
TIENS kokteiliai „Nutri-Shape“

SKANU. MAISTINGA. MADINGA.



Todėl, kad 
esate 

pavargę, 
alkani ir jūsų 

skrandis 

gurgia.

Nes jau 
vakarie-

nės metas

Šokoladinis 
keksiukas 

atrodo taip 

viliojančiai

Nes jaučiate 
nuobodulį, 
liūdesį arba

… laimę

KODĖL NORITE VALGYTI?

Dėl kokių emocinių ir fizinių priežasčių 

norite valgyti?

Kodėl organizmui reikia maisto?

Kodėl sveikai maitintis yra taip svarbu? 



Maistas aprūpina organizmą įvairiomis maistinėmis 

medžiagomis: 

- baltymais,

- angliavandeniais,

- riebalais, 

- maistinėmis skaidulomis,

- vitaminais ir mineralais,  

- vandeniu. 

Maistinės medžiagos naudojamos skirtingais tikslais:

- kaip statybinės audinių ir organų medžiagos; 

- kaip molekulinių struktūrų komponentai. 



Tobulame pasaulyje

jūs galėtumėte 
numesti svorį be 

ypatingų pastangų.



TIENS „Nutri-Shape“ kokteiliai

Ar dažnai nespėjate papusryčiauti
arba praleidžiate kurį nors kitą 
maitinimą?

Ar dažnai tarp maitinimų renkatės 
nesveikus užkandžius?

Norite kontroliuoti savo svorį, bet 
nežinote, kaip sureguliuoti 
mitybą?



TIENS „Nutri-Shape“
kokteiliai

Sveikata ir pilnavertė 
mityba – tai TIENS misija.

TIENS „Nutri-Shape“ 
kokteiliai – puikus 
pakaitinis maisto 
produktas, kurį vartoti yra:

- paprasta
- skanu
- sveika



Kas yra 
pakaitinis maisto 
produktas?

• Tai maistas, kurio vienoje porcijoje yra visų 
maistingųjų medžiagų, reikalingų jūsų 
organizmui (200 – 250 kcal, baltymų, vitaminų ir
mineralų);

• Baltymai (baltymų indeksas 100, o tai reiškia, kad 
sudėtyje yra 20 amino rūgščių):

 baltymai turi sudaryti 25 – 50 % produkto 
energinės vertės;

 gaunant pakankamą kiekį baltymų, dietos metu 
nejaučiamas alkis;

• Tai gali  užtikrinti saugų svorio metimą;

• Tai puiki galimybė greitai užkąsti ir atgauti jėgas.



TIENS „Nutri-Shape“
kokteiliai yra 2-iejų skonių:

Braškių skonio
- Vasaros skonis visais 
metų laikais
- Gausu maistinių 
medžiagų
- Su ožerškio (goji) uogų 
ekstraktu

Šokolado skonio
- Energijos suteikiantis 

gėrimas
- Gausu maistinių 

medžiagų
- Su unikaliu tikrinio 

blizgučio (reishi grybo) 
ekstraktu



TIENS „Nutri-Shape“ kokteiliai Šie kokteiliai sukurti panaudojus 
mokslines žinias, kad atitiktų 
visus sveikos gyvensenos 
reikalavimus. 

Jie gali būti naudojami: 
• Kaip mažesnės energinės vertės 

dietos dalis: 
 metant svorį,
 reguliuojant svorį,

• Kaip kasdienis maistas:
 sveikai mitybai užtikrinti.

Juose yra visko, ko reikia 
sveikai, ilgalaikei ir 
džiaugsmą teikiančiai 
dietai.



TIENS „Nutri-Shape“ kokteiliai
• Didelis kiekis naudingų augalinių baltymų, kurie padeda 

užtikrinti raumenų masės didėjimą.

• Didelis kiekis maistinių skaidulų (iš sojų ir kitų pupelių)
• su tirpiais fruktooligosacharidasi (FOS) ir inulinu.

• Sudėtyje esantys vitaminai B ir C, geležis bei magnis prisideda 
prie normalios energinių medžiagų apykaitos ir padeda 
mažinti nuovargį. 

• Sudėtyje esantys vitaminai B, C, ir E, varis, manganas, cinkas 
bei selenas, kurie padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės 
pažaidos.

• Sudėtyje yra proteolitinių fermentų (papaino iš papajos ir 
bromelaino iš ananasų), kurie atlieka svarbų vaidmenį 
baltymų virškinimo, imuninės sistemos ir kitų svarbių procesų 
metu.



Mažesnės energinės vertės dietos etapai

Svorio metimas Stabilizavimas Išlaikymas
1600 kcal per dieną900-1000 kcal per dieną

• Stenkitės išlaikyti pasiektą 
rezultatą ir toliau sveikai 
maitindamiesi bei sportuodami.  

• Saikingai padidinkite 
suvartojamų kalorijų kiekį.

• Šis etapas yra labai svarbus 
norint išvengti yo-yo
(sugrįžtančio svorio) efekto.

• 1 maitinimą galite pakeisti„Nutri-
Shape“ kokteiliu. 

Pradinis svoris

Svorio tikslas
1 2 3

• Atsikratykite žalingų 
mitybos įpročių. 

• Sumažinkite 
suvartojamų kalorijų 
kiekį, pradėdami 
sveikiau maitintis ir 2 

maitinimus

pakeisdami „Nutri-

Shape“ kokteiliais.
• Vartokite „Nutri-

Shape“ maisto 

papildus ir sportuokite.

• Laikykitės naujų 
mitybos ir sportavimo 
įpročių. 

• Pradėkite vartoti 
įvairesnį maistą. 

• Šiek tiek padidinkite 
suvartojamų kalorijų 
kiekį, 2 maitinimus vis 
dar pakeisdami „Nutri-
Shape“ kokteiliu. 

• Vartokite „Nutri-Shape“ 
maisto papildus.

Mažesnės energinės
vertės dieta

Mažesnės energinės
vertės dieta

Sveika mityba

1200 kcal per dieną



TIENS „Nutri-Shape“ kokteiliai -
mažesnės energinės vertės dietos dalis

• Tai daugiau nei trumpalaikė mažesnės energinės 
vertės dieta – tai gyvenimo būdas. Norint pasiekti 
rezultatų, reikia sveikai maitintis, sportuoti ir vartoti 
TIENS „Nutri-Shape“ maisto papildus – visa tai ir yra 
TIENS „Nutri-Shape“ svorio reguliavimo programa.

• TIENS maistą pakeičiančiuose kokteiliuose yra didelis 
kiekis baltymų, kurie padeda efektyviai mesti svorį ir 
išlaikyti pasiektą rezultatą.

• TIENS maistą pakeičiantys kokteiliai – tai saugus ir 
sveikas svorio metimas. 



TIENS „Nutri-Shape“ kokteiliai

Atminkite:
Puikaus skonio TIENS 
„Nutri-Shape“ maistą 
pakeičiantys kokteiliai
gali padėti numesti svorį, 
jei jais pakeisite 2
maitinimus per dieną.



TIENS „Nutri-Shape“
braškių skonio kokteilis

1-oje su pienu paruoštoje porcijoje:

• tik 212 kalorijos 1-oje porcijoje,

• būtinos maistinės medžiagos, įskaitant 24 vitaminus ir
mineralus bei aktyvūs augaliniai ingredientai,

• 23 g baltymų, kurie padeda svorio kontroliavimo 
procese – suteikia jūsų ląstelėms energijos, kol 
laikydamiesi dietos deginate iš riebalų ir angliavandenių 
gaunamas kalorijas. 



TIENS „Nutri-Shape“ braškių skonio kokteilis

Aktyvūs augaliniai 
ingredientai

Ožerškio (goji) 
uogų ekstraktas

Koncentruotų 
ananasų sulčių 
milteliai

Papajos vaisių 
ekstraktas



Goji uogos (Lycium barbarum)

• Dygliuotojo ožerškio (goji) uogos kaip tradicinis vaistinis augalas Azijoje 
vartojamas  jau 2 000 metų ir yra laikomas vienu iš maistingiausių vaisių!

• Pasak tradicinės kinų medicinos, šios uogos padeda pagerinti regėjimą,
stiprinti kepenų, inkstų ir plaučių veiklą, subalansuodamos in ir jang energiją.

• Goji uoga yra vienas iš stipriausių antioksidantų. Joje yra 18 aminorūgščių, vitamino C, 
vitaminų B, nesočiųjų riebalų rūgščių, mikro ir makroelementų, flavonoidų. 

• Goji uoga yra natūralaus karotinoido zeaksantino šaltinis. Karotinoidai - natūralūs riebaluose 
tirpūs augalų pigmentai, kurių gausu geltonos, raudonos ir oranžinės spalvos vaisiuose ir 
daržovėse.

• Karotinoidai yra labai naudingi, nes:
 padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus,
 padeda tausoti akis, saugo jas nuo degeneracijos.



TIENS „Nutri-Shape“ braškių skonio kokteilis

Privalumai:

Stiprus antioksidacinis
poveikis

geresnė virškinimo 
sistemos veikla

geresnis regėjimas 

didelis kiekis augalinių 
baltymų

malonus skonis ir saugus svorio 
reguliavimas



TIENS „Nutri-Shape“
šokolado skonio kokteilis

1-oje su pienu paruoštoje porcijoje:

• tik 216 kalorijos 

• būtinos maistinės medžiagos, įskaitant 24 vitaminus ir
mineralus bei aktyvūs augaliniai ingredientai,

• 23 g baltymų, kurie padeda svorio kontroliavimo 
procese – suteikia jūsų ląstelėms energijos, kol 
laikydamiesi dietos deginate iš riebalų ir 
angliavandenių gaunamas kalorijas. 



TIENS „Nutri-Shape“ šokolado skonio kokteilis

Aktyvūs augaliniai 
ingredientai

Reishi grybas Koncentruotų ananasų 
sulčių milteliai

Papajos vaisių ekstraktas



• Rytų medicinoje naudojama daug skirtingų grybų.

• Reishi grybai augo įvairiose karštose ir drėgnose Azijos 
vietovėse ir medicinoje naudojami jau daugiau kaip 4000 metų. 
Senovėje jie buvo naudojami tik karališkos šeimos reikmėms.

• Tradicinėje kinų medicinoje jis vadinamas „nemirtingumo
grybu".

• Jo sudėtyje yra keletas molekulių, įskaitant polisacharidus, kurie 
pasižymi teigiamu poveikiu sveikatai. 

Reishi grybas (Ganoderma lucidum)

Reishi grybai gali padėti:
 palaikyti imuninės sistemos veiklą:
 sumažinti cholesterolio kiekį;
 užtikrinti sveiką kraujotakos funkciją.



TIENS „Nutri-Shape“ šokolado skonio kokteilis

Privalumai:

stipresnis imunitetas

cholesterolio kiekio kontrolė

geresnė virškinimo 
sistemos veikla

sveikesnė kraujotakos sistema

didelis kiekis augalinių 
baltymų
malonus skonis ir saugus svorio 
reguliavimas



Susiplak ir keliauk
- Paprastas paruošimas
Sveikas pilnavertis maistas, kurį galite paruošti per 1 minutę.

- Maistinių medžiagų įvairovė: 
 24 vitaminai ir mineralai
 didelis kiekis baltymų ir maistinių skaidulų
 Aktyvūs augaliniai ingredientai
TIENS sukurti „Nutri-Shape“ kokteiliai visiškai 
patenkina organizmo mitybinį poreikį.

- Derinimo galimybė
Gali būti maišomi su pienu, vandeniu, sultimis ar net 
vaisiais, kad patenkintų jūsų skonio poreikius.

- Patogus
Užima nedaug vietos, tad galite pasiimti visur ir visada –
dirbdami ir atostogaudami.



Susiplak ir keliauk

- Tinkamas veganams ir vegetarams

- Nedidelis glikemijos indeksas 
1-oje porcijoje mažiau nei 20

- Be dirbtinių dažiklių, tik natūralios kvapiosios
medžiagos: braškių milteliai ir kakavos pupelės

- Su augaliniais baltymais iš sojų ir žirnių, 
visos būtinos aminorūgštys
Baltymai padeda palaikyti sotumo jausmą, todėl
išvengsite užkandžiavimo tarp maitinimų.



TIENS „Nutri-Shape“ kokteilio 
paruošimas:
• Į vieną porciją miltelių (35 g = 2,5 

šaukšto), įpilkite 250 ml skysčio ir gerai 
išmaišykite. Galite naudoti neriebų 
pieną, vandenį arba sultis.

• Įspėjimas: nevartokite daugiau nei 2 
kartus per dieną.

Grynasis svoris:
490 g

(14 porcijų x 35 g).



TIENS „Nutri-Shape“ produktų linija
Vartokite TIENS „Nutri-Shape“ kokteilius

su

TIENS „Nutri-Shape“
svorio reguliavimo maisto papildais



TIENS „Nutri-Shape“ svorio reguliavimo programa
1 etapas (4 savaitės)

Svorio metimas

2 etapas (4 savaitės)
Stabilizavimas

3 etapas (4 savaitės)
Rezultato išlaikymas

Vartokite TIENS produktus:

• Nutri-Shape kokteilius

• Nutri-Shape maisto 

papildus
Derindami su sveika mityba ir 

fiziniu aktyvumu

Vartokite TIENS produktus:

• Nutri-Shape kokteilius

• Nutri-Shape maisto 

papildus

Derindami su sveika mityba ir 

fiziniu aktyvumu

Išlaikykite pasiektą formą:

• sportuokite;

• sveikai maitinkitės; 
• vartokite TIENS Nutri-Shape

kokteilius.

Nutri-Shape kokteiliai

Nutri-Shape Trim

Nutri-Shape Block 

(nevartokite prieš kokteilius!)
Nutri-Shape Burn

Nutri-Shape kokteiliai

Nutri-Shape Trim

Nutri-Shape Block

(nevartokite prieš kokteilius!)
Nutri-Shape Burn
+
papildomai: 

kiti TIENS maisto papildai

Nutri-Shape kokteiliai

+
papildomai: 

kiti TIENS maisto papildai



TIENS „Nutri-Shape“ svorio reguliavimo programa

1 savaitę prieš programą:

1 etapas 

(4 savaitės)

Svorio 

metimas

2 etapas

(4 savaitės)
Stabilizavimas

3 etapas

(4 savaitės)
Rezultato 

išlaikymas



TIENS Nutri-Shape kokteiliai:
gerk smagiai, gyvenk sveikai!


