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Течен екстракт  
от фурми - TIENS

Чудесен избор за 
подхранване на кръвта 
и успокояване на 
нервите

Приложение:
1 до 2 ампули на ден за защита и 
укрепване на здравето.

Инструкции:
Разтворете една ампула от про-
дукта в топла вода и разбъркай-
те добре.

Това е идеалната храна балан-
сирана и лесно усвоима. Тя дава 
бързо допълнителна енергия 
на умореното тяло. Считана е за 
най-добрият диетичен продукт за 
всички възрасти, за изграждане на 
имунитет и защита на здравето.

Течен екстракт  
от фурми - TIENS



Фурмите са богати на различни 
витамини и минерали

Фурмите са добър източник на витамин C, затова са въз-

хвалявани като „натуралното хапче витамин C“.

Фурмите са отличен източник на желязо. Желязото, като 

съставка на хемоглобина в червените кръвни клетки, 

определя способността на кръвта да пренася кислород. 

Фурмите са богати на калий. Калият е жизненоважен минерал, 

необходим за регулиране на флуидите в тялото. Той помага 

за регулиране на сърдечния ритъм и кръвното налягане и 

осигурява защита от удар и коронарна болест на сърцето.

Фурмите са богати на калций, манган, мед и магнезий. Кал-

цият е жизненоважен компонент на костите и зъбите и е 

необходим на тялото, тъй като участва в съкращаването на 

мускулите, съсирването на кръвта и предаването на нервните 

импулси. Манганът е необходим за обмяната на белтъчините 

и мазнините. Медта е необходима за производството на 

червени кръвни клетки. Магнезият подпомага 

образуването на нови клетки, активирането 

на витамините от група B, съсирването 

на кръвта и правилното функцио-

ниране на мускулите и нервите.

Фурмите са богати на витамини 

от групата B-комплекс, а също и 

на витамин K. Витамините B-ком-

плекс имат много предимства, 

например ускоряват метаболизма, 

поддържат косата здрава, тонизират 

кожата и мускулите и подпомагат функци-

онирането на имунната и нервната система. 

Витамин K е важен за съсирването на кръв-

та, забавя стареенето и подобрява здра-

вословното състояние и тена на кожата.

Фурмите са богати и на флавоноиди - антиоксиданти, които 

допринасят за защита на клетките и другите структури в 

тялото от свободните радикали.

Изключително енергизиращ продукт

Фурмите се считат за едно от най-добрите средства за 

зареждане с енергия, тъй като са изключително богати 

на естествени захари като глюкоза, фруктоза и захароза. 

Освен това те съдържат въглехидрати и диетични фибри. 

Всичко това ги превръща в отлично средство за зареждане 

на организма с енергия. Според древните китайски архиви, 

фурмите дават на черния дроб енергия и витамини.  

Фурмите са богати на калий  
и бедни на натрий

Едно от ключовите им предимства за здравето е способ-

ността да регулират и поддържат здрава нервната система, 

благодарение на високото съдържание на калий. Според 

изследванията, повишеният прием на калий може да намали 

риска от удар с 40%.

Малко калории

Фурмите съдържат много малко калории, но са много 
богати на витамини и минерали. Това ги прави подхо-
дящи за хора, които спазват диета с ниско съдържание 
на калории и богата на хранителни добавки.

Според китайските лекари фурмите поддържат тялото 

във форма, дават сила и издръжливост на организма, 

подхранват далака и стомаха, ускоряват кръвообра-

щението и успокояват нервите. Родината на фурмите 

е Китай. Там те бяха включени в първата партида 

одобрени от държавата функционални храни. А преди 

3000 години китайците се научили да произвеждат 

вино от фурми чрез ферментация на плодовете. По 

онова време виното от фурми е било израз на вър-

ховна почит и се е сервирало по време на пирове.

Според модерната нутрициология фурмите са богати 

на витамини и имат висока хранителна и лечебна 

стойност.

Основната съставка на течния екстракт от фурми на 

TIENS са екологично чистите фурми „Златна коприна”, 

които се отглеждат и преработват в базата Канджу, 

провинция Хебей. Биологично активните съставки 

на фурмите се запазват напълно чрез използване на 

най-съвременните постижения в световните проуч-

вания и на патентовани технологии, разработени от 

Китайския център за проучване на фурмите.

Течният екстракт от фурми на TIENS е 
подхранваща и здравословна храна

Намалява умората и зарежда с енергия

Засилва имунната система

Подпомага функционирането на черния дроб

Улеснява храносмилането

Успокоява нервите и подобрява съня

Помага за подмладяване на клетките




