 
hatása, amely hozzájárulhat a fertőzés kockázatának csökkentéséhez.
A termék fogyasztása semmilyen egyéb védekezési, kockázatcsökkentési megoldást nem vált ki és nem tesz szükségtelenné.
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SARS-CoV-2 (koronavírus) másolódása

Másolódási lépések: 1. fúzió az emberi sejttel; 2. RNS lefűződése; 3. áthelyezés; 4. 

másolódási komplex; 5. újra-csomagolás; 6. újabb SARS-CoV-2 vírus lefűződése

COVID-19/SARS-CoV-2 

Pandemic 

Dr Penny Ward et al.



A heszperidin képes szembeszállni a 

koronavírussal?

ACE2 

receptor 

(emberi sejt)

Tüskés-fehérje

(vírus)

Computational approach for the design of potential spike protein binding natural 

compounds in SARS-CoV2 , Anamika Basu, Preprint from Research Square, 04 Jun 2020.

Heszperidin potenciálisan blokkolhatja a

SARS-CoV-2 Tüskés-fehérjéjének 

bekötődését az emberi sejten található ACE2 

receptorhoz 

Heszperidin 

Heszperidin nélkül Heszperidinnel

A Cov-2 tüskés fehérjéjének kötődése az ACE2 

receptoron heszperidin jelenlétében és anélkül
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A C vitamin erős antioxidáns, amely 

elősegíti az immunitást és 

megakadályozhatja a toxinok általi 

sejtkárosodást.   

Számos vizsgálat igazolja, hogy a C vitamin 

képes lerövidíteni és a súlyosságukat 

csökkenteni a megfázásos betegségeknek.

A C vitamin az immunsejtekben 

koncentrálódik, mint antioxidáns, azonban 

gyorsan kiürül azokból fertőzések során.

A szereveztünk nem képes raktározni a C 

vitamint, így muszáj azt pótolnunk 

minden nap. A citrusfélék kiváló forrásai a 

C vitaminnak.

A C vitamin képes csökkenteni a fertőzések esélyét?



Immunitás és életerő: TIENS Vigor Shot!

TIENS Vigor Shot 

– az energiát adó „dzsúz-bomba“

Lipo Vit C® - liposzómás C 

vitaminnal és 

CitriSlim® - koncentrált 

gyümölcs keverékkel
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Termékismertető

Lipo Vit C® 

500 mg 

liposzómás-

kapszulába zárt 

C vitaminnal

CitriSlim® 

fiatal 

mandarin 

kivonat Double Nutri™

olaj  

mikroemulgeáló 

technológia



MAGAS BIOLÓGIAI HASZNOSULÁS -

hatékony gyümölcsital

Double Nutri™ - szabadalmaztatott olaj-

emulgeáló technológia, amely lehetővé teszi az aktív 

hatóanyagok foszfolipid liposzómákba zárását, 

kapszulázását  

- Az innovatív technológiának köszönhetően az aktív 

hatóanyag mikronizált méretben (1~3μm) és bioaktív 

formában tartalmazzák a liposzómák

- A mikronizált és aktív hatóanyagok a liposzómákból

gyorsan bejuthatnak a vérkeringésbe és eljuthatnak a 

célsejtekhez anélkül, hogy az emésztés során az 

emésztőenzimek lebontanák

= jó felszívódás, magas biológiai

hasznosulás =  erőteljes, hatékony 

gyümölcsital 

EMULSIFICATION                          ENCAPSULATION 
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Lipo Vit C® - liposzómákba zárt C vitamin 

A C vitamin erős antioxidáns, amely 

elősegíti az immunitást és 

megakadályozhatja a toxinok általi 

sejtkárosodást.   

Lipo Vit C® - liposomal technology 
• Segíti a C vitamin transzportját a bélrendszeren 

keresztül és így biztosítja annak magasabb 

biohasznusulását.

• A Lipo Vit C® - technolóiának köszönhetően 

a C-vitamint foszfolipidek zárják be, így azt védő 

liposzómák juttatják át sértetlenül az 

emésztőcsatornán keresztül 

A liposzómák segítenek kivédeni a 

gasztrointesztinalis rendszer enzimatikus 

bontó hatását, míg a tradícionális készítmények 

C-vitamin tartalmuknak nagy részét elveszítik  az 

emésztőrenszerben



Klinikai Teszt / Vizsgálati Igazolása    



Biohasznosulás Lipo Vit C® vs. Non-Lipo Vit C  
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YOUNG 

PONKAN 

1. Az éretlen óriás mandarin 170 x (!)

magasabb koncentrációban 

tartalmaz NOBILETIN &

HESPERIDIN flavonoidokat, mint 

az érett 

2. Az éretlen mandarin 3 x 

magasabb antioxidáns 

kapacitással rendelkezik, mint az 

éretten, és 2~4x magasabb egyéb 

gyümölcsökénél

Mi a titka az éretlen óriás mandarinnak/ Young Ponkan?

• Őshonos Dél-Kínában és 

Taiwanon

• Ponkan  narancs (=óriás 

mandarin) a mandarin és a 

pomelo hibridje

• alacsony cukortartalmú, de édes 

ízű

• Ponkan az egyik legmagasabb 

szerves tápanyag- és 

vitamintartalmú a citrusfélék 

között
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Fiatal mandarin – a citrusok titka 
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CitriSlim® with 

Young Ponkan 

Extract 

TIENS Vigor Shot

Lipo Vit C® 

Contains hesperidin

Reduced virus fusion by 

blocking ACE2 and virus spike 

interaction   

Binds at ASN 63, ALA 71, LYS 

74 

and SER 44 amino acids of 

ACE2

Retarded coronavirus 

replication cycle   

Anti-virus 

potential
Boosting & restoring 

the immunity 

Avoiding WBC from 

auto-oxidation damage 

Prolin

e

Hydroxyproline
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Boosting 

collagen 

Inactivated P38 and JNK 

signaling pathways

Reduced local inflammation

Mitigate H1N1-induced 

lung injury

Anti-

oxidation

Enhances phagocytosis and 

differentiation of lymphocytes

Antivir Ther . 2018;23(7):611-615 Anamika Basu, 04 Jun 2020

Acta Pharm Sin B . 2020 Feb 27;10(5)

Hogyan képes harcolni TIENS Vigor Shot a koronavírus ellen?
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Prolin_-_Proline.svg


TIENS VIGOR SHOT – fokozza az immunitást

=
C-vitamin

Tartalma =

10 db citrom

*About 50mg vitamin C per 100g lemon. The amount of vitamin C in this product is 500mg, which 

is equivalent to about 10 lemons (estimated by the average weight of a single lemon of about 90-

120g)

Heszperidin

tartalma = 

3 db éretlen 

mandarin



Összes előnye a TIENS Vigor Shot-nak  

Támogathatja az idegrendszer normál 

funkcióit  

Hozzájárulhat a fáradtság és a kimerülés 

csökkentéséhez

Növelheti a vas felszívódását

Támogathatja a kollagénképződést

Megvédheti a sejteket a szabadgyököktől

Elősegítheti a metabolizmust

Támogathatja az izomműködést és 

csökkentheti az izomlázat megterhelés után
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Ajánlott napi adag: 
1 db tasak/ nap 

Fogyasztható a tasak kinyitása 

után azonnal önmagában vagy 

vízzel hígítva .

Nettó tartalom:
375 ml (15 tasak x 25 ml).

In 25 ml shot 

(daily portion)

*NRV

CitriSlim® Ponkan unripe fruit juice

Ponkan fruit extract 

2.5 g

625 mg

-

-

Lipo Vit C® - liposomal vitamin C 500 mg 625%

Klinikai Teszt/ 

Vizsgálat 

Igazolása  

TIENS Vigor Shot – előírat/ specifikáció
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