
TIENS Nutri-Shape Program 
úpravy životného štýlu 
prináša: udržanie štíhlej fit postavy. 3

skvelý pocit, 1
viac energie a 2

Nutri-Shape – 
vyformujte svoje telo!

Ži lepší, zdravší život!

Začnite žiť zdravým životným štýlom teraz 
a v budúcnosti si budete užívať odmenu!



Buďte aktívny – je to pre vás veľmi 
dobré! Príliv endorfínov po cvičení 
prečisťuje myseľ, pozdvihne náladu. 
Z dlhodobého hľadiska pravidelná 
fyzická aktivita: 

pomáha udržiavať zdravú hmotnosť, 
prispieva k zdravým kostiam, svalom 
a kĺbom,
celkovo zlepšuje telesný aj duševný 
stav človeka. 

Tvarujte svoju postavu 
podľa seba!  

Konfuciovo učenie v Číne 
propagovalo pravidelnú telesnú 
aktivitu, pretože sa verilo, že 
nedostatok pohybu  prispieva  
ku vzniku chorôb.
Klasické texty čínskej medicíny 
odporúčajú miernu telesnú 
aktivitu počas väčšiny dňa, aby 
sme zlepšili svoje zdravie a 
vitalitu a uchovali si energiu.  

Pri jedle seďte a jedlo dôkladne požujte. 
Varte a jedzte premyslene – sústreďte 
sa na jedenie.
Nevynechávajte jedlá, obzvlášť raňajky.
Voľte si ľahko stráviteľné potraviny, 
vyhnite sa príliš ťažkým jedlám.
Jedlo si vychutnávajte, ale jedzte menej, 
vyhnite sa prejedaniu.
Zamerajte sa na kvalitu jedla, nie na 
kvantitu.
Kvalitné čerstvé potraviny sú lepšou 
voľbou ako polotovary.

Konzumujte potraviny rôznych farieb.
Jedzte organické a sezónne potraviny, 
pochádzajúce z miestnych zdrojov.
Vždy dbajte na vyváženosť stravy.
Jedzte prevažne tepelne upravenú 
zeleninu, celozrnné obilniny, chudé 
proteíny (hydina, ryby), ovocie.
Vyhýbajte sa cukru, nasýteným tukom a 
mastným jedlám.
Surové potraviny nemusia byť lepšie – 
varené jedlá sú vhodnejšie najmä pre 
ľudí s oslabeným zdravím.

Zvoľte si zmenu životného štýlu, nie krátkodobú diétu

Zdravá rovnováha

OSVOJTE SI PRAVIDELNÚ, 

PRIMERANÚ 

FORMU POHYBU!

Pre vaše lepšie ja!

Zdravý životný štýl

S TIENS Nutri-Shape Programom úpravy 
životného štýlu začnete jesť rozumne, žiť 
rozumne tak, aby ste boli dlhodobo zdraví a fit. 



Esenciálny minerál zinok 
významne prispieva k 
metabolizmu tukov a 

sacharidov. Zinok sa podieľa 
na mnohých  bunkových 
procesoch, akými sú reakcie 
imunitného systému a tvorba 
hormónov. Naše telo zinok 
nevytvára, preto je potrebné 
pravidelne ho dopĺňať, aby sme 
predišli jeho nedostatku.  

TIENS Nutri-Shape Trim

Glukomanan sa získava z hľúz rastliny Amorphophallus 
konjac pochádzajúcej z Číny. Má nízku kalorickú hodnotu a 
ide o vo vode rozpustnú vlákninu používanú v potravinárstve 
a v liečebných preparátoch. V mnohých regiónoch Číny, kde 
sú ľudia zdraví, štíhli a dožívajú sa vysokého veku, je prášok 
glukomananu dôležitou súčasťou každodennej stravy.  

Hlavné účinné zložky: glukomanan (z koreňa rastliny zmijovec konjakový), 
zinok

Odporúčané dávkovanie: Užite 6 kapsúl denne v troch samostatných 
dávkach,  pol hodinu pred jedlom, zapite veľkým pohárom vody.

Sýtosť

Bez glukomananu

Sýtosť

S glukomananom

Trim

Ukázalo sa, že glukomanan spomaľuje 
vstrebávanie cholesterolu v črevách. Jeho 
pravidelná konzumácia pomáha udržiavať 
normálnu koncentráciu cholesterolu v krvi. 
Taktiež ide o prírodné prebiotikum, ktoré 
vyživuje prospešné baktérie v hrubom čreve 
– nevyhnutné pre zdravie tráviaceho traktu a 
celkovú telesnú pohodu.
Keďže glukomanan je veľmi účinná dietetická 
vláknina, ktorá v tele zväčšuje svoj objem, 
zapíjajte ju veľkým pohárom vody, aby ste 
predišli jej uviaznutiu v krku.

FAKTY O ZDRAVÍ

Vďaka vysokej rozpustnosti a 
schopnosti vytvoriť gélovitú hmotu 
táto super vláknina vyplní časť 
žalúdka, preto na dosiahnutie 
pocitu sýtosti postačí menšia 
porcia jedla – a tým sa znižuje 
riziko prejedania sa. Táto vlastnosť, 
v kontexte vyváženého zdravého 
stravovania, prispieva k úprave 
hmotnosti. Postačí vám menšia 
porcia jedla ako zvyčajne!



TIENS Nutri-Shape Block

V Číne sa huby používajú už po mnohé stáročia – ako 
delikatesa na tanieri čínskej aristokracie i bežných ľudí, 
ale aj v rámci ľudového liečiteľstva. Číňania oddávna 
veria, že huby majú detoxikačné účinky, čistia telo  
a liečia rany.  

Hlavné účinné zložky: chitínglukán

Odporúčané dávkovanie: Užite 2 kapsuly 3-krát denne, 15 minút pred 
jedlom.

Chitínglukán, ktorý si vo svete fitness cenia pre jeho 
priekopnícke vlastnosti viazať tuky a úpravu hladiny 
cholesterolu, viaže tuky v objeme 800-násobku svojej 
hmotnosti!
Chitínglukán je prírodná vláknitá látka z rastlinného 
zdroja, ktorá nielenže zvýši denný prísun vlákniny, ale 
tiež zníži podiel tukov nahromadených v tkanivách. 
Pomôže vám udržať sa fit počas wellness programu. 
Má tiež úžasné vlastnosti prispievajúce k udržaniu 
normálnej hladiny cholesterolu v krvi. 

Betaglukány sú polysacharidy (sacharidy) nachádzajúce sa v bunkových stenách 
kvasiniek, húb, rias a niektorých rastlín, ako je napríklad ovos a jačmeň.  
Spolu s chitínom tvoria bunkové steny húb.  

Jedinečná kombinácia 
betaglukánu a chitínu 
obsiahnutá v hubách. 
Účinne viaže viacero typov 
tuku v žalúdku.
Je nealergénny.

Nie je geneticky 
modifikovaný.
Čistota produktu je 95% 
alebo vyššia.
Betaglukány prispievajú k 
udržaniu normálnej hladiny 
cholesterolu v krvi.

FAKTY O ZDRAVÍ



TIENS Nutri-Shape Burn

Výťažok z plodov malín rodu Rubus chingii, známych aj 
ako čínske ostružiny, predstavuje veľmi vzácny a veľmi 
cenný druh malín. V Číne sú oddávna považované za 
funkčnú potravinu, v čínskej bylinnej medicíne sa hojne 
používajú proti obezite.  

Hlavné účinné zložky: výťažok z plodov malín, kofeín, chróm, vitamín K2, 
L-taurín

Odporúčané dávkovanie: Užite 2 kapsuly ráno po raňajkách a 1 kapsulu  
po obede.

Táto známa zmes s obsahom malín je bohatá  
na dôležité živiny:

Výťažok z malín Rubus chingii je zložka spaľujúca 
tuky a uľahčuje reguláciu hmotnosti. Malinový ketón 
pomáha telu rozkladať tuky. 
Kofeín zvyšuje hladinu energie tým, že zlepšuje 
psychickú a fyzickú výkonnosť: podporuje ostražitosť 
a sústredenosť a pomáha pri cvičení tým, že vyžaduje 
menej úsilia.
Vitamín K2 prispieva k udržaniu zdravých kostí a 
normálnej zrážanlivosti krvi.
Chróm pomáha telu pri udržiavaní normálnej hladinu 
cukru v krvi, metabolizme sacharidov a tukov, čím 
prispieva k eliminácii chuti na sladké a potraviny 
obsahujúce škrob.
Taurín môže pomôcť pri fyzickej výkonnosti počas 
programu na reguláciu hmotnosti.

Lepšie zdravie, lepší život!



TIENS SLOVAKIA, s.r.o.
Mierová 85
821 05 Bratislava
www.tienssk.sk

Viac informácií:       

Staroveká múdrosť a moderné biotechnológie
TIENS vám prináša niektoré kľúčové princípy a zložky obsiahnuté v čínskej strave, ktoré vám 
môžu pomôcť získať štíhlejšie a zdravšie telo. S výživovými doplnkami TIENS Nutri-Shape, ktoré 
sú súčasťou Programu úpravy životného štýlu, je teraz jednoduchšie regulovať svoju hmotnosť  
a užívať si zdravšie a krajšie telo.  

Set produktov TIENS Nutri-Shape Programu úpravy životného štýlu 
je ideálny na to, aby ste sa naštartovali na dosiahnutie vašich cieľov 
ohľadom regulácie hmotnosti a zároveň ušetrili trochu vašich financií!  

1 x

6 x
1 x

Set produktov na jeden mesiac

Fázy TIENS Nutri-Shape Programu 
úpravy životného štýlu:

Fáza 1: Redukcia hmotnosti (4 týždne)

Zníženie príjmu kalórií. 
Zaradenie zdravých jedál a cvičenia.

Užívanie: TIENS Nutri-Shape Trim, 
Block a Burn ako pomoc pri korekcii 
hmotnosti 

Fáza 2: Stabilizácia (4 týždne)

Zlepšovanie návykov zdravej výživy  
a cvičenia.
Mierne zvýšenie príjmu kalórií.
Dôraz na pestrosť stravy.

Užívanie: TIENS Nutri-Shape Trim, 
Block a Burn ako pomoc pri korekcii 
hmotnosti 
Užívanie: TIENS Spirulina, Kardi  
a Výživný super kalciový prášok pre 
posilnenie výsledkov

Užívanie: TIENS Spirulina, Kardi  
a Výživný super kalciový prášok pre 
posilnenie výsledkov

Fáza 3: Udržiavanie (4 týždne)

Ustálenie úbytku hmotnosti pri 
zdravom stravovaní a životnom štýle.
Zvýšenie príjmu kalórií a ich udržanie 
v rozumnej miere. 
Táto fáza je dôležitá, aby sa zabránilo 
jojo efektu.  

Pred začatím: 

užívajte TIENS FOS Sirup pre 
jeho detoxikačné účinky

30 minút  
pred raňajkami 
2 kapsuly

30 minút  
pred obedom 
2 kapsuly

30 minút  
pred večerou  
2 kapsuly

15 minút  
pred raňajkami 
2 kapsuly

15 minút  
pred obedom 
2 kapsuly

15 minút  
pred večerou 
2 kapsuly

po raňajkách 
2 kapsuly

po obede 
2 kapsuly

Raňajky

Obed 

Večera

Nutri-Shape Trim Nutri-Shape Block Nutri-Shape Burn




