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TIENS KALTSIUMITOODETE AJALUGU
24 aasta jooksul on TIENSi kaltsiumitooteid müüdud edukalt enam

kui 190 maailma riigis.

TIENS tuli turule TIANSHI hästiimenduva kaltsiumipulbriga - toode sai mitmeid Hiina ja
rahvusvahelisi tarbija-auhindu.

2012 TIENS tõi turule oma kaltsiumitoodete täiendatud variandid.

1999 TIENS hakkas laienema rahvusvahelisele turule, võites globaalselt tarbijate usalduse.

2017

2007 TIENSi kaltsiumitoodete uusversioonid tulid turule.

TIENS tuli turule uuendatud toitva kaltsiumitootega, mis sisaldab Uus-Meremaalt pärit
kõrgekvaliteetset ensümolüütilist kaltsiumipulbrit.

2018 TIENS toob turule täiustatud koostisega kaltsiumipulbri. 
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Kaltsium: mis see on?
• Kaltsium on eluks hädavajalik keemiline element, millest keha on ehitatud ning mis reguleerib

keha põhifunktsioone.
• Seda mineraali leidub inimkehas kõige rohkem - see moodustab 1,5-2% kehamassist.

Hoiab luud tugevatena

Hädavajalik hammaste 
tervisele

Toetab normaalset 
neuroülekannet

Toetab normaalset vere 
hüübimist

Toetab normaalset lihaste 
tööd

Toetab normaalset 
energiavahetust

Säilitab seede-ensüümide 
normaalset talitlust

Osaleb rakkude jagunemise 
ja spetsialiseerumise 
protsessis



Mikrokristalliline kaltsium-
hüdroksüapatiit

• TIENS kaltsiumipulbris on kaltsium ainulaadsel kaltsium-
hüdroksüapatiidi kujul.

• Kaltsium-hüdroksüapatiiti saadakse ensümolüütilise hüdrolüüsi teel
Uus-Meremaa noorveiste luumassikontsentraadist. Selle protsessi
käigus säilivad luudes leiduvad väärtuslikud komponendid.

• Mitmed uuringud on näidanud, et kaltsium-hüdroksüapatiit on 
luumassi säilitamisel efektiivsem ning ennetab ja aeglustab luude
hõrenemist tõhusamalt kui traditsioonilised kaltsiumiallikad.

• Toote ainulaadne ensümolüütiline luukaltsiumi pulber on väga
hea imendumisvõimega.



Mikrokristalliline kaltsium-hüdroksüapatiit

Orgaaniline
allikas

Hästi
imenduv

Sisaldab rohkesti
kaltsiumit ja valke



Ternespiima-
kontsentraat

• Veiste ternespiim on toitainerikas esimene toit
vastsündinud vasikatele, mis tekib emale kohe
pärast vasika sündi.

• Tegemist on keeruka bioloogilise vedelikuga, mis
sisaldab rohkesti mitmeid toitaineid, näiteks valke, 
rasvu, vitamiine, mikro- ja makrotoitaineid ja
vastsündinu organismi immuunsust stimuleerivaid
antikehi.

• Veise ternespiimas on rohkesti immuunsust, kasvu ja
kudede tervenemst soodustavaid faktoreid, mis
tugevdavad immuunsüsteemi, aitavad hämmastavalt
tõhusalt lihaseid ja skeletti taastada ning
soodustavad kasvu.

• Uuringud näitavad, et veise ternespiima saab
kasutada seedetrakti infektsioonide ennetamiseks.



Vitamiin K2 MK-7

• Vitamiin K2 säilitab ja parandab luudes leiduvate
mineraalide tihedust. Et luud saaksid kaltsiumi omastada, 
vajavad nad K2 vitamiini.

• Kaltsium on mineraal, mida kõige sagedamini seostatakse
luude tervisega, kuna see on luustruktuuri põhikomponent. 
Kaltsiumi leidub aga ka arterites ja veresoontes, kuhu see 
võib ladestuda.

• Mida vähem luud kaltsiumi omastavad, seda rohkem
kaltsiumi ladestub arteritesse, põhjustades veresoonte
lubjastumist.

• Vitamiin K2 toetab veresoonte elastsust, ennetades
kaltsiumi ladestumist veresoontesse ja veresoonte
lubjastumist.



Vitamiin D3

• Vitamiin D ning eriti just selle aktiivne vorm Vitamiin D3 
(kolekaltsiferool) on vajalik tervete luude ülesehitamiseks
ja luude tervise säilitamiseks. See vitamiin aitab kehal
kaltsiumi ja fosforit omastada.

• Kaltsium, luude põhiline koostisaine, saab kehasse
imenduda ainult D-vitamiiniga koostoimel.

• D-vitamiini toodab keha päikesevalguse mõjul. D-vitamiini
moodustumist kehas võivad takistada päikesekaitsetooted, 
kaitserõivastus, tõmmu nahk ning vanus.

• Uuringud näitavad, et D-vitamiini- ja kaltsiumirikka dieediga
inimestel aeglustub luude hõrenemine, väheneb
osteoporoosi ning luumõrade oht.



Merelist päritolu
magneesiumisool

• Merelist päritolu magneesiumisool on puhast
ookeanilist päritolu ja looduslik magneesiumi vorm, 
mis sisaldab vähemalt 55% ulatuses Prantsuse ranniku
puhastest vetest pärit magneesiumi.

• Magneesium säilitab luude ja hammaste tugevuse
ning aitab kaltsiumi korralikult omastada.

• Magneesium vähendab väsimust ning toetab
närvisüsteemi tööd - tihti peetakse magneesiumi
looduslikuks stressivastaseks tooteks.

• Magneesium aitab lihastel normaalselt toimida, 
soodustades lihaste lõdvestumist pärast lihaspinget
ning vähendades lihaskrampe.



Siguri-inuliin

• Inuliin on teatavat liiki lahustuv kiud, mida leidub paljudes
taimedes.

• Inuliini ei seedita peensooles, vaid see transporditakse
makku, kus see toimib mao mikrofloorat toetava
prebiootikumina.

• Inimese mao mikrofloora töötleb inuliini lühikese ahelaga
rasvhapeteks, mis toidavad käärsoole rakke ning on 
muudelgi viisidel tervisele kasulikud.

• Inuliin toetab kasulike mao bakterite paljunemist ning
soodustab seeläbi käärsoole tervist.

• Üha enam teadusuuringuid tõestab inuliini võimet
suurendada kaltsiumi imendumist.



Kaerakiud
• Kaer on erakordse toiteväärtusega toitaine, mis

sisaldab rohkesti lipiide ning külluslikult lahustuvaid
kiudaineid.

• Kaer on suurepärase toiteväärtusega:

✔hea süsivesikute ja kiudainete allikas, sisaldades
muuhulgas tõhusat kiudainet beetaglükaani;

✔sisaldab rohkem valke ja rasvu kui paljud muud teraviljad;
✔vitamiinirikas (rohkesti B-vitamiine, folaate), 

mineraalirikas (mangaan, fosfor, magneesium, vask, 
raud, tsink, kaltsium, kaalium),  antioksüdantide-rikas, 
näiteks sisaldab polüfenoole.

• Pikendades täiskõhutunde püsimise aega, võib
beetaglükaan parandada toitumisharjumusi.

• Kaeras leiduvate beetaglükaanide tarvitamine aitab
vähendada vereglükoosi, samuti verekolesterooli.



Kalakollageen

• Kollageen on kompleksne struktuurivalk, mis aitab
säilitada naha tugevust ning liigeste, luude, küünte ja
hammaste elastsust.

• Selles tootes kasutatakse I tüübi kollageeni, mis on kõige
paremini tuntud kui kauni naha, tugeva sidekoe ning
tugevate luude alustala.

• Kalakollageen on tuntud kui kõige paremini imenduv
variant, millel on väikeste osakeste tõttu ka suurepärased
biosaadavuse näitajad.

• Kuna kalakollageen imendub tõhusamalt, peetakse seda
parimaks kollageeniallikaks tervise- ja ilutoodetes.



Isomalto-oligosahhariidid

• Isomalto-oligosahhariidid (IMOd) koosnevad lühikese
ahelaga süsivesikutest. Tegemist on looduslike taimepõhiste
kiudainetega.

• Neil ainetel on positiivne mõju inimese seedesüsteemi
tervisele:

✔Need toimivad prebiootikumidena, olles toiduallikaks
kasulikule soolestiku mikrofloorale;

✔Toimivad loodusliku taimepõhise kiudainena.

• Kuigi IMOd on magusamaitselised, on neil madal
glükeemiline indeks – tihti kasutatakse neid madala
kalorsusega magustajatena.

• IMOdel on uuringutes ilmnenud positiivne mõju mineraalide
imendumisele.



Põhiomadused
• Kaltsium-hüdroksüapatiit on ainulaadselt tõhus luumassi säilitamisel, 

luude hõrenemise ennetamisel ning luutiheduse suurendamisel.

• Vitamiin K2 ja vitamiin D3 soodustavad kaltsiumi imendumist soolestikus
ning kaltsiumi ladestumist luudesse.

• Magneesium toetab kaltsiumi tasakaalu, viies kaltsiumi luudesse.

• Kuna 22% skeletiluudest koosnevad valkudest, aitab kaltsium koos
kollageeniga ennetada luude hõrenemist.

• Ternespiima on edukalt kasutatud kaltsiumi imendumise
suurendamiseks.

• Looduslikud prebiootikumid – inuliin ja IMOd – reguleerivad
seedesüsteemi keskkonda, soodustades kaltsiumi imendumist peensooles.

• Maitsestatud kakaopulbri, kookospiimapulbri ja vähekese suhkrulehe
ekstraktiga hea maitse tagamiseks! 

• Uus ja kaunis pakend ökonoomsema 25-päevase varuga, kaasas käepärane
ja tore šeiker.



Kasutusjuhend

• 250 g (25-päevane varu)

Netokogus

• Lisa 10 g lusikatäis pulbrit 125 ml (1/2 tassi) soojale
veele või piimale (parema maitse jaoks) ning sega
hoolega. Tarbi kohe pärast joogi valmistamist.

• Võta kord või kaks päeva einestamise ajal või
pärast sööki.
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Sinu luude tervis
on su oma kätes!


