
TIENS FIZZY  FORTE

Jauna uzlabota formula

Jauna meža augļu garša

Trīs bioloģiski pieejamākās magnija 

formas

Trīskāršs magnijs optimālam atbalstam



Teiciens “Veselā miesā vesels gars” slēpj kaut ko vairāk nekā

tikai rūpes par savu ķermeni – mūsu vispārējā garastāvokļa un

pašsajūtas uzlabošanu.

Dzīvības enerģija (Ķīnā saukta par Qi enerģiju), saskaņā ar

austrumu filozofiju, ir fundamentāls jautājums, kas ietekmē

mūsu veselību. Tas ir mūsu eksistences avots, tāpēc jebkurš, pat

mazākais tās plūsmas traucējums negatīvi ietekmē mūsu

organisma darbību.

Šobrīd, kad mūsdienu cilvēks ir pakļauts tik daudziem

stimuliem, par katru cenu ir jāizvairās no enerģijas trūkuma.

Tas ir iemesls, kāpēc Fizzy Forte tika radīts tiem, kas vēlas

līdzsvarotu dzīvi.

MODERNAJĀ LAIKMETĀ

NEPIECIEŠAMS DAUDZ 

ENERĢIJAS



Tas, kā mēs ikdienā izmantojam enerģiju, ir 

atkarīgs no mūsu dzīvesveida, aktivitātēm, 

emociju stāvokļa, kā arī no uztura.

Tiens Fizzy Forte tika īpaši radīts, 

ņemot vērā mūsdienu laikmetu.

Tāpēc Fizzy Forte uztura bagātinātājs 

palīdz ikdienas aktivitātēs.

ENERĢIJA UN FIZZY 

FORTE



Jaunais Fizzy Forte ir 

bagātināts ar 2 ķīmiskām 

formām, lai produktā esošais 

magnijs tiktu labāk izmantots 

mūsu organismā. Tas satur pat 

3 magnija ķīmiskās formas: 

magnija karbonātu, magnija 

citrātu un magnija bisglicināta

helātu.

TIENS FIZZY FORTE

Galvenā sastāvdaļa –

magnijs, kā arī pārējās 

sastāvdaļas (C 

vitamīns, B2 vitamīns 

un B12 vitamīns, B6 

vitamīns) ir veidoti tā, 

lai tie tieši ietekmētu 

bezspēku un 

noguruma sajūtu.



Jaunas sastāvdaļas: 

sarkano biešu 

ekstrakts,  L-arginīns 

un L-karnitīns

Garšīgas, 

viegli 

lietojamas 

šķīstošās 

tabletes

3 x labāka 

uzsūkšanās

Pozitīva ietekme 

uz organisma 

funkcijām

TIENS FIZZY FORTE- ĪPAŠĪBAS



Sastāvdaļas: 

pozitīvi ietekmē enerģijas 

metabolismu (C vitamīns, 

mangāns, B2 vitamīns, B6 

vitamīns, B12 vitamīns), 

nervu sistēmu (C 

vitamīns, B2 vitamīns, B6 

vitamīns, B1 vitamīns, 

B12 vitamīns),

ietekmē kolagēna pareizu 

ražošanu (C vitamīns) 

un, pats galvenais, veicina 

veselīgu kaulu 

uzturēšanu (mangāns).

Organisma 

funkciju 

palīgs



TIENS FIZZY FORTE
SASTĀVDAĻAS

JAUNS Sarkano biešu ekstrakts

Minerālvielas

SOD

Vitamīni

Mg citrāts

Mg helāts

L-arginīns

L-karnitīns



JAUNA SASTĀVDAĻA:
L-arginīns

Viens no galvenajiem savienojumiem 

organismā, kas ietekmē visu tā darbību;

Kāpēc tas ir svarīgi?

Šai aminoskābei ir īpaša loma cilvēka organismā, jo tā ir 

slāpekļa oksīda (NO) sintēzes substrāts.

Slāpekļa oksīds, atslābinot asinsvadu gludos muskuļus, uzlabo 

to elastību un uztur atbilstošu asins plūsmu.



JAUNA SASTĀVDAĻA:
L-karnitīns

Tas ir organisks ķīmisks savienojums, kas 

pirmo reizi tika izolēts no muskuļiem 1905. 

gadā.

L-karnitīns tiek sintezēts aknās, nierēs un 

smadzenēs no divām aminoskābēm, proti, 

lizīna un metionīna

✓ Saistīts ar taukskābju pārveidošanu un ATP 

(universālā enerģijas šūnu nesēja) ražošanu 

mitohondrijās.

✓ Piedalās sazarotu ķēžu aminoskābju (valīna, leicīna un 

izoleicīna) veidošanā, kuras tiek izmantotas kā 

substrāti glikozes ražošanā.



✓ Vissvarīgākais intracelulārais 

detoksikācijas enzīms un spēcīgākais 

antioksidants šūnā.

✓ Būtiska daļa no šūnu aizsardzības pret 

skābekļa brīvo radikāļu toksisko 

iedarbību.

JAUNA SASTĀVDAĻA: 
Superoksīda dismutāze (SOD)

Atbilstošam SOD līmenim šūnā ir 

izšķiroša nozīme šūnu aizsardzības 

mehānismā un visa organisma 

imunitātes veidošanā.



Kam tika radīts 
TIENS Fizzy Forte?



Uzņēmums Tiens ir radījis 

unikālu produktu, kas satur pat 

3 magnija ķīmiskās formas: 

magnija karbonātu, magnija 

citrātu un magnija bisglicināta

helātu.

Tās ir veidotas tā, lai tiem būtu 

tieša ietekme uz bezspēka un 

noguruma sajūtas mazināšanu.

Vairāk enerģijas nozīmē lielāku 

dzīvesprieku – un tas ir 

vissvarīgākais dzīvē, lai no tā 

gūtu maksimālu labumu.

Cilvēkiem, kuriem 

nepieciešams vairāk 

enerģijas, lai 

strādātu

Cilvēkiem, kuri vēlas 

būt fiziski aktīvi

Veselības speciālisti uzsver, ka 

kustība ir nepieciešama, lai ķermenis 

ilgus gadus būtu pēc iespējas 

labākajā formā.

Eiropas Komisija nepārprotami 

uzsver, ka aktīviem cilvēkiem magnijs 

ir ļoti svarīgs visu šūnu pareizai 

darbībai.

Galvenokārt magnijs mazina 

bezspēka un noguruma sajūtu, uztur 

elektrolītu līdzsvaru, ļoti ietekmē 

pareizu enerģijas vielmaiņu, nervu 

sistēmas un muskuļu darbību, palīdz 

uzturēt veselus kaulus un spēlē 

svarīgu lomu šūnu dalīšanās procesā.



Spriedze, slikts garastāvoklis 

vai miega traucējumi, 

iespējams, ir skāruši ikvienu no 

mums vismaz reizi dzīvē. Lai 

palīdzētu organismam uzturēt 

pareizas psiholoģiskās 

funkcijas, der atcerēties, ka 

organismam ir nepieciešams 

miegs un pareizi sabalansēts 

uzturs – mūsdienās grūti 

izdarāms.

Fizzy Forte satur sastāvdaļas, 

lai ar savām darbībām pieietu 

dzīvei apzināti un holistiski, un 

mūsu ķermenis mums par to 

pateiktos.

Cilvēkiem, kuri vēlas 

dalīties savā dzīvē ar 

saviem mīļajiem

Cilvēkiem, kas mīl 

kafiju

Viens no izplatītākajiem 

mītiem ir tas, ka kafija izskalo 

magniju.

Tas nozīmē, ka pārmērīga tā 

dzeršana var traucēt magnija, 

dzelzs vai kalcija uzsūkšanos.

Lai novērstu deficītu, ko var 

radīt kafija, jāievēro 

sabalansēts uzturs un 

papildus jālieto magnija 

uztura bagātinātāji.



Biešu labvēlīgā ietekme ir labi 

zināma. Bez garšas to raksturo 

augsts vitamīnu, minerālvielu, 

kā arī divu mazpazīstamu 

elementu – cēzija un rubīdija –

saturs. Bietes ir antocianīnu un 

flavonoīdu, betaīna un holīna 

avots.

Neapstrādātas bietes satur 

folātus – tā ir aminoskābe, kas 

veidojas olbaltumvielu 

sagremošanas procesā. Tas 

nodrošina pareizu šūnu 

attīstību un bojāto audu 

atjaunošanos. 

Cilvēkiem, kuri vēlas 

rūpēties par saviem 

muskuļiem

Cilvēkiem, kuri vēlas 

dzīvot apzinātāk

Tiens Fizzy Forte sastāvā ir 

daudzas vērtīgas sastāvdaļas, 

kas atbalsta ķermeņa 

darbību.

Bet ar ko Tiens Fizzy Forte 

produkts ir īpašs?

Tas satur trīs jaunas ļoti 

vērtīgas sastāvdaļas, kurām ir 

svarīga loma organismā. Šīs 

sastāvdaļas ir: L-arginīns, L-

karnitīns un kukurūzas 

ekstrakts, kas standartizēts 

attiecībā uz superoksīda

dismutāzi (SOD).



Lietošana:

1 šķīstošā tablete dienā

Norādes/instrukcijas:

Šķīstošā tablete jāizšķīdina glāzē 

ūdens un jāizlieto šķidrā veidā.

KĀ LIETOT FIZZY FORTE



www.tiens.lv


