
TIENS „Glow Collagen Shot“  
 

Maisto papildas su žuvies kolageno peptidais, šviežio ženšenio ekstraktu ir Manukos nektaro medumi. Su  

purpurinių morkų ir citrinų sultimis, trehaloze – tapijokos cukrumi ir saldikliu iš stevijos augalo. 

Grynasis kiekis: 225 ml (15 pakelių x 15 ml) 

                   Medžiagos, turinčios mitybinį  ir / arba fiziologinį poveikį: 

 
 15 ml (rekomenduojama paros norma) 

Žuvies kolageno peptidai  2500 mg 

Šviežio ženšenio ekstraktas 835 mg 

Manukos nektaro medus 100 mg 

Purpurinių paprastųjų morkų ir bukavaisių 

citrinmedžių sulčių koncentratas 

90 mg 

 

Sudedamosios dalys: šviežio ženšenio (Panax ginseng C.A. Mey.) šaknų ekstraktas 5:1 (skystas) 

(ženšenio – 16,7 %); vanduo; žuvies kolageno peptidai; naminės obels (Malus domestica Borkh.) obuolių 

sulčių koncentratas; tapijokos trehalozė* iš valgomojo manioko (Manihot esculenta Crantz) gumbų; 

rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinos rūgštis; tirštiklis: akacijos guma; Manukos nektraro medus**; 

purpurinių paprastųjų morkų (Daucus carota L.) ir bukavaisių citrinmedžių (Citrus limon (L.) Osbeck) sulčių 

koncentratas; emulsiklis: pektinas, spanguolių aviečių kvapioji medžiaga; rūgštingumą reguliuojanti 

medžiaga: obuolių rūgštis; emulsiklis: saulėgrąžų lecitino milteliai; braškių kvapioji medžiaga; saldiklis: 

steviolio glikozidas iš saldžiosios stevijos (Stevia rebaudiana) lapų.  

 *Trehalozė yra gliukozės šaltinis. 

**Manukos nektaro medus iš šluotinio sėklučio (Leptospermum scoparium) krūmo. Kilmės šalis: Naujoji 

Zelandija. 

Rekomenduojama tiems, kurie nori papildyti savo mitybą kolageno peptidais – pagrindiniu jungiamojo 

audinio, odos, nagų ir plaukų komponentu. Ženšenis padeda išlaikyti optimalią ištvermę, energiją, fizinę ir 

psichinę gerovę. 

Rekomenduojama paros norma: 1 pakelis per dieną. Atidarius iš karto suvartoti. Galima sumaišyti su 

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

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

Įspėjimas: nerekomenduojama vaikams iki 18 metų, nėščioms ir / arba žindančioms moterims bei žmonėms, 

kurie alergiški bet kuriai maisto papildo sudedamajai medžiagai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei 

vartojate antidiabetinių, kraują skystinančių (antikoaguliantų) ir / arba antihipertenzinių vaistų. 

 

Partija / Geriausias iki: žr. ant pakuotės. 

Laikymo sąlygos: laikykite sausoje ir vėsioje vietoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

 

Kilmės šalis: Taivanas. 

Importuotojas: Tiens Europe GmbH, Georg-Wilhelm-Strasse 3, 10711 Berlynas, Vokietija. www.tiens.eu.  

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

www.tiens.lt 
 

http://www.tiens.lt/

