
TIENS „Fizzy Forte“ 

 

Kasdienį racioną papildantis maisto papildas, kuriame yra magnio, kalio, 

mangano, seleno, vitaminų C, B1, B2, B6 ir B12, L-arginino, L-karnitino ir 

superoksido dismutazės (SOD). 

 

Uogų skonio, su saldikliu. 

 

Grynasis kiekis: 70 g (14 šnypščiosios tabletės x 5 g).  

 

Tai unikalus 3 magnio šaltinių derinys, įskaitant puikiai biologiškai įsisavinamą 

aminorūgščių chelatą, kuris užtikrina optimalų magnio kiekį. Magnis, vienas iš 

svarbiausių organizmo mineralų, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, mažinti 

nuovargį ir pavargimo jausmą, taip pat padeda išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą, 

normalią nervų sistemos veiklą ir raumenų, įskaitant širdies raumens, funkciją. 

 

 

Rekomenduojama paros norma: ištirpinti vieną tabletę pusėje stiklinės vandens arba 

sulčių (125 ml) ir gerti vieną kartą per dieną valgio metu arba po valgio (1 tabletė per 

dieną). Per dažnas vartojimas gali sukelti vidurius laisvinantį poveikį. 

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

gyvenimo būdo, įvairios ir subalansuotos mitybos. 

 

 

Medžiagos, turinčios mitybinį ir/ar fiziologinį poveikį: 

 

 1 tabletėje 

(rekomenduojama paros 

norma) 

% RMV* 

Magnis 375 mg 100% 

Kalis 300 mg   15% 

Cikorijos inulinas 100 mg - 

L-argininas 50 mg - 

L-karnitinas 50 mg - 

Raudonųjų burokėlių koncentruotų 

sulčių milteliai 

40 mg - 

Vitaminas C 12 mg   15% 

Kukurūzų ekstraktas 10 mg 

- 7 mg (300 IU) 

- 

- 

- superoksido dismutazė (SOD) 2 mg 100% 

Manganas 1,4 mg 100% 

Riboflavinas (vitaminas B2) 1,4 mg 100% 

Vitaminas B6 1,1 mg 100% 

Tiaminas (vitaminas B1) 55 µg 100% 

Selenas 2,5 µg 100% 

RMV* – referencinė maistinė vertė. 

 

Sudedamosios dalys: rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis; 

stabilizatorius: izomaltas; magnio karbonatas; kalio bikarbonatas; magnio citratas; 

cikorijos inulinas; uogų skonio kvapioji medžiaga; L-argininas; L-karnitino tartratas; 



paprastųjų runkelių (Beta vulgaris L.) koncentruotų sulčių milteliai; magnio bisglicinato 

chelatas; L-askorbo rūgštis (vitaminas C); paprastųjų kukurūzų (Zea mays L.) ekstraktas, 

standartizuotas iki superoksido dismutazės (SOD); saldiklis: sukralozė; mangano 

sulfatas; cianokobalaminas (vitaminas B12); piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6); 

riboflavinas (vitaminas B2); tiamino hidrochloridas (vitaminas B1); natrio selenitas. 

 

 

 

Įspėjimas: nerekomenduojama asmenims, kurie yra alergiški maisto papildo 

sudedamosioms dalims. Prieš vartojant šį maisto papildą nėščioms ar krūtimi 

maitinančioms moterims, rekomenduojama pasitarti su gydytoju. 

 

Partija / Geriausias iki: žr. ant pakuotės. 

 

Laikymo sąlygos: laikyti tamsioje, sausoje ir vėsioje patalpoje, vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. 

 

 

Pagamintas (importuotojui): Tiens Europe Region GmbH & Co. KG, Georg-Wilhelm-

Strasse 3, 10711 Berlynas, Vokietija. Tel.: +49 30 800973 80. El. paštas: info@tiens.eu. 

www.tiens.eu. 

 

Tiekėjas: TIENS UK LTD, Churchill House, 120 Bunns Lane, Mill Hill, Londonas NW7 

2AS, Jungtinė Karalystė.   

 

Platintojas: UAB „Korporacija Tjanši”, Ulonų g.5, LT – 08240 Vilnius, Lietuva. 

www.tiens.lt 

 

 

 

 

 


