
TIENS «Nutri-Shape Shakes»

kokteiļi

Garšīgi. Barojoši.

Stilīgi.



Jo esam 

noguruši, 

izsalkuši un 

mums rūc 

vēders

Jo ir 

pudienslaiks

Šokolādes 

kūka izskatās 

tik kārdinoša

Jo ir garlaicīgi, 

skumīgi vai..... 

priecīgi

KĀPĒC MĒS GRIBAM ĒST?

Kādu emocionālu & psiholoģisku iemeslu dēļ mēs ēdam? 

Kāpēc mūsu ķermenim ir nepieciešama barība? 

Kāpēc ēst veselīgi ir tik svarīgi? 



Ēdiens, ko ēdat, satur virkni ar barības vielām: 

- olbaltumvielas,

- ogļhidrāti,

- tauki, 

- šķiedrvielas,

- vitamīni un minerālvielas,  

- ūdens. 

Tie tiek izmantoti dažādiem mērķiem:

- kā būvniecības materiāli, lai izveidotu

"audus un orgānus"; 

- kā molekulāro iekārtu sastāvdaļas, 

kas uztur mūsu šūnu darbību



Aptaukošanās?



Ideālā pasaulē Jūs 

zaudētu svaru bez

piepūles 



TIENS Nutri-Shape kokteilis
Cik bieži Jūs izlaižat brokastis? Vai 

citas ēdienreizes? 

Cik bieži Jūs esat apēdis 

neveselīgu pārtiku kā uzkodu 

starp ēdienreizēm?

Vēlaties kontrolēt svaru, bet nav 

ideju par pareizu ēdienkarti? 



TIENS «Nutri-Shape Shakes»

kokteiļi

Veselīgs and labs uzturs ir 

TIENS misija.

TIENS «Nutri-Shape 

Shakes» kokteiļi ir lieliska 

maltītes aizstājēja izvēle, 

kas ir:

- vienkārši,

- garšīgi, un

- veselīgi.



Kas ir maltītes 

aizstājēji?

• maltīte, kas satur pilnvērtīgas barības vielas (200 -

250kcal enerģija, olbaltumvielas, vitamīni & 

minerālvielas) sastāvdaļas, kas nepieciešamas Jūsu 

organismam;

• pilnvērtīgas olbaltumvielas (proteīna indekss =100, kas 

nozīmē, ka ir visas 20 aminoskābes);

• olbaltumvielām vajadzētu veidot 25 - 50% no produkta 

kopējās enerģijas;

• ar lielu olbaltumvielu saturu Jums nav bada sajūtas 

tievēšanas laikā;

• var garantēt drošu svara samazināšanos;

• ātra uzkoda, kad atrodaties ceļā, kas ir lieliska iespēja 

atgūt enerģiju.



TIENS Nutri-Shape Shakes

kokteiļu garšas

Zemeņu

Summer 

Strawberry
- vasaras garša visa 

gada garumā 

- garšīga maltīte

- satur godži ogu

ekstraktu

Šokolādes

Energising 

chocolate
- enerģijas pilns dzēriens

- malks pilns ar 

uzturvielām 

- satur unikālu Āzijas 

sēņu ekstraktu



TIENS Nutri-Shape Shakes kokteiļi

TIENS kokteiļi zinātniski izstrādāti, lai 

pilnībā iekļautos jebkurā dzīves veidā: 

Tos var lietot:

• Kā mazkaloriju diētu : 

✓ lai zaudētu svaru,

✓ lai kontrolētu svaru,

• Kā ikdienas maltīti,

✓ Veselīgam uzturam.

Tie satur visu Jums 

nepieciešiešamo veselīgai, 

ilgstošai un patīkamai diētai.



TIENS Nutri-Shape Shakes
• daudz veselīgo augu proteīnu, kas veicina muskuļu masas 

pieaugumu;

• augsts šķiedrvielu saturs (no sojas un citām pupiņām) ar šķīstošiem 

frukto-oligosaharīdiem un inulīnu;

• satur B-vitamīnu, vitamīnu C, dzelzi un magniju, kas veicina 

normālu enerģijas apmaiņu, mazina nogurumu un nomāktību;

• satur B- vitamīnus, vitamīnu C, vitamīnu E, varu, mangānu, cinku

un selēnu, kas veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu;

• satur proteolītiskos enzīmus (papaiju - papainu, ananāsu-

bromelīnu), kam ir svarīga loma olbaltumvielu gremošanas

procesā, imūnsistēmas darbībā un citos svarīgos procesos.



Mazkaloriju diēta 

Enerģijas patēriņš

 Fiziskā aktivitāte

 Termogēnija

 Tauku sadalīšana

Enerģijas patēriņš

 Cukurs

 Tauki



Mazkaloriju diētas soļi

Svara zaudēšana Stabilizēšana Uzturēšana

1600 kcal/dienā900-1000 kcal/dienā

• Nostiprināt savu svara zudumu, 

atgriežoties pie tradicionālajiem ēšanas 

paradumiem. 

• Šī posma mērķis ir novērst brīžus, kad 

cilvēks neievēro veselīga uztura 

principus.

• Šis posms ir svarīgs, lai izvairītos no jojo

efekta.

• Lai saglabātu iegūto svaru, var turpināt 

aizvietot 1 galveno ēdienreizi ar 

maltītes aiztājēju – kokteili.

• Turpināt vingrot.

Sākotnējais 

svars

Mērķa svars
1 2 3

Padoms

Mērķis

• Atteikties no sliktiem 

ēšanas paradumiem;

• Samazināt kaloriju 

daudzumu, ieviest 

veselīgas ēšanas 

paradumus, aizstāt 2 

galvenās ēdienreizes ar 

maltītes aizstājēju –

kokteili;

• Papildināt diētu ar 

Nutri-Shape uztura 

bagātinātājiem un 

vingrinājumiem.

• Turpināt mainīt ešanas un 

vingrošanas paradumus. 

• Pievienot vairāk 

produktus, lai ēdienu 

padarītu daudzveidīgāku. 

• Palielināt kaloriju 

daudzumu, turpinot 

aizvietot 2 galvenās 

ēdienreizes ar maltītes 

aizstājēju – kokteili. 

• Lietot Nutri-Shape uztura 

bagātinātājus.

Mazkaloriju diēta Mazkaloriju diēta Regulārs

& veselīgs uzturs

1200 kcal/dienā



TIENS Nutri-Shape Shakes kokteiļi:

Mazkaloriju diēta

• Mazkaloriju diēta nav vienkārši īstermiņa diēta, bet gan 

dzīvesveids. Jāatceras par veselīgu uzturu un fiziskiem 

vingrojumiem, lai saglabātu rezultātu. Lietojiet TIENS 

Nutri-Shape svara kontroles programmu.

• TIENS maltītes aiztājējs – kokteilis ir maltīte ar augtu 

proteīna daudzumu, kurš nodrošina ērtu un efektīvu

svara zaudēšanu un rezultāta saglabāšanu.

• TIENS kokteiļi nodrošina drošu, dabīgu un ilgtermiņa 

svara zudumu, palīdzot Jums justies un izskatīties 

pārsteidzoši.



TIENS Nutri-Shape Shakes kokteiļi

Atceries:

garšīgais TIENS Nutri-Shape 

maltītes aiztājējs – kokteilis 

veicina svara samazināšanos, 

aizvietojot 2 galvenās ēdienreizes. 



TIENS Nutri-Shape Shakes:

zemeņu kokteilis 

Summer Strawberry
Kas tas ir?

- tikai 212 kalorijas vienā kokteiļa porcijā;

- būtiskas barības vielas, tai skaitā 24 vitamīni,

minerālvielas;

- 15 g olbaltumvielu, kas darbojas kā ideāls svara 

samazināšanas vai svara kontroles palīgs - nodrošina 

jūsu šūnām izturību, bet diētas laikā sadedzina kalorijas 

no taukiem un ogļhidrātiem.



TIENS Nutri-Shape Shakes: zemeņu kokteilis

Summer Strawberry

Aktīvā augu valsts

Godži ogu ekstrakts

Ananāsu augļu koncentrātsPapaijas augļu ekstrakts



Godži ogas (Lycium barbarum)
• Godži ogas tiek lietotas Āzijā jau vairāk kā 2 000 gadus kā tradicionāls 

ārstnieciskais augs un ir viens no barojošākajiem augļiem uz pasaules!

• TCM tiek uzskatīts, ka ogas spēj uzlabot acu funkcijas un stiprina aknu, 

nieru un plaušu darbību, veicinot un līdzsvarojot Yin and Yang organismā.

• Godži ogas ir viens no stiprākajiem antioksidantiem. Tās satur 18 aminoskābes, C vitamīnus, B vitamīnus, 

nepiesātinātās taukskābes, mikro un makro elementus, flavonoīdus.  

• Godži ogas ir dabisks zeaksantīna avots - karotinoīds (piemēram, luteīns vai beta karotīns), dabiski taukos 

šķīstošie augu pigmenti, kuru klātbūtne cilvēka organismā ir pilnībā atkarīga no to patēriņa.

• Karotenoīdi ir ļoti lietderīgi, jo tie:

- neitralizē brīvos radikāļus,

- aizsargā acis un novērš ar vecumu saistītu makulas deģenerāciju.



TIENS Nutri-Shape Shakes: zemeņu kokteilis 

Summer Strawberry
Galvenie ieguvumi:

spēcīgi antioksidanti;

labāka gremošana;

labākas acu funkcijas; 

augsta kvalitatīva augu 

proteīna koncentrācija; 

garšīgs uzturs un droša svara 

samazināšana



TIENS Nutri-Shape Shakes:

Šokolādes kokteilis

Energising chocolate

Kas tas ir?

- tikai 212 kalorijas vienā kokteiļa porcijā;

- būtiskas barības vielas, tai skaitā 24 vitamīni,

minerālvielas;

- 15 g olbaltumvielu, kas darbojas kā ideāls svara 

samazināšanas vai svara kontroles palīgs - nodrošina 

jūsu šūnām izturību, bet diētas laikā sadedzina kalorijas 

no taukiem un ogļhidrātiem.



TIENS Nutri-Shape Shakes: šokolādes kokteilis 

Energising Chocolate

Aktīvā augu valsts

Reishi sēnes Ananāsu augļu koncentrāts Papaijas augļu ekstrakts



• Austrumu medicīna izmanto daudz dažādu sēņu.

• Reishi sēnes aug dažādās karstās un mitrās vietās Āzijā, un tās tiek 

izmantotas medicīnā jau vairāk nekā 4000 gadus. Senos laikos tās 

tika rezervētas tikai karaļa ģimenes locekļiem.

• TCM tās tiek sauktas par «nemirstības sēnēm».

• Tajās ir vairākas molekulas, tostarp polisaharīdi, kam ir labvēlīga  

ietekme uz veselību.

Reishi sēnes (Ganoderma lucidum)

Reishi sēnes:

- var palīdzēt uzturēt imūnsistēmu;

- palīdz samazināt holesterīna līmeni;

- veicina veselīgas asinsrites funkcijas

saglabāšanu.



TIENS Nutri-Shape Shakes: šokolādes kokteilis 

Energising Chocoloate
Galvenie ieguvumi:

labāka imunitāte;

holesterīna līmeņa kontrole;

labāka gremošana;

veselīga asinsrites funkcija;

augsts kvalitatīva augu 

proteīna saturs un 

augsta kvalitāte; 

garšīgs uzturs un droša svara samazināšanās.



Shake & go
- vienkārši

veselīga un pilnvērtīga maltīte, ko varat pagatavot tikai 1 minūtes laikā

- barības vielu dažādība

TIENS ir izstrādājušas Nutri-Shape kokteiļus, 

lai pilnībā apmierinātu uzturvielu prasības

- savienojamība

var tikt sajaukts ar pienu, ūdeni, augļu sulu, 

lai tas atbilstu jūsu personiskajai gaumei

- mazs izmērs un glīts izskats

var paņemt līdzi jebkur, gan darbā, gan atpūtā



Shake & go
- barojošs, tomēr pieejams

- piemērots vegāniem un veģetāriešiem

- dabiski aromatizētāji

- veselīgs augu proteīns

augsts olbaltumvielu saturs - ideāls, lai ierobežotu 

uzkodas un uzturētu sāta sajūtu starp ēdienreizēm;

- liels daudzums lietderīgo šķiedrvielu;

- garšīgi, tomēr arī veselīgi



TIENS Nutri-Shape Shakes

kokteiļi: 

sagatavošana

• Pievieno 250 ml šķidruma vienai porcijai

(35g = 2,5 ēdamkarotes),                     un 

rūpīgi samaisa.

Jūs varat lietot vājpienu, ūdeni vai sulu.

• Piezīme: nelietojiet vairāk par 2 porcijām

dienā.

Netto svars: 

490 g

(14 porcijas x 35g).



TIENS Nutri-Shape līnija

Lietojiet TIENS Nutri-Shape shakes

kokteiļus

ar

TIENS Nutri-Shape

svara kontroles programmu



1. solis (4 nedēļas)

Svara zaudēšana

2. solis (4 nedēļas)

Stabilizēšana

3. solis (4 nedēļas)

Uzturēšana

Lietojiet TIENS produktus: 

• Nutri-Shape shakes

kokteiļi;

• Nutri-Shape uztura 

bagātinātāji

Kombinējiet ar veselīgu uzturu 

un vingrinājumiem.

Lietojiet TIENS produktus: 

• Nutri-Shape shakes;

• Nutri-Shape uztura 

bagātinātāji 

Kombinējiet ar veselīgu uzturu

un vingrinājumiem.

Saglabājiet iegūto formu

• vingrojot;
• pieturoties veselīgam uzturam; 

• dzerot TIENS Nutri-Shape

shakes kokteiļus.

Nutri-Shape shakes kokteiļi

Nutri-Shape Trim
Nutri-Shape Block 

(nelietot pirms kokteiļiem!)

Nutri-Shape Burn

Nutri-Shape shakes kokteiļi

Nutri-Shape Trim
Nutri-Shape Block

(nelietot pirms kokteiļiem!)

Nutri-Shape Burn
+ Papildus: citi TIENS uztura 

bagātinātāji

Nutri-Shape shakes kokteiļi

Papildus: citi TIENS uztura bagātinātāji

TIENS Nutri-Shape svara kontroles programma:



TIENS Nutri-Shape svara kontroles programma:

Pirms starta:

1. solis
Svara 

zaudēšana
4 nedēļas

2. solis
Stabilizēšana

4 nedēļas

3. solis
Uzturēšana
4 nedēļas



TIENS Nutri-Shape Shakes:

Gudri un veselīgi.


