
TIENS SPIRULINA



SPIRULINA – MIS SEE ON?

.

• Spirulina on sinivetikas.

• See vetikas ilmus Maale umbes 3,5 miljardit 
aastat tagasi ning on üks vanimaid eluvorme 
meie planeedil.

• Spirulinat leidub looduslikult madalates tiikides, 
kus on neutraalne pH ning kõrge soolsus –
näiteks Hiinas Yunnani provintsis Chenghai 
järves.

• Spirulina vetikad on raskemetallide suhtes väga 
tundlikud ning kasvavad ainult puhtas 
keskkonnas.



HUVITAVAID ANDMEID SPIRULINA KOHTA

.

• 1974. aastal kuulutas ÜRO toidukonverents Spirulina 

parimaks tulevikutoiduks ning andis vetikale 

supertoiduaine nimetuse.

• 1980. aastate lõpus ning 90. aastate alguses hakkasid 

NASA ja Euroopa Kosmoseagentuur Spirulinat 

astronautide pikaajalistel kosmosemissioonidel 

toiduainena kasutama.

• 1986. aastal kasutati Spirulinat Tšernobõli katastroofi 

järgselt kiirgusevastaseks raviks.

• Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) peab Spirulinat 

ideaalseks tervise säilitamise vahendiks.

• Riiklikud ja rahvusvahelised abiorganisatsioonid 

kasutavad Spirulinat, et võidelda arengumaades 

alatoitumuse vastu.

• See mikroskoopiline vetikas koosneb hästiseeditavatest 

valkudest, antioksüdantidest, karotenoididest, 

süsivesikutest, asendamatutest rasvhapetest, 

vitamiinidest ja mineraalidest. Need teevad Spirulinast 

21. sajandil asendamatu toidulisandi.



AKTIIVAINED

.

• Valgud– kergestiseeditavad 55%-70%

• Polüsahhariidid – glükoosamiin, glükogeen

• Mikro- ja makroelemendid – raud, fosfor, kaalium, 
kaltsium, tsink, seleen, kroom, vask

• Vitamiinid – B-grupp: B1, B2, B6, B12, C, D ja E

• Küllastumata rasvhapet – 8-asendamatut ja 10 
asendatavat rasvhapet, gamma-linoleenhape, 
nukleiinhapped RNA ja DNA, linoleenhape, 
arahhidoonhape

• Pigmendid – karotenoidid, klorofüll, ksantofüllid ja 
fükotsüaniin

• Spirulina ei sisalda toksiine, mida toodavad teised 
tsüanobakterid

• Spirulina rakuseinad on tselluloosivabad ning seepärast 
imendub rakkude sisu kergesti – omastatavus 85% kuni 
95%.



TOIDULISANDI KASULIKUD OMADUSED

One package lasts up to 6 times
longer

Enriched with soybean oil

Leaves no after taste of garlic

• Kogutud Hiinast Yunnani provintsis asuvast 
Chenghai järvest – puhtast reostusevabast 
piirkonnast

• Allergiavaba

• Ei ole geneetiliselt muundatud

• Sisaldab rikkalikult valke, gamma-linoleenhapet, 
vitamiine ja mineraale

• Täiuslik toidulisand taimetoitlastele ja veganitele, 
vanuritele, haigustest taastujatele ning 
valguvaesel dieedil olevatele inimestele

• Toodetud ISO ja HACCP standardite järgi



SPIRULINA SINIVETIKA KASULIKUD OMADUSED

.

➢ Parandab keha võimet vabu radikaale neutraliseerida

➢ Parandab keha vastupanuvõimet aastaaegade vaheldumise perioodidel

➢ Kiirendab ainevahetust, aidates kehakaalu kontrollida ning trenni teha

➢ Aitab heinanohuga paremini toime tulla



.

➢ Toetab luuüdis vererakkude moodustumist

➢ Parandab seedesüsteemi floora tasakaalu ning aitab leevendada seedehäirete 

sümptomeid

➢ Parandab naha ja limaskestade seisukorda

➢ Kasutatakse ilumaailmas taastavate, pinguldavate ja nahka noorendavate maskide 

tegemiseks.

➢ Tänu toitainerikkusele on Spirulina heaks toidulisandiks taimetoitlastele ja 

veganitele, haigustest toibujatele ja vanuritele

SPIRULINA SINIVETIKA KASULIKUD OMADUSED



TIENS SPIRULINA - KASUTAJAD

Naised, kes soovivad hoida oma naha ilu ja 

tervist.

Inimesed, kes soovivad olla heas 

vormis ja aktiivsed.

Inimesed, kes soovivad trenni teha ja kaalu 

alandada.



TIENS SPIRULINA

Paljude asendamatute toitainete 

allikas.



TIENS SPIRULINA

Toetab immuunsüsteemi.



TIENS SPIRULINA

Parandab üldist vastupidavust.



TIENS SPIRULINA

Abiks kurnatuse puhul.



Aktiivaineid kapslis:

Purgis
100 kapslit

Annustamine
2 kapslit kaks või kolm korda 
päevas, iga kord koos klaasi 
veega.

6 kapslis

Kuivatatud Spirulina 

pulber

1500,00 mg

TIENS SPIRULINA



HOOLITSE OMA TERVISE EEST 
KOOS TIENSIGA!


