
TIENS „Beauty Duo“ 

Maisto papildas su nakvišų aliejumi, chlorelės milteliais, žaliosios arbatos ekstraktu, 

vitaminais, tokiais kaip vitaminas C, E, B6, biotinu ir mineralais, tokiais kaip cinkas ir varis. 

 

Maisto papildo sudedamosios dalys padeda palaikyti normalią plaukų ir odos būklę (vitaminas C, 

cinkas, biotinas, varis), padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos (vitaminas C, vitaminas 

E, cinkas, varis). Taip pat padeda palaikyti normalų vaisingumą ir reprodukciją (cinkas) ir reguliuoti 

hormonų aktyvumą (vitaminas B6). Nakvišų aliejaus sudėtyje yra gama linoleno rūgšties, kuri 

reikalinga prostaglandinų – hormonų, susijusių su organizmo metabolinėmis funkcijomis, sintezei. 

 

Grynasis kiekis: 18,66 g (30 kapsulių x 0,62 g) 

Vartojimas: vartoti 2 kapsules per dieną valgio metu. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros 

dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu laikytis sveiko 

gyvenimo būdo, įvairios ir subalansuotos mitybos.  

 

                        Medžiagos, turinčios mitybinį ir / ar fiziologinį poveikį: 

 2 kapsulėse yra 

(rekomenduojama paros dozė): 

RMV* 

Nakvišų aliejus, kuriame: 

- gama linoleno rūgšties 

630 mg 

56,70 mg 

- 

- 

Chlorelės milteliai 200 mg - 

Vitaminas C 80 mg 100 % 

Vitaminas E 12 mg 100 % 

Žaliosios arbatos ekstraktas, 

kuriame: 

- polifenolų 

10 mg 

 

4 mg 

- 

 

- 

Cinkas 10 mg 100 % 

 

Vitaminas B6 1,4 mg 100 % 

Varis 1,0 mg 100 % 

Biotinas 50 µg 100 % 

RMV* – referencinė maistinė vertė. 

Sudedamosios dalys: dvimetės nakvišos (Oenothera biennis L.) sėklų aliejus (9 % gama linoleno 

rūgšties); kapsulės apvalkalas – hidroksipropilmetilceliuliozė; chlorelės (Chlorella vulgaris) 

milteliai; L-askorbo rūgštis; lipnumą reguliuojančios medžiagos: riebalų rūgščių magnio druskos, 

silicio dioksidas; cinko oksidas; DL-alfa- tokoferolis; piridoksino hidrochloridas; vario gliukonatas; 

kininio arbatmedžio (Camellia sinensis) lapų ekstraktas (40 % polifenolų); kapsulės dažiklis – 

titano dioksidas, chlorofilų ir chlorofilinų vario kompleksai; D-biotinas. 

 

Įspėjimas: nerekomenduojama asmenims, kurie yra alergiški bet kuriai papildo sudedamajai 

medžiagai.  



Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, sausoje ir vėsioje patalpoje. 

Partija / Geriausias iki: galiojimo datą ir partiją žr. ant pakuotės. 

Platintojas: UAB „Korporacija Tjanši”, Eišiškių pl. 8A, Vilnius, LT02184, Lietuva. 

 

 

 

 

 

  


