
TIENS «Nutri-Shape»

Svara kontroles programma

Uzsāc veselīgāku dzīvesveidu tagad un 

vēlāk baudi savu sasniegumu

rezultātus!



3.solis
Uzturēšana
4  nedēļas

2.solis
Stabilizēšana

4  nedēļas

1.solis
Svara

zaudēšana
4 nedēļas

Svara kontroles programmas 3 soļi



Svara kontroles programmas soļi 3 soļi – 12 nedēļas

Svara zaudēšana Stabilizēšana Uzturēšana

Mērķis
• Samazināt

uzņemamo kaloriju 

daudzumu. 

• Ieviest ēdienkartē 

veselīgus ēdienus, 

sākt vingrot.

• Turpināt lietot 

veselīgu uzturu, 

nostiprināt 
ieradumu 

vingrot.

• Nedaudz 

palielināt 
uzņemamo 

kaloriju 

daudzumu.

• Iespējami 
dažādot savas 

maltītes.

• Nostiprināt svara 

zudumu, ēdot un 

dzīvojot veselīgi.

• Palielināt uzņemamo 

kaloriju daudzumu, 

bet uzturēt to 

mērēnā līmenī.

• Šis solis ir svarīgs, lai 

izvairītos no “jo-jo” 

efekta, kad svars 

atgriežas ar uzviju



TIENS Nutri-Shape uztura bagātinātāji: 

Dabīgās 
sastāvdaļas 

lielisks sākums jūsu

svara kontroles
programmai

Nutri Shape Trim,

Nutri-Shape Block,
Nutri-Shape Burn



TIENS Nutri-Shape: 
TIENS Nutri-
Shape Trim

TIENS Nutri-
Shape Block

TIENS Nutri-
Shape Burn

▪ Glikomannāns
▪ Cinks

▪ Hitīn-glukāns ▪ Aveņu
ekstrakts

▪ kofeīns,
▪ hroms,
▪ vitamīns K2,
▪ L-taurīns



TIENS Nutri-Shape svara kontroles programma: 
Pirms starta: lietojiet TIENS FOS sīrupu, lai attīrītu organismu

Lietot: TIENS Trim, Block, Burn kapsulas, lai 
varētu vieglāk kontrolēt svaru

1.solis
Svara zaudēšana

4 nedēļas

2.solis
Stabilizēšana

4 nedēļas

3.solis
Uzturēšana
4 nedēļas

Lietot: TIENS Trim, Block, Burn kapsulas, 

lai varētu vieglāk kontrolēt svaru kopā 

ar: Spirulīnas, Kardi Forte, Super Kalcija 

pulveri nostiprinošam efektam

Lietot tikai: Spirulīnas, Kardi, Super Kalcija 
pulveri nostiprinošam efektam



TIENS Nutri-Shape svara kontroles programma: 

Pirms starta: 

1.solis
Svara zaudēšana

4 nedēļas

2.solis
Stabilizēšana

4 nedēļas

3.solis
Uzturēšana
4 nedēļas



Pareiza uztura ieteikumi: 

1. Sāciet ēst 4-5 reizes dienā –
brokastis, pusdienas, vakariņas + 1-2 
uzkodas starp ēdienreizēm

2. Izvēlies viegli sagremojamus
ēdienus, izvairies no treknām maltītēm

3. Vairākas reizes dienā uzturā lietojiet 
graudaugu produktus, īpaši pilngraudu

4. Optimālais diennaktī organismam 
nepieciešamais šķidruma daudzums, 
kas jāuzņem ēdot un dzerot, ir aptuveni 
1,5 - 2 litri.



Pareiza uztura ieteikumi: 

5. Vairākas reizes dienā uzturā lietojiet 
dārzeņus, augļus un ogas, īpaši vietējos

6. Ēdiet pākšaugus, zivis vai liesu gaļu. Zivis 
ieteicams lietot vismaz divas reizes nedēļā..

7. Samaziniet cukura, saldumu un ātro
uzkodu lietošanu uzturā.



Pareiza uztura ieteikumi: 

8. Lietojiet uzturā pienu un piena produktus

9. Samaziniet margarīna, sviesta, treknas 
gaļas patēriņu! Lietojiet nedaudz eļļas.

10. Mazāk lietojiet sāli un cukuru



Veselīgs līdzsvars

Ķīniešu tautas medicīnas atziņas 
iesaka būt mēreni aktīviem 
lielāko dienas daļu

Samērojiet savu ēdienkarti ar fizisko 

aktivitāti, lai saglabātu ķermeņa 

masu ieteiktajās robežās



TIENS Nutri-Shape Trim 

Īpašās priekšrocības
Satur glikomannānu – dabīgu, 
šķīstošu diētisko superšķiedru, kas 
sniedz sāta sajūtu, tādā veida 
efektīvi samazinot bada sajūtu 
un kontrolē apetīti

Cinks – neaizvietojams 
mikroelements



TIENS Nutri-Shape Block

Īpašās priekšrocības
• Palielina ikdienā lietojamās šķiedrvielas
• Kontrolē tauku daudzumu, kurus lietojam
• Palīdz uzlabot holesterīna līmeni

Satur hitīn-glikānu – dabīgu augu 
valsts  šķiedrveida vielu ar ļoti 
augstu tīrības pakāpi (≥95%).



TIENS Nutri-Shape Burn

Īpašās priekšrocības
• Palīdz uzlabot vielmaiņu, palēninot ogļhidrātu uzsūkšanos 

(aveņu ekstrakts)
• Veicina normāla cukura līmeņa uzturēšanu asinīs (hroms)



TIENS uztura bagātinātāji svara kontrolei
Uztura bagātinātāji TIENS Nutri-Shape

Trim
TIENS Nutri-Shape

Block
TIENS Nutri-Shape

Burn

Ieteicamā dienas 
deva

6 kapsulas dienā 6 kapsulas dienā 3 kapsulas dienā

Kad lietot: • 2 kapsulas 
pusstundu pirms 
brokastīm

• 2 kapsulas 
pusstundu pirms 
pusdienām

• 2 kapsulas 
pusstundu pirms 
vakariņām

• 2 kapsulas 15 
minūtes pirms 
pamatēdienreizes

• 2 kapsulas no rīta
pēc brokastīm,

• 1 kapsulas dienā 
pēc pusdienām

Trim – 180 kapsulas

Block – 30 kapsulas

Burn – 90 kapsulas

Programma 1 mēnesim:

1 x Trim

6 x Block

1 x Burn



TIENS Nutri-Shape svara 

kontroles uztura bagātinātāji 
(Trim, Block, Burn) 

Šos uztura 
bagātinātājus 
jālieto kopā ar lielu 
daudzumu ūdens

Aktīvākam un veselīgākam 
dzīvesveidam



Izmainiet savu dzīvi

Veselīgs dzīvesveids kā 
ieradums

Ar TIENS Nutri Shape svara 
kontroles programmu


