
NESTÍHATE JEDNO Z JEDÁL 
ALEBO CHCETE ZNÍŽIŤ SVOJU HMOTNOSŤ?

ZAČNITE ZDRAVÝMI RAŇAJKAMI 
S TIENS NUTRI-SHAPE SHAKE

ŽITE ZDRAVŠIE 
A LEPŠIE S TRADIČNOU 
ČÍNSKOU MEDICÍNOU

NUTRI-SHAPE SHAKE JE TOU NAJLEPŠOU NÁHRADOU JEDLA 
BOHATOU NA ŽIVINY, BIELKOVINY A VITAMÍNY, KTORÉ SÚ 
NEVYHNUTNÉ PRE ZDRAVÉ STRAVOVANIE A ZNÍŽENIE HMOTNOSTI.

ODPORÚČANIE: Pre zníženie hmotnosti a redukciu tuku nahraďte dve hlavné denné jedlá dvomi porciami (2 x 35 g 
= odmerka) TIENS  Nutri-Shape Shake a pritom jedzte jedno pravidelné jedlo.

Upozornenie: Tento produkt je náhradou za dávku jedla na účely regulácie telesnej hmotnosti a ako taký je 
určený na užívanie len ako súčasť nízkoenergetickej diéty spolu s ďalšími potravinami a v spojení s pravidel-
nou fyzickou aktivitou. Je dôležité udržovať dostatočný denný príjem tekutín. Ustanovená odporúčaná denná 
dávka dvoch porcií sa nesmie presiahnuť. Tento produkt nie je určený pre tehotné alebo dojčiace ženy, pre deti 
mladšie ako 16 rokov a pre tých, ktorí sú alergickí na zložky prípravku. 

RAŇAJKY • DESIATA • OBED • OLOVRANT • VEČERA

V  P R Á C I
P R I  Š P O R T E N

A  C E S T Y

P R E  R O D I Č O V

RAŇAJKY      DESIATA        OBED        OLOVRANT  CVIČENIE      VEČERA         SPÁNOK

ANTILIPIDOVÝ ČAJ: 1 l POPÍJAŤ 
V PRIEBEHU DOPOLUDNIA

1 x SHAKE
+ ČAJ

1 x SHAKE
+ ČAJ

TYČINKA
ALEBO
OVOCIE

OVOCIE
BANÁN

VEČERA CHITOSAN
PRED 

SPANÍM

KARDIO
15 – 35 min.

Tento produkt je náhradou za dávku jedla na účely regulácie telesnej hmotnosti a ako taký je 
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SHAKE 
S GOJI 

SUPERPOTRAVINA 
– ELIXÍR MLADOSTI 

A VITALITY
500  mg

V 1 PORCII 35 g

SHAKE
S REISHI

– HUBOU
DLHOVEKOSTI

500  mg
V 1 PORCII 35 g



Nutri-Shape Shake obsahuje dennú dávku všetkých živín, odporúčanú nutričným poradcom.

Nutri-Shape Shake odporúčame užívať s inými produktami TIENS. Pravidelná fyzická aktivita, vyvážená a pestrá strava sú 
dôležité pre udržanie vašej optimálnej hmotnosti a vitality.
Nutri-Shape Shake odporúčame užívať s inými produktami TIENS. Pravidelná fyzická aktivita, vyvážená a pestrá strava sú 

TIENS Chitosan efektívne podporuje redukčnú diétu.

• Vďaka svojej jedinečnej schopnosti viazať na seba tukové 
častice znižuje kalorickú hodnotu jedla. Uľahčuje presun 
obsahu žalúdka ďalej do črevného traktu, naviac posilňuje 
výstelku črevnej steny a zlepšuje peristaltiku čriev.    

• Odstraňuje z tráviaceho systému a tela ťažké kovy. 

• Aktivuje prirodzenú obranyschopnosť tela, prospieva 
bakteriálnej fl óre tráviaceho systému.

TIENS Antilipidový čaj je revitalizujúca zmes 
bylín s obsahom gynostemmy.
Gynostemma podľa tradičnej čínskej medicíny podporuje:

• obranyschopnosť organizmu

• prispieva k stabilizácii metabolizmu

• pomáha udržať hladinu tukov v krvi 

• obsahuje mnoho aminokyselín, vitamínov 
a minerálov vrátane vápnika, železa, horčíka, 
fosforu, draslíka, selénu a zinku.

• eliminuje toxíny a pôsobí ako antioxidant. Pomáha udržať zdravú hladinu tuku. 
Dokáže telu dodať energiu a podporiť jeho prirodzený obranný systém.

Nízky obsah kalórií 
216 kcal na porciu

14 porcií (jedna porcia 
= 35 g)

24 vitamínov a minerálov 
v jednej porcii

Vhodné pre vegetariánov 
a vegánov

Vysoký obsah bielkovín 
23� g na jednu porciu

Vysoký obsah Reishi - huby 
dlhovekosti v jednej porcii 
500� mg

Nízky obsah kalórií 
212 kcal na 1 porciu

14 porcií (jedna porcia 
= 35 g)

24 vitamínov a minerálov 
v jednej porcii

Vhodné pre vegetariánov 
a vegánov

Vysoký obsah bielkovín 
23 g na jednu porciu

Vysoký obsah Goji 
v jednej porcii 500 mg

NUTRI-SHAPE 
SHAKE LAHODNÁ 
ČOKOLÁDA

NUTRI-SHAPE 
SHAKE LETNÁ 
JAHODA

TIENS Chitosan efektívne podporuje redukčnú diétu.

• Vďaka svojej jedinečnej schopnosti viazať na seba tukové 
častice znižuje kalorickú hodnotu jedla. Uľahčuje presun 
obsahu žalúdka ďalej do črevného traktu, naviac posilňuje 
výstelku črevnej steny a zlepšuje peristaltiku čriev.    

• Odstraňuje z tráviaceho systému a tela ťažké kovy. 

• Aktivuje prirodzenú obranyschopnosť tela, prospieva 
bakteriálnej fl óre tráviaceho systému.
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ODPORÚČANÉ PRODUKTY K NUTRI-SHAPE SHAKE

Jahoda

s obsahom Goji

490 g

Čokoládas obsahom Reishi490 g

Účinky Reishi: 

• podporuje imunitu a detoxikáciu organizmu

• má protizápalové účinky 

• napomáha pri znížení hladiny cholesterolu

• pomáha pri alergiách, poruchách spánku, liečbe 
astmy a stresu

• zlepšuje bunkový metabolizmus 

• odstraňuje z tela toxické látky nahromadené 
v pečeni a chráni ju pred zanášaním škodlivinami

NUTRI-SHAPE SHAKE 
LAHODNÁ ČOKOLÁDA 
s obsahom výťažku 
z Reishi - huby 
dlhovekosti

Účinky Goji (superpotravina, prevencia imunitného 
systému): 
• je silný antioxidant
• zlepšuje pamäť a zrak
• pomáha uľaviť od bolesti hlavy, chrbtice, nôh 

a kolien
• zlepšuje krvný obraz
• napomáha pri znížení krvného tlaku 
• posilňuje srdce, činnosť pečene a ľadvín
• zlepšuje pevnosť šliach a nechtov, posilňuje kosti 

a svaly
• zlepšuje činnost čriev
• napomáha k zníženiu hmotnosti

NUTRI-SHAPE SHAKE 
LETNÁ JAHODA 
s obsahom 
výťažku 
z Goji  
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