
TIENS Multi-Fibre vitamīns D3 ar šķiedrvielām  
Košļājamās tabletes 
Uztura bagātinātājs 
 
Košļājamās tabletes ar meža ogu garšu bagātas ar šķiedrvielām* un D3 vitamīnu. Sastāvā ietilpst arī dabīgs 
C vitamīns, dažādas augu šķiedrvielas, vilkābeles un acerolas augļi. Saldinātāji: ksilīts un stēvija. Krāsviela: 
dabīga biešu sula. 
 
*5,44 g (> 56% no sastāva) no diennaktī ieteicamā šķiedrvielu daudzuma. 
 
Neto saturs: 96 g (60 tabletes x 1,6 g).  
 
TIENS Multi-Fibre košļājamās tabletes palīdz palielināt ikdienā uzņemto šķiedrvielu daudzumu. C vitamīns un 
D vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību. Turklāt D vitamīns ir nepieciešams normālai bērnu kaulu 
augšanai un attīstībai. 
 
Kontrindikācijas: nav ieteicams bērniem līdz 3 gadu vecumam, grūtniecēm, sievietēm zīdīšanas periodā un 
cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret kādu no šī produkta sastāvdaļām. 
 
Ieteicamā dienas deva: sakošļāt 1-3 tabletes 2 reizes dienā (līdz 6 tabletēm diennaktī). Nepārsniegt ieteikto 
dienas devu. Nelietot uztura bagātinātāju kā daudzveidīga, sabalansēta uztura aizstājēju. Svarīgs ir veselīgs 
dzīvesveids un sabalansēts uzturs. 
 
Partijas numurs / Ieteicams līdz: skatīt zem pudelītes.   
 
Uzglabāšana: uzglabāt sausā, vēsā vietā, sargāt no maziem bērniem.  
 
Izplatītājs: SIA "Korporācija Tjaņši", Ģertrūdes iela 33/35, kab. 307, Rīga, LV-1011 
 
Sastāvdaļas: polidekstroze (80% šķiedrvielu); kukurūzas šķiedra (pret gremošanu izturīgi IM oligosaharīdi); 

ābolu (Malus pumila Mill.) augļu pulveris (45% šķiedrvielu); akācijas (Acacia senegal L.) sveķi (80% 

šķiedrvielu); mikrokristāliskā celuloze (100% diētiskā šķiedra); saldinātājs: ksilīts; auzu (Avena sativa L.) 

graudu pulveris (96% diētiskās šķiedras); vilkābeles (Crataegus oxyacantha) augļu pulveris; sarkano biešu 

koncentrāts (Beta vulgaris L.); acerolas (Malpighia glabra L.) augļu ekstrakts (50% C vitamīna); meža ogu 

garša; stabilizators: taukskābju magnija sāļi; burkānu (Daucus carota L.) sakņu pulveris (60% šķiedrvielu); 

saldinātājs: steviolu glikozīdi no stēvijas (Stevia rebaudiana) lapu pulvera; skābuma regulators: citronskābe; 

holekalciferols (D3 vitamīns). 

Sastāvdaļas ar uzturvērtību un / vai fizioloģisku iedarbību:  

 1 tabletē  6 tabletēs 
(ieteicamā 
dienas deva) 

UAV* 

Polidekstroze 250 mg 1500 mg - 

Kukurūzas šķiedras (pret 
gremošanu izturīgi IM 
oligosaharīdi) 

248 mg 1488 mg - 

Ābolu pulveris 240 mg  1440 mg  - 

Akācijas sveķi 190 mg  1140 mg  - 



Auzu graudu pulveris 100 mg  600 mg  - 

Vilkābeles augļu pulveris 91 mg 546 mg - 

Acerolas augļu ekstrakts – C 
vitamīns 

48 mg 
- 24 mg 

288 mg 
- 144 mg 

- 
180% 

Burkānu pulveris 13 mg  78 mg -  

D3 vitamīns 4,17 μg 25 μg (1000 IU) 500% 

*UAV: Uzturvielu atsauces vērtība 6 tabletēs (ieteicamā dienas deva). 


