
TIENS Nutri-Shape kokteil 

Energiat andev šokolaad 

 

Toiduasendaja kaalu kontrollimiseks pakub täielikku ja tasakaalustatud 

toitainekogust, sisaldades taimseid täisvalke ning põhilisi vitamiine ja mineraale. 

Suhkru ja magustajatega. 

 

Hõrk kakaomaitseline Nutri-Shape toiduasenduskokteil aitab kaalu alandada, 

asendades energiavaese dieedi ajal kaks päevast põhitoidukorda. 

 

• ainult 216 kalorit portsjonis 

• sisaldab põhitoitaineid, sh 24 vitamiini ja mineraali 

• sobib taimetoitlastele ja veganitele 

 

• sisaldab ehtsat kakaopulbrit, looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning aktiivseid 

taimseid toimeaineid nagu läikvaabik, papaiavili ning ananassimahla 

kontsentraat 

• sisaldab rohkesti lihasmassi kasvu toetavaid taimseid täisvalke 

• sisaldab rohkesti kiudaineid, lahustuvaid frukto-oligosahhariide ning inuliini 

• toetab loomulikku energiavahetusprotsessi ning väsimus- ja kurnatustunde 

vähendamist (sisaldab riboflaviini, niatsiini, pantoteenhapet, B6-, B12- ja C-

vitamiini, rauda ja magneesiumi) 

• aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest (sisaldab riboflaviini, C- ja E-

vitamiini, vaske, mangaani, tsinki ja seleeni) 

 

Netokogus: 490 g (14 portsjonit x 35 g). 

 

Kasutusjuhend: sega 35 g (üks portsjon) TIENS Nutri-Shape toiduasenduskokteili 250 

ml kooritud piimaga ning loksuta või sega, kuni pulber on täielikult lahustunud. 

 

Kaalu alandamiseks: kaalualanduskava ajal asenda kaks päevast toidukorda kahe 

portsjoni (2 x 35 g) of TIENS Nutri-Shape kokteiliga ning söö üks tavapärane 

toidukord. Kahe päevase toidukorra asendamine toiduasendajaga energiavaese dieedi 

ajal aitab kaalu alandada. 

 

Kaalu säilitamiseks ja igapäevaseks toitumiseks: optimaalse kaalu säilitamiseks 

asenda üks toidukord ühe portsjoni (35 g) TIENS Nutri-Shape kokteiliga ning söö kaks 

tavapärast toidukorda. Ühe põhitoidukorra asendamine toiduasendajaga pärast 

energiavaest dieeti aitab kaalu kaotamise järel kaalu säilitada. 

 

Sõltuvalt isiklikest eelistustest võib igapäevaseks toitumiseks (kui ei olda energiavaesel 

dieedil) segada TIENS Nutri-Shape kokteilisegu vee, mahla või taimse piimaga. 

 

TIENS Nutri-Shape kokteili on soovituslik kasutada teiste TIENS Nutri-Shape sarja 

toodetega. Regulaarne füüsiline tegevus ning tasakaalus ja mitmekülgne toitumine on 

optimaalse kaalu säilitamiseks ning tervislikuks elustiiliks olulised. 

 

 

 

 



Toitumisalane teave: 

  

  

  

  

 100 g 

pulbris: 

35 g 

pulbris: 

285 ml 

valmissegus*:  

  

PVK% 

portsjoni 

kohta** 

  

Energia (kJ) 1562 547 907   

  (kcal) 374 131 216   

         

Rasvad (g) 12 4,4 4,7   

     millest küllastunud rasvu (g) 3,0 1,1 1,3   

     millest linoleenhapet (minimaalselt) (g) 4,1 1,4 1,4   

Süsivesikud (g) 11 3,8 16   

     millest suhkruid (g) 1,8 0,6 12   

Kiudained (g) 26 9,2 9,2   

Valgud (g) 41 15 23   

Soolad (g) 1,34 0,47 0,74   

        

MINERAALID       

Kaalium (mg) 962 337 752 38% 

Kaltsium (mg) 78,6 27,5 290 36% 

Fosfor (mg) 443 155 385 55% 

Magneesium (mg) 300 105 136 36% 

         

LISATUD MIKROELEMENDID       

Raud (mg) 21 7,3 7,4 53% 

Tsink (mg) 12 4,1 5,0 50% 

Vask (mg) 1,5 0,5 0,5 53% 

Mangaan (mg) 1,8 0,6 0,6 31% 

Jood (µg) 129 45,1 79,1 53% 

Seleen (µg) 47 17 29 53% 

         

LISATUD VITAMIINID        

Vitamiin A (µg) 686 240 243 30% 

Vitamiin C (mg) 69 24 26 33% 

Vitamiin E (mg) 10 3,6 3,6 30% 

Tiamiin/vitamiin B1 (mg) 0,9 0,3 0,5 41% 

Riboflaviin/vitamiin B2 (mg) 1,2 0,4 0,9 64% 

Niatsiin/vitamiin B3 (mg) 14 4,8 5,0 31% 

Pantoteenhape/vitamiin B5 (mg) 5,1 1,8 2,9 48% 

Vitamiin B6 (mg) 1,2 0,4 0,5 37% 

Biotiin (µg) 43 15 15 30% 

Foolhape/vitamiin B9 (µg) 172 60,1 72,9 36% 

Vitamiin B12 (µg) 2,1 0,8 1,7 69% 

Vitamiin D3 (µg) 4,3 1,5 1,5 30% 

Vitamiin K (µg) 64 23 23 30% 

      

TAIMSED AKTIIVIAINED      

Läikvaabiku ekstrakt (mg) 1429 500 500  

Ananssimahla kontsentraadi pulber (mg) 285,7 100 100  

Papaiavilja ekstrakt (mg) 285,7 100 100  

*Tooteportsjoni kohta = 35 g (üks portsjon) segatuna 250 ml kooritud piimaga 

**PVK: päevane võrdluskogus 

Koostis: sojavalgud (emulgaator: letsitiin [soja]), kakaopulber (13%), frukto-

oligosahhariidid, inuliin, päevalilleõli, hernevalgud, glükoosisiirup, läikvaabiku ekstrakt 

(Ganoderma lucidum), looduslikud lõhna- ja maitseained, modifitseeritud tärklis, 

magneesiumkarbonaat, maltodekstriin, paksendi: guaarkummi, sool, papaiavilja 

kuivekstrakt (Carica papaya L.), ananassimahla kontsentraadi pulber (Ananas comosus 

L.), magustaja: sukraloos, naatrium-L-askorbaat, raudfumaraat, DL-α-

tokoferoolatsetaat, tsinkoksiid, nikotiinamiid, mangaansulfaat, retinüülatsetaat, D-



pantoteenkaltsium, vasksulfaat, tsüanokobalamiin, kolekaltsiferool, püridoksiin-

hüdrokloriid, fütomenadioon, tiamiinhüdrokloriid, riboflaviin, 

pteroüülmonoglutamiinhape, kaaliumiodiid, naatriumseleniit, D-biotiin. 

Hoiatused: Toode on kaalu kontrollimiseks mõeldud toiduasendaja ning on seega 

mõeldud ainult osaks energiavaesest dieedist, kasutatuna koos teiste toiduainetega koos 

regulaarse füüsilise tegevusega. Tähtis on säilitada adekvaatne päevane 

vedelikurtarbimine. Mitte ületada päevast soovituslikku kogust – 2 portsjonit. 

Toodet ei soovitata rasedatele või imetavatele naistele või alla 16-aastastele ega 

preparaadi koostisainete suhtes allergilistele inimestele. 

Partii number/parim enne (minimaalne säilivus) kuupäev: vt pakendilt 

Säilitamistingimused: säilitada kuivas ja jahedas. 

 

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

2AS, Ühendkuningriik. 

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


