
Moderni bioinžinerija – atsakymas į šių dienų iššūkius



TIENS VIGOR SHOT – unikalių ingredientų ir patentuotų technologijų derinys,

sukuriantis maksimalų produkto efektyvumą.

JŪSŲ SVEIKATOS APSAUGAI

Įrodytas ir efektyvus vitamino C poveikis; hesperidinas sugeba kovoti su virusinėmis 
infekcijomis, o visa tai stiprina imuninę sistemą ir suteikia antioksidacinę apsaugą.

Kaip efektyviai kovoti su virusais?



Imuninė sistema vaidina 
gyvybiškai svarbų vaidmenį: 
ji apsaugo jūsų organizmą 
nuo kenksmingų medžiagų, 
mikrobų ir ląstelių pokyčių.

Ją sudaro įvairūs organai, 
ląstelės ir baltymai.

Kol imuninė sistema veikia 
sklandžiai, jūs nepastebite, 
kad ji yra.

Bet jei jos veikla sutrinka, –
nusilpsta arba nebegali kovoti 
su ypač agresyviais virusais 
ar mikrobais, jūs susergate.

Imuninės sistemos svarba



TIENS sprendimas veiksmingam jūsų imuniteto 

palaikymui!



• TIENS VIGOR SHOT stiprina jūsų imunitetą ir suteikia energijos,

dirbant, mokantis ar užsiimant kasdieniais reikalais.

• Puikaus skonio natūralios sultys, pagardintos trehaloze (tapijokos

cukrumi) ir citrusiniais vaisiais.

Unikali technologija ir ingredientai viename gurkšnyje!



• CitriSlim®  
su neprinokusio 

ponkano ekstraktu

• Lipo Vit C® 
500 mg liposominio

vitamino C

• Double Nutri™
aliejaus mikroemulsinimo technologija

• Hesperidinas
citrusinių vaisių žievelėje 

esantis flavonoidas

Vitamino C kiekis imuninėse ląstelėse yra labai koncentruotas, tačiau kaip 

antioksidantas jis greitai išeikvojamas infekcijų metu.

Vitamino C atsargos nėra kaupiamos organizme, todėl jį būtina papildyti kasdiene 

mityba. Citrusiniai vaisiai yra puikus vitamino C šaltinis.

TIENS Vigor Shot – jūsų stipriam imunitetui



TIENS Vigor Shot – jūsų stipriam imunitetui

=
Vitamino C, 
atitinkančio

10-ies citrinų kiekį

100 g citrinų yra apie  50 mg vitamino C. Vitamino C šiame produkte yra 500 mg,  o tai atitinka 10-ies 

citrinų kiekį (apskaičiuota pagal vidutinį vienos citrinos svorį (apie 90–120 g)).

Hesperidino,
atitinkančio

3-jų ponkanų kiekį



NEPRINOKĘS

PONKANAS 

Neprinokusiame ponkane flavonoidų

NOBILETINO IR HESPERIDINO yra 170 

kartų (!) daugiau, lyginant su 

prinokusiais vaisiais.

Neprinokusiame ponkane

antioksidantų yra ~ 3 kartus daugiau

nei prinokusiuose vaisiuose ir 2–4 kartus 

daugiau nei kituose vaisiuose.

Kuo ypatingas neprinokęs ponkanas?

• Ponkanas – mandarino ir didžiojo 

greipfruto (pomelo) hibridas – yra

kilęs iš Kinijos ir Taivano.

• Lyginant su kitais citrusiniais vaisiais, 

ponkane yra mažai cukraus ir daug 

organinių maistinių medžiagų. 
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Vakarų medicinoje citrusinių vaisių 

žievelės buvo naudojamos kaip vaistas 

nuo kosulio ir antivirusiniam bei 

priešuždegiminiam tonikui gaminti.

Šios savybės priskiriamos tam tikriems 

bioflavonoidams, tokiems kaip 

nobiletinas ir ypač hesperidinas.

Hesperidinas, pagrindinis citrusinių vaisių 

žievelių flavonoidas, palaiko imuninį 

atsaką slopindamas uždegimą 

sukeliančius citokinus.

Kas yra hesperidinas? Veiksmingas bioflavonoidas!



Lipo Vit C® – liposominis inkapsuliuotas vitaminas C

Vitaminas C yra galingas antioksidantas, 

padedantis imunitetui ir apsaugantis ląsteles nuo 

pažeidimų, kuriuos sukelia toksinai.

Lipo Vit C® – liposominė technologija

• padeda pernešti vitaminą C per žarnyno 

membranas, kad būtų pasiektas didesnis biologinis 

pasiekiamumas.

• Naudojant „Lipo Vit C®“ technologiją, vitaminas C 

yra uždaromas į fosfolipidus, kurie sudaro 

apsaugines liposomas.

Liposomos padeda sumažinti virškinimo trakto 

sudirginimo galimybę, paprastai siejamą su 

tradicine vitamino C forma.



Double Nutri™ technologija

Didesnis biologinis įsisavinimas

Double Nutri™ – patentuota aliejaus mikroemulsinimo

technologija, leidžianti kapsuliuoti aktyviąsias medžiagas 

fosfolipidinėmis liposomomis.

- Ši technologija leidžia visas veikliąsias medžiagas paversti 

liposomine, mikronizuota ir biologiškai aktyvia forma 

(dalelių dydis 1 ~ 3μm).

- Mikronizuoti aktyvūs junginiai greitai absorbuojami 

kraujyje ir pernešami į ląsteles, nepaveikti virškinimo 

proceso.

- Ši revoliucinga technologija padidina veikliųjų medžiagų 

pasisavinimą, o kartu ir šio vaisių gėrimo efektyvumą.

EMULSIFIKACIJA INKAPSULIACIJA



Lipo Vit C® biologinio įsisavinimo palyginimas



CitriSlim® koncentruotas vaisių mišinys

CitriSlim® 
koncentruotas vaisių mišinys iš:

• neprinokusių ponkano vaisių

• raudonųjų ir baltųjų greipfrutų

• citrinų ir obuolių.



Pasinaudok visais TIENS Vigor Shot privalumais!

užtikrina normalią nervų sistemos veiklą 

padeda sumažinti nuovargį ir išsekimą

padidina geležies absorbciją

skatina kolageno gamybą

apsaugo ląsteles nuo laisvųjų radikalų 

poveikio

skatina medžiagų apykaitą

užtikrina raumenų atsistatymą ir gali 

sumažinti skausmą po treniruočių



Rekomenduojama paros 

norma: 1 pakelis per dieną. 

Atidarius iš karto suvartoti. 

Galima sumaišyti su vandeniu.

Grynasis svoris: 
375 ml (15 pakelių x 25 ml).

25 ml pakelyje 

(dienos norma)

*RMV

• CitriSlim® neprinokusio ponkano sultys

• Ponkano vaisiaus ekstraktas

2.5 g

625 mg

-

-

Lipo Vit C® – liposominis vitaminas C 500 mg 625 %

Klinikinių tyrimų 

patvirtinimas

TIENS Vigor Shot apibendrinimas


