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Tiens Group е основана през 1995 г. от 
г-н Li Jinyuan в Тиендзин, Китай. Това 
е разнообразна, многонационална 
организация с интереси в много сектори, 
включително биотехнологии, образование, 
търговия на дребно, туризъм, финанси, 
международна търговия и електронен 
бизнес. TIENS е създала подразделения в 
110 държави и има 50 000 франчайзингови 
магазина в целия свят, чрез производството 
и разпространението на хранителни и 
уелнес продукти, продукти за красота и 
грижа за кожата и уреди за дома, Tiens 
Group се превърна в избор на начин 
на живот на над 40 милиона семейства 
по целия свят. Tiens Group разполага с 
непобедим международен екип от гледна 
точка на научни изследвания, иновации 
и професионализъм, всички ангажирани 
да помагат на компанията да реализира 
стратегическите си цели. Продуктите на 
TIENS са разработени от разбирането за 
традиционния китайски уелнес, което се 
предава повече от 5000 години. нашите 
продукти работят най-ефективно, когато 
се приемат като част от здравословна, 
балансирана диета. Те са предназначени 
да помогнат за възстановяване на 
хармоничния баланс на тялото. 

ТрадиционнаТа киТайска 
кулТура предлага на хораТа 

оТ древен киТай уникално 
разбиране за процесиТе на 

живоТ, здраве и болесТи. 
МеТодиТе, използвани за 

борба с болесТиТе, са се 
превърнали в продължение 

на 5000 години в цялосТна 
Медицинска сисТеМа, 

кояТо сега е извесТна каТо 
„Традиционна киТайска 

Медицина“ и е основна часТ 
оТ киТайскаТа кулТура.

зА КОмПАнияТА 

ПРедШесТваЩо 
съсТояние на 

ТРадиЦионнаТа 
КиТаЙсКа здРавна 

ФилосоФия и 
диеТиКа 
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бързият напредък в науката и технологиите доведе до фундаментални 
промени в нашето възприятие за здравето и опазването му. за да 
останем здрави днес, вече не е достатъчно само да предотвратим 
болести и наранявания. Става въпрос за холистичен подход, 
интегриращ физическо, психическо и емоционално благополучие, за 
да се постигне истинско качество на живот.

Продуктите на TIENS са създадени, за да помогнат за възстановяване 
на хармоничния баланс на тялото. В този продуктов каталог ще 
намерите много полезна информация за отделните хранителни 
вещества, витамини, минерали, антиоксиданти и тяхното потенциално 
въздействие върху здравето, теглото и благосъстоянието. 

КОнцеПция зА 
бАЛАнСиРАнО зДРАВе

пречисТване

попълванеукрепване



6 2021

В традиционната китайска медицина 
(ТКм) теорията на 5-те елемента 
очертава връзката между различните 
елементи в природата и жизнената сила 
- „ци”, която протича през тях. 

Основните елементи са: дъРво, 
огън, зеМя, МеТал и вода.
  

Всеки от тези елементи е свързан 
със сезон от годината, специфичните 

емоции, цветове, сетива и органи в 
нашето тяло.

Древният китайски подход към грижата 
за себе си, може да ви помогне да 

откриете как да възстановите баланса 
на здравето и благосъстоянието, като 
наблюдавате вашето тяло и следвате 

ритъма на природата. 

ТеОРияТА зА 5-Те 
еЛеменТА

Надяваме се да ви е интересно и вдъхновяващо!
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СезОнен ПОДхОД 
ПО ОТнОшение нА 

хРАниТеЛниТе нУжДи 
ЕЛЕМЕНТ ДЪРВО

сезон - ПРОЛеТ
ЦвяТ - зеЛен: 
оРгани - жЛЪЧен мехУР, 
ЧеРен ДРОб

Антилипиден чай, Дайджест, 
Кордицепс, хитозан, икан, Вейкан, 
Beauty Duo, Vigor Shot, мулти-фибри; 

ЕЛЕМЕНТ ОГЪН 
сезон – ЛяТО
ЦвяТ - ЧеРВенО
оРгани – СЪРце, ТЪнКи 
ЧеРВА

Калций, цинк, Карди Форте, 
Спирулина, екстракт от гроздови 
семки/ холикан, Кангли/Beauty Lady, 
Вейкан, Fizzy/ магнезий;

ЕЛЕМЕНТ ЗЕМЯ
сезон – еСен
ЦвяТ - жЪЛТО
оРгани – СТОмАх, 
ДАЛАК

Антилипиден чай, Дайджест, 
Кордицпс, икан, Спирулина, Карди 
Форте, Калций, Vigor Shot, мулти-
-фибри;

ЕЛЕМЕНТ МЕТАЛ
сезон – КЪСнА еСен
ЦвяТ - бяЛ
оРгани – ДебеЛО ЧеРВО, 
беЛи ДРОбОВе

Антилипиден чай, Дайджест, хитозан, 
Кордицепс, икан, цинк, магнезий, 
Калций, Vigor Shot, мулти-фибри;

ЕЛЕМЕНТ ВОДА
сезон – зимА
ЦвяТ - ЧеРнО
оРгани – ПиКОЧен 
мехУР, бЪбРеци

Антилипиден чай, Дайджест, ФОС 
сироп, цинк, Калций, хитозан, 
Кордицепс, магнезий, Карди Форте, 
Vigor Shot, Beauty Duo;
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От гледна точка на Традиционната китайска 
концепция за здравето, първата стъпка към 
постигането на баланс е Пречистването. 
Съвременният начин на живот, 
замърсяването, стресът, неправилното 
хранене, водят до натрупване на множество 
вредни вещества в организма ни.
Ако токсините не бъдат премахнати 
навреме, те могат да увредят организма 
и ума ни, както и да ускорят процеса на 
стареене на вътрешните ни органи.
Пречистването има за цел да премахне 
токсините от храносмилателния тракт, 
кръвоносните съдове, белите дробове, 
кожата и други органи, така че те да
могат да функционират правилно. 

ПРеЧиСТВАне
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TIENS хитозан е класифициран като разтворими 
фибри. хитозанът заедно с целулозата са 
най-разпространените полизахариди (сложни 
въглехидрати) на земята. Той е направен 
от хитин, който се намира в черупките на 
ракообразните, насекомите и в клетъчните 
стени на някои гъбични видове. Като 
естествено съединение е нетоксично и 
биоразградимо, напълно безопасно за околната 
среда.

хитозанът на TIENS се произвежда от черупките 
на краката на червени раци. характеризира се 
с много висока - 85% степен на деацетилиране 
на хитин. Колкото по-висока е степента на 
деацетилиране на това органично съединение, 
толкова по-силна е биохимичната активност на 
получения хитозан. Следователно формулата е 
изключително ефективна.

Специалистите по хранене са склонни да 
наричат хитозан шестият - след протеини, 
мазнини, захари, минерали и витамини, 
жизненоважен елемент. 

TIENS ХиТозан  
на КаПсУли

99 вид разтворими фибри

99 помага за поддържане 
на нормални нива на 
холестерол в кръвта *

* има благоприятен ефект при 
консумация на 3g хитозан на 
ден.

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза 

не 
съдъРЖа 

ядКи

СЪДЪРжАние: 100 капсули х 150 mg 

аКТивни съсТавКи:

99 Хитозан

  ПРеЧиСТВАне
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99 защита на клетките от оксидативен стрес

99 нормална функция на имунната система

99 нормално образуване на колаген за правилната 
функция на кръвоносните съдове и кожата

хранителна добавка с витамин С, цикория фрукто-олигозахариди, 
екстракт от гроздови семки, богат на олигомер-проантоцианидини 

и ресвератрол, както и екстракт от черен пипер, стандартизиран 
за пиперин. Витамин С допринася за защитата на клетките от 

оксидативен стрес и за нормалната функция на имунната система. 
Той също така улеснява нормалното образуване на колаген за 

правилната функция на кръвоносните съдове и кожата.

балансът между свободните радикали и антиоксидантите в 
организма е от решаващо значение за нашето здраве. Често 

обаче ние унищожаваме доброволно този баланс, чрез пушене, 
прекалено много слънчеви бани, водене на стресиращ живот или 

чрез лоши хранителни навици. Антиоксидантите могат да помогнат 
в битката срещу свободните радикали. екстрактът от грозде е богат 

източник на много такива вещества.

Обикновената гроздова лоза има полезни вещества в семената си. 
Те съдържат липиди (включително линолова и олеинова киселини), 

протеини, полифеноли (сред тях катехини, процианидини и 
фенолни киселини), както и въглехидрати. изключително ценна 

съставка на червеното грозде, семената му и произведените от тях 
червени вина е един от полифенолите - ресвератрол. Свойствата 

на ресвератрола са потвърдени от много научни изследвания. 
благоприятният ефект показва и други компоненти на екстракта: 

флавоноиди (като кверцетин), линолова и олеинова киселини. 

TIENS еКсТРаКТ оТ 
гРоздови сеМКи / ХолиКан

аКТивни съсТавКи:

99Цикория 
фруктоолигозахариди

99 Екстракт от гроздови 
семки
• олигомерни-

проантоцианидини
• ресвератрол

99 Витамин Ц

99 Екстракт от черен пипер
• пиперин

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза

не 
съдъРЖа 

ядКи

ПодХодяЩ 
за вегани

СЪДЪРжАние: 60 капсули х 520 мг 
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аКТивни съсТавКи

99Масло от крил

99 Рибено масло

99 Екстракт от Гинко билоба

99Желязо

99Цинк

99 Йод

Черупката от крил, използвана за приготвянето на хранителната добавка TIENS Kardi, идва от 
Антарктида, най-чистите води на планетата и е най-чистият източник на морски омега-3 в света. 
Уникалността на маслото от крил се крие във факта, че съдържа омега-3 мастни киселини под формата 
на фосфолипиди, които са в основата на структурите на клетъчните мембрани. нашето тяло лесно 
разпознава, абсорбира и използва маслото от крил. Карди Форте е обогатен с чудото на традиционната 
китайска медицина Гинко билоба, родното дърво на Китай. екстрактът от Гинко билоба съдържа 
флавонови гликозиди като изорамнетин, камфорно масло, кверцетин и терпенови лактони.

Гинко отдавна се отглежда в Китай. Традиционните употреби на Гинко могат да бъдат проследени до 
китайската база данни с билки, известна като Materia Medica, която е написана около 2800г. пр. н. е. 
Листата на Гинко са били известни в древен Китай със своята полза при лечение за загуба на памет и 
дихателни заболявания. 

КаРди ФоРТе с еКТРаКТ оТ гинКо  

99 поддържа в нормално 
състояние мозъчната функция

99 нормална функция на сърцето,

99 естествен източник на омега-3 
мастни киселини

СЪДЪРжАние: 30 капсули х 832,751 мг

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза 

не 
съдъРЖа 

ядКи

  ПРеЧиСТВАне
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Липидният, метаболитен чай е комбинация от билки, която съдържа Гиностема - „Южен женшен” 
- както китайците често го наричат, от векове се смята за чудодейна билка в Китай. Растението 
съдържа много аминокиселини, витамини и минерали (включително калций, желязо, магнезий, 
фосфор, калий, селен и цинк), важни за човешкото тяло. Съставът на Lipid Metabolic Management 
Tea включва листа от Гиностема, листа от Лотос, семена от Касия - растение, принадлежащо 
към семейството на бобовите растения - известно в Китай от хилядолетия като Южен женшен. 
Освен другите компоненти, в хранителната добавка, присъсват и 6 сорта зелен чай. Чаените 
листа се сушат и обработват в присъствието на малки количества пара. най-важното е, че те не 
преминават процеса на ферментация и по този начин задържат ценни витамини и минерали. 
билките, използвани в липидния, метаболитен чай, са подбрани да имат положителен ефект върху 
човешкото тяло, чрез специфичните си свойства.

99 комплексна 
ревитализация на 
тялото

99 поддържа естествената 
устойчивост на тялото

99 нормална функция на 
храносмилателните 
ензими

аКТивни съсТавКи

99 листа от Гиностема

99 листа от Лотос 

99 семена Касия 

99 листа от зелен чай   

СЪДЪРжАние: 40 пакетчета х 1,5g (60 g)

TIENS анТилиПиден ЧаЙ  

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза

не 
съдъРЖа 

ядКи

ПодХодяЩ 
за вегани
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Съставено от уникални съставки като масло от пшеничен 
зародиш и бета каротин. маслото от пшеничен зародиш 
е богат източник на ненаситени мастни киселини като 
линолова и линоленова мастни киселини, които имат 
важни свойства. Линолова киселина и алфа-линоленова 
киселина допринасят за поддържането на нормални 
нива на холестерол в кръвта.

Алфа-линоленова киселина, незаменима мастна 
киселина, допринася за развитието на мозъка 
и нервната тъкан. Поради тази причина, алфа-
линоленова киселина, заедно с линолова киселина, 
като основни мастни киселини са необходими в 
ежедневната диета.

Лецитинът е мазнина, която е от съществено 
значение за клетките на тялото. едно от строителните 
съединения на лецитина е фосфатидилхолинът, който 
се среща във всички клетъчни организми, като един 
от основните компоненти на клетъчната мембрана.

бета-каротинът, който като провитамин А се 
превръща във витамин А, помага да се поддържа 
нормално зрение и сияен вид на кожата.

TIENS веЙКан – КаПсУли  
за ЖизненосТ

99 Източник на омега-3 и 
омега-6 мастни киселини

99 Съдържа витамин А, 
важен за нормалното 
зрение и здравата кожа

СЪДЪРжАние: 40 пакетчета х 1,5g (60 g)

СЪДЪРжАние: 30 капсули х 1200 mg

аКТивни съсТавКи:

99Масло от пшенични зародиши:
• LA (линолова киселина)
• ALA (алфа-линоленова киселина)

99 Витамин Е

99 Лецитин

99 Бета-каротин  

  ПРеЧиСТВАне

не 
съдъРЖа 
лаКТоза 

не 
съдъРЖа 

ядКи
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99 намалява умората и 
отпадналостта; 

TIENS Ikan съчетава листа от петолистна Гиностема - 
далекоизточна „билка за дълголетие“ с моркови на прах, 
екстракт от листа на джиогулан и зелен чай, както и 
витамин С - тази изключителна комбинация предоставя 
редица ползи за нашето здраве. Gynostemma е ценна 
билка. нейните полезни ефекти  се дължат на уникалния 
и състав, включващ разнообразни аминокиселини, 
елементи, растителни стероли и флавоноиди. морковът, 
подобно на Гиностемата, е богат на вещества и 
елементи, които са от съществено значение за здравето, 
като каротеноиди, включително провитамин А, (α- и 
β-каротин). Съставките на хранителната добавка играят 
активна роля в много процеси в организма и могат да 
доведат до редица полезни ефекти. 

TIENS иКан – КаПсУли  
за РегенеРаЦия  
на КлеТКиТе 

аКТивни съсТавКи

99Морков на прах

99 Екстракт от листа Jiaogulan
• гипенозид

99 Екстракт от листа на зелен чай
• полифеноли

99 Витамин Ц  

       СЪДЪРжАние: 150 капсули х 376 mg (56,4 g) 

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза

не 
съдъРЖа 

ядКи

ПодХодяЩ 
за вегани
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Попълването е свързано с добре 
балансираното хранене и подпомагането 
на всички органи в тялото да работят 
в синергия. ето защо след фазата на 
Пречистване се препоръчва, използването 
на хранителни добавки, регулиращи 
системите на организма. Ако всички 
органи функционират правилно и 
в синхрон, организмът ще бъде в 
състояние да се защити от болести и 
преждевременно стареене. 

ПОПЪЛВАне  
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Cordyceps sinensis, известен също като Гъба/гъсеница 
или просто Кордицепс е уникален вид гъба, които 
естествено расте върху насекоми, особено върху 
ларви на призрачни молци. Кордицепс расте 
естествено в Тибет и непал на височини между три и 
пет хиляди метра над морското равнище. Плодовото 
тяло на Cordyceps sinensis е оценено като билков 
лек в традиционната китайска медицина, тъй като 
притежава множество предимства.

Кордицепс се предлага на пазара като хранителна 
добавка по съображения на европейската комисия 
и Американската администрация по храните и 
лекарствата.

механизмът на това как кордицепсът влияе на тялото се 
обяснява с високото му съдържание на полизахариди 
и с наличието на кордицепин и аденозин, вещества с 
широк спектър от биологични дейности. 

КоРдиЦеПс 
99 източник на витамини 
и минерали 

аКТивни съсТавКи

99 Cordyceps sinensis  

СЪДЪРжАние: 100 капсули х 595mg 

  ПОПЪЛВАне 

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза 

не 
съдъРЖа 

ядКи
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аКТивни съсТавКи

99 FOS сироп  
(фруктоолигозахариди)  

В традиционната китайска медицина голямо внимание 
се отделя на правилната функция на храносмилателната 
система. Чревната микрофлора оказва силно влияние 
върху нашето здраве. В съответствие с най-новите 
данни, между 400 и 500 различни микробни видове 
обитават червата. Полезните пробиотични бактерии 
(Bifidobacterium и Lactobacillus), които доминират и се 
срещат естествено в храносмилателния тракт на здрав 
човек, имат ценно влияние върху храносмилателната 
система и коригират чревната микрофлора. Сред 
олигозахаридите с документирани пребиотични 
свойства са фруктоолигозахаридите (FOS). именно 
на техните качества се основава FOS Сироп. FOS са 
вид разтворими фибри, намиращи се в растения, като 
цикория, царевица, аспержи, ерусалимски артишок и 
соя. не може да се смила в тънките черва. Вместо това 
той пътува до долните черва, където функционира като 
пребиотик, източник на храна за чревната микрофлора. 
Чревната микрофлора на хората преобразува FOS 
в късоверижни мастни киселини, които подхранват 
клетките на дебелото черво и осигуряват различни 
други предимства. 

TIENS сиРоП FOS 

99 насърчава растежа 
на здравите чревни 
бактерии

99 естествен пребиотик

99 източник на разтворими 
диетични фибри. 

          СЪДЪРжАние: 6 сашета х 10 мл 

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза

не 
съдъРЖа 

ядКи

ПодХодяЩ 
за вегани
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99 нормален енергиен 
метаболизъм

99 нормална когнитивна 
функция

99 образуване на червени 
кръвни клетки и 
хемоглобин 

Спирулина е едно от най-старите сладководни растения 
в света с широк спектър от дейности. за първи път се 
появи на земята преди около 3,5 милиарда години, 
това е една от най-старите форми на живот на земята. 
Расте естествено в плитки водоеми и езера с високо рн 
и високо съдържание на сол, в Африка, Азия и Южна 
Америка. TIENS Спирулина е хранителна добавка, която 
помага да се поддържа цялостното благосъстояние на 
човешкото тяло. Той има високо съдържание на лесно 
усвоими протеини (съдържанието на протеини в сухото 
вещество е около 70%), витамини (специално внимание 
заслужава желязото от спирулина, асимилира се два 
пъти повече от животинските продукти), минерали и 
други вещества, необходими за човешкото тяло, което го 
прави храна-чудо на  21-ви век.  

TIENS сПиРУлина 

аКТивни съсТавКи:

99 Изсушена спирулина на прах

99 β-каротин 

          СЪДЪРжАние: 100 капсули х 350 mg (35 g) 

  ПОПЪЛВАне 

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза 

не 
съдъРЖа 

ядКи



20 2021

TIENS VIGOR SHOT е натурална добавка, която може да 
повиши имунитета и издръжливостта ви. Той е съставен 
от липозомен витамин С, създаващ мощен антиоксидант, 
който подпомага имунитета и помага за предотвратяване 
на клетъчното увреждане, причинено от токсини. неговите 
основни съединения са Hesperidin, CitriSlim®, Liposomal 
витамин C и Double Nutri ™. хесперидинът е флавоноид, 
получен от неузрелите плодове на екзотичния плод Понкан. 
Съдържанието на хесперидин в едно саше е равно на 
хесперидин в приблизително 3 плода на Понкан. Откриваме 
го главно в цитрусовата кора. CitriSlim® е концентрирана 
плодова смес от понкан портокал, червен и бял грейпфрут, 
портокал, лимон и ябълки. едно саше TIENS Vigor Shot 
съдържа същото количество витамин С като 10 пресни 
лимона. Lipo Vit C® съдържа 500 mg липозомно капсулиран 
витамин С. Липозомната технология ви позволява да 
увеличите абсорбцията на хранителни вещества, чрез 
улавяне на активните съставки в защитните мембрани, 
наречени липозоми. Абсорбцията на липозомния витамин 
С е с 133% по-висока, отколкото при обичайната добавка на 
витамин С. микроемулсификацията на масло Double Nutri® 
е революционна технология, която превръща двуфазните 
хранителни вещества в силно абсорбиращи частици.

Това позволява на активната съставка да се превърне в 
липозомна, микронизирана и силно бионалична форма. 

TIENS VIGOR SHOT 

99 нормалната функция 
на имунната система

99 намаляване на 
отпадналост и умора

99 нормална 
психологическа 
функция 

аКТивни съсТавКи

99 CitriSlim® Ponkan 
екстракт от неузрели 
плодове

99 Липозомен витамин С 

СЪДЪРжАние: 15 сашета x 25 ml (375 ml)

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза

не 
съдъРЖа 

ядКи

ПодХодяЩ 
за вегани
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99 намаляване на 
отпадналост и 
натрупана умора

99 нормална функция на 
сърцето

99 нормално 
функциониране на 
нервната система

Според китайската медицина, консумирането дори на 
няколко китайски фурми на ден оказва положително 
влияние върху функционирането на организма. 
хинап или китайска фурма „ziziphus jujuba“ е култура, 
родена в Китай и е представител на първата група 
функционални храни. Включва храни, които освен 
хранителна стойност, предлагат и положителни ефекти 
върху цялостното настроение. Концентрираният сок 
от китайски фурми - TIENS Date,  съдържа екстракт 
от най-висококачествените плодове хинап от сорта 
„златна коприна”. Поради високото съдържание на 
витамин С, ефективен антиоксидант, те се наричат   
„естествен витамин С“. хинапите съдържат между 70 
и 80 пъти повече витамин С в сравнение с ябълките. 
Освен това е богат на витамини от В комплекса и 
е отличен източник на желязо, калий, магнезий и 
калций. хинапите съдържат 18 от 24 аминокиселини, 
които са от решаващо значение за правилното 
функциониране на организма. Въпреки това, най-
полезният компонент на екстракта от китайска фурма 
е аденозин монофосфат, накратко cAMP. Той е особено 
важен за комуникацията в нервната система. 

TIENS КонЦенТРиРан  
соК оТ КиТаЙсКи ФУРМи 

аКТивни съсТавКи:

99 Концентриран сок от 
китайска фурма; богат на: 
•  желязо, калий, магнезий, 

калций, витамини: C, B 

СЪДЪРжАние: 8 шишенца х 50 мл 

  ПОПЪЛВАне 

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза

не 
съдъРЖа 

ядКи

ПодХодяЩ 
за вегани
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Стресиращият начин на живот, лошите хранителни 
навици и наднорменото тегло водят до влошаване 

на здравето на храносмилателната система и 
имунитета. Добрите диети и хранителните навици 
водят до по-добро храносмилане и са от основно 

значение за нашето здраве и благополучие. 

Продуктът е източник на естествени диетични 
фибри: от царевица, ябълка и овес. Освен това 

хранителната добавка е богата на витамини С и 
D3, което прави продукта не само да подпомага 

чревната перисталтика, но също така има 
положителен ефект върху имунната система.

МУлТи-ФибРи дъвЧаЩи 
ТаблеТКи 

99 Витамин Ц
•9помага за намаляване на 

умората 

99 Витамин D
•9от съществено значение 

за изграждането и 
поддържането на здрави 
кости

99 Изомалто-
олигозахариди (IMO)
•9природни диетични 

фибри на растителна 
основа 

99 Ябълкови пектини; 
•9разтворими във вода, 

диетични фибри;  

аКТивни съсТавКи

99 Полидекстроза

99Царевични влакна

99 Ябълков плодов прах

99 Акациева дъвка

99Овесени зърна на прах

99 Прах от плодовете на 
глог

99 Екстракт от плодове на 
ацерола (източник на 
Витамин С)

99 Корен от морков на 
прах

99 Витамин D3 

СЪДЪРжАние: 60 ТаблеТКи X 1.6g (96g)

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза

не 
съдъРЖа 

ядКи

ПодХодяЩ  
за вегани
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аКТивни съсТавКи:

99 Растителна целулоза

99 Инулин

99 Ябълков пектин

99 Ленено семе

99 Анасон

99 Бидобактерии

една от китайските поговорки казва: 
„бъбречната ефективност е вродена, 

стомашната ефективност - придобита“, здравата 
храносмилателна система е гаранция за 

здравето на цялото тяло. но поради лоши 
хранителни навици и прекомерен стрес, ние 

все по-често изпитваме различни видове 
дискомфорт в стомаха и червата. Консумираме 

силно преработени храни, съдържащи 
консерванти, които унищожават бактериалната 

микрофлора на храносмилателния тракт, 
докато всъщност съдържанието на чревната 

бактериална флора е от решаващо значение за 
правилното функциониране на човешкото тяло. 

Тъй като в храносмилателния тракт на здрав 
човек доминират полезните пробиотични 

бактерии (Bifidobacterium и Lactobacillus). 
По този начин TIENS създадоха Digest - 

естествена добавка, стимулираща правилното 
функциониране на храносмилателната система, 

съдържаща диетични фибри, включително 
инулин, ябълков пектин и целулоза, но също 

така ленено семе и анасон, както и живи 
бактериални култури: бифидобактерии и 

Lactobacillus acidophilus.

TIENS даЙдЖесТ 

СЪДЪРжАние: 90 таблетки от 400 mg (36 g) 

99 засилва чревната 
перисталтика

99 поддържа здравословни нива 
на холестерол в кръвта 

  ПОПЪЛВАне 

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза

не 
съдъРЖа 

ядКи

ПодХодяЩ 
за вегани
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Екстракт от Рейши: 

99 допринася за 
поддържане на 
здравословна функция 
на кръвообращението

99 помага за намаляване 
на нивото на 
холестерола

Кордицепс

99 източник на витамини 
и минерали

TIENS CordyCafé Robust е отлична, вкусна напитка, 
съдържаща екстракт от кафе от внимателно подбрани, 
прясно смлени зърна кафе - арабика. Свежият, богат и 
мек вкус на CordyCafé е обогатен със силен адаптоген и 
„гъба-чудо“ - Cordyceps sinensis. Традиционната китайска 
медицина оценява естествените свойства на кордицепс 
от векове и CordyCafé съдържа само гъби от кордицепс 
с най-високо качество, обработени с помощта на високо 
усъвършенствана биотехнология. Друга съставка е 
екстрактът от Годжи бери, който е един от най-силните 
антиоксиданти и най-питателните плодове на земята.

Другите съставки са екстракт от гъби Рейши и екстракт 
от женшен. Рейши са уникални с това, че съдържат много 
важни аминокиселини, витамини (главно витамини 
от група В) и минерали (например манган, магнезий, 
мед, цинк), както и 17 различни вида аминокиселини в 
състава си. женшен е източник на витамин B1, B2, C и E, 
микроелементи (манган, мед, ванадий, кобалт, арсен.

богатият вкус и аромат на кафе има удивителна 
способност да събужда и оживява мислите и сетивата ни. 

TIENS CORdy CaFé 

аКТивни съсТавКи:

99 Разтворимо кафе

99 Cordyceps sinensis на 
прах

99 Екстракт от Годжи Бери

99 Екстракт от Рейши

99 Екстракт от Женшен 

СЪДЪРжАние: 12 сашета x 16 g (192 g).

ПодХодяШ за 
вегеТаРианЦи
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Ставите са изложени на прекомерно натоварване 
всеки ден. много проблеми с тяхната функция 
също започват да се появяват с възрастта, тъй 
като структурата на ставите е нарушена. Ставният 
хрущял играе ключова роля тук, тъй като неговата 
дисфункция води до ревматични заболявания. 
С възрастта ставният хрущял се износва и 
ставите престават да функционират правилно. 
Това причинява появата на болка, скованост и с 
времето може да доведе до нарушено движение. 
Flexi съчетава активни съставки като: глюкозамин, 
хондроитин, хиалуронова киселина, както и 
ценни компоненти, използвани в традиционната 
китайска медицина като бразилска гъба (източник 
на много минерали), дяволски нокът (растение, 
което съдържа иридоидни съединения, 
харпагозид, харпагид и прокумбид както и 
флавоноиди) и куркума (индийският шафран 
съдържа антиоксидантни компоненти). Препаратът 
Flexi съдържа също глюкозамин, хондроитин и 
хиалуронова киселина. Тези три много ценни 
съставки са неразделна част от човешкото тяло и 
градивни елементи на ставния хрущял. 

TIENS ФлеКси

99  помага да се поддържа 
здравето на ставите и костите 

аКТивни съсТавКи

99 Глюкозамин HCl

99 Хондроитин сулфат

99 Екстракт от Agaricus blazei

99 Екстракт от куркума

99 Екстракт от нокти на 
дявола

99 Хиалуронова киселина 

           СЪДЪРжАние: 60 таблетки х 700 mg (42 g)

  ПОПЪЛВАне 

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза 

не 
съдъРЖа 

ядКи
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Nutri-Shape шейковете от TIENS са отличен заместител на храната и контрол върху теглото, 
осигуряват пълноценни и балансирани хранителни вещества, като здравословен растителен 
протеин и основни витамини и минерали, със захар и подсладител. можете да избирате 
измежду два изкушаващи вкуса. 

шоколадова версия, която съдържа гъба Рейши, осигуряваща няколко молекули, включително 
тритерпеноиди, полизахариди и пептидогликани, за по-нататъшни ефекти върху здравето.

ягодова версия с плодове – Годжи бери, които са, важен компонент на здравословната диета, 
източник на много хранителни съединения, включително каротеноиди, флавоноиди, витамини, 
минерали и полизахаридни съединения.

Добавянето на шейк към вашата диета води до намаляване на теглото. може да заместите до 
две основни хранения дневно. за по-добър резултат, препоръчително е да използвате Nutri-
Shape шейк в съчетание с други продукти на TIENS, например: FOS, хитозан, мулти-Фибри или 
Fizzy. Редовната физическа активност и балансираното и разнообразно хранене са важни, за да 
поддържате оптималното си тегло и да се радвате на здравословен начин на живот. 

TIENS NUTRI-SHaPE ШеЙКове
Вкусове: шоколад с гъби Рейши и ягода с Годжи бери
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СЪДЪРжАние: 14 дози х 35 g (490 g)

99 само 216 калории на „хранене”

99 осигурява основни хранителни 
вещества, включително 24 
витамина и минерала

99Шоколадовият Шейк е с истинско 
какао на прах и активни, модерни 
храни като: гъба Рейши 

99 Ягодовият Шейк е с истинска 
ягодова пудра и модерни храни 
като годжи бери 

99 естествени ароматни вещества 
като папая и концентриран сок от 
ананас 

99 високо съдържание на 
здравословен растителен протеин, 
който допринася за растежа на 
мускулната маса

99 високо съдържание на 
фибри, с разтворими 
фруктоолигозахариди и инулин 

99 Рибофлавин, ниацин, пантотенова 
киселина, витамин В6, витамин 
В12, витамин С, желязо и магнезий 
допринася за нормалния енергиен 
метаболизъм и намаляване на 
умората

99 Рибофлавин, витамин С, витамин 
Е, мед, манган, цинк и селен 
допринасят за защитата на 
клетките от оксидативен стрес

  ПОПЪЛВАне 

ПодХодяЩ 
за вегани
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99МОРСКИ КОЛАГЕН: 
•9 източник на пептиди и 

свободни аминокиселини
•9 основен компонент на 

съединителната тъкан, кожата, 
ноктите и косата

99 ПРЕСЕН ЕКСТРАКТ ОТ 
ЖЕНШЕН:
•9 помага да се поддържа 

оптимална издръжливост
•9 естествена защита и правилно 

функциониране на имунната 
система

99МЕД ОТ МАНУКА:
•9 с висока биологична активност
•9 истински, качествен мед 

Manuka, от Нова Зеландия

Колагенът е най-често срещаната и обилна 
форма на протеин в организма. Той е 
основният структурен елемент на кожата 
и се намира в много тъкани на мускулите, 
костите, сухожилията, кръвоносните съдове и 
храносмилателната система.

С напредване на възрастта, тялото ни 
произвежда по-малко колаген. именно 
намаленото количество колаген в организма, 
наред с други неща, причинява проблеми с 
движението. недостигът на колаген също има 
отрицателно въздействие върху кожата - потта 
и мастните жлези изчезват, което прави кожата 
суха или по-малко еластична.

Tiens Glow – Колагенов шот с формула 
включваща екстракт от пресен женшен, меден 
нектар от манука и екстракт от лилав морков, 
които действат синергично с морски колаген в 
липозомна, силно абсорбираща форма, така че 
да поддържат тялото ни по подходящ начин. 

TIENS GLOW 
аКТивни съсТавКи

99 Рибни колагенови пептиди, 2500 mg

99 Екстракт от пресен женшен, 835 mg

99Мед от нектар Mānuka, 100 mg

99 Лилав сок от моркови, 90 mg

СЪДЪРжАние: 15 сашета x 15 ml (225 ml)
не 

съдъРЖа 
глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза 

не 
съдъРЖа 

ядКи



2021 29



30 2021

След прочистване и попълване се 
препоръчва да снабдите организма с 
храна, която укрепва имунната система 
и активира способностите му за 
самолечение. 
здравата имунна система може да победи 
нахлуващите болести, микроби или 
патогени, като бактерии, вируси, паразити, 
като същевременно защитава здравата 
тъкан.

УКРеПВАне
3 Х
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Калцият е един от най-важните основни 
минерали и често се свързва със здравето на 

костите и е основен, градивен елемент. ниската 
минерална плътност на костите е рисков фактор 

за остеопоротични костни фрактури. Tiens 
Подхранващ Супер Калций на прах, благодарение 

на новия си състав и витамините K2 и D3, той се 
абсорбира много добре. Витамин К2 и витамин 

D3 регулират усвояването на калция и му помагат 
да пътува до костите. Тъй като 22% от костите са 

протеини, калцият в комбинация с колаген помага 
за борба със загубата на костна маса. Коластрата 

е общопризната като елемент, който увеличава 
абсорбционната способност на калция. естествени 

пребиотици, например инулин - регулират 
чревната среда за идеално усвояване на калция 
в тънките черва. TIENS Calcium се ароматизира с 
какао на прах, сушено кокосово мляко и щипка 

стевия за перфектен вкус, който ще ви хареса.

TIENS ПодХРанваЩ 
сУПеР КалЦиЙ на ПРаХ 

( ADVANCED FORMULA )

99  нормална мускулна 
функция

99 подпомага 
невротрансмисията

99 поддържа костите и 
зъбите, здрави

аКТивни съсТавКи

99 Калциев хидроксиапатит
• калций
• Фосфор

99 Инулин

99 Коластра

99Магнезий

99 Витамин К2

99 Витамин D3

СЪДЪРжАние: 25 дози х 10 g (250 g).

  УКРеПВАне
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аКТивни съсТавКи

99Диетични фибри от 
царевица

99 Калциев хидроксиапатит
• Фосфор
• витамин ц

99 Витамин А

99 Витамин D 

Калцият е един от най-важните минерали, който изгражда и 
регулира нашето тяло.

Колкото повече калций се осигурява на тялото ни в детска 
и юношеска възраст, толкова по-голям шанс ще имаме 
за по-силна, така наречената пикова костна маса, която 
се постига приблизително на около 30-годишна възраст. 
Редовният прием на калций помага за намаляване на 
загубата на костен минерал при жени след менопаузата. 
ниската минерална плътност на костите е рисков фактор за 
остеопоротични фрактури на костите.

Nutrient Super Calcium Powder е универсален продукт, 
съдържащ калций и набор от витамини, съдържа лесно 
усвоими, йонизирани калциеви съединения, получени от 
телешки кости. Струва си да се помни, че калцият се намира 
естествено в йонна форма. При постъпване в тялото той се 
превръща в молекулярна форма (неразтворима калциева 
сол). Такава молекула не може да влезе в клетката, защото 
само йони могат да проникнат през клетъчната мембрана.

Витамин D допринася за нормалното усвояване на калция 
и фосфата в организма, което означава, че количеството 
калций и фосфор, абсорбирано в червата от храната в 
кръвта, зависи до голяма степен от този витамин.  

TIENS ПодХРанваЩ сУПеР 
КалЦиЙ на ПРаХ

СЪДЪРжАние: 10 сашета x 10 g (100 g)

99 здрави кости и зъби

99 подпомага 
невротрансмисията

99 подпомага 
правилното 
функциониране на 
нервната система 

не 
съдъРЖа 

глУТен
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99 нормална мускулна 
функция

99 подпомагане на 
невротрансмисията

99 поддържане на здрави 
кости и зъби 

нуждата от калций при децата зависи от възрастта. 
Диетата на деца между 1 и 3 години трябва да съдържа 
500 mg калций на ден. Децата между 3 и 8 години 
трябва да консумират 800 mg на ден, а по-големите 
деца и юноши (9-18 години) до 1300 mg. нормата за 
възрастен е 1000 mg. Повишената нужда от калций 
при децата е резултат от техния активен растеж. 
Дори богатата на калций диета не винаги осигурява 
подходящи нива на калций. Струва си да се отбележи, 
че подходящият прием на калций в детството и 
юношеството се отплаща в бъдеще, тъй като така 
наречената пикова костна маса се достига около 
30-годишна възраст. Калцият осигурява здрави кости, 
намалявайки риска от костни фрактури или леки 
увреждания. нещо повече, детството е периодът, 
в който се формират зъбите ни. Калцият на TIENS,  
съдържа витамин D, който допринася за нормалното 
усвояване и оползотворяване на калция и фосфора. 

TIENS ПодХРанваЩ 
сУПеР КалЦиЙ на ПРаХ 
за деЦа аКТивни съсТавКи

99 Калциев хидроксиапатит:
• Фосфор

99Диетични фибри от 
царевица

99 Витамин Ц

99 Таурин

99Цинк

99 Витамин А

99 Витамин D 

СЪДЪРжАние: 10 сашета x 10 g (100 g).

  УКРеПВАне

не 
съдъРЖа 

глУТен
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Човешкото тяло е изправено пред множество 
предизвикателства всеки ден. Факторите, които влияят 

върху нашето благосъстояние, включват например стрес, 
умствени усилия, много активен начин на живот или бавен 

метаболизъм. за да балансирате благосъстоянието си, 
трябва да осигурите последователно хранене. От особена 

важност са калций и лецитин.

Калцият допринася за нормалната невротрансмисия, 
мускулната функция и заедно с витамин В1 и В12 

поддържа правилния енергиен метаболизъм. Витамин С 
допринася за нормалното функциониране на нервната 

система и нормалната психологическа функция.

Лецитинът принадлежи към фосфолипидите, които 
са основните структурни и функционални градивни 

елементи на всички клетъчни мембрани и на 
мембранните структури на вътреклетъчните органели. 

Структурата на лецитина включва холин, допринасящ 
за поддържането на нормалната чернодробна функция, 

допринася за нормалния метаболизъм на хомоцистеина и 
метаболизма на липидите.

Добавката се препоръчва при умора или при повишени 
физически и умствени дейности. 

TIENS сУПеР КалЦиЙ с 
леЦиТин на КаПсУли

99 поддържане на здрави 
кости и зъби

99 правилно 
функциониране на 
нервната система

99 намаляване на умората и 
отпадналостта 

аКТивни съсТавКи

99 Соев лецитин на прах

99 Калций

99 Витамин Ц

99 Таурин

99 Витамин Е

99 Витамин В1

99Фолиева киселина

99 Витамин В12 

СЪДЪРжАние: 20 капсули х 0,496 g (9,92 g)

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза 

не 
съдъРЖа 

ядКи
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магнезият е много важен елемент, тъй като 
катализира много процеси в тялото и оказва 

въздействие върху невротрансмисията и 
мускулната контракция, включително сърдечния 

мускул. изискването за промени в магнезия зависи 
от възрастта, пола и физиологичните условия.

TIENS разработи Fizzy - добавката, която регулира 
нивата на магнезий в организма. Съдържа 

магнезий, обогатен с билкови екстракти от сладък 
босилек и цвекло. Присъстващият в препарата 
магнезий се предлага в лесно усвоима форма: 

магнезиев карбонат, магнезиев оксид, както 
и екстракт от босилек. магнезият допринася 

за електролитния баланс и допринася за 
поддържането на здрави кости.

Друга съставка на препарата е екстрактът от 
сладък босилек. Тази билка е получена от индия. 

Там се използва в кулинарията, но също и в 
билколечението. Сладкият босилек съдържа 

големи количества лесно усвоим магнезий, както 
и витамин К, С, А, калий, манган и калций. има 

положителен ефект върху храносмилателната 
система. 

Съставът на добавката включва и екстракт от 
цвекло. Този зеленчук съдържа големи количества 

фолиева киселина и минерали (желязо, калций, 
магнезий, калий, манган, натрий, мед, хлор, флуор, 

цинк).

TIENS FIZZy / МагнезиЙ 

99 правилно 
функциониране 
на нервите и 
мускулите

99 поддържането на 
нормални кости

99 нормален енергиен 
метаболизъм 

аКТивни съсТавКи

99Магнезий

99 Калий

99 Инулин

99 Екстракт от червено цвекло

99 Екстракт от босилек

99 Витамин В2 

СЪДЪРжАние: 14 ефервесцентни таблетки х 6 g (84 g)

  УКРеПВАне

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза

не 
съдъРЖа 

ядКи

ПодХодяЩ 
за вегани
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 аКТивни съсТавКи

99 Безводна глюкоза

99 Яйчен белтък на прах

99Цинк

не случайно цинкът се нарича елемент на здравето и 
красотата. Този микроелемент играе важна роля в много 
процеси, протичащи в тялото. необходим е за активността 
на над 200 различни ензима, включително тези, участващи 
в синтеза на протеини и ДнК. Той е отговорен и за 
правилното делене на клетките. Поради тази причина е 
особено важен за развитието на плода. цинкът играе важна 
роля в поддържането на правилните нива на витамин 
А в кръвната плазма, което е от решаващо значение за 
поддържане на нашето зрение в добро състояние.

ежедневният прием на цинк е от решаващо значение за 
поддържане на стабилно състояние, тъй като тялото няма 
специализирана система за съхранение на цинк. Лесен 
за разпознаване сигнал за неговия дефицит, изпратен 
от нашето тяло, може да бъде несъвършенствата на 
кожата или ноктите и косата, които губят блясък и стават 
чупливи. цинкът е от съществено значение за много 
хормони, например растежен хормон или гонадотропини. 
Лицата, изложени на риск от недостиг на цинк, са тези на 
нискокалорична диета, вегетарианци, хора, консумиращи 
много сладкиши, бременни жени, възрастни хора и деца. 
хранителната добавка на TIENS - цинк,  помага да се 
поддържат правилните нива на цинк в организма. 

TIENS ЦинК

СЪДЪРжАние: 60 капсули х 310,25mg 
(18,62 g)

99 поддържане на 
здрави коса, нокти и 
кожа

99 нормална 
плодовитост и 
възпроизводство

99 поддържане на 
нормално зрение 

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза 

не 
съдъРЖа 

ядКи
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TIENS Beauty Duo е комбинация от 
китайски билки, наука, уникално ноу-хау 

и патентовани технологии. маслото от 
вечерна иглика е основната съставка 

на продукта, признато със своето 
етерично масло, богато на гама-

линоленова киселина (GLA), омега-6 
мастни киселини. и двете киселини са 

от съществено значение за правилното 
функциониране на нашето тяло и трябва 

да се доставят. Чистата хлорела е богат 
източник на витамини и микроелементи. 

Той осигурява на организма витамини 
от група В и витамини А, С и е, 

аминокиселини, хлорофил, омега-3 
мастни киселини и нуклеинови киселини. 
Съдържа и множество минерали - желязо, 

калций, калий, магнезий, цинк, манган, 
фосфор, селен и йод. Антиоксидантите 

в зеления чай подхранват кожата и 
клетките на тялото. 

bEaUTy dUO

99 предпазва клетките ни от 
оксидативен стрес

99 антиоксидантни свойства

99 намалява възпалителните 
състояния на кожата

99 детокс на тялото 

аКТивни съсТавКи

99Масло от вечерна иглика
• гама-линоленова киселина

99 Хлорела на прах

99 Витамин Ц

99 Витамин Е

99 Екстракт от зелен чай
• полифеноли

99Цинк

99 Витамин В6

99Мед

99 Биотин 

СЪДЪРжАние: 30 капсули х 620 мг

  УКРеПВАне

не 
съдъРЖа 

глУТен

не 
съдъРЖа 
лаКТоза

не 
съдъРЖа 

ядКи

ПодХодяЩ 
за вегани
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ГРижА зА КОжАТА  
и ТяЛОТО
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аКТивни съединения, за дълбоКа ХидРаТаЦия на КоЖаТа 

Морска вода
морската вода е богата на минерали с различен химичен състав, 
съдържаща голям брой минерална сол, органично съединение, 
разтворен газ и важни микроелементи.

Най-добрите три мощни агента включват:
•9 Френска, морска сол с почистващи, бактерицидни и 

противовъзпалителни свойства. Допълнителните предимства 
включват: контрол на омазняването, ексфолиране, премахване на 
тъмните петна, миризма и отоци, антистрес.

•9 екстрактът от фукус подхранва кожата, засилва метаболизма и 
конвергенцията на порите.

•9 морският колаген е най-бионаличният вид колаген; попива в кожата 
по-бързо и лесно.

известно е също, че морският колаген най-добре помага при кожни 
проблеми, като хидратация на кожата и е един от най-добрите решения 
за чисти добавки.

Ферментация на дрожди 
Ферментиралият дрожден екстракт произвежда аминокиселини и 
пептиди, които подпомагат клетъчното обновяване на кожата. екстрактът 
от ферментирала мая може да помогне за намаляване на признаците на 
стареене на кожата, чрез подобряване на синтеза на колаген.

Хиалуронова киселина
Стареенето причинява постоянно намаляване на количеството 
хиалуронова киселина, поради което доставянето му в кожата може 
да помогне за облекчаване на сухата кожа, намаляване на появата на 
фини линии и бръчки и ускоряване на зарастването на рани.
Комплексът с хиалуронова киселина с тройна сила е включен в тази 
линия за грижа за кожата.

Уникална хидратираща серия за грижа за кожата, комбинация от 
естествени съставки и авангардни биотехнологии. Смесва морски 
екстракти, екстрак от мая и 8 вида аминокиселини за максимална 
хидратация и подмладяване на кожата. 

CELLES TIaNE M&y HydRa – 
КозМеТиЧна сеРия

•	 Подсилва 
защитата на 
кожата

•	 Хидратира в 
дълбочина 
кожата 

•	 Защита срещу 
стареене 

Козметичната 
серия - CELLES TIaNE 
включва:
•	 M&Y Extract Hydra Почистващ 

Лосион за лице

•	 M&Y Extract Hydra Почистваща 
пяна за лице

•	 M&Y Hydra Extract Hydra 
есенция за лице

•	 M&Y Extract Hydra Околоочна 
есенция

•	 M&Y Extract Hydra защитна 
емулсия

•	 M&Y Extract Hydra All-In-Cream 
крем за лице 
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•	 има ефект върху 
намаляването на 
бръчките

•	 подобрява 
релаксацията на 
кожата и облекчава 
процесите на стареене

•	 подобрява структурата 
на кожата

•	 укрепва по-дълбоките 
слоеве на кожата

TIENS Cilvaris е инструмент за красота, базиран на 
ултразвуковата честота, има ефект върху намаляването на 
бръчките, подобрява релаксацията на кожата и облекчава 
процесите на стареене, подобрява нейната структурата и 

укрепва по-дълбоките слоеве.

Радиочестотата (RF), известна също като радиочестотен 
микроток, е къса форма на електромагнитна вълна с 

високочестотна променлива промяна.

Прилагането на радиочестота при подмладяване 
на лицето, увеличава притока на кръв и стимулира 

обновяването на клетките, чрез проникване дълбоко 
в кожата, възстановяване на увредената тъкан и 

насърчаване на производството на колаген и еластин за 
по-стегнат, по-гладък и контурен вид на лицето.

Радиочестотата (RF), известна също като радиочестотен 
микроток, е къса форма на електромагнитна вълна с 

високочестотен променлив ток.

CILVaRIS – УТРазвУКов 
КозМеТиЧен УРед

ХаРаКТеРисТиКи на 
ПРодУКТа:
•9  5 нива на интензивност
•9 Водоустойчив
•9 Автоматично ‘изключване’ след 

15 минути
•9 интелигентно синхронизиране
•9 безжично зареждане
•9  Преносим 

  ГРижА зА КОжАТА и ТяЛОТО
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ХаРаКТеРисТиКи на ПРодУКТа
•9 Висока ефективност при 

производството на водород
•9 Висока чистота | Лесно се абсорбира
•9 малко молекулно тегло H2 и силен 

отрицателен потенциал
•9 Висока разтворимост | Отстранете 

свободните радикали
•9 бърза електролиза и дълготрайна 

батерия
•9 Генерира водород за 2 минути | Време 

за зареждане около 2 часа
•9 Висококачествена спрей глава
•9 мощен воден спрей | бърза хидратация
•9 малък размер и голям капацитет от 15 

мл
•9 Дълготрайна хидратация с еднократна 

употреба | елегантен дизайн, 3 цветови 
опции

•9 безопасно и трайно
•9 Водоустойчив | Висококачествени 

материали за тялото 

хидратиращият спрей с водородна вода 
използва електролиза за вливане на 
естествена вода с добавен водород. В рамките 
на това компактно устройство технологията 
с електрически ток произвежда богата на 
водород вода само за 2 минути.

Водородът е високо ефективен антиоксидант 
поради микроскопичните си размери.

богатите на водород капчици, дълбоко 
проникват и подхранват кожата, като 
бързо се абсорбират, за да освежат и 
подмладят.

ХидРаТиРаЩ сПРеЙ с 
водоРодна вода

УКазания на УПоТРеба:
•	 направете перфектен завършек на вашият уникален 

грим с хидратиращия спей с водородна вода, който 
помага за успокояване и охлаждане на кожата след 
премахване на грима. 

•	 Охладете се след тежка тренировка - хидратирайте 
кожата си след тренировка, което ще ви накара да 
изглеждате и да се чувствате освежени и съживени.

•	 Увеличете ефекта от дълбокото почистване. Водородът 
бързо прониква във всички слоеве на кожата и чрез 
изключване на възпалението кожата може да се 
хидратира по-бързо. 
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Дълбокото дишане помага на белите ви дробове да носят 
свеж, богат на кислород въздух в тялото ви и премахва 
отпадъците, като въглероден диоксид. белите ви дробове 
вдишват и издишват средно 30 000 пъти на ден.

SPaKaRE breathing Element съдържа етерични 
масла, които осигуряват перфектно балансирана 
смес от най-чистите растителни масла в 
природата, специално подбрани за насърчаване 
на хармонията, спокойствието и мира.

Те са в състояние да поддържат правилното дишане, 
благодарение на мускулните отпускащи и успокояващи 
свойства на съдържащите се натурални, етерични масла, 
който отговарят на всички ежедневни нужди на цялото 
семейството. 

SPaKaRE 
bREaTHING ELEMENT 
еТеРиЧни Масла

съсТавъТ на SPaKaRE 
bREaTHING ELEMENT вКлюЧва 
сМес оТ 5 еТеРиЧни Масла:
•9 масло от мента Arvense
•9 масло от Смирна
•9 масло от Cajeput
•9 масло от Тамян
•9 масло от борови иглички 

Активни етерични масла:

•	 100% чисти, естествени 
и активни

•	 събудете сетивата си и 
съживете тялото, ума и 
духа си

•	 подобрете отново 
способността си да 
дишате лесно

•	 помага за регулиране на 
количеството кислород

  ГРижА зА КОжАТА и ТяЛОТО
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билкова паста за зъби TIENS Orecare - съдържа високоефективен 
широк спектър от антибактериални вещества като лутеолин, 
инозитол, сапонини и танини, които облекчават възпалението. 
Лактоните от дивата хризантема, както и гликозидът, витамините 
А и В, помагат за премахването на зъбните бактерии, плаката 
от зъбите и освежават дъха. Активните съставки също могат 
да подобрят твърдостта на зъбния емайл и да неутрализират 
повишената киселинност след хранене, което предотвратява 
образуването на кухини. 

Пастата за зъби съдържа добре рафиниран избелващ агент, 
безопасен за зъбния емайл. натуралните растителни екстракти 
на билкова паста за зъби TIENS Orecare също са богати на 
алкалоиди като берберин и коптизин, които носят успокояващи и 
силни хемостатични свойства, като по този начин предотвратяват 
кървенето на венците. 

TIENS ORECaRE билКова 
ПасТа за зъби
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Дамските превръзки TIENS AiRiZ са 
иновативно решение за интимна 
хигиена на жените, осигуряващо 
дълготрайна свежест и пълна защита. 

Патентованият анионен слой 
в дамските превръзки AIRIZ 
освобождава до 6100 отрицателни 
йона/cm3. Това е най-високата 
концентрация на аниони в дамски 
превръзки. 

Анионите са молекули без мирис, 
вкус и невидими молекули. Те имат 
невероятно специално значение 
за човешкото здраве и са известни 
като „Витамин на въздуха“. 

Той има мощни средства за 
унищожаване на микроби/бактерии, 
колкото по-висока е отрицателната 
концентрация на йони във въздуха, 
толкова по-малко е количеството 
на микробите. Отрицателният 
йон може ефективно да подобри 
имунната система на нашето 
тяло, предотвратявайки различни 
заболявания.

aIRIZ – даМсКи 
ПРевРъзКи  
с аКТивен 
КислоРод и 
оТРиЦаТелни 
Йони

•	 Активният кислород и анионът имат 
функцията да поддържат рН баланса.

•	 Патентована формула с активен кислород се 
напръсква равномерно и включва есенция 
от мента и лавандула. Основната му функция 
е противовъзпалителна, антибактериална и 
стимулираща метаболизма.

•	 Иновативен абсорбиращ слой с тънка 
копринена и мека абсорбираща повърхност 
на памука позволява течността да 
се абсорбира три пъти по-бързо от 
обикновените дамски превръзки. 

•	 Чист, мек, нежен, памучен материал, не 
избелен и без хлор.

•	 100% естествен, биоразградим и 
антиалергичен.

aiRiZ – ежедневни дамски превръзки
•	 Те са с дължина 155 мм и са изключително тънки.
•	 Те са идеални за ежедневна употреба или в първите и последните дни 

на менструацията.
•	 Пакетът съдържа 30 броя ежедневни дамски превръзки.
aiRiZ – дневни превръзки
•	 Дамските превръзки за дневна употреба са с дължина 245 мм.
•	 Те осигуряват комфорт през целия ден.
•	 Те са ултра тънки, въпреки че абсорбират и задържат влагата перфектно.
•	 Пакетът съдържа 10 дневни превръзки. 
aiRiZ – нощни превръзки
•	 Дамските превръзки за нощно използване са с дължина 330 мм.
•	 Супер абсорбиращ., Удължен, анатомичен дизайн.
•	 Осигуряват отлична защита по време на сън, осигурявайки спокойна 

нощна почивка.
•	 Пакетът включва 8 нощни превръзки.

  ГРижА зА КОжАТА и ТяЛОТО

СЪДЪРжАние: 3 x дневни дамски превръзки, 2 x ежедневни 
дамски превръзки, 1 нощни дамски превръзки;
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WELLNESS 
УРеДи
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мултифункционалният уред за регулиране на биоенергиите 
на  TIENS е разработен на базата на съвременната биологична 

и меридианна терапия на философията на традиционната 
китайска медицина.

От гледна точка на биоелектричеството, човешкото тяло е 
електрически проводник и биоелектрическите дейности 
играят ключова роля през цялото пътуване на човешкия 

живот. Когато хората са в здравословно състояние, 
биоелектрическите параметри остават на нормално ниво. 
но когато хората са болни, биоелектрическите параметри 

обикновено се променят и кръвното налягане се повишава, 
когато потенциалът е на по-високо ниво от нормалното. 

мултифункционалният апарат за грижа за главата е 
интегрирано оборудване за лечение, което може да балансира 

кръвното налягане и да осигури лазерно здравеопазване и 
вибриращ масаж, чрез интелигентна система за управление на 
моночипове. Чрез докосване на чип, инсталиран на машината, 

многофункционалният уред за регулиране на биоенергиите 
може да бъде свързан с човешкото тяло, за да образува 

затворена верига от електромагнитно поле, като по този начин 
регулира биоелектричността и балансира кръвното налягане.

WELLNESS УРеди

ОСНОВНИ ПОЛЗИ:

•	 подобрява 
микроциркулацията 
в кожата

•	 комбинирайте 
лазерна експозиция 
с акупунктурна 
стимулация, за 
да балансирате 
кръвното налягане

•	 подобрява 
имунитета  
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ИЗПОЛЗВАЙТЕ TIENS 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН 
УРЕД ЗА ХЛАДИЛНИК В:

•	 хладилник

•	 тоалетна

•	 шкаф за обувки

•	 гардероб и съблекалня

  WELLNESS УРеДи

мултифункционалният уред на TIENS за пречистване 
на хладилник е модерно, малко, преносимо и лесно за 
управление устройство, което интегрира принципите на 
биотехнологиите, електрониката и механиката заедно, 
възприемайки интелигентна система за управление с един 
чип за успешно прилагане на озона (O3) в реалния живот. 
Озонът е идеалният пречиствател на природата. Тъй като 
озонът е силно реактивен, той лесно окислява (разгражда) 
органичните вещества. Когато озонът срещне друго 
органично или неорганично съединение, един кислороден 
атом ще се отдели, ще се прикрепи към съединението и ще 
го окисли (почисти или пречисти). Устройството използва 
уникалните свойства на озона и може да елиминира 
органични и неорганични миризми в домакински 
приложения, напр. в хладилника, шкафовете за обувки, 
гардеробите и тоалетните. Освен това, когато го приберете 
в хладилника, той може да удължи свежестта на храната, да 
елиминира бактериите и да унищожи патогенните гъбички. 
Той не прикрива неприятните миризми като традиционните 
освежители на въздуха, a ги премахва. Устройството е 
оборудвано с три режима, посветени на различни условия. 
много е лесно да работите с един бутон за включване 
и изключване. многофункционалният пречиствател за 
хладилник на TIENS е ефективно и икономично устройство, 
което се нуждае от зареждане от електрически контакт 
само веднъж месечно.

МУлТиФУнКЦионален 
УРед за ХладилниК 
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Генераторът за дезинфекция OLANSI ви предлага чисто среда на живот. Той произвежда 
стерилизиращ разтвор за домашна употреба, разработен и произведен от компанията, контролира 
се от микрокомпютър и използва нормална солена вода като суровина. Той може да произведе 
ефикасен, широкоспектърен разтвор на натриев хипохлорит по бърз и удобен начин. натриевият 
хипохлорит е силен окислител и ефективно убива 99,9% от бактериите и много видове патогенни 
микроорганизми, като Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, някои гъбички като 
Candida albicans и други патогенни вируси. Той може да проведе ефективна дезинфекция в 
множество аспекти като: дезинфекция на облекло, храна, домакинство, жилищна площ и друга 
ежедневна дезинфекция. Той е безопасен, екологичен, нетоксичен и няма странични ефекти. 

OLaNSI – генеРаТоР за дезинФеКЦия 

1. Лъжица със сол 
(30 g) 

2. Разтворете го в 
1 L вода 

3. Операция с едно 
докосване 

Лабораторно тествано 
от: EUROFINS. Световен 
лидер в тестването за 
цял живот.  

номинално напрежение ~ Честота AC 110V ~ 60Hz or 220V ~ 50Hz
мощност 23W
Тегло 1.3kg
Капацитет 2.5L
Размер 188.5x188.5x308.5mm
Дезинфекциращ елемент натриев хипохлорит
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