
TIENS „Nutri-Shape“–
tai

12 savaičių 3-jų etapų
svorio reguliavimo 

programa,
kurioje derinama

sveika mityba, fizinis 
aktyvumas ir masto 

papildai

padės jums pasiekti geresnę 
formą.

Dabar pats metas pakeisti 
gyvenimo b dą

ir pradėti sveikesnį
gyvenimą!



TIENS „Nutri-Shape“ svorio 
reguliavimo programa

yra daugiau nei paprasta dieta

Tai sveikesnio gyvenimo 
b do programa

Ar esate pasiruošę
keisti gyvenimo b dą

su TIENS?



Tradicin s kinų medicinos (TKM) požiūriu
antsvoris, kur  sukelia persivalgymas, nesveikas 
maistas ir toksinai, kenkia sveikatos pusiausvyrai. 

TKM perteklinis riebalinis audinys yra
laikomas gleivių (skreplių) ir drėgmės
pasekme.

Manoma, kad atstačius organizmo
pusiausvyrą, medžiagų apykaita
vyks normaliai, ir svoris
nebekels rūpesčių.

TIENS „Nutri-Shape“ svorio reguliavimo 
programa



Visų pirma reikia pašalinti toksinus 
(perteklines gleives) ir organizmo drėgmę, o 
vienas iš būdų, kaip tai padaryti yra
sveikesnė mityba. 
1. Valgykite reguliariai. Pusryčiai turėtų būti
nesaldūs ir negausūs angliavandenių, vakarienė -
lengva, kad neapsunkintų blužnies veiklos. 

2. Vartokite lengvai virškinamą maistą ir
daugiau daržovių.

3. Vartokite mažiau cukraus, pieno gaminių, 
alkoholio ir riebių maisto produktų. 

4. Pirmenybę teikite šiltam pagamintam maistui.

5. Stiprinkite blužn  tokiais augaliniais produktais kaip 
žalioji arbata, vyšnių stiebai, kiaulpienės, 
šermukšniai ir pankoliai.

TIENS „Nutri-Shape“ svorio reguliavimo 
programa
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TIENS „Nutri-Shape“ 
svorio reguliavimo 
programa

Derinkite savo mitybą su 
nusistatytu tikslu.

Svorio metimas yra pagr stas 
per dieną suvartotų kalorijų 
kiekiu ir energijos sąnaudomis.

Organizmas, priklausomai nuo 
jūsų lyties, amžiaus ir fizinės 
būklės, turi gauti minimalų 
kalorijų kiek , kuris užtikrintų 
tinkamą jo veiklą.



TIENS „Nutri-Shape“ 
maisto papildai, padedantys reguliuoti svor :

Nutri-Shape Trim,
Nutri-Shape Block,
Nutri-Shape Burn

nat ralios sudedamosios medžiagos
pad s siekti tikslų 

kiekvieno etapo metu



SVORIO REGULIAVIMO DIETOS ETAPAI
3 etapai per 12 savaičių

Svorio metimas Stabilizavimas Išlaikymas

1

2
3

• Atsikratykite 

žalingų mitybos 
pročių. 

• Sumažinkite
suvartojamų
kalorijų kiek

• Pradėkite
sveikiau maitintis

ir sportuoti.

• Laikykitės 
naujų 
mitybos ir 
sportavimo 

pročių.

• Pradėkite 
vartoti 

įvairesnį 
maistą. 

• Šiek tiek 
padidinkite 

suvartojamų 
kalorijų kiek .

• Išlaikykite 
numestą svor  
sveikai 

maitindamiesi 

ir 
sportuodami.  

• Saikingai 
padidinkite 

suvartojamų 
kalorijų kiek .

• Šis etapas yra 
labai svarbus 

norint išvengti yo-
yo (sugr žtančio 
svorio) efekto.

Tikslai

Pradinis 

svoris

Svorio 

tikslas



3-jų etapų 
svorio reguliavimo programa

3 etapas
Išlaikymas
4 savaitės

2 etapas
Stabiliza-

vimas
4 savaitės

1 etapas
Svorio 

metimas
4 savaitės



1 etapas

Svorio metimas

2etapas

Stabillizavimas

3 etapas

Išlaikymas

Vartokite TIENS 

„Nutri-Shape“ 
maisto papildus, 

laikykitės 
sumažintos 
energin s vert s 
dietos ir 

sportuokite

TIENS „Nutri-Shape“ 
maisto papildus

derinkite su sveika 

mityba ir sportu

Išlaikykite gytą 
formą ir toliau
sportuodami bei

sveikai 
maitindamiesi.

Nutri-Shape Trim

Nutri-Shape Block

Nutri-Shape Burn

Nutri-Shape Trim

Nutri-Shape Block

Nutri-Shape Burn
+

Papildomai – kiti 
TIENS maisto 

papildai

Papildomai – kiti 
TIENS maisto 

papildai

3-jų etapų 
svorio reguliavimo programa



Maisto 
papildas

TIENS Nutri-
Shape Trim

TIENS Nutri-
Shape Block

TIENS Nutri-
Shape Burn

Aktyviojs
sudeda-
mosios

medžiagos

• gliukomananas
(iš leopardinio 
amorfofalo šaknies)
• cinkas

• chitingliukanas • kofeinas
• aviečių

ekstraktas
• chromas
• vitaminas K2

TIENS „Nutri-Shape“ svorio reguliavimo 

programos maisto papildai:



TIENS Nutri-Shape Trim

• cinko –
nepakeičiamo 
mikroelemento

Sud tyje yra:

• gliukomanano – natūralių 
tirpių maistinių skaidulų, kurios 
suteikia sotumo jausmą,

padeda sumažinti alk  ir 
kontroliuoti apetitą.



TIENS Nutri-Shape Trim
Gliukomananas, išgautas iš Azijoje augančio
leopardinio amorfofalo šaknies:

• Gliukomanano milteliai išbrinksta skystyje ir 
pavirsta  želės pavidalo masę. Tai sukelia

pilnumo jausmą ir sumažina alkio poj tį.

• Tai natūralus prebiotikas, maitinantis gerąsias žarnyno
bakterijas. Dėl to pagerėja persitaltika, 

virškinamojo trakto ir bendra organizmo būklė.

• Gliukomananas gali sulėtinti cholesterolio absorbciją
žarnyne ir tokiu būdu padėti išlaikyti tinkamą 
cholesterolio kiekį kraujyje. 

Europos maisto saugos tarnybos (EMST)

duomenimis, laikantis sumažintos energinės 
vertės dietos, gliukomananas gali padėti 
mažinti svor .



TIENS Nutri-Shape Trim
Cinkas:

• padeda palaikyti normalią angliavandenių ir riebalų rūgščių 
apykaitą,

• yra atsakingas už daugel  procesų, tokių 
kaip imuninės sistemos veikla ir hormonų 
gamyba.

Vartokite 2 kapsules Nutri-Shape

Trim 3 kartus per dieną 30 minučių
prieš valg  ir pajusite, kad norite 
mažiau valgyti nei prastai.

Atminkite: gliukomananas nedaro 

jokio poveikio svoriui, jei yra 

vartojamas ne prieš valg .



Šis maisto papildas yra skirtas:

• kasdieniam maistinių skaidulų kiekiui padidinti,
• riebalams surišti, kad organizmas kuo 

mažiau jų pasisavintų,
• normaliam cholesterolio kiekiui kraujyje užtikrinti.

TIENS Nutri-Shape Block

Sudėtyje yra 
chitingliukano –
natūralios augalinės 
kilmės skaidulinės 
medžiagos. Itin 
grynos formos 

(≥95%).



Sud tyje esantis chitingliukanas:

• nealergizuoja

• be GMO.

TIENS Nutri-Shape Block

Chitingliukanas yra natūralus 
polimeras, pagrindinė grybų ląstelių 

sienelių sudedamoji dalis.

Jis susideda iš chitino ir beta 

gliukano polimero skaidulų. 



• Chitingliukanas gali surišti iki 800 kartų daugiau 

riebalų nei pats sveria!

• Propaguojant sveiką mitybą, chitingliukanas padeda 

palaikyti lieknas k no linijas, mažindamas lipidų 
kaupimąsi audiniuose.

TIENS Nutri-Shape Block

Pripažintas kaip novatoriška 
riebalus surišanti medžiaga, 
padedanti kontroliuoti 

cholesterolio kiek  ir kūno 
linijas.



TIENS Nutri-Shape Block

Vartokite 2 kapsules 15 

minučių prieš pagrindin  
valg , užgerdami stikline 

vandens.

Atminkite:

b tina užgerti 
pakankamu kiekiu 

vandens.

Svarbu: perdozavimas 

nepadidina produkto 

efektyvumo, bet gali 

sukelti pašalin  poveik .



TIENS Nutri-Shape Burn

Tai veiksmingas maisto papildas, kuris:

• padeda pagerinti medžiagų apykaitą, 

sulėtindamas angliavandenių 
absorbciją (aviečių ekstraktas), 

• padeda palaikyti normalią cukraus 
koncentraciją kraujyje(chromas).



Aviečių ekstraktas iš retos ir labai vertinamos 

aviečių rūšies Rubus chingi (dar vadinamos Kinijos 

gervuoge), kuri itin plačiai naudojama kaip 

tradicinės priemonė nutukimui mažinti. 

TIENS Nutri-Shape Burn

Kofeinas suteikia energijos pagerindamas tam 

tikras psichines ir fizines savybes.

Chromas padeda užtikrinti normalų cukraus 
kiek  kraujyje bei pagerinti angliavandenių ir 
riebalų apykaitą.

Vitaminas K2 padeda palaikyti  normalią 
kaulų būklę ir kraujo krešėjimą.

Aminorūgštis taurinas padeda didinti fizin  
pajėgumą.



Vartokite užgerdami 
didele stikline 

vandens:

• 2 kapsules po 

pusryčių
• 1 kapsulę po 

pietų

TIENS Nutri-Shape Burn



TIENS Nutri-Shape svorio 
reguliamo programa gali:

padėti jaustis sotesniems 
(chitingliukanas, gliukomanas)

sumažina suvartojamų riebalų ir 
angliavanenių kiek

(gliukomanas, chitingliukanas, chromas,
cinkas)

stabilizuoja cukraus kiek  kraujyje 
(chromas)

padidina suvartojamų maistinių 
skaidulų kiek

(gliukomanas, chitingliukanas)

pagerina medžiagų apykaitą ir 
suteikia energijos (avietės, kofeinas).



Maisto 
papildas

TIENS Nutri-
Shape Trim

TIENS Nutri-
Shape Block

TIENS Nutri-
Shape Burn

Rekomenduo-
jama paros 
norma

6 kapsulės per 
dieną

6 kapsulės per 
dieną

3 kapsulės per 
dieną

Vartojimas • 2 kapsulės pusę 
valandos prieš 
pusryčius,

• 2 kapsulės pusę
valandos prieš 
pietus,

• 2 kapsules per 
pusę valandos 
prieš 
vakarienę.

• 2 kapsulės 15 
minučių prieš 
pagrindinį
valgymą.

• 2 kapsulės ryte 
iškart po 
pusryčių,

• 1 kapsulė dieną
iškart po pietų.

1-oje pakuot je yra / 1 m n. programai reikia:

Trim – 180 kapsulių / 1 pak.

Block – 30 kapsulių / 6 pak.

Burn – 90 kapsulių / 1 pak.

TIENS „Nutri-Shape“ svorio reguliavimo programos maisto papildai



Sumažintos energinės vertės dieta (1000 kcal)
ir „Nutri-Shape“ maisto papildai
Trim, Block, Burn

1 etapas
Svorio 

metimas
4 savaitės

2 etapas
Stabilizavi-

mas
4 savaitės

3 etapas
Išlaikymas
4 savaitės

TIENS „Nutri-Shape“ svorio reguliavimo programa
Super Calcium

Sveika mityba (1200-1500 kcal) ir TIENS 

„Nutri-Shape“ maisto papildai Trim, 

Block, Burn. Papildomai vartokite
TIENS maisto papildus Kardi, spiruliną, 

kalcį.

Vartokite tik TIENS Kardi, spiruliną
ir kalcį, kad išlaikytumėte 
pasiektą rezultatą.

Prieš programą: vartote TIENS sirupą FOS

organizmo valymui paskatinti.



TIENS „Nutri-Shape“ svorio reguliavimo programa

1 savaitę
prieš pradedant programą:

1 etapas
Svorio 

metimas
4 savaitės
2 etapas

Stabilizavi-
mas

4 savaitės

3 tapas
Išlaikymas
4 savaitės
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1. Valgykite saikingai ir reguliariai
(5 valgymai kas 3-4 valandas). 

Nepersivalgykite.

2. Kuo daigiau ir dažniau valgykite 
daržovių (spalvotų ir žalių lapinių) 

bei vaisių.

3. Valgykite grūdines kultūras, ypač 
pilno grūdo.

4. Gerkite 1-2 stiklines pieno
per dieną arba keiskite j

natūraliu jogurtu, kefyru, sūriu.

SVEIKOS MITYBOS PATARIMAI
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5. Mažiau vartokite mėsos
(ypač perdirbtų mėsos 

gaminių).  mitybą traukite žuv
(ypač riebią), ankštines 

daržoves ir kiaušinius. 
Pirmenybę teikite liesai, baltai 

mėsai. 

6. Venkite kepto maisto, 
daugiau virkite, gaminkite 

garuose.

7. Mažiau vartokite gyvulinės 
kilmės riebalų. Keiskite juos 

augaliniais aliejais (alyvuogių, 
rapsų, linų sėmenų).

SVEIKOS MITYBOS PATARIMAI
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8. Venkite cukraus, saldumynų 
ir saldintų sulčių, ypač gazuotų 

vaisvandenių. 

9. Venkite sūrių užkandžių ir 
greito maisto. Patiekalus 
gardinkite prieskoninėmis 

žolelėmis (rozmarinu, 
raudonėliu, čiobreliais, baziliku, 

ciberžole, česnaku, imbieru, 
cinamonu), rinkitės sveikus 

užkandžius (riešutus, džiovintas 
daržoves). 

10. Gerkite mažiausiai 1,5 l 
vandens per dieną. Venkite 

alkoholio.

SVEIKOS MITYBOS PATARIMAI



Kiekvieną dieną būkite 
fiziškai aktyvus.

AUKSIN  SVEIKO GYVENIMO B DO TAISYKL

Reguliarūs fiziniai 
pratimai turėtų tapti 
jūsų kasdienyb s 
dalimi.
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Pakeiskite savo 
gyvenimą

su
TIENS „Nutri-Shape“ svorio 

reguliavimo programa!

Numeskite svorio
ir pradėkite laikytis

sveiko 
gyvenimo b do


