
I. Informaţii fundamentale relevante

Odată cu progresul semnificativ al societăţii şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
oamenilor, ne confruntăm şi cu o creştere a calităţii meselor şi alimentaţiei. Şi ne confruntăm, 
totodată, cu o altă problemă socială, cunoscută sub numele de „afecţiuni ale traiului bun”, devenită 
din ce în ce mai populară printre oamenii obişnuiţi. Bolile provocate de „cele trei valori ridicate” 
(hiperlipidemia, hipertensiunea şi nivelul ridicat de zahăr din sânge) se bucură de tot mai multă 
atenţie, aflându-se în strânsă legătură cu incidenţa bolilor cardiovasculare.

Statisticile arată că incidenţa afecţiunilor cronice în rândul populației se confruntă cu o 
creştere rapidă. Principalele cifre indică următoarele: incidenţa hipertensiunii este de 18,8% şi se 
estimează că există, în prezent, aproximativ 160 de milioane de persoane afectate; incidenţa 
diabetului în rândul adulţilor este de 2,6%, iar numărul pacienţilor bolnavi depăşeşte 20 de 
milioane; incidenţa unui nivel anormal al lipidelor este de 18,6% şi se estimează că numărul 
pacienţilor este de aproximativ 160 de milioane. Bolile cardiovasculare au devenit ucigaşul numărul 
1. Capsulele TIENS pentru regenerare celulară sunt destinate în primul rând pacienţilor afectaţi de 
boli cardiovasculare şi de boli cauzate de „cele trei valori ridicate”. Diferitele componente ale 
acestor capsule îşi joacă propriul rol în cadrul unei acţiuni combinate sinergice. Pot reduce nivelul 
lipidelor „rele” din sânge şi vâscozitatea sângelui, pot îmbunătăţi microcirculaţia, pentru a preveni 
afecţiunile cardiovasculare, pot regla presiunea sangvină, nivelul de lipide şi de zahăr din sânge.

Ginosaponinele reprezintă materia primă brută din Capsulele TIENS pentru regenerare 
celulară. Gynostemma pentaphyllum, supranumită şi planta cu şapte frunze, este o plantă perenă 
din familia Cucurbitaceae. Numele său a fost menţionat pentru prima dată în farmacopeea Leacuri 
pentru foamete, scrisă de Zhu Di în 1406 d. Hr., în cel de-al patrulea an al domniei lui Jiaqing, 
Dinastia Ming. Conform medicinei moderne, această plantă este un leac ce protejează sănătatea, 
având proprietăţile ginsengului, dar fără efectele secundare ale acestuia, fiind – aşadar – numit 
„campionul celor patru produse pentru protejarea sănătăţii din întreaga lume”. A fost confirmat 
faptul că această plantă este bogată în amoniac şi microelemente. În plus faţă de principalul 
component, ginosaponinele, mai conţine alte 81 de saponine benefice pentru organism. Planta 
este un compus al Panaxadiolului.

Gynostemma pentaphyllum mai este numită şi „planta binecuvântată”, în japoneză, sau „zeiţa 
frumuseţii”, „leacul pentru o sută de boli” în Singapore şi Malaezia. Datorită faptului că funcţia sa 
este de a reduce colesterolul, a stabiliza presiunea sangvină şi a preveni obezitatea, este 
supranumită şi „curăţătorul” vaselor de sânge. În China mai este cunoscută şi sub denumirile de 
„ginseng din sud”, „ginseng cu cinci frunze” sau „ginseng pentru longevitate”, în limbajul popular. 
Creşte cu precădere în Xishuangbanna, Dehong, Simao şi alte regiuni, dintre care districtele din 
regiunea Dehong se bucură de cele mai bogate resurse. Această plantă a fost utilizată pe scară largă 

Capsule pentru regenerare celulară

14

2. Beneficiile produsului: Capsulele TIENS pentru regenerare celulară sunt un produs destinat 
îngrijirii sănătăţii destinat în special funcționalității sistemului cardiovascular, efectele sale 
provenind din acţiunea sinergică a componentelor sale.

3. Principalele proprietăţi ale Capsulelor TIENS pentru regenerare celulară:

1) Pot reduce cantitatea de lipide „rele” din sânge şi afecţiunile cardiovasculare;

2) Pot reduce în mod eficace vâscozitatea sângelui, inhiba coagularea plăcilor de aterom şi 
ameliora microcirculaţia sangvină;

3) Pot ameliora diabetul;

4) Au efecte anti-îmbătrânire şi elimină radicalii liberi;

5) Întăresc sistemul imunitar şi pot ajuta la prevenirea cancerului;

6) Întăresc capacitatea de rezistenţă la hipoxie şi sporesc forţa fizică a organismului.

III. Consumatori ţintă şi mod de administrare

1. Consumatori ţintă:

·Pacienţii cu hiperlipidemie şi afecţiuni cardiovasculare;

·Persoanele cu hipertensiune;

·Pacienţii cu diabet;

·Persoanele care au avut, pentru o perioadă îndelungată, o dietă bogată în lipide şi proteine;

·Persoanele cu imunitate scăzută, vulnerabile la răceală;

·Persoanele cu un ritm intens de muncă şi cele care suferă de oboseală cronică.

2. Mod de administrare

A se înghiţi câte 4 capsule de 3 ori pe zi, cu apă călduţă. Pot fi administrate împreună cu alte 
suplimente nutritive sau medicamente. Este un produs potrivit consumului în orice anotimp. Este 
potrivit administrării pe perioade lungi.
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în mediile rurale din China antică, iar în ultimele trei decenii şi-a câştigat, la nivel global, faima de 
„plantă miraculoasă pentru longevitate”. În anii '70, un savant japonez a descoperit că planta 
conţinea elementele active ale ginsengului, atunci când a încercat să izoleze elementele dulci, ceea 
ce a condus la redescoperirea acestei fantastice plante.

II. Ingredientele principale şi beneficiile produsului

1. Ingredientele principale ale produsului: ginosaponine, polifenoli din ceai, beta-caroten, 
vitamina C şi altele.

1) Ginosaponinele. Conform Medicinei Tradiţionale Chineze, Gynostemma pentaphyllum poate 
reduce căldura internă, spori fluxul de energie în interiorul corpului şi reduce tusea şi expectoraţia, 
datorită proprietăţilor sale naturale de a combate răceala. Studii farmacologice moderne au arătat 
că această plantă poate regla nivelul de lipide şi de zahăr din sânge, precum şi presiunea sangvină, 
îmbunătăți flexibilitatea arterelor coronare şi fluxul sanguin cerebral, poate lupta împotriva 
senilităţii şi oboselii, întări capacităţile imunitare, calma nervii, reduce inflamaţia şi durerea şi poate 
combate formarea ulcerului. Ginosaponinele conţinute în această plantă previn coagularea 
hemoblastelor ce duc la apariția arteriosclerozei, hrănesc în mod adecvat celulele, asigură un bun 
flux sanguin şi reduc incidenţa afecţiunilor cardiovasculare în acelaşi fel ca şi saponinele conţinute 
în ginseng. Dar această plantă mai conţine şi alte tipuri de saponine decât cele din ginseng, ceea ce îl 
recomandă pentru calmarea nervilor şi hrănirea sângelui, cu scopul refacerii deficienţei de energie 
Yin.

Este binecunoscut faptul că fierul rugineşte după o perioadă de expunere la aer, proces chimic 
numit oxidare. Conform aceluiaşi principiu, fiecare organ din corp poate să „ruginească” în urma 
unui proces de oxidare provocat de radicalii liberi, ceea ce poate conduce la apariţia mai multor boli 
şi la accelerarea procesului de îmbătrânire. Dincolo de hrănirea adecvată a celulelor, Gynostemma 
pentaphyllum se poate opune efectelor nocive ale radicalilor liberi asupra celulelor, pentru a 
proteja metabolismul celular normal şi a menţine supleţea vaselor de sânge. Mai mult, această 
plantă poate regla cantitatea de deşeuri produse de arderea oxigenului în corp – acizi graşi – pentru 
a reduce nivelul de lipide din sânge. Experimentele arată, de asemenea, că această plantă poate 
reduce rezistenţa vaselor cerebrale şi coronare de sânge, poate spori fluxul sangvin la nivelul arterei 
coronare şi reduce consumul cardiac de oxigen, toate acestea depăşind funcţiile şi efectele 
saponinelor din ginseng. Odată cu reducerea presiunii sangvine, această plantă nu afectează fluxul 
de sânge de la nivelul vaselor cerebrale, prin urmare este potrivit pentru pacienţii cu hipertensiune, 
convulsii cardiace şi insuficienţă cardiacă.

Dintre multiplele funcţii ale plantei Gynostemma pentaphyllum, următoarele trei sunt cele 
mai importante: prevenirea afecţiunilor vaselor de sânge cardiace, reglarea imunităţii şi fortifierea 
organismului (prin lupta împotriva oboselii şi a deficienţei de oxigen). În plus, această plantă 
beneficiază de efectele ginsengului, dar fără efectele secundare ale acestuia, iar efectul său este 
mai blând decât al ginsengului. Totodată, ar putea juca un rol complementar în prevenirea şi 
vindecarea aterosclerozei, hipertensiunii, obezităţii, atacului cerebral, diabetului, bronşitei, 
hepatitei cronice, gastritei şi a altor boli. O atenţie specială merită acordată faptului că această 
plantă poate rezista variaţiilor materialului genetic (ADN), restabileşte capacitatea proprie de 
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refacere a celulelor, stimula refacerea celulelor afectate de cancer, preveni reapariţia sau 
diseminarea tumorilor, inhiba proliferarea celor mai multe tipuri de celule canceroase şi fortifia 
sistemul imunitar.

2) Polifenolii din ceai. Ceaiul este utilizat de peste o mie de ani datorită multiplelor sale 
proprietăţi de protejare a sănătăţii şi efectelor sale protectoare. Acestea se datorează unui compus 
chimic specific al ceaiului – polifenolii. Ştiinţa medicală modernă a dovedit, prin studii clinice, că 
polifenolii din ceai verde (Camellia sinensis), compuşi extraşi din ceaiul proaspăt, elimină în mod 
eficace radicalii liberi. Medicina modernă dovedeşte, totodată, că senilitatea este cauzată de 
conţinutul de radicali liberi din ţesuturi, ce pot afecta funcţionarea celulelor şi pot accelera procesul 
de îmbătrânire. Polifenolii din ceai pot îmbunătăţi integrarea protonilor şi a radicalilor liberi şi pot 
elimina distrugerile provocate de aceştia din urmă în cursul procesului de oxidare, protejând – 
astfel – compuşii susceptibili de oxidare, menţinând activitatea celulelor, îmbunătăţind capacitatea 
de apărare a organismului şi întârziind procesul de îmbătrânire. Studiile arată că proprietatea 
antioxidantă a polifenolilor din ceai este net superioară celei a vitaminei E şi poate întări efectele 
vitaminelor C şi E. Această substanţă poate, de asemenea, să stimuleze activitatea anticorpilor prin 
creşterea cantităţii totale de imunoglobulină şi menţinerea ei la un nivel crescut, îmbunătăţind – 
astfel – întregul sistem imunitar şi capacitatea de autoreglare a organismului.

Polifenolii din ceai pot întări coeziunea şi osmoza capilarelor, pot îmbunătăţi rezistenţa 
acestora şi reduce nivelul de colesterol şi trigliceride din sânge, având importante proprietăţi 
anticoagulante, de ameliorare a dizolvării fibrelor şi de prevenire a acumulării hemoblastelor. De 
aceea pot preveni  ateroscleroza, reduce presiunea sangvină şi preveni cheagurile de sânge. 
Administraţi pentru o perioadă lungă de timp, pot întări în mod eficace capacitatea muşchilor 
cardiaci de a face faţă hipoxiei. În plus, polifenolii din ceai pot regla problemele care afectează 
metabolismul glucidelor şi reduce nivelul de zahăr din sânge, prevenind şi vindecând în mod eficace 
diabetul. Majoritatea medicamentelor existente destinate reducerii colesterolului şi combaterii 
cheagurilor nu pot fi administrate pe perioade lungi de timp, din cauza efectelor toxice sau adverse, 
în timp ce polifenolii din ceai reprezintă un compus chimic natural cu aceleaşi proprietăţi şi, în plus, 
cu efecte antioxidante, ceea ce îl recomandă drept noul favorit al industriei de suplimente nutritive. 

3) Vitamina C şi beta-carotenul. Vitamina C (acidul ascorbic) este un element hidrosolubil ce se 
regăseşte din abundenţă în legume şi fructe. Poate întări rezistenţa celulelor împotriva virusurilor, 
preveni răceala şi bolile respiratorii, ajuta la prevenirea cancerului şi a emboliei vasculare şi poate 
întârzia procesul îmbătrânirii, fiind considerată drept cea mai sănătoasă vitamină, cu proprietăți 
antioxidante şi de prevenire a cancerului. Beta-carotenul obținut din morcovi (Daucus carota) 
poate stimula digestia, preveni îmbătrânirea, îmbunătăţi proprietăţile anticorpilor şi stimula 
metabolismul. La fel ca vitaminele E şi C, acest tip de caroten este o vitamină antioxidantă capabilă 
să elimine radicalii liberi din organism. Acţiunea sinergică a beta-carotenului şi vitaminei C poate 
înzestra organismul uman cu proprietăţi antioxidante puternice, conferindu-i o rezistenţă sporită 
împotriva radicalilor liberi şi protejând metabolismul celular normal. Beta-carotenul se transformă 
în organism în vitamina A. Carenţa vitaminei A măreşte riscul de cancer gastric sau pulmonar. 
Posibilitatea de îmbolnăvire cu aceste două tipuri de cancer este de şapte ori mai mare la 
persoanele cu deficienţă de vitamina A faţă de persoanele sănătoase. Aceste două elemente 
acţionează sinergic cu ginosaponinele şi polifenolii din ceai pentru a stabili încă o barieră de 
protecţie împotriva afecţiunilor cardiovasculare, cu rol important în prevenirea arteriosclerozei, a 
infarctului miocardic şi a senilităţii. 


