
TIENS kapsulės „Cell Rejuvenation Extra“  

 

Maisto papildas, kuriuo sudėtyje yra violetinių morkų miltelių, penkiaskiautės driekės 

lapų ekstrakto, žaliosios arbatos, vitamino C ir chromu praturtintų mielių. 

 

Grynasis kiekis: 56,25 g (150 kapsulių x 375 mg)  

 

Sudėtyje esantis vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir 

apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Chromas padeda palaikyti normalią 

gliukozės koncentraciją kraujyje. 

 

Rekomenduojama paros norma: Gerti po 2- 4 kapsules 2 kartus per dieną po valgio, 

užgeriant šiltu vandeniu. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildas 

neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu laikytis sveiko gyvenimo būdo, 

įvairios ir subalansuotos mitybos. 

 

Nerekomenduojamas vaikams, nėščioms ir  žindančioms moterims bei esant alergijai bet 

kuriai papildo sudedamajai medžiagai. Pasikonsultuokite su savo gydytoju, jei tuo pačiu metu 

vartojate vaistus nuo diabeto. 

                             

 

Medžiagos, turinčios mitybinį ir/ar fiziologinį poveikį: 

 

 8 kapsulėse yra: % RMV * 

Violetinių morkų milteliai  1200 mg - 

Penkiaskiautės driekės 

lapų ekstraktas 

- hiperozido 

180 mg 

 

   - 176 mg 

- 

Kininio arbatmedžio lapų 

ekstraktas 

   -polifenolo 

60 mg 

 

     -24 mg 

- 

Vitaminas C 48 mg 60 % 

Chromu praturtintos 

mielės 

     -chromo 

10 mg 

 

- 20 µg 

 

 

50 % 

 

RMV*-referencinė maistinė vertė. 

 

Sudedamosios dalys: violetinių paprastųju morkų (Daucus carota L.) šaknų milteliai; 

užpildas: ryžių miltai; kapsulės apvalkalas: želatina; penkiaskiautės driekės (Gynostemma 

Pentaphyllum) lapų ekstraktas (hiperozido ≥ 98 %); kininio arbatmedžio (Camellia sinensis 

L.) lapų ekstraktas (polifenolo ≥ 40 %); vitaminas C (L- askorbo rūgštis); lipnumą 

reguliuojanti medžiaga - riebalų rūgščių magnio druskos; chromu (chromo (III) laktato 

trihidratas) praturtintos mielės (Saccharomyces cerevisiae). 

 

Partija / Geriausias iki: žr. ant pakuotės. 

 

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

temperatūroje. 



Pagamintas (importuotojui): Tiens Europe GmbH, Georg-Wilhelm-Strasse 3, 10711 

Berlynas, Vokietija. www.tiens.eu.       Berlin, Germany 

 

Tiekėjas: TIENS UK LTD, Churchill House, 120 Bunns Lane, Mill Hill, Londonas NW7 2AS, 

Jungtinė Karalystė.  London, UK 

 

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

www.tiens.lt 

 

 

http://www.tiens.eu/

