
TIENS 
kramtomosios tabletės

„ Multi-Fiber “
su vitaminu D3

Sveikas virškinimas 

ir stiprus imunitetas!



Visuotinė sveikatos krizė

„Pasakyk, ką valgai, ir aš 

pasakysiu, kas tu”

Šiuolaikiniame gyvenime viskas vyksta 

pernelyg greitai. 

Mums trūksta laiko reguliariai ir ramiai 

pavalgyti, todėl renkamės greitąjį 

nepilnavertį maistą arba persivalgome. 

Stresas, fizinio aktyvumo stoka, antsvoris, –

vieną dieną tai sukelia sveikatos problemas.



Visuotinė sveikatos krizė

Įtemptas gyvenimo būdas, netinkami 

valgymo įpročiai ir antsvoris sukelia 

vadinamąsias pasaulines ligas, įskaitant 

nutukimą, širdies ligas ir hipertenziją, 

diabetą ir žarnyno ligas, tokias kaip lėtinis 

žarnyno uždegimas.

Šios ligos silpnina jūsų 

imunitetą



Antsvoris ir nutukimas - pasaulinė sveikatos krizė

Keletas Pasaulio Sveikatos organizacijos
domenų:

✓ 2016 m. 39 % pasaulio suaugusių gyventojų 
turėjo antsvorio ir 13 % buvo nutukę.

✓ Sparčiai auga skaičius 5–19 metų vaikų ir 
paauglių, turinčių antsvorio ar nutukimą.

✓ 2016 m. 18 % mergaičių ir 19 % berniukų 
turėjo antsvorio, o 6 % mergaičių ir 8 % 
berniukų buvo nutukę.

✓ Nutukimas visame pasaulyje nuo 1975 m. 
padidėjo beveik 3 kartus ir šiuo metu yra 
daugiau nutukusių nei per mažo svorio 
žmonių.

✓ Antsvoris ir nutukimas pasireiškia, kai 
suvartojate daugiau kalorijų, nei sudeginate 
kasdien dirbdami ir sportuodami.



Kaip prasideda nutukimas ir ką jis sukelia?

✓ Nepilnavertis maistas ir 

persivalgymas (greitas 

maistas).

✓ Fizinio aktyvumo trūkumas ir 

sėslus gyvenimo būdas

✓ Genetiniai ir aplinkos 

veiksniai.

✓ Vaistai ir tam tikros ligos, 

pvz., endokrininiai sutrikimai.

✓ Edukacinės informacijos 

trūkumas

Širdies-kraujagyslių

ligos ir insultas

Hipertenzija

Padidėjęs 

cholesterolio kiekis

Suriebėjusios 

kepenys

2-ojo tipo 

diabetas

Osteochondrozė

Tam tikro 

vėžio rūšys

Disbiozė



Ryšys tarp žarnyno sveikatos ir organizmo imuniteto 

Daugiau nei prieš 2000 metų Hipokratas pasakė, kad

visos ligos prasideda žarnyne.

Tik dabar pradedame atrasti daugybę būdų, kaip

sveikas ar nesveikas žarnynas gali paveikti mūsų 

imuninę sistemą.

Mūsų žarnyne, padengtame plonu gleivinės sluoksniu, 

yra daug milijonų naudingų ir kenksmingų bakterijų.

Vyraujančios gerosios bakterijos užtikrina sveikatą ir 

užkerta kelią žarnyno infekcijoms.

Mūsų žarnyno mikrofloros pusiausvyra ir

žarnyno gleivinės vientisumas sudaro imuniteto 

esmę.



Disbiozė – žarnyno mikrofloros disbalansas

Kas atsitinka, kai jūsų žarnyno mikroflora patiria 

stresą ir blogosios žarnyno bakterijos perima 

kontrolę?

Žarnyno bakterijos, tiek geros, tiek blogos, sugeba

prisitaikyti prie aplinkos, kurioje yra.

Jei netinkamai maitinamės, persivalgome, vartojame 

per daug vaistų, pavyzdžiui, antibiotikų, trikdome šią 

trapią aplinką.

Kai taip atsitinka, ligų sukėlėjai iškart persikelia ir 

bando užpildyti spragą, dėl kurios atsiranda disbiozė -

žarnyno mikrofloros disbalansas.

Lėtinė disbiozė sukelia daug rimtų ligų.



Kas gali nutikti, sutrikus žarnyno mikrofloros balansui?

Kepenys:

autoimuninės kepenų ligos, 

kepenų suriebėjimas
Kaulai:

osteoporozė

Kasa: 

atsparumas insulinui, 2-ojo tipo 

diabetas, nutukimas

Žarnyno sveikata:

viduriavimas, vidurių 

užkietėjimas ir nevirškinimas

Žarnyno gleivinės imunitetas:

lėtinis žarnyno uždegimas

Nervinė sistema: 

depresija, Alzheimerio liga

Imuninė sistema: 

imuniteto susilpnėjimas, 

alergijois

Kita: 

nuovargis, šiurkšti oda, aknė

Disbiozė



Kadangi mūsų žarnyno mikrofloros pusiausvyra daro 

įtaką mūsų imuninės sistemos pusiausvyrai, išaugę 

patogenai gali sukelti žarnyno uždegimą, vadinamąjį 

„kiaurą“ žarnyną.

Taip atsitinka, kai kenksmingos bakterijos gamina 

endotoksinus, kurie per jūsų žarnos gleivinę patenka į 

kraują.

Jūsų imuninė sistema atakuoja šiuos endotoksinus, o tai 

sukelia lėtinį žarnyno uždegimą.

Lėtinis žarnyno uždegimas (pralaidus, „kiauras“ žarnynas) 

gali sukelti tokias ligas kaip diabetas, depresija, kepenų 

suriebėjimas ir netgi vėžys.

Lėtinis žarnyno uždegimas



Prebiotikai ir žarnyno sveikata

1. Prebiotikai, patekę į plonąjį 

žarnyną, nėra įsisavinami. 

2. Prebiotikai tampa

probiotinių bakterijų maistu ir skatina

jų augimą fermentacijos būdu.

3. Probiotinių bakterijų dauginimasis

gerina žarnyno medžiagų apykaitą

ir padeda sustiprinti imunitetą.

Žarnyno mikrofloros pusiausvyra yra normalios žarnyno funkcijos pagrindas.

Probiotinės naudingosios bakterijos turėtų būti pagrindinis šios mikroekologinės

pusiausvyros veiksnys.

Subalansuota mityba su pakankamas kiekis prebiotinių maistinių skaidulų ir kitų 

maistingųjų medžiagų (nepamirškite ir maisto papildų) yra pagrindas to, kad probiotinės

bakterijos taptų dominuojančiomis.



Kas yra maistinės skaidulos?

Maistinės skaidulos yra augaliniai, nevirškinami 

angliavandeniai, tokie kaip celiuliozė, pektinai, ligninai ar 

augalinės dervos.

Skirtingai nuo kitų angliavandenių (tokių kaip cukrus ir 

krakmolas), maistinės skaidulos nevirškinamos plonojoje 

žarnoje, todėl jos pasiekia storąjį žarnyną.

Maistinės skaidulos skirstomos į dvi plačias kategorijas:

• Netirpios skaidulos, veikiančios kaip „šluota“, valančios 

toksiškas gaubtinės žarnos atliekas. Jos taip pat sukelia pilnumo 

pojūtį, kuris padeda ilgiau jaustis sotiems ir mažiau valgyti.

• Klampios tirpios skaidulos nesuvirškintos patenka į storąją žarną 

ir skatina naudingųjų bakterijų dauginimąsi.

• Jos suriša ir pašalina riebalų perteklių, padeda sumažinti 

cholesterolio kiekį ir reguliuoja cukraus kiekį organizme.



Kokia maistinių skaidulų nauda sveikatai?

✓ Gerina žarnyno peristaltiką;

✓ Slopina blogųjų bakterijų dauginimąsi;

✓ Skatina kalcio ir magnio absorbciją ir 

poveikį;

✓ Sumažina trigliceridų ir blogojo 

cholesterolio kiekį;

✓ Skatina sotumo pojūtį;

✓ Padeda reguliuoti cukraus kiekį 

organizme;

✓ Mažina toksinų kiekį kepenyse;

✓ Padeda pašalinti  toksinus.

Poveikis Nauda sveikatai

✓ Mažina vidurių užkietėjimą;

✓ Apsaugo nuo žarnyno uždegimo ir 

viduriavimo;

✓ Padeda užtikrinti kaulų sveikatą ir 

apsaugoti nuo osteoporozės;

✓ Mažina aterosklerozę ir apsaugo nuo 

širdies ir kraujagyslių ligų bei insulto;

✓ Padeda kontroliuoti svorį;

✓ Apsaugo nuo 2-ojo tipo diabeto;

✓ Saugo kepenis ir padeda apsaugoti nuo 

suriebėjusių kepenų ligos;

✓ Padeda išvengti storosios žarnos vėžio.



Kiek rekomenduojama suvartoti maistinių skaidulų per 

parą?

• PSO tyrimais patvirtina, kad daugiau nei 25 g 

skaidulų per dieną teikia didelę naudą sveikatai.

• Raktas slypi viename žodyje: augalai. Gyvūninės 

kilmės maiste nėra maistinių skaidulų.

• Užkandžius pakeiskite šviežiais vaisiais ar 

sultimis. Obuolyje yra apie 5 g skaidulų.

• Rinkitės pilno grūdo duoną, rupius makaronus, 

daug skaidulų turinčius pusryčių dribsnius.

• Vartokite daug skaidulų turinčių maisto papildų, 

tokių kaip TIENS „Multi-Fiber“.



Sveikas virškinimas ir stiprus imunitetas 

su TIENS „Multi-Fiber“

Miško uogų skonio kramtomosios tabletės, 

turinčios daug maistinių skaidulų*, vitamino 

D3 ir natūralaus vitamino C. Su augalinių 

skaidulų mišiniu (izomaltooligosacharidai, 

obuolių pektinai ir avižų beta gliukanai), 

gudobelės ir malpigijos uogomis. Su 

saldikliais ksilitoliu ir stevija bei natūraliu 

dažikliu iš burokėlių.

*5,44 g (> 56 % produkto sudėties) 

rekomenduojamo paros maistinių skaidulų kiekio.



TIENS „Multi-Fiber“ privalumai 

6 augalinių 

skaidulų mišinys 

padeda pagerinti ir 

užtikrinti žarnyno 

sveikatą

Didelis kiekis 

vitamino D3, 

gudobelių ir 

malpigijų uogos, 

kuriose gausu

natūralaus vitamino C 

ir antioksidantų, 

stiprina imunitetą.

Miško uogų skonio, 

natūraliai saldintos 

kramtomosios 

tabletės pasižymi 

puikiu skoniu.



6 rūšių maistinių skaidulų mišinys

Morkų skaidulos:

• naudingos jūsų akims

• mažina kraujo spaudimą

Akacijos guma:

• mažina cholesterolio kiekį

• reguliuoja cukraus kiekį

Polidekstrozė:

• skatina peristaltiką

• saugo nuo vidurių 

užkietėjimo
Obuolių pektinai:

• padeda užtikrinti žarnyno sveikatą

• Padeda kovoti su nutukimu

Avižų skaidulos:

• reguliuoja kraujo lipidų kiekį

• mažina cukraus kiekį kraujyje

Izomaltooligosacharidai

• žarnyno mikrofloros maisto šaltinis

• padeda absorbuoti mineralus



Izomaltooligosacharidų prebiotikai

Izomaltooligosacharidai yra trumpos grandinės 
angliavandenių mišinys. Tai natūralios augalinės 
maistinė skaidulos.

Jos daro teigiamą poveikį žmogaus virškinimo ir 
žarnyno sveikatai:
✓ veikia kaip prebiotikas, suteikiantis maisto 

žarnyno mikroflorai;
✓ veikia kaip natūraliai atsirandančios augalinės 

maistinės skaidulos.

Prebiotinis 

žarnyno 

mikrofloros

maistas



Avižų skaidulose gausu beta gliukanų

Avižos yra išskirtinai maistingas maistas, nes jose yra 
didelis kiekis  lipidų ir tirpių maistinių skaidulų.

Naudingos avižų maistinių skaidulų savybės:

✓ angliavandenių ir skaidulų šaltinis, įskaitant galingą 
skaidulą beta gliukaną,

✓ jose yra daugiau baltymų ir riebalų nei daugumoje 
kitų grūdų,

✓ gausu svarbių vitaminų (B komplekso, folatų), 
mineralų (Mn, P, Mg, Cu, F, Zn, Ca, K) ir 
antioksidantų, tokių kaip polifenoliai.

Beta gliukanas padeda sumažinti gliukozės ir 
cholesterolio kiekį kraujyje.

Mažina 

cholesterolio 

kiekį kraujyje



Obuolių pektinai

Pektinai yra vandenyje tirpios maistinės skaidulos, 
kurios, susimaišiusios su vandeniu, įgauna gelio 
konsistenciją.

Kaip maistinės skaidulos pektinai gali padėti 
palaikyti tinkamą žarnyno pusiausvyrą bei
užtikrinti sotumo jausmą.

Taip pat naudojami kaip švelni, bet veiksminga 
organizmo valymo priemonė. 

Pektinų vartojimas valgio metu padeda sumažinti 
gliukozės kiekį kraujyje po valgio.

Pektinai padeda užtikrinti normalų cholesterolio kiekį 
kraujyje.

Švelniai, bet 

veiksmingai 

valo žarnyną



Malpigijos uogos

Malpigija yra krūmas, kilęs iš Centrinės Amerikos, turintis į 
vyšnią panašias uogas, dar vadinamas acerola.

100 g (apie 20 malpigijos uogų) yra net 1677 mg vitamino C, o 
tai daugiau nei 2000 % rekomenduojamos paros normos.

Atlikus 11 vaisių analizę, paaiškėjo, kad malpigijos pasižymi 
didžiausiu antioksidaciniu poveikiu.

Dėl šios priežasties malpigijos gali būti vartojamos imunitetui 
stiprinti. Tradiciškai dar gydo viduriavimą, kosulį ir peršalimą.

Pasižymi sutraukiamuoju poveikiu, todėl yra naudinga gydant 
odos bėrimus, didinant odos elastingumą ir sprendžiant 
virškinimo problemas.

Gausu 

natūralaus 

vitamino C



Gudobelės uogos 

Gudobelės yra mažos, raudonos uogos, augančios ant medžių ir 
krūmų Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Azijoje.

Šimtmečius gudobelė buvo naudojama kaip vaistažolė nuo 
virškinimo problemų, širdies nepakankamumo ir padidėjusio 
kraujospūdžio.

Gudobelių vaisiai yra tradicinės kinų medicinos dalis.
Šilto pobūdžio, rūgštaus ir saldaus skonio, jos veikia blužnį, 
skrandį, širdį ir kepenis.

Gudobelės aktyvina virškinimo fermentus, todėl 
rekomenduojamos sutrikus virškinimui.

Tradicinėje kinų medicinoje gudobelė yra pagrindinis augalas, 
naudojamas gydant suriebėjusių kepenų ligas. Taip pat padeda 
mažinti cholesterolio kiekį kraujyje, hipertenziją ir širdies ligų 
riziką.

Gausu 

polifenolio 

antioksidantų



Imuniteto stiprintojas vitaminas D3

Vitaminas D stiprina imunitetą ir padeda
išvengti kvėpavimo takų infekcijų vaikams ir suaugusiesiems.

Vitaminas D atlieka svarbų vaidmenį palaikydamas sveiką 
žarnyno mikrofloros pusiausvyrą ir mažindamas virškinamojo 
trakto sutrikimus 

Saulės spinduliai yra veiksmingas būdas gauti vitamino D, tačiau 
dauguma mūsų neturime galimybės didžiąją metų dalį mėgautis 
saule.

Pagyvenusiems žmonėms ir vaikams žiemą yra būtina gauti 
vitamino D iš maisto produktų arba maisto papildų 

Vitaminas D3 (cholekalciferolis) yra būtinas sveikiems kaulams. 
Jis padeda absorbuoti kalcį ir fosforą.

500 % 

vitamino

D3 paros 

normos



Natūralus saldiklis ksilitolis

Ksilitolis yra natūralus saldiklis, gaunamas iš beržo.  
Jo pat yra daugelyje kitų vaisių ir daržovių.

Ksilitolis nesukelia cukraus kiekio kraujyje padidėjimo, todėl 
diabetu ar nutukimu sergantiems žmonėms tai yra puiki 
cukraus alternatyva.

Jame yra 40 % mažiau kalorijų nei cukruje, todėl itin tinkamas 
norintiems mesti svorį.

Ksilitolis veikia kaip tirpios maistinės skaidulos, maitina 
gerąsias  žarnyno bakterijas ir padeda pagerinti virškinimo 
sistemos  sveikatą.

Natūralus 

saldiklis iš 

beržo



Rekomenduojama

Žmonėms, 

kuriems 

pasireiškia 

žarnyno 

disfunkcija,

vidurių 

užkietėjimas, 

viduriavimas ir 

pilvo pūtimas 

Žmonėms, 

turintiems 

padidėjusį 

kraujospūdį, 

padidėjusį 

cukraus ir 

cholesterolio  

kiekį kraujyje.

Žmonėms, 

kuriems 

reikalinga 

odos, kepenų 

ir žarnyno 

detoksikacija 

bei apsauga

Biurų 

darbuotojams, 

kurie nuolat 

patiria stresą, 

mažai sportuoja 

ir lengvai 

priauga svorio

Pagyvenusiems 

žmonėms, 

kuriems yra 

rizika susirgti 

osteoporoze ir 

žarnyno vėžiu.

Visiems 

vaikams 

kuriems reikia 

stiprinti 

imunitetą ir 

užkirsti kelią 

sezoninėms 

infekcijoms



Sudėtis ir vartojimas

Grynasis kiekis: 96 g (60 tablečių x 1,6 g).

Rekomenduojama paros norma: sukramtykite 1–3

tabletes 2 kartus per dieną (iki 6 tablečių per dieną).

6 tabletėse

Polidekstrozė 1500 mg

IM-oligosacharidai 1488 mg

Obuolių milteliai 1440 mg 

Akacijos guma 1140 mg 

Avižų grūdų milteliai 600 mg 

Gudobelės uogų milteliai 546 mg

Malpigijos uogų ekstraktas

- vitaminas C

288 mg

- 144 mg*

Morkų milteliai 78 mg

Vitaminas D3 25 µg (1000 IU)**

*180 % ir **500% RMV 6 tabletėse


