TIENS
kiudainete

ja D3-vitamiiniga
närimistabletid

Terve seedimine ja
tugev immuunsus!

Globaalne tervisekriis

Nagu öeldakse:
„Sa oled see, mida sa
sööd.”
Kaasaegne elustiil on tempokas. Tihti ei
ole meil aega rahulikult süüa, seega
einestame restoranis või kiirtoidukohas,
toitume halvasti või sööme üle. Kui
sellele lisada emotsionaalne pinge,
vähene liikumine ja ülekaal, võidki ühel
päeval ärgata
terviseprobleemidega.

Globaalne tervisekriis

Selline stressirohke elustiil, halvad
toitumisharjumused ning ülekaal viivad
rasvumise, südamehaiguste ning
krooniliste haigusteni, näiteks nagu
krooniline soolepõletik.

Üleilmne tervisekriis
kahjustab meie
immuunsüsteemi.

Ülekaal ja rasvumine on globaalseks
terviseprobleemiks
Järgnevalt on toodud mõned Maailma
Terviseorganisatsiooni andmed.

✔2016. aastal olid 39% maailma täiskasvanutest
ülekaalulised ning 13% rasvunud.

✔5-19aastaste laste ja teismeliste ülekaalulisus
ja rasvumine on radikaalselt kasvanud.

✔2016. aastal olid 18% tüdrukutest ja 19%

poistest ülekaalulised ning 6% tüdrukutest ja
8% poistest rasvunud.

✔Üleilmne rasvumine on 1975. aastast pea

kolmekordistunud ning nüüdseks on rasvunud
inimesi maailmas rohkem kui alakaalulisi.

Ülekaal ja rasvumine kujunevad siis, kui sööd
rohkem kaloreid kui igapäevategevustes ja
trenni tehes ära kulutada jõuad.

Kuidas rasvumine algab ning milleni viib?
✔Halb toit, ülesöömine
(rämpstoit).

südame-veresoonkonna
haigused, rabandus

II tüübi diabeet

✔Geneetilised ja
keskkonnafaktorid.

kõrge vererõhk

osteartroos

✔Ravimid ning teatavad
haigused, näiteks
endokriinsed haigused.

kõrge
kolesteroolitase

teatavad
vähiliigid

maksa
rasvumine

düsbioos

✔Vähene liikumine, tubane
elustiil.

✔Teadlikkuse ning toetava
sotsiaalpoliitika
puudumine.

Seos soolestiku mikrofloora tervise ja immuunsuse
vahel
Hippokrates ütles juba enam kui 2000 aastat tagasi,
et kõik haigused saavad alguse kõhust.
Oleme alles hakanud avastama, millistel viisidel
seedesüsteemi tervis meie immuunsüsteemi
mõjutab.
Magu on kaetud õhukese limaskestaga, milles elab
miljoneid kasulikke ning kahjulikke baktereid.

Kasulike bakterite ülekaal aitab tagada soolestiku
head tervist ning ennetada seedesüsteemi
infektsioone.
Keha immuunsuse aluseks on tasakaalus
soolestiku mikrofloora ning terve mao
limaskest.

Düsbioos - soolestiku mikrofloora tasakaalutus
Mis juhtub, kui soolestiku mikrofloora on stressis
ning kahjulikud bakterid võtavad võimust?
Nii kasulikud kui ka kahjulikud soolestiku bakterid on
ellujääjad ning kohanevad oma keskkonnaga.

Kui toitume kesiselt, sööme üle, ei kasuta toidulisandeid
või võtame ravimeid (näiteks antibiootikume), häirime
seda õrna keskkonda.
Kui see juhtub, kasutavad patogeensed bakterid kohe
võimalust ning hõivavad vaba koha. Nii tekib düsbioos soolestiku mikrofloora tasakaalutus.
Tasakaalu kaotanud soolestikus võib tekkida negatiivne
tsükkel. Krooniline düsbioos võib viia mitmete tõsiste
haiguste tekkeni.

Mis juhtub, kui soolestiku mikrofloora on tasakaalust
väljas?
Pankreas:
resistentsus insuliini
suhtes, II grupi diabeet,
rasvumine

Närvisüsteem:
depressioon,
Alzheimeri tõbi

Immuunsüsteem:
immuunsuse
vähenemine, allergiad

Düsbioos

Seedesüsteemi tervis:
kõhulahtisus ja kinnisus, seedehäired

Muud:
füüsiline väsimus, kare
nahk, akne

soolestiku
mikrofloora
tasakaalutus

Luude tervis:
osteoporoos

Soolestiku limaskesta
immuunsus:
krooniline
soolepõletik

Maks:
maksa
autoimmuunhaigused,
maksa rasvumine

Krooniline soolepõletik
Kuna soolestiku tasakaal mõjutab ka
immuunsüsteemi tasakaalu, võib põletikke
soodustavate patogeenide paljunemine maos
põhjustada soolepõletikku.
See juhtub, kui soovimatud kahjulikud bakterid
hakkavad tootma endotoksiine, mis imenduvad läbi
soolestikuseinte vereringesse.

Sinu immuunsüsteem ründab selliseid endotoksiine
ning lõpuks tekib krooniline soolepõletik.
Krooniline soolepõletik võib põhjustada selliseid
haigusi nagu diabeet, depressioon, maksa rasvumine
ning viia ka vähktõve tekkimiseni.

Prebiootikumid ning seedesüsteemi tervis
Seedesüsteemi mikrofloora on normaalse seedimise aluseks.

Soolestiku mikrofloora tasakaalu jaoks on kõige olulisem tagada kasulike
probiootiliste bakterite olemasolu.
Probiootiliste bakterite osakaalu saab suurendada tasakaalustatud toidu ning
piisava koguse prebiootiliste kiudainete ja toitainete tarvitamisega (sh
toidulisandid).

1. Peensoolde sisenevad
prebiootikumid ei imendu.

3. Probiootiliste bakterite
paljunemine parandab
seedimist ja aitab
immuunsust toetada.

2. Prebiootikumidest saab
probiootikumide toit ning
fermenteerumise kaudu soodustavad
prebiootikumid probiootikumide
kasvu.

Mis on kiudained?
Kuidained on taimsed seedimatud süsivesikud näiteks tselluloosid, pektiinid, ligniinid või taimsed
kummid.
Erinevalt süsivesikutest (nagu suhkrud või tärklis) ei
seedita kiudaineid peensooles ning need
jõuavad jämesoolde või käärsoolde.
Kiudained jaotatakse kahte suurde kategooriasse:
✔lahustumatud kiudained, mis toimivad nagu “harjad”,
mis puhastavad käärsoole jääkidest. Samuti annavad
need massi, mis tekitavad täiskõhutunde, et sööksime
vähem.
✔viskoossed kummitaolised lahustuvad kiudained,
mis jõuavad seedimata kujul käärsoolde, kus need
fermenditakse “kasulike” bakterite poolt - see
soodustab kasulike bakterite kasvu.
✔Kiudained seovad ja väljutavad liigset rasva, aitavad
alandada kolesteroolitaset ning reguleerivad organismi
suhkrukasutust.

Kuidas on kiudained tervisele kasulikud?
Toime

Kasulik toime

✔parandavad soolestiku peristaltikat;

✔leevendavad kõhukinnisust;

✔pidurdavad kahjulike bakterite
paljunemist;

✔ennetavad soolepõletikke ja
kõhulahtisust;

✔toetavad mineraalide imendumist ja
kasutamist (kaltsium, magneesium);

✔toetavad luude tervist ning
ennetavad osteoporoosi;

✔vähendavad triglütseriidide ja halva
kolesterooli taset;
✔tekitavad täiskõhutunnet;

✔vähendavad ateroskleroosi ning
südame-veresoonkonna haiguste ja
rabanduse ohtu;

✔aitavad reguleerida keha
suhkrukasutust;

✔aitavad kaalu reguleerida ja vormis
püsida;

✔vähendavad maksatoksiine;

✔ennetavad II tüübi diabeeti;

✔vähendavad toksiinide teket ning
eemaldavad neid kehast.

✔kaitsevad maksa ning ennetavad
maksa rasvumist;
✔aitavad ennetada käärsoolevähki.

Kui palju kiudaineid tuleks igapäevaselt tarvitada?
• Maailma Terviseorganisatsioon ütleb, et hea
tervise jaoks tuleb päevas tarvitada 25
grammi kiudaineid.
• Võtmesõnaks on taimed. Loomsed
toiduained ei sisalda kiudaineid.
• Asenda snäkid värskete viljade või mahlaga.
Õunas on u 5g kiudaineid.
• Eelista täisteraleiba ja -pastat ning
hommikusöögiks täisterahelbed.
• Tarvita kiudainerikast toidulisandit, näiteks
TIENS kiudainete ja D3-vitamiiniga
närimistablette.

Terve seedimine ning tugev immuunsüsteem tänu
TIENSi kiudainete ja D3-vitamiiniga närimistablettidele
Kiudainerikkad* metsamarja-maitselised
närimistabletid sisaldavad rohkesti D3vitamiini ja looduslikku C-vitamiini ning
taimsete kiudainete segu (seedimatuid
isomalto-oligosahhariide, õunapektiine
ning kaerast saadavaid β-glükaane),
samuti viirpuud ning Acerola kirssi.
Magustajateks on ksülitool ja stevia, värvi
annab looduslik peedipunane. *5,44 g (>
56% preparaadist) päevasest soovituslikust

kiudainekogusest.

TIENS kiudainete ja D3-vitamiiniga närimistablettide
toime

Kuue taimse
kiudaine seguga
TIENS
närimistabletid
parandavad ja
säilitavad
soolestiku tervist.

Sisaldavad rohkesti
D3-vitamiini, Cvitamiini ja
antioksüdantide
rikast viirpuud ja
Acerola kirssi,
aidates immuunsust
tugevdada.

Puhtad ja looduslikud
metsamarja-maitselised
looduslike magus- ja
värvainetega
närimistabletid
meeldivaks
igapäevaseks
kasutamiseks.

Rikkalik kiudainete segu

Kaerakiud
• reguleerivad verelipiide
• alandavad veresuhkru
taset

6 kiudainet, sh
isomalto-oligosahhariidid,
õunapektiinid
ning kaerakiu βglükaanid

Porgandikiud:
• silmadele kasulikud
• alandavad vererõhku

Isomalto-oligosahhariidid:
• soolestiku mikrofloora toiduks
• aitavad mineraale omastada

Akaatsiakummi
• alandab kolesteroolitaset
• reguleerib veresuhkrut

Polüdekstroos:
• toetab soolestiku
peristaltikat
• ennetab kõhukinnisust

Õunapektiinid:
• toetavad seedesüsteemi tervist
• aitavad rasvumist ennetada

Isomalto-oligosahhariididest prebiootikumid

Isomalto-oligosahhariidid (IMOd) on lühikese
ahelaga süsivesikud. Tegemist on looduslikult
esinevate taimsete kiudainetega.
IMOd on inimese seedesüsteemi tervisele väga
kasulikud:
✔toimivad prebiootikumidena - st on toiduks
soolestiku mikrofloorale;
✔toimivad looduslike taimsete kiudainetena.

IMOd prebiootikumid,
mis on toiduks
soolebakteritele

Beetaglükaanide-rikkad kaerakiud
Kaer on väga toitainerikas toiduaine, kuna sisaldab
rohkesti lipiide ning lahustuvaid kiudaineid.
Kaerast saadavate kiudainete kasulikud omadused ja
toiteväärtus:
✔hea süsivesikute ja kiudainete allikas - näiteks
sisaldavad tõhusat beetaglükaani;
✔sisaldavad rohkem valke ja rasvu kui enamus
muudest teraviljadest;
✔sisaldavad rohkesti vitamiine (B-kompleks, folaat),
mineraale (Mn, P, Mg, Cu, F, Zn, Ca, K) ning
antioksüdante (näiteks polüfenoole).
Kaerast saadavate beetaglükaanide tarvitamine aitab
alandada vereglükoosi ja verekolesterooli taset.

Kaerast saadavad
beetaglükaanid
alandavad vere
kolesteroolitaset

Õunapektiinid
Pektiinid on veeslahustuvad kiudained, mis muutuvad
veega kokku puutudes geeljaks massiks.
Pektiinid kui kiudained võivad toetada
seedesüsteemi tasakaalu ning anda täiskõhutunde.
Seda looduslikku kiudu kasutatakse ka õrna ja samas
tõhusa puhastajana.
Pektiinide tarvtamine koos toiduga aitab ennetada
vereglükoosi tõusu söömise järel.
Pektiinid aitavad säilitada verekolesterooli
normaalset taset.

Õunapektiinid õrnad ja
puhtad, samas
tõhusad
puhastajad

C-vitamiini rikas Acerola kirss
Acerola on Kesk-Ameerikas kasvav põõsas, mille viljadeks on
maitsvad punased kirsid.
Acerola sisaldab rohkesti C-vitamiini. 100 g viljades (u 20
kirsis) on 1677 mg C-vitamiini, st enam kui 2000% päevasest
võrdluskogusest.
11 vilja võrdlusanalüüs näitas, et Acerola kirsis on kõige rohkem
antioksüdante.
Seepärast võib Acerola kirssi tarvitada immuunsüsteemi
turgutamiseks. Traditsiooniliselt ravitakse selle viljaga
kõhulahtisust, köha ja külmetushaigusi.
Kootava ainena aitab Acerola kirss vistrike vastu ning muudab
naha elastsemaks, samuti on toeks seedehäirete puhul.

Acerola kirss
sisaldab
rohkesti
looduslikku Cvitamiini

Viirpuu – looduslik seedimise toetaja
Viirpuu viljadeks on väikesed punased marjad. Taim kasvab
Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasias..
Viirpuud on sajandeid kasutatud loodusliku ravimina seedehäirete,
südameprobleemide ja kõrge vererõhu korral.
Viirpuumarjadel on ka traditsioonilises Hiina meditsiinis oluline
koht.
Sooja olemuse ning hapuka-magusa maitsega viirpuuviljad
mõjuvad põrnale, maole, südamele ja maksale.
Toitu liigutavate ja seedeensüüme stimuleerivate omadustega
viirpuu marjad on soovituslikud juhul, kui seedimine on aeglustunud.
Traditsioonilises Hiina meditsiinis kasutatakse viirpuud ka maksa
rasvumise puhul. On leitud, et see aitab tõhusalt verekolesterooli
taset alandada ning on toeks kõrge vererõhu ja südamehaiguste
ennetamisel.

Viirpuu
sisaldab
rohkesti
antioksüdante
polüfenoolide
kujul.

Immuunsuse suurendaja D3-vitamiin
D-vitamiin toetab immuunsust ning aitab ennetada laste ja
täiskasvanute hingamisteede haigusi.
D-vitamiinil on oluline roll tervisliku soolte mikrofloora
säilitamisel ning aitab leevendada seedesüsteemi häireid.
D-vitamiini saab palju päikest nautides, kuid paljudel inimestel ei
ole aastaringselt sellist võimalust.
Vanemate inimeste ja laste jaoks on äärmiselt oluline
talveperioodil D-vitamiini lisandit tarvitada.

D3-vitamiin (kolekaltsiferool) on vajalik tervete luude
ülesehitamiseks ja luude tervise säilitamiseks. See aitab
kaltsiumil ja fosforil imenduda.

500%
D3-vitamiini

Looduslik magustaja ksülitool

Ksülitool on kasest saadav looduslik magustaja, mida leidub ka
paljudes teistes puu- ja köögiviljades.
Ksülitool ei põhjusta veresuhkru tõusu, nii et seda saavad
suhkru asemel vabalt tarvitada ka diabeeti põdevad ning
ülekaalulised inimesed.
Ksülitooli peetakse sobilikuks ka kaalualandamise ajal, kuna
see sisaldab suhkrust 40% vähem kaloreid.

Ksülitool toidab ka kasulikke soolestiku baktereid, toimides
seedesüsteemi tervist toetava lahustuva kiudainena.

Ksülitool kasest
saadav
looduslik
magustaja

Kellele sobib

Seedehäirete,
kõhukinnisuse,
kõhulahtisuse
ja puhituse
korral.

Naha, maksa
ja
seedesüstee
mi
puhastamist
ja kaitset
vajavatele
inimestele.

Istuva
stressirohke
elustiiliga
kontoritöötajatele,
kellel mureks
kaalutõus.

Kõrge
veresuhkru,
kolesteroolitas
eme ja
vererõhuga
ning
südamehaigust
e riskiga
inimestele.

Osteoporoosi
ja
käärsoolevähi
riskiga
vanematele
inimestele.

Kõigile
inimestele, kes
soovivad
tugevdada
oma
immuunsust
ning vältida
külmetushaig
usi.

Kokkuvõte ja soovituslik päevane kogus
Netokogus: 96 g (60 tabletti x 1,6 g)
Soovituslik päevane kogus: näri 1-3 tabletti 2 korda
päevas (kuni 6 tabletti päevas).
6 tabletis
Polüdekstroos

1500 mg

IM-oligosahhariidid

1488 mg

Õunapulber

1440 mg

Akaatsiakummi

1140 mg

Kaerapulber

600 mg

Viirpuumarjapulber

546 mg

Acerola kirsi ekstrakt

288 mg

-

vitamiin C

-

144 mg*

Porgandijuure pulber

78 mg

Vitamiin D3

25 µg (1000 IU)**

*180% ja **500% päevasest võrdluskogusest 6 tabletis

