
NAUJIENA!
TIENS MILTELIAI 

„SUPER CALCIUM“
(patobulinta formulė)



1995

TIENS kalcis
TIENS kalcis jau 24 metus sėkmingai parduodamas daugiau nei 190 šalių

TIENS sėkmingai pristatė pirmuosius kalcio maisto papildus „TIANSHI Nutrient High 
Absorption Calcium Powder“, pelniusius teigiamą vartotojų įvertinimą.

2012 TIENS pristatė patobulintus kalcio produktus.

1999 TIENS įžengė į tarptautinę rinką, pelnydamas vartotojų pasitikėjimą visame pasaulyje.

2007 TIENS kalcio produktai buvo atnaujinti.

2017 TIENS pristatė patobulintą kalcio formulę - enzimolitinius efektyviai absorbuojamus kalcio

2018 TIENS paskelbė apie naują patobulintą kalcio formulę ir naujuosius maisto papildus

miltelius iš Naujosios Zelandijos.

„Nutrient Super Calcium Powder“.



Aktyvios sudedamosios dalys

Mikrokristalinis kalcio 
hidroksiapatitas

Jūrinės kilmės 

magnio oksidas

Vitaminas
D3

Vitaminas
K2

Izomalto
oligosacharidai

Galvijų krekenos

Žuvų kolagenas

Avižų 
skaidulos

Cikorijų inulinas



Kas yra kalcis?
• Kalcis yra gyvybiškai svarbus cheminis elementas, kuris palaiko tinkamą žmogaus organizmo funkcionavimą.

• Tai mineralas, kurio žmogaus organizme yra daugiausia. Jis sudaro 1,5 % – 2,0 % kūno masės.

Padeda palaikyti normalią 
kaulų būklę

Būtinas sveikiems dantims

Padeda palaikyti normalų 
nervų impulso perdavimą

Padeda palaikyti normalų 
kraujo krešėjimą

Padeda palaikyti normalią 
raumenų veiklą

Padeda palaikyti normalią
energijos apykaitą

Padeda palaikyti normalią 
virškinimo fermentų veiklą

Atlieka tam tikrą funkciją ląstelių 
dalijimosi ir specializacijos 
procesuose



Mikrokristalinis kalcio hidroksiapatitas

• TIENS maisto papilduose „Super Calcium“ kalcis yra unikalios kalcio 
hidroksiapatito formos. 

• Kalcio hidroksiapatitas yra išgaunamas iš Naujosios Zelandijos jaunų galvijų kaulų 
koncentrato fermentinės hidrolizės būdu. Šio proceso metu išsaugomos vertingos 
kauluose esančios sudedamosios dalys.

• Tyrimais nustatyta, kad lyginant su tradiciniais kalcio šaltiniais, kalcio 
hidroksiopatitas padeda efektyviau išsaugoti kaulų masę bei lėtinti 

kaulų tankio mažėjimą.

• Šiuo unikaliu būdu išgautas kalcis yra itin efektyviai pasisavinamas. 



Mikrokristalinis kalcio hidroksiapatitas

Natūralus 

šaltinis

Lengvai 

pasisavinama

Daug kalcio ir 

baltymų



Baltymai iš galvijų krekenų
• Apsiveršiavusių karvių organizmas gamina priešpienį, dar 

vadinamą krekenomis, kurios yra itin vertingas pirmasis 
maistas ką tik gimusiems veršeliams. 

• Galvijų krekenos yra biologinė substancija, gausi maistinių 
medžiagų, tokių kaip baltymai, riebalai, vitaminai, makro ir 
mikroelementai bei antikūnai, skirti stimuliuoti ką tik gimusio 
veršelio imuniteto vystymąsi.

• Galvijų krekenose yra imuninės sistemos, augimo ir audinių 
atstatymo faktorių, kurie užtikrina imuninės sistemos 
palaikymą, taip pat raumenų-skeleto sistemos vystymąsi ir 
augimą.

• Tyrimai rodo, kad galvijų krekenos gali būti naudojamas 
siekiant užkirsti kelią virškinimo trakto infekcijoms.



Vitaminas K2 MK-7

• Vitaminas K2 padeda pagerinti kaulų mineralinį tankį ir pernešti kalcį 
į kaulus. 

• Kalcis yra mineralas, kuris dažniausiai asocijuojasi su sveikais kaulais, 
nes jis yra pagrindinė kaulų struktūros sudedamoji dalis. Tačiau 
kalcio taip pat galima rasti arterijose ir kraujagyslėse, kur jis gali 
kauptis.

• Jei kalcis nenukeliauja į kaulus, jis nusėda ant kraujagyslių sienelių ir 
gali sukelti jų sukietėjimą.

• Vitaminas K2 užtikrina arterijų elastingumą, neleisdamas kalciui 
kauptis kraujagyslėse. 



Vitaminas D3

• Vitaminas D, ypač jo aktyvioji forma vitaminas D3 (cholekalciferolis) 
yra būtinas sveikų kaulų formavimuisi ir palaikymui. Jis padeda 
organizmui įsisavinti kalcį ir fosforą.

• Kalcis, pagrindinis kaulų komponentas, gali būti absorbuojamas, kai 
organizme yra vitamino D.

• Vitaminas D gaminamas organizme, kai oda yra veikiama saulės 
spindulių. Apsauginiai kremai ir drabužiai, tiesioginės saulės 
vengimas, tamsi oda ir amžius gali sutrukdyti gauti vitamino D iš 
saulės.

• Tyrimai rodo, jei žmonės su mityba gauna pakankamai vitamino D ir 
kalcio, jų kaulų mineralinis tankis mažėja daug lėčiau, jie rečiau 
serga osteoporoze ir patiria kaulų lūžius.



Jūrinės kilmės magnio druska

• Jūrinės kilmės magnio druskoje yra 55 % magnio, gauto iš 
Prancūzijos krantus skalaujančio vandenyno.

• Magnis padeda tinkamai įsisavinti kalcį, kuris užtikrina 
kaulų ir dantų sveikatą.

• Magnis padeda sumažinti nuovargį ir palaikyti nervų 
sistemos veiklą.

• Jis palaiko normalią raumenų funkciją, skatina raumenų 
atsipalaidavimą ir mažina raumenų mėšlungį.



Cikorijų inulinas

• Inulinas yra tirpių skaidulų, randamų augaluose, rūšis.

• Jis nėra virškinamas plonojoje žarnoje, todėl keliauja žarnynu, kur
veikia kaip prebiotikas – maitina gerąją žarnyno mikroflorą.

• Žmonių žarnyno mikroflora paverčia inuliną trumpos grandinės 
riebalų rūgštimis, kurios maitina storosios žarnos ląsteles.

• Kadangi inulinas palaiko gerųjų bakterijų augimą, jis daro 
teigiamą poveikį žarnyno sveikatai.

• Vis daugiau mokslinių įrodymų patvirtina, kad inulinas padeda 
didinti kalcio įsisavinimą.



Avižų maistinės skaidulos

• Avižos yra itin vertingas maisto produktas, kuriame gausu tirpių 
maistinių skaidulų. 

• Avižos pasižymi šiomis maistinėmis savybėmis: 

✓ Tai angliavandenių ir maistinių skaidulų, įskaitant beta gliukaną, 
šaltinis

✓ Jose yra daugiau baltymų ir riebalų nei kitose grūdinėse kultūrose
✓ Turi svarbių vitaminų (B grupės, folatų), mineralų (mangano, fosforo, 

magnio, vario, geležies, cinko, kalcio, kalio) ir antioksidantų, tokių kaip 
polifenoliai.

• Avižose esantis beta gliukanas gali padidinti sotumo jausmą.

• Be to, beta gliukanas padeda sumažinti cukraus ir blogojo 
cholestrolio kiekį kraujyje.



Žuvų kolagenas

• Kolagenas yra sudėtingas struktūrinis baltymas, kuris padeda 
išlaikyti odos stangrumą ir elastingumą bei raiščių, sąnarių, 
kaulų, nagų ir plaukų stiprumą. 

• Žuvų kolagene yra I tipo kolagenas, kuris yra būtinas gražiai 
odai, stipriems jungiamiesiems audiniams ir tvirtiems kaulams.

• Manoma, kad žuvų kolagenas yra geriau pasisavinamas dėl to, 
kad yra sudarytas iš smulkesnių dalelių.

• Kadangi žuvų kolagenas yra veiksmingiau pasisavinamas, jis 
laikomas vienu geriausiu kolageno šaltiniu, užtikrinančiu 
sveikatą ir grožį.



Izomalto oligosacharidai

• Izomalto oligosacharidai yra trumpos grandinės angliavandenių 
mišinys – natūraliai egzistuojančios augalinės kilmės maistinės 
skaidulos. 

• Jie daro teigiamą poveikį virškinimo sistemai:
✓ veikia kaip prebiotikai, maitinanatys gerąją žarnyno mikroflorą
✓ veikia kaip natūralios augalinės kilmės maistinės skaidulos.

• Nors jų skonis yra saldus, turi mažą glikemijos indeksą, todėl dažnai 
naudojami kaip nekaloringi saldikliai.

• Tyrimai atskleidžia teigiamą izomalto oligosaharidų poveikį mineralų 
pasisavinimo procese.



Pagrindiniai privalumai
• Kalcio hidroksiapatitas padeda veiksmingai išlaikyti kaulų 

masę ir didinti kaulų tankį.

• Vitaminai K2 ir D3 skatina kalcio absorbciją žarnyne ir kalcio 
nusėdimą kauluose.

• Magnis padeda palaikyti kalcio balansą, pernešdamas 
maistines medžiagas į kaulus.

• Kadangi 22 % skeleto kaulų yra sudaryti iš baltymų, kalcio ir 
kolageno derinys padeda išvengti kaulų masės mažėjimo.

• Galvijų krekenos padeda padidinti kalcio absorbciją.

• Natūralūs prebiotikai – inulinas ir izomalto oligosacaridai –
skatina kalcio reabsorbciją plonojoje žarnoje.

• Kakavos milteliai, kokoso pieno milteliai ir stevijos lapų 
ekstraktas suteikia puikų skonį!

• Nauja, patraukli pakuotė su ekonomiškesne 25 dienų doze ir 
matavimo šaukšteliu.



Vartojimo instrukcija

• 250 g (25 dienoms)

Neto masė

• Įberkite 1 samtelį (10 g) miltelių į 125 ml (1/2 puodelio) 
šilto vandens arba pieno ir tolygiai išmaišykite. 
Suvartokite iškart po paruošimo.

• Vartokite vieną arba du kartus per dieną po valgio arba 
valgio metu.



Pasirūpinkite savo 
kaulų sveikata!
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