
TIENS

KARDI

Olej z Kryla – produkt, który 
poprawi stan twojego zdrowia 
oraz przeniesie twój biznes na 
nowy poziom. 



Kwasy tłuszczowe Omega-3 należą do grupy 

niezbędnych nienasyconych kwasów 

tłuszczowych (NNKT).

Niezwykle cennymi kwasami tłuszczowymi 

Omega-3 są EPA (kwas eikozapentaenowy) 

oraz DHA (kwas dokozaheksaenowy).

Ludzkie ciało nie produkuje tych 

kwasów, tak więc ich niedobór 

może prowadzić do różnych chorób 

lub problemów zdrowotnych.

Jako że ludzkie ciało nie produkuje tych 

kwasów, dla naszego dobra muszą one być 

pobierane z pożywienia.

Niezbędne kwasy tłuszczowe Omega-3



CZYM

jest Kryl?



Kryl jest maleńkim, przypominającym 

krewetki, półprzeźroczystym 

skorupiakiem, który żyje w ogromnych 

koloniach w niektórych oceanach -

głównie w Oceanie Antarktycznym. 

Znane ze swojej inteligencji wieloryby 

- płetwale błękitne, długopłetwce oraz 

pływacze codziennie odżywiają się 

krylem.

Kryl

Do celów spożywczych kryl poławiano 

już od XVIII wieku; możliwe, że w 

Japonii nawet wcześniej, jako że już od 

wieków uchodzi tam za przysmak.

W dzisiejszych czasach, kryl staje się 

coraz popularniejszym źródłem 

kwasów tłuszczowych Omega-3, 

oferując także inne korzyści dla 

zdrowia. 



TIENS Olej z Kryla z Omega-3?



Dlaczego Olej z Kryla TIENS?

Bardziej skuteczne
Omega-3

Fosfolipidy Omega-3 

szybciej i lepiej 

przyswajalne 

Przyjemnie źródło
Omega-3

Brak rybiego 

zapachu czy 

smaku

100% naturalne i wolne 
od zanieczyszczeń

Antarktyczny olej z 

kryla jest 

najczystszym 

źródłem Omega-3

Odnawialne źródło
Omega-3

Eko połowy

Certyfikat Rady 

Zarządzania Zasobami 

Morskimi



Olej z kryla TIENS jest 

unikalny, ponieważ kwasy 

tłuszczowe Omega-3 mają 

formę fosfolipidów. 

Fosfolipidy są naturalną bazą 

błon komórkowych w naszym 

ciele.

Olej z Kryla TIENS jest łatwo 

rozpoznawalny, przyswajalny i 

wykorzystywany przez nasz 

organizm.

Z tego powodu mniejsza 

dawka Oleju z Kryla 

TIENS daje lepszy efekt 

niż tradycyjnie 

pozyskiwane Omega-3 z 

ryb. 

Szybciej i łatwiej przyswajalne 

100% Trójglicerydów100% Fosfolipidów



Olej z ryb

Błony komórkowe są celem

OBIEG
PRZYSWAJANE 
PRZEZ BŁONY

TYP OLEJU

Olej z kryla

Wątroba

Oczy

Czerwone krwinkiStawy

Inne tkanki

SerceOUN

Fosfolipidy są 

bardziej efektywne



Nie wszystkie kwasy tłuszczowe Omega-3 są takie same

W świecie idealnym, 

człowiek 

pozyskiwałby 

wszystkie kwasy 

Omega-3 z ryb.

ZANIECZYSZCZENIA 

Olej z ryb może zawierać wiele zanieczyszczeń 

przemysłowych oraz toksyn takich jak rtęć, PCB, 

metale ciężkie czy nawet cząsteczki radioaktywne

MAŁA ZAWARTOŚĆ ANTYOKSYDANTÓW

Poprzez zwiększanie dawki rybnego oleju bogatego 

w Omega-3, zwiększasz swoje zapotrzebowanie na 

ochronę przeciw antyoksydantom. 

ŁATWO PSUJĄCY SIĘ

Antyoksydanty są niezbędne by olej nie zjełczał w twoim 

ciele. Olej rybny nie zawiera tych antyoksydantów.  

MNIEJ KORZYŚCI

Omega-3 z oleju rybnego dostarczany jest do 

organizmu w mniej korzystnej formie trójglicerydów. 



Kwasy tłuszczowe Omega-3 w Oleju 

z Kryla TIENS dostarczane są w 

formie fosfolipidów. 

Fosfolipidy łatwo rozpuszczają się w 

płynach i są łatwo przyswajalne, dzięki 

czemu nie powodują problemów 

żołądkowych ani refluksu. 

Fosfolipidy wchodzą w skład budowy 

błon komórkowych w naszych 

ciałach.

Przyjemne źródło Omega-3

Olej z ryb dostarcza kwasów Omega-3 

w formie hydrofobowych trójglicerydów. 

Proces przyswajania kwasów Omega-3 

z oleju rybnego zajmuje dużo czasu, 

a w wielu przypadkach olej przebywa za 

długo w organizmie i jełczeje. 

Z tego powodu wiele osób 

doświadcza uczucia nieprzyjemnego 

refluksu przy zażywaniu tradycyjnych 

suplementów z olejem rybnym. 
Olej z Kryla TIENS jest łatwo 

rozpoznawalny, przyswajalny 

i wykorzystywany przez nasz organizm.

OLEJ Z KRYLA OLEJ Z RYB



Silny antyoksydant: Astaksantyna

Astaksantyna

jest czerwonym 

pigmentem z krylaJest ona silnym 

antyoksydantem 

wspomagającym 

pozbywanie się wolnych 

rodników, które są częstymi 

przyczynami chorób. 

1

Znana ze swoich silnych 

właściwości 

przeciwdziałających  

starzeniu się. 

2

Potrafi przenikać 

bezpośrednio z krwi do 

mózgu oraz siatkówki, 

gdzie pomaga chronić 

oczy oraz centralny układ 

nerwowy przed 

uszkodzeniami 

powodowanymi przez 

wolne rodniki.

3

Astaksantyna pomaga w 

utrzymaniu Oleju z Kryla 

TIES 100% naturalnym, bez 

żadnych sztucznych 

dodatków. 

4



Rokitnik jest jedną z najstarszych roślin 

na świecie. Jego jasno pomarańczowe 

owoce od wieków stosowane były w 

kuchni azjatyckiej oraz europejskiej. 

Najwcześniejsze medyczne 

zastosowanie rokitnika odnaleźć 

można w starożytnych zwojach 

mnichów Tybetańskich. 

Cudowne właściwości rokitnika

Rokitnik został sprowadzony do Europy 

przez Aleksandra Wielkiego. Legenda 

głosi, że jego żołnierze karmili swoje 

konie owocami rokitnika, by ich sierść 

była piękna i lśniąca. 

Ta legenda wyjaśnia dlaczego łacińska 

nazwa rokitnika brzmi „hippophae”, co 

oznacza „lśniący koń”. 



W tradycyjnej medycynie, rokitnik 

używany jest do leczenia kaszlu, 

problemów trawiennych, problemów 

z cerą oraz ran i poparzeń. 

Współczesne badania potwierdziły, że 

olej z rokitnika jest niezwykle bogaty 

w niezbędne składniki odżywcze. 

Owoce bogate są w kwasy tłuszczowe 

Omega-3, Omega-6, Omega-7, oraz 

witaminy A, B, C, E, antyoksydanty, 

karetonoidy oraz różne mikroelementy.  

Warto podkreślić, że kwas 

oleopalmitnyowy, czyli Omega-7, jest 

bardzo silnym antyoksydantem 

i wchodzi w skład lipidów skóry. 

Zarówno odżywia jak i chroni błony 

komórkowe. 

Cudowne właściwości rokitnika



Szarłat jako roślina ruderalna, była 

znana i hodowana przez ludzi 

zamieszkujących Mezoamerykę już 

ponad osiem tysięcy lat temu. 

Przez wieki, jasne kwiaty szarłatu 

oraz nasiona były cenione za ich 

wartości odżywcze, korzyści dla 

zdrowia oraz piękno.

Szarłat – święte ziarno Azteków

Aztekowie uważali nasiona szarłatu za 

święte i podczas wielu obrzędów 

religijnych mieszali krew z nasionami.

W Europie, nazwa „szarłat” pochodzi 

od greckiego amarantos, czyli „ten, 

który nie więdnie” lub „nigdy nie 

blaknąca roślina”



W świecie roślin, nasiona szarłatu są 

wyjątkiem jeśli chodzi o bogactwo w 

skwalen – składnik, który pomaga w 

wyrównywaniu poziomu cholesterolu oraz 

trójglicerydów w naszym organizmie. 

Skwalen otrzymał swoją nazwę przez 

występowanie w wątrobach rekinów 

(Squalus spp.). W dzisiejszych czasach 

dalej poluje się na rekiny ze względu na 

ich bogatą w skwalen wątrobę. 

Zainteresowanie rekinami nie jest 

niespodzianką, jako że skwalen ma 

ogromne znaczenie dla zmniejszania 

uszkodzeń oksydacyjnych 

spowodowanych przez wolne rodniki 

w komórkach ciała.  

Skwalen odpowiedzialny jest także za 

przyswajanie tlenu, odżywianie 

komórek oraz dostarczanie 

składników odżywczych do 

najdalszych regionów naszych ciał. 

Szarłat – święte ziarno Azteków



Olej z Kryla TIENS pochodzi z 

kryla antarktycznego

Kryl z Antarktyki jest najczystszym 

źródłem Omega-3

Olej z Kryla TIENS jest produkowany przy 

pomocy opatentowanego, ekopołowu 

by do minimum ograniczyć negatywny 

wpływ na środowisko. 

Aby zachować wysoką jakość kryla, po 

ostrożnym połowie, kryl jest natychmiast 

przetwarzany. 

Czyste i odnawialne źródło

Dostawca Oleju z Kryla dla TIENS został 

nagrodzony Certyfikatem Rady Zarządzania 

Zasobami Morskimi za badania i ochronę 

środowiska. 



Wspomaga serce, mózg 

oraz oczy

Wspomaga zdrowie 

stawów, poprawiając  

ich pracę

Wiele Zalet Oleju z Kryla TIENS z Omega-3

Pomaga obniżyć 

poziom cholesterolu 

we krwi.

Wspomaga zdrowe 

funkcjonowanie i rozwój 

układu nerwowego

Powszechnie wiadomo, że DHA 

w Omega-3 jest ważnym 

budulcem mózgu oraz że tłuszcz 

jest najważniejszym składnikiem 

odżywczym w diecie 

noworodków. 

Łatwo przyswajalne EPA oraz 

DHA, jak również silny 

antyoksydant astaksantyna, 

zawarte w Oleju z Kryla TIENS 

wspomagają zachowanie 

zdrowego wzroku.



TIENS

KARDI

Olej z Kryla 
z amarantusem i rokitnikiem


