
3 maisto papildai,

kuriuos verta vartoti 

kiekvieną dieną



TIENS VISION su mėlynių ir ožerškio uogų (goji) ekstraktais

 Stiprina regėjimą

 Mažina akių nuovargį

 Mažina nemalonius akių 
pojūčius, paraudimą ir 
sausumą

 Palaiko normalų regėjimą

 Padeda saugoti akis nuo 
pokyčių, susijusių su 
senėjimu



TIENS VISION su mėlynių ir ožerškio uogų (goji) ekstraktais

Veikliosios medžiagos

 Dygliuotojo ožerškio uogų 
ekstraktas

 Mėlynių ekstraktas

 Serenčių ekstraktas

 Zeaksantinas



TIENS VISION su mėlynių ir ožerškio uogų (goji) ekstraktais

• Dygliuotojo ožerškio uogos buvo aprašytos jau senovės 
medicinos enciklopedijoje „Materia Medica": saldoko 
skonio, maitina kepenis ir inkstus, turi drėkinamųjų 
savybių, stimuliuoja kraujotaką. Tradicinėje kinų 
medicinoje šios uogos buvo naudojamos gydyti prastą 
regėjimą, kurį sukelia kraujo trūkumas kepenyse, t. y. 
vadinamąsias „skraidančias museles“, akių sausumą, 
ašarojimą, vištakumą.  

• Sudėtyje yra daug zeaksantino – itin veiksmingo 
antioksidanto. 

• Taip pat gausu maistingųjų medžiagų:  
• - beta karoteno
• - vitaminų E, C, B1, D 
• - laisvųjų amino rūgščių, linoleno rūgščių, geležies, 

kalio, kalcio, cinko. 
• Dėl savo puikių maitinamųjų savybių, ožerškio uogos 

senovės Kinijoje buvo naudojamos kaip viena geriausių 
senėjimą lėtinančių priemonių, gerinančių kepenų ir 
inkstų veiklą. 

Dygliuotojo ožerškio uogos



Mėlynės

• Mėlynių uogose gausu antocianinų, flavonoidų. 
Jos yra paplitusios Šiaurės Amerikoje ir 
Europoje. Švelnaus skonio. 

• Sudėtyje gausu maistingųjų medžiagų, vitamino 
C, E, antocianinų, kalio, geležies, cinko, 
mangano. 

•
Skirtingai nuo kitų antioksidantų, antocianinai
gali perkirsti kraujo-smegenų barjerą ir ženkliai 
apsaugoti kaukolės nervą.

TIENS VISION su mėlynių ir ožerškio uogų (goji) ekstraktais



Japonų mokslininkas Nakagawa nustatė, kad mėlynėse esantys 
antocianinai gali pagerinti rodopsino regeneraciją tinklainėje.

Be to, gali padėti:

 gydyti įvairias akių ligas, miopiją, vištakumą
 pašalinti laisvuosius radikalus, lėtinti senėjimą
 gerinti mikrocirculiaciją
 gerinti atmintį, miego kokybę
 Apsaugoti nuo širdies ir kraujagyslių ligų, veiksmingai reguliuoti kraujo 

spaudimą 

TIENS VISION su mėlynių ir ožerškio uogų (goji) ekstraktais



„Materia Medica“ žinyne serenčiai aprašyti kaip 
kartus ir šaltas augalas. Senovės Kinijoje jie buvo 
naudojami kaip detoksikacijos, sterilizacijos ir 
priešuždegiminė priemonė.

Zeaksantino ir liuteino vaidmuo: 
 saugo nuo geltonosios dėmės degeneracijos, 

kuri atsiranda dėl senėjimo
 saugo nuo kataraktos
 saugo nuo pigmentinio retinito, aklumo
 saugo tinklainę nuo ultravioletinių spindulių žalos 

Serenčiai taip pat padeda saugoti nuo 
aterosklerozės, pasižymi raminamuoju poveikiu, 
gerina miegą, padeda gydyti uždegimą ir žaizdas.

Didieji serenčiai

TIENS VISION su mėlynių ir ožerškio uogų (goji) ekstraktais



TIENS VISION REKOMENDUOJAMA:

• Žmonėms, kurie nori apsaugoti savo regėjimą 
ir sumažinti akių nuovargį.

• Visiems, kas nori apsaugoti savo akis nuo 
pokyčių, susijusių su senėjimo procesais.

• Žmonėms, kurie patiria nemalonius pojūčius, 
pvz., akių paraudimą ir sausumą.

• Daug dirbantiems kompiuteriu ir žiūrintiems 
televizorių.

• Daug skaitantiems žmonėms.



TIENS VISION SUDĖTIS

Veikliosios medžiagos 1 tabletėje):

Dygliuotojo ožerškio ekstraktas 100 mg (40% polisacharidų)

Mėlynių ekstraktas 50 mg (2,5% antocianinų)

Serenčių ekstraktas 10 mg (20% liuteino ir

1% zeaksantino)

2 mg liuteino

0,1 mg zeaksantino

Cinkas 10 mg

Vitaminas E 12 mg

Zeaksantinas 5% 18 mg (0,9 mg zeaksantino)

Beta karotenas 20% 10 mg (2 mg beta karoteno)

Varis 1 mg

Vitaminas B2 1,4 mg

Selenas 0,055 mg

Vartojimas: vartoti 1 tabletę per dieną

Kiekis: 30 tablečių pakuotėje



TIENS VISION

TIENS FIZZY

TIENS FLEXI



TIENS FLEXI su gliukozaminu ir pievagrybių ekstraktu 

• Lankstūs, sveiki sąnariai

• Padeda išlaikyti aktyvų gyvenimo 
būdą bet kuriame amžiaus 
tarpsnyje

• Padeda atgauti sąnarių 
lankstumą

• Saugo ir padeda palaikyti 
normalią sąnarių kremzlių 
struktūrą 

• Mažina nemalonius sąnarių 
pojūčius, atsirandančius dėl 
amžiaus ar atliekamo darbo

• Pasižymi uždegimą slopinamuoju 
poveikiu



Veikliosios medžiagos

 Gliukozaminas

 Migdoliniai pievagrybiai

 Ciberžolė

 Gulsčiasis inkaruotis

TIENS FLEXI su gliukozaminu ir pievagrybių ekstraktu 



Gliukozaminas 

Atkuria sąnarių struktūrą, atlieka svarbų vaidmenį 
proteoglikano sintezėje, drėkina sąnarinę ertmę.

(1) mažina artrito keliamą skausmą, sąstingį ir patinimą
(2) stiprina kremzlės struktūrą, saugo nuo sąnarių 
disfunkcijos

TIENS FLEXI su gliukozaminu ir pievagrybių ekstraktu 



Migdoliniai pievagrybiai

• Juose gausu vitaminų ir mineralinių medžiagų 

• Sudėtyje yra kalio, fosforo, magnio, kalcio, 
geležies

• Aprūpina kaulus ir sąnarius mineralinėmis 
medžiagomis

• Pasižymi uždegimą slopinamuoju poveikiu

TIENS FLEXI su gliukozaminu ir pievagrybių ekstraktu 



Gulsčiasis inkaruotis

• Medicininiais tikslais naudojamos gulsčiojo 
inkaruočio šaknys. Jų sudėtyje yra fenolio
rūgščių, betasisterolio gliukozido. 

• Panašus poveikis kaip ir nesteroidinių 
uždegimą slopinančių preparatų.

• Palaiko sąnarių, sausgyslių ir raiščių sveikatą.

TIENS FLEXI su gliukozaminu ir pievagrybių ekstraktu 



Ciberžolė

Priklauso imbierinių augalų šeimai. Ciberžolės 
šaknys plačiai naudojamos Azijos šalių patiekalams 
pagardinti. Kartoko, aštroko skonio. Pasiekia blužnies 
ir kepenų kanalus. Blužnis atsako už medžiagų 
„transportavimą“, o kepenys – už poveikio 
sustiprinimą. Ciberžolė gerina Či energiją ir 
kraujotaką, reguliuoja menstruacijų ciklą bei mažina 
su jomis susijusį skausmą.

Ciberžolė ilgą laiką naudojama tradicinėje kinų ir 
Tibeto medicinoje sumušimams, reumatiniam 
skausmui gydyti. 

Veiklioji medžiaga gaminama iš šaknų ekstrakto, 
kuriame gausu kurkumino. 

Turi uždegimą slopinamųjų ir antioksidacinių savybių.

TIENS FLEXI su gliukozaminu ir pievagrybių ekstraktu 



TIENS FLEXI REKOMENDUOJAMA:

• Žmonėms, kurie patiria su sąnariais 
susijusias sveikatos problemas.

• Sunkų fizinį darbą dirbantiems 
žmonėms, kuriems reikia papildomai 
saugoti sąnarius ir raumenis.

• Aktyvų gyvenimą propaguojantiems ir 
reguliariai sportuojantiems žmonėms.

• Žmonėms, kurie nori išvengti su 
amžiumi susijusių sveikatos problemų, 
pvz., sąnarių sąstingio, ir propaguoti 
aktyvų gyvenimo būdą.



TIENS FLEXI SUDĖTIS

Veikliosios medžiago (1 tabletėje):

Gliukozaminas (augalinis) 250 mg

Chondroitinas (jūrinis) 100 mg

Migdolinio pievagrybio ekstraktas 5:1 50 mg

Ciberžolė (95% kurkumino) 50 mg

Gulsčiojo inkaruočio ekstraktas 10:1 50 mg 

Hialurono rūgštis 5 mg

Vartojimas: vartoti 2 tabletes per dieną

Kiekis: 60 tablečių



TIENS VISION

TIENS FIZZY

TIENS FLEXI



TIENS FIZZY su magniu ir bazilikų ekstraktu

Magnis

• Mažina nuovargį

• Suteikia energijos

• Padeda palaikyti:

 normalią nervinė sistemos veiklą

 normalią raumenų funkciją

 normalią kaulų ir dantų būklę 

 normalią medžiagų apykaitą

 normalią širdies ir kraujagyslių sistemos 
veiklą



Veikliosios medžiagos

 Magnio karbonatas

 Kalio karbonatas

 Magnio oksidas

 Burokėlių ekstraktas

 Bazilikų ekstraktas

TIENS FIZZY su magniu ir bazilikų ekstraktu



Magnis

Magnis – labai svarbus žmogaus organizmo 
makroelementas. Žmogaus organizme jo yra apie 
20-30 g. 70 % magnio yra deriniuose su kalciu ir 
fosforu. 25 % yra deriniuose su baltymais 
minkštuosiuose audiniuose ir organizmo 
skysčiuose. Magnis gali suaktyvinti apie 300 
fermentų žmogaus organizme. Jis yra svarbus 
palaikant žmogaus aktyvumą.

(1) Padeda palaikyti medžiagų apykaitą ląstelėse, 
dalyvauja įvairiuose procesuose, pvz., gliukozės, 
baltymų susidaryme  ir pan.
(2) Palaiko osmosinį spaudimą ir rūgščių 
pusiausvyrą ląstelėse
(3) Svarbus normaliai nervų sistemos veiklai 
palaikyti

TIENS FIZZY su magniu ir bazilikų ekstraktu



Burokėliai

• Šiuo metu labai paplitusi daržovė, kilusi iš Viduržemio 
jūros regiono. Dažniausiai naudojami šakniavaisiai. 

• Burokėliuose yra raudonojo pigmento, betaino, 
cholino, oleanolio rūgšties, gliukozės, sukrozės, 
fruktozės, pektino, zeaksantino, amino rūgščių, 
vandenyje tirpių vitaminų, skaidulų ir t.t. 

• Gali praplėsti kraujo indus, padeda mažinti 
mažakraujystę ir hipoksiją bei aukštą kraujospūdį.

• Padeda atgauti energiją, stiprina ištvermingumą.

• Sudėtyje esantis pektinas padeda gydyti skrandžio 
opą.

• Folio rūgštis padeda kovoti su anemija, apsaugoti nuo 
apsigimimų.

TIENS FIZZY su magniu ir bazilikų ekstraktu



Saldusis bazilikas

• Daugelyje šalių naudojamas medicininiais 
tikslais. 

• Indijoje naudojamas palengvinti dujų 
kaupimąsi organizme. Tolimųjų Rytų šalyse, 
Afrikoje naudojamas nuo virškinamojo trakto 
parazitų, o JAV – nuo galvos skausmo. 

• Baziliko lapuose gausu eterinių aliejų ir 
flavonoidų. 

• Bazilikas – puikus magnio šaltinis.

TIENS FIZZY su magniu ir bazilikų ekstraktu



• „Fizzy“ angliškai reiškia putojantis, 
šnypščiantis 

• Tai greitai vandenyje tirpstančios 
tabletės, kurių forma užtikrina efektyvų 
veikliųjų medžiagų įsisavinimą ir 
efektyvų  poveikį.

• Greitai atkuria magnio lygį organizme ir 
suteikia energijos.

TIENS FIZZY su magniu ir bazilikų ekstraktu



TIENS FIZZY REKOMENDUOJAMA

• Žmonėms, kuriems trūksta magnio.

• Vartojantiems kavą, arbatą arba kitus 
kofeino turinčius gėrimus.

• Stresą patiriantiems žmonėms.

• Aktyvų gyvenimo būdą 
propaguojantiems ir intensyviai 
sportuojantiems žmonėms.

• Žmonėms, kenčiantiems nuo mėšlungio.



TIENS FIZZY SUDĖTIS

Veikliosios medžiagos (1 šnypščiojoje tabletė):

Magnio karbonatas 1200 mg (300 mg Mg –

80% RMV*)

Kalio bikarbonatas 960 mg  (374 mg  K –

19% RMV)

Magnio oksidas 133 mg (80 mg Mg –

21% RMV)

Burokėlių ekstraktas 40 mg

Bazilikų ekstraktas 25 mg

Vitaminas B2 1,4 mg (100% RMV)

Vartojimas: 1 tabletė per dieną
Kiekis: 14 tirpių tablečių

* RMV – referencinė maistinė vertė



TIENS VISION, FLEXI, FIZZY

Puikus regėjimas

Aktyvus gyvenimo būdas

Energija


