Vďaka TIENS Vankúšu pre zdravý spánok sa moje
bolesti chrbta stali minulosťou. Vankúš má špeciálny tvar a poskytuje ideálnu podporu pre krčnú
chrbticu. Je vyrobený z ľahkej, mäkkej vlny, ktorá
udržuje ten správny tvar. Vďaka pružnosti vlny

Koľko spánku potrebujem?
Množstvo spánku, ktoré človek potrebuje,
závisí od mnohých faktorov, vrátane veku.

Dobrú
noc!

poskytuje vankúš krku stabilnú oporu, znižuje
tlak na krčné stavce a bráni stuhnutiu krku počas
spánku kvôli pôsobeniu gravitácie. Duté bavlnené
guličky, ktoré vankúš obsahuje, naviac odpudzujú

Veková skupina

Odporúčaný počet
hodín spánku

vlhkosť, vďaka čomu sa vankúš ľahko perie a suší.
Guličky chránia pred vznikom nepríjemných

Novorodenec (0-3 mesiace)

14-17 hodín

pachov a predchádzajú riziku alergickej reakcie

Kojenec (4-11 mesiacov)

12-15 hodín

Batoľa (1-2 roky)

11-14 hodín

TIENS ponúka jedinečnú sadu produktov, ktoré

Predškolák (3-5 rokov)

10-13 hodín

vďaka kombinácii magnetického poľa, infračerve-

Školák (6-13 rokov)

9-11 hodín

ného žiarenia a záporných iónov podporujú opti-

Tínedžer (14-17 rokov)

8-10 hodín

na prach.

málne fungovanie telesných buniek a zlepšujú ich
zásobovanie kyslíkom. Môžu pomôcť vyvážiť biologické pole ľudského tela, zmierniť únavu a zlepšiť
dĺžku a kvalitu spánku. Týmto umožňujú nerušený

Mladý dospelý (18-25 rokov)

7-9 hodín

Dospelý (26-64 rokov)

7-9 hodín

Starší dospelý (≥ 65 rokov)

7-8 hodín

priebeh prirodzeného detoxikačného cyklu tela
a podporujú tak celkové telesné zdravie.
Pre viac informácií kontaktujte, prosím:

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

Doprajte si kvalitný, hlboký spánok
a prebuďte sa svieži a plní energie

Spánok je kľúčový

TIENS pre váš pokojný spánok

Z čoho sú vyrobené?

Po každom dlhom a náročnom dni ma spánok uvoľňuje

Dnes už si svoj život nedokážem predstaviť bez

Vlákna Lukens použité v TIENS Prikrývkach pre zdravý

a regeneruje. Pomáha môjmu mozgu spracovať každo-

TIENS Matraca pre zdravý spánok, TIENS Vankúša pre

spánok sú novým druhom funkčných polyesterových

denný príliv množstva informácií a urobiť si poriadok

zdravý spánok a TIENS Prikrývky pre zdravý spánok.

vlákien, ktoré dlho udržia teplo a dokážu tak zlepšiť

v zaznamenaných spomienkach. Moje telo potrebuje

Tieto produkty úplne zmenili a zlepšili kvalitu môjho

môj krvný obeh. Hodvábne vlákna majú antiseptické

tento čas na regeneráciu a detoxikáciu, počas spánku

života. Cítim sa teraz omnoho lepšie, keď sa zobudím

vlastnosti a sú hebké a jemné k mojej pokožke.

rastú svaly, obnovujú sa tkanivá a produkujú sa cenné

dobre odpočinutá. Som dynamickejšia a mám oveľa

hormóny. Spánok ovplyvňuje moje emócie, reakcie,

viac energie pre svoj aktívny život.

TIENS Energetické hviezdy, patentovaná techno-

celkovú telesnú a duševnú pohodu a zdravie. Po

lógia vo Vankúši a Matraci pre zdravý spánok, uvoľ-

výdatnom spánku mám jasnejšiu myseľ, moje reakcie sú

ňujú zdraviu prospešné anióny a vytvárajú okolo

rýchlejšie a mám lepšiu náladu.

seba magnetické pole so vzdialeným infračerveným
žiarením. Počas môjho spánku zlepšujú kvalitu

Je známe, že nedostatok spánku zvyšuje riziko vysokého

vzduchu v mojom okolí a zľahka magnetizujú moje

krvného tlaku a srdcových ochorení. Pre moju duševnú

bunky, čím môžu zlepšovať krvný obeh, zmierňovať

a telesnú pohodu však nestačí len príslušná dĺžka

únavu a vyvažovať jednotlivé systémy môjho tela.

spánku. Kľúčovú úlohu zohráva taktiež kvalita spánku.
Čo je nevyhnutné pre hlboký a pokojný spánok? Predovšetkým prostredie, v ktorom spíte. Zo svojej spálne som
odstránila všetko, čo by mi mohlo brániť v kvalitnom
spánku: zdroje rôznych zvukov, ostré svetlá, televízny
prijímač a počítače. V spálni si udržiavam taktiež nižšiu
teplotu vzduchu.

