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DATLID TRADITSIOONILISES HIINA MEDITSIINIS

Traditsioonilises Hiina meditsiinis on jujuubidel 
(Hiina datlitel) toniseeriv mõju - neid 
kasutatakse põrna ning mao Qi turgutamiseks. 
Nii saab meeli rahustada ning verd toita. 
Jujuube võib kasutada ka harmoniseeriva 
lisandina taimesegudes, kuna need annavad 
tinktuuridele parema maitse ja tõhusama 
toime.

Traditsioonilise Hiina meditsiini kohaselt tagab 
juba mõne jujuubi igapäevane tarvitamine 
pikaealisuse.

„Kolm jujuubi päevas hoiavad sind terve ja 
nooruslikuna.”



„Datlid kosutavad põrna ja magu, toidavad 
Qid ja verd ning rahustavad närve ja meeli.”

Kogumik “Materia Medica”
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TIENS KONTSENTREERITUD DATLIMAHL

Tiensi kontsentreeritud 
datlimahla põhikoostisaine on 

valmistatud kõige 
kvaliteetsematest Golden Silk 
sordi jujuubidest. Tegemist on 

puhta säilitusainetevaba 
ekstraktiga. Mahl sisaldab 

rikkalikult toitaineid ja 
immunoaktiivseid  aineid 

(cAMP).



TIENS KONTSENTREERITUD DATLIMAHLA OMADUSED

Toitaineterikkad 
Golden Silk sordi jujuubid

Toitaineterikas

Maitsev ja 
hästiomastatav siirup

Toodetud kaasaegse 
biotehnoloogia abil



TIENS KONTSENTREERITUD DATLIMAHL

TIENS kontsentreeritud 
datlimahl sisaldab Hiina 

datleid, mida kasvatatakse 
traditsiooniliselt Ida-Hiinas 

Hebei provintsis ning mis on 
orgaanilised, looduslikud ja 

tervislikud.

Toitaineterikkad 
Golden Silk sordi 

jujuubid



Tänu patenteeritud 
ekstraheerimistehnoloogiale 

säilitatakse täielikult vilja 
bioaktiivsed omadused.

TIENS KONTSENTREERITUD DATLIMAHL

Saadakse kaasaegse 
biotehnoloogia abil.



TIENS kontsentreeritud datlimahl on 
pakitud pisikestesse 50 ml pudelitesse, et 

sirupit oleks mugav kaasas kanda ja 
tarvitada. Saad siirupipudeli kõikjale 
kaasa võtta, et nautida Hiina datlite 

ainulaadset maitset.

TIENS KONTSENTREERITUD DATLIMAHL

Maitsev ja hästi 
omastatav siirup.



TOITAINED TIENS KONTSENTREERITUD DATLIMAHLAS

Vitamiinid

Mineraalid

Aminohapped

Tselluloos

Saponiinid

cAMP



C-vitamiin

100 g kuivatatud datleid sisaldab 200-300 mg c-vitamiini

100 g 8000 g 10 000 g= =

• Aitab võidelda vabade radikaalide vastu

• Tugevdab immuunsüsteemi

LOODUSLIK C-VITAMIIN



B-VITAMIINI KOMPLEKS

B-grupi vitamiinid
• stimuleerivad ainevahetust 
• vähendavad kurnatust ja väsimust
• parandavad immuun- ja närvisüsteemi 

talitlust

Vitamiin B1
• toetab südame normaalseid 

funktsioone

Vitamiin B2
• kaitseb rakke oksüdatiivse stressi eest
• säilitab normaalset nägemist
• toetab raua normaalset metabolismi
• säilitab normaalseid vererakke
• aitab säilitada normaalset nahka



Vitamiin B3
• aitab vähendada kurnatust ja väsimust

Vitamiin B5
• toetab normaalseid kognitiivseid 

funktsioone
• parandab steroidhormoonide, D-

vitamiini ja mõnede 
neurotransmitterite sünteesi ja 
ainevahetust

Vitamiin B6
• toetab normaalset homotsüsteiinide, 

valkude ja glükogeeni ainevahetust
• vajalik punaste vereliblede loomiseks
• immuunsüsteemi normaalne 

funktsioneerimine

B-VITAMIINI KOMPLEKS



KAALIUM

KAALIUM
• toetab närvisüsteemi normaalset funktsioneerimist
• toetab normaalseid lihasfunktsioone
• aitab säilitada normaalset vererõhku

Jujuubide üheks oluliseks tervisemõjuks on võime reguleerida
närvisüsteemi normaalseid funktsioone, kuna jujuubid
sisaldavad rohkesti kaaliumi.

Uurimused on tõestanud, et kaaliumirikas toit vähendab
rabanduse riski. Naistel, kellel ei olnud kõrget vererõhku ning
kes sõid palju kaltsiumi, oli isheemilise rabanduse risk 27% võrra
väiksem ning muude rabanduste risk 21% võrra väiksem
võrreldes naistega, kes tarbisid igapäevase toiduga väga vähe
kaaliumi.*

Uurimisandmed avaldati ajakirjas Stroke 4. septembril 2014.
Rohkem teavet: http://www.einstein.yu.edu/news/releases/1039/potassium-rich-foods-cut-
stroke-death-risk-among-older-women/#sthash.gEXJfAbu.dpuf

http://www.einstein.yu.edu/news/releases/1039/potassium-rich-foods-cut-stroke-death-risk-among-older-women/#sthash.gEXJfAbu.dpuf


MINERAALID

Raud - hemoglobiini komponent sinu punastes verelibledes

• toteab vererakkude ja hemoglobiini normaalset loomet
• tagab kehas normaalse hapniku transpordi
• mängib olulist rolli rakkude jagunemisel

Kaltsium - luude ja hammaste oluline koostisosa

• keha vajab kaltsiumi lihaste tööks, vere hüübimiseks ning 
närviimpulsside edasikandmiseks

• toetab seedeensüümide normaalseid funktsioone



MINERAALID

Mangaan
• toetab normaalse luustruktuuri ning sidekoe (liigeste ja 

kõhrkoe) säilitamist

Vask
• vajalik normaalseks raua transpordiks kehas ning rakkude 

kaitsmiseks oksüdatiivse stressi eest

Magneesium
• toetab normaalset valkude sünteesi, rakkude jagunemise 

protsessi, lihaste ja närvide normaalset funktsioneerimist 
ning väsimuse ja kurnatuse vähendamist



AMINOHAPPED

Aminohapped
• jujuubid sisaldavad 18 kuni 24 olulist 

aminohapet, mis on vajalikud keha 
normaalse funktsioneerimise jaoks

Põhifunktsioonid:
• valkude moodustamine
• ainevahetuse toetamine
• südame kaitsmine
• soodustab luude, naha, lihaste ja 

vererakkude moodustamist ja säilitamist



cAMP – MIS SEE VEEL ON?

Tsükliline adenosiinmonofosfaat (cAMP) 

Tsükliline adenosiinmonofosfaat  (cAMP) 
viitab rakkude sees olevatele infoedastusmolekulidele.

Tsüklilised adenosiinmonofosfaadid edastavad 
rakkudevahelisi signaale, mis aktiveerivad ja noorendavad 
igat rakku.



cAMP - FUNKTSIOONID

cAMPi toimemehhanismid:

• neuraalsed infoedastajad, kasutatakse 

rakkudevaheliseks signaaliedastuseks

• osalevad rakkude ainevahetuses

• toetavad rakufunktsioone ja immuunsust

• parandavad füsioloogilisi funktsioone, näiteks 

neuraalset regeneratsiooni,  kahjustunud rakkude 

taastumist

• omavad rolli une ning mälu tsüklites

• omavad rolli veresoonte laienemises ning lihaste 

lõdvestumises 

• aitavad pidurdada ajurakkude vananemist ning 

noorendavad juba vananenud ajurakke



TIENS KONTSENTREERITUD DATLIMAHLA TOIME

Toitained Golden Silk sordi jujuubides:

• aitavad väsimuse vastu võidelda ning annavad 

energiat

• rahustavad närve

• parandavad une pikkust ja kvaliteeti

• tugevdavad immuunsüsteemi

• toetavad seedimist

• tugevate antioksüdantidena aitavad nahka 

klaarina hoida ning rakke uuendada

• parandavad lihasfunktsioone ning keha 

vastupidavust

• toidavad ning aitavad verd puhastada



TIENS KONTSENTREERITUD DATLIMAHLA TOIME

Vere puhastamine

Jujuubides leiduvaid saponiine ja alkaloide on otseselt

seostatud vere puhastamise ning kahjulike toksiinide

eemaldamisega kehast. Antioksüdandid võivad kaitsta

rakke oksüdatiivse stressi eest ning toetada immuun- ja 

lümfisüsteemi.

Tugevdab maksafunktsioone*

Uurimused on näidanud, et jujuubide tarbimine

vähendab maksas oksüdatiivset stressi, mida põhjustab

vabade radikaalide olemasolu vereringes.

Uuringu allikas: 

avaldatud meditsiiniajakirjas Journal of Ethnopharmacology 21. aprillil 2009



TIENS KONTSENTREERITUD DATLIMAHLA TOIME

Traditsiooniline Hiina loodusravim 

unetuse ja ärevuse vastu

Jujuubid sisaldavad väga tõhusat 

kemikaali - jujubosiid-A-d, mis mõjutab 

aju hipokampust.

Kuna jujuubidel on keha rahustav 

toime, võib see vili aidata unetuse ja 

ärevuse korral. Samuti võivad jujuubid 

parandada unekvaliteeti.



TIENS KONTSENTREERITUD DATLIMAHLA TOIME

Looduslik abivahend madala rauataseme või

aneemia korral

Jujuubid sisaldavad palju rauda ja fosforit, 

mis on punaste vereliblede olulisteks

komponentideks. Kui sul on selliseid

sümptomeid nagu lihasnõrkus, väsimus, 

seedehäired, pearinglus ning kognitiivsed

raskused, võib see olla märk liiga madalast

rauatasemest veres ning sul võib olla

aneemia. Jujuubide tarvitamisega raua- ja 

fosforikoguse suurendamine aitab sul

vereringet paradada ning organitesse

rohkem hapnikku viia. Nii tunned end palju

energilisemana! 



TIENS KONTSENTREERITUD DATLIMAHLA TOIME

Tugevad luud
Kui soovid tugevaid luid, siis jälgi, et 
tarvitaksid optimaalses koguses mineraale. 
Toit peaks sisaldama selliseid mineraale 
nagu kaltsium, fosfor ja raud. Kõiki neid 
leidub Hiina datlites e jujuubides.

Kehakaal kontrolli all
Jujuubid on täiuslikuks abiliseks inimestele, 
kes soovivad kaalu alandada. Vähese 
kalorisisalduse ning kõrge valgu- ja 
kiudainesisaldusega jujuubid rahuldavad 
toitainevajaduse ning täidavad kõhtu, et sul 
ei tekiks toidukordade vahepeal näksimisisu.



TIENS KONTSENTREERITUD DATLIMAHLA TOIME

Immuunsüsteemi toetamine

Jujuubid toetavad immuunsüsteemi peamiselt 

kõrge antioksüdantide, vitamiinide ja 

minetaalide, sh C- ja A-vitamiini ning 

puuviljahapete sisalduse tõttu. Antioksüdandid 

suudavad neutraliseerida vabu radikaale -

rakuhingamise kahjulikke jääkprodukte, mis 

põhjustavad oksüdatiivset stressi ning võivad 

seega kaasa tuua mitmeid erinevaid haigusi. C-

vitamiin stimuleerib ka valgete vererakkude 

tootmist - need on immuunsüsteemi esmaseks 

kaitseliiniks.



TIENS KONTSENTREERITUD DATLIMAHLA TOIME

Naha tervis

Antioksüdandid mõjutavad ka meie nahka. 

Jujuubid võivad nii viljade kui ekstrakti kujul 

leevendada erinevaid nahaärritusi ja põletikke. 

Samuti võivad need ennetada kortsude ja armide 

tekkimist ning hoida vere hapnikutaseme 

tõstmise kaudu nahka pingul ja elujõulisena.

Seedimine

Jujuubid sisaldavad kiudaineid, saponiine ja 

triterpenoide, millel on oluline roll 

seedeprotsessis ning mis toetavad söögi liikumist 

läbi seedekulgla.



TIENS KONTSENTREERITUD DATLIMAHL

Kasutamine:
1 pudel päevas

Kasutusjuhend:

Mahla võib vastavalt isiklikele eelistustele 
lahustada soojas keedetud vees.

Pärast pudeli avamist tarvita 2 päeva jooksul.

Hoiustamisel pudeli põhja tekkinud sade on 
normaalne. Loksuta enne kasutamist hoolikalt.


