
I. Informaţii fundamentale relevante
Inima şi vasele de sânge constituie „râul vieţii” în organism. Obstrucţionarea 

malurilor râului are o mare influenţă asupra sănătăţii, iar hiperlipemia este o boală 
cronică ce conduce la afecţiuni cardiovasculare. Hiperlipemia este cauza principală a 
bolilor cardiovasculare şi cerebrovasculare, cu efecte devastatoare asupra 
organismului. Excesul de lipide din sânge se poate depune pe pereţii vaselor, în timp 
formând plăci de aterom, ce declanșează ateroscleroza vaselor, ce va degenera în 
diferite tipuri de afecţiuni.

Care sunt „cele trei valori ridicate”?
„Cele trei valori ridicate” fac referire la o boală cunoscută sub numele de 

hiperlipemie, în care nivelurile trigliceridelor, al colesterolului şi al lipoproteinelor 
cu densitate mică sunt mai ridicate decât cele normale. Hiperlipemia este o boală 
foarte periculoasă. Grăsimea în exces depozitată pe pereţii vaselor de sânge 
formează, în timp, plăci de aterom ce provoacă arterioscleroză, conducând la 
tromboză. În absenţa unui tratament adecvat, această boală poate culmina cu 
rupturi ale vaselor de sânge şi hemoragie. Dacă acest lucru se întâmplă la nivelul 
inimii, rinichilor, creierului, fundului de ochi sau al extremităţilor inferioare, pot 
surveni afecţiuni coronariene, infarct miocardic, infarct şi/sau hemoragie cerebrală. 
Hiperlipemia nu se manifestă prin simptome evidente şi, de aceea, multe persoane 
afectate nu realizează că sunt bolnave. Dacă doriţi să vă descoperiţi boala în stadii 
incipiente şi faceţi parte din una dintre următoarele categorii: persoane de vârstă 
medie şi înaintată, femei la post-menopauză, persoane care au fumat sau au băut o 
lungă perioadă de timp şi persoane cu antecedente de hiperlipemie în familie, ar 
trebui să efectuaţi în mod regulat teste pentru stabilirea nivelului de lipide din 
sânge.

Populaţia ţării noastre este din ce în ce mai îmbătrânită, iar incidenţa bolilor 
cardiovasculare în secolul 21 se află în continuă creştere. Grupul TIENS a conceput, 
cu ajutorul specialiştilor şi pe baza cerinţelor pieţei, Capsulele pentru Echilibrarea 
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2. Beneficiile produsului:
1) Reduce nivelul de lipide „rele” din sânge şi previne ateroscleroza;
2) Ameliorează bolile cardiovasculare şi cerebrovasculare;
3) Reduce vâscozitatea sângelui şi inhibă agregarea plachetară;
4) Ameliorează microcirculaţia şi menţine presiunea normală a sângelui;
5) Are proprietăţi antioxidante şi împotriva proceselor de îmbătrânire.

III. Consumatori ţintă şi mod de administrare

1. Consumatori ţintă:

·Persoanele cu cele “trei valori ridicate”

·Persoanele cu hipertensiune

·Persoanele care suferă de o insuficientă irigare cu sânge a muşchiului cardiac şi 
pacienţii cu afecţiuni coronariene

·Persoanele care au avut pentru o perioadă lungă de timp o dietă bogată în 
grăsimi şi proteine

·Persoanele de vârstă medie şi cele peste 40 de ani

2. Mod de administrare
A se înghiți, cu apă călduță, câte 2 capsule de 3 ori pe zi. Un ciclu de 

administrare are o durată de o lună.
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Metabolismului. Formula a fost stabilită ştiinţific, având la bază studii repetate şi 
îmbinând Medicina Tradiţională Chineză cu principiile medicinei moderne.

II. Ingredientele principale şi beneficiile produsului

1. Ingredientele principale ale produsului:
Principalele componente ale Capsulelor TIENS pentru Echilibrarea Metabolismului 
sunt rădăcina de Salvia miltiorrhiza, rădăcina de Polygonum multiflorum şi 
măceşele (fructe de Crataegus pinnatifida). Ingredientele acestui produs sunt 
sigure şi nepericuloase. Testele au dovedit că acestea pot reduce în mod 
semnificativ nivelul de lipide din sânge (colesterolul total, trigliceridele şi 
lipoproteinele cu densitate mică).

1) Rădăcina de Salvia miltiorrhiza: Conform teoriei Medicinei Tradiţionale Chineze, 
rădăcina de Salvia miltiorrhiza poate combate anorexia, spori fluxul sanguin şi 
inhiba agregarea plachetară. Tanzinolul conţinut în rădăcina de Salvia miltiorrhiza 
poate inhiba sinteza colesterolului seric şi formarea plăcilor de aterom la nivelul 
arterei coronare şi poate reduce în mod semnificativ vâscozitatea sângelui. 
Rădăcina de Salvia miltiorrhiza poate combate tromboza, inhiba apariţia acesteia şi 
hiperfuncţia hematoblastică, poate preveni dezvoltarea cheagurilor de sânge şi 
activitatea fibrinogenului plasmatic. Componentele rădăcinii de Salvia miltiorrhiza 
includ substanţe cu acţiune împotriva agregării plachetare, ce pot creşte activitatea 
fibrinolizei şi pot inhiba formarea şi dezvoltarea cheagurilor. Este un calmant al 
sistemul nervos central, combate anorexia.

2) Rădăcina de Polygonum multiflorum: Antrachinonele din rădăcina de 
Polygonum multiflorum pot stimula enterokinaza, inhiba resorbţia colesterolului, 
favoriza metabolismul colesterolului şi al compuşilor acestuia, pentru a reduce în 
mod semnificativ nivelul total al colesterolului seric. Conţinutul bogat de lecitină al 
rădăcinii de Polygonum multiflorum poate preveni acumularea de colesterol din 
ficat, retenţia serică de lipide şi pătrunderea serului la nivelul aortei, pentru a 
ameliora arterioscleroza. Rădăcina de Polygonum multiflorum se combină cu 
colesterolul pentru a reduce absorbţia acestuia și nivelul lipidelor în sânge, a creşte 
nivelul HDL şi a diminua viteza de coagulare a sângelui. Mai mult, rădăcina de 
Polygonum multiflorum poate reduce ritmul cardiac, poate creşte fluxul de sânge la 
nivelul arterei coronare și poate reduce presiunea cardiacă, pentru a ameliora în 
mod semnificativ ischemia miocardică şi menţinerea echilibrului metabolic al 
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oxigenării muşchiului cardiac.

Funcţiile ingredientelor active din rădăcina de Polygonum multiflorum sunt:

A. Compuşii antrachinonici pot stimula enterokinezia, inhiba resorbţia 
colesterolului şi accelera metabolismul acestuia.

B. Dialilul poate reduce în mod semnificativ nivelul total al colesterolului seric.

C. Rădăcina de Polygonum multiflorum este bogată în lecitină şi poate reduce 
vâscozitatea sângelui, accelera circulaţia sangvină, prelungi durata de supravieţuire 
a hematiilor şi poate stimula funcţia hematopoetică. Stimulează metabolismul 
lipidelor, previne acumularea de grăsime în ficat (steatoză hepatică), întăreşte 
funcţiile hepatice, inhibă retenţia de lipide la nivel seric sau pătrunderea lipidelor la 
nivelul aortei, pentru a ameliora arterioscleroza.

3) Măceşele (fructele de Crataegus pinnatifida): Au importante efecte de reducere 
a nivelului lipidelor, iar triterpenele pe care le conţin pot reduce în mod semnificativ 
colesterolul seric şi trigliceridele. Acidul tartric şi cel citric din măceşe pot dilata 
vasele de sânge, reduce presiunea sangvină şi colesterolul şi pot spori cantitatea de 
enzime digestive din sucul gastric. Măceşele conţinute în acest produs sunt 
deopotrivă medicamente şi alimente.

Compuşii activi şi funcţiile măceşelor:

A. Triterpene - nu conţin acizi graşi, reduc nivelul colesterolului şi al trigliceridelor.

B. Acidul tartric şi acidul citric pot dilata vasele de sânge, reduce presiunea 
sangvină şi colesterolul şi pot stimula funcţiile digestive ale sucului gastric.

Rădăcina de Salvia miltiorrhiza, rădăcina de Polygonum multiflorum şi 
măceşele (fructele de Crataegus pinnatifida) se regăsesc în doze sigure în 
compoziţia acestui produs, ceea ce îl recomandă drept un produs eficace, 
lipsit de toxicitate şi efecte secundare. Acest produs poate reduce în mod 
semnificativ colesterolul, trigliceridele şi lipoproteinele cu densitate mică. 
Este un produs ce aduce importante beneficii stării de sănătate.


