
Inilah Empat Alasan Kenapa Memilih Suplemen Peninggi 

Badan Tiens 

 

Sebagai salah satu produk yang diakui, baik di dalam maupun luar negeri, 

suplemen peninggi badan Tiens hadir dengan kualitas tinggi dan siap memenuhi 

kebutuhan asupan gizi harian Anda. Kandungan nutrisi pilihan seperti kalsium, 

protein, zat besi, dan vitamin bisa Anda dapatkan dalam produk ini. 

Sebelum memutuskan untuk mengonsumsi produk Tiens, Anda mungkin bertanya-

tanya soal kelebihan apa saja yang produk ini miliki. Untuk menjawab 

keingintahuan tersebut, Anda bisa menyimak ulasan mengenai alasan-alasan 

kenapa harus memilih produk suplemen peninggi badan Tiens berikut. 

Pertama, kandungan nutrisi pilihan yang terdapat dalam produk 

Untuk memperoleh pertumbuhan tubuh yang ideal, istilah peninggi badan yang 

dimaksudkan tentu tidak boleh terlepas dari asupan-asupan yang sebaiknya 

dimiliki oleh tubuh manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka usaha 

tersebut akan cenderung gagal.  

Dalam produk Tiens, terdapat nutrisi seperti kalsium, vitamin, zat besi, dan 

protein. Kalsium adalah senyawa yang ada di dalam tulang. Zat ini sangat 

dibutuhkan untuk memaksimalkan pertumbuhan badan dan memelihara 

kekokohan tulang mulai dari anak-anak, ibu hamil, hingga orang-orang lanjut usia. 

Selanjutnya adalah protein. Salah satu zat makanan yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan hidup adalah protein. Protein ini merupakan zat multi-kompleks 

yang terdiri dari beragam kombinasi asam amino. Protein bermanfaat dalam 

menjaga metabolisme tubuh, memelihara keseimbangan asam dalam darah, dan 

lain-lain. 

Tubuh manusia memang tidak memerlukan vitamin dalam jumlah banyak. Namun 

begitu, kekurangan vitamin juga akan menyebabkan gangguan-gangguan 



kesehatan. Sumber vitamin biasanya dihasilkan dari makanan seperti kacang-

kacangan, buah, dan sayuran. 

Kedua, produk Tiens memiliki sertifikasi halal 

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, halal tidaknya sebuah produk 

tentu masuk ke dalam daftar pertimbangan Anda yang beragama Islam. Untuk isu 

ini, Anda tidak perlu cemas karena Tiens sudah dinyatakan halal, atau tidak 

masalah untuk dikonsumsi oleh latar agama mana pun. Bekerja sama dengan 

Majelis Ulama Indonesia, status kehalalan produk Tiens bahkan sudah diberitakan 

melalui sebuah saluran televisi besar Indonesia. 

Ketiga, mudah dan aman untuk dikonsumsi 

Produk Tiens, susu kalsium misalnya, sangat efektif dan mudah karena cara 

mengonsumsinya tidak jauh berbeda dari langkah penyajian minuman susu biasa, 

yaitu pertama dengan cara memasukkan bubuk calcium ke dalam air hangat 

bersuhu sekitar 60 derajat, aduk secara perlahan menggunakan sendok plastik 

atau bungkus bubuk, dan selanjutnya diminum selagi hangat. 

Selain mengandung kalsium tinggi, yakni setara 4 gelas susu pada tiap sachet-nya, 

produk ini aman dikonsumsi karena daya serap dalam tubuh mencapai 90% 

hingga aman bagi ginjal. 

Keempat, produk mendapatkan respons positif para konsumen dari 

beragam kalangan dan profesional kesehatan 

Tidak ada yang lebih baik daripada memperoleh tanggapan positif dan pengakuan 

dari banyak orang yang pernah mengonsumsi produk ini. Tidak hanya sampai di 

situ, produk Tiens juga direkomendasikan oleh profesional kesehatan seperti 

Dokter kesehatan Indonesia dan seorang ahli gizi dunia, John Heinerman. Dengan 

ini, Anda tentu semakin yakin akan kualitas produk yang ingin Anda pilih. 

 



Itulah rangkaian penjelasan mengenai produk suplemen peninggi badan Tiens, 

mulai dari kandungan nutrisi, khasiat, hingga tentang status sertifikasinya. Bagi 

kalian yang enggan menggunakan alat-alat khusus peninggi badan, memasukkan 

suplemen ini ke dalam daftar diet adalah sebuah keputusan bijak. 

Selain aman dan efektif, produk ini cocok untuk bermacam tingkat usia dan kondisi 

tubuh. Dan jika Anda masih ragu, berkonsultasi pada para profesional dalam 

bidang kesehatan juga bisa dilakukan.   

 

  

   

 

 

   

 


