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Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS 

Odżywienie krwi, ukojenie nerwów  

Lekarze z Chin uważają, że owoce głożyny znane 

jako „chińskie daktyle” 
 Pomagają zachować sprawność 

 Poprawiają odporność 

 Wspomagają pracę żołądka i śledziony 

 Odżywiają krew 

 Koją nerwy 
 

Współczesna nauka o żywieniu potwierdza, że głożyna 

zawiera wiele witamin, charakteryzuje się wysoką wartością 

odżywczą i korzystnie wpływa na zdrowie. 
 

Głożyna zawiera 70-80 razy więcej witaminy C od jabłka oraz  jest bogata 

w  związki cAMP. Jest nazywana “drugim przekaźnikiem życia”. 
 

Cykliczne adenozyny monofosforanu (cAMP) wpływają na 

impulsy przewodzące wewnątrz komórki. 



Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS 

Odżywienie krwi, ukojenie nerwów  

Głównym składnikiem Ekstraktu z Chińskich Daktyli TIENS jest 
 

Głożyna odmiany Golden Silk (Złoty Jedwab) 
 

Uprawiana w prowincji Hebei 
 

 

 

 

 

 

Bioaktywne składniki owoców zostają w całości zachowane, 

dzięki wykorzystaniu wyników najnowszych badań naukowych 

oraz opatentowanych technologii opracowanych przez chiński 

ośrodek badań  



Główne składniki głożyny 

Witaminy 

Minerały 

Aminokwasy 

Celuloza 

Saponiny 

cAMP 
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Funkcje cAMP 
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Drugi Przekaźnik Życia 

• Uczestniczy w metabolizmie komórek, wzmacnia  

funkcje komórkowe i odporność 

 

• Poprawia sen i pamięć 

 

• Rozszerza naczynia krwionośne, rozluźnia mięśnie 

i poprawia funkcje wątroby 

 

• Spełnia funkcje fizjologiczne, takie jak wspieranie 

regeneracji neuronów i gojenie uszkodzonych komórek 

 

• Opóźnia starzenie się komórek mózgowych oraz je odmładza  

 

• Chroni jajniki i poprawia funkcje jąder 



Owoc głożyny jest bogaty w witaminy i minerały 
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Grupa Witamin B 

Grupa witamin B wpływa na: 

• Poprawę metabolizmu 

• Utrzymanie w zdrowiu skóry, włosów, paznokci i mięśni 

• Zwiększenie wydolności systemu nerwowego  

i odpornościowego 

 

 

Owoc głożyny jest również bogaty w antyoksydanty – flawonoidy. 

Te przeciwutleniacze mają zdolność ochrony komórek  

i innych struktur w organizmie od wolnych rodników 



Owoc głożyny jest bogaty w witaminy i minerały 

 
Dobre źródło Witaminy C. 

 Nazywany naturalną tabletką witaminy C. 

 Zwalcza wolne rodniki. 

        Wzmacnia system odpornościowy. 
 

Doskonałe źródło żelaza 
 Żelazo, jako składnik hemoglobiny wewnątrz czerwonych ciałek 

 krwi, określa zdolność przenoszenia tlenu przez krew. 

 
 

 Zawiera związki chemiczne  potrzebne w procesie oczyszczania krwi 

 oraz wspomaga trawienie. 
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Owoc głożyny jest bogaty w witaminy i minerały 

Owoc głożyny jest bogaty w potas. 

Potas jest minerałem niezbędnym do regulacji płynów ustrojowych, 

które pomagają kontrolować tętno i ciśnienie krwi.  

Może zapewnić ochronę przed udarem i chorobą wieńcową serca. 
 

 

Jedną z najważniejszych korzyści zdrowotnych owocu głożyny jest 

zdolność do utrzymywania  w zdrowiu układu nerwowego, 

dzięki bogatej zawartości potasu. 
 

Badania dowiodły, że wysokie spożycie potasu może zmniejszyć ryzyko 

udaru mózgu o 40 procent. 

 

Minerały te nie mogą być wytwarzane przez organizm, 

dlatego muszą być dostarczane poprzez naszą codzienną dietę. 
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Owoc głożyny jest bogaty w witaminy i minerały 

Wapń  jest istotnym składnikiem kości i zębów oraz jest niezbędny 

organizmowi w procesie kurczania mięśni, krzepnięcia krwi  

i przewodzenia impulsów nerwowych. 

 

 

Manganian jest niezbędny do metabolizmu białek i tłuszczów 

 

Miedź jest niezbędna do produkcji czerwonych krwinek 

 

Magnez pomaga w budowie nowych komórek,  

aktywuje witaminy z grupy B, krążenie krwi oraz  

wspomaga  prawidłowe funkcjonowanie mięśni i nerwów. 
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Owoc głożyny jest bogaty w witaminy i minerały 

Wspomaga FUNKCJONOWANIA WĄTROBY 

Badania potwierdziły, że spożywanie owoców głożyny  

zmniejsza stres oksydacyjny, mający swoje źródło  

w wątrobie. Stres oksydacyjny jest spowodowany  

działaniem wolnych rodników we krwi. 

Źródło: Magazyn Etnofarmakologia (Journal of 

Ethnopharmacology), opublikowany  21 kwietnia 2009 r.  

 

Według starożytnych chińskich zapisów, 

głożyna uczestniczy w dostarczaniu naszej wątrobie  

energii i niezbędnych witamin. 
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Owoc głożyny jest bogaty w witaminy i minerały 
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Zwiększa siłę i wytrzymałość mięśni.  

Głożyna jest skuteczna w zapewnianiu organizmowi   

niezbędnego cukru i witamin niezbędnych dla rozluźnienia  

mięśni oraz pomaga w odzyskaniu siły fizycznej. 

Antyoksydanty i ich właściwości odmładzające 

oraz witaminy i minerały zawarte  

w owocach głożyny  posiadają właściwości pomagające  

oczyścić skórę i odmłodzić komórki. 
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Właściwości Ekstraktu z Chińskich Daktyli TIENS 

Ekstrakt otrzymany przy 

użyciu najnowszych 

biotechnologii 

Czysty owoc głożyny 

odmiany Golden 

Silk 

W postaci łatwo 

przyswajalnego płynu 
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Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS 

       to odżywczy i zdrowy suplement diety 
 

 

Pomaga zwalczać zmęczenie i zwiększa poziom energii 
 

Pomaga wzmacniać układ odpornościowy 
 

Wspomaga działanie wątroby 
 

Może poprawiać trawienie 
 

Pomaga ukoić nerwy i poprawić jakość snu 
 

Wspomaga proces odmładzania komórek 
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Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS 

Dawkowanie: 

1 ampułka dziennie 

 

Sposób użycia: 

Rozpuścić zawartość jednej ampułki Ekstraktu 

 z Chińskich Daktyli TIENS w ciepłej wodzie  

i dokładnie wymieszać. 

 

 

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS wspomaga odporność, 

zapobiega zmęczeniu, ułatwia sen, podnosi siłę fizyczną, 

uspokaja umysł i odżywia krew. Uważany jest za 

doskonały suplement dla osób w każdym wieku. 
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