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Et tunneksid end 

hästi kõige 

loomulikumal viisil!

Kui kaua sa 

elada tahaksid?



Pikaealisuse saladus peitub terves ja tugevas 

südames!

Sinu südamelihasel on väga nõudlik 

ülesanne – pumbata su kehas verd kogu su 

eluea jooksul.

Süda ei puhka kogu su elu jooksul hetkegi.

Traditsioonilise Hiina meditsiini kohaselt on süda kõikide 

elundite kuningas. See tähendab, et kõik teised elundid teenivad 

südant: nad annavad alati oma energiat ära, et süda saaks 

tasakaalus püsida.

Kui keha on terve ja tasakaalus, siis on süda lahke ja heasoovlik 

valitseja.

Kui süda on energiat täis, siis püsib ka keha tervena.



TIENS pakub sulle abi, et saaksid osa 

elueliksiiri saladusest.

TIENS viinamarjaekstrakti 

kapslid – tõhus ja looduslik 

preparaat võimsate 

aktiivainetega, mis aitavad 

sul tervist edendada!

Rosinatest veinini, 

viinamarjad on tuntud

toitaineallikad.



Must pipar 

(sisaldab 

palju 

piperiini)

AKTIIVAINED

Viinamarja-

seemne 

ekstrakt

Siguri frukto-

oligo-

sahhariidid 

(FOSid)

C-vitamiin



VIINAPUU

Harilik viinapuu - Vitis vinifera, on preparaadi 

põhikoostisaineteks.

Tegemist on maailma ühe vanima kultuurtaimega. Seda 

samastatakse tervisliku Vahemere elustiiliga, mis ulatub 

tsivilisatsiooni algusaegadesse. Viinapuu vili – viinamari – on 

üks maailma tuntumaid vilju.

Harilik viinapuu sisaldab rohkesti kasulikke aineid ning sellel 

on mitmeid häid biokeemilisi omadusi:

- sisaldab rasvu;

- sisaldab valke;

- sisaldab süsivesikuid;

- sisaldab fibroosseid pektiine;

- sisaldab antioksüdante (resveratrool, flavonoidid – näit. 

antotsüaanid, polüfenoolid, nende seas katehhiinid ja 

tanniinid);

- sisaldab vitamiine: A, B-kompleks, C, E,  K;

- sisaldab mineraale: kaltsium, raud, magneesium, naatrium, 

mangaan, fosfor, kaalium. 



VIINAPUU: ACTION

• toetab vereringet: aitab hoida vereringe tervist ning 

kapillaare tugevatena;

• toetab rakumembraane vabade radikaalise kahjustava 

mõju eest;

• hoiab normaalset rakutervist ja funktsioone;

• aitab parandada naha üldist tervist ja väljanägemist;

• punase viinapuu leht toetab head vereringet jalgades:                                                  

võib vähendada jalgade väsimus- ja raskustunnet;

• kasulik ka tselluliidi puhul, samuti aitab kehakaalu 

reguleerida. 



Prantslased söövad küll väga kolesteroolirikast 

toitu, kuid neil on näiteks ameeriklastest vähem 

südame-veresoonkonnahaigusi.

Väidetavalt on see punase veini ja seal sisalduva 

resveratrooli tõttu.

PRANTSUSE PARADOKS

Resveratrool on taimedes sisalduv aine 

(nagu punased või lillad viinamarjad), 

mida taimed toodavad negatiivsete 

keskkonnafaktorite vastu 

võitlemiseks.

Resveratrool on 

fantastiline 

antioksüdant!



KUIDAS ANTIOKSÜDANDID VABADE 

RADIKAALIDE VASTU VÕITLEVAD

Antioksüdant

Eraldab 

elektroni

• Meie loomulike bioloogiliste 

protsesside hulka kuuluvad 

ka aja jooksul 

molekulaarstruktuuridele 

tekkivad kahjustused

(oksüdatiivne stress).

• Sellised kahjustused 

soodustavad nn vanusega 

seotud haigusi (näit. 

südamehaigusi).

• Selliste kahjustuste 

aeglustamiseks (või 

parandamiseks) 

võimaluste leidmine võib ka 

vananemisprotsessi 

positiivselt mõjutada, just 

sellel efektil noorendavad 

tooted põhinevadki..

Vaba radikaal

Puuduv 

elektron 



ANTOTSÜANIINID

Antotsüaniinid on sinised, punased või lillad pigmendid, mida leidub taimedes – eriti just 

lilledes, puuviljades ja mugulköögiviljades.

Marjad, sõstrad, viinamarjad ja mõned troopilised puuviljad sisaldavad rohkesti 

antotsüaniine. Antotsüaniinide värvilised pigmendid toimivad tugevate antioksüdantidena, 

kaitstes taimerakke oksüdatiivse stressi eest.

Viinamarjaseemned on kõige rikkalikumaks bioaktiivse kompleksi ehk oligomeetrilise 

proantotsüanidiini kompleksi allikaks.

Need on polüfenoolide ja baioflvonoidide kontsentreeritud allikaks, mis pakub 

isegi rohkem antioksüdantset toimet kui E- ja C-vitamiin. Üheskoos kaitsevad 

need antioksüdantide allikad keha täiuslikus sünergias oksüdatiivse stressi eest.

Antioksüdantide tugev toime mõjutab kogu keha.



Siguri fruktooligosahhariidid

Fruktooligosahhariidid (FOSid) on looduslikult 

esinevad lühikese ahelaga ja kalorivaesed 

seedimatud süsivesikud.

FOSid kui prebiootilised kiudained on soolestiku 

mikrofloorale heaks toiduallikaks.

FOSid võivad kasulikud olla diabeediga inimestele, 

kuna hiljutiste uuringute järgi võivad FOSid aidata 

veresuhkru taset tasakaalustada.

FOSid suurendavad kaltsiumi imendumist kehas -

see on väga oluline naistele menopausi ajal ning 

sellele eelneval ja järgneval perioodil, samuti 

osteoporoosiriskiga inimestele.



Piperiin - looduslik biosaadavuse parandaja

Kuigi viinamarjaseemnetes leidub rohkesti antioksüdante, 

võivad mõned antioksüdandid siiski vereringes kehvasti 

imenduda. Seepärast võib meil jääda toidulisandi tervistav 

mõju saamata.

Must pipar sisaldab bioaktiivset ainet nimega piperiin - see 

on alkaloid, mis toimib antioksüdandina ja on seepärast 

põletikevastase toimega.

Piperiini olulisim mõju on teatud antioksüdantide 

imendumise toetamine. Viinamarjaseemne 

antotsüaniidide ning pipra mõju ühendamisel 

saavutame parema mõju.

Uuringud näitavad, et piperiin soodustab antotsüaniidide 

imendumist läbi sooleseinte vereringesse ning läbi vere-aju 

tõkke.



C-vitamiin – võimas antioksüdant 

• Kaitseb rakke oksüdatiivse 

stressi eest

• Vähendab väsimustunnet

• Tugevdab keha looduslikku 

vastupanuvõimet

C-vitamiin toetab 

immuunsust ning aitab 

ennetada toksiinidest 

põhjustatud rakukahjustusi.



Tiens viinamarjaseemne ekstrakti TOIME

• Viinamarjaseemned (Vitis vinifera) toetavad:

✔venoosset vereringet ja kapillaaride tervist;

✔ rakke, kaitstes vabade radikaalide kahjuliku mõju 

eest;

✔naha üldist tervist ja väljanägemist.

• Siguri oligosahhariidid on tuntud kui:

✔ taimsed prebiootilised kiudained, mis on 

toiduallikaks kasulikule soolestiku mikrofloorale;

✔ rasvade aine- ja energiavahetuse soodustajad, 

mis reguleerivad vere kolesteroolitaset.

• Must pipar:

✔sisaldab rikkalikult tõhusat antioksüdanti piperiini, 

mis võib aidata kaitsta rakke vabade radikaalide 

kahjuliku mõju eest;

✔ looduslik biosaadavuse parandaja, mis 

soodustab põhitoitainete ja taimsete 

antioksüdantide imendumist.



✔ inimestele, kes soovivad 

hoida oma südame ja 

veresoonkonna tervist;

✔ düslipideemia ning kõrge 

kolesteroolitasemega 

inimestele;

✔ neile, kes soovivad 

vähendada väsimus- ja 

valutunnet jalgades;

✔ neile, kes soovivad toetada 

vananemise ajal aju tervist;

✔ naistele, kes soovivad 

säilitada naha tervet 

välimust.

Sobib:



KASUTAMINE

60 kapslit pudelis

Soovituslik päevane 

kogus

Netokogus

1-2 kapslit, 3 korda päevas 

pärast põhitoidukorda klassi 

veega.

6 kapslis %PVK

*

Siguri 

fruktooligosahariidid

1554,00 mg

Viinamarjaseemne 

ekstrakt

325,5 mg

C-vitamiin 240,00 mg 300%

Musta pira ekstrakt 36,00 mg


