
TIENS

KARDI FORTE

Krilliõli hõlmikpuuekstraktiga

ET AJU, MÄLU JA SÜDA 
TÖÖTAKSID SUUREPÄRASELT



∙ 640 mg krilliõli (suurendatud kogus), mis 

sisaldab rikkalikult veres ja seedesüsteemis hästi 

imenduvaid oomega-3 fosfolipiide.

∙ 300 mg kalaõli (251 mg DHA oomega-3 rasvhapet, 

7,6 korda rohkem), mis aitab ajul paremini 

töötada ja areneda.

∙ 80 mg hõlmikpuuekstrakti, mis parandab aju 

mikrovereringet ja ajufunktsioone ning toetab 

mälu ja kognitiivseid võimeid.

∙ 64 µg astaksantiini, krillis leiduvat punast 

pigmenti, mis on tugev antioksüdant ja aitab 

kehal vabadest radikaalidest vabaneda.

∙ Südame, aju ja luude tervist toetavad mineraalid, 

näiteks raud, tsink ja jood (100% päevasest 

võrdluskogusest).

Aktiivained TIENS Kardi Forte päevases annuses (2 kapslit)



∙ Oomega-3 rasvhapped kuuluvad 

asendamatute rasvhapete hulka.

∙ Väärtuslike oomega-3 rasvhapete hulka 

kuuluvad EPA (eikosapenaeenhape) ja DHA 

(dokosaheksaeenhape).

∙ Inimkeha neid rasvhappeid toota ei suuda, 

nii et nende rasvhapete puudus võib kaasa 

tuua erinevaid haigusi ja vaevusi.

Uus TIENS Kardi Forte – krilliõli hõlmikpuuekstraktiga

Kuna inimkeha neid toota ei
suuda, tuleb hea tervise jaoks
rasvhapped toidust kätte saada.



Traditsioonilise Hiina meditsiini ime

• Hõlmikpuu on Hiinas kasvav puuliik. See puu on
olnud olemas juba miljoneid aastaid ning võib
elada koguni 1000 aasta vanuseks.

• Hõlmikpuud kasutatakse traditsioonilises Hiina
meditsiinis paljude tervisehädade korral.

• Hõlmikpuu on adaptogeen - suudab vähendada
füüsilisi ja psüühilisi stressi sümptomeid.

• Hõlmikpuu on maailmas üks laialdasemalt
kasutatavaid ravimtaimi.

Mis on hõlmikpuu?



Hõlmikpuu teaduslikult/kliiniliselt tõestatud mõju

● toetab häid kognitiivseid 
funktsioone, soodustab normaalset 
vereringet, mis aitab kaasa aju 
tööle ja reaktiivsusele;

● toetab vaimset heaolu, st aitab 
keskenduda, toetab lühiajalist 
töömälu ja toetab stressirohketel 
tööperioodidel.

Hõlmikpuu:



● Mõjub aju vereringesüsteemile 
(hõlmikpuu võib toetada vanemas 
eas inimeste ajutööd).

● Kaitseb DNAd, valke ja rasvu 
oksüdatiivsete kahjustuste eest 
(sisaldab looduslikke antioksüdante, 
mis aitavad rakke ja kudesid 
oksüdeerumise eest kaitsta, 
suurendavad keha antioksüdantide 
sisaldust ning tugevdavad keha 
kaitsevõimet).

● Toetab kognitiivseid funktsioone 
(hõlmikpuu aitab säilitada häid 
kognitiivseid funktsioone ja 
töövõimet, toetab hea mälu säilimist 
kõrgemas eas).

Kuidas hõlmikpuu mõjub?



Kaitseb ja soodustab kognitiivseid funktsioone

Aitab säilitada head nägemist

Kaitseb igapäevase stressi eest

Parandab unekvaliteeti

Võib toetada südame tervist

Hoiab naha tervist

Aitab keskendumisvõimet ja mälu parandada ning

toetab loovat mõtlemist

On abiks premenstruaalse sündroomi sümptomite korral

Hõlmikpuu muud teaduslikult tõestatud omadused



Mis on krillid?

∙ Krillid on krevetilaadsed poolläbipaistvad 

koorikloomad, keda leidub rohkesti meie 

planeedi teatud ookeanides, eriti just 

Atlandi ookeanis. 

∙ Sini-, küür- ja hallvaalad, need tohutud 

intelligentsed imetajad, toituvad peamiselt 

just krillist.

∙ Krilli on Jaapanis toiduks püütud alates 

1800. aastatest või varemgi ning seda 

peetakse delikatessiks.

∙ Tänaseks on krill tõusnud hinda 

toitainerikka oomega-3 rasvhapete 

allikana, millel on tervisele soodne mõju.



Miks krilliõli?

Efektiivsem 
oomega-3!

Oomega-3 

fosfolipiidid 

imenduvad 

kiiremini ja 

paremini.

100% looduslikud 
ja saastevabad

Antarktika krill on 

maailma puhtaim 

merelist päritolu 

oomega-3 allikas.



Kiiremini ja paremini omastatav

100% fosfolipiidid

∙ Krilliõli on ainulaadne, sest selles leiduvad 

oomega-3 rasvhapped fosfolipiididena.

∙ Fosfolipiididest on moodustunud ka meie keha 

rakumembraanide struktuurne põhi.

∙ Fosfolipiidid on veeslahustuvad ja kergesti 

seeditavad, seepärast ei tekita need 

seedimisraskusi ega kalamaitselist refluksi.

∙ Organismi jaoks on krilliõli kergesti äratuntav ja 

omastatav.



TIENS Kardi Forte on meeldiv oomega-3 EPA ja DHA allikas

OOMEGA-3 EPA ja DHA

∙ Krilliõlis leiduvad oomega-3 rasvhapped 

hästiomandataval fosfolipiidide kujul.

∙ Oomaga-3 EPA ja DHA toetavad südame 

normaalset tööd (kasulik mõju tekib, kui 

igapäevaselt tarvitada 250 mg EPAd ja 

DHAd).

∙ Oomaga-3 DHA toetab normaalseid 

ajufunktsioone ning aju arengut ning 

normaalset nägemist (kasulik mõju tekib, 

kui tarvitada päevas 250 mg DHA-d).



Võimas antioksüdant astaksantiin

Astaksantiin

on krillis looduslikult 

leiduv punane 

pigment.See on tugev 

antioksüdant, mis aitab 

keha haigusi tekitavatest 

vabadest radikaalidest 

vabastada.

1

Tuntud vananemisvastase 

mõju poolest.

2

Ületab vere-aju ja vere-

võrkkesta barjääri, 

aidates kaitsta silmi, aju 

ja närvisüsteemi vabade 

radikaalide kahjustuste 

eest.

3

Astaksantiin aitab ka krilliõli 

säilitada, nii et puudub vajadus 

lisaainete järele ja toode on 

100% looduslik.

4



Puhas ja jätkusuutlik allikas

∙ TIENS Kardi Fortes kasutatav krilliõli pärineb 

Antarktika krillilt.

∙ Antarktika krill on maailma puhtaim merelist 

päritolu oomega-3 allikas.

∙ TIENS Kardi Forte krilliõli toodetakse 

ainulaadse tehnoloogiaga, et krillipüük ei 

kahjustaks keskkonda.

∙ Krilliõli kõrge kvaliteedi säilitamiseks 

kasutatakse leebeid püügimeetodeid ning 

krille töödeldakse hoolikalt kohapeal.

∙ TIENSi krilliõli tarnijale on antud merekaitse ja 

meresõbralikkuse sertifikaadid 

merekeskkonna säilitamise ja uurimistöö eest.



RAUD:
● on osaline punaste vereliblede ja 

hemoglobiini moodustumises;

● on osaline keha normaalses hapniku 
transpordis;

● toetab immuunsüsteemi normaalset tööd.

TSINK:

● toetab normaalset DNA sünteesi;

● soodustab normaalset makrotoitainete 
metabolismi;

● toetab immuunsüsteemi normaalset 
funktsioneerimist;

● kaitseb DNAd, valke ja rasvu oksüdatiivse stressi 
eest.

Tsink ja raud! Miks organism neid mineraale vajab?



∙ Krilli- ja kalaõlist oomega-3 EPA ja 

DHA toetavad südame, aju ja 

silmade tervist.

∙ Hõlmikpuuekstrakt aitab säilitada 

häid kognitiivseid funktsioone, aitab 

vananedes head mälu säilitada ning 

kaitsta rakke ja kudesid 

oksüdatiivse stressi eest.

∙ Raud, tsink ja jood toetavad 

energiavahetust (I), kaitsevad rakke 

oksüdatiivse stressi eest (Zn), 

tagavad normaalse hapniku 

transpordi kehas (Fe) ning toetavad 

immuunsüsteemi normaalset 

toimimist (Zn, Fe).

TIENS Kardi Forte aktiivainete ainulaadne kasulik toime


