
TIENS Nutri-Shape 

Program 

úpravy životného štýlu 

Lepšie zdravie 

Lepší život

Zahájte cestu 

k lepšiemu ja s TIENS -

expertom 

na zdravie a wellness
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PREČO CHCEME JESŤ?

Z akých emocionálnych a fyzických dôvodov jete?

Prečo vaše telo potrebuje jedlo? Nie hocijaké jedlo. 

Prečo je zdravá strava taká dôležitá? 

Lebo sme 

unavení, 

hladní a 

škvŕka nám 

v žalúdku
Občas aj 

preto, lebo 

sme 

znudení, 

smutní, 

alebo … 

šťastní

Lebo 

je čas na 

večeru

Ten 

čokoládo-

vý koláč 

vyzerá tak 

chutne



Potraviny, ktoré jeme, nám poskytujú množstvo živín: 

- bielkoviny,

- sacharidy,

- tuky, 

- vlákninu,

- vitamíny a minerály,  

- vodu. 

Majú v tele rôznorodé použitie:

- ako stavebný materiál  pre tkanivá                                     

a orgány; 

- ako súčasti molekulárnych procesov

udržiavajúcich naše bunky v chode. 



Epidémia obezity?



V dokonalom svete by ste 

dokázali schudnúť  

bez námahy
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stresujúci, hektický život

nedostatok pohybu,

zlé stravovacie návyky,

nedostatok oddychu,

nekvalitný spánok,

slabá vôľa,

zadržiavanie vody,

zdravotné problémy (napr. diabetes,           
metabolické problémy, vysoký krvný tlak).

Prečo je pre vás náročné schudnúť?



TIENS neponúka zázraky.

Ľudia hľadajú zázračnú 

pilulku, ktorá by im 

pomohla cez noc získať 

nové telo, príliv energie       

a krásnu žiarivú pleť, vlasy 

a nechty!

TIENS má 
riešenie!
Starostlivo pripravený 
program na reguláciu 
hmotnosti                                   
s udržateľnými výsledkami



TIENS Nutri-Shape
je 

12-týždňový 3-fázový 
program na reguláciu hmotnosti 

a je kombináciou stravovacích tipov
a výživových doplnkov,

ktoré vám pomôžu vyformovať telo.

Je najvyšší čas zmeniť 
životný štýl

a  žiť zdravší život!



TIENS Nutri-Shape Program
úpravy životného štýlu 

je viac ako jednoduchá  
diéta

Je to životný štýl 
pre lepší život

Ste pripravený

osvojiť si nový      
životný štýl

s TIENS?



Program na reguláciu 
hmotnosti s tipmi, ktoré 
vám pomôžu dosiahnuť  
rovnováhu zdravou 
stravou, fyzickou aktivitou
a denným užívaním 
výživových doplnkov         
od celosvetovo uznávanej 
spoločnosti TIENS.

TIENS Nutri-Shape Program úpravy 
životného štýlu

Kombinácia najnovšieho 
vedeckého výskumu                

s Tradičnou čínskou 
medicínou



Fyzická aktivita

Filozofia TIENS Nutri-Shape Programu  
úpravy životného štýlu

...sa zakladá na 
princípoch TIENS

Výživové doplnky

Výživa

Vyvážený 
život
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1. Jedzte primerane, pravidelne
(5 porcií denne, každé 3-4 hodiny). 

Neprejedajte sa.

2. Zeleninu (farebnú aj listovú) 
a ovocie by ste mali konzumovať 

čo najčastejšie. 

3. Jedzte produkty z obilnín, 
najmä celozrnné.

4. Vypite 1-2 poháre mlieka
denne alebo ich nahraďte

prírodným jogurtom, 
kefírom, syrom.

TIPY PRE ZDRAVÉ STRAVOVANIE
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5. Jedzte menej mäsa
(najmä mäsových 

polotovarov). Pridajte ryby
(najmä tučné/mastné), 

strukoviny a vajcia. 
Uprednostnite chudé biele 

mäso pred červeným.

6. Vynechajte vyprážanie, 
uprednostnite pečenie, varenie

alebo úpravu na pare.

7. Obmedzte príjem živočíšnych 
tukov. Nahraďte ich rastlinnými

olejmi (olivovým, repkovým, 
ľanovým), ale vyhnite sa 

stuženým tukom.

TIPY PRE ZDRAVÉ STRAVOVANIE
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8. Vyhnite sa cukru, sladidlám
a sladeným džúsom, najmä 
sladkým sýteným nápojom.

.

9. Obmedzte solenie; slané
pochúťky a fast food
nahraďte bylinkami

(rozmarínom, oreganom, 
tymiánom, bazalkou, 
kurkumou, cesnakom, 
zázvorom, škoricou) a 
zdravými pochúťkami

(orieškami, sušenou 
zeleninou). 

.

10. Vypite aspoň1,5 l vody 
denne. Vyhnite sa alkoholu.

TIPY PRE ZDRAVÉ STRAVOVANIE



Výživové doplnky môžu pomôcť
zdravo žiť 

→ sú užitočným spôsobom doplnenia živín, 
ktoré by nám mohli chýbať kvôli jednostrannej 
strave.

TIPY PRE ZDRAVÉ STRAVOVANIE

Dôverujte TIENS

- celosvetovo 

uznávanej  
značke



Buďte
fyzicky aktívny

každý deň.

ZLATÉ PRAVIDLO ZDRAVÉHO ŽIVOTA

Urobte z fyzickej 

aktivity

súčasť svojho 
životného štýlu.



TIENS Nutri-Shape 
výživové doplnky na reguláciu hmotnosti:

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

plné prírodných zložiek
pre vašu podporu v každej fáze,

vám v kombinácii so zdravším, 
aktívnejším životným štýlom pomôžu 

úspešne regulovať hmotnosť.
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TIENS Nutri-Shape
program na reguláciu 

hmotnosti:
..

prispôsobte výživu
svojim cieľom;

chudnutie sa zakladá                                 
na počte denne prijatých                

kalórií a na vašom 
výdaji energie;

telo pre svoje správne 
fungovanie musí dostať 
minimum kalórií denne, 

(v závislosti od vášho pohlavia, 
veku a telesného 

stavu).



3-fázový 
program úpravy
životného štýlu



3-fázový program úpravy 
životného štýlu

Fáza 3

Udržiavanie

4 týždne

Fáza 2

Stabilizácia

4 týždne

Fáza 1

Redukcia 

hmotnosti

4 týždne



FÁZY PROGRAMU NA REGULÁCIU HMOTNOSTI
3 fázy za 12 týždňov

Redukcia 

hmotnosti
Stabilizácia Udržiavanie

1

2
3

• Skoncovať       

s nesprávnymi 
stravovacími 

návykmi           

z minulosti. 

• Znížiť kalorický 

príjem, zaviesť 

zdravé jedlá 
a cvičenie.

• Pokračovať   
v zmenách 

stravovania   

a cvičení.

• Pridávať 

potraviny        

pre pestrejšiu

stravu. 

• Mierne zvýšiť 

príjem kalórií 

a pokračovať

vo formovaní 

tela.

• Ustálenie úbytku 
hmotnosti            

pri zdravom 

stravovaní          

a životnom štýle.  

• Mierne zvýšenie 

príjmu kalórií.

• Táto fáza je 

dôležitá preto, 

aby ste sa vyhli 

jojo efektu.

CIEĽ

Pôvodná hmotnosť

Cieľová 

hmotnosť



3-fázový program úpravy 
životného štýlu

Fáza 1

Redukcia 

hmotnosti

Fáza 2

Stabilizácia

Fáza 3

Udržiavanie

Užívanie produktov 

TIENS Nutri-Shape             

v kombinácii so 

zdravou stravou    

a cvičením.

Užívanie produktov 

TIENS Nutri-Shape

v kombinácii              

so zdravou stravou 

a cvičením.

Udržiavanie dobrej 

formy cvičením a 

uprednostňovaním 

zdravých potravín.

Nutri-Shape Trim

Nutri-Shape Block

Nutri-Shape Burn

Nutri-Shape Trim

Nutri-Shape Block

Nutri-Shape Burn
+

Dodatočne: 

výživové doplnky 

TIENS

Dodatočne: 

výživové doplnky 

TIENS



Výživové doplnky TIENS Nutri-Shape v rámci 

programu regulácie hmotnosti:

výživový 

doplnok

TIENS Nutri-

Shape Trim

TIENS Nutri-

Shape Block

TIENS Nutri-

Shape Burn

účinné 

zložky
 glukomanán

(zmijovec konjakový)

 zinok

 chitínglukán  kofeín

 výťažok z 

plodov malín

 chróm

 vitamín K2



Výživový doplnok obsahuje:

• glukomanán, prírodnú

rozpustnú supervlákninu,       

ktorá dodáva pocit plnosti 

žalúdka, čím účinne reguluje 

pocit hladu a chuť do jedla,     

TIENS Nutri-Shape Trim

• zinok, 

nevyhnutný 

mikroelement.

Kľúčové výhody:



TIENS Nutri-Shape Trim
Glukomanán – získaný z prášku koreňa rastliny 

konjak (Amorphophallus konjac, zmijovec                           

konjakový), pôvodom z Ázie:

• pri kontakte s tekutinou vytvára gélovitú hmotu –

v žalúdku zväčší svoj objem a preto menej zjete.

• potrava pre črevné baktérie – prebiotiká, zlepšujú

črevné pohyby a podporujú zdravie čriev  

a celkové zdravie.

• môže spomaliť vstrebávanie cholesterolu v črevách, 

prispieva k udržiavaniu normálnej hladiny cholesterolu 

v krvi. 

Podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť 

potravín(EFSA) glukomanán, v kombinácii              

so stravou s obmedzeným príjmom energie, 

prispieva k úbytku hmotnosti.



TIENS Nutri-Shape Trim
Zinok:

• podporuje metabolizmus tukov a sacharidov,

• podieľa sa na mnohých 

bunkových procesoch, ako sú 

imunitné reakcie a tvorba 

hormónov.

Užite 2 kapsuly TIENS Nutri-

Shape Trim 3-krát denne 30 

minút pred jedlom a budete  

jesť menej ako zvyčajne.

Nezabudnite: glukomanán 

nemá žiadny účinok                    

na chudnutie, ak sa neužíva 

pred jedlom. 



TIENS Nutri-Shape Trim
• Odporúčané dávkovanie je nižšie ako u iných 

doplnkov s obsahom vlákniny. 

• Pre úbytok hmotnosti postačuje dávka 1 gram 3-krát  

denne. V kontakte s vodou glukomanán zväčší objem 

a absorbuje až  

50-násobok  svojej hmotnosti. 

• Pri užívaní je nevyhnutné dbať na dostatočný

príjem vody, aby sme predišli 

uviaznutiu produktu v krku. 

NIKDY neužívajte TIENS Nutri-Shape Trim 

bez vody. 



Doplnok na denné užívanie navrhnutý aby:

• zvýšil denný prísun vlákniny, 

• viazal tuky, ktoré sa vstrebali z čreva a 

• pomáhal regulovať hladinu cholesterolu.

TIENS Nutri-Shape Block

Obsahuje 

chitínglukán –

prírodnú vláknitú  

látku rastlinného 

pôvodu veľmi 

vysokej čistoty 

(≥95%).

Kľúčové výhody:



• Chitínglukán je omnoho účinnejší pri pohlcovaní              

a viazaní tukových častíc ako iné prírodné látky. 

Dokáže naviazať až 800-násobok svojej vlastnej 

hmotnosti.

• Počas wellness programu pomáha chitínglukán

zostať fit tým, že znižuje hromadenie tukov                          

v tkanivách.

TIENS Nutri-Shape Block

Chitínglukán je cenený                    

a uznávaný ako účinný                   

a progresívny viazač tukov

pre fitness a reguláciu hladiny 

cholesterolu.



Chitínglukán nespôsobuje alergie.

Chitínglukán nie je geneticky 

modifikovaný.

TIENS Nutri-Shape Block

Chitínglukán je polymér prírodného 

pôvodu, je hlavnou zložkou 

bunkových stien húb.

Skladá sa z vlákien chitínu a z 

polymérových vlákien betaglukánu. 



TIENS Nutri-Shape Block

Užite 2 kapsuly 15 minút 

pred hlavným jedlom            

s veľkým pohárom vody.

Nezabudnite: pitie 

dostatočného množstva 

vody je absolútne 

nevyhnutné.

Pozor: zvýšená dávka 

nezosilní účinky produktu, 

ale môže podporiť 

potenciálne nežiadúce 

účinky.



TIENS Nutri-Shape Burn

Vysokoúčinný výživový doplnok, ktorý:

• pomáha zlepšovať metabolizmus                   

a odďaľuje vstrebávanie sacharidov 

(maliny), 

• prispieva k udržiavaniu normálnej 

hladiny cukru v krvi (chróm).

Kľúčové výhody:



Výťažok z plodov malín – získavaný zo vzácneho   

a veľmi cenného druhu malín Rubus chingi (alebo 

aj čínska ostružina) hojne využívaného v čínskom 

liečiteľstve proti obezite.

TIENS Nutri-Shape Burn

Kofeín podporuje bdelosť a sústredenosť. Taktiež 

zlepšuje psychickú aj fyzickú vytrvalosť. 

Chróm pomáha telu udržiavať normálnu hladinu 

cukru v krvi. Chróm pomáha metabolizovať 

makroživiny, ako sú tuky a sacharidy.

Vitamín K2 podporuje zdravé kosti a 

zrážanlivosť krvi. 

L-taurín je aminokyselina, ktorá  môže mať 

pozitívne účinky na výkonnosť športovcov.



Spolu s veľkým 

pohárom vody 

užite:

• 2 kapsuly               

po raňajkách a 

• 1 kapsulu               

po obede,

aby ste pocítili 

úžasné účinky          

na vlastnom tele. 

TIENS Nutri-Shape Burn



TIENS Nutri-Shape Program 
úpravy životného štýlu  

môže:

pomôcť dodať pocit sýtosti a 
spokojnosti (chitínglukán, glukomanán),

znížiť príjem tukov a sacharidov a ich 
metabolizmus 
(glukomanán, chitínglukán, chróm, zinok),

stabilizovať hladinu cukru v krvi (chróm)

zvýšiť hladinu dietetickej vlákniny   
(glukomanán, chitínglukán),

zlepšiť metabolizmus a hladinu energie    
(maliny, kofeín).



Obsah: Trim – 180 kapsúl

Block – 30 kapsúl

Burn – 90 kapsúl
Set na 1 mesiac:

1 x Trim

6 x Block

1 x Burn

Výživové doplnky TIENS programu na reguláciu hmotnosti: 

Výživový 

doplnok

TIENS Nutri-

Shape Trim

TIENS Nutri-

Shape Block

TIENS Nutri-

Shape Burn

Odporúčaná 

denná dávka

6 kapsúl denne 6 kapsúl denne 3 kapsuly denne

Kedy užívať • 2 kapsuly pol 

hodiny pred 

raňajkami, 

• 2 kapsuly pol 

hodiny pred 

obedom,

• 2 kapsuly pol 

hodiny pred

večerou

• 2 kapsuly              

15 minút pred 

hlavným 

jedlom

• 2 kapsuly ráno, 

krátko po 

raňajkách,

• 1 kapsula 

popoludní, 

krátko po 

obede



Zahrnutie výživových doplnkov            
TIENS Nutri-Shape na reguláciu hmotnosti  

(Trim, Block, Burn)
do zdravšieho, aktívnejšieho životného štýlu 
vám pomôže úspešne si udržať hmotnosť!

Nezabudnite vždy 

užívať tieto 

výživové doplnky    

s dostatočným 

množstvom vody 



Užívajte doplnky výživy TIENS Nutri-Shape: 

Trim, Block, Burn 
na pomoc s reguláciou hmotnosti 

Fáza 1
Redukcia  

hmotnosti

4 týždne

Fáza 2
Stabilizácia

4 týždne

Fáza 3
Udržiavanie

4 týždne

TIENS Nutri-Shape Program úpravy životného štýlu

Užívajte doplnky výživy TIENS Nutri-Shape: 

Trim, Block, Burn 

na pomoc s reguláciou hmotnosti
v kombinácii s: TIENS Kardi, Spirulinou, 

Výživným super kalciovým práškom

na podporu účinkov

Užívajte iba TIENS Kardi, Spirulinu, 

Výživný super kalciový prášok
na podporu účinkov

Pred začatím: užívajte TIENS FOS Sirup 

pre jeho očistné a regulačné účinky



Fáza1

Redukcia

hmotnosti

4 týždne

Fáza 2

Stabilizá-

cia

4 týždne

Fáza 3

Udržia-

vanie

4 týždne

Pred začatím:

TIENS Nutri-Shape Program úpravy životného štýlu



Pred začatím programu

TIENS FOS Sirup by sa mal užívať:

• 1 vrecúško 30 minút                

pred raňajkami a 

• 1 vrecúško 30 minút                  

pred večerou.

Užívajte TIENS FOS Sirup 

pre jeho očistné                                  

a regulačné účinky.



3-fázový program úpravy             

životného štýlu (12 týždňov)

Fáza 1

Redukcia 

hmotnosti

Fáza 2

Stabilizácia

Fáza 3

Udržiavanie

Nutri-Shape Trim

Nutri-Shape Block
Nutri-Shape Burn

Nutri-Shape Trim

Nutri-Shape Block
Nutri-Shape Burn
+

Dodatočne:  

výživové doplnky

TIENS:

Dodatočne:

výživové doplnky 

TIENS:



Fáza 1

Redukcia 

hmotnosti

4 týždne

Nutri-Shape Trim

Nutri-Shape Block

Nutri-Shape Burn

Fáza 1



Fáza 2
Stabilizácia

4 týždne

Nutri-Shape Trim

Nutri-Shape Block

Nutri-Shape Burn

+

Fáza 2

• TIENS Kardi:1-2 kapsuly denne 

spolu s jedlom;

• TIENS Výživný super kalciový 

prášok: 1 vrecúško 1-krát denne  

po jedle alebo medzi jedlami;

• TIENS Spirulina: 2 kapsuly 3-krát 

denne.



Fáza 3
Udržiavanie

4 týždne

Len nasledovné 

výživové doplnky 
TIENS:

Dajte si pauzu

v užívaní

Výživových doplnkov 

TIENS Nutri-Shape 

• TIENS Kardi: 1-2 kapsuly denne 

spolu s jedlom;

• TIENS Výživný super kalciový 

prášok: 1 vrecúško 1-krát denne 

po jedle alebo medzi jedlami;

• TIENS Spirulina: 2 kapsuly 2-3 razy 

denne.

Fáza 3



Vyvážená strava je dôležitá



Návrh menu - pre diétu s obmedzenou energetickou 
hodnotou

1. raňajky (250 kcal):

• 30 g cereálnych vločiek s polovicou balenia 

vanilkového jogurtu so zníženým obsahom cukru, 

pár kúskov ovocia, napr. jablko alebo mandarínka

2. raňajky (100 kcal):

• plátok varenej šunky

Obed (350 kcal):

• veľký zemiak v šupke s 60 g nakrájaného syra    

a 2 polievkovými lyžicami nakrájanej zeleniny so zmesou 

1 lyžice vínneho octu, 1 lyžice olivového oleja, soli   

a čierneho korenia

Večera (200 kcal):

• tuniakový šalát (120 g tuniak vo vlastnej šťave, 

2 lyžice kukurice, 2 lyžice 

varenej ryže, 2 listy čínskej kapusty)

Spolu = 1000 kcal
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Zmeňte svoj život

s TIENS Nutri-Shape 
Programom úpravy 

životného štýlu!

Schudnite
a zahájte

zdravú cestu
na celý život


