
TIENS „FIZZY  FORTE“

Nauja patobulinta formulė

Naujo miško uogų skonio

Trys geriausiai pasisavinamos magnio 

formos

Trigubas magnis optimaliai naudai



Posakyje „Sveikame kūne – sveika dvasia“ slypi ne tik

rūpinimasis savo kūnu. Tai mūsų bendros nuotaikos ir savijautos

gerinimas.

Gyvybinė energija (Kinijoje vadinama či energija), pagal Rytų

filosofiją, yra esminis dalykas, turintis įtakos mūsų sveikatai. Tai

yra mūsų egzistavimo šaltinis, todėl bet koks, net ir menkiausias

jos tekėjimo sutrikimas neigiamai veikia mūsų organizmo veiklą.

Dabar, kai šiuolaikinis žmogus yra veikiamas tiek daug dirgiklių,

reikia bet kokia kaina vengti energijos trūkumo.

Štai kodėl „Fizzy Forte“ buvo sukurtas tiems, kurie nori

subalansuoto gyvenimo.

ŠIUOLAIKINIS GYVENIMAS 

REIKALAUJA DAUG ENERGIJOS



Tai, kaip mes naudojame energiją kasdien, 

priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo, 

veiklos, emocinės būsenos, taip pat ir nuo 

mitybos.

TIENS „Fizzy Forte“ buvo sukurtas, 

atsižvelgiant į šiuolaikinio 

gyvenimo poreikius.

Štai kodėl maisto papildas „Fizzy Forte“ 

padeda kasdienėje veikloje.

ENERGIJA IR

„FIZZY FORTE“



Naujasis „Fizzy Forte“  buvo 

papildytas 2 magnio formomis, 

kad mūsų organizmas geriau 

pasisavintų magnį, esantį šiame 

maisto papilde.

Jame yra net 3 cheminės magnio 

formos:

✓ magnio karbonatas,

✓ magnio citratas

✓ magnio bisglicinato chelatas.

TIENS „FIZZY FORTE“

Pagrindinis komponentas –

magnis, taip pat ir kitos 

sudedamosios dalys 

(vitaminas C, vitaminai B2, 

B12 ir B6) yra parinkti taip, 

kad padėtų tiesiogiai 

mažinti nuovargį.



Nauji ingredientai:  

L-argininas, L-karnitinas 

ir superoksido 

dismutazė (SOD)

Lengvai paruošiamas, 

puikaus skonio 

gėrimas

3 kartus 

geresnis 

pasisavinimas

Teigiamas poveikis 

organizmo 

funkcijoms

TIENS „FIZZY FORTE“

SAVYBĖS



Sudedamosios dalys

teigiamai veikia energijos apykaitą 

(vitaminas C, manganas, vitaminas 

B2, vitaminas B6, vitaminas B12),

nervų sistemą (vitaminas C, 

vitaminas B2, vitaminas B6, 

vitaminas B1, vitaminas B12), 

turi įtakos tinkamai kolageno 

gamybai (vitaminas C), 

ir, svarbiausia, padeda palaikyti 

kaulų sveikatą (manganas).

Pagalba 

organizmo 

veiklai



TIENS „FIZZY FORTE“
AKTYVIOS 

SUDEDAMOSIOS 
DALYS

Raudonųjų burokėlių ekstraktas

Mineralai

Superoksido

dismutazė

(SOD)

Vitaminai

Magnio citratas

Magnio chelatas

L-argininas

L-karnitinas



NAUJAS INGREDIENTAS:
L-argininas

Vienas iš pagrindinių organizmo 

junginių, turintis įtakos visam jo 

funkcionavimui

Kodėl jis yra svarbus?

Ši aminorūgštis atlieka ypatingą vaidmenį žmogaus 

organizme, nes yra azoto oksido (NO) sintezės 

substratas.

Azoto oksidas, atpalaiduodamas lygiuosius kraujagyslių 

raumenis, gerina jų elastingumą ir palaiko tinkamą 

kraujotaką.



Tai organinis cheminis junginys, pirmą 

kartą išskirtas iš raumenų 1905 m.

L-karnitinas sintetinamas kepenyse, 

inkstuose ir smegenyse iš dviejų 

aminorūgščių: lizino ir metionino.

✓ Yra susijęs su riebalų rūgščių konversija ir ATP 

(universalaus energijos ląstelių nešiklio) 

gamyba mitochondrijose.

✓Dalyvauja šakotosios grandinės aminorūgščių 

(valino, leucino ir izoleucino) gamyboje, kurios 

naudojamos kaip substratai gliukozės gamyboje.

✓Daugelyje darbų ir tyrimų pagrindinis dėmesys 

skiriamas koreliacijos tarp L-karnitino

vartojimo, tinkamos azoto oksido sintezės ir 

erekcijos (kraujagyslių išsiplėtimo) palaikymo 

bei tinkamos spermatogenezės

(spermatozoidų susidarymo) pristatymui.

NAUJAS INGREDIENTAS:
L-karnitinas



✓ Svarbiausias tarpląstelinis detoksikacijos 

fermentas ir stipriausias antioksidantas 

ląstelėje.

✓ Padeda apsaugoti ląsteles nuo toksinio 

deguonies laisvųjų radikalų poveikio.

NAUJAS INGREDIENTAS: 
superoksido dismutazė (SOD)

Tinkamas SOD kiekis ląstelės viduje 

yra labai svarbus ląstelių gynybos 

mechanizmo ir imuniteto 

formavimuisi.



Kam yra skirtas 
TIENS „Fizzy Forte“?



TIENS kompanija sukūrė 

unikalų produktą, kuriame yra 

net 3 cheminės magnio 

formos: magnio karbonatas, 

magnio citratas ir magnio 

bisglicinato chelatas.

Sudedamosios dalys parinktos 

taip, kad padėtų tiesiogiai 

mažinti nuovargį.

Daugiau energijos – daugiau 

gyvenimo džiaugsmo, o tai yra 

vienas svarbiausių dalykų.

Žmonėms, kuriems 

reikia energijos 

dirbant 

Žmonėms, kurie nori 

būti fiziškai aktyvūs

Sveikatos specialistai pabrėžia, kad 

judėjimas būtinas tam, kad kūnas 

būtų kuo geresnės formos ilgus 

metus.

Europos Komisija pabrėžia, kad 

aktyviems žmonėms magnis yra labai 

svarbus, jog visos ląstelės tinkamai 

funkcionuotų.

Visų pirma, magnis mažina 

nuovargio ir pavargimo jausmą, 

palaiko elektrolitų pusiausvyrą, turi 

didžiulę įtaką tinkamai energijos 

apykaitai, nervų sistemos ir raumenų 

veiklai, padeda palaikyti normalią 

kaulų būklę, vaidina svarbų vaidmenį 

ląstelių dalijimosi procese.



Įtampa, pablogėjusi nuotaika 

ar miego sutrikimai, – visa tai 

bent kartą gyvenime esame 

patyrę.  Norint užtikrinti 

tinkamas organizmo psichines 

funkcijas, verta atminti, kad 

būtinas kokybiškas miegas ir 

subalansuota mityba, o tai šiais 

laikais pasiekti nėra taip 

paprasta.  

„Fizzy Forte“ sudėtyje yra 

sudedamųjų dalių, kurios 

padeda sąmoningai vertinti 

savo veiksmus  ir visapusiškai 

žvelgti į gyvenimą.

Žmonėms, kurie dalijasi 

savo gyvenimu su 

artimaisiais

Žmonėms, kurie 

mėgsta kavą

Kava nesuderinama su 

dvivalenčiais mineralais.

Tai reiškia, kad per didelis jos 

kiekis gali sutrikdyti magnio, 

geležies ar kalcio 

pasisavinimą.

Norint išvengti kavos sukelto 

mineralų trūkumo, reikia 

laikytis subalansuotos 

mitybos ir papildomai vartoti 

magnio.



Teigiamas raudonųjų burokėlių 

poveikis yra gerai žinomas. Jų 

sudėtyje yra didelis vitaminų, 

mineralų, taip pat dviejų mažai 

žinomų elementų – cezio ir 

rubidžio – kiekis. 

Burokėliai yra antocianinų ir 

flavonoidų, betaino ir cholino 

šaltinis.

Žaliuose burokėliuose yra 

folatų – tai amino rūgštis, kuri 

susidaro baltymų virškinimo 

procese. Tai leidžia tinkamai 

vystytis ląstelėms ir atkurti 

pažeistus audinius.

Žmonėms, kurie 

rūpinasi savo 

raumenų būkle

Žmonėms, kurie 

nori gyventi 

sąmoningiau

TIENS  „Fizzy Forte“ yra daug 

vertingų sudedamųjų dalių, 

kurios palaiko organizmo 

veiklą.

Tačiau kuo „Fizzy Forte“ yra 

ypatingas?

Jame yra trys nauji labai 

vertingi ingredientai, kurie 

atlieka svarbų vaidmenį 

organizmo veikloje. 

Tai: L-argininas, L-karnitinas

ir kukurūzų ekstraktas, 

standartizuotas iki 

superoksido dismutazės

(SOD).



Kodėl „Fizzy Forte“?

PAGRINDINĖS 

MAGNIO SAVYBĖS

ORGANIZMO FUNKCIJOS

- padeda sumažinti nuovargį ir pavargimo 

jausmą;

- padeda palaikyti elektrolitų pusiausvyrą;

- padeda palaikyti tinkamą nervų 

sistemos ir raumenų veiklą;

- padeda palaikyti sveikus kaulus ir 

dantis.

MEDŽIAGŲ APYKAITOS IR ORGANIZMO 

PROCESAI

- Padeda palaikyti normalią energijos 

apykaitą;

- padeda palaikyti normalią baltymų 

sintezę;

- atlieka vaidmenį ląstelių dalijimosi 

procese.

PSICHINĖS FUNKCIJOS

- padeda palaikyti normalias psichines

funkcijas.



KAIP VARTOTI
„FIZZY FORTE“

Rekomenduojama paros norma: 

1 tirpi tabletė per dieną. Ištirpinti 

tabletę pusėje stiklinės vandens. 



www.tiens.lt


