
Čistá riasa chlorella je 
známa svojou schopnosťou 
omladiť pleť a zbaviť ju 
toxínov. 

•	 Chlorella je jednobunková zelená 
sladkovodná riasa s vysokým obsahom 
živín. Riasa chlorella je bohatým zdrojom 
bielkovín, vitamínov a minerálov.

•	 Vďaka vysokému obsahu antioxidantov 
prispieva k detoxikácii tela. Má priaznivé 
účinky na funkciu žlčníka, pečene  
a obličiek, podporuje vitalitu a posilňuje 
obranyschopnosť.  
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TIENS 
Beauty Duo

Odporúčaná denná 
dávka: 2 kapsule denne 
s vašou každodennou 
stravou. Neprekračujte 
odporúčanú dennú 
dávku. Výživový 
doplnok sa nesmie 
používať ako náhrada 
vyváženej rozmanitej 
stravy. Dôležité sú 
zdravý životný štýl  
a vyvážená strava.

Krásna pleť je znakom  
zdravia a dobrej kondície.

Viac informácií:
Krásna a zdravá pleť  
vychádza zvnútra 

Prášok  

z chlorelly
Zelený čaj

Olej z pupalky dvojročnej  s Omega-6

#beautyduo



Pupalka dvojročná je 
cenená pre obsah oleja 
bohatého na omega-6 
mastnú kyselinu - kyselinu 
gama-linolénovú (GLA).

•	 Za studena lisovaný panenský olej zo 
semien kvetov pupalky dvojročnej zjemňuje 
pleť, zlepšuje jej elasticitu, hydratáciu  
a pevnosť.  

•	 Vďaka vysokému obsahu kyseliny gama-
linolénovej (GLA) je pupalkový olej 
vysokoúčinný pri odstraňovaní symptómov 
predmenštruačného syndrómu (PMS), ako 
je depresia, podráždenosť a nafukovanie.

Hlavné účinky 
Beauty Duo 
•	 Celkové prečistenie pleti a detoxikácia 

buniek tela vďaka chlorelle. Čistí pokožku od 
toxínov a pripravuje ju na ďalšiu starostlivosť.

•	 Výživa pokožky a buniek tela pomocou 
antioxidantov v zelenom čaji, najmä 
katechínmi, EGCG. Produkt zásobí telo 
antioxidantmi, vitamínmi a minerálmi, 
napríklad vitamínom E, vitamínom C, 
biotínom, vitamínom B6, zinkom a meďou, 
ktoré chránia bunky pred oxidačným 
stresom. 

•	 Vysoký obsah kyseliny gama-linolénovej 
(GLA) v oleji z pupalky dvojročnej chráni 
kožné bunky pred starnutím a reguluje 
tvorbu ženských hormónov. Pupalkový olej 
zabezpečuje ochranu buniek pred starnutím, 
stratou vlhkosti a kožnými alergiami.

•	 DUOCAP™ je unikátna technológia, 
ktorá predstavuje vloženie malej kapsuly 
do väčšej kapsuly naplnenej tekutinou. 
DUOCAP™ chráni zložky pred žalúdočnou 
kyselinou a umožňuje cielené uvoľňovanie 
na rôznych miestach a v odlišnom čase. 
To zaručuje rýchlu absorpciu pupalkového 
oleja, pričom chlorella a zelený čaj sú 
chránené a uvoľňujú sa neskôr.  

Čistá chlorella 
pomáha omladiť  

a detoxikovať pleť.

Olej z pupalky 
dvojročnej pomáha 

vyhladzovať 
pokožku, zlepšovať 

jej elasticitu, 
hydratáciu  
a pevnosť.

Zinok, meď  
a vitamíny E, C, 

biotín a vitamín B6  
podporujú tvorbu 
kolagénu v koži. 

Prášok zo 
zeleného čaju 

zvyšuje množstvo 
antioxidantov v tele 
a prispieva k žiarivej 
mladistvej pokožke. 

#beautyduo


