
AKTYVUS ir SVEIKAS

GYVENIMAS su TIENS „FIZZY“



Ar dažnai jaučiatės mieguisti?

Nustokite jausti nuovargį ir 
padidinkite savo energingumą!

Jums gali padėti magnis!



MAGNIS
• Nepaisant to, kad magnis yra vienas iš esminių 

mineralų, manoma, kad net trečdaliui žmonių jo 
trūksta.

• Magnio yra daugybėje maisto produktų, tačiau dėl 
nualinto dirvožemio ir prasto pasisavinimo su maistu 
gaunamas nepakankamas magnio kiekis.  

• Dėl to vis daugiau žmonių nusprendžia papildomai 
vartoti magnį - ir tai yra sveikintina, nes šis 
mikroelementas yra atsakingas už daugiau kaip 300 
skirtingų biocheminių reakcijų organizme!

• Organizmui reikia gana nemažo kiekio magnio, kuris 
priskiriamas makro mineralų grupei. 



MAGNIO POVEIKIS

Magnis yra kofaktorius fermentų sistemose, 
reguliuojančiose įvairias biochemines reakcijas 
organizme, įskaitant:
• kaulų vystymąsi ir priežiūrą;
• raumenų, nervų funkciją ir širdies bei kraujagyslių 

būklę;
• kalcio balanso reguliavimą;
• raumenų ir kraujagyslių atsipalaidavimą 
• energijos gamybą;
• baltymų sintezę;
• gliukozės kiekio kraujyje kontrolę;
• kraujospūdžio reguliavimą;
• DNR sintezę.



TIENS „FIZZY“ – TRIGUBAS MAGNIS SU 
BAZILIKO EKSTRAKTU

Efektyvus įsisavinimas

Greitas poveikis

Inovatyvi formulė, kurios pagrindą sudaro augaliniai ekstraktai ir  3 natūralios
lengvai įsisavinamos magnio formos:

- magnio karbonatas 
- magnio oksidas
- saldžiųjų bazilikų ekstraktas.

• „Fizzy“ anglų kalba reiškia „putojantis“, „šnypščiantis“. 

• TIENS „Fizzy“ - tai greitai vandenyje tirpstančios tabletės, kurių 
forma užtikrina efektyvų veikliųjų medžiagų įsisavinimą ir greitą 
poveikį.



Raudonųjų burokėlių 
ekstraktas
(Beta vulgaris rubra)

Kalis

Vitaminas B2Saldžiųjų bazilikų 
ekstraktas
(Ocimum
basilicum)

Magnio oksidas

Magnio karbonatas

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS



RAUDONIEJI BUROKĖLIAI

• Ši populiari jau buvo žinoma romėnų laikais ir 
dažniausiai naudojama kaip... afrodiziakas.

• Pasirodo, burokėliuose esantys nitratai pavirsta į azoto 
oksidus, kurie plečia kraujagysles ir pagerina kraujo 
tekėjimą į lytinius organus.

• Tai gausus fitocheminių medžiagų šaltinis, į kurį įeina 
mineralai, tokie kaip kalis, natris ir magnis, vitaminai C, 
folatai, karotinoidai. Taip pat burokėliuose gausu 
antioksidantų, tokių kaip fenolio rūgštys ir flavonoidai.

• Raudonieji burokėliai yra unikalūs dėl juose esančios 
didelės betaino koncentracijos.



RAUDONIEJI BUROKĖLIAI ir BETAINAS

• Betainas – amino rūgštis, kurios pavadinimas kilo ją  
atradus cukriniuose runkeliuose (Beta vulgaris). Betaino 
taip pat yra ir kituose augaluose. 

• Betainas yra biologiškai aktyvus junginys, susijęs su 
daugeliu organizmo funkcijų, pvz., kepenų funkcija, 
ląstelių reprodukcija, karnitino biosinteze. 

• Padidėjusi homocisteino koncentracija kraujo plazmoje 
laikoma rizikos faktoriumi, skatinančiu periferinės 
kraujotakos sutrikimus. Betainas prisideda prie 
normalaus homocisteino metabolizmo.



SALDUSIS BAZILIKAS

• Saldieji bazilikai, kilę iš Azijos, tradiciškai naudojami 
virtuvėje dėl savo aromatinio kvapo, skonio ir natūralių 
naudingų komponentų.

• Juose gausu flavonoidų ir lakiųjų aliejų. Tai vienas iš 
turtingiausių magnio šaltinių.

Saldžiųjų bazilikų poveikis:

 tradiciškai naudojami siekiant palengvinti virškinimą;

 skatina atsipalaidavimą;

 padėdami palaikyti normalią kraujotaką, apsaugo nervų 
ląsteles ir stimuliuoja atmintį.



KALIS

• Kalis yra vienas iš svarbiausių makro mineralų, reikalingų 
žmogaus organizmo pagrindiniams procesams palaikyti. 

• Kalis padeda palaikyti normalią nervinės sistemos veiklą. 
Kartu su natriu jis vaidina svarbų vaidmenį aktyvinant 
nervų impulsus, reguliuojant raumenų susitraukimus, 
širdies plakimą ir daugelį kitų procesų.

• Kalio kiekis gali turėti įtakos nervų signalams ir dėl to 
manoma, kad jis padeda palaikyti normalią raumenų 
veiklą.

• Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį, pašalindamas 
natrio perteklių. Didelis natrio kiekis gali padidinti 
kraujospūdį, ypač žmonėms, kurių kraujospūdis jau yra 
aukštas. 



VITAMINAS B2
Vitaminas B2 arba riboflavinas yra vienas iš aštuonių B 
grupės vitaminų, būtinų žmonių sveikatai:

• jis reikalingas augimui, reprodukcijai ir bendrajai sveikatai 
palaikyti

• padeda suskaidyti baltymus, riebalus ir angliavandenius 
bei įsisavinti maistines medžiagas 

• vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį gaminant organizmo 
energiją bei mažinant nuovargį

• padeda užtikrinti geležies apykaitą

• palaiko sveiką odą ir gleivinę

• skatina raudonųjų kraujo kūnelių gamybą.



• mažina nuovargį (magnis, saldusis bazilikas)
• suteikia energijos (magnis, kalis, vitaminas B2)
• palaiko nervinę sistemą (magnis, kalis, vitaminas B2)
• padeda palaikyti normalią raumenų funkciją (magnis, 

kalis)
• padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę (magnis)
• padeda palaikyti normalią širdies veiklą (magnis, kalis, 

burokėliai)
• padeda palaikyti kraujotakos sistemos veiklą ir optimalų 

protinį aktyvumą (magnis, saldusis bazilikas, burokėliai)
• padeda palaikyti normalų kraujo spaudimą (kalis)

TIENS „FIZZY“ POVEIKIS:



REKOMENDUOJAMA:

• Žmonėms, kurie kenčia nuo magnio trūkumo.

• Vartojantiems kavą, arbatą arba kitus kofeino 
turinčius gėrimus.

• Stresą patiriantiems žmonėms.

• Aktyvų gyvenimo būdą propaguojantiems ir 
intensyviai sportuojantiems žmonėms.

• Žmonėms, kenčiantiems nuo mėšlungio.



VARTOJIMAS

14 šnypščiųjų tablečių

Rekomenduojama paros 

norma

Kiekis

1 tabletę per dieną ištirpinkite 
stiklinėje vandens



AKTYVIOS SUDEDAMOSIOS DALYS

1 tirpioje tabletėje:

Magnio karbonatas 1200 mg (300 mg Mg – 80 % RMV)

Kalio hidrokarbonatas 960 mg  (374 mg of K – 19 % RMV)

Magnio oksidas 133 mg (80 mg of Mg – 21 % RMV)

Raudonųjų burokėlių ekstraktas 40 mg

Bazilikų ekstraktas 25 mg

Vitaminas B2 1,4 mg (100 % RMV)



PAJUSK
JĖGĄ

su
TIENS 

„FIZZY“!


