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Jak zdravJak zdravJak zdravJak zdravéééé je Vaje Vaje Vaje Vašššše ste ste ste střřřřevoevoevoevo????

Střřřřevo je nejvěěěětším imunitním orgánem ve Vašem těěěěle.

Více jak 70% imunitních buněěěěk lidského těěěěla se nachází ve střřřřevní sliznici.

Zdraví střřřřev přřřřímo souvisí s procesem stárnutí.

Na střevě jsme závislí jako na primárním orgánu pro 
vstřebávání živin a vylučování toxinů.

Je pravda, žžžže zdraví začčččíná v tlustém střřřřevěěěě.

Podle zdravotnických zdrojů až 90% toxinů, které se 

dostanou do našeho těla, přichází právě skrze střevo. To 
zahrnuje část střeva, která je známá pod názvem tlusté

střevo.



Jak zdravJak zdravJak zdravJak zdravéééé je Vaje Vaje Vaje Vašššše ste ste ste střřřřevoevoevoevo????

Co urččččuje, jestli je Vaše tlusté střřřřevo podporuje dobré zdraví nebo 

vytvářřřří podmínky pro vznik zdravotních problémůůůů? 

Jedním slovem: BAKTERIE

Tlusté střevo je hlavním zdrojem dobrých i špatných bakterií.

Špatné bakterie podporují chorobné stavy.

Dobré bakterie, které jsou také nazývány prospěěěěšnými, 
tvořřřří základ zdravého zažžžžívacího systému.

80% našeho imunitního systému se nachází v zažívacím traktu

Zdraví zažívací systém je „základem dobrého zdraví".



Zajímavá fakta o střřřřevních bakteriích

• Ve střřřřevech máme 100 bilionůůůů mikroorganismůůůů.

• Tuto populaci tvořřřří 500 růůůůzných druhůůůů bakterií.

• Poměěěěr dobrých bakterií ku špatným je kritický přřřři urččččování celkového zdraví. 

• Ideální poměěěěr je 85 % dobrých bakterií a 15 % špatných.

• Jedním z poslání dobrých bakterií je ovlivňňňňování růůůůstu špatných bakterií tím, žžžže s nimi v tlustém

střřřřevěěěě soupeřřřří o potravu a místo. 

Vyvážžžžení procentuálního poměěěěru dobrých bakterií ku špatným 
přřřřináší třřřři pozitivní změěěěny:

Vaše zažívací problémy se zmírní nebo úplně zmizí.
Vaše tělo začne využívat veškeré dobré jídlo a potravinové

doplňky, kterými ho živíte.
Váš imunitní systém se zlepší a bude lépe vybaven 

pro boj s nemocemi. 



Jsou VaJsou VaJsou VaJsou Vašššše ste ste ste střřřřeva zdraveva zdraveva zdraveva zdraváááá？？？？
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Jakým způůůůsobem nás nezdravé střřřřevo ovlivňňňňuje

• Oslabuje srdce

• Kožžžžní skvrny, bledost, lupénka, jaterní skvrny a vrásky

• Drážžžždí plíce a způůůůsobuje zápach z úst

• Má vliv na mozek, narušuje duševní funkce a způůůůsobuje senilitu

• Způůůůsobuje bolest a ztuhlost kloubůůůů a přřřřispívá k artritiděěěě
• Slabé a unavené svaly

• Okrádá Vás o mládí a způůůůsobuje přřřředččččasné stárnutí

Mnoho odborníkůůůů věřěřěřěří, žžžže všechny nemoci začčččínají

v tlustém střřřřevěěěě!

Rozpadající se potraviny ve střřřřevěěěě produkují toxické látky

a poskytují žžžživnou půůůůdu pro škodlivé bakterie.

Také to zabraňňňňuje střřřřevu ve vstřřřřebávání DOBRÝCH ŽŽŽŽIVIN. 

To vše vede k nezdravému stavu těěěěla.



Znaky zdravého střřřřeva

• ČČČČistá pleťťťť bez skvrn

• Zdravé nehty a vlasy

• Denní vyměěěěšování

• Voňňňňavý dech

• ŽŽŽŽádné hleny, ččččásteččččněěěě strávená potrava, 

žžžžádná krev ve stolici

• Vyprazdňňňňování po 18 ažžžž 24 hodinách

• Velká stolice ráno

• Menší stolice pozděěěěji běěěěhem dne

• Vyluččččování stolice bez námahy

• Měěěěkká stolice věěěětšinou podlouhlého tvaru



FOS- Fruktooligosacharidy

Přřřři konzumaci 1 gramu denněěěě…

FOS prokázal, žžžže nejen snižžžžuje poččččet 

nežžžžádoucích bakterií, ale dokonce 

pěěěětinásobněěěě zvyšuje poččččet těěěěch 

prospěěěěšných, ččččímžžžž vytvářřřří zdravou 

střřřřevní mikroflóru.



FOS

• Fruktooligosacharidy (FOS) jsou PŘŘŘŘÍRODNÍM UHLOHYDRÁTEM vyskytujícím se v malé
koncentraci v přřřřírodních potravinách, jako jsou řřřřepa, topinambury, ččččekanka a banány. 

• Kažžžždodenní konzumace FOS podporuje růůůůst „PŘŘŘŘÁTELSKÝCH BAKTERIÍ" ve střřřřevním traktu.

• Tyto bakterie pak UDRŽŽŽŽUJÍ ZDRAVÍ STŘŘŘŘEV a bojují se špatnými bakteriemi jako ecoli, 
clostridium a salmonela. 

• FOS má stejnou chuťťťť s strukturu jako běžěžěžěžný cukr. Jeho sladivost je v porovnání s ním sice 
polovičččční, ale zato má jen 10 % KALORIÍ.



TIENS FOS STIENS FOS STIENS FOS STIENS FOS Siruprupruprup

TIENS používá SÍLU FOS SIRUPU

k vyvážení poměru dobrých a špatných 
bakterií ve střevě.

Ačkoli se FOS až teď těší v západním světě rostoucí popularitě, v Japonsku 
je už dlouhá léta používán jako doplněk stravy. Japonci berou dobré

bakterie velmi vážně. FOS se v Japonsku těší široké oblibě jako potravinový 

doplněk a funkční, zdraví prospěšná potravina.

FOS je skvělá VÝŽŽŽŽIVA, která dělá mnohem víc, než jen obnovuje střevní
flóru.



TIENS FOS STIENS FOS STIENS FOS STIENS FOS Siruprupruprup

Zlepšuje zažžžžívání

Posiluje imunitní systém

Zlepšuje vstřřřřebávání vápníku a hořčřčřčřčíku

Snižžžžuje cholesterol

Vylepšuje zdraví pokožžžžky

Při konzumaci jednoho gramu denně FOS prokázal, že 
nejen snižuje počet nežádoucích bakterií, ale dokonce 
pětinásobně zvyšuje počet těch prospěšných, čímž
vytváří zdravou střevní mikroflóru.



Zlepšuje zažžžžívání

FOS stimuluje produkci mastných kyselin s krátkými řetězci, zvláště kyselinu máselnou, 

"palivo" tlustého střeva.

FOS pomáhá udržovat zdravou střevní sliznici. To také přispívá ke snížení pH tlustého střeva, 

což souvisí s produkcí mastných kyselin s krátkými řetězci. 

Snížení pH pomáhá udržovat tlusté střevo zdravé. 

FOS je kromě toho, že je potravou pro bakterie, protože není

snadno tělem stravitelný, také rozpustnou vlákninou, která

čerpá vodu do tlustého střeva, čímž předchází zácpě. 

Zlepšováním zdraví přátelských bakterií tak pomáhá zažívání, 

což také vede k pravidelnému vyprazdňování. 



Posiluje imunitnPosiluje imunitnPosiluje imunitnPosiluje imunitníííí systsystsystsystéééémmmm

•Doplňováním FOS můžete navýšit podíl dobrých bakterií ve střevě během několika týdnů až

na pětinásobek. 

•Tím dojde k vytlačení škodlivých bakterií a také se sníží hladina toxinů v těle. 

•Váš imunitní systém díky tomu může správně pracovat a bojovat s infekcemi 

a onemocněními, aniž by musel pracně potlačovat škodlivé bakterie ve střevě. 

Většina potravin s vysokým obsahem vlákniny sice také

vyčistí střevo, ale FOS navíc pomáhá zažívání podporou 

vstřebávání živin střevní stěnou. Když máte dostatek 

přátelských bakterií, je tělo schopné produkovat 

množství vitamínů B.



Zlepšuje absorpci vápníkůůůů a hořčřčřčřčíku

FOS zlepšuje vstřebávání vápníku ve střevě.

Fermentace FOS bakteriemi snižuje pH střeva, 

což zvyšuje rozpustnost těchto minerálů. 

Zvýšená rozpustnost také pomáhá ke snadné absorpci
skrze střevní stěnu do krevního řečiště.

FOS může pomoci udržžžžet hustotu kostí
a předcházet osteoporóze. 



Snižžžžuje cholesterol

FOS může efektivně předcházet tomu, aby střevo

vstřebávalo cholesterol ze stravy, pomáhá pacientům

s vysokým cholesterolem a cukrovkou zlepšit 

metabolismus lipidů. Udržuje nízkou hladinu 

cholesterolu a mastných kyselin v krvi. 

Nové poznatky zveřejněné vědci z Maastrichtské

Univerzity napovídají tomu, že FOS také může být účinný při snižování

tělesné hmotnosti. Konzumace FOS je spojována s vyšší hladinou 

hormonů nasycenosti, jelikož reguluje chuť k jídlu a udržuje zdravou 

hladinu cukru v krvi. 



Zdravá pokožžžžka

Čisté a zdravé střevo vede ke vstřebávání živin, které

je klíčem ke krásné pokožce. 

Dobré bakterie ve střevech produkují B vitamíny 

a kyselinu listovou, které jsou nezbytné pro dobrou

a zdravou pleť. 

Nedostatky pleti úzce souvisejí se střevními problémy. 
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Doporuččččeno pro osoby…

Se zažžžžívacími problémy

S podvýžžžživou u děěěětí a dospěěěělých

S potřřřřebou snížžžžit těěěělesnou hmotnost

S požžžžadavkem na dobré zažžžžívání u starších osob

S pocitem slabosti a únavy

Doporuččččené dávkování: 
FOS může byt použit jako zdravé sladidlo v nápojích nebo může být  přidán do cereálií, k čerstvému 
ovoci nebo do ovocné šťávy.

Dospělí: 1 nebo 2 sáčky po 10 ml denně

Vzhledem k obvyklému procesu přizpůsobovaní může tento výrobek  zpočátku vyvolat nepříjemný 
pocit v břiše. Tělo se však při pravidelné konzumaci tohoto produktu, kdy je střevo vyčištěné a stane 
se zdravějším a svěžejším, vrátí opět do normálního stavu.
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Buďďďďte zdraví
zevněěěě i uvnitřřřř
s TIENS 

FOS Sirupem


