
TIENS Nutri-Shape kokteilid

MAITSEV. TOITEV. ELUSTIIL.



Sest oled 
väsinud, 

näljane ja 
kõht 

koriseb

Sest on 
õhtusöögi 

aeg

Sest see 
kook näeb 

nii 
isuäratav 

välja

Vahel 
seepärast, et 
igavled, oled 

kurb või … 
rõõmus

MIKS SA SÜÜA TAHAD?

Millistel emotsionaalsetel ja füüsilistel põhjustel sa 

sööd?

Miks su keha toitu vajab? Ja mitte igasugust toitu.

Miks on tervislik toitumine nii oluline? 



Toidust saad erinevaid toitaineid: 

- valke 

- süsivesikuid

- rasvu

- kiudaineid

- vitamiine ja mineraale

- vett

Keha kasutab neid erinevatel viisidel:

- kudede ja organite “ehitusmaterjalidena”

- rakke töös hoidva

molekulaarmasinavärgi komponentidena. 



Rasvumiskriis?



Täiuslikus maailmas 

suudaksid kaalu 

alandada igasuguse 

pingutuseta.



TIENS Nutri-Shape kokteilid
Kui tihti jätad hommikusöögi 
vahele? Või mõne muu 
toidukorra?

Kui tihti sööd rämpstoitu või 
näksid toidukordade vahel?

Soovid kaalu alandada, aga ei 
suuda õiget viisi valida?



TIENS Nutri-
Shape 
kokteilid

Tervis ja hea toitumine
on TIENSi missiooniks.

TIENS Nutri-Shape
kokteilid on 
suurepärasteks
asendustoitudeks, sest
nad on

- lihtsalt
valmistatavad,

- Maitsvad,
- tervislikud.



Mis on 
toidu-
asendaja?

• toit, mis sisaldab täit toitainekogust
(200 - 250 kcal energiat, valke, 
vitamiine ja mineraale), mida keha
vajab;

• täisvalkudega (valguindeks=100, seega
on seal olemas kõik 20 aminohapet);

• valgud peaksid moodustama 25-50% 
toote koguenergiast;

• valgurikka toituga ei teki sul dieedi ajal
näljatunnet;

• garanteeritult ohutu kaalulangetamine;

• kiire eine kiirel hetkel, täiuslik energia 
taastamiseks.



TIENS Nutri-Shape 
kokteilid:
maitsed

Suvine
maasikas
- suveahvatluste maitse
aasta läbi
- toitained, mis 
maitsevad hästi
- goji-marja ekstraktiga

Energiat andev 
šokolaad
- jõudu andev jook
- igas lonksus ohtralt 

toitaineid
- ainulaadse Aasia 

seene ekstraktiga



TIENS Nutri-Shape
kokteilid

TIENS kokteilid loodi
teaduspõhiselt sobituma 
mitmekülgse elustiiliga. 
Neid saab kasutada järgnevalt: 

• energiavaese dieedi ajal: 
✓ kaalu alandamiseks,
✓ kaalu säilitamiseks

• igapäevase toidukorrana
✓ tervislikuks 

toitumiseks

Neis on olemas kõik 
vajalik tervisliku,
pikaajalise ja meeldiva 
dieedi jaoks.



TIENS Nutri-Shape kokteilid
• Sisaldavad rohkesti täis-taimevalke, mis aitavad

lihasmassi kasvatada;

• sisaldavad rohkesti kiudaineid (sojast ja teistest ubadest) 
veeslahustuvate frukto-oligosahhariidide ja inuliiniga;

• sisaldavad B-vitamiine, C-vitamiini, rauda ja 
magneesiumi, mis toetavad normaalset energiavahetust
ning vähendavad väsimus- ja kurnatustunnet;

• sisaldavad B-, C- ja E-vitamiini, vaske, mangaani, tsinki ja 
seleeni, mis toetavad rakkude kaitsemist oksüdatiivse
stressi eest;

• sisaldavad proteolüütilisi ensüüme (papaia – papaiin, 
ananass - bromelaiin), millel on oluline roll valkude
seedmises, immuunfunktsioonis ning muudeski
elutähtsates protsessides.



Energiavaene dieet

Energia kulub:
↗ füüsilisele 
tegevusele
↗ termogeneesile
↗ lipolüüsile

Energiat 
saame
↘ suhkrust
↘ rasvadest



Energiavaese dieedi etapid

Kaalu alandamine Stabiliseerimine Säilitamine

1600 kcal/päevas900-1000 kcal/päevas

• Säilita oma kaalu, kuid liigu
tagasi traditsioonilisele
menüüle. Selles etapis väldi ja 
enneta olukordi, kus loobud
tervislikust toitumisest. 

• Selles etapis on väga oluline
vältida jojo-efekti. 

• Saavutatud kehakaalu
säilitamiseks võid ikka
asendada 1 toidukorra
toiduasenduskokteiliga. 

• Jätka trenniga. 

Algkaal

Lõppkaal
1 2 3

Nõuanded

Eesmärk

• Loobu vanadest
halbadest
toitumisharjumustest.

• Vähenda kalorite hulka, 
vali tervislik toit, 
asenda 2 päevast
toidukorda
toiduasendus-

kokteiliga.
• Täiusta dieeti Nutri-

Shape toidulisanditega
ning tee trenni.

• Jätka
toitumisharjumuste
muutmise ja trenniga.

• Lisa toite, et menüü
oleks mitmekülgne. 

• Suurenda aegamööda
kalorite hulka, 
asendades endiselt 2 
päevast toidukorda
toiduasendus-

kokteiliga.
• Kasuta Nutri-Shape

toidulisandeid. 

Energiavaene 
dieet

Energiavaene 
dieet

Tavapärane 
tervislik 

toitumine

1200 kcal/päevas



TIENS Nutri-Shape kokteilid:
energiavaene dieet

• Kaalualandamine tähendab palju enamat kui 
lühiajalist kaloritarbimise vähendamist, see on 
elustiil. Pea meeles tervislikult toituda ja 
trenni teha, et tulemus püsiks. Kasuta TIENS 
Nutri-Shape kaalualandusprogrammi.

• TIENS toiduasenduskokteilid on valgurikkad 
eined, mis tagavad mugava ja tõhusa
kaalulanguse, mida on võimalik säilitada.

• TIENS kokteilid pakuvad ohutut, loomulikku ja 
püsivat kaalulangetamise tulemust, et 
saavutaksid imelise välimuse ja enesetunde.



TIENS Nutri-Shape kokteilid

Pea meeles:
maitsvad TIENS Nutri-Shape 
kokteilid 
on toiduasendajad, mis 
aitavad kaalu alandada,
kui asendad nendega 2 
põhitoidukorda 
energiavaese dieedi ajal.



TIENS Nutri-Shape 
kokteilid:

suvine maasikas

Mis seal sees on?

- ainult 212 kalorit ühes portsjonis;

- palju põhitoitaineid, sh 24 vitamiini ja mineraali
ning taimsed aktiivained;

- 15 g valke, mis aitavad hästi kaalu alandada ja 
säilitada - annavad rakkudele energiavaese dieedi 
ajal jõudu, et kulutaksid rasvadest ja süsivesikutest 
saadavad kalorid ära.



TIENS Nutri-Shape kokteilid: 
suvine maasikas

Taimsed 
aktiivained

Gojimarja ekstrakt

Ananassimahla 
kontsentraat

Papaiaekstrakt



Gojimarjad (Lycium barbarum)
• Gojimarju on Aasias enam kui 2 aastatuhandet kasutatud traditsioonilise
• ravimtaimena - tegemist on maailma ühe toitainerikkaima viljaga!

• Hiina taimemeditsiini kohaselt parandavad gojimarjad nägemist ning                                                            
tugevdavad maksa, neere ja kopse, toetades ja tugevdades keha
Yin ja Yang energiat.                                            

• Gojimarjad on ühed tugevaimad antioksüdandid. Nad sisaldavad 18 aminohapet, C- ja B-
vitamiini, küllastumata rasvhappeid, mikro- ja makroelemente, flavonoide.

• Gojimarjad on looduslikuks zeaksantiini allikaks – see on karotenoid (nagu luteiin või 
beetakaroteen) - looduslik rasvlahustuv taimepigment, mida inimorganism saab vaid toiduga.

• Karotenoidid on ülikasulikud, kuna need:
- neutraliseerivad vabu radikaale,
- kaitsevad silmi ning ennetavad vanusega ilmnevat silmamaakula degeneratsiooni.



TIENS Nutri-Shape kokteilid: 
suvine maasikas

Kasulikud
omadused:

võimas antioksüdant;

parem 
seedimine;

toetab nägemist;

rohkesti kvaliteetseid 
taimseid valke;

maitsvad toitained ning
turvaline kaalualandus.



TIENS Nutri-Shape
kokteilid:

energiat andev šokolaad

Mida see sisaldab?

- ainult 216 kalorit ühes portsjonis;

- palju olulisi toitaineid, sh 24 vitamiini ja mineraali
ning taimsed aktiivained;

- 15 g valke, mis aitavad hästi kaalu alandada ja 
säilitada - annavad rakkudele energiavaese dieedi
ajal jõudu, et kulutaksid rasvadest ja süsivesikutest
saadavad kalorid ära.



TIENS Nutri-Shape kokteilid: 
energiat andev šokolaad

Taimsed aktiivained

Läikvaabik Ananassimahla 
kontsentraat

Papaiavilja ekstrakt



• Idamaine meditsiin kasutab palju erinevaid seeni. 

• Vanaajal avastatud läikvaabik kasvab paljudes niisketes ja 
palavates Aasia piirkondades ning seda on 
meditsiiniliselt kasutatud enam kui 4000 aastat. Vanaajal 
kasutas seda seent ainult aristokraatia.

• Hinna taimemeditsiinis nimetatakse seda surematuse 
seeneks.

• Seened sisaldavad erinevaid molekule, sh polüsahhariide,
millel võib olla tervistav mõju.

Läikvaabik (Ganoderma lucidum)

Läikvaabik:
- võib toetada immuunsüsteemi;
- aitab alandada kolesteroolitaset;
- aitab säilitada vereringe tervist.



TIENS Nutri-Shape kokteilid: 
energiat andev šokolaad

Kasulikud
omadused:

parem immuunsus;

kolesteroolitase kontrolli all;

parem 
seedimine;

terve vereringe;

rohkesti kvaliteetseid 
taimevalke;

maitsvad toitained ja ohutu
kaalulangetamine.



Kokteil valmis ja teele
- lihtne
tervislik ja täielik toidukord, mis valmib vaid 1 minutiga

- mitmekülgselt toitaineid
TIENS on Nutri-Shape kokteilid välja töötanud täielikuks toitainevajaduse
katmiseks

- miksitav
Saab segada piima, vee, mahla või isegi puuviljadega -
vastavalt oma maitsele

- väike ja kena
saad nädala jooksul igale poole (näiteks tööle) kaasa võtta



Kokteil valmis ja teele
- toitev, samas taskukohane

- sobib veganitele ja taimetoitlastele

- looduslike maitse- ja lõhnaainetega

- täis-taimevalkudega
sisaldab rohkesti valke - need on täiuslikud
näksimise ja toidukordade vahelise näljatunde
vähendamiseks, annavad kauemaks
täiskõhutunde

- sisaldab rohkesti tervislikke kiudaineid

- maitsev, samas ka tervislik



TIENS Nutri-Shape
kokteilid: valmistamine

• Lisa 250 ml vedelikku ühele
portsjonile (35 g = 2 ja pool spl),                                
ning sega korralikult.
Võid kasutada rasvavaba piima, vett

või mahla.

• Märkus: mitte tarvitada rohkem kui
2 portsjonit päevas.

Netokogus: 
490 g

(14 portsjonit x 
35 g).



TIENS Nutri-Shape sari

Kasuta TIENS Nutri-Shape 

kokteile 

koos

TIENS Nutri-Shape

kaalualandusprogrammiga



TIENS Nutri-Shape kaalualandusprogramm
1. etapp (4 nädalat)
Kaalu alandamine

2. etapp (4 nädalat)
Stabiliseerimine

3. etapp (4 nädalat)
Säilitamine

Kasuta TIENSi tooteid: 

• Nutri-Shape kokteilid; 

• Nutri-Shape toidulisandid

kombineeri tervisliku toidu ja 

trenniga.

Kasuta TIENSi tooteid: 

• Nutri-Shape kokteilid;

• Nutri-Shape toidulisandid 

kombineeri tervisliku toidu ja 

trenniga.

Säilita hea vorm:

• tee trenni;

• sea esikohale tervislik toit; 

• joo TIENS Nutri-Shape kokteile

tervislike toitainete saamiseks.

Nutri-Shape kokteilid

Nutri-Shape Trim

Nutri-Shape Block 

(mitte enne kokteili!)
Nutri-Shape Burn

Nutri-Shape kokteilid

Nutri-Shape Trim

Nutri-Shape Block

(mitte enne kokteili!)
Nutri-Shape Burn

+
Lisaks: 

muud TIENSi toidulisandid

Nutri-Shape kokteilid

Lisaks: muud TIENSi toidulisandid



TIENS Nutri-Shape kaalualandusprogramm

Enne alustamist:

1. etapp
Kaalu 

alandamine
4 nädalat

2. etapp
Stabiliseeri-

mine
4 nädalat

3. etapp
Säilitamine
4 nädalat



TIENS Nutri-Shape kokteilid:
Joo nutikalt, ela hästi.


