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SARS-CoV-2 rakkude paljunemise mehhanism

Paljunemise sammud: 1. kinnitumine 2. RNA vabastamine; 3. 
translatsioon; 4. paljunemiskompleks; 5. pakkimine; 6. SARS-
CoV-2 viiruse vabastamine

COVID-19/SARS-CoV-2 
pandeemia
Dr Penny Ward jt



TIENS VIGOR SHOT sisaldab ainulaadseid toimeaineid ning patenditud 
tehnoloogiat, mis toetab toote toimet.

KAITSEB SINU TERVIST 

Tõestatud ja efektiivne C-vitamiin; tugevdab immuunsüsteemi ning kaitseb 
antioksüdantidega, kuna sisaldab viirusinfektsioonide vastu võitlemise 
potentsiaaliga hesperidiini. 

Kuidas viirust tõhusalt maha suruda?



Immuunsüsteemil on elutähtis roll: 

see kaitseb keha kahjulike ainete, 

nakkuste ja rakumuutuste eest, 

kuna need võivad olla 

haigestumise põhjuseks. 

Immuunsüsteem koosneb 

mitmetest organistest, rakkudest 

ja valkudest.

Kuniks immuunsüsteem ladusalt 

toimib, ei taju sa isegi selle 

olemasolu.

Kui immuunsüsteem on häiritud ja 

ei tööta enam korralikult - see on 

nõrgenenud või ei suuda eriti 

agressiivsete viiruste või bakterite 

vastu võidelda - jääd sa haigeks.

Tugevda oma immuunsust 



TIENSi lahendus immuunsüsteemi tõhusaks toeks!



• TIENS VIGOR SHOT turgutab sinu immuunsust ning annab hetkega

jõudu juurde - tööl, koolis või igapäevaste toimetuste ajal.

• Maitsev täiesti looduslik mahl, magustatud trehaloosi -

tapiokisuhkruga, maitseks tsitruselised, värvaineks valge greip.

Ainulaadne tehnoloogia ja koostisained ühes shotis!



• CitriSlim®  
kontsentreeritud 
puuviljasegu - toore 
ponkan-mandariiniga

• Lipo Vit C® 
500 mg liposoomikapslis C-

vitamiini

• Double Nutri™
mikroemulsifeerimise tehnoloogial 

põhinev õli

• Hesperidiin 
sidrunikoores leiduv 

oluline flavonoid 

C-vitamiin on immuunrakkudes väga kontsentreeritud, kuid antioksüdandina väheneb 
selle kogus viirushaiguse ajal kiiresti.

C-vitamiini ei saa kehasse varuda, nii et seda tuleb igapäevase toiduga tarvitada.
Tsitruselised on suurepäraseks C-vitamiini allikaks. 

TIENS Vigor Shoti doos turgutab immuunsust



TIENS VIGOR SHOT - turgutab immuunsust

=
C-vitamiin 

kümnest sidrunist

*100 g sidrunit sisaldab u  50 mg c-vitamiini. Selles tootes on 500 mg C-vitamiini, mis võrdub umbes 10 
sidruniga (sidruni hinnanguline keskmine kaal on u 90-120g)

Hesperidiin

kolmest toorest 

mandariinist



TOORES 

MANDARIIN 

Toores ponkan-mandariin sisaldab 
170 korda (!) rohkem flavonoide 
NOBILETIINI ja HESPERIDIINI kui 
küps vili.

Toores ponkan-mandariinis on ~
3 korda rohkem antioksüdante kui 
küpses viljas ning u 2-4 korda rohkem 
kui teistes viljades.

Mis on toorestes mandariinides erilist?

• Lõuna-Hiinas ja Taiwanis 
kasvav ponkan-mandariin on 

tavalise mandariini ja pommu 
ristand.

• Madala suhkrusisaldusega 
ponkan-mandariin on 

kõikidest tsitruselistest kõige 
toitainerikkam. 
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Lääne meditsiinis on tsitruseliste koort 
kasutatud köha raviks ning viiruste- ja 
põletikevastastes toonikutes.

Sellise toime annavad koorele 
septsiaalsed bioflavonoidid, näiteks 
nobiletiin, diosmiin ja eriti just 
hesperidiin.

Hesperidiin on tsitruseliste koores leiduv 
oluline bioflavonoid, mis toetab 
immuunvastust, võideldes põletikke 
tekitavate tsütokiinide vastu.

Hiljutised uuringud osutavad, et 
SARS-CoV-2 viiruse 
põhiretseptoreid siduval 
hesperidiinil võib olla COVID-19 
profülaktikas oluline roll.

Mis on hesperidiin? Võimas tsitrus-bioflavonoid!



Elektronmikroskoobiga tehtud foto 

uuest koroonaviirusest.

Allikas: U.S. National Institutes of 

Health/AP/Shutterstock

Blokeerib sideme ACE2 ning 

kinnitusvalgu vahel

Hesperidiini uuringud 



Lipo Vit C® - liposoomikapslis C-vitamiin

C-vitamiin on võimas antioksüdant, mis 
toetab immuunsust ning aitab ennetada 
toksiinide tekitatavaid rakukahjustusi.

Lipo Vit C® - liposoomitehnoloogia
• aitab transportida C-vitamiini läbi mao limaskesta, 

et parandada toote biosaadavust.

• Lipo Vit C® tehnoloogia abil on fosfolipiidid 
kapseldatud kaitsvasse liposoomikesta.

Liposoomid aitavad vähendada seedehäireid, mis 
võivad tekkida traditsioonilise C-vitamiini 
tarvitamisel.



Double Nutri™ tehnoloogia  

PAREM BIOSAADAVUS 

Double Nutri™ - patenditud õli 
mikroemulsifeerimise tehnoloogia - võimaldab 
kapseldada aktiivaineid fosfolipiid-liposoomidesse.

- See tehnoloogia võimaldab muuta kõik aktiivained 
liposoomsele mikroniseeritud ja väga hästi 
imenduvale kujule (osakeste suurus 1~3 μm). 

- Mikroniseeritud aktiivühendid imenduvad kiirelt 
vereringesse, kust need transporditakse rakkudesse 
ilma füüsilise seedimise vajaduseta. 

- See läbimurdeline tehnoloogia ühendab täiuslikult 
bifaasilised toitained ning muudab need väga hea 
imenduvusega tõhusaks puuviljajoogiks.EMULSIFEERIMINE                          BIOKAPSELDAMINE



Lipo Vit C® biosaadavuse võrdlus



CitriSlim® on väga kontsentreeritud puuviljasegu

CitriSlim® 
kontsentreeritud puuviljasegu:

• toored ponkan-mandariinid

• punane ja valge greip

• pommu

• sidrun ja õun



TIENS Vigor Shotiga saavutad maksimaalse 
tulemused 

närvisüsteemi normaalne funktsioneerimine

aitab vähendada väsimus- ja kurnatustunnet

suurendab raua imendumist

toetab normaalset kollageeni moodustumist

kaitseb rakke vabade radikaalide kahjustuste 

eest

soodustab ainevahetust

toetab lihaste taastumist ning vähendab 

trennijärgset lihasvalu



Soovituslik kogus: 1 shot 
päevas. Joo otse pakist või sega 
veega vastavalt isiklikele 
eelistustele.

Netokogus: 375 ml (15 shotti x 25 
ml)

25 ml pakendis 

(päevane kogus)

*PVK

• CitriSlim® toore mandariini mahl

• mandariiniekstrakt

2.5 g

625 mg

-

-

Lipo Vit C® - liposoomne C-vitamiin 500 mg 625%

Kliiniliste uuringute 
järgne tootmisluba

TIENS Vigor Shot - kokkuvõte ja kasutus


