
TIENS MILTELIAI „SUPER CALCIUM“ 

Misto papildas su vitaminu K2 ir D3, jūrinės kilmės magnio oksidu, ortofosforo rūgšties kalcio druska, 

inulinu ir galvijų krekenomis (priešpieniu), su cukrumi ir saldikliu. 

Grynasis kiekis: 250 g (25 porcijų x 10 g). 

Kalcis, fosforas, magnis ir vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę. Vitaminas D padeda 

palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir įsisavinimą bei normalią kalcio koncentraciją kraujyje. Kalcis, 

magnis ir vitaminas D padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. 

 

Vartojimas: 1 samtelį (10 g miltelių) supilti į 125 ml (1/2 puodelio) šilto vandens arba pieno ir gerai 

išmaišyti. 

Suvartoti iš karto po paruošimo. Vartoti vieną arba du kartus per dieną po valgio arba valgio metu. 

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

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

nėščioms ir žindančioms moterims. 

Medžiagos, turinčios mitybinį ir / arba fiziologinį poveikį: 

 1 samtelyje (10 g) yra: 2 samteliuose (20 g) yra: % RMV* 

Ortofosforo rūgšties 
kalcio druska: 

- Kalcio 
- Fosforo 

1600 mg 
 
408 mg 
176 mg 

3200 mg 
 
816 mg 
352 mg 

 
 
51 % / 102 % 
25 % / 50 % 

Paprastosios trūkažolės 
(cikorijos) inulinas 

480 mg 960 mg  

Magnis 
 

55 mg 
 

110 mg 15 % / 30 % 

Vitaminas K2 39 µg 
 

78 µg 52 % / 104 % 

Vitaminas D3 
 

2 µg 
 

4 µg 
 

40 % / 80 % 

*RMV: referencinė maistinė vertė. 

Sudedamosios dalys: nugriebto pieno milteliai, fruktozė, ortofosforo rūgšties kalcio druska, izomaltuliozė*,  
kokosų pieno milteliai (sudėtyje yra pieno), šarminiai tikrojo kakavmedžio (Theobroma cacao) milteliai, 
paprastosios trūkažolės (Cichorium intybus) inulinas, hidrolizuotas žuvų kolagenas, sėjamųjų avižų (Avena 
sativa) pluoštas, jūrinės kilmės magnio oksidas, galvijų krekenų (priešpienio) milteliai (sudėtyje yra: pieno, 
sojos), maltodekstrinas, menachinonas (vitaminas K2), cholekalciferolis (vitaminas D3), saldiklis – steviolio 
glikozidas. 
*Izomaltuliozė – gliukozės ir fruktozės šaltinis. 

Partija / Geriausias iki: galiojimo datą ir partiją žr. ant pakuotės. 

Įspėjimas: laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, sausoje ir vėsioje patalpoje. 

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

 


