
Dobrú noc!
Vankúš, prikrývka a matrac pre zdravý spánok



Priemerný človek strávi
zhruba 1/3 svojho života

spánkom

Ako dlho spíte?



Veková kategória Odporúčaná dĺžka spánku

Novorodenec (0-3 mesiacov) 14-17 hodín

Dojča (4-11 mesiacov) 12-15 hodín

Batoľa (1-2 roky) 11-14 hodín

Predškolák (3-5 rokov) 10-13 hodín

Školák (6-13 rokov) 9-11 hodín

Tínedžer (14-17 rokov) 8-10 hodín

Mladý dospelý (18-25 rokov) 7-9 hodín

Dospelý (26-64 rokov) 7-9 hodín

Starší dospelý (≥ 65 rokov) 7-8 hodín

Odporúčaná dĺžka spánku



Lymfatická 
detoxikácia

Detoxikácia
žlčníka

Detoxikácia
pečene

Detoxikácia
pľúc

Detoxikácia
čreva

Spánok a detoxikácia



Priberanie
Nedostatok spánku súvisí so zvýšeným apetítom a pocitom hladu, 

nepravidelným metabolizmom a možnou obezitou. 

Zvýšené riziko mnohých chorôb
Spôsobuje napríklad srdcové choroby, hypertenziu a diabetes, 
rakovinu prsníka a rakovinu hrubého čreva.

Nesústredenosť
Nedostatok spánku ovplyvňuje kreatívne myslenie mozgu, ovplyvňuje 
úsudok a proces rozhodovania a dokonca môže spôsobiť aj stratu 
pamäti. 

Vplyv na fyzický vývoj
Ovplyvňuje rast a vývoj u tínedžerov – ich výšku a úroveň IQ.

Urýchľuje proces starnutia
Nedostatok spánku vplýva na tvorbu farebných nerovností na koži, 
vrások a suchej pokožky.  

Problémy  spôsobené nedostatkom spánku



Pracovný stres/ 
prepracovanosť

Lieky

Chrápanie

Aktívny spoločenský život Stres pri štúdiu

Faktory  nekvalitného spánku 



ZDRAVIE

Spánok

Šport

StravaŽivotné prostredie

Uchovávanie zdravia



Dokonalé prostredie pre spánok



Čerstvý vzduch v spálni

Pohodlná teplota miestnosti

Nerušený priestor na spanie

Pohodlný matrac, vankúš a správna prikrývka

Dokonalé prostredie pre spánok



Aktivuje a revitalizuje bunky

Prodporuje a zlepšuje mikrocirkuláciu 
v ľudskom tele 

Posilňuje metabolizmu

Podporuje prirodzenú obranyschopnosť tela 

Pomáha účinne detoxikovať

Uvoľňuje svaly, čím prináša úľavu od bolesti 

Lúče ďalekého infračerveného žiarenia



Nadmerné množstvo kyseliny mliečnej v bunkách a svaloch  
ľudského tela spôsobuje, že sa človek rýchlo unaví. Anióny v 
krvi výrazne znižujú obsah kyseliny mliečnej vo svaloch, 
zvyšujú množstvo červených krviniek a kalcia v krvi, tým 
odstraňujú únavu a obnovujú energiu. 

Anióny dokážu deformovať štruktúru baktérií a roztočov a 
likvidovať ich. 

Pohybom pri dýchaním organizmy posielajú anióny cez 
vonkajší obal alveol do krvi a mozgovomiechového moku tak, 
že dokážu zlepšiť centrálny nervový systém, upokojí nervy a 
zníži krvný tlak. 

Anióny



ANIÓNY

Krvný tlak

Normálny

Dýchanie

Hladké

Únava

Eliminácia

Kosti

Pevné

Cievy

Priechodné

Srdce

Pravidelný 
tep 

Krv 

Očistená od 
kyseliny 
mliečnej

Anióny a ich vplyv na telo



TIENS Vankúš pre zdravý spánok



TIENS Vankúš pre zdravý spánok 

Ako často 
meníte 

vankúš?



Perlová bavlna

TIENS Energetické hviezdy
a netkaná textília

100% prvotriedna 
hodvábna žakárová tkanina

Prírodný  jadeit a
prírodný ametyst

Sieť častíc

TIENS Vankúš pre zdravý spánok 



3 faktory starostlivosti o zdravie: 

 Ďaleké infračervené lúče

 Anióny

 TIENS Energetické hviezdy

• podporujú mikrocirkuláciu

• dodávajú kyslík 

• vytvárajú biologické mikro magnetické pole

• zlepšujú metabolizmus

Tri faktory starostlivosti o zdravie



Po 2 rokoch používania bola až 
tretina hmotnosti vankúša  
znehodnotená roztočmi a ďalšími 
bežnými alergénmi. 

Výskum University of 
Manchester odhalil, že po pol 
roku používania je vo vankúši 
viac ako 1 milión baktérií.

University of Manchester 
uskutočnila medicínsku štúdiu 
vankúšov, ktorá identifikovala 
v priemernom vankúši až 16 
druhov plesní.

Fakty o vankúšoch



1. Prírodný jadeit
2. Prírodný ametyst
3. Antibakteriálny hodváb
4. Perlová bavlna
5. Anióny a infračervené žiarenie 
6. TIENS Energetické hviezdy

Šesť materiálov pre zdravie 



1. Správny tvar – chráni krčné stavce

2. Sieť častíc – priedušná a hypoalergénna tkanina

Dva unikátne črty dizajnu



Kryštály jadeitu obsahujú voľné kryštály vody, ktoré 
majú veľkú termálnu kapacitu a rýchlu stratu tepla 
prostredníctvom vyžarovania. 

Dokážu rýchlo znížiť teplotu tela a normalizovať 
cirkuláciu krvi, čo je v súlade s teóriou TČM. 

Jadeit



V Číne veria, že ametyst zlepšuje myslenie, 
koncentráciu a pamäť, zvyšuje aktivitu buniek 
a mozgu, posilňuje kapacitu poznávacích 
procesov a spirituálneho vedomia. 

Podľa teórie čínskej medicíny je ametyst 
označovaný aj ako prírodné sedatívum a je 
dobre známy ako kryštál inteligencie 
a spirituality, ktorý podporuje fungovanie 
bunkových kanálov mozočka, pravej mozgovej 
hemisféry a centrálneho nervového systému, 
pomáha pri nespavosti a zlepšuje kvalitu 
spánku. 

Ametyst



TIENS Vankúš pre zdravý spánok je 
vytvorený z antibakteriálnej hodvábnej 
tkaniny s turmalínom, ktorá účinne 
obmedzuje rast Staphylococcus aureus a 
Escherichia coli bez použitia formaldehydu.

TIENS Vankúš pre zdravý spánok eliminuje 
baktérie zo šupín pokožky, tuku a slín a tým 
bráni vzniku a prenosu infekcií.

Antibakteriálna hodvábna textília s turmalínom



Perlová bavlna je ľahký mäkký materiál s dobrými 
tlmiacimi vlastnosťami, ktorý poskytuje oporu 
krku, odľahčuje tlak na krčné stavce a zmierňuje 
bolesť krku spôsobenú gravitáciou počas spánku. 

Perlová bavlna



Bežný vankúš ohýba krčné stavce 
a spôsobuje ochorenie stavcov 
spôsobené prílišným napätím  

svalstva 

 TIENS Vankúš pre zdravý spánok pôsobí ako 
dokonalá opora krčných stavcov pre zaistenie 

plynulého dýchania a pohodlného spánku, čím  
dáva krčným stavcom možnosť  regenerácie 

a návratu do správnej  polohy. 

Chráni krčné stavce a prináša úľavu proti únave

TIENS Vankúš pre zdravý spánok



Špeciálne TIENS Energetické hviezdy efektívne zlepšujú 
zásobenie mozgu krvou a kyslíkom, nutrične aktivujú 
mozgové bunky a zlepšujú pamäť. 

Posilnenie mozgovej aktivity, zlepšenie pamäti

Zvýšenie zásobovania vlasových folikulov kyslíkom, 
zmierňuje príznaky plešatosti
Prírodné minerály jadeit a ametyst spolupracujú s TIENS 
Energetickými hviezdami a pôsobia na elektrické vlnenie 
mozgu a zvyšujú absorpciu prvkov prírodných minerálov 
mozgovými bunkami. 

TIENS Vankúš pre zdravý spánok vyžaruje magnetické 
a ďaleké infračervené žiarenie a anióny, ktoré súzvučia
s bunkami tela a vytvárajú masážny efekt, čím spriechodňujú 
kanály a prúdenie čchi a krvi, zlepšujú mikrocirkuláciu
a posilňujú prirodzenú obranyschopnosť. 

Zlepšuje obranné mechanizmy 

Zlepšenie stavu pokožky

TIENS Vankúš pre zdravý spánok počas spánku zlepšuje 
regeneráciu pleti a rozjasňuje ju. 

Pôsobenie



Bolestiach krčných stavcov  

Problémoch s chrápaním

Starších osobách

Srdcovo-cievnych ochoreniach

Problémoch s nespavosťou

Odporúča sa pri:



TIENS Prikrývka pre zdravý spánok



100% antiseptická hodvábna 
žakárová tkanina

Hodváb s ďalekým IR 
a aniónmi

Vlákna Lukens

TIENS Prikrývka pre zdravý spánok



Bavlna s infračervenými aniónmi 
vyrábaná 23-krokovým procesom

„Priedušná” hodvábna textília

TIENS Prikrývka pre zdravý spánok



 Bráni množeniu baktérií ako je Staphylococcus aureus 

a Escherichia coli

 Pomáha znižovať množstvo alergénov v prostredí

 Neobsahuje formaldehyd

Antiseptická hodvábna žakárová tkanina



 Nadýchanejšie

 Absorpčné

 Priedušné

 Uchovávajúce teplo

 Trvanlivé

Vlákno Lukens



Dlhotrvajúce zadržiavanie tepla pre povzbudenie toku krvi. 

Uvoľňovanie dvoch hlavných faktorov energie, t. zn. aniónov a ďalekého 
infračerveného žiarenia pre aktiváciu buniek a úľavu od únavy. 

Turmalínová antiseptická hodvábna tkanina – pohodlná a nedráždivá, 
odoláva baktériám, ničí roztoče a zabezpečuje pokojný spánok. 

Podpora metabolizmu a úľava pri symptómoch studených nôh a rúk 
v prípade dlhodobého používania. 

Čistenie vzduchu v miestnosti a zvýšenie kapacity prenosu kyslíka 
pre zlepšenie dýchacej sústavy. 

Pôsobenie



Tých, ktorí chrápu

Osoby trpiace nespavosťou

Ľudí so studenými rukami a nohami 

Tých, ktorí chcú zvýšiť kvalitu svojho spánku

Ľudí, ktorí majú problémy s srdcovocievnou 
a mozgovocievnou cirkuláciou

Osoby s dýchacími problémami

Odporúča sa pre:



TIENS Matrac pre zdavý spánok



1. vrstva – Trojdimenzionálna - tkaná žakárová textília
Patentovaný materiál  bez statickej elektriny

2. Vrstva  – Vpichovaná bavlna s aniónmi 
Uvoľňuje ióny a ďaleké infračervené žiarenie

5. Vrstva – Bambusový uhlík
Absorbuje škodlivé chemické substancie, pohlcuje
a eliminuje nepríjemné pachy

6. Vrstva – Pruhovaná bavlnená tkanina
Odolná voči opotrebovaniu, šmýkaniu a moliam

4. Vrstva – TIENS Biologické energetické hviezdy
Uvoľňuje permanentné magnetické pole, ďaleké
infračervené žiarenie a anióny 

3. Vrstva – Bavlnená tkanina
Silná, hebká, vzduch prepúšťajúca

Unikátne 6-vrstvové zloženie



TIENS 
technológia

anióny 
vzdušné 
vitamíny

ďaleké

infračervené 
magnetické

pole

magnetická  
energia

TIENS 
biologické

energetické 
hviezdy

TIENS technológia



Vrstva s Energetickými hviezdami využíva vplyv 
magnetického poľa a polodrahokamu turmalín. 

Magnetická, infračervená a aniónová energia sa uvoľňuje 
zo 156 energetických hviezd v prípade dvojitého matraca. 

TIENS Energetické hviezdy



Infračervené žiarenie a záporná ionizácia je vyžarovaná 
vďaka prítomnosti turmalínu. 

Podľa TČM turmalín:
• posilňuje a prečisťuje myseľ a telo, 
• pomáha zaspávať,
• bojuje proti nervozite a strachu, 
• aktivuje prirodzené obranné mechanizmy tela.

Vďaka vyžarovaniu infračerveného žiarenia z turmalínu telo 
účinnejšie produkuje enzýmy. Zvyšuje v bunkách schopnosť 
samo-regenerácie.

Toto žiarenie tiež zvyšuje mikrocirkuláciu a vďaka tomu 
zvyšuje účinnosť jemnej hrejivej masáže. 

Turmalín



Spite dobre a hlboko!
Prebúdzajte sa svieži a plní energie!



• Účinne uľavia od rôznych 
nepríjemných fyzických 
pocitov

• Podporujú krvný obeh

• Bránia proti žiareniu                 
z okolitého prostredia

TIENS Energetické náramky obsahujú 
titán kombinovaný s magnetmi 
a predstavujú jedinečný spôsob,          
ako vyvážiť magnetické pole a kladné 
a záporné ióny v ľudskom tele.

TIENS Energetické náramky



TIENS Energetické náramky


