
 

TIENS kiudainetega vitamiin D3 

Närimistabletid 

Toidulisand 

 

Kõrge kiudainesisaldusega* metsamarjamaitselised närimistabletid sisaldavad rohkesti vitamiini D3 

ning looduslikku C-vitamiini. Taimsete kiudainetega, sh viirpuu ning sileda malpiigiaga. Magustajatena 

kasutatud ksülitooli ja paraguai suhkrulehte, värvainena looduslikku peeti. 
 

*5,44 g (> 56% preparaadist) päevasest soovituslikust kiudainekogusest. 

 

Netokogus: 96 g (60 tabletti x 1,6 g) 

 

 

TIENS kiudainetega närimistabletid suurendavad päevast tarbitavat kiudainekogust. C- ja D-vitamiin toetavad 

immuunsüsteemi normaalset funktsioneerimist. Lisaks on D-vitamiin vajalik laste luude normaalseks kasvuks 

ja arenguks. 

 

Vastunäidustused: ei soovitata alla 3-aastastele lastele, rasedatele ning imetavatele emadele või preparaadi 

toimeainete suhtes allergilistele inimestele. 

 

Soovituslik päevane kogus: näri 1–3 tabletti 2 korda päevas (kuni 6 tabletti päevas). Mitte ületada päevast 

soovituslikku kogust. Mitte võtta toidulisandit mitmekesise ja tasakaalustatud toidu aseainena. Tervislik 

elustiil ja tasakaalustatud toitumine on olulised. 

 

Partii number /parim enne: vt pudeli põhjalt. 

 

Säilitamistingimused: hoia kuivas ja jahedas, väikelastele kättesaamatus kohas. 

 

Tarnija: UAB „Korporacija Tjanši“, Ulonų 5, LT - 08240 Vilnius, Leedu 

www.tianshi.ee 

 

 

Koostis: polüdekstroos (80% kiudaineid); maisikiud (seedimatud IM-oligosahhariidid); õuna (Malus pumila 

Mill.) vilja pulber (45% kiudaineid); akaatsia (Acacia senegal L.) kummi (80% kiudaineid); 

mikrokristalliline tselluloos (100% kiudaineid); magustaja: ksülitool; kaera (Avena sativa L.) tera pulber 

(96% kiudaineid); viirpuu (Crataegus oxyacantha) vilja pulber; punapeedi kontsentraat (Beta vulgaris L.); 

sileda malpiigia (Malpighia glabra L.) vilja ekstrakt (50% vitamiin C); metsamarjade maitseaine; 

stabilisaator: rasvhapete magneesiumsoolad; porgandi (Daucus carota L.) juure pulber (60% kiudaineid); 

magustaja: paraguai suhkrulehe steviooliglükosiidid (Stevia rebaudiana) lehepulbrist; happesuse regulaator: 

sidrunhape; kolekaltsiferool (vitamiin D3). 

Toiteväärtuse ja/või füsioloogilise mõjuga koostisained: 

 1 tabletis: 6 tabletis 

(soovituslikus 

päevases 

koguses): 

PVK* 

Polüdekstroos: 250 mg 1500 mg - 

Maisikiud (seedimatud IM-

oligosahhariidid) 

248 mg 1488 mg - 

Õunapulber 240 mg  1440 mg  - 

Akaatsiakummi  190 mg  1140 mg  - 

http://www.tianshi.ee/


Kaeraterade pulber 100 mg  600 mg  - 

Viirupuuvilja pulber 91 mg 546 mg - 

Sileda malpiigia vilja ekstrakt 

- vitamiin C 

48 mg 

- 24 mg 

288 mg 

- 144 mg 

- 

180% 

Porgandijuure pulber 13 mg  78 mg -  

Vitamiin D3 4,17 μg 25 μg (1000 IU) 500% 
*PVK: päevane võrdluskogus 6 tabletis (soovitusliku päevase kogusega) 


