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Koncept tradičnej čínskej medicíny
Koncept tradičnej čínskej medicíny je o holistickom
prístupe a integrovaní telesného, duševného a
emocionálneho pocitu zdravia za účelom dosiahnutia
skutočnej kvality života.

REGENERÁCIA

Výživové doplnky sú navrhnuté tak, aby pomáhali obnoviť
harmonickú rovnováhu tela. Ponúkajú holistické poňatie
dlhodobo udržateľného zdravia a pohody. Výživové
doplnky spolu so zdravou stravou, telesnou aktivitou a
pozitívnym duševným prístupom môžu významne zlepšiť
zdravotný stav a kvalitu života.

Rovnováha
V dôsledku očisty, výživy a regenerácie ľudské telo
dosiahne rovnováhu, správnu reguláciu jednotlivých
funkcií a prevenciu mnohých zdravotných problémov.
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OČISTA

VÝŽIVA

POCHOPENIE
ROVNOVÁHY
ZDRAVIA
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1

OČISTA

Z pohľadu tradičného čínskeho
konceptu starostlivosti o zdravie
je prvým krokom k dosiahnutiu rovnováhy očista. Moderný
životný štýl, znečistenie, stres
a nevyvážené stravovanie spôsobujú hromadenie mnohých
škodlivých látok v našom tele. Ak
sa toxíny včas neodstránia, môžu
poškodiť naše telo aj myseľ a urýchliť
starnutie vnútorných orgánov.
Očista znamená odstránenie toxínov z
tráviaceho traktu, krvných ciev, pľúc, kože
a ďalších orgánov, aby mohli správne fungovať.
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VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

TIENS CHITOSAN

OČISTA

Prirodzene sa vyskytujúca látka – chitosan
má schopnosť významne absorbovať a viazať
tuky v tráviacom trakte. Chemicky je podobná
celulóze, rastlinnej vláknine, ktorá bráni
vstrebávaniu tukov a spôsobuje vytváranie
veľkých zhlukov, zvyšujúcich pocit sýtosti.
Chitosan pôsobí v žalúdku ako rozpustná
vláknina. Viaže tuky a žlčové kyseliny v
tenkom čreve a vytvára gélovitú zlúčeninu,
čím spôsobuje nestráviteľnosť tukov. Zlúčenina
prejde hrubým črevom a nakoniec sa
prirodzene vylúči z tela. Nedôjde k tráveniu
tukov a znížená aktivita žlče nepriamo znižuje
absorpciu tukov. Mnohé výskumy potvrdzujú,
že chitosan je kľúčovou zložkou pri regulácii
cholesterolu a pomáha udržiavať normálnu
zdravú hladinu koncentrácie LDL-cholesterolu.

• Prirodzene sa vyskytujúca 		
rozpustná vláknina
• Regulácia cholesterolu
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OČISTA

TIENS GRAPE
EXTRACT / CHOLIKAN
Cholikan - výťažok z hroznových jadierok, je
zdrojom bioflavonoidov, ako je resveratrol a kvercetín a komplexu oligomérnych proantokyanidínov (OPC), obvykle zložených z katechínových
zlúčenín. Bolo zistené, že proantokyanidíny obsiahnuté v hroznových jadierkach majú antioxidačné schopnosti. Hrozno (vinič hroznorodý Vitis
vinifera) bohaté na proantokyanidíny poskytuje prirodzenú ochranu pred voľnými radikálmi,
ktoré sú prirodzeným výsledkom starnutia buniek. Pomáhajú pri udržiavaní normálneho zdravia a funkcie buniek. Účinné látky obsiahnuté v
hrozne taktiež napomáhajú ku zníženiu celulitídy
a k vyhladeniu pokožky.

Hroznové jadierka:
• Zdroj bioflavonoidov
• Antioxidačné účinky
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TIENS KARDI OLEJ Z KRILLU S RAKYTNÍKOM
REŠETLIAKOVITÝM A LÁSKAVCOM
CHVOSTNATÝM

OČISTA

TIENS Kardi je čistým a prírodným zdrojom omega-3 mastných kyselín
bez nepríjemnej pachuti. Krill použitý na výrobu TIENS Kardi pochádza z
Antarktídy, z najčistejších vôd na svete. Jedinečnosť oleja z krillu spočíva v
tom, že omega-3 mastné kyseliny, ktoré poskytuje vo forme fosfolipidov,
organizmus ľahko prijíma, vstrebáva a využíva.

100% fosfolipidy
100% triglyceridy

Obsahuje bohaté zásoby astaxantínu. Ďalšie
dôležité zložky sú: láskavec chvostnatý – bohatý na stanoly, skvalén, vitamíny skupiny B
a rakytník rešetliakovitý – prírodný, mimoriadne bohatý zdroj vitamínov (15-násobne
viac vitamínu C ako v pomarančoch), karotenoidov a flavonoidov. Omega-3 mastné kyseliny v oleji z krillu sú vo forme fosfolipifov
a preto sú ľahko rozpustené vo vode.

Produkt, ktorý podporí váš život a posunie vaše
podnikanie na celkom novú úroveň
Účinky omega-3 – EPA a DHA – mastných kyselín:
• udržiavajú v dobrej kondícii srdce a kardiovaskulárny
systém
• pomáhajú udržiavať správnu hladinu triglyceridov
• pomáhajú udržiavať normálny krvný tlak
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OČISTA

TIENS ANTILIPIDOVÝ ČAJ
Gynostemma pentaphyllum:
• Imunomodulačné činidlo
• Ochrana DNA, proteínov a lipidov
pred oxidatívnym stresom
• Udržiava správne hladiny lipidov v krvi

Tento čaj je známy aj ako čaj z gynostemmy, ktorá je v Číne
považovaná za zázračnú bylinu, obľúbenú prvým cisárom dynastie Čchin, Čchin Š´-Chuangom, ktorý zjednotil všetky nezávislé
čínske kráľovstvá a vytvoril prvé Čínske cisárstvo. Dokázal
pracovať dlhé hodiny, počas ktorých si vychutnával tento výnimočný lahodný čaj. Gynostemma obsahuje mnoho aminokyselín, vitamínov a minerálov potrebných pre ľudské telo,
napríklad: vápnik, železo, horčík, fosfor, draslík, selén, zinok a
mnoho ďalších. Vedci zistili, že gynostemma obsahuje adaptogén podobný tomu v ženšeni. Pomáha povzbudzovať a revitalizovať telo a podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu
imunomoduláciou.
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TIENS VEJKAN

OČISTA

Zloženie tohto výživového doplnku obsahuje jedinečné prísady, ako
je olej z pšeničných klíčkov a betakarotén; olej z pšeničných klíčkov
je bohatým zdrojom nenasýtených mastných kyselín ako je kyselina
linolová a kyselina alfa-linolénová, ktoré majú dôležité vlastnosti.
Kyselina linolová a alfa-linolénová prispievajú k udržaniu normálnej
hladiny cholesterolu.

Lecitín je tuk kľúčový pre bunky tela. Jedným zo stavebných prvkov
lecitínu je fosfatidylcholín, ktorý je súčasťou bunkových organizmov a
je jednou z hlavných zložiek bunkových membrán. Betakarotén, ktorý
sa ako provitamín A mení na vitamín A, pomáha udržiavať normálny
zrak a zdravý vzhľad pokožky.

Kyselina alfa-linolénová, esenciálna mastná kyselina, prispieva k vývoju
mozgu a nervového tkaniva. Z tohto dôvodu sú tieto dve esenciálne
mastné kyseliny potrebné pre zdravý rast a vývoj detí.

• Zdroj omega-3 a omega-6 mastných kyselín
• ALA: regulácia hladiny cholesterolu
• Vitamín A: normálny zrak a zdravý
vzhľad pokožky
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OČISTA

TIENS IKAN
Produkt obsahuje mrkvový prášok, gynostemmu
pentaphyllum, výťažok zeleného čaju a vitamín C.
Tieto zložky synergickým pôsobením prispievajú
k ochrane buniek pred oxidatívnym stresom a k
normálnemu fungovaniu imunitného systému.
Gynostemma pentaphyllum, v tradičnej čínskej
medicíne známa ako Jiaogulan, sa tradične
konzumovala v hornatých oblastiach južnej Číny
ako bylinný čaj a prírodný liečivý prostriedok. Táto
vzácna bylina, ktorá má adaptogénne, výživné a
antioxidačné vlastnosti, sa tradične používala ako
pomoc pri udržiavaní optimálnej homeostázy tela.
Ľudia v provincii Kuej-čou v južnej Číne, o ktorých
sa hovorí, že majú tradíciu nezvyčajnej dlhovekosti,
pravidelne konzumujú gynostemmu a nazývajú ju
„bylinou nesmrteľnosti“. Vitamín C zaisťuje normálne
fungovanie imunitného systému, zmierňuje únavu a
vyčerpanosť.
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Výťažok z Gynostemmy pentaphyllum:
• Antioxidačné účinky
• Podporuje odolnosť tela, predovšetkým
pri únave
• Podporuje prirodzenú obranyschopnosť tela

TIENS CESNAKOVÝ OLEJ

OČISTA

Pred stáročiami, skôr ako sa zrodila moderná
medicína, sa naši predkovia spoliehali pri
uchovávaní zdravia na zázraky prírody. Cesnak, ako
jedno z najobľúbenejších tradičných liečiv, je stále
uznávaný na celom svete pre svoju pozoruhodnú
schopnosť posilňovať imunitu. V dávnych časoch
bol cesnak cenený najmä pre jeho antibakteriálne
účinky. Moderné vedecké výskumy potvrdili
nielen bakteriostatické účinky cesnaku, ale taktiež
preukázali mnoho ďalších, predtým neznámych
účinkov. Medzi najvýznamnejšie patria všestranné
pozitívne účinky v oblasti vaskulárneho zdravia.
TIENS Cesnakový olej je bez zápachu.

• Zlepšuje zdravie ciev
• Pomáha udržiavať normálnu hladinu
cholesterolu a lipidov v krvi
• Pomáha zvyšovať antioxidačné
schopnosti tela
• Prispieva k normálnemu fungovaniu
dýchacej sústavy
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OČISTA

TIENS DVOJITÁ CELULÓZA
• Pravidelná konzumácia vlákniny je kľúčová
pre normálnu peristaltiku čriev.
• Pravidelná konzumácia plodov hlohu podporuje
krvný obeh a má relaxačný a upokojujúci účinok.
Moderná dietológia kladie veľký dôraz na dostatočnú konzumáciu vlákniny. TIENS
Dvojitá celulóza je zmesou rôznych typov dietetickej vlákniny, vrátane cennej celulózy zo sladkej kukurice a prášku z plodov hlohu. Sladká kukurica má vysoký podiel
nerozpustnej a rozpustnej vlákniny. Jedna šálka čerstvých zrniek kukurice obsahuje
približne 4,3 gramov vlákniny. Rozpustnú kukuričnú vlákninu metabolizujú črevné
baktérie na mastné kyseliny s krátkym reťazcom. Nedávne výskumy dokazujú, že
pri konzumácii dennej porcie rozpustnej vlákniny podporujeme rast „priateľských“
baktérií v hrubom čreve. Tieto „priateľské“ baktérie v tráviacom trakte premieňajú
rozpustnú vlákninu na mastné kyseliny s krátkym reťazcom, ktoré sú neskôr zdrojom
energie pre naše črevné bunky a tým pomáhajú znižovať riziko črevných problémov.
Plody hlohu obsahujú množstvo vitamínov, tanínov a ďalších cenných látok (napr. saponínov, flavonoidov, fytosterolov). Jeho vlastnosti sa používajú v prírodnej medicíne
po stáročia – v európskej bylinkárskej tradícii sa používajú na znižovanie napätia, nepokoja a podráždenosti. Prisudzuje sa im široké spektrum účinkov: regulácia funkcií
srdca a poskytuje sedatívne účinky na centrálny nervový systém a trávenie.
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REGENERÁCIA

Regenerácia znamená dobre
vyvážené zásobenie tela živinami a podporu toho, aby všetky
telesné orgány pracovali v synergii. Preto sa po očistnej
fáze odporúča používanie výživových doplnkov regulujúcich
jednotlivé telesné sústavy. Ak
všetky orgány pracujú správne
a synergicky, telo sa dokáže brániť proti chorobám a predčasnému
starnutiu.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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REGENERÁCIA

TIENS KORDYCEPS
Používanie Cordycepsu sinensis má v čínskej
medicíne dlhú tradíciu. Je to druh huby, ktorú
po stovky rokov v širokej miere používali čínski
bylinkári pre jej omladzujúce a adaptogénne
vlastnosti. Zástancovia tradičnej čínskej medicíny odporúčajú kordyceps aj na doplnenie
energie, zvýšenie výdrže a zníženie únavy.
Nedávne vedecké výskumy ukazujú, že kordyceps vykazuje širokú škálu biologických
účinkov. Mechanizmus týchto účinkov bol

Cordyceps sinensis:
• Pomáha zvyšovať športový
výkon
• Používaný tradične v starovekej
Číne ako adaptogén
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vysvetlený najmä prostredníctvom vysokého obsahu polysacharidov v kordycepse
a vďaka prítomnosti kordycepínu a adenozínu, látkam so širokým spektrom biologických účinkov, ako je napríklad prenos
energie. Bolo zistené, že kordyceps podporuje výkony u športovcov.

TIENS FOS SIRUP

REGENERÁCIA

TIENS FOS Sirup, preparát s obsahom prirodzených prebiotík, je koncentrovaným zdrojom fruktooligosacharidov (FOS), nestráviteľných uhľohydrátov s nízkym obsahom kalórií, ktoré nemajú vplyv na hladinu cukru v krvi.
Fruktooligosacharidy sa prirodzene nachádzajú v rôznom ovocí, zelenine a obilninách. Keďže fruktooligosacharidy sú žalúdkom nestráviteľné, po skonzumovaní sa
posunú do hrubého čreva, kde ako balastná látka stimulujú produkciu mikrobiálnej flóry čreva a žalúdočno-črevného traktu. Rovnováha črevnej flóry je základom
zdravého tráviaceho systému.
TIENS FOS Sirup je dobrým zdrojom rozpustnej dietetickej vlákniny. Používa sa aj ako nízkokalorická alternatíva
sladidla.
Odporúča sa jesť a piť potraviny s obsahom TIENS FOS
Sirupu namiesto tých s obsahom cukru, ktoré prudko
zvyšujú hladinu cukru v krvi a spôsobujú zvyšovanie
hmotnosti. TIENS FOS Sirup je tiež vhodnejší ako umelé
sladidlá.

• Dobrý zdroj rozpustnej vlákniny,
ktorá podporuje črevnú mikroflóru
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REGENERÁCIA

TIENS SPIRULINA
Spirulina, bohatá na vysokohodnotné komplexné proteíny obsahujúce všetky
esenciálne aminokyseliny, karotenoidy, kyselinu gama-linolénovú (GLA), vitamíny
a minerály, je schválenou komplexnou potravinou Svetovej organizácie zdravia
(WHO). Dokonca, vďaka svojej jedinečnej hodnote a ponúkaným benefitom,
bola spirulina označená Organizáciou spojených národov na Svetovej konferencii
o potravinách v roku 1974 za najlepšiu potravinu budúcnosti s označením superpotravina. Je to jedna z najstarších morských rastlín na svete a v nej obsiahnutá
kombinácia na živiny bohatých zložiek pomáha udržať celkové zdravie. Obsahuje
pôsobivých 60% rastlinných proteínov a účinnú kombináciu dôležitých vitamínov
a minerálov ako je železo, vitamín E, zinok, B-komplex, meď, vápnik a horčík.
Je bohatým zdrojom prírodných antioxidantov ako je beta-karotén, esenciálna
mastná kyselina GLA, bielkoviny, vitamíny, minerály a ďalšie živiny.

Spirulina:
• Antioxidačné účinky
• Imunostimulátor
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TIENS KONCENTROVANÁ DATĽOVÁ ŠŤAVA

REGENERÁCIA

Tento špeciálny prípravok TIENS z výťažku z plodov jujube odrody Golden Silk (čínske datle)
obsahuje množstvo vitamínov a výživných látok. Sú bohatým zdrojom vitamínu C, ktorý je
veľmi účinným antioxidantom a zohráva dôležitú úlohu pri podpore riadneho fungovania
ochranného systému organizmu. Čínske datle sú tiež vynikajúcim zdrojom železa,
rovnako aj vitamínov skupiny B. Vysoký obsah vitamínov skupiny B pomáha podporovať
metabolizmus, prirodzenú odolnosť organizmu a jeho prirodzenú reakciu na náročné
podmienky. V čínskej Materia Medica čínske datle svojou sladkou chuťou a teplou povahou
pôsobia na dráhy SLEZINY a ŽALÚDKA.
Posilňujú SLEZINU a ŽALÚDOK pre podporu čchi, vyživujú krv, upokojujú myseľ a zmierňujú
účinky iných bylín.
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REGENERÁCIA

TIENS DIGEST
TIENS Digest je jedinečný výživový doplnok s obsahom živých a aktívnych bakteriálnych kultúr, ako sú Lactobacillus acidophilus a bifidobaktérie.
Prípravok taktiež obsahuje inulín, aníz, ľanové semienka a jablčné
pektíny. Jablčný pektín je vo vode rozpustná vláknina, ktorá absorbovaním vody zväčšuje svoj objem. Pektíny, ako dietetická vláknina,
môžu pomáhať pri podpore správneho metabolizmu glukózy a cholesterolu. Konzumácia pektínov spolu so stravou prispieva k znižovaniu nárastu hladiny glukózy v krvi po danom jedle. Pektíny tiež
prispievajú k udržiavaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi. Táto
prírodná vláknina sa používa aj na jemnú, ale účinnú očistu čriev.
Inulín, napríklad inulín z čakanky, prispieva k normálnej črevnej peristaltike a pravidelnému vyprázdňovaniu. Podľa tradície je známe,
že ľanové semienka uľahčujú trávenie a podporujú zvýšenie komfortu trávenia. Prispievajú k pravidelnému pohybu čriev, zväčšujú
objem stolice, podporujú črevnú peristaltiku a pravidelnosť funkcie
čriev. Podobné účinky sa pripisujú plodom anízu, ktorý prispieva k
normálnemu fungovaniu črevného traktu a podporuje tok tráviacich štiav.

• Pektíny podporujú metabolizmus glukózy
a cholesterolu
• Ľanové semienka a plody anízu podporujú
trávenie
20

TIENS KANGLI

REGENERÁCIA

Tento špeciálny prípravok vyvinutý firmou TIENS na
báze sóje je výživovým doplnkom pre ženy. Ázijské
ženy, ktoré majú silnejšie kosti, zriedkavejší výskyt
osteoporózy, rakoviny prsníka a chorôb srdca, vďačia
za svoj výborný fyzický stav strave bohatej na sójové
bôby, ktoré obsahujú prírodné rastlinné estrogény.
Účinné zložky v sóji – izoflavóny, majú slabé estrogénne
alebo hormónom podobné účinky vďaka svojej
štrukturálnej podobnosti s estrogénmi. Keď sa sójové
izoflavóny dostanú do tela, napodobňujú pôsobenie
estrogénov. Hlavná zložka prípravku KANGLI – sójové
izoflavóny – je obohatená o silné antioxidanty: vitamín
C (bojuje proti voľným radikálom, stimuluje tvorbu
nového kolagénu, prispieva k normálnemu fungovaniu
imunitného systému) a vitamín E (prispieva k ochrane
zložiek buniek pred oxidačným poškodením).

• Sójové izoflavóny patria
medzi fytoestrogény — zlúčeniny
rastlinného pôvodu s estrogénnym 		
účinkom
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REGENERÁCIA

TIENS SLEEPING DUO
Odporúča sa spať tak dlho, aby sme cez deň dokázali normálne
fungovať. Ale keď nám okolnosti ako vek, emocionálny stav a
iné faktory bránia mať zdravý spánok, TIENS ponúka inovatívny
bylinný prípravok s dvojvrstvovým zložením tabliet. Ide o jedinečné
spojenie účinných zložiek: melatonín prispieva k skráteniu času
potrebného na usnutie, valeriána pomáha udržiavať prirodzený
spánok, slncovka kalifornská ovplyvňuje optimálnu relaxáciu
a zlepšuje kvalitu prirodzeného spánku a vitamíny B3 a B6
prispievajú k normálnemu fungovaniu nervovej sústavy.

• Melatonín: prispieva k rýchlejšiemu
zaspávaniu
• Valeriána: pomáha udržiavať 			
prirodzený spánok
• Slncovka kalifornská: zlepšuje kvalitu
prirodzeného spánku
22

REGENERÁCIA
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REGENERÁCIA

TIENS CordyCafé
TIENS CordyCafé je vynikajúci, chutný nápoj s kávovým extraktom
zo starostlivo vybraných čerstvo mletých zŕn kávy arabica, ktorá
má svojou chuťou a vôňou úžasnú schopnosť prebrať a povzbudiť
naše myslenie a zmysly. Staňte sa znalcom a vychutnajte si sviežu
bohatú a jemnú chuť TIENS CordyCafé, doplnenú účinným
adaptogénom a „zázračnou hubou“ – Cordycepsom sinensis.
Prirodzené vlastnosti kordycepsu si tradičná čínska medicína cení
už po stáročia. Nielenže podporuje prirodzenú obranyschopnosť
tela, ale tiež povzbudzuje funkcie tela a zlepšuje celkovú
pohodu. TIENS CordyCafé obsahuje iba mycélium kordycepsu tej
najvyššej kvality spracované spoločnosťou Tiens Group použitím

24

špičkových biotechnológií, ktoré zachovávajú prirodzené zložky
prípravku. Ďalšia zložka – vápnik, prispieva k udržaniu zdravých
kostí a zubov, k normálnemu fungovaniu tráviacich enzýmov a
svalov, ale aj k normálnemu metabolizmu uvoľňovania energie,
čím zabezpečuje, že energia tela je v priebehu dňa správne
využívaná a vyvážená.

TIENS PROPOLIS

• Propolis: bohatý zdroj účinných
zložiek
• Repík: posilnenie imunitného
systému
• Vitamín C: zníženie únavy, pôsobí
preventívne proti oxidatívnemu
stresu

REGENERÁCIA

Unikátny prípravok TIENS Propolis vykazuje široké spektrum biologických
účinkov. Propolis je prírodná zmes živíc, ktoré zbierajú včely z púčikov
rastlín na stavbu a opravu úľov a na obranu pred baktériami, roztočmi,
hubami a hmyzom. Použitie propolisu človekom sa datuje do čias staroveku
– Egypťania, Gréci a Asýrčania ho používali ako zmes na liečenie rán,
podporu imunitného systému a na ochorenie tráviaceho traktu. Propolis
obsahuje množstvo chemických zlúčenín: esenciálne oleje, proteíny,
meď, kremík, mangán, horčík, zinok, vitamíny skupiny B, E, H, P. Repík,
známy v prírodnej medicíne stovky rokov, obsahuje prospešné flavonoidy,
taníny, esenciálne oleje a vitamín K. Najnovšie výskumy dokazujú jeho
účinky na podporu prirodzenej obranyschopnosti tela. Vitamín C sa
podieľa na ochrane pred oxidačným poškodením, prispieva k správnemu
fungovaniu imunitného systému a nervovej sústavy a k zníženiu únavy.
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3

VÝŽIVA

Po očiste a regenerácii sa odporúča dodať telu výživové doplnky, ktoré podporia imunitný
systém a aktivujú samoliečivé
sily.
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VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

TIENS SUPER KALCIOVÝ
PRÁŠOK PRE DETI

VÝŽIVA

Tento výživový doplnok bol vyvinutý na pokrytie potrieb vyvíjajúceho sa
detského organizmu. Obsahuje vysokovstrebateľný organický vápnik a denná
dávka pokrýva 45% dennej potreby mladého organizmu.
Počas detstva a dospievania, keď mladý organizmus intenzívne rastie, využíva
telo vápnik na budovanie pevných kostí. Tento proces sa zvyčajne zavŕši do
konca puberty. Keď mladý organizmus prestane rásť a človek vstupuje do
dospelosti, kostného vápnika začína ubúdať a postupne sa objavuje úbytok
kostnej hmoty. Preto je pre deti a dospievajúcich veľmi dôležitá správna dávka
vápnika z vysokovstrebateľných zdrojov.
TIENS Super kalciový prášok pre deti je tiež zdrojom vitamínu D, ktorý prispieva
k správnej absorpcii vápnika a fosforu. Zvýšenú potrebu vápnika majú deti a
dospievajúci ako aj starší ľudia.
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VÝŽIVA

• Podpora poznávacích funkcií
• Zdravé kosti a zuby
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TIENS VÝŽIVNÝ SUPER
KALCIOVÝ PRÁŠOK
Tento výživový doplnok je cenným zdrojom vysokovstrebateľného organického vápnika, vitamínu C a vitamínu A.
Vápnik je živina nevyhnutná pre správny rast a vývoj kostí
a zubov. Tiež podporuje správne fungovanie tráviacich
enzýmov. Spolu s vitamínom D zabezpečuje správne fungovanie svalov a pomáha pri fyzických i psychických procesoch náročných na výdaj energie. Synergické pôsobenie
vápnika a vitamínu C zabezpečuje udržiavanie normálneho priebehu psychologických a poznávacích procesov.

TIENS SUPER KALCIUM
S LECITÍNOM
Tento výživový doplnok je cenným zdrojom vysokovstrebateľného organického vápnika, lecitínu, taurínu a vitamínov
skupiny B, vitamínu C a kyseliny listovej. Vápnik prispieva k
normálnemu fungovaniu prenosu nervových vzruchov, fungovaniu svalov a spolu s vitamínmi B1 a B12 podporuje metabolizmus uvoľňovania energie. Vitamíny C, B1, B12 prispievajú k
normálnemu fungovaniu nervovej sústavy a psychiky. Lecitín
(ako fosfatidylcholín) je zdrojom cholínu, esenciálnej živiny a
jednej z hlavných zložiek fosfolipidovej časti bunkových membrán. Cholín prispieva k metabolizmu tukov a k udržiavaniu
normálnej funkcie pečene. Lecitín je prekurzorom acetylcholínu, neurotransmitera, ktorý umožňuje komunikáciu a prenos signálov
medzi mozgovými bunkami. Tento
výživový doplnok sa odporúča pri
únave, poruchách koncentrácie alebo počas zvýšenej telesnej a duševnej
aktivity.

VÝŽIVA

• Správny prísun energie
• Pomáha pri únave a vyčerpanosti
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VÝŽIVA

TIENS FIZZY
Šumivé horčíkové tablety s vysokou účinnosťou a jednoduchým užívaním, ktoré
podporujú nervovú sústavu a zmierňujú únavu. Toto jedinečné a inovatívne zloženie
posilňuje náš metabolizmus vďaka trom prírodným, ľahko vstrebateľným, formám
horčíka: uhličitanu horečnatému, oxidu horečnatému a výťažku z bazalky pravej.
Okrem toho, horčík prispieva k normálnemu metabolizmu energie, fungovaniu svalov a udržaniu zdravých kostí a zubov.
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TIENS ZINOK

VÝŽIVA

Esenciálny minerál zinok (mikroživina) je základom pre správne
fungovanie prirodzenej odolnosti organizmu a zohráva kľúčovú
úlohu pri raste tela a procesoch uvoľňovania energie.
Denný príjem zinku je nevyhnutný na udržanie stabilného stavu, pretože telo nemá špecializovaný systém na vytváranie zásob
zinku.
TIENS Zinok pomáha dopĺňať normálnu hladinu zinku.
Zinok je tradičnou medicínou považovaný sa „mikroelement krásy“, podporuje zdravú pleť, vlasy a nechty. V tomto kontexte je
potrebné zdôrazniť, že zinok nielen podporuje ženskú krásu, ale
zohráva kľúčovú úlohu pri plodnosti a reprodukčnom cykle.
Zinok podporuje normálnu chuť a zrak. Tiež podporuje rast buniek, tvorbu DNA a syntézu bielkovín. Má antioxidačné účinky a
podporuje zdravý imunitný systém.

• Zdravý imunitný systém
• Krásna pleť, vlasy a nechty
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VÝŽIVA

TIENS PUPALKOVÝ OLEJ
Pupalka dvojročná (Oenothera biennis) je skromná a bežná rastlinka
s nevšednými vlastnosťami. Za studena lisovaný olej z pupalky
dvojročnej obsahuje cenné polynenasýtené mastné kyseliny (PUFA)
– kyselinu linolovú (LA) a gama-linolénovú (GLA), ktoré majú široké
spektrum pôsobenia, napr. udržiavajú správnu hydratáciu tela, regulujú
biochemické reakcie a fyziologické procesy. Vďaka vysokému obsahu
PUFA je pupalka dvojročná prekurzorom prostaglandínov, ktoré
regulujú mnohé metabolické funkcie tela.
Kyselina linolová prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu.
Je taktiež vyhľadávanou kozmetickou prísadou. Je dokázané, že
správny pomer omega-3 a omega-6 mastných kyselín v strave súvisí
so správnou hladinou triglyceridov v krvi. Nevyvážený príjem omega-3
a omega-6 mastných kyselín v modernej strave prispieva k rozvoju
zápalových procesov.
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• Zdroj omega-3 a omega-6 mastných kyselín
• Rôzne druhy pupaliek, napr. Oenothera
paradoxa, sa už po stáročia používajú
v kozmetológii

STAROSTLIVOSŤ
O ZUBY
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STAROSTLIVOSŤ O ZUBY

ORECARE HERBAL ZUBNÁ PASTA
PRE DOSPELÝCH
Zubná pasta TIENS Orecare Herbal
obsahuje široké spektrum vysokoefektívnych antibakteriálnych
zložiek zmierňujúcich zápaly, ako
napríklad luteolín, inozitol, saponíny a taníny. Laktóny z divokej chryzantémy, ako aj glykozidy,
vitamíny A a B pomáhajú odstraňovať zubné baktérie, povlak
a osviežujú dych. Účinné látky
zvyšujú tvrdosť zubnej skloviny a
neutralizujú zvýšenú kyslosť po jedle, čo zabraňuje tvorbe zubného
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kazu. Zubná pasta obsahuje jemné bieliace činidlo bezpečné pre
zubnú sklovinu. Rastlinné výťažky
v zubnej paste TIENS Orecare Herbal sú bohaté na alkaloidy, ako
napríklad berberín a koptizín,
ktoré majú silné upokojujúce a
hemostatické vlastnosti, čím zabraňujú krvácaniu ďasien.

STAROSTLIVOSŤ O ZUBY

ORECARE MINT ZUBNÁ
PASTA PRE DOSPELÝCH
Uhličitan strontnatý je účinným desenzitizujúcim činidlom a zvyšuje odolnosť zubov voči kyselinám. Znižuje podráždenie spôsobené
studeným, horúcim, kyslým a sladkým jedlom. Ión stroncia dokáže
zablokovať informáciu o bolesti odoslanú do zubného kanálika,
zapríčinenú vonkajším podráždením, ktoré spôsobuje nepohodlie.
Výťažok z kôry pivónie drevitej pôsobí preventívne proti zápalom,
znižuje krvácavosť a opuchy ďasien. Táto zubná pasta pôsobí preventívne proti ochoreniam ďasien a precitlivenosti zubov.
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TIENS WELLNESS
PRÍSTROJE
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TIENS MASÁŽNY PRÍSTROJ
NA ZLEPŠENIE CIRKULÁCIE
KRVI

TIENS WELLNESS PRÍSTROJE

Podľa tradičnej čínskej medicíny ľudské
telo pozostáva z 3 častí: vnútorných orgánov vrátanie čriev a mäkkých tkanív, meridiánov a kolaterálnych kanálov, čchi a krvi.
TIENS Masážny prístroj na zlepšenie cirkulácie krvi spája akupunktúru, stimuláciu
kľúčových bodov a masáž reflexných zón
na dlaniach a chodidlách.
Pri rôznych spôsoboch používania tohto
zariadenia, ako napr. v stoji, v sede, pri
kľačaní, predklone, ležiac na bruchu alebo
na chrbte, si masírujete miechu, svaly, jednotlivé dráhy a body. Vďaka tomu sa udrží
rovnováha medzi jin a jang, dráhy budú
priechodné a svalstvo uvoľnené.
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TIENS WELLNESS PRÍSTROJE

TIENS Multifunkčný prístroj na masáž hlavy
je založený na modernej biologickej terapii
a teórii meridiánov podľa filozofie tradičnej
čínskej medicíny.
Z hľadiska bioelektriny je ľudské telo elektrický vodič a bioelektrické činnosti zohrávajú
kľúčovú úlohu v priebehu celého ľudského
života. Keď je človek zdravý, bioelektrické
parametre zostávajú na normálnej úrovni.
V prípade choroby sa bioelektrické parametre zvyčajne menia; keď je potenciál nad
svojou normálnou hladinou, stúpa krvný
tlak. Hlavným dôvodom týchto zmien je, že
zvýšené napätie naruší impulzy z mozgovej
kôry do krvných ciev, ich steny sa sťahujú a
kladú väčší odpor prietoku krvi a krvný tlak
na steny tepien sa zvyšuje.
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TIENS MULTIFUNKČNÝ
PRÍSTROJ NA MASÁŽ HLAVY

TIENS ENERGETICKÉ NÁRAMKY

TIENS WELLNESS PRÍSTROJE

Liečivú silu magnetov využívali už starí Egypťania, Gréci a Číňania. Kleopatra ich používala na zachovanie mladosti a čínska medicína ich nazýva aj „kameňmi života.“
V dnešnej dobe vieme, že všetky živé organizmy sú obklopené a ovplyvnené magnetickým poľom a jeho zmenami. Zmeny magnetického poľa môžu mať významný vplyv
na to, ako sa cítime.
TIENS využíva tieto poznatky pri vývoji energetických náramkov, ktoré sú jedinečné v
tom, že harmonizujú magnetické pole okolo nás a vyrovnávajú záporné a kladné ióny
v ľudskom tele. Prinášajú účinnú úľavu pri fyzickom diskomforte, podporujú cirkuláciu
krvi a poskytujú účinnú ochranu pre žiarením z vonkajšieho prostredia.
1
2

3

1. Magic White
TIENS Energetický náramok – magický biely
pre ženy
2. Crystal Black
TIENS Energetický náramok – kryštálovo-čierny
pre mužov
3. Elegant Black
TIENS Energetický náramok – elegantný čierny
pre mužov
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TIENS WELLNESS PRÍSTROJE

TIENS MATRAC PRE
ZDRAVÝ SPÁNOK
TIENS Matrac pre zdravý spánok bol vyvinutý v
súlade s princípmi tradičnej čínskej medicíny a v
súlade s teóriou hlavných a vedľajších dráh (meridiány a kolaterály). Obsahuje 108 energetických
hviezdy (Energy stars) pre jednolôžko a 156 energetických hviezd pre dvojlôžko, ktoré súčasne a
účinne uvoľňujú magnetickú energiu, infračervené
žiarenie a anióny, ktoré spoločne podporujú správne fungovanie a dobré okysličenie buniek tela.
Okrem toho tento matrac obsahuje aniónové
vlákna a uhlíkové vlákna z prírodného bambusu.
Vďaka svojmu dizajnu TIENS Matrac pre zdravý
spánok dokáže vyvážiť biologické magnetické
pole ľudského tela, zmierniť únavu, zlepšiť spánok
a podporiť imunitný systém a ďalšie zdraviu prospešné funkcie.
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TIENS WELLNESS PRÍSTROJE

TIENS VANKÚŠ
PRE ZDRAVÝ SPÁNOK
TIENS Vankúš pre zdravý spánok vytvorený v
súlade s tradičnou čínskou medicínou je vytvarovaný špeciálne tak, aby poskytoval ideálnu oporu krčnej chrbtici.
Je vyrobený z ľahkej a mäkkej perlovej vlny,
ktorá udržiava svoj tvar. Vďaka elastickým
vlastnostiam vlny vankúš ponúka silnú oporu
krku, pričom nevyvíja tlak na krčné stavce a
tým predchádza stuhnutiu krku počas spánku, spôsobeného gravitáciou.
Vďaka kombinácii magnetického poľa, infračerveného žiarenia a záporných iónov vankúš podporuje správnu funkciu buniek tela
a zlepšuje ich okysličenie. Spánok na TIENS
Vankúši pre zdravý spánok pomáha harmonizovať biologické magnetické pole ľudského
tela, prinášať úľavu od únavy, zlepšuje dĺžku
a kvalitu spánku.
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TIENS WELLNESS PRÍSTROJE

TIENS PRIKRÝVKA
PRE ZDRAVÝ SPÁNOK
TIENS Prikrývka pre zdravý spánok bola vytvorená ako spojenie princípov 5000 rokov starej tradičnej čínskej medicíny a znalostí týkajúcich
sa energetických tokov v meridiánoch nášho tela. Vlákno Lukens použité v TIENS Prikrývke pre zdravý spánok predstavuje nový druh funkčného polyesterového vlákna; je objemnejšie a priedušnejšie ako
bežné vlákna. Udržiava telo dlhodobo v teple a napomáha tak správnemu krvnému obehu.
Vďaka použitej nanotechnológii je bavlna s ďalekým infračerveným
žiarením a aniónmi vyrobená z turmalínu, ktorý uvoľňuje ďaleké infračervené žiarenie a anióny a pomáha ľuďom
zvyšovať kvalitu spánku. V dôsledku toho
môže v tele nerušene prebiehať prirodzený
detoxikačný proces, čo podporuje zdravie
celého organizmu.
Ďaleké infračervené žiarenie (FIR) je neviditeľné elektromagnetické vlnenie slnečného
svetla, ktoré môže pozitívne ovplyvniť metabolizmus krvného obehu a odolnosť tela.
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TIENS WELLNESS PRÍSTROJE

TIENS HYPER-H DÚŠOK ZDRAVIA
TIENS Hyper-H Dúšok zdravia, vybavený mikropočítačom s
inteligentným MCU kontrolným čipom, zosilňuje elektrický
obvod a elektrolytickú mriežku z titánu-platiny. Dodáva
elektrinu do oboch koncov elektrolytického pásu, ktorý
elektrolyzuje vodné médium a produkuje vodu obohatenú o
zlúčeniny vodíka.
Hlavnou úlohou vody obohatenej o vodík je poskytnúť
bunkám nášho tela vodík v ľahšie využiteľnej forme.
Vodík je elektricky neutrálny, ľahko preniká cez biologické
membrány a účinne pôsobí na všetky bunky ako antioxidant.
Keď pijete vodu obohatenú o vodík
z TIENS Hyper-H Dúšku zdravia,
vodík obieha vo vašom tele vo
forme iónov s voľným elektrónom a
reaguje s voľnými radikálmi kyslíka a
neutralizuje ich.
Voda
obohatená
vodíkom
podporuje efektívnejšie fungovanie
organizmu. Každá telesná sústava
je závislá od vody, od mechanizmu
vylučovania toxínov až po trávenie.
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DOMÁCNOSŤ
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DOMÁCNOSŤ

TIENS DiCHO ČISTIČ OVOCIA A ZELENINY
S vývojom spoločnosti a technológií ľudia zaznamenali obrovský
nárast materiálneho blahobytu. Avšak stále trpíme negatívnymi
dopadmi, ktoré prináša a ktoré ohrozujú naše zdravie.
Produkty, ktoré bežne jeme: zelenina, ovocie, ryža, mäso a plody mora,
môžu byť výrazne znečistené pesticídmi, hnojivami a ďalšími podobne škodlivými látkami. Hoci z krátkodobého hľadiska nevyvolávajú žiadne
viditeľné symptómy, z dlhodobého
hľadiska tieto látky oslabujú náš
imunitný systém, poškodzujú naše
zdravie aj zdravie ďalších generácií.
Novovymaľovaný dom môže byť plný
formaldehydu a ďalších škodlivých
plynov. Kuchynský riad, detské fľaše
a hračky môžu byť živnou pôdou pre
baktérie. Čeliac týmto hrozbám sa
pre nás zdravý a bezpečný život stáva
výzvou.
Ozón má silné oxidačné schopnosti,
vďaka ktorým rýchlo narúša biologic-

kú štruktúru baktérií, vírusov a iných mikroorganizmov a nedáva priestor na ich
existenciu. Tretí atóm kyslíka spôsobuje
vysokú reaktivitu tohto plynu – ľahko
reaguje s nežiaducimi časticami, ako sú
pachy, baktérie, vírusy, plesne a huby.
Rozkladá ich na menšie, menej škodlivé
častice. Ozón je 50-násobne účinnejší a
3000-násobne rýchlejší v anti-baktericídnom pôsobení ako chlór.
Už malá koncentrácia ozónu spôsobuje smrť roztočov a pôsobí preventívne proti ich ďalšiemu
množeniu. Ozón spôsobuje rozklad uhlíkových
reťazcov, ktoré sa nachádzajú v látkach, ako sú
rozpúšťadlá, organické látky, lepidlá, atď. Ozón
eliminuje pachy a ich škodlivé účinky na ľudí a
zvieratá. Navyše, má lepšie sterilizačné účinky
vo vode. Po použití ozónu nezostanú vo vode, v
potravinách, ani na riade žiadne škodlivé zvyšky,
vďaka čomu ozón prevyšuje iné fungicídy.
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DOMÁCNOSŤ

TIENS DiCHO ČISTIČ OVOCIA
A ZELENINY
Vyššia miera uvoľňovania ozónu
DiCHO Čistič ovocia a zeleniny novej generácie
zdvojnásobuje emisie ozónu na jednotku,
vďaka čomu prináša lepší výkon pri sterilizácii.
Módny vzhľad
Tvarovo čistý elegantný dizajn, čierno-biely
koncept, veľký LCD displej so štyrmi ikonami
ovocia, zeleniny, šálky a mäsa. Skrytý úložný
priestor je perfektným riešením na prehľadné
uloženie všetkých potrebných doplnkov.
Väčší filtračný kameň
Väčší filtračný kameň prepúšťa za rovnaký
čas viac ozónu, čo vedie k účinnej a rýchlejšej
dezinfekcii.
•
•
•
•
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Ničí baktérie a eliminuje pesticídy
Čistí a okysličuje vodu
Čistí a dezinfikuje vzduch od baktérií, plesní a roztočov
Eliminuje organické aj neorganické pachy

TIENS MULTIFUNKČNÝ PRÍSTROJ
NA ČISTENIE CHLADNIČIEK

DOMÁCNOSŤ

TIENS Multifunkčný prístroj na čistenie chladničiek
je moderné malé prenosné a ľahko ovládateľné
zariadenie, ktoré spája princípy biotechnológie,
elektroniky a mechaniky, využívajúc systém
ovládania inteligentným čipom na úspešnú
aplikáciu ozónu (O3) v bežnom živote.
Zariadenie využíva unikátne účinky ozónu na
odstránenie organických a anorganických pachov
v priestoroch a zariadeniach v domácnosti, napr.
v chladničke, ale aj v skrinkách na topánky,
šatníkoch alebo na toaletách. Nemaskuje
nepríjemné pachy ako tradičné osviežovače
vzduchu, ale ich odstraňuje.
Okrem toho pri použití v chladničke predlžuje
čerstvosť potravín, eliminuje baktérie a ničí
patogénne huby.
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TIENS DiCHO RAD PRODUKTOV
PRE DOMÁCNOSŤ
Vďaka vysoko koncentrovanému zloženiu sú všetky produkty DiCHO veľmi účinné. Ľahko si poradia s akýmkoľvek
typom škvŕn, zatiaľ čo ich vysoko koncentrovaný obsah
šetrí našu peňaženku. Čistiace prípravky DiCHO využívajú
výťažok z podzemku zázvoru ako povrchový dezinfekčný
prostriedok a antibakteriálnu zložku na pranie bielizne.
Všetky čistiace prostriedky sú úplne bezpečné pre životné prostredie, pretože sú 100% biologicky rozložiteľné.
Tekuté prostriedky DiCHO neobsahujú fosfáty ani žiadne
umelé farbivá.

48

DOMÁCNOSŤ

DiCHO UNIVERZÁLNY
PRACÍ PROSTRIEDOK

DiCHO PRACÍ PROSTRIEDOK
NA JEMNÚ BIELIZEŇ

DiCHO Univerzálny prací prostriedok s vôňou
zázvoru je vysokoúčinný tekutý prací prostriedok, ideálny pre starostlivosť o farebné oblečenie s inovatívnou silou na odstraňovanie
škvŕn. Obnovuje vyblednuté farby.

DiCHO Prací prostriedok na jemnú bielizeň
zjemňuje a chráni farebné tkaniny ako je hodváb,
vlna a jemná spodná bielizeň. Odstraňuje škvrny
organického pôvodu, ako je krv a pot. Použitá
aktívna formula obsahuje zložky, ktoré spĺňajú
všetky regulačné požiadavky EU pre detergenty.
Vhodný aj na ručné pranie.
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DiCHO ČISTIACI PROSTRIEDOK
NA KUCHYŇU

DiCHO ČISTIACI PROSTRIEDOK
NA RIAD, OVOCIE A ZELENINU

Vďaka kyseline citrónovej rýchlo, ľahko a šetrne odstraňuje mastnotu, škvrny a vápenaté usadeniny zo
všetkých umývateľných povrchov v domácnostiach,
dokonca aj z plôch, ktoré sa ťažko čistia.
Bezpečne čistí keramické, plastové, laminátové,
smaltové a nerezové povrchy a naviac predchádza
vzniku usadenín a vápenatých vrstiev z tvrdej vody
zanechávajúc povrch krásne žiarivý.
Vďaka výťažku zo zázvoru má antibakteriálne a antiseptické účinky.

DiCHO Čistiaci prostriedok na riad, ovocie
a zeleninu účinne odstraňuje mastnotu
a nečistoty z riadov, zanechávajúc riad
lesklý a so sviežou vôňou. Obsahuje
výťažok zo zázvoru, ktorý je známy
svojimi dezinfekčnými účinkami. Je jemný
k pokožke. Neobsahuje žiadne umelé
farbivá. Bezpečný pre oplachovanie
povrchu ovocia a zeleniny. Prírodná vôňa
zázvoru.

DOMÁCNOSŤ

DiCHO UNIVERZÁLNY
ČISTIACI PROSTRIEDOK
DiCHO Univerzálny čistiaci prostriedok novej generácie je vhodný na
čistenie akýchkoľvek povrchov v
domácnosti, spotrebičov a podláh.
Zanecháva povrch žiarivý, bez akýchkoľvek šmúh. Koncentrovaný univerzálny čistiaci prostriedok si poradí
aj s ťažko odstrániteľnou mastnotou
a škvrnami.
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HARMÓNIA, ZODPOVEDNOSŤ, PROSPERITA

