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WSZECHŚWIAT KOMÓREK 

• Komórki są budulcem wszystkich żywych istot, 
również nasze ciało zbudowane jest z komórek. 

 

• W naszym ciele znajduje się 60 trylionów 
komórek. 

 

• Komórki zbudowane są głównie z wody. Tylko  
15% to stały materiał, w tym tłuszcz, cukier  
i białko. 
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Wolne rodniki 

Oddziaływanie wolnych rodników 

DNA 

Membrana komórki 



Funkcje komórek  

• W każdej z komórek w ciągu jednej minuty 
zachodzą miliony reakcji chemicznych. 

• Komórki zawierają również informacje 
genetyczne znane jako DNA. 

• Stanowią naturalną ochronę naszego organizmu 
w postaci np.: białych krwinek, makrofagów, 
przeciwciał, tkanki limfatycznej , grasicy… 



Wolne rodniki 

• Są to atomy, cząsteczki lub jony, posiadające na 
zewnętrznej orbicie pojedynczy, niesparowany 
elektron. Utleniają każdy związek, z którym mają 
kontakt. 

• Istnieją trzy źródła wolnych rodników: 
1. Nasze ciało: nadmierne ćwiczenia, choroby, 

niektóre leki; 
2. Środowisko: zanieczyszczenie powietrza, dym, 

promieniowanie, pestycydy; 
3. Pozostałe powstające w reakcjach 

łańcuchowych.  
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PRZECIWUTLENIACZE 

• Ciało walczy z wolnymi rodnikami na dwa 
sposoby: 

1. Przy pomocy enzymów (wytworzonych w ciele)  
konwertuje rodniki do substancji 
nieszkodliwych, jak woda i tlen. 

 

2. Używając substancji odżywczych (nie 
wytworzonych w naszym ciele) nazywanych 
przeciwutleniaczami. Przeciwutleniacze dostają 
się do krwiobiegu i neutralizują wolne rodniki. 



Komórki mięśni gładkich 
Zniszczone komórki 

Ścianka tętnicy 

Przekrój tętnicy 

Osad cholesterolu 



PRZECIWUTLENIACZE – WITAMINY A i C 

• Witamina A: beta-karoten zapobiega powstawaniu 
wolnych rodników przez przeniesienie nadmiernej 
energii do stabilnych cząsteczek. 

• Witamina C: dezaktywuje wolne rodniki  
w ciekłych obszarach ciała, np.: osocze krwi, płyn 
 w płucach, oczach i płyny między komórkami. 

• Witamina C: niszczy bakterie i wirusy. 

• Witamina C: przywraca witaminę E do roli 
aktywnego przeciwutleniacza po neutralizacji 
wolnego rodnika. 



PRZECIWUTLENIACZE – WITAMINA E 

• Witamina E - powłoka ochronna, która otacza 
komórkę, zapobiega uszkodzeniom membrany 
przez wolne rodniki. 
 

• Witamina E – oczyszcza krew z wolnych rodników. 
 

• Witamina E - chroni przed skutkami smogu  
i dymu, zanieczyszczeniem, tlenem, oparami 
niespalonego paliwa, wpływającymi na tkanki 
płuc i komórki krwi. 



PRZECIWUTLENIACZE - SELEN 

• Selen jest jednym z podstawowych składników 
istotnych mikroelementów enzymu glutationu 
peroksydazy, który neutralizuje szkodliwe wolne 
rodniki nadtlenku wodoru 

• Selen – jest potrzebny do prawidłowego 
funkcjonowania mięśni. 

• Selen – jest niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania mięśnia sercowego. 



Enzymy 

• Życie nie mogłoby istnieć bez enzymów. 

 

• Enzymy wspomagają trawienie jedzenia  
w jelitach, które trafia następnie do 
krwioobiegu.  

 

• Enzymy zwalczają wolne rodniki 

 



ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY ŻYWNOŚCIĄ  
A ZDROWIEM 

• Brokuł - jest bogaty w witaminy C, E i beta-
karoten. 

• Wolne rodniki są kontrolowane przez substancje 
zwane przeciwutleniaczami. 

• Przeciwutleniacze mogą neutralizować wolne 
rodniki, zapobiegać szkodom jakie mogą 
powodować. 

• Beta-karoten to pigment w ciemno zielonych, 
żółtych i pomarańczowych owocach oraz 
warzywach takich jak np.: brokuły, szpinak, 
marchew itp. 



DLACZEGO LEKARSTWA? 

• Lekarstwa zmniejszają objawy choroby bez 
rozwiązania podstawowego problemu. 

 

• Lekarstwa pobudzają system odpornościowy 
organizmu, dostarczając jednocześnie wirusy lub 
chemikalia, które powodują skutki uboczne. 

 

• Jak działają lekarstwa? Blokują samą chorobę 
nie rozwiązując problemu jej przyczyny. 



DLACZEGO SUPLEMENTY? 

 

• Składniki suplementów to głównie rośliny, zioła  
i naturalne minerały. 
 

• Suplementy działają jak katalizatory układu 
odpornościowego organizmu, likwidują przyczynę 
bez żadnych skutków ubocznych zanim dojdzie do 
choroby. 
 

• Jak działają? Suplementy naprawiają, chronią  
i regulują uszkodzone komórki. 



• BIOWAPŃ TIENS zawiera witaminy A i D. 

• Charakteryzuje się bardzo wysoką przyswajalnością  
na poziomie 99%. 

• SPIRULINA TIENS zawiera witaminy, enzymy  
i przeciwutleniacze oraz proteiny. 

• Zawartość protein w Spirulinie TIENS wynosi 60-70%, 
6 razy więcej niż w pszenicy, 5 razy więcej niż  
w jajkach, 4 razy więcej niż w wieprzowinie, 3 razy 
więcej niż w rybach. 

• Spirulina TIENS charakteryzuje się przyswajalnością 
na poziomie 95%. 

PRODUKTY TIENS 



• CHOLIKAN TIENS ma działanie antyoksydacyjne, 
wspomaga  układ krążenia. 

 

• INNER WELNESS TIENS - wspomaga układ 
pokarmowy, ponieważ jest bogaty w enzymy 
owocowe. 

 

• KAPSUŁKI WITALNOŚCI TIENS - zapewniają 96% 
dziennego zapotrzebowania na witaminę E.    

PRODUKTY TIENS 



• CHITOSAN TIENS -  dietetyczny błonnik 

 

• Podwójna Celuloza TIENS – naturalny błonnik 
częściowo rozpuszczalny w wodzie. 

 

• Jednocześnie wpływają na utratę wagi (składnik 
rozpuszczalny) oraz eliminują nadmiar 
cholesterolu (składnik nierozpuszczalny) 

PRODUKTY TIENS 



   DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


