
 

TIENS „Multi-Fibre “ su maistinėmis skaidulomis ir vitaminu D3  

Kramtomosios tabletės 

Maisto papildas 

 

Miško uogų skonio kramtomosios tabletės, turinčios daug maistinių skaidulų*, vitamino D3 ir 

natūralaus vitamino C. Su augalinių skaidulų mišiniu, 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. 

 

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

 

 

TIENS kramtomosios tabletės „Multi-Fibre“ padės padidinti jūsų suvartojamų maistinių skaidulų kiekį. 

Vitaminas C ir vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Be to, vitaminas D yra 

reikalingas normaliam vaikų kaulų augimui ir vystymuisi. 

 

Įspėjimas: nerekomenduojama vaikams iki 3 metų amžiaus, nėščioms ir žindančioms moterims bei žmonėms, 

kurie yra alergiški bet kuriai maisto papildo sudedamajai medžiagai. 

 

 

Rekomenduojama paros norma: sukramtykite 1–3 tabletes 2 kartus per dieną (iki 6 tablečių per dieną). 

Neviršykite nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto 

pakaitalas. Svarbu laikytis sveiko gyvenimo būdo, įvairios ir subalansuotos mitybos. 

 

 
Partija / Geriausias iki: žr. ant pakuotės. 

 

Laikymo sąlygos: laikykite sausoje ir vėsioje vietoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

 

Platintojas: UAB „Korporacija Tjanši“, Ulonų g. 5, LT - 08240 Vilnius, Lietuva  

www.tiens.lt 

 

 

Sudedamosios dalys: polidekstrozė (80% maistinių skaidulų); kukurūzų pluoštas (virškinimui atsparūs IM 

oligosacharidai); obuolių (Malus pumila Mill.) milteliai (45% maistinių skaidulų); gumiarabikas – akacijos 

(Acacia senegal L.) atogrąžų sakai (80% maistinių skaidulų); mikrokristalinė celiuliozė (100% maistinių 

skaidulų); saldiklis: ksilitolis; avižų (Avena sativa L.) grūdų milteliai (96% maistinių skaidulų); grauželinės 

gudobelės (Crataegus oxyacantha) uogų milteliai; burokėlių koncentratas (Beta vulgaris L.); malpigijos 

(Malpighia glabra L.) uogų ekstraktas (50% vitamino C); miško uogų kvapioji medžiaga; stabilizatorius: 

riebalų rūgščių magnio druskos; morkų (Daucus carota L.) milteliai (60% maistinių skaidulų); saldiklis: 

steviolio glikozidas iš stevijos (Stevia rebaudiana) lapų miltelių; rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: 

citrinos rūgštis; cholekalciferolis (vitaminas D3). 

 

 

 

 

 

http://www.tiens.lt/


Medžiagos, turinčios mitybinį  ir / ar fiziologinį poveikį: 

  

 1 tabletėje  6 tabletėse 

(rekomenduojama 

paros norma) RMV* 

Polidekstrozė 250 mg 1500 mg - 

Kukurūzų pluoštas 

(virškinimui atsparūs IM 

oligosacharidai) 

248 mg 1488 mg - 

Obuolių milteliai 240 mg  1440 mg  - 

Gumiarabikas 190 mg  1140 mg  - 

Avižų grūdų milteliai 100 mg  600 mg  - 

Gudobelės uogų milteliai 91 mg 546 mg - 

Malpigijos uogų ekstraktas 

- vitaminas C 

48 mg 

- 24 mg 

288 mg 

- 144 mg 

- 

180% 

Morkų milteliai 13 mg  78 mg -  

Vitaminas D3 4,17 μg 25 μg (1000 IU) 500% 
*RMV: referencinė maistinė vertė 6 tabletėse (rekomenduojama paros norma). 


