
TIENS 
unikālās 
produktu 
līnijas

Izpratne par 
veselības līdzsvaru



Uzziniet vairāk par TIENS uzņēmumu

• Tiens Group ir daudznacionāls uzņēmums, un tā produktus var 
iegādāties 110 valstīs visā pasaulē.

• Tiens Group izstrādātajos daudzveidīgajos produktos ietilpst 
veselīga pārtika (funkcionālā pārtika, uztura bagātinātāji, 
produkti sportistiem), ierīces veselībai, skaistumkopšanas un 
ādas kopšanas kosmētika, mājsaimniecības preces.

• No 40 Eiropā pārdotajiem uztura bagātinātājiem un 
funkcionālajiem pārtikas produktiem, gandrīz 90% ir izstrādāti 
sadarbībā ar pētniecības un attīstības centriem Eiropā un tiek 
ražoti Eiropā un Taivānā.



Galvenais Tiens sadarbības pētniecības un attīstības 
centrs Barselonā ražo cietās formas (tabletes, kapsulas, 

putojošās tabletes, pulverus, doypack un stickpack
iepakojumus) un šķidrās formas (pilienus, sīrupus, 

sulas, želejas).
Sertificēts saskaņā ar GMP, ISO 9.001, ISO 13.485, HACCP, VET, DENT, HALAL, 

KOSHER, ORGANIC

Pētniecības un attīstības centriem Eiropā ir pasaulē atzīti sertifikāti un balvas 
(GMP, BRC, HACCP, ISO 22000 un 9001, Halal, Kosher & Organic sertifikāti).

Pētniecības un attīstības 
centri Eiropā

Tiens partnera pētniecības un attīstības centrs 
Eksanprovansā, Francijas piekrastē, izstrādā svara 

kontroles produktus ar augstu olbaltumvielu saturu, 
sporta produktus un produktus veselībai un 

skaistumam.
ISO 22000 kvalitātes sertifikāts

Bez glutēna, bez laktozes, organisks, dabīgs



funkcionālās daļiņas ir 
tikai 1/9 no sarkano asins 
šūnu izmēra.

Emulģēts un mikronizēts
daļiņu lielums

1 ~ 3 μm

Sarkano asins šūnu 
izmērs 9 μm

Uzsūkšanās 
noslēpums - mikronu 
līmenis

Double-NUTRI tehnoloģija ir 
jauna, patentēta 
tehnoloģija, kas izstrādāta 
Tiens pētniecības un 
attīstības centrā, kas ļauj 
apvienot ūdenī un eļļā 
šķīstošās sastāvdaļas kā 
mikronu daļiņas, lai radikāli 
palielinātu to biopieejamību.

Pateicoties tam, Tiens aktīvo 
vielu biopieejamība ir 
augstāka, nodrošinot 
vislabāko un ātrāko 
uzturvielu uzsūkšanos, bez 
nepieciešamības veikt fizisku 
gremošanu organismā.



TIENS PRODUKTI
UN SERTIFIKĀTI



Uzņēmums
Forza

EUROFINS SERTIFIKĀTS

Eurofins sertifikāts apliecina, ka 
ražošanas kvalitātes sistēma 
atbilst Direktīvai 93/42/EEC, kas 
attiecas uz medicīnas ierīcēm.

Produkti:
• Beauty Duo 
• Cinks
• Cell Rejuvenation 

Capsules Extra



Uzņēmums 
CHEMO Group

SERTIFIKĀTS starp 
uzņēmumiem

Šis apliecinājums parāda 
attiecības starp diviem 
uzņēmumiem: CHEMO, kas ražo 
un pārdod medikamentus, un 
Rioja Nature Pharma, S.L. (RNP), 
kas piegādā pārtiku Chemo, tā 
saistītajiem uzņēmumiem un 
partneriem.

Produkti:
• GRAPE SEED EXTRACT

• Kardi Forte



Uzņēmums
Eladiet

HALAL SERTIFIKĀTS

Halal sertifikāts apliecina produkta 
atbilstību islāma prasībām attiecībā uz 
tā ražošanu, iepakošanu un 
uzglabāšanu. Saskaņā ar noteikumiem 
produkti nedrīkst saturēt alkoholu vai 
citas aizliegtas izejvielas, piemēram, 
cūkgaļu un dzīvnieku asinis.

Produkti:
• Vision
• Flexi
• Hitozāns
• Cordyceps
• Spirulīna
• Kalcijs ar lecitīnu
• Superkalcija pulveris
• Superkalcija pulveris bērniem



GMP SERTIFIKĀTS

GMP sertifikāts no Amerikas 
produktu testēšanas, kontroles 
un sertifikācijas organizācijas 
(NSF). GPM nodrošina 
ražošanas procesa integritāti 
uzņēmumā un pārtikas 
drošības noteikumu 
ievērošanu.

Produkti: 
• Beauty Duo
• Cinks
• Cell Rejuvenation Capsules 

Extra

Uzņēmums FORZA



Vjetnama CO., 
LTD

GMP SERTIFIKĀTS

GPM nodrošina 
ražošanas procesa 
integritāti uzņēmumā 
un pārtikas drošības 
noteikumu ievērošanu.

Produkti:
• CordyCafe Robust



PYC 
Laboratorija

SERTIFIKĀTS ISO 22000

PYC laboratorijas vadības 
sistēma Francijā ir atzīta par 
atbilstošu Pārtikas drošības 
vadības sistēmas standartam, 
kas nozīmē, ka uzņēmums ir 
sertificēts ISO 22000:2018. 
Sertifikācija ir derīga ražotajiem 
uztura bagātinātājiem un 
diētiskajiem produktiem.

Produkti:
• SUPER KALCIJA 

PULVERIS ar jaunpienu



TCI (TAIVĀNA)

HACCP SERTIFIKĀTS

HACCP sertifikāts attiecas uz:
1. Uztura bagātinātāju (tabletes, 
kapsulas, pulveris) ražošanu un 
uzglabāšanu PTP/plastmasas 
pudelē/folijas iepakojumā, 
tabletējot/pildot;
2. Bezalkoholisko dzērienu 
ražošanu un uzglabāšanu stikla 
pudelē/ plastmasas pudelē/ 
alumīnija folija iepakojumā, 
sterilizējot;
3. Želejas ražošanu un 
uzglabāšanu alumīnija folija 
iepakojumā, sterilizējot.

Produkti:
• VIGOR SHOT
• Glow Collagen Shot



UZŅĒMUMS
ELIDADET

Sertifikāts ISO 9001

Sertifikāts ISO 9001: 2015 ir starptautisks 
kvalitātes vadības sistēmas standarts, ko 
izstrādājusi Starptautiskā standartizācijas 
organizācija (ISO).
Produkti:
• Kalcis ar lecitīnu

• Hitozāns

• Kordiceps

• Ķiploki un reishi

• Digest

• Fizzy

• Flexi

• Kangli

• Superkalcija pulveris

• Spirulīna

• Superkalcija pulveris bērniem

• Multi-Fiber



Uzņēmums 
Eladiet

LABAS RAŽOŠANAS PRAKSES (GMP) 
SERTIFIKĀTS

SGS sertifikācija nodrošina uzņēmuma 
ražošanas procesa integritāti un atbilstību 
pārtikas drošības noteikumiem.

Produkti:

• Kalcijs ar lecitīnu

• Hitozāns

• Kordiceps

• Ķiploki un reishi

• Digest

• Fizzy

• Flexi

• Kangli

• Superkalcija pulveris

• Spirulīna

• Superkalcija pulveris bērniem

• Multi-Fiber



Higiēnas sertifikāts
Cordy Café Robust.

HIGIĒNAS SERTIFIKĀTS

TIENS Vjetnama
CO., LTD



Sertifikāts ISO 9001 -2015 
Cordy Café Robust.

ISO 9001 SERTIFIKĀTS

TIENS 
Vjetnama CO., 
LTD



HACCP SERTIFIKĀTS
HACCP sertifikāts tiek piešķirts par vadības 
sistēmas un pārtikas nekaitīguma 
nodrošināšanas metodēm, kuru pamatā,
galvenokārt, ir apdraudējumu novēršana.
HACCP sistēma ir sistēma, kas identificē, 
novērtē un kontrolē apdraudējumus, kas ir 
nozīmīgi pārtikas nekaitīgumam.
Tas viss ir iespējams, rūpīgi uzraugot un 
kontrolējot katru procesa posmu.
Produkti:
• Kalcijs ar lecitīnu
• Hitozāns
• Kordiceps
• Ķiploki un reishi
• Digest
• Fizzy
• Flexi
• Kangli
• Superkalcija pulveris
• Spirulīna
• Superkalcija pulveris bērniem
• Multi-Fiber

UZŅĒMUMS 
ELADIET



GMP SERTIFIKĀTS

Sertifikāts Jevelin 4&5 GMP.
Javelin teritorijā atrodas biroja 
telpas, kā arī planšetdatoru un 
kapsulu ražošana un 
iepakošana. Axiom ir noliktavas 
un šķirošanas telpas, pulvera 
ražošana un iepakošana, kā arī 
probiotiku ražošana un 
iepakošana.

Produkti:
• Beauty Duo

• Cinks

• Cell Rejuvenation 

Capsules Extra

Uzņēmums FORZA



BRC SERTIFIKĀTS

AXIOM 7&8 BRC — Javelin teritorijā ir 
biroja telpas, kā arī planšetdatoru un 
kapsulu ražošana un iepakošana. 
Vietnē Axiom ir noliktavas un 
šķirošanas telpas, pulvera ražošana 
un iepakošana, kā arī probiotiku 
ražošana un iepakošana.

Produkti:
• Beauty Duo
• Cinks
• Cell Rejuvenation Capsules Extra

Uzņēmums 
FORZA 



BRC SERTIFIKĀTS

BRC globālo standartu sistēma 
(iepriekš saīsināta kā Lielbritānijas 
mazumtirdzniecības konsorcijs, 
tagad zīmola reputācija, izmantojot 
atbilstību) ir pārtikas nekaitīguma, 
pārtikas un nepārtikas preču 
iepakojuma standarts. Kopumā BRC 
satur pārtikas nekaitīguma 
pārvaldības sistēmas prasības 
pārtikas ražotājiem un piegādātājiem 
("privātā preču zīme") un nosaka 
audita principus. Tas apvieno GMP, 
GHP un HACCP prasību principus ar 
vadības sistēmas elementiem.

Produkti:

• Beauty Duo

• Cinks

• Cell Rejuvenation Capsules 
Extra

Uzņēmums 
FORZA 



Uzziniet vairāk 
par TIENS 

produktiem



Vīnogu sēklu ekstrakts

saglabā venozās sistēmas 
integritāti

Kordiceps

dabiskās aizsardzības 
uzlabošana

Vigor Shot

liposomāls C vitamīns -
uzlabota imunitāte un enerģijas 

ieguvi



Antilipīdu tēja

veselīgu lipīdu līmenis
asinīs

Hitozāns

uztur normālu glikozes 
koncentrāciju asinīs

Kardi Forte

normālas sirds funkcijas un 
kognitīvās darbības 

uzturēšana



Vitality Softgels

normāla smadzeņu un 
nervu audu attīstība

Cell Rejuvenation

imunitātes modulācija un 
ilgmūžība

Dateļu sulas koncentrāts

nomierina nervus un uzlabo 
miega kvalitāti



Multi-Fiber

papildina ikdienas uzturu 
ar šķiedrvielām, uzlabo 

imunitāti

Digest

nodrošina veselīgu gremošanas 
sistēmu un normālu zarnu 

darbību

FOS Sīrups

enerģijas avots zarnu 
mikroflorai, nodrošina attīrošu 

efektu



Cordy Cafe Robust

palielināta modrība un 
izturība

Flexi

locītavu veselības 
uzturēšana



Glow Collagen Shot

Atbalsta ādu un locītavas

Superkalcija pulveris ar 
jaunpienu

kaulu un zobu uzturēšana

Superkalcija pulveris 

normāla kaulu un zobu 
uzturēšana



Superkalcija pulveris 
bērniem

normāla kaulu un zobu 
uzturēšana

Superkalcija kapsulas ar 
lecitīnu

normālas kognitīvās funkcijas

Fizzy

normāla muskuļu darbība, 
nervu sistēmas atbalsts, 

kauliem



Cinks

Cinka papildināšana

Beauty Duo

normālas ādas un matu 
uzturēšana

Ķiploks un Reishi

antibakteriāla darbība, 
spēcīga imunitāte



✓kvalitatīvi uztura bagātinātāji

✓dabiski iegūtas sastāvdaļas no tīrākajiem pasaules 

reģioniem

✓augstākie ražošanas standarti

✓patentētas tehnoloģijas

✓augstākā bioloģiskā pieejamība

✓starptautiskās balvas

✓drošības un kvalitātes sertifikāti

✓miljoniem apmierinātu klientu no visas pasaules

Tava Dabiskā Izvēle


