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Tiens Grubu 1995 yılında Bay Li Jinyuan 
tarafından Tianjin, Çin’de kuruldu. Biyotek-
noloji, eğitim, perakende satış, turizm, fi-
nans, uluslararası ticaret ve e-ticaret  dahil 
olmak üzere birçok sektöre ilgi duyan çeşitli, 
çok uluslu bir kuruluştur. TIENS, 110 ülkede 
şubeler kurmuştur ve dünya çapında 50.000 
franchise mağazasına sahiptir.
Beslenme ve sağlık ürünleri, güzellik ve 
cilt bakım ürünleri ve ev bakımı ürünle-
ri üretimi ve dağıtımı yoluyla Tiens Group, 
dünya çapında 40 milyondan fazla ailenin 
yaşam tarzı ve tercihi haline geldi. Tiens 
Group, araştırma, yenilik ve profesyonellik 
açısından rakipsiz bir uluslararası ekibe sa-
hiptir ve tamamı şirketin stratejik hedeflerini 
gerçekleştirmesine yardımcı olmaya kendi-
ni adamıştır. TIENS ürünleri, 5000 yılı aşkın 
bir süredir aktarılan geleneksel Çin sağlık 
anlayışından geliştirilmiştir.
Ürünlerimiz, sağlıklı ve dengeli bir beslen-
menin parçası olarak alındığında en etkili 
şekilde çalışır. Vücudun uyumlu denge-
sini geri kazanmaya yardımcı olmak için 
tasarlanmıştır.

Bilim ve teknolojideki hızlı ilerleme, sağlık algımızda ve onu koru-
mada köklü değişikliklere yol açmıştır.
Günümüzde sağlıklı kalmak için artık sadece hastalık ve 
yaralanmaları önlemek yeterli değildir. Gerçek yaşam kalitesine 
ulaşmak için fiziksel, zihinsel ve duygusal dengeyi bütünleştiren 
bütünsel bir yaklaşımla ilgilidir.
TIENS ürünleri, vücudun uyumlu dengesinin yeniden 
sağlanmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu broşürde 
tek tek besinler, vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve bunların 
sağlık, kilo ve iyilik hali üzerindeki olası etkileri hakkında birçok 
yararlı bilgi bulacaksınız.

Geleneksel Çİn kültürü, 
Antİk Çİn hAlkınA yAşAm, 
sAğlık ve hAstAlık süreÇlerİ 
hAkkındA BenZersİZ 
Bİr AnlAyış sundu. 
hAstAlıklArlA sAvAşmAk 
İÇİn  kullAnılAn yöntemler, 
5000 yılı Aşkın Bİr süredİr, 
GünümüZde „Geleneksel 
Çİn tıBBı” olArAk Bİlİnen 
ve Çİn kültürünün temel 
Bİr pArÇAsı olArAk Bİlİnen 
kApsAmlı Bİr tıp sİstemİne 
dönüşmüştür.

TIENS - GİRİŞ SAĞLIK DENGESİ KAVRAMI 

geleneksel Çİn 
sağlik FelseFesİ Ve 
BeslenMe geÇMİşİ

ArındırmA

yenİlenmeGüÇlendİrme
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Geleneksel Çin Tıbbında (TCM), beş 
element teorisi, doğadaki farklı elementler 
ile bunların içinden akan yaşam gücü „Qi” 
arasındaki ilişkiyi ana hatlarıyla belirtir.

Temel Elementler:     
ODUn, aTeş, TOPRak, MeTal Ve sU.

Bu elementlerin her biri yılın mevsimi, 
belirli duygular, renkler, duyular ve 
vücudumuzdaki organlarla ilgilidir.

Antik Çin öz bakım yaklaşımı, vücudumuzu 
gözlemleyerek ve doğanın ritmini takip 
ederek sağlığı ve esenliği nasıl yeniden 
dengeleyeceğinizi keşfetmenize yardımcı 
olabilir.

BEŞ ELEMENT TEORİSİ
BESLENME İHTİYAÇLARINA 
MEVSİMSEL YAKLAŞIM

Bu yazıyı ilginç ve ilham verici bulacağınızı umuyoruz!

ODUN ELEMENTİ
seZOn – BAHAR
Renk – YEŞİL:
ORganlaR – SAFRA  
KESESİ, KARACİĞER

Çay ürünü, Digest, Kordisep, Kitosan, İç 
güzellik (Innere Beauty), Vitality yumu-
şak jel, güzellik ikilisi(Beauty Duo), Vigor 
Shot, Multi-Fiber

ATEŞ ELEMENTİ
seZOn – YAZ
Renk – KIRMIZI
ORganlaR – KALP, İNCE 
BAĞIRSAK

Kalsiyum, Çinko, Kardi, Spirulina, Üzüm 
Çekirdeği Özü, Kitosan, Kangli/sadece 
kadınlar, Vitality yumuşak jel, Fizzy

TOPRAK ELEMENTİ
seZOn – SONBAHAR
Renk – SARI
ORganlaR – MİDE, DALAK

Çay ürünü, Digest, Kordisep, İç güzellik 
(Innere Beauty),Spirulina, Kardi Forte, 
Kalsiyum, Vigor Shot, Multi-Fiber

METAL ELEMENTİ
seZOn – GÜZ MEVSİM SONLARI
Renk – BEYAZ
ORganlaR – KALIN BAĞIR-
SAK, AKCİĞERLER

Çay ürünü,Digest, Kitosan, Kordisep, İç 
güzellik (Innere Beauty), Çinko, Fizzy, 
Kalsiyum, Vigor Shot, Multi Fiber, 

SU ELEMENTİ
seZOn – KIŞ
Renk – SİYAH
ORganlaR – MESANE, 
BÖBREKLER

Çay ürünü, Digest, FOS Şurubu, Çinko, 
Kalsiyum, Kitosan, Kordiseps, Fizzy, Kardi 
Forte, Vigor Shot, Güzellik ikilisi (Beauty 
Duo)
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Geleneksel Çin sağlığı perspektifinden 
bakıldığında, dengeye ulaşmanın ilk adımı 
arınmadır. Modern yaşam tarzı, kirlilik, stres, 
yetersiz beslenme vücudumuzda birçok zararlı 
maddenin birikmesine neden olur. Toksinler 
zamanında atılmazsa vücudumuza, zihnimi-
ze zarar verebilir ve iç organların yaşlanmasını 
hızlandırabilir. Arındırma, sindirim sisteminin, 
kan damarlarının, akciğerlerin, derinin ve diğer 
organların düzgün bir şekilde çalışabilmeleri 
için toksinlerin atılması anlamına gelir.

ARINDIRMA
1

TIENS Kitosan, çözünür lif olarak sınıflandırılmıştır. 
Kitosan ve selüloz ile birlikte yeryüzünde en bol 
bulunan polisakkaritlerdir (kompleks karbonhidrat). 
Yengeçlerin, böceklerin kabuklarında ve bazı 
mantar türlerinin hücre duvarlarında bulunan 
kitinden yapılır. Doğal bir bileşiktir, toksik değildir ve 
biyolojik olarak parçalanabilir. Çevre için tamamen 
güvenlidir.

TIENS Kitosan, kırmızı yengeçlerin kabuklarından 
üretilir. Çok yüksek - %85’lik bir kitin deasetilasyonu 
derecesi ile karakterize edilir.

Bu organik bileşiğin deasetilasyon derecesi ne kadar 
yüksek olursa, elde edilen kitosanın biyokimyasal 
aktivitesi o kadar güçlü olur. Bu nedenle, 
formül oldukça etkilidir. Beslenme uzmanları, 
Kitosan’ı proteinler, yağlar, şekerler, mineraller ve 
vitaminlerden sonra yaşam için gerekli element 
olan altıncı madde olarak adlandırma eğilimindedir.

TIENS
kİTOsan kaPsÜlleRİ

 9 Çözünür lif türü

 9 Normal kan kolesterol 
seviyelerinin korunmasına 
yardımcı olur*

*Günde 3 gr kitosan 
tüketildiğinde faydalı etkisi vardır.
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glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ

İÇERİK: 25 gr / 100 kapsül 

akTİF İÇeRİk:

 9 Kitosan

  ARINDIRMA
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 9 Hücrelerin oksidatif stresten korunması

 9 Bağışıklık sisteminin normal işlevi

 9 Kan damarlarının ve cildin düzgün çalışması 
için normal kolajen oluşumu

C vitamini, hindiba frukto-oligosakkaritler, oligomerik-
proantosiyanidinler ve resveratrol açısından zengin üzüm 
çekirdeği özü ve ayrıca piperine standardize karabiber özü 
içeren gıda takviyesi. C vitamini, hücrelerin oksidatif stresten 
korunmasına ve bağışıklık sisteminin normal işlevine katkıda 
bulunur. Ayrıca kan damarlarının ve cildin düzgün çalışması 
için normal kolajen oluşumunu kolaylaştırır. Vücuttaki serbest 
radikaller ve antioksidanlar arasındaki denge, sağlığımız için 
çok önemlidir. Ancak çoğu zaman sigara içmek, çok fazla 
güneşlenmek, stresli bir yaşam sürmek veya kötü beslenme 
alışkanlıklarıyla bu dengeyi gönüllü olarak bozarız. Antioksidanlar, 
serbest radikallere karşı savaşta yardımcı olabilir. Tiens Üzüm 
çekirdeği özütü,, bu tür birçok maddenin zengin bir kaynağıdır.

Üzüm tohumlarında faydalı maddeler bulunur. Lipidler (linoleik 
ve oleik asitler dahil), proteinler, polifenoller (aralarında kateşinler, 
prosiyanidinler ve fenolik asitler) ve ayrıca karbonhidratlar 
içerirler. Kırmızı üzümlerin, tohumlarının ve onlardan üretilen 
kırmızı şarapların son derece değerli bir bileşeni polifenollerden 
resveratrol içerir.

Resveratrolün özellikleri birçok bilimsel çalışma ile doğrulanmıştır. 
Faydalı etki, ekstraktın diğer bileşenlerini de gösterir; flavonoidler 
(kersetin gibi), linoleik ve oleik asitler.

TIENS
ÜZÜM ÇekİRDeğİ ÖZÜTÜ 
(GRAPE SEED ExTRACT) 

akTİF İÇeRİkleR:

 9 Hindiba fruktooligosakkaritler

 9 Üzüm çekirdeği özütü
• Oligomerik-proantosiyanidinler
• Resveratrol

 9 C vitamini

 9 Karabiber özü
• Piperin

akTİF İÇeRİk

 9 Krill yağı

 9 Balık yağı

 9 Ginkgo biloba özü

 9Demir

 9 Çinko

 9 İyot

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ

Vegan

TIENS Kardi, gıda takviyesini hazırlamak için kullanılan Krill kabuğu, gezegendeki en temiz su kaynağı 
olan Antarktika’dan gelir ve dünyadaki en temiz deniz omega-3 kaynağıdır. Krill yağının benzersizliği, 
hücre zarlarının yapılarının temeli olan fosfolipitler şeklinde omega-3 yağ asitleri içermesidir. 
Vücudumuz Krill yağını kolayca tanır, emer ve kullanır. Kardi, Çin’in yerli ağacı olan geleneksel Çin 
tıbbının mucizesi Ginkgo biloba ile zenginleştirilmiştir. Ginkgo biloba özütü, isorhamnetin, kafur yağı, 
kersetin ve terpen laktonlar gibi flavon glikozitleri içerir.

Ginkgo uzun zamandır Çin’de yetiştirilmektedir. Ginkgo’nun geleneksel kullanımları, MÖ 2800 
civarında yazılmış olan Materia Medica olarak bilinen Çin bitki veri tabanına kadar izlenebilir. Ginkgo 
yaprakları, eski Çin’de hafıza kaybı ve solunum rahatsızlıklarını tedavi etmedeki yararı ile biliniyordu.

TIENS kaRDi

 9 doğal omega-3 yağ asitleri 
kaynağı

 9 normal beyin fonksiyonunun 
sürdürülmesi,

 9 kalbin normal işlevi,

İÇERİK: 31,2 g (60 kapsül x 520 mg)

İÇERİK: 18.04 gr / 30 kapsül

  ARINDIRMA

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ
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Buğday tohumu yağı ve beta karoten gibi benzersiz 
bileşenlerden oluşan buğday tohumu yağı, önemli 
özelliklere sahip olan linoleik ve linolenik yağ asitleri 
gibi zengin bir doymamış yağ asitleri kaynağıdır.

Linoleik asit ve alfa-linolenik asit, normal kan 
kolesterol seviyelerinin korunmasına katkıda 
bulunur. Günlük beslenmede esansiyel yağ asitleri 
olarak linoleik asit ile birlikte alfa-linolenik asit 
gereklidir.

Lesitin, vücut hücreleri için gerekli olan bir yağdır. 
Lesitinin yapı taşlarından biri, tüm hücresel 
organizmalarda bulunan ve hücre zarının ana 
bileşenlerinden biri olan fosfatidilkolindir.

Provitamin A olarak A vitaminine dönüştürülen 
beta-karoten, normal bir görüşün ve düzgün bir cilt 
görünümünün korunmasına yardımcı olur.

TIENS
ViTaliTy yUMUşak Jel 
kaPsÜl

 9Omega-3 ve omega-6 yağ 
asitlerinin kaynağı

 9 Normal görme ve sağlıklı 
cilt için önemli olan A 
Vitamini içerir. 

Tiens Çay ürünü, gynostemma -”Güney Ginseng” içeren bitkilerin bir karışımıdır. Çinlilerin sıklıkla 
bahsettiği gibi, yüzyıllardır Çin’de mucize bir bitki olarak kabul edilmiştir. Bu bitki insan vücudunda 
gerekli olan birçok amino asit, vitamin ve mineral (kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, 
selenyum ve çinko dahil) içerir.

Tiens Çay ürünün bileşimi, gynostemma yaprakları, lotus yaprakları, Sinameki tohumları içerir- 
baklagil ailesine ait bir bitki – Çin’de binlerce yıldır Çin knotweed kökü olarak bilinir. Diğer bileşenlerin 
etkinliğini artırmak için, içeriğinde 6 çeşit yeşil çay yer almaktadır. Çay yaprakları kurutulur ve az 
miktarda buhar varlığında işlenir. En önemlisi, fermantasyon sürecinden geçmezler ve böylece değerli 
vitamin ve mineralleri korurlar. Tiens Çay ürününde kullanılan şifalı otlar, spesifik özellikleri ile insan 
vücudu üzerinde olumlu etki yapacak şekilde seçilmiştir.

TIENS
Çay ÜRÜnÜ 

 9 karmaşık vücut

 9 canlandırma

 9 vücudun doğal direncini 
destekler

 9 sindirim enzimlerinin 
normal işlevi

akTİF İÇeRİk

 9 Gynostemma yaprakları,

 9 Lotus yaprakları,

 9 Sinameki tora tohumu

 9 Yeşil çay yaprakları 

İÇERİK: 40 torba x 1,5 gr 

İÇERİK: 30 kapsül x 1200 mg

akTİF İÇeRİkleR:

 9 Buğday tohumu yağı
• lA (linoleik asit)
• ALA (alfa-linolenik asit)

 9 E vitamini

 9 Lesitin

 9 Βeta-karoten

  ARINDIRMA

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ

Vegan

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ
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 9 Hücrelerin oksidatif stresten 
korunması

 9 Yorgunluk ve halsizliğin 
azaltılması

TIENS İkan gynostemma’yı birleştiriyor- havuç tozu, 
jiaogulan yaprağı ekstresi ve yeşil çayın yanı sıra C 
vitamini içeren bir Uzak Doğu “uzun ömürlü bitkisi” - Bu 
olağanüstü kombinasyon, bir dizi sağlık yararları sunar. 
Gynostemma değerli bir bitkidir. Yararlı etkileri, çeşitli 
amino asitler, elementler, bitki sterolleri ve flavonoidler 
dahil olmak üzere benzersiz bileşimine dayanmaktadır.

Havuç, gynostemma’ya benzer şekilde, provitamin 
A, α- ve β-karoten dahil karotenoidler gibi sağlık için 
gerekli maddeler ve elementler açısından zengindir. 
Ürünün bileşenleri vücuttaki birçok süreçte aktif rol 
oynar ve bir takım faydalı etkilere sahip olabilir.

TIENS
İÇ gÜZellİk kaPsUlleRİ  
(İkan)

akTİF İÇeRİkleR:

 9 Havuç tozu

 9 Jiaogulan yaprağı ekstresi
• Gypenosid 

 9 Yeşil çay yaprağı ekstresi
• polifenoller

 9 C vitamin

       İÇERİK: 56,4 g / 150 kapsül

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ

Vegan
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Yenilenme, dengeli bir beslenme ve vücudun 
tüm organlarını sinerji içinde birlikte çalışacak 
şekilde desteklemektir.
Bu nedenle arındırma aşamasından 
sonra vücut sistemlerini düzenleyen gıda 
takviyelerinin kullanılması tavsiye edilir.
Tüm organlar normal ve sinerjik olarak 
çalıştığında, vücut kendini hastalıktan ve erken 
yaşlanmadan koruyabilir.

YENİLENME
2 G

I
D

A
 T A K V
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E

R
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Tırtıl mantarı veya kısaca Kordiseps olarak da bilinen 
Kordiseps sinensis, böceklerde, özellikle hayalet güve 
larvalarında doğal olarak yetişen eşsiz bir mantar türüdür. 
Kordiseps, Tibet ve Nepal’de deniz seviyesinden üç ile beş 
bin metre yükseklikte doğal olarak bulunur. Kordiseps 
Sinensis’in meyve veren gövdesi, sayısız faydaları 
nedeniyle geleneksel Çin tıbbında bitkisel bir ilaç olarak 
değerlendirilir.

Kordiseps, Avrupa Komisyonu ve Amerikan Gıda ve İlaç 
İdaresi tarafından dikkate alınarak bir gıda takviyesi olarak 
pazarlanmaktadır.

Kordisepsin vücudu etkilediği mekanizma, yüksek 
polisakkarit içeriği ve çok çeşitli biyolojik aktivitelere 
sahip maddeler olan kordisepin ve adenosin varlığı ile 
açıklanmaktadır.

TIENS
kORDİsePs

 9 Vitamin ve mineral 
kaynağı

akTİF İÇeRİk:

 9 Kordiseps sinensis

İÇERİK: 59.5g / 100 kapsül

  YENİLENME

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ
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akTİF İÇeRİk:

 9 FOS şurubu (fruktooligosakkaritler)

Geleneksel Çin tıbbında sindirim sisteminin düzgün 
çalışmasına çok dikkat edilir.

Bağırsak mikroflorasının sağlığımız üzerinde derin 
bir etkisi vardır. En son veriler doğrultusunda, 
bağırsaklarda 400 ile 500 arasında farklı mikrobiyal tür 
yaşamaktadır. Sağlıklı bir insanın sindirim sisteminde 
baskın olan ve doğal olarak oluşan faydalı probiyotik 
bakteriler (Bifidobacterium ve Lactobacillus), sindirim 
sistemi üzerinde değerli bir etkiye sahiptir ve bağırsak 
mikroflorasını düzeltir.

Belgelenmiş prebiyotik özelliklere sahip 
oligosakkaritler arasında fruktooligosakkaritler (FOS) 
bulunur. FOS şurubun’un dayandığı şey tam olarak 
onların nitelikleridir. FOS, hindiba, mısır, kuşkonmaz, 
Kudüs enginarı ve soya fasulyesi gibi bitkilerde 
bulunan çözünür bir lif türüdür. İnce bağırsakta 
sindirilemez. Bunun yerine, bağırsak mikroflorası için 
prebiyotik bir besin kaynağı olarak işlev gördüğü alt 
bağırsağa gider. İnsanların bağırsak mikroflorası, FOS’u 
kolon hücrelerini besleyen ve çeşitli başka faydalar 
sağlayan kısa zincirli yağ asitlerine dönüştürür.

TIENS FOs

 9 Sağlıklı bağırsak 
bakterilerinin büyümesini 
teşvik edin

 9Doğal prebiyotik

 9 Çözünür beslenme lifi 
kaynağı.

      İÇERİK: 6 poşet x 10 ml

 9 Protein açısından zengin

 9 Vitamin kaynağı

 9Mineral kaynağı

Spirulina, geniş bir aktivite yelpazesi ile dünyanın en 
eski tatlı su bitkilerinden biridir. İlk olarak yaklaşık 3.5 
milyar yıl önce yeryüzünde ortaya çıktı ve dünyadaki en 
eski yaşam formlarından biridir. Afrika, Asya ve Güney 
Amerika’da yüksek pH ve yüksek tuz içeriğine sahip sığ 
göletler ve göllerde doğal olarak yetişir. TIENS Spirulina, 
insan vücudunun genel sağlığını korumaya yardımcı olan 
bir gıda takviyesidir. Kolayca emilen protein (kuru madde 
protein içeriği yaklaşık% 70’tir), vitaminler, mineraller 
(Spirulina’dan gelen demir özel ilgiyi hak eder, hayvansal 
ürünlerden iki kat daha fazla emilir), İnsan vücudu için 
gerekli olan mineraller ve diğer maddeler, onu 21. yüzyıl 
için harika bir besin haline getiriyor.

TIENS
sPiRUlina

akTİF İÇeRİk:

 9 Kurutulmuş Spirulina tozu

 9 β-karoten

 İÇERİK: 35g / 100 kapsül

  YENİLENME

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ

Vegan

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ
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VIGOR SHOT’un ana bileşenleri şunlardır: Hesperidin, 
CitriSlim®, lipozomal C vitamini ve Double Nutri ™. 
Hesperidin, egzotik Ponkan meyvesinin olgunlaşmamış 
meyvelerinden elde edilen bir flavonoiddir. Bir saşe 
hesperidin içeriği, yaklaşık 3 Ponkan meyvesindeki 
hesperidine karşılık gelir. Esas olarak narenciye kabuğunda 
bulunur. CitriSlim® Ponkan portakalı, kırmızı ve beyaz 
greyfurt, portakal, limon ve elmalardan yapılan konsantre 
bir meyve karışımıdır. Bir saşe TIENS Vigor Shot, 10 taze 
limonla aynı miktarda C vitamini içerir. Lipo Vit C®, 500 mg 
lipozomal olarak kapsüllenmiş C vitamini içerir. Lipozom 
teknolojisi, aktif bileşenleri lipozomlar olarak adlandırılan 
koruyucu zarlar içine alarak besinlerin emilimini artırmayı 
mümkün kılar. Lipozomal C vitamininin emilimi, yaygın C 
vitamini takviyelerinden %133 daha fazladır. Double Nutri® 
yağ mikroemülsifikasyonu, iki fazlı besini yüksek düzeyde 
emici parçacıklara dönüştüren devrim niteliğinde bir 
teknolojidir. Bu özelliği, aktif bileşenin lipozomal, mikronize 
ve yüksek oranda biyolojik olarak kullanılabilir bir forma 
dönüştürülmesini sağlar.

TIENS
VigOR shOT

C VİTAMİNİ’NİN BAŞLICA 
FAYDALARI:

 9 Bağışıklık sisteminin 
normal fonksiyonuna 
katkıda bulunur

 9 Yorgunluk ve bitkinliğin 
azalmasına katkıda 
bulunur

 9 Normal psikolojik işleve 
katkıda bulunur

akTİF İÇeRİk:

 9 CitriSlim® Ponkan 
olgunlaşmamış meyve özü

 9 Lipozomal C vitamini

İÇERİK: 15 saşe x 25 ml 

 9 Zengin: demir, 
potasyum, 
magnezyum, kalsiyum

 9 Vitaminler: C, B
Çin tıbbına göre, günde birkaç Çin hurmasının tüketilmesi 
organizmanın işleyişi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 
Hünnap veya Çin hurması „ziziphus jujuba”, Çin’e özgü ekili 
bir bitkidir ve ilk fonksiyonel gıda grubunu temsil eder. Besin 
değeri sağlamanın yanı sıra genel ruh hali üzerinde olumlu 
etkileri olan yiyeceklerdendir. Tiens Çin hünnap özütü, Golden 
Silk çeşidinin en kaliteli hünnap meyvesinin özütünü içerir. 
Etkili bir antioksidan olan yüksek C vitamini içeriğinden dolayı 
„doğal C vitamini” olarak adlandırılırlar. Örneğin, hünnaplar 
elmalardan 70 ila 80 kat daha fazla C vitamini içerir. Aynı 
zamanda B kompleksi vitaminleri açısından da zengindir ve 
mükemmel bir demir, potasyum, magnezyum ve kalsiyum 
kaynağıdır ve ayrıca vücudun düzgün çalışması için gerekli 
olan 24 amino asidin 18’idir. Bununla birlikte, Çin hünnap 
özütünün en faydalı bileşeni, adenosin monofosfat veya kısaca 
cAMP’dir. Diğer faydaların yanı sıra, sinir sistemi içindeki iletişim 
için cAMP gereklidir.

TIENS
Tiens Çİn hÜnnaP ÖZÜTÜ

akTİF İÇeRİk:

 9 Çin hünnap özütü

İÇERİK: 8 şişe x 50 ml

  YENİLENME

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ

Vegan

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ

Vegan
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Stresli yaşam tarzı, kötü beslenme alışkanlıkları ve aşırı 
kilo, sindirim sağlığı ve bağışıklığın azalmasına neden 
olur. İyi beslenme ve yeme alışkanlıkları daha iyi sindirim 
ile sonuçlanır ve sağlığımız ve esenliğimiz için esastır.

Ürün doğal bir lif kaynağıdır: mısır, elma ve yulaf içerir.

Ek olarak, gıda takviyesi C ve D3 vitaminleri açısından 
zengindir, bu da ürünü sadece bağırsak peristalsisini 
desteklemekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemi 
üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir.

TIENS MUlTİ FİBeR ÇOk lİFlİ 
VİTaMİn D3 ÇİğneleneBİlİR 
TaBleTleR

 9 C vitamini
• Yorgunluğu azaltmaya 

yardımcı olur

 9D vitamini
• Sağlıklı kemikler 

oluşturmak ve korumak 
için gerekli

 9 İzomalto-
oligosakkaritler 
(IMO’lar)
• Doğal olarak oluşan bitki 

bazlı besin lifi

 9 Elma pektinleri
• suda çözünür, besin lifi

akTİF İÇeRİk:

 9 Polidekstroz

 9Mısır lifi

 9 Elma meyve tozu

 9 Akasya sakızı

 9 Yulaf tanesi tozu

 9 Alıç meyve tozu

 9 Acerola meyve özü  
(C Vitamini kaynağı)

 9 Havuç kökü tozu

 9D3 vitamini

                     İÇERİK: 60 TaBleT X 1.6g (96g)

akTİF İÇeRİk:

 9 Bitkisel selüloz

 9 İnülin

 9 Elma pektini

 9 Keten tohumu

 9 Anason

 9 Bifidobakteri

 9 Yoğurt mayası

Çin atasözlerinden biri, “Böbrek verimliliği 
doğuştandır, mide verimliliği – kazanılır” der, 
sağlıklı bir sindirim sistemi tüm vücudun 
sağlığının garantisidir. Ancak kötü beslenme 
alışkanlıkları ve aşırı stres nedeniyle 
giderek artan bir şekilde çeşitli mide ve 
bağırsak rahatsızlıkları yaşıyoruz. Sindirim 
sisteminin bakteriyel mikroflorasını yok eden 
koruyucular içeren yüksek oranda işlenmiş 
gıdalar tüketiyoruz. Aslında bağırsak bakteri 
florasının içeriği ise insan vücudunun doğru 
çalışması için çok önemlidir. Çünkü sağlıklı bir 
insanın sindirim sisteminde faydalı probiyotik 
bakteriler (Bifidobacterium ve Lactobacillus) 
hakimdir.

TIENS bu nedenle Digest’i geliştirdi. İnülin, 
elma pektini ve selüloz dahil lif içeren doğal bir 
gıda takviyesi, aynı zamanda keten tohumu ve 
anason ve canlı bakteri kültürleri: Bifidobakteri 
ve yogurt mayası.  

TIENS
DigesT

İÇERİK: 36g / 90 tablet

 9 sağlıklı kan kolesterol 
seviyelerini korur

 9 bağırsak peristaltikğini artırır

  YENİLENME

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ

Vegan

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ

Vegan
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Eklemler her gün aşırı zorlanmaya maruz kalır. 
Eklemlerin yapısı bozulduğu için işlevleriyle ilgili 
birçok sorun da yaşla birlikte ortaya çıkmaya 
başlar. Eklem kıkırdağı, işlevsizliği romatizmal 
hastalıklara yol açtığı için burada kilit rol oynar. 
Yaşla birlikte eklem kıkırdağı yıpranır ve eklemler 
düzgün çalışmaz hale gelir. Bu, ağrı, tutukluk ve 
zamanla hareket bozukluğuna neden olabilir. 
Flexi, glukozamin, kondroitin, hyaluronik asit gibi 
aktif maddeleri ve ayrıca Geleneksel Çin Tıbbında 
Brezilya mantarı (birçok mineralin kaynağı), 
şeytan pençesi (iridoid bileşikleri, harpagoside, 
harpagit ve procumbid içeren bitki) gibi değerli 
bileşenleri birleştirir. Flavonoidler ve zerdeçal 
olarak (Hint safranı antioksidan bileşenler içerir).  
Glukozamin, kondroitin ve hyaluronik asit- bu çok 
değerli üç bileşen- insan vücudunun ayrılmaz bir 
parçası ve eklem kıkırdağının yapı taşlarıdır.

TIENS FleXi (glUkOZaMin)

Kordiseps:

 9 Vitamin ve mineral 
kaynağı TIENS CordyCafé Güçlü, özenle seçilmiş, taze çekilmiş Arabica 

kahve çekirdeklerinden elde edilen kahve özü ile mükemmel, 
lezzetli bir içecektir. CordyCafé’nin taze, zengin ve yumuşak 
tadı, güçlü bir adaptojen ve bir „mucize mantar” - Kordiseps 
sinensis ile zenginleştirilmiştir. Geleneksel Çin tıbbı, yüzyıllardır 
Kordiseps’in doğal özelliklerine değer vermiştir ve CordyCafé, 
yalnızca en son biyoteknoloji kullanılarak işlenen en yüksek 
kaliteli Kordiseps mantarlarını içerir. Diğer bir bileşen, 
dünyadaki en besleyici meyvelerden birinin içindeki en güçlü 
antioksidanlardan biri olan goji berry özüdür. Diğer bileşenler 
Reishi özü ve Gingeseng özüdür. Reishi, bileşimlerinin çok 
temel amino asitler, vitaminler (esas olarak B vitaminleri) ve 
mineraller (örneğin manganez, magnezyum, bakır, çinko) ve 
ayrıca 17 farklı amino asit türü içermesiyle karakterize edilir. 
Gingeseng, her zaman mikro elementler (manganez, bakır, 
vanadyum, kobalt, arsenik) gibi B1, B2, C ve E vitaminlerinin 
kaynağıdır.

Kahvenin zengin tadı ve aroması, düşüncelerimizi ve 
duyularımızı uyandırma ve canlandırma konusunda 
inanılmaz bir yeteneğe sahiptir.

TIENS CORDyCaFe gÜÇlÜ

 9 eklem ve kemik sağlığının 
korunmasına yardımcı olur

akTİF İÇeRİk:

 9 Glukozamin HCl

 9 Kondroitin sülfat

 9 Agaricus blazei özü

 9 Zerdeçal özü

 9 Şeytan pençesi özü

 9 Hiyalüronik asit

akTİF İÇeRİk:

 9 Kahve

 9 Kordiseps sinensis tozu

 9 Goji berry özü

 9 Reishi özü

 9 Ginseng özü

          İÇERİK: 192 gr / 12 saşe

İÇERİK: 60 tablet x 700 mg (42 g)

VeJeTaRyen

  YENİLENME

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ
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Kilo koltrolü için öğün ikamesi, sağlıklı bitkisel protein, şeker ve tatlandırıcılar, gerekli temel vitamin ve 
mineraller ile eksiksiz ve dengeli besinler sağlar.

Damak tadınıza uygun iki lezzetli tat arasından seçim yapabilirsiniz.

Çikolata versiyonu, daha fazla sağlık etkisi için triterpenoidler, polisakkaritler ve peptidoglikanlar dahil 
olmak üzere çeşitli moleküller sağlayan Reishi mantarı içerir.

Çilek versiyonunda, sağlıklı bir diyetin önemli bir bileşeni olan ve karotenoidler, flavonoidler, 
vitaminler, mineraller ve polisakkarit bileşikleri dahil olmak üzere birçok besin bileşeninin kaynağı 
olan Goji meyvelerini bulacaksınız.

Öğün ikamesi kilo verdirir ve günlük iki ana öğünün yerini enerji kısıtlı bir diyetle değiştirir. Nutri-
Shape Shake’in diğer TIENS ürünleriyle birlikte kullanılması tavsiye edilir, örneğin: FOS, Kitosan, Çok 
Lifli Vitamin D3 çiğnenebilir tabletler veya Fizzy. İdeal kilonuzu korumak ve sağlıklı bir yaşam tarzının 
tadını çıkarmak için düzenli fiziksel aktivite, dengeli ve çeşitli beslenme önemlidir.

TIENS
nUTRi-shaPe shakes
Tatlar: Reishi’li çikolata ve Goji’li çilek

İÇERİK: 14 porsiyon x 35 gr (490 gr)

 9Öğün başına sadece 216 kalori

 9 24 vitamin ve mineral içeren temel 
besinleri sağlar

 9 Çikolata versiyonu: gerçek kakao 
tozu ve aşağıdakiler gibi aktif, 
modern yiyecekler ile: Reishi 
mantarı

 9 Çilek versiyonu: Gerçek çilek tozu ve 
goji berry gibi modern yiyeceklerle

 9 Papaya ve konsantre ananas suyu 
gibi doğal aromatik maddeler

 9 Kas kütlesinin büyümesine katkıda 
bulunan yüksek sağlıklı bitki 
proteini içeriği

 9 Çözünür fruktooligosakkaritler ve 
inülin içeren yüksek lif içeriği

 9 Riboflavin, niasin, pantotenik 
asit, B6 vitamini, B12 vitamini, C 
vitamini, demir ve magnezyum 
normal enerji oluşum 
metabolizmasına ve yorgunluk 
ve bitkinliğin azalmasına katkıda 
bulunur.

 9 Riboflavin, C vitamini, E vitamini, 
bakır, manganez, çinko ve selenyum 
hücrelerin oksidatif stresten 
korunmasına katkıda bulunur.

  YENİLENME

VeJeTaRyen
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 9DENİZ KOLAJENİ: 
• peptitlerin ve serbest amino 

asitlerin kaynağı
• bağ dokusu, cilt, tırnaklar ve 

saçın temel bileşeni

 9 TAZE GINSENG ÖZÜ:
• optimum dayanıklılığı 

korumaya yardımcı olur
• doğal savunma ve bağışıklık 

sisteminin düzgün çalışması

 9MANUKA NEKTAR BALI:
• yüksek biyolojik aktivite
• hakiki, kaliteli Manuka balı, 

sadece Yeni Zelanda’dan

KOLAJEN, VÜCUTTA EN YAYGIN VE BOL BULUNAN 
PROTEIN ŞEKLIDIR.

Cildin temel yapı elemanıdır kasların. Kemiklerin, 
tendonların, kan damarlarının ve sindirim sisteminin 
birçok dokusunda bulunur.

Bir insan yaşlandıkça, vücudu daha az kolajen üretir. 
Bununla birlikte vücuttaki azalmış kolajen miktarı 
hareket sorunlarına neden olur. Kollajen eksikliği 
ayrıca cilt üzerinde ter ve yağ bezlerinin yok olması, 
cildin kuruması veya daha az esnek hale gelmesi 
gibi olumsuz etkileri vardır.

Tiens Glow - Kolajen Shot formulü, taze ginseng 
özü, Mānuka nektarı balı ve havuç özü ile 
zenginleştirilmiştir ve vücudumuzu yeterince 
desteklemek için lipozomal, yüksek oranda 
emilebilir bir formda deniz kollajeni ile sinerjistik 
olarak çalışır.

TIENS ginseng ÖZÜ Ve 
ManUka Bali İle kOla-
Jen shOT TakVİyesİ.

akTİF İÇeRİk:

 9 Balık kolajen peptitleri, 2500 mg

 9 Taze ginseng özü, 835 mg

 9Mānuka nektarı balı, 100 mg

 9Mor havuç suyu, 90 mg

İÇERİK: 225 ml (15 saşe x 15 ml)glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ
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Arınma ve yenilenmeden sonra, vücudun 
bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudun 
kendi kendini yenileme-iyileştirme sistemini 
harekete geçiren besinlerle beslenmesi ta-
vsiye edilir.
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, sağlıklı dokuyu 
korurken, bakteriler, virüsler, parazitler gibi 
istilacı hastalığa neden olan mikropları veya 
patojenleri yenebilir.

GÜÇLENDİRME
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Kalsiyum en önemli temel minerallerden biridir ve 
genellikle kemik sağlığıyla yakından ilişkilidir. Düşük 
kemik mineral yoğunluğu, osteoporotik kemik kırıkları 
için bir risk faktörüdür. Tiens Kalsiyum Plus, yeni bileşimi, 
K2 ve D3 vitaminleri sayesinde çok iyi emilim sağlar. K2 
vitamini ve D3 vitamini kalsiyum emilimini düzenler 
ve kemiklere ulaşmasına yardımcı olur. Kemiklerin 
%22’si proteinden oluştuğundan, kalsiyum ve kolajen 
kombinasyonu kemik yıkımını önlemeye yardımcı olur. 
Kolostrum, yaygın olarak kalsiyum emme kapasitesini 
artıran bir madde olarak kabul edilmektedir. İnülin 
gibi doğal prebiyotikler - ince bağırsakta optimal 
kalsiyum emilimi için bağırsak ortamını düzenler. TIENS 
Kalsiyum Plus, seveceğiniz mükemmel tat için kakao 
tozu, kurutulmuş hindistan cevizi sütü ve bir tutam 
stevia ile tatlandırılmıştır.

TIENS
kalsİyUM PlUs

 9 Kalsiyum:

 9 Normal kas fonksiyonuna 
katkıda bulunur

 9 Normal kemik ve dişlerin 
bakımı için gereklidir

 9 Sinir iletimini destekler,

akTİF İÇeRİk:

 9 Kalsiyum hidroksiapatit
Kalsiyum
Fosfor

 9 İnülin

 9 Kolostrum

 9Magnezyum

 9 K2 vitamini

 9D3 vitamini

İÇERİK: 250 g / 25 porsiyon

  GÜÇLENDİRME
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akTİF İÇeRİk:

 9Mısırdan elde edilen lif

 9 Kalsiyum hidroksiapatit
• Fosfor

 9 C vitamini

 9 A vitamini

 9D vitamin

Kalsiyum vücudumuzu oluşturan ve düzenleyen en 
önemli minerallerden biridir.

Çocukluk ve ergenlik döneminde vücudumuza ne kadar 
çok kalsiyum sağlanırsa, yaklaşık 30 yaş civarında elde 
edilen daha güçlü, sözde zirve kemik kütlesine sahip 
olma şansımız o kadar artar. Düzenli Kalsiyum alımı, 
menopoz sonrası kadınlarda kemik mineral kaybını 
azaltmaya yardımcı olur. Düşük kemik mineral yoğunluğu, 
osteoporotik kemik kırıkları için bir risk faktörüdür.

Kalsiyum Tozu, kalsiyum ve bir dizi vitamin içeren evrensel 
bir üründür, kolayca sindirilebilir, sığır kemiklerinden 
elde edilen iyonize kalsiyum bileşikleri içerir. Kalsiyumun 
doğal olarak iyonik formda bulunduğunun bilinmesinde 
fayda var. Vücuda girdikten sonra moleküler bir forma 
(çözünmeyen bir kalsiyum tuzu) dönüştürülür. Böyle bir 
molekül hücreye giremez çünkü hücre zarından sadece 
iyonlar geçebilir.

D vitamini vücutta kalsiyum ve fosfatın normal emilimine 
katkıda bulunur, yani Bağırsakta besinlerden kan 
dolaşımına emilen kalsiyum ve fosfor miktarı büyük 
ölçüde bu vitamine bağlıdır.

TIENS kalsİyUM TOZU

İÇERİK: 10 poşet x 10 gr (100 gr)

 9 Normal kas 
fonksiyonuna katkıda 
bulunur

 9 Normal kemik ve 
dişlerin bakımı için 
gereklidir

 9 Sinir hücreleri arasında 
normal sinyal iletimine 
katkıda bulunur

 9 Normal kas 
fonksiyonuna katkıda 
bulunur

 9 Sinir iletimini destekler

 9 Normal kemik ve dişlerin 
korunmasında katıda 
bulunur

Çocuklarda kalsiyum gereksinimi yaşa bağlıdır. 1-3 
yaş arasındaki çocukların beslenmesi, günde 500 mg 
kalsiyum içermelidir. 3-8 yaş arası çocuklar günde 800 
mg, daha büyük çocuklar ve gençler (9- 18 yaş) ise 
1300 mg kadar tüketmelidir. Yetişkinler için miktar 1000 
mg’dır. Çocukların hızlı büyümeleri nedeniyle ihtiyaç 
duydukları kalsiyum miktarı da artmaktadır. Kalsiyum 
açısından zengin bir beslenme bile her zaman gerekli 
kalsiyum seviyesini sağlayamayabilir. 30 yaş civarında 
zirve kemik kütlesi olarak adlandırılan seviyeye 
ulaşılabilmesi için, çocukluk ve ergenlik döneminde 
uygun miktarda kalsiyum alınması gereklidir. Kalsiyum, 
güçlü kemiklere sahip olmamızı sağlar, kemik 
kırılmasını veya zarar görme riskini azaltır. Ayrıca dişler 
de yine çocukluk döneminde oluşur. TIENS kalsiyum, 
kalsiyum ve fosforun normal emilimine ve kullanımına 
katkıda bulunan D vitamini içerir.

TIENS kalsİyUM iii
akTİF İÇeRİk:

 9 Kalsiyum hidroksiapatit:
• Fosfor

 9Mısırdan elde edilen besin lifi

 9 C vitamini

 9 Taurin

 9 Çinko

 9 A vitamini

 9D vitamin

İÇERİK: 10 poşet x 10 gr (100 gr)

glÜTen 
İÇeRMeZ

glÜTen 
İÇeRMeZ

  GÜÇLENDİRME
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İnsan vücudu her gün sayısız zorlukla karşı karşıyadır. 
Sağlığımızı etkileyen faktörler arasında stres, zihinsel 
çaba, çok aktif bir yaşam tarzı veya metabolizma yavaşlığı 
sayılabilir. İyilik halinin sürdürülebilmesi için, yeterli ve 
dengeli beslenme, bunun için de kalsiyum ve lesitin 
gereklidir.

Kalsiyum normal sinir iletimine, kas fonksiyonuna 
katkıda bulunur, B1 ve B12 vitaminleri ile birlikte enerji 
metabolizmasının doğru çalışmasını destekler. C vitamini, 
sinir sisteminin normal işleyişine ve normal psikolojik 
fonksiyona katkıda bulunur.

Lesitin, tüm hücre zarlarının ve hücre içi organellerin 
zar yapılarının temel yapısal ve işlevsel yapı taşları 
olan fosfolipidler grubundandır. Lesitin yapısı, normal 
karaciğer fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunan 
kolin içerir, normal homosistein metabolizmasına ve lipit 
metabolizmasına katkıda bulunur. 

Yorgunluk veya artan fi ziksel ve zihinsel aktivitelerde 
önerilir.

TIENS
lesİTİnlİ kalsİyUM  9 normal kas 

fonksiyonuna katkıda 
bulunur

 9 normal kemik ve dişlerin 
bakımı için gereklidir

 9 sinir hücreleri arasında 
normal sinyal iletimine 
katkıda bulunur

 9 C vitamini yorgunluk 
ve bitkinliği azaltmaya 
yardımcı olur

akTİF İÇeRİk:

 9 Soya fasulyesi lesitini tozu

 9 Kalsiyum

 9 C vitamini

 9 Taurin

 9 E vitamini

 9 B1 vitamini

 9 Folik asit

 9 B12 vitamini

İÇERİK: 9.9 g / 20 kapsül

Magnezyum, vücuttaki birçok işlemi katalize ettiği 
ve kalp kası da dahil olmak üzere sinir iletimi ve kas 
kasılması üzerinde etkisi olduğu için çok önemli bir 
elementtir.

Magnezyum gereksinimi, yaşa, cinsiyete ve fizyolojik 
koşullara bağlıdır. TIENS, vücuttaki magnezyum 
seviyesini düzenleyen Fizzy`yi geliştirdi. Fesleğen 
ve pancardan elde edilen bitki özütleri ile 
zenginleştirilmiş magnezyum içerir. Müstahzarda 
bulunan magnezyum, sindirimi kolay bir formdadır:

Magnezyum, karbonat, magnezyum oksit ve 
fesleğen özütü. Magnezyum elektrolit dengesine ve 
kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.

Ürünün diğer bir bileşeni tatlı fesleğen özütüdür. 
Bu bitki Hindistan kaynaklıdır. Orada yemeklerde ve 
aynı zamanda bitkisel ilaçlarda kullanılır.

Tatlı fesleğen büyük miktatda kolayca sindirilebilir 
magnezyumun yanı sıra K, C, A vitaminleri, 
potasyum, magnezyum ve kalsiyum içerir. Sindirim 
sistemi üzerinde olumlu etkisi vardır.

Gıda takviyelerinin bileşimi parcar özütü içerir. 
Bu sebze çok miktarda folik asit ve mineral 
(demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, 
manganez,sodyum, bakır, klor, flor,çinko) içerir.

TIENS
FiZZy

 9 Sinir sisteminin ve 
kas fonksiyonunun 
normal çalışmasına 
katkıda bulunur

 9 Kemiklerin 
korunmasına 
katkıda bulunur

 9 Enerji 
metabolizmasına 
katkıda bulunur

akTİF İÇeRİk:

 9Magnezyum

 9 Potasyum

 9 İnülin

 9 Kırmızı pancar özütü

 9 Fesleğen özütü

 9 B2 vitamini

14 efervesan tablet x 6 gr (84 gr)

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ

Vegan

  GÜÇLENDİRME
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akTİF İÇeRİk:

 9 Su içermeyen glikoz

 9 Yumurta beyazı tozu

 9 Çinko
Çinko, sağlık ve güzellik unsuru olarak adlandırılır. Bu mikro 
element vücutta meydana gelen birçok süreçte önemli bir rol 
oynar. Protein ve DNA sentezinde yer alanlarda dahil olmak 
üzere 200’den fazla farklı enzimin aktivitesi için gereklidir. 
Hücrelerin doğru bölünmesinden de sorumludur. Bu nedenle 
özellikle fetüsün gelişimi için önemlidir. Çinkonun önemli 
bir rolü, s ağlıklı bir gorme yetisi için çok önemli olan kan 
plazmasındaki gerekli A vitamini seviyesini k orumaktır.

Vücudun özel bir çinko depolama sistemi olmadığından, 
vücudun dengesini korumak için günlük çinko alımı çok 
önemlidir. Vücudumuz tarafından kolayca tespit edilebilen 
bir eksiklik sinyali, cilt kusurları veya parlaklığını kaybeden ve 
kırılgan hale gelen tırnaklar ve saçlar olabilir. Çinko, büyüme 
hormonu ve gonadotropinler gibi birçok hormon için 
gereklidir. Çinko eksikliği riski taşıyan kişiler düşük kalorili diyet 
yapanlar, vejetaryenler, çok tatlı tüketenler, hamileler, yaşlılar 
ve çocuklardır. TIENS Çinko vücutta uygun çinko seviyesinin 
korunmasına yardımcı olur.

TIENS
ÇİnkO kaPsÜlleRİ

İÇERİK: 18.62 gr / 60 kapsül

 9Doğurganlığa ve 
üremeye katkıda 
bulunur

 9 Kemiklerin, 
tırnakların ve saçların 
korunmasına katkıda 
bulunur

 9 Görme yeteneğinin 
korunmasına katkıda 
bulunur

TIENS Beauty Duo, Çin bitki biliminin 
ve benzersiz, teknik bilgi ve patentli 
teknolojilerin bir birleşimidir. Ürünün 
ana bileşeni, zengin gama-linolenik asit 
(G LA) ve omega-6 yağ asidine sahip 
olan, esansiyel ozelliğiyle le bilinen çuha 
çiçeği yağıdır .

Bu asitlerin her ikisi de vücudumuzun 
düzgün çalışması için gereklidir ve 
alınmalıdır. Saf klorella, zengin bir vitamin 
ve eser element kaynağıdır. Vücuda B 
vitaminleri, A, C ve E vitaminleri, amino 
asitler, klorofil, omega-3 yağ asitleri ve 
nükleik asitler sağlar. Aynı zamanda 
demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, 
çinko, manganez, fosfor, selenyum ve 
iyot gibi çok sayıda mineraller içerir. Yeşil 
çaydaki antioksidanlar cildi ve vücudun 
hücrelerini besler.

TIENS BeaUTy DUO/
gÜZellİk İkİlİsİ

 9 E ve C vitaminleri hücrelerin 
oksidatif stresten korunmasına 
yardımcı olur
 9 antioksidan özelliklere sahiptir
 9 enfl amatuar cilt problemlerini 
azaltır

 9 vücut detoksu

akTİF İÇeRİk:

 9 Çuha çiçeği yağı
•  Gama-Linolenik asit

 9 Klorella tozu

 9 C vitamini

 9 E vitamini

 9 Yeşil çay özü
•  polifenoller

 9 Çinko

 9 B6 vitamini

 9 Bakır

 9 Biyotin

İÇERİK: 30 kapsül x 620 mg

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ

glÜTen 
İÇeRMeZ

lakTOZ 
İÇeRMeZ

FinDik 
İÇeRMeZ

Vegan

  GÜÇLENDİRME
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CİLT VE KİŞİSEL BAKIM 
ÜRÜNLERİ
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DeRİn CİlT neMİnİ DesTekleyen akTİF BİleşenleR

Deniz suyu
Deniz suyu, farklı kimyasal bileşimlere sahip mineraller açısından zengindir 
ve çok sayıda mineral tuzları, organik bileşikler, çözünmüş gazlar ve önemli 
eser elementler içerir.

En iyi ve güçlü üç bileşen şunlardır:

•  Temizleyici, bakterisit ve antienflamatuar özelliklere sahip Fransız Deniz 
Tuzu. Ek faydaları şunları içerir: Yağ kontrolü, peeling, koyu lekelerin 
giderilmesi, koku ve ödemin giderilmesi, stres önleyici.

• Fukus özü cildi besler, metabolizmayı güçlendirir ve gözeneklerin 
sıkılaşmasını sağlar.

• Deniz kolajeni, biyoyararlılığı en yüksek kolajen türüdür; cilt tarafından 
daha hızlı ve kolay emilir.

Deniz kollajeninin ayrıca cilt kuruluğu gibi cilt problemlerine faydalı olduğu 
bilinmektedir ve deniz kollajeni kalıntı bırakmayan en iyi takviye gıdalardan 
biridir.

Maya fermantasyonu 
Fermente maya özütü, cildin hücresel yenilenmesine destekleyen amino 
asitler ve peptitler üretir. Fermente maya özütü, kolajen sentezini geliştirerek 
cilt yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Hiyalüronik asit
Yaşlanma süreci, hiyalüronik asitte sürekli bir azalmaya yol açar, Bu nedenle 
bu hiyalüronik asidin eklenmesi kuru cildi yatıştırmaya, ince çizgilerin ve 
kırışıklıkların görünümünü azaltmaya ve yara iyileşmesini hızlandırmaya 
yardımcı olabilir. Bu bakım serisi, üçlü güçlü hiyalüronik asit kompleksi içerir.

Eşsiz nemlendirici cilt bakım serisi, doğal içerik ve en modern 
biyoteknolojinin birleşimi. Cildin maksimum nemlenmesi ve gençleşmesi 
için deniz ve maya özleri ile 8 çeşit amino asidi birleştirir.

CELLES TIANE M&y hyDRa

•	 Cilt bariyerinin 
güçlendirilmesi.

•	 Nemi koruma.

•	 Yaşlanmaya karşı 
savunma.

•	 Kırışıklıkların 
azalmasında etkisi vardır

•	 cildin rahatlamasına 
yardımcı olur ve 
yaşlanma sürecini 
hafifletir

•	 cildin yapısını iyileştirir

•	 cildin daha derin 
katmanlarını güçlendirir.

Cilvaris, ultrasonik frekansı temel alır.

Radyo frekansı mikro akımı olarak da bilinen radyo frekansı 
(RF), yüksek frekanslı alternatif akım değişimine sahip kısa 
bir elektromanyetik dalga şeklidir.

Yüz gençleştirme için radyofrekans kullanmak, kan akışını 
artırır ve cildin derinliklerine nüfuz ederek, hasarlı dokuyu 
onararak ve daha sıkı, pürüzsüz ve canlı bir cilt için kolajen 
ve elastin üretimini uyararak hücre yenilenmesini harekete 
geçirir.

CILVARIS la BeaUTÉ seCRÈTe 
PORTaTİF CİhaZ

ÜRÜn ÖZellİkleRİ:
• 5 yoğunluk seviyesi
• Su geçirmez
• 15 dakika sonra otomatik 

„kapanma”
• Akıllı zamanlama
• Kablosuz şarj etme
• Taşınabilir

Celles Tiane cilt 
bakım serisi şunları 
içerir:
•	 M&Y Özlü Nemlendirici 

Temizleyici

•	 M&Y Özlü Hydra Petal Losyon

•	 M&Y Hydra Özü Hydra Yüz 
Serum

•	 M&Y Özülü Hydra Göz Serum

•	 M&Y Özlü Hydra Koruyucu Krem

  CİLT VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ
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ÜRÜn ÖZellİkleRİ
• Hidrojen üretiminde yüksek verim
• Yüksek saflık | absorbe etmek kolay emilim
• Küçük H2 moleküler ağırlık ve güçlü negatif 

potansiyel
• Yüksek çözünürlük | Serbest radikalleri 

uzaklaştırılması
• Hızlı elektroliz ve uzun ömürlü pil
• 2 dakikada hidrojen üretimi | Şarj Süresi 

yaklaşık 2 saat
• Yüksek kaliteli sprey başlığı
• Güçlü su spreyi | Hızlı nemlendirme
• Küçük boy ve 15 ml’lik büyük kapasite
• Tek kullanımla uzun süreli nemlendirme | Şık 

tasarım, 3 renk seçeneği
• Güvenli ve dayanıklı
• Su geçirmez | Yüksek kaliteli gövde 

malzemeleri

Hidrojen su püskürtücü, doğal suya hidrojen 
ilave etmek için elektroliz yöntemini kullanır.

Bu kompakt cihaz içinde bulunan elektrik akımı 
teknolojisi sadece iki dakika içinde hidrojen 
açısından zengin su üretir.

Hidrojen, mikroskobik boyutu özelliğiyle oldukça 
etkili bir antioksidandır.

Hidrojen açısından zengin damlacıklar ciltte hızlı 
emilerek derinlemesine nüfuz eder, onu besler, 
tazeler ve gençleştirir.

OLANSİ HİDROJEN  
sU PÜskÜRTMe ÜnİTesİ

Derin nefes almak, ciğerlerinizin oksijen’ce zengin taze havayı 
vücudunuza taşımasına yardımcı olur ve karbondioksit 
gibi atıkları ortadan kaldırır. Akciğerleriniz günde ortalama 
30.000 kez nefes alıp verir.

SPAKARE Solunum Elementi, uyumu, sakinliği ve huzuru 
sağlamak etmek için özel olarak seçilmiş, doğanın en saf 
bitki yağlarının mükemmel dengeli bir karışımına sahip 
esansiyel yağlar içerir.

İçeriğindeki uçucu yağların kas gevşetici ve yatıştırıcı 
özellikleri ve ailenin tüm günlük ihtiyaçlarına cevap veren 
pratik yapısı sayesinde doğru nefes almayı destekleyebilir.

SPAKARE sOlUnUM 
eleMenTİ

kUllaniM TalİMaTlaRi:
•	 Hidrojenli su, makyajınız için pürüzsüz ve uzun süre etkili bir 

sonuç elde etmenizi sağlar ve makyajınızı temizledikten sonra 
bile cildinizi yatıştırmaya ve serinletmeye yardımcı olur .

•	 Yorucu bir antrenmandan sonra serinleyin . Antrenman sonrası 
sizin tazelenmiş ve canlanmış görünmenizi sağlayacak olan cilt 
bakımı için, cildinize nemlilik bahşedin.

•	 Derinlemesine temizliğin etkisini artırın. Hidrojen cildin tüm 
katmanlarına hızla nüfuz eder ve iltihaplanmayı kapatarak cilde 
daha hızlı nem sağlanabilir.

sPakaRe sOlUnUM 
eleMenTinin BileşiMi, 5 
esansiyel yağDan OlUşUR:
• Nane
• Mür
• Cajeput
• Buhur
• Çam İğnesi

Aktif Uçucu Yağlar:

•	 %100 saf ve doğaldır

•	 Duyularınızı uyandırır, 
bedeninizi, zihninizi ve 
ruhunuzu canlandırır

•	 tekrar kolayca nefes alma 
yeteneğinizi geliştirir

•	 oksijen miktarını 
düzenlemeye yardımcı 
olur

  CİLT VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ



44 2021 2021 45

TIENS Orecare bitkisel diş macunu, iltihabı hafifletmek için 
luteolin, inositol, saponinler ve tanenler gibi oldukça etkili 
ve geniş bir antibakteriyel madde yelpazesi içerir. Yabani 
krizantem laktonlarının yanı sıra glikozitler, A ve B vitaminleri 
diş bakterilerini ve plakları dişlerden temizlemeye ve nefesi 
ferahlatmaya yardımcı olur. Aktif bileşenler ayrıca diş 
minesinin sertliğini iyileştirebilir ve yemeklerden sonra artan 
asitliği nötralize ederek diş çürümesi oluşumunu önleyebilir.

Diş macunu, diş minesi için güvenli olan iyi rafine edilmiş 
beyazlatıcılar içerir. TIENS Orecare Bitkisel Diş Macunu’ndaki 
doğal bitki özleri, sakinleştirici ve güçlü hemostatik özelliklere 
sahip olan ve böylece diş eti kanamasını önleyen berberin ve 
koptisine gibi alkaloidler açısından da zengindir.

TIENS OReCaRe BİTkİsel Dİş 
MaCUnU

TIENS AiRiZ hijyenik kadın pedleri, uzun 
süreli ferahlık ve tam koruma sağlayan 
kadınlara özel hijyen için yenilikçi 
bir çözümdür. AIRIZ hijyenik pedler 
patentli anyon çipi, cm3 başına yaklaşık 
6100 negatif iyon salar. Bu, hijyenik 
kadın pedlerinde bulunan en yüksek 
anyon konsantrasyonudur.

Anyonlar kokusuz, tatsız ve görünmez 
moleküllerdir. İnsan sağlığı için 
inanılmaz derecede özel bir öneme 
sahiptirler ve „havanın vitamini” olarak 
da bilinirler. Mikropları ve bakterileri 
öldürme gücüne sahiptir. Havadaki 
negatif iyon konsantrasyonu ne 
kadar yüksek olursa, mikrop miktarı 
o kadar düşük olur. Negatif iyonlar, 
vücudumuzun bağışıklık sistemini etkili 
bir şekilde güçlendirebilir ve hastalıkları 
önleyebilir.

aiRiZ hiJyenik 
PeDleR AKTIF 
OKSIJEN VE  
NEGATIF IYON ILE.

•	 Patentli anyon şeridi

•	 Patentli aktif oksijen formülü eşit şekilde 
püskürtülür , nane ve lavanta özü içerir, 
Anti-inflamatuar, antibakteriyel ve 
metabolizmayı daha iyi çalışmaya teşvik 
edici özelliğe sahiptir

•	 İnce ipek ve yumuşak pamuklu emme 
yüzeyi ile geliştirilmiş emici katmanı, 
sıvının normal hijyenik kadın pedlerinden 
üç kat daha hızlı emilmesini sağlar

•	 Saf, yumuşak, hafif, pamuklu malzeme 
ağartılmamış ve tamamen klorsuzdur

•	 %100 doğal, biyolojik olarak 
parçalanabilir ve anti alerjiktir.

aiRiZ – gÜnlÜk PeDleR
•	 AiRiZ günlük pedler 155 mm uzunluğunda ve ultra incedir.
•	 Günlük kullanım için veya regl döneminin ilk ve son günlerinde 

mükemmeldirler.
•	 Paket içerisinde 30 adet günlük ped bulunmaktadır.

aiRiZ – gÜnDÜZ PeDleRİ
•	 Gündüz kullanım için hijyenik pedler 245 mm uzunluğundadır.
•	 Gün boyu konfor sunar.
•	 Ultra incedirler, ancak nemi mükemmel şekilde emer ve tutarlar.
•	 Paket içerisinde 10 adet gündüz ped bulunmaktadır.

aiRiZ - geCe PeDleRİ
•	 Gece kullanımı için hijyenik pedler 330 mm uzunluğundadır.
•	 Süper emici, genişletilmiş, anatomik tasarım.
•	 Uyku sırasında mükemmel koruma sağlayarak huzurlu bir gece uykusu sağlar.
•	 Paket içerisinde 8 adet gece pedi bulunmaktadır.

İÇERİK: 3 paket gündüz pedi, 2 paket günlük pedi, 1 paket gece pedi

  CİLT VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ
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SAĞLIK VE  
EV ALETLERİ
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TIENS çok fonksiyonlu masaji cihazı, geleneksel Çin Tıbbı 
felsefesine göre modern biyoloj ve meridyen terapisi 
temelinde geliştirilmiştir. Biyoelektriğe göre insan vücudu 
bir elektrik iletkenidir ve biyoelektrik faaliyetler bir kişinin 
tüm yaşam döngüsünde kilit bir rol oynar. Sağlıklı bir insanda 
biyoelektrik parametreler normal seviyededir. Ancak insanlar 
hasta olduğunda, biyoelektrik parametreler genellikle değişir 
ve normalden daha yüksek bir seviyede olduğunda kan 
basıncı yükselir. Çok fonksiyonlu kafa masaj cihazı, akıllı mono-
çip yönetim sistemi aracılığıyla kan basıncını dengeleyebilen, 
lazer sağlık hizmeti ve titreşimli masaj sağlayan, entegre bir 
tedavi cihazıdır. Cihaz üzerinde monte edilmiş olan çembere 
dokunarak, çok fonksiyonlu kafa masaj cihazı, elektromanyetik 
alanın kapalı bir devresini oluşturmak için insan vücuduna 
bağlanabilir, böylece biyoelektrik ve kan basıncını ayarlar.

ÇOK FONKSİYONLU  
MasaJ CİhaZi

TIENS çok fonksiyonlu buzdola bı temizleyicisi, 
biyoteknoloji, elektronik ve mekanik ilkelerini birleştiren ve 
ozondan (O3) pratik olarak faydalanmak için akıllı tek çipli 
yönetim sistemini uygulayan, modern, küçük, taşınabilir 
ve kullanımı kolay bir cihazdır. Ozon, doğanın mükemmel 
temizleyicisidir. Ozon son derece reaktif olduğundan, 
organik maddeleri kolayca oksitler (parçalar). Ozon 
başka bir organik veya inorganik bileşikle karşılaştığında, 
bir oksijen atomu kopar, bileşiğe bağlanır ve oksitlenir 
(temizler veya arındırır). Cihaz, ozonun kendine özgü 
özelliklerini kullanır ve örneğin buzdolabı, ayakkabı 
dolapları, gardıroplar ve tuvaletlerde organik ve inorganik 
kokuları giderebilir. Ayrıca buzdolabına koyduğunuzda 
yiyeceklerin tazeliğini uzatabilir, bakterileri ve patojenik 
mantarları yok edebilir. Geleneksel hava temizleyiciler 
gibi kokuları maskelemez, kokuları yok eder. Cihazın, farklı 
uygulamalar için belirlenmiş üç ayrı kademesi vardır. Tek bir 
açma-kapama tuşu ile çalıştırılması çok kolaydır. TIENS çok 
fonksiyonlu buzdolabı temizleyicisi, elektrik prizinden ayda 
yalnızca bir kez şarj edilmesi gereken verimli ve ekonomik 
bir cihazdır.

ÇOK FONKSİYONLU  
BUZDOlaBi TeMİZleyİCİ

ANA ÖZELLİKLERİ:

•	 Ciltteki mikro 
dolaşımı arttırma

•	 Kan basıncını 
dengelemek 
için, akupunktur 
noktası uyarımı 
ile kombine 
edilmiş lazer ışığı

•	 Bağışıklığı 
güçlendirme. TIENS ÇOK FONKSİYONLU 

BUZDOLABI 
TEMIZLEYICISINI 
KULLANABILECEğINIZ 
ALANLAR:

•	  Buzdolabı

•	 Tuvalet

•	 Ayakkabı dolabı

•	 Gardırop ve giyinme 
odası

  SAĞLIK VE EV ALETLERİ
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OLANSİ dezenfektan su jeneratörü. size temiz bir ortam sunar. Şirket tarafından ev kullanımı için 
sterilizasyon çözüm konsepti olarak geliştirilen ve üretilen jeneratör, mikrobilgisayar tarafından kontrol 
edilmekte ve hammadde olarak normal tuzlu su kullanmaktadır. Verimli, geniş spektrumlu bir sodyum 
hipoklorit çözeltisini hızlı ve rahat bir şekilde yapabilir. Sodyum hipoklorit güçlü bir oksitleyicidir ve 
bakterilerin %99,9’unu ve Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis gibi birçok patojenik 
mikroorganizmayı, Candida albicans gibi bazı mantarları ve diğer patojenik virüsleri etkili bir şekilde 
öldürür. Giyim, gıda, iş, yaşam alanı ve diğer günlük dezenfeksiyon uygulamaları gibi pek çok alanda etkili 
dezenfeksiyon gerçekleştirebilir. Güvenlidir, çevre dostudur, toksik değildir ve hiçbir yan etkisi yoktur.

OLANSI DeZenFekTan sU JeneRaTÖRÜ 

1. Verilen tuz kaşığı 
ile bir kaşık tuz 
hazırlayın (30 gr)

2. 1 L suda eritin

3. Tek dokunuşla 
işlem uygulayın

EUROFINS Laboratuvarı 
tarafından test edildi. Ev 
aletleri testinde dünya 
lideri. (Lütfen sertifi kayı 
gösterin)

Nominal Voltaj ~ Frekans AC 110V ~ 60Hz or 220V ~ 50Hz
Gücü 23W
Net Ağırlık 1.3kg
Kapasite 2.5L
Ürün boyutu 188.5x188.5x308.5mm
Dezenfektan Su Elementi Sodyum Hipoklorit
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