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În vremuri preistorice, dinozaurii şi furnicile erau două
specii ce conviețuiau. Deşi giganticii dinozauri au
dispărut acum 100 de milioane de ani, furnicile au
supravieţuit acestora şi s-au înmulţit cu fantastica lor
forţă colectivă. În prezent, furnicile sunt cele mai
numeroase vieţuitoare de pe pământ. Numărul
acestora îl întrece pe cel al oricărei alte specii…

I. Informaţii Relevante



1. Istorii despre furnici

I. Informaţii Relevante

Presenter
Presentation Notes
每100克蚂蚁能产生2929千焦（700千卡）的热量。科学家们发现蚂蚁腿部肌肉是一部高效率的“发动机”，这个肌肉发动机又由几十亿台微妙的“小发动机”组成。是一种特殊的“燃料”，是一种结构非常复杂的含磷化合物，叫做三磷酸腺苷（ATP）。一般人贫血、头晕、泻肚医生都会给你们输一种能量，其中ATP是很重要的成份，而蚂蚁只要一活动就能自己产生ATP，效率非常高，这就是大力士的奥秘。



Întregul organism al furnicii este alcătuit din
substanţe nutritive cu rol multifuncţional
Una dintre cele mai valoroase materii prime ale
Medicinei Tradiţionale Chineze
Are o istorie de utilizare de peste 5.000 de ani,
atât ca aliment, cât şi ca medicament naturist

I. Informaţii Relevante

2. Trei caracteristici ale furnicilor



a. Substanţe nutritive cu rol multifuncţional

1. Natural 100% 

2. Întregul organism

3. Rol multifuncţional

I. Informaţii Relevante

Presenter
Presentation Notes
蚂蚁是一种微型营养宝库。入药蚂蚁每克干体含蛋白质30－70克，实属高蛋白质食物，其中含有：游离氨基酸26种蛋白质水解氨基酸17种微量元素28种4、多种维生素，三萜化合物，三磷酸腺苷，淄族类化合物及性激素，类肾上腺皮质激素、各种生物碱。



I. Informaţii Relevante

b. Una dintre cele mai valoroase materii 
prime ale Medicinei Tradiţionale Chineze



I. Informaţii Relevante

c. Istorie de utilizare de peste 5.000 de ani, 
atât ca aliment, cât şi ca medicament 
naturist

Presenter
Presentation Notes
蚂蚁是填精益髓之品，传统的补肾强壮药，具有滋补肝肾，益气养血，活血化淤之功效 



a. Furnicile sunt inamici naturali ai reumatismului 
şi proceselor inflamatorii.

I. Informaţii Relevante

3. Regulator fiziologic cu rol multiplu

b. Furnicile pot regla eficient nivelul de zahăr din 
sânge.

Presenter
Presentation Notes
1.故事2.能够调整人体的免疫功能，促使胸腺脾脏等免疫器官，增强功能，使白细胞增多，降低红细胞沉降率，促进风湿类风湿因子转因；3.风湿及类风湿与缺Zn有关, 蚂蚁含有丰富的Zn元素.



I. Informaţii Relevante

c. Preparatele pe bază de furnici sunt întăresc 
funcţia imunitară, pe cea sexuală şi încetinesc 
procesele de îmbătrânire celulară.

d. Praful de furnică protejează ficatul, este anti-
inflamator, are efect analgezic.

Presenter
Presentation Notes
1.蚂蚁体内含有人体必需的微量元素、氨基酸及多种维生素，可调节内分泌，增强新陈代谢，激发胰岛β细胞功能，提高胰岛素的活性和抑制胰岛素抗体的产生。2.糖尿病首先损害的是肾，而蚂蚁又是传统的补肾强壮药，保护肾脏免受损伤。



Specia utilizată: Polyrhachis vicina
Roger

Locul recoltării: Munţii Changbai

TIENS Extract din pulbere de furnică, capsule

II. Ingrediente şi Proprietăţi



Vitamine şi
mineraleBio-enzime

II. Ingrediente şi Proprietăţi

Furnicile sunt considerate adevărate
“micro-comori” nutriţionale.

Bogate în
proteine

Polyrhachis vicina Roger, Munţii 
Changbai



II. Ingrediente şi Proprietăţi

Furnicile sunt bogate în substanţe nutritive

Acizi formici

Adenozin
Trifosfat

(ATP)

Steroizi
naturali

Triterpene

Polyrhachis vicina Roger, 
Munţii Changbai



Protejează ficatul
Reglează nivelul de zahăr din sânge
Ameliorează reumatismul şi bolile 
reumatoide
Reglează funcţia imunitară
Revigorează funcţia renală, ajută la 
creşterea părului, îmbunătăţeşte 
acuitatea vizuală

II. Ingrediente şi Proprietăţi



Tehnologie de extracţie la 
temperaturi joase cu CO2

supercritic
Tehnologie de uscare la 

temperaturi joase

Asigură conservarea substanţelor active 
ale proteinelor şi vitaminelor din furnică

Împiedică pierderea 
substanţelor nutritive

III. Procesul Bio-tehnologic



Persoanele cu afecţiuni hepatice

Diabetici 

Persoanele imuno-depresive

Persoanele cu afecţiuni de natură reumatoidă

Produs nerecomandat persoanelor alergice la 
proteinele de origine animală

IV. Consumatori ţintă



Administrare: A se înghiţi câte 5-6 capsule de 2-3 ori
pe zi, după mese.

Precauţii: în interval de 3-5 zile de la începerea
administrării pot apărea senzaţii de amețeală uşoară
sau dureri articulare. Continuaţi administrarea
produsului, simptomele vor dispărea în 2-3 zile. În
cazul în care acestea persistă, întrerupeţi
administrarea suplimentului.

V. Administrare

TIENS Extract din pulbere de furnică, capsule



Specia Polyrhachis vicina Roger, recoltată din Munţii 
Changbai, garanţia unui produs natural de înaltă 
calitate

Conţine numeroase substanţe nutritive

Eficacitate dovedită în protecţia hepatică şi 
îmbunătăţire a stării de sănătate  în bolile reumatoide

Tehnologii avansate pentru păstrarea nealterată a 
valorii nutrienţilor

VI. Argumente de vânzare



Vă mulțumim!
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