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Apie TIENS kompaniją

• „Tiens Group“ yra tarptautinė įmonė, kurios produktai pasiekia 
klientus 110 šalių visame pasaulyje.

• „Tiens Group“ produkcijos asortimente yra maisto papildų, 
sveikatos priežiūros prietaisų, asmens higienos priemonių, 
kosmetikos ir namų apyvokos prekių.

• Iš 40 Europoje parduodamų maisto papildų beveik 90 % yra 
sukurti bendradarbiaujant su tyrimų ir plėtros centrais Europoje 
ir gaminami Europoje bei Taivane.



Pagrindinis su TIENS bendradarbiaujantis Tyrimų ir 
plėtros centras Barselonoje gamina kietos formos 

(tabletes, kapsules, šnypščiąsias tabletes, miltelius) ir 
skystos formos (lašus, sirupus, sultis, gelius) produkciją. 
Sertifikuota pagal GMP, ISO 9.001, ISO 13.485, ISO 9.001, ISO 13.485, HACCP, VET, 

DENT, HALAL, KOSHER, ORGANIC.

Tyrimų ir plėtros centrai Europoje turi visame pasaulyje pripažintus 
sertifikatus ir apdovanojimus (GMP, BRC, HACCP, ISO 22000 ir 9001, Halal, 
košerinio ir organinio maisto sertifikatus).

Tyrimų ir plėtros centrai 
Europoje

TIENS partneris Tyrimų ir plėtros centras Provanso Ekse, 
Prancūzijos pakrantėje, kuria daug baltymų turinčius 

produktus svorio kontrolei, sporto produktus ir maisto 
papildus lieknėjimui, sveikatai ir grožiui.

Turi ISO 22000 kokybės sertifikatą.
Be glitimo, be laktozės, organinis, Clean label.



Funkcinės dalelės yra tik 
1/9 raudonųjų kraujo 
kūnelių dydžio.

Emulsuotų ir mikronizuotų
dalelių dydis 1 ~ 3 μm

Raudonųjų kraujo 
kūnelių dydis 9 μm

Absorbcijos paslaptis –
medžiagos būti mikronų 
lygio.

„Double-NUTRI“ 
technologija yra nauja, 
patentuota technologija, 
sukurta TIENS tyrimų ir 
plėtros centre, leidžianti 
sujungti vandenyje ir aliejuje 
tirpius ingredientus kaip 
mikronų daleles, kad 
radikaliai padidėtų jų 
biologinis įsisavinimas.

Dėl to labai padidėja 
veikliųjų medžiagų biologinis 
įsisavinimas, nereikalaujant 
fizinio virškinimo organizme.



TIENS PRODUKTAI
IR SERTIFIKATAI



EUROFINS SERTIFIKATAS

Eurofins sertifikatas patvirtina, 
kad produkcijos kokybės sistema 
atitinka direktyvą 93/42/EEB.

Produktai: 
• „Beauty Duo“

• Cinkas

• „Cell Rejuvenation Extra“



Kompanija 
ELADIET

HALAL SERTIFIKATAS

Halal sertifikatas patvirtina, kad visi 
produkto gamybos, pakavimo ir laikymo 
etapai atitinka islamo reikalavimus. 
Pagal taisykles gaminiuose neturi būti 
alkoholio ar kitų draudžiamų žaliavų, 
tokių kaip kiauliena ir gyvūnų kraujas.

Produktai:
• „Flexi“
• „Chitosan“
• „Cordyceps“
• „Spirulina“
• „Super Calcium“ kapsulės su 

lecitinu
• „Nutrient Super Calcium“ 

milteliai
• „Super Calcium“ milteliai 

vaikams



Kompanija 
CHEMO Group

SERTIFIKATAS tarp įmonių

Ši pažyma rodo 
bendradarbiavimą tarp dviejų 
įmonių: CHEMO, gaminančios ir 
parduodančios vaistus, ir Rioja
Nature Pharma, S.L. (RNP) 
tiekiančios medžiagas CHEMO, 
jos filialams ir partneriams.

Produktai:
• „Grape Seed Extract“

• „Kardi Forte“



GMP SERTIFIKATAS

GMP sertifikatas iš JAV 
produktų testavimo, kontrolės 
ir sertifikavimo organizacijos 
(NSF). GPM užtikrina gamybos 
proceso vientisumą įmonėje ir 
maisto saugos taisyklių 
laikymąsi.

Produktai: 
• „Beauty Duo“
• Cinkas
• „Cell Rejuvenation Extra“

Kompanija 
FORZA



Vietnam CO., 
LTD

GMP SERTIFIKATAS

GPM užtikrina gamybos 
proceso vientisumą 
įmonėje ir maisto 
saugos taisyklių 
laikymąsi.

Produktas:
• „CordyCafe Robust“



PYC 
Laboratorie

SERTIFIKATAS ISO 22000

Laboratorijos PYC vadybos 
sistema Prancūzijoje pripažinta 
atitinkančia Maisto saugos 
vadybos sistemos standartą, o 
tai reiškia, kad įmonė turi ISO 
22000:2018 sertifikatą. 
Sertifikatas galioja gaminamiems 
maisto papildams ir dietiniams 
produktams.

Produktas:
• „Nutrient Super Calcium“ 

milteliai  su krekenomis 
(patobulinta formulė)



TCI (Taivanas)

HACCP (RVASVT)
SERTIFIKATAS

RVASVT sertifikatas taikomas:
1. Maisto papildų (tablečių, 
kapsulių, miltelių) gamyba ir 
laikymas PTP/plastikiniame 
buteliuke/folijos pakuotėje.
2. Nealkoholinių gėrimų gamyba 
ir laikymas stikliniame butelyje / 
plastikiniame butelyje / 
aliuminio folijos pakuotėje 
sterilizuojant.
3. Želė gamyba ir laikymas 
aliuminio folijos pakuotėje 
sterilizuojant.

Produktai:
• „ Vigor Shot”
• „ Glow Collagen Shot”



Kompanija
ELADIET

SERTIFIKATAS ISO 9001

Sertifikatas ISO 9001: 2015 yra tarptautinis 
kokybės vadybos sistemos standartas, 
sukurtas Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO).

Produktai:
• „Super Calcium” su lecitinu

• „Chitosan”

• „Cordyceps”

• „Garlic Oil & Reishi”

• „Digest”

• „Fizzy”

• „Flexi”

• „Nutrient Super Calcium” milteliai

• „Spirulina”

• „Super Calcium” milteliai vaikams

• „Multi-Fiber”



GEROS GAMYBOS PRAKTIKOS (GMP) 
SERTIFIKATAS

SGS sertifikatas užtikrina įmonės gamybos 
proceso vientisumą ir maisto saugos taisyklių 
laikymąsi.

Produktai:
• „Super Calcium” su lecitinu

• „Chitosan”

• „Cordyceps”

• „Garlic Oil & Reishi”

• „Digest”

• „Fizzy”

• „Flexi”

• „Nutrient Super Calcium” milteliai

• „Spirulina”

• „Super Calcium” milteliai vaikams

• „Multi-Fiber”

Kompanija
ELADIET



Higienos sertifikatas produktui:

„Cordy Café Robust”

HIGIENOS SERTIFIKATAS

TIENS Vietnam CO., 
LTD



SERTIFIKATAS ISO 9001 -2015 
produktui:

„Cordy Café Robust”.

SERTIFIKATAS ISO 9001 

TIENS Vietnam 
CO., LTD



HACCP (RVASVT) SERTIFIKATAS

RVASVT SERTIFIKATAS – tai vadybos sistema ir 
maisto saugos užtikrinimo metodas, kuris 
pagrįstas pavojų prevencija.
RVASVT sistema – tai sistema, kuri nustato, 
įvertina ir kontroliuoja maisto saugai 
reikšmingus pavojus. Visa tai įmanoma 
atidžiai stebint ir kontroliuojant kiekvieną 
proceso etapą.

Produktai:
• „Super Calcium” su lecitinu

• „Chitosan”

• „Cordyceps”

• „Garlic Oil & Reishi”

• „Digest”

• „Fizzy”

• „Flexi”

• „Nutrient Super Calcium” milteliai

• „Spirulina”

• „Super Calcium” milteliai vaikams

• „Multi-Fiber”

Kompanija
ELADIET



GMP SERTIFIKATAS

Sertifikatas Jevelin 4&5 GMP.
Javelin – tai biuro patalpos, 
tablečių ir kapsulių gamyba bei 
pakavimas. Axiom yra 
sandėliavimo ir platinimo 
patalpos, miltelių gamyba ir 
pakavimas bei probiotikų
gamyba ir pakavimas.

Produktai:
• „Beauty Duo“

• Cinkas

• „Cell Rejuvenation Extra“

Kompanija FORZA



BRC SERTIFIKATAS

BRC pasaulinių standartų sistema 
(anksčiau sutrumpintai vadinta 
British Retail Consortium, dabar 
Brand Reputation through
Compliance) yra maisto saugos, 
maisto pakuočių ir ne maisto 
produktų standartas. Apskritai BRC 
pateikia maisto saugos vadybos 
sistemos reikalavimus maisto 
gamintojams ir tiekėjams („privatus 
ženklas“) ir apibrėžia audito 
principus. Ji sujungia GMP, GHP ir 
RVASVT reikalavimų principus su 
vadybos sistemos elementais.

Produktai:

• „Beauty Duo“

• Cinkas

• „Cell Rejuvenation Extra“

Kompanija FORZA



Dopingo testai atlikti 
laboratorijoje

„WESSLING Hungary
Kft“,

kuri yra akredituota 
Nacionalinės akreditavimo 

institucijos (NAH) kaip 
aplinkosaugos analitinė 

laboratorija irmaisto
tyrimų laboratorija.

SERTIFIKATAI, patvirtinantys, kad TIENS maisto

papilduose nėra dopingo medžiagų

Produktai:
• Kolagenas 

„GLOW Collagen Shot“

• „Vigor Shot“



Dopingo testai atlikti 
laboratorijoje

„WESSLING Hungary
Kft“,

kuri yra akredituota 
Nacionalinės akreditavimo 

institucijos (NAH) kaip 
aplinkosaugos analitinė 

laboratorija ir maisto 
tyrimų laboratorija.

SERTIFIKATAI, patvirtinantys, kad TIENS maisto

papilduose nėra dopingo medžiagų

Produktai:
• „Chitosan“

• „Diges“

• „Nutrient Super Calcium“ 

(patobulinta formulė)

• „Super Calcium“ 

su lecitinu



Daugiau apie 
TIENS produktus



Grape Seed Extract

Padeda palaikyti venų 
sistemos vientisumą

Cordyceps

Padeda stiprinti natūralią 
organizmo apsaugą

Vigor Shot

Liposominis vitaminas C 
padeda stiprinti imunitetą ir

suteikia energijos



Arbata „Lipid Metabolic 
Management Tea“

Padeda kontroliuoti lipidų 
kiekį kraujyje

Chitosan

Padeda palaikyti normalią 
gliukozės koncentraciją 

kraujyje

Kardi Forte

Padeda palaikyti normalią
širdies veiklą ir pažinimo

funkciją



Vitality Softgels

Padeda smegenų ir nervinio 
audinio vystymuisi

Cell Rejuvenation Extra

Padeda apsaugoti ląsteles 
nuo oksidacinės pažaidos

Koncentruotos datulių sultys

Padeda nuraminti nervinę 
sistemą ir pagerinti miego kokybę



Multi-Fiber

Papildo mitybą 
maistinėmis skaidulomis, 
padeda stiprinti imunitetą

Digest

Sveikai virškinimo sistemai
ir normaliai žarnyno

veiklai

Sirupas FOS

Energijos šaltinis žarnyno
mikroflorai, suteikia valomąjį

poveikį



Cordy Cafe Robust

Padeda padidinti budrumą ir 
ištvermę

Flexi

Padeda palaikyti sąnarių 
sveikatą



Glow Collagen Shot

Padeda palaikyti odos ir 
sąnarių sveikatą

Nutrient Super Calcium
(patobulinta formulė)

Padeda palaikyti normalią 
kaulų ir dantų būklę

Nutrient Super Calcium

Padeda palaikyti normalią 
kaulų ir dantų būklę



Nutrient Super Calcium 
vaikams

Padeda palaikyti normalią kaulų 
ir dantų būklę

Super Calcium su lecitinu

Padeda palaikyti normalią
pažinimo funkciją

Fizzy

Padeda palaikyti normalią raumenų 
ir nervinės sistemos funkciją



Cinkas
padeda palaikyti normalią  

imuninės sistemos funkciją

Beauty Duo

Padeda palaikyti normalią 
odos ir plaukų būklę

Česnakas ir tikrinis blizgutis

Padeda palaikyti imuninę 
sistemą, antibakterinis poveikis



✓Kokybiški maisto papildai

✓Natūralūs ingredientų iš švariausių pasaulio regionų

✓Aukščiausi gamybos standartai

✓Patentuotos technologijos

✓Efektyvus biologinis įsisavinimas

✓Tarptautiniai apdovanojimai

✓Saugos ir kokybės sertifikatai

✓Milijonai patenkintų klientų visame pasaulyje

Jūsų natūralus 

pasirinkimas


