
Harmónia, felelősség, jólét

ÚJ
Tápláló Szuper Kalcium

Por
(Továbbfejlesztett formula)



Harmónia, felelősség, jólét

TIENS KALCIUM TERMÉK IDŐVONAL

A Tiens Kalcium termékeket 25 éve sikeresen értékesítik szerte a világon több mint 190 országban.

19951
1996 számos kínai és nemzetközi fogyasztói díjat nyert el. 

2012 A TIENS korszerűsítette kalcium termékeit. 

1999 A TIENS megkezdte terjeszkedését a nemzetközi piacra, elnyerve a globális fogyasztók bizalmát.

2017

2007 A TIENS Kalcium termékeket globálisan újra bevezették. 

2 A TIENS bevezette az Új-Zélandon továbbfejlesztett kalcium készítményt,                                                                                                           
a magas minőségű enzimolitikus nagy felszívódású kalcium port.

2018 A TIENS bevezeti az új Tápláló Szuper Kalcium Por továbbfejlesztett formulát. 

1995
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Mi is az a Kalcium?
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• A kalcium egy kémiai elem, amely nélkülözhetetlen az élethez, alkotja és szabályozza az emberi test megfelelő 
működését

• Az emberi szervezetben leginkább előforduló ásványi anyag – testsúlyunk 1,5-2,0%-át teszi ki 

részt vesz az erős csontozat 
fenntartásában

elengedhetetlen az 
egészséges fogakhoz

támogatja a megfelelő 
ingerületátvitelt 

hozzájárul a megfelelő
véralvadáshoz

támogatja a izmok normál 
működését

hozzájárul a megfelelő 
energiatermelő anyagcseréhez 

fenntartja az emésztőenzimek 
normál működését

szerepet játszik a sejtosztódási 
folyamatokban és a sejtek 
specializációjában
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Mikrokristályos kalcium hidroxiapatit

• A TIENS Tápláló Szuper Kalcium készítményben a kalcium egyedülálló 
kalcium hidroxiapatit formájában van jelen. 

• A kalcium hidroxiapatit enzimolitikus hidrolízissel kerül kivonásra 
fiatal új-zélandi szarvasmarha csontkoncentrátumából. A folyamat 
során  a csont értékes komponensei megmaradnak. 

• Számos kutatás kimutatta, hogy a kalcium hidroxiapatit hatásosabb a 
csont- tömeg fenntartásában és a csontritkulás megelőzésében, mint 
a hagyományos kalcium források. 

• Az egyedülálló enzimolitikus csont kalcium por formula nagyfokú 
felszívódást biztosít. 
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Mikrokristályos kalcium hidroxiapatit

Organikus forrás

Könnyű 
felszívódás

Magas kalcium & 
fehérje tartalom
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Kolosztrum fehérje

• A szarvasmarha kolosztrum tápanyagban gazdag első táplálék az
újszülött borjak számára, amelyet a tehenek termelnek
közvetlenül az ellés után.

• Ez egy komplex biológiai folyadék, olyan tápanyagokban gazdag,
mint a fehérjék, zsírok, vitaminok, makro- és mikro-tápanyagok,
valamint antitestek, amelyek serkentik és fejlesztik az újszülött
immunrendszerét.

• A szarvasmarha kolosztrum jelentős mennyiségben tartalmaz 
antitesteket, növekedési- és szövetregenerálódási faktorokat, 
melyek segítik az immunrendszert és jelentősen hozzájárulnak a 
vázizomrendszer javításához és a növekedéshez. 

• A kutatások azt mutatják, hogy a szarvasmarha kolosztrum
alkalmas a béltraktus fertőzéseinek megelőzésére.
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K2-vitamin (MK-7)
• A K2 vitamin fenntartja és javítja a csont ásványianyag-tartalmát. 

Annak érdekében, hogy a kalcium be tudjon épülni a csontba, 
szükség van K2 vitaminra. 

• A kalcium ásványi anyag, amelyet leggyakrabban a csontok 
egészségével hoznak kapcsolatba, mivel a csontszerkezet elsődleges 
összetevője.  A kalcium azonban megtalálható artériákban, erekben, 
ahol felhalmozódhat. 

• Amennyiben a kalcium nem képes beépülni a csontokba, úgy 
megrekedhet az artériákban és azok megkeményedéséhez vezethet. 

• A K2 -vitamin elősegíti az artériás rugalmasságot azáltal, hogy 
megelőzi, hogy a kalcium felhalmozódjon az erekben és azok 
megkeményedjenek. www.tienselet.hu
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Vitamin D3
• A D-vitamin és különösen annak aktív formája, a D3-vitamin 

(kolekalciferol) szükséges az egészséges csontok építéséhez és 
fenntartásához. Segít a szervezetnek a kalcium és foszfor 
felszívódásában. 

• A kalcium elsődleges összetevője a csontnak  és csak akkor képes 
felszívódni a szervezetben, amikor a D-vitamin jelen van.

• A D-vitamint a szervezet állítja elő, amikor a bőrt napfény éri.  A 
fényvédők, a védőruházat, a kevés napfény alatt töltött idő, sötét bőr 
és életkor megakadályozhatja, hogy elegendő D-vitaminhoz jussunk a 
naptól. 

• A vizsgálatok azt mutatják, hogy azoknál az embereknél akik elegendő 
mennyiségű D-vitamint és kalciumot juttatnak étrendjükkel a 
szervezetükbe, lassul a csont ásványi anyag vesztesége, segítségükre 
van a csontritkulás megelőzésében és ritkábban fordul elő csonttörés.
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Tengeri magnézium só

• A tengeri magnézium só tiszta óceáni eredetű, természetes 
formája a magnéziumnak, amely legalább 55% magnéziumot 
tartalmaz és a francia partok tiszta vizeiből származik.  

• Magnézium részt vesz az erős csontozat és fogazat 
fenntartásában és segíti a kalcium megfelelő beépülését. 

• A magnézium csökkenti a fáradtságérzetet, támogatja az 
idegrendszer megfelelő működését – gyakran tekintik  
természetes „stresszoldó”-nak. 

• Hozzájárul a normál izomműködéshez, segíti az izomlazítást és 
csökkenti az izomgörcsöket.
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Cikória inulin
• Az inulin az oldható rost egyik típusa, amely számos növényben 

megtalálható. 

• Az emésztőrendszer nem tudja lebontani az inulint, áthalad a 
vékonybélen. A  vastagbélben prebiotikumként működik, 
táplálékforrás a bélmikroflóra számára. 

• Az ember bélmikroflórája rövid szénláncú zsírsavakká alakítja az 
inulint, amelyek a vastagbélsejteket táplálják és  különféle 
egészségügyi előnyökkel járnak.

• Mivel az inulin támogatja a hasznos bélbaktériumok növekedését, 
ezáltal hozzájárul az egészséges vastagbélhez. 

• Egyre több tudományos bizonyíték áll rendelkezésre, hogy az inulin
képes növelni a kalcium felszívódásának mértékét. 

www.tienselet.hu

www.tienselet.hu
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Zab rost 

• A zab egyedülállóan tápláló élelem, mivel kiváló lipidösszetételt és 
nagy mennyiségű oldható rostot tartalmaz. 

• A zabnak jótékony tulajdonságai vannak:

 jó szénhidrát- és rost forrás, belelértve a béta-glükánt is, 
 több fehérjét és zsírt tartalmaz, mint a legtöbb gabona, 
 tele van fontos vitaminokkal (B-komplex, folát), ásványi anyagokkal 

(mangán, foszfor, magnézium, réz, vas, cink, kalcium, kálium) és 
antioxidánsokkal, úgy mint polifenolok.

• Késlelteti a gyomor  kiürülését, a zab béta-glükán növelheti a 
teltségérzetet.

• A zabból származó béta-glükán fogyasztása hozzájárul a vércukor szint 
csökkenéséhez , valamint a vér koleszterin szintjének csökkentéséhez. 
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Hal kollagén
• A kollagén összetett szerkezetű fehérje, ami segít 

karbantartani a bőr szilárdságát, rugalmasságát , az 
ínszalagokat, csontokat vagy a körmöket és a hajat. 

• Az összetevő az I. típusú kollagén, ami leginkább a 
gyönyörű bőr, erős kötőszövetek és csontok alapja.

• Ismert, hogy az egyéb típusok között a hal kollagén a 
legjobb felszívódású és biológiai hasznosulású a kisebb 
részecskeméret miatt. 

• Mivel a hal kollagén hatékonyabban szívódik fel, úgy 
tekintik, hogy az egészség és szépség szempontjából a 
legjobb kollagén forrás. 
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Izomalto-oligoszacharidok

• Az izomalto-oligoszacharid (IMO) rövid láncú szénhidrátok keveréke. 
Természetesen előforduló, növényi alapú étkezési rost.

• Pozitív hatással vannak az  emberi emésztőrendszerre:
 Prebiotikumként működik, a hasznos bél mikroflóra számára biztosítja a 

tápanyagforrást. 
 természetesen előforduló, növényi alapú étkezési rost.

• Bár édes ízű, alacsony a glikémiás indexe – gyakran alacsony kalóriájú 
édesítőszerként használják. 

• Az IMO-k kutatás által bizonyították, hogy pozitív hatással vannak az 
ásványi anyagok felszívódására.

www.tienselet.hu
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Kulcsfontosságú előnyök
• A kalcium hidroxiapatit egyedülállóan hatásos a csonttömeg 

fenntartásában, a csontritkulás megelőzésében, a csontsűrűség 
növelésében. 

• A K2-vitamin és a D3-vitamin elősegíti a kalcium felszívódását  a bélben 
és a kalcium beépülését a csontokba. 

• A magnézium elősegíti a kalcium-egyensúlyt elősegítve annak 
csontozatba épülését.

• Mivel 22%-a fehérje, a kalcium és a kollagén kombinációja segít 
megelőzni a csontritkulást.  

• A kolosztrumot sikeresen alkalmazzák a kalciumfelszívódás növelésére.

• A természetes prebiotikumok – inulin és IMO-ok – szabályozzák a bél 
környezetét és támogatják a kalcium felszívódását a vékonybélben. 

• Kakaópor és  kókusz tejpor, valamint egy csipet stevia levél kivonat 
biztosítja a nagyszerű ízt.

• Új, vonzó csomagolás, gazdaságosabb kiszerelés (25 napi adag), hasznos 
és jópofa shakerrel kombinálva!

#tienselet.hu
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Alkalmazása

• 250 g (25 adag)

Nettó tömeg:

• Adjon egy mérőkanálnyi 10 g port 125 ml (1/2 bögre) meleg 
vízhez vagy tejhez (a még jobb ízhatásért) és keverje jól 
össze, rövid időn belül fogyassza el.

• Naponta 1-2 alkalommal étkezések után vagy közben.

www.tienselet.hu
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A csontjaid a 
kezedben vannak!

www.tienselet.hu


