
TIENS KALTSIUMIPULBER (UUENDATUD KOOSTISEGA) 

K2 ja D3 vitamiini, merelist päritolu magneesiumoksiidi, kaltsium-

hüdroksüapatiidi, inuliini ning veise ternespiimaga toidulisand; sisaldab suhkrut 

ja magustajat. 

 

Netokogus: 250 g (25 portsjonit x 10 g) 

 

Kaltsium, fosfor, magneesium ja D-vitamiin toetavad luude ja hammaste normaalse 

tervise säilitamist, samas kui D-vitamiin toetab ka kaltsiumi ja fosfori normaalset 

imendumist ning normaalse kaltsiumitaseme säilitamist veres. Kaltsium, magneesium ja 

D-vitamiin toetavad normaalset lihaste tööd. 

 

Soovituslik päevane kogus: lisa üks 10 g lusikatäis pulbrit 125 ml (½ tassile) soojale 

veele või piimale ning sega korralikult. Tarvita otsekohe pärast joogi valmistamist. Võta 

üks või kaks korda päevas pärast söömist või toidukordade vahepeal. 

Mitte ületada päevast soovituslikku kogust. Toiduasendid ei suuda asendada 

mitmekülgset ja tervislikku toitu ning tervislikke eluviise. Toidulisand ei sobi rasedatele 

ega imetavatele naistele. 

 

Toiteväärtuse ja/või füsioloogilise mõjuga koostsaineid:  

 1 lusikatäis (10 g) 2 lusikatäit (20 g) % TKV* 

Kaltsium-hüdroksüapatiit 

(ortofosforhappe 

kaltsiumsoolad): 

     - kaltsium 

     - fosfor 

1600 mg  

 

 

408 mg 

176 mg 

3200 mg  

 

 

816 mg 

352 mg 

 

 

102% 

50% 

Siguri-inuliin  480 mg 960 mg  

Magneesium 55 mg  110 mg 30% 

Vitamiin K2 39 µg 78 µg 104% 

Vitamiin D3  2 µg  4 µg 80% 

* TKV: toitainete kontrollväärtus 

 

Koostis: lõssipulber, kaltsium-hüdroksüapatiit (ortofosforhappe kaltsiumisoolad), 

isomaltuloos*, kookospiima pulber (sisaldab piima), aluseline kakaopulber (Theobroma 

cacao), sigur (Cichorium intybus) inuliin, hüdrolüüsitud kalakollageen, kaerakiud 

(Avena sativa), merelist päritolu magneesiumoksiid, veise ternespiima pulber (sisaldab 

piima, sojat), maltodekstriin, menakvinoon (vitamiin K2), kolekaltsiferool (vitamiin 

D3), magustaja: stevioolglükosiidid. 

*Isomaltuloos on glükoosi ja fruktoosi allikas. 

 

Partii / parim enne: vaata pakendi põhjalt. 

 

Säilitamistingimused: Hoia kuivas ja jahedas. Hoia väikestele lastele kättesaamatus 

kohas.  

 

Tarnija: TIENS UK LTD, Churchill House, 120 Bunns Lane, Mill Hill, London NW7 

2AS, United Kingdom.  

Austraaliasse ja Uus-Meremaale impordib ja tarnib: Tiens Bio Tech, New Zealand 

Pty Ltd, Level 9, 45 Queen Street, Auckland, 1010, NZ. 

Turustaja: UAB „Korporacija Tjanši“, Ulonų t. 5, Vilnius LT 08240, Leedu. 


