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STIPRINIMAS

PAPILDYMAS

VALYMAS

Tradicinė kinų sveikatos samprata

Tradicinė kinų sveikatos samprata remiasi holistiniu 
požiūriu į fizinės, protinės ir emocinės savijautos 
darną, siekiant tikrosios gyvenimo kokybės.

TIENS maisto papildai sukurti tam, kad padėtų 
atkurti harmoningą organizmo pusiausvyrą. Jie 
įkūnija holistinį požiūrį į ilgalaikį sveikatingumą. Su 
sveika mityba, fiziniu aktyvumu ir pozityviu mąstymu 
derinami maisto papildai gali žymiai pagerinti savijautą 
ir gyvenimo kokybę.

Sveikatos pusiausvyra

Organizmo valymas, papildymas ir stiprinimas 
padeda pasiekti organizmo pusiausvyrą, tinkamą 
funkcionavimą ir apsaugo nuo daugelio sveikatos 
problemų.

SVEIKATOS
PUSIAUSVYROS
SVARBA
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Pagal tradicinę kinų sveikatos 
filosofiją norint užtikrinti organizmo 
pusiausvyrą, pirmiausia būtina 
pasirūpinti jo valymu. Dėl 
šiuolaikinio gyvenimo būdo, taršos, 
streso ir netinkamos mitybos 
mūsų organizme kaupiasi daug 
kenksmingų medžiagų. Jei laiku 
jų nepašalinsime, jos gali neigiamai 
paveikti mūsų kūną ir protą bei  
paskatinti vidaus organų senėjimo  
procesą. Valymas – tai toksinų pašalinimas 
iš virškinamojo trakto, kraujagyslių, 
plaučių, odos ir kitų organų tam, kad visi 
šie organai galėtų tinkamai funkcionuoti. 

1
VALYMAS

MAISTO PAPILDAI

Natūraliai egzistuojanti medžiaga chitozanas 
pasižymi gebėjimu absorbuoti ir surišti 
riebalus virškinamajame trakte. Cheminiu 
požiūriu jis panašus į celiuliozę, augalines 
skaidulas, kurios neleidžia organizmui 
pasisavinti riebalų. Be to, išbrinkdamas 
skrandyje jis padidina sotumo jausmą. 

Skrandyje chitozanas veikia kaip tirpios 
skaidulos. Plonojoje žarnoje jis suriša 
riebalus ir tulžies rūgštį, suformuodamas 
želė konsistencijos junginius, kuriuose 
riebalai tampa nevirškinami. Junginiai 
patenka į storąją žarną ir natūraliai 
pašalinami iš organizmo. Organizmas 
nesuvirškina riebalų, o sumažėjusi tulžies 
veikla taip pat netiesiogiai padeda mažinti 
riebalų pasisavinimą. Daugybė atliktų tyrimų 
įrodė, kad chitozanas gali padėti reguliuoti 
cholesterolio kiekį ir palaikyti normalų 
blogojo cholesterolio kiekį kraujyje.

TIENS „CHITOZAN“

 9Natūraliai atsirandančios tirpios skaidulos

 9Padeda palaikyti tinkamą  
cholesterolio kiekį organizme
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Vynuogių sėklų ekstraktas yra gausus 
bioflavonoidų, tokių kaip resveratrolis ir 
kvercetinas, taip pat struktūriškai sudėtingesnių 
oligomerinių proantocianidų kompleksų, 
paprastai sudarytų iš katechino junginių. 

Tikrojo vynmedžio (Vitis vinifera) sėklose esantys 
proantocianidai pasižymi plačiu antioksidaciniu 
poveikiu – natūraliai kovoja su laisvaisiais 
radikalais, kurie sukelia ląstelių senėjimą. 
Aktyvios vynuogių sudedamosios medžiagos 
padeda mažinti celiulito požymius ir patobulinti 
kūno formas.

TIENS „GRAPE EXTRACT“ 
SU VYNUOGIŲ SĖKLŲ 
EKSTRAKTU  9Bioflavonoidų šaltinis

 9Pasižymi antioksidaciniu 
poveikiu

Gaminant TIENS „Kardi Forte“ naudojami 
kriliai, kurie veisiasi švariausiuose pasaulyje 
Antarkties vandenyse ir yra vienas gryniausių 
jūrinės kilmės omega-3 šaltinių. Krilių aliejaus 
unikalumas pasireiškia tuo, kad omega riebalų 
rūgštys jungiasi su fosfolipidais, kurie formuoja 
kūno ląstelių membranų struktūrinį pagrindą. 
Mūsų organizmas atpažįsta krilių aliejų ir jį 
įsisavina.

„Kardi Forte“ gali padėti:
• Pagerinti širdies ir kraujagyslių sistemos 

veiklą.
• Užtikrinti tinkamą cholesterolio kiekį.
• Maitinti ląstelių membranas, gerinti 

smegenų veiklą ir atmintį.

TIENS „KARDI FORTE“ 
SU KRILIŲ ALIEJUMI 

Veikliosios sudedamosios dalys:
• Ginkmedžio ekstraktas padeda 

pagerinti smegenų kraujotaką ir veiklą, 
atmintį bei pažinimo funkciją.

• Astaksantinas – raudonasis pigmentas, 
esantis kriliuose – tai stiprus 
antioksidantas, padedantis organizmui 
kovoti su laisvaisiais radikalais. 

• Geležis, cinkas ir jodas padeda 
užtikrinti širdies, smegenų ir kaulų 
sveikatą.

 9Švariausias 
omega-3 riebalų 
rūgščių šaltinis
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TIENS ARBATA  
„LIPID METABOLIC  
MANAGEMENT“

Ši arbata – tai gaivinamasis vaistažolių mišinys, 
kurio sudėtyje yra penkiaskiautės driekės, Kinijoje 
ištisus šimtmečius laikomos stebuklinga žolele ir 
vadinamos pietų ženšeniu. Sakoma, kad ją vartojo 
pirmasis Čin dinastijos imperatorius Čin Ši Huango 
energijai ir imunitetui stiprinti.

Penkiaskiautėje driekėje gausu žmogaus organizmui 
reikalingų aminorūgščių, vitaminų ir mineralų, 
įskaitant kalcį, geležį, magnį, fosforą, kalį, seleną, 
cinką ir daugelį kitų. Mokslininkai nustatė, kad 
penkiaskiautės driekės sudėtyje yra adaptogeno, 
kuris yra panašus į ženšenio adaptogeną. Jame 
gausu veikliųjų medžiagų saponinų. Tai gali padėti 
atgauti energiją bei palaikyti natūralią apsauginę 
organizmo sistemą – imunitetą.

 9Vaistažolių derinys organizmo 
gyvybingumui

 9Sudėtyje yra penkiaskiautės  
driekės

TIENS „VITALITY SOFTGELS“  
SU KVIEČIŲ ŽELMENŲ ALIEJUMI
Šių kapsulių sudėtyje yra unikalių sudedamųjų dalių, tokių kaip 
kviečių gemalų aliejus, lecitinas ir beta karotenas. Kviečių gemalų 
aliejuje yra gausu nesočiųjų linolo ir linoleno riebalų rūgščių, kurios 
pasižymi naudingomis savybėmis, pavyzdžiui, padeda palaikyti 
tinkamą cholesterolio kiekį. 

Pagrindinė riebalų rūgštis – alfa linoleno rūgštis – prisideda prie 
smegenų ir nervų audinių vystymosi. Dėl šios priežasties alfa 
linoleno rūgštis kartu su linolo rūgštimi yra reikalinga normaliam 
vaikų augimui ir vystymuisi. 

Lecitinas – tai medžiaga, priklausanti fosfolipidų grupei, randama 
kiekvienoje žmogaus organizmo ląstelėje, daugiausia ląstelių 
membranoje, kur ir dalyvauja daugelyje svarbių biologinių procesų.

Beta karotenas, kuris kaip provitaminas A organizme  yra 
paverčiamas į vitaminą A, padeda palaikyti normalų regėjimą ir 
normalią odos būklę.

 9Omega-3 ir 
omega-6 riebalų 
rūgščių šaltinis

 9Vitaminas A 
padeda palaikyti 
normalų regėjimą 
ir normalią odos 
būklę
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TIENS  
„CELL REJUVENATION“

Produkto sudėtyje yra morkų miltelių, penkiaskiautės driekės 
(Gynostemma pentaphyllum), žaliosios arbatos ekstraktų ir 
vitamino C. Šie ingredientai, sinergiškai sąveikaudami, gali 
padėti apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso ir palaikyti 
normalią imuninės sistemos veiklą.

Penkiaskiautė driekė, tradicinėje kinų medicinoje žinoma 
kaip Jiaogulan, tradiciškai buvo vartojama kalnuotuose pietų 
Kinijos regionuose kaip žolelių arbata ir natūralus vaistas. 
Tai vertingas augalas, turintis adaptogeninių, maistinių ir 
antioksidacinių savybių, tradiciškai vartotas siekiant padėti 
organizmui užtikrinti optimalią homeostazę. Guidžou 
provincijos gyventojai, pietų Kinijoje garsėjantys neįprastu 
ilgaamžiškumu, reguliariai vartoja penkiaskiautę driekę 
ir ją apibūdina kaip „nemirtingumo žolelę“. Vitaminas C 
padeda užtikrinti tinkamą organizmo imuninės sistemos 
veiklą ir sumažinti nuovargį.

 9Padeda padidinti 
organizmo atsparumą, 
ypač jaučiant nuovargį

 9Palaiko natūralias 
apsaugines organizmo 
funkcijas

TIENS „GARLIC OIL“  
SU ČESNAKŲ ALIEJUMI 

Prieš atsirandant šiuolaikinei medicinai mūsų protėviai 
pasikliovė gamtos ištekliais sveikatai palaikyti. 
Česnakas, vienas iš populiariausių tradicinių vaistinių 
preparatų, iki šiol visame pasaulyje yra žinomas 
dėl savo neįtikėtino gebėjimo sustiprinti imuninę 
sistemą. Senovėje česnakas buvo ypač vertinamas dėl 
antibakterinių savybių. Šiuolaikiniai moksliniai tyrimai 
ne tik patvirtino česnakų bakteriostatinį poveikį, bet 
ir atskleidė daugybę kitų naujų savybių. Svarbiausia 
iš jų yra visapusiškas kraujotakos gerinimas. TIENS 
česnakų aliejus pasižymi visomis šiomis savybėmis ir 
yra bekvapis.

 9Teigiamai veikia  
kraujagyslių būklę

 9Padeda palaikyti normalią 
kvėpavimo sistemos veiklą
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Papildymas – tai subalansuota 
mityba ir harmoningos organų 
veiklos palaikymas. Po valymo 
rekomenduojama vartoti 
maisto papildus, kurie padeda 
reguliuoti mūsų organizmo 
sistemas. Jei visi organai dirbs 
tinkamai ir sąveikaus vieni su 
kitais, organizmas pats galės 
apsiginti nuo ligų ir ankstyvo 
senėjimo.

MAISTO PAPILDAI 

2
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TIENS „CORDYCEPS“

Kinų medicinoje grybų šeimai priklausantis 
kininis kordicepsas (Cordyceps sinensis) 
naudojamas jau daugelį metų dėl jo 
adaptogeninių savybių. Naujausi moksliniai 
tyrimai įrodė, kad kordicepsas palaiko natūralų 
organizmo atsparumą, taip pat bendras 
organizmo funkcijas ir gerą savijautą.

Šio poveikio mechanizmą pirmiausia 
paaiškina kordicepse esantis didelis 
polisacharidų kiekis bei energijos perdavimu 
pasižyminčios medžiagos – kordicepinas 
ir adenozinas. Teigiama, kad kordicepsas 
padeda padidinti fizinę ištvermę.

 9Cordyceps sinensis vadinamas 
stebuklinguoju grybu 

 9Pasižymi antivirusinėmis ir 
antibakterinėmis savybėmis

TIENS SIRUPAS „FOS“

TIENS sirupas „FOS“, natūralus prebiotikų preparatas, 
yra koncentruotas nekaloringų ir nevirškinamų 
angliavandenių, fruktooligosacharidų (FOS), šaltinis, 
nedarantis poveikio cukraus kiekiui kraujyje.  
Fruktooligosacharidų yra įvairių vaisių, daržovių ir grūdų 
sudėtyje.

Suvartoti fruktooligosacharidai nėra suvirškinami, jie 
patenka į storąją žarną, kur kaip „balastinės medžiagos“ 
palaiko mikroflorą gaubtinėje žarnoje ir virškinamajame 
trakte bei žarnyne. Tai yra labai svarbu, nes žarnyno floros 
pusiausvyra yra sveikos virškinimo sistemos pagrindas.

TIENS sirupas „FOS“ yra tirpių maistinių skaidulų šaltinis. 
Vietoj cukraus, kuris didina gliukozės kiekį kraujyje ir 
sukelia nutukimą, maistą bei gėrimus galima saldinti 
sirupu „FOS“. Šį sirupą taip pat patartina rinktis vietoj 
dirbtinių saldiklių.

 9Tirpių maistinių skaidulų šaltinis, 
padedantis palaikyti žarnyno 
floros pusiausvyrą.
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TIENS „SPIRULINA“

Spirulina yra maisto papildas, pasižymintis plačiu poveikiu. Jame gausu vertingų 
baltymų, vitaminų, mineralų ir kitų medžiagų, būtinų žmogaus organizmui. Būtent 
dėl to Jungtinių Tautų pasaulinėje maisto konferencijoje 1974 metais spirulina 
buvo paskelbta geriausiu ateities maistu ir pavadinta XXI a. supermaistu. 

Melsvadumblis spirulina – vienas seniausių jūros augalų pasaulyje. Jos sudėtyje 
esantis maistingųjų medžiagų derinys padeda palaikyti gerą savijautą. Joje yra 
įspūdingas kiekis visų augalinių baltymų (60 %) bei veiksmingas svarbių vitaminų 
ir mineralų (geležies, vitamino E, cinko, B grupės vitaminų, vario, kalcio ir magnio) 
derinys. Be to, spirulina yra natūralių antioksidantų, tokių kaip beta karotenas ir 
gama linoleno rūgštis, šaltinis.

 9Supermaistas

 9Maisto papildas, 
tinkantis veganams 
ir vegetarams

TIENS KONCENTRUOTOS DATULIŲ SULTYS

TIENS koncentruotos datulių sultys – tai aukščiausios kokybės 
ekstraktas, gautas iš kininių datulių. Paprastųjų zizifų, dar 
vadinamų kininėmis datulėmis, sudėtyje gausu maistinių 
medžiagų ir vitaminų, todėl tradicinėje kinų medicinoje 
jos buvo naudojamos blužnies ir skrandžio veiklai gerinti.  
Dėl didelio kiekio vitamino C, kuris veikia kaip antioksidantas, 
kininės datulės dar yra vadinamos natūraliu vitaminu C.  
Šiose datulėse yra 70–80 kartų daugiau vitamino C nei 
obuoliuose. Didelis kiekis B grupės vitaminų atlieka svarbų 

vaidmenį stiprinant medžiagų apykaitą, mažinant nuovargį, 
gerinant natūralias organizmo apsaugines funkcijas ir 
nervinės sistemos veiklą. Kininės datulės yra puikus geležies, 
kalio, magnio ir kalcio šaltinis. Jų sudėtyje yra 18 iš 24 amino 
rūgščių, būtinų tinkamam organizmo funkcionavimui. 
Pats naudingiausias kininių datulių sulčių komponentas 
yra ciklinis adenozino monofosfatas (cAMP). Šis junginys 
pagerina tarpląstelinius signalus, kurie stimuliuoja impulsus 
ląstelių viduje ir sustiprina nervinių impulsų perdavimą.

 9Gausu vitamino C

 9Padeda užtikrinti tinkamą 
nervinės sistemos veiklą
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 9Sudėtyje yra maistinių skaidulų: inulino, obuolių 
pektino ir celiuliozės, taip pat linų sėmenų, 
anyžiaus bei gerųjų bakterijų: Bifidobacterium  
ir Lactobacillus acidophilus

TIENS „DIGEST“ 
VIRŠKINIMO SISTEMAI PALAIKYTI 

Pasak tradicinės kinų medicinos, virškinimo sistema yra atsakinga už 
viso organizmo sveikatą. Dėl prastų mitybos įpročių ir pernelyg didelio 
streso patiriame įvairaus pobūdžio skrandžio ir žarnyno negalavimus, 
todėl TIENS sukūrė „Digest“ – maisto papildus, kurie padeda natūraliai 
palaikyti tinkamą virškinimo sistemos veiklą. 

Šiuose maisto papilduose yra gerųjų bakterijų, tokių kaip Lactobacillus 
acidophilus ir Bifidobacterium, taip pat inulino, anyžių, linų sėmenų ir 
obuolių pektinų. Obuolių pektinai – vandenyje tirpios maistinės skaidulos, 
kurios, sumaišytos su vandeniu, išbrinksta skrandyje, sudarydamos želės 
pavidalo masę. 6 g pektinų gali padėti palaikyti tinkamą gliukozės kiekį 
kraujyje, o 10 g pektinų, suvartotų su maistu, padeda sumažinti gliukozės 
kiekio padidėjimą kraujyje pavalgius. Inulinas padeda palaikyti žarnyno 
veiklą ir normalią tuštinimosi funkciją. Linų sėmenys padeda palengvinti 
virškinimą. Jie palaiko žarnyno veiklą ir skatina peristaltiką bei reguliarų 
tuštinimąsi. Panašus poveikis priskiriamas anyžiaus vaisiui, kuris padeda 
užtikrinti tinkamą virškinimo sistemos veiklą.

TIENS „KANGLI“ 
SU FITOESTROGENAIS

Šis sojų pagrindu sukurtas maisto papildas yra skirtas 
moterims. Azijos moterys turi tvirtesnius kaulus, 
rečiau kenčia nuo osteoporozės, krūties vėžio, širdies 
ligų ir apskritai išlaiko puikią sveikatos formą, nes 
vartoja sojų pupeles, kuriose yra natūralių augalinių 
estrogenų. Sojų veiklioji medžiaga izoflavonai pasižymi 
nestipriu estrogeniniu poveikiu, nes savo struktūra 
primena hormoną estrogeną. Patekę į organizmą, sojų 
izoflavonai atkartoja estrogenų veikimą. Pagrindinė 
„Kangli“ sudedamoji medžiaga – iš sojų išskirti 
izoflavonai – yra papildyti stipriais antioksidantais: 
vitaminu C (kovoja su laisvaisiais radikalais, stimuliuoja 
naujo kolageno gamybą bei padeda palaikyti normalią 
imuninės sistemos veiklą) ir vitaminu E (padeda 
apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos). 

 9Sojų izoflavonai priklauso 
augalinės kilmės fitoestrogenams, 
kurie pasižymi estrogeniniu 
poveikiu
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TIENS „SLEEPING DUO“  
MIEGO KOKYBEI GERINTI 

Kad palaikytume tinkamą fizinę ir psichinę būklę, turime miegoti 
ne mažiau nei 8 valandas per parą. Tradicinės kinų medicinos 
žinovai rekomenduoja miegoti 10 valandų: nuo 9 valandos 
vakaro iki 7 valandos ryto. Miego metu mūsų organizmas šalina 
toksinus, atstato smegenų ląsteles ir odos audinius bei išskiria 
svarbius hormonus. Net ir trumpas nemigos laikotarpis gali sukelti 
nuovargį, galvos skausmus, dirglumą, virškinamojo trakto veiklos 
bei dėmesio koncentracijos sutrikimus. Kai tokios aplinkybės, 
kaip žmogaus amžius, emocinė būsena ir kiti veiksniai, trukdo 
mėgautis kokybišku miegu, TIENS siūlo inovatyvias augalinio 
pobūdžio dvisluoksnes tabletes. 

 9Padeda palaikyti 
natūralų miegą

Melatoninas padeda sutrumpinti laiką iki 
užmigimo, o valerijonas – palaikyti natūralų 
miegą. Geltonžiedė ešolcija ir pasiflora padeda 
atsipalaiduoti ir pagerinti miego kokybę, o 
vitaminai B3 ir B6 – palaikyti normalią nervų 
sistemos veiklą. Šis maisto papildas nesukelia 
pripratimo net ir vartojant ilgą laiką.

22 23

PAPILDYMASPAPILDYMAS



TIENS 
„PROPOLIS“

TIENS maisto papildas „Propolis“ pasižymi plačiu biologinių savybių 
spektru. Bičių pikis (propolis) – tai įvairios augalinės dervos, kurias 
bitės surenka iš tam tikrų augalų pumpurų ir panaudoja įvairioms 
avilio dalims uždengti bei apsaugoti nuo bakterijų, erkių, grybų ir 
vabzdžių. Žmonės bičių pikį vertino nuo senų laikų – egiptiečiai, 
graikai ir asirai jį naudojo žaizdoms gydyti, imuninei sistemai 
stiprinti ir virškinamojo trakto negalavimams mažinti. Bičių pikio 
sudėtyje yra daugybė cheminių junginių: eterinių aliejų, baltymų, 
vario, silicio, mangano, magnio, cinko bei B, E, H ir P grupių 
vitaminų. 

Vaistinės dirvuolės (Agrimonia eupatoria), kuri liaudies medicinoje 
plačiai naudojama šimtus metų, sudėtyje yra flavonoidų, taninų, 
eterinių aliejų bei vitamino K. Šiuolaikiniai moksliniai tyrimai įrodė, 
kad šio augalo tinktūros padeda palaikyti natūralią organizmo 
apsauginę funkciją. Vitaminas C padeda saugoti ląsteles nuo 
oksidacinės pažaidos, palaikyti tinkamą imuninės sistemos bei 
nervų sistemos veiklą ir sumažinti nuovargį. 

 9Antibakterinis  
ir regeneruojamasis poveikis

 9Kavos ekstraktas su kordicepsu

TIENS GĖRIMAS 
„CORDYCAFÉ“

TIENS „CordyCafé“ – tai puikaus skonio gėrimas, kurio 
sudėtyje yra iš kruopščiai atrinktų ir šviežiai sumaltų 
kavos pupelių Arabica išgauto kavos ekstrakto. Kaip 
žinia, kavos skonis ir aromatas turi stebuklingą galią 
pažadinti ir suaktyvinti mintis bei pojūčius. Tapkite 
žinovu ir įvertinkite šviežią, sodrų ir aromatingą TIENS 
kavos gėrimą „CordyCafé“, papildytą veiksmingu 
adaptogenu – „stebuklinguoju grybu“ Cordyceps 
sinensis. Tradicinė kinų medicina nuo seno vertina 
natūralias kordicepso savybes. Jis gali ne tik padidinti 
natūralią organizmo apsaugą, bet ir suaktyvinti 
organizmo funkcijas bei pagerinti bendrą savijautą. 
TIENS gėrimo „CordyCafé“ sudėtyje yra tik aukščiausios 
rūšies kordicepso micelių miltelių, kuriuos „Tiens 
Group“ apdoroja naudodama pažangias technologijas, 
leidžiančias išsaugoti natūralias savybes. Kita šio 
produkto sudedamoji dalis – kalcis – padeda užtikrinti 
ne tik kaulų ir dantų priežiūrą, tinkamą virškinimo 
fermentų ir raumenų veiklą, bet ir energijos apykaitą. 
O tai padeda išlaikyti subalansuotą energijos lygį visos 
dienos metu.
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 9Prevencinė 
sąnarių apsauga

TIENS „FLEXI“ 
SĄNARIŲ LANKSTUMUI GERINTI

Sąnariai – tai kaulus jungianti jungtis, leidžianti jiems judėti. Tinkamą sąnarių 
veiklą užtikrina sveika sąnarių kremzlė, sąnarių skystis ir tinkamas raumenų 
bei sausgyslių sutvirtinimas. Sąnarių kremzlės atlieka svarbų vaidmenį, o 
sutrikusi jų veikla gali paskatinti reumatines ligas. Bėgant metams sąnarių 
kremzlė susidėvi, todėl sąnariai praranda savo funkcionalumą. Sąnarių būklei 
turi įtakos ne tik senėjimo procesas, bet ir gyvenimo būdas. Visada patariama 
sportuoti, tačiau kai kurios sporto rūšys ir per didelis fizinis krūvis gali sąnarius 
pernelyg apkrauti. 

TIENS tabletėse „Flexi“ yra tokių veikliųjų sudedamųjų dalių kaip gliukozaminas, 
chondroitinas, hialurono rūgštis bei tradicinėje kinų medicinoje naudojamos 
augalinės medžiagos: migdoliniai pievagrybiai, gulsčiasis inkaruotis, dar 
vadinamas velnio letena, ir ciberžolė. Šis derinys gali padėti sustiprinti jūsų 
sąnarius ir sumažinti uždegimą.

TIENS „VISION“ 
REGĖJIMUI GERINTI

Sveikos akys nereikalauja ypatingo dėmesio, 
nes jos pačios puikiai valosi, drėkinasi ir 
atsinaujina. Vis dėlto dažnai akims tenka 
krūvis, viršijantis jų galimybių ribas. Tuomet 
akys parausta, sausėja arba ima ašaroti. Visa 
tai gali sukelti ne tik diskomfortą, bet ir rimtų 
ligų. TIENS „Vision“ sudėtyje yra vitaminų (E, 
B2 ir beta karoteno), mineralų (seleno, cinko, 
vario), stiprių antioksidantų (dygliuotojo 
ožerškio ir mėlynių uogų) ir vaistažolių 
(didžiųjų serenčių ekstrakto), – šis derinys 
teigiamai veikia akis.

Svarbiausioji sudėtinė dalis – dygliuotojo 
ožerškio uogos (ang. goji), kurios buvo 
naudojamos tradicinėje kinų medicinoje 
tūkstančius metų. Kinai tiki, kad ši 
nepaprasta uoga suteikia ilgaamžiškumo. 
Ji garsėja jauninamosiomis savybėmis, taip 
pat padeda stiprinti imunitetą bei regėjimą. 
Pasak tradicinės kinų medicinos, dygliuotojo 
ožerškio uogos teigiamai veikia kepenis ir 
inkstus.

 9Padeda apsaugoti 
akis ir stiprinti 
regėjimą
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TIENS KOKTEILIAI „NUTRI-SHAPE“ 
ŠOKOLADO IR BRAŠKIŲ 
SKONIO

„Nutri-Shape“ kokteilyje yra kasdienių 
organizmui būtinų maistinių 
medžiagų, tokių kaip augaliniai 
baltymai, vitaminai ir mineralai. 
Norėdami išlaikyti optimalų svorį, 
vieną kartą per dieną įprastą valgymą 
pakeiskite viena porcija (35 g) TIENS 
„Nutri-Shape“ kokteilio, o du kartus 
per dieną mėgaukitės įprastu maistu.

• tik 216 kalorijų vienoje porcijoje

• tinka vegetarams ir veganams

• šokolado skonio kokteilis papildytas 
tikrinio blizgučio (reishi grybo) 
ekstraktu, o braškių skonio – 
dygliuotojo ožerškio (goji) uogų 
ekstraktu. Abiejų kokteilių sudėtyje 
tik natūralios kvapiosios medžiagos: 
kakavos pupelių ir braškių milteliai 
bei tokie aktyvūs augaliniai 
ingredientai kaip koncentruotų 

ananasų sulčių milteliai ir papajos 
vaisių ekstraktas

• didelis kiekis augalinių baltymų, 
kurie padeda užtikrinti raumenų 
masės didėjimą

• didelis kiekis maistinių skaidulų su 
tirpiais fruktooligosacharidais ir 
inulinu

• sudėtyje esantys riboflavinas, 
niacinas, pantoteno rūgštis, 
vitaminai B6, B12, C, geležis bei 
magnis padeda palaikyti normalią 
medžiagų apykaitą ir mažinti 
nuovargį

• riboflavinas, vitaminai C, E, varis, 
manganas, cinkas ir selenas padeda 
apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio 
streso

• skanus ir sveikas maisto pakaitalas
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Po valymo ir papildymo 
rekomenduojama vartoti 
maisto papildus, kurie padeda 
stiprinti organizmo imuninę 
sistemą ir skatinti savaiminio 
pasveikimo galias.

TIENS „SUPER CALCIUM“ VAIKAMS

Tai maisto papildas, skirtas augančio vaiko organizmo 
poreikiams tenkinti. Jo sudėtyje yra gerai pasisavinamo 
organinio kalcio, kurio kasdienė dozė sudaro 45 % jaunam 
organizmui būtinos paros normos.

Vaikystėje ir paauglystėje organizmas intensyviai auga ir 
gaunamą kalcį panaudoja kaulams formuoti. Šis procesas 
paprastai vyksta iki paauglystės pabaigos. Kai organizmas 
nustoja augti, kauluose esančio kalcio kiekis pradeda 
mažėti. Mums senstant, jis ir toliau mažėja. Būtent todėl 
vaikams ir paaugliams labai svarbu gauti tinkamą kiekį gerai 
pasisavinamo kalcio.

TIENS miltelių vaikams „Super Calcium“ sudėtyje taip 
pat yra vitamino D, kuris padeda tinkamai 
pasisavinti kalcį ir fosforą. Didesnio kiekio kalcio 
reikia vaikų, paauglių ir pagyvenusių žmonių 
organizmui.

 9Elementas būtinas 
kiekvienam organizmui

 9Būtinas vaikų kaulams  
ir dantims
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Šiame maisto papilde gausu gerai pasisavinamo organinio kalcio, lecitino, 
taurino, B grupės vitaminų, vitamino C bei folio rūgšties. Kalcis užtikrina 
impulsų perdavimą nervuose, sklandžią raumenų veiklą ir kartu su 
vitaminais B1 ir B12 palaiko tinkamą energijos apykaitą. Vitaminai C, B1 ir 
B12 užtikrina sklandžią nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją.

Lecitine (fosfatidilcholine) yra cholino – vieno iš svarbiausių ląstelių 
membranos fosfolipidinės dalies komponentų. Cholinas užtikrina 
normalią lipidų apykaitą ir kepenų funkciją. Iš lecitino organizmas gamina 
acetilcholiną – nervinius impulsus perduodančią medžiagą, kuri užtikrina 
signalų perdavimą tarp ląstelių. 

Šį maisto papildą rekomenduojama vartoti jaučiant nuovargį, esant 
išsiblaškymui ar padidėjus fizinės ir protinės veiklos krūviui. 

TIENS 
„SUPER CALCIUM“ SU LECITINU

 9Padeda užtikrinti tinkamą  
energijos apykaitą

 9Padeda sumažinti nuovargį

Šiame maisto papilde yra gausu gerai pasisavinamo organinio 
kalcio, vitaminų C ir A. Kalcis yra būtinas tinkamam kaulų 
bei dantų formavimuisi. Jis taip pat padeda palaikyti tinkamą 
virškinimo fermentų veiklą. Kartu su vitaminu D kalcis yra labai 
svarbus normaliai raumenų veiklai ir energijos gamybai, atliekant 
fizinę ir protinę veiklą. Kalcio ir vitamino C derinys padeda palaikyti 
normalią psichologinę ir pažinimo funkciją.

TIENS 
„SUPER CALCIUM“

 9Padeda palaikyti  
pažinimo funkciją

 9Būtinas sveikiems kaulams  
ir dantims
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TIENS „FIZZY“

Tai itin veiksmingos, šnypščiosios, lengvai naudojamos magnio tabletės, 
palaikančios nervų sistemos veiklą ir mažinančios nuovargį. Ši unikali ir 
novatoriška formulė iš trijų lengvai įsisavinamų magnio formų (magnio 
karbonatas, magnio oksidas ir saldžiųjų bazilikų ekstraktas) padeda skatinti 
medžiagų apykaitą. Be to, magnis padeda užtikrinti normalią energijos apykaitą, 
raumenų funkciją ir kaulų bei dantų priežiūrą.

TIENS „ZINC“

Cinkas – gyvybiškai svarbus mikroelementas, kuriam 
tenka pagrindinis vaidmuo užtikrinti natūralų 
organizmo atsparumą. Jis taip pat būtinas organizmo 
augimo ir energijos gamybos procesams. Kadangi 
organizmas nekaupia cinko, vartodami TIENS kapsules 
su cinku, padėsite organizmui palaikyti reikiamą cinko 
kiekį. 

Tradicinėje medicinoje cinkas yra laikomas grožio 
mikroelementu: jis padeda užtikrinti sveiką odos, 
plaukų ir nagų būklę. Be to, teigiamai veikia 
vaisingumą bei reprodukcinės sistemos funkciją. 

Cinkas padeda pagerinti  skonio receptorių ir regėjimo 
funkcijas. Taip pat prisideda prie ląstelių dauginimosi, 
DNR formavimosi ir baltymų sintezės procesų. Jis 
pasižymi antioksidacinėmis savybėmis bei padeda 
palaikyti imuninę sistemą.

 9Stipresnė 
imuninė 
sistema

 9Graži oda, 
plaukai ir nagai

 9Natūralus 
magnis

 9Padeda 
užtikrinti 
tinkamą nervų 
sistemos ir 
raumenų veiklą
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TIENS „BEAUTY DUO“ 
SU NAKVIŠŲ ALIEJUMI 

 9Sudedamosios 
dalys padeda 
gerinti odos ir 
plaukų būklę

 9Padeda 
detoksikuoti 
organizmą

TIENS „Beauty Duo“ – tai kinų žolininkystės, 
mokslo, unikalios praktinės patirties ir patentuotų 
technologijų sintezė. Grožio vitaminai bei mineralai: 
vitaminas C, biotinas, cinkas ir varis padeda užtikrinti 
normalią odos ir plaukų apsaugą. Cinkas padeda 
užtikrinti normalų vaisingumą ir reprodukciją, 
o vitaminas B6 – hormonų aktyvumą. Žaliosios 
arbatos katechinai, vitaminai C ir E, cinkas ir varis 
apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso. Pagrindinė 
„Beauty Duo“ sudedamoji dalis – nakviša yra 
vertinama dėl joje esančio aliejaus, kuriame gausu 
gama linoleno rūgšties (GLA), priklausančios 
omega-6 riebalų rūgščių grupei. Didelį kiekį gama 
linoleno rūgšties turintis nakvišų aliejus padeda 
mažinti odos uždegimą: aknę ir egzemą. 

„Beauty Duo“ sudėtyje taip pat yra chlorelės – tai 
žaliadumblis, pasižymintis dideliu maistingumu 
ir dėl to vadinamas supermaistu. Chlorelė gali 
padėti organizmui detoksikuotis, pašalindama iš 
organizmo sunkiuosius metalus ir kenksmingus 
junginius. Šios mažos žalios ląstelės aprūpina 
organizmą antioksidantais ir maistinėmis 
medžiagomis, suteikia energijos ir padeda stiprinti 
imuninę sistemą.

TIENS 
„SUPER CALCIUM“ 
(PATOBULINTA FORMULĖ)

Kalcis yra vienas iš būtiniausių mineralų mūsų organizmui. 
Tai statybinė kaulų ir dantų medžiaga, padedanti išsaugoti 
kaulų masę bei lėtinti kaulų tankio mažėjimą. Naujoji 
TIENS kalcio formulė yra papildyta vitaminais K2 bei D3, 
todėl kalcis lengviau pasisavinamas.

Vitaminas K2 padeda pagerinti kaulų mineralinį tankį ir 
pernešti kalcį į kaulus. Jis taip pat padeda reguliuoti kalcio 
kiekį kraujyje ir palaikyti arterijų elastingumą.

Vitaminas D3 yra būtinas sveikų kaulų formavimuisi ir 
palaikymui. Jis padeda organizmui įsisavinti kalcį ir fosforą, 
tokiu būdu užtikrindamas tinkamą kalcio kiekį kraujyje.

Vitaminas D taip pat padeda užtikrinti tinkamą raumenų 
veiklą.

 9Vitaminai K2 ir D3 
padeda užtikrinti 
geresnį kalcio 
pasisavinimą
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TIENS „Tea Tree Oil“:

• asmens higienos priemonės „Tea Tree Oil“ su 
arbatmedžio aliejumi: rankų kremas, šampūnas 
ir dušo želė

Arbatmedžio aliejus gali padėti:

• gydyti spuogus, nes pasižymi uždegimo 
slopinamuoju ir antimikrobiniu poveikiu

• nuraminti paraudimą, patinimą ir uždegimą

• sumažinti nuo spuogų likusias žymes ir suteikti 
odai švelnumo

Alijošiaus sultys dali padėti:

• gydyti tokias odos ligas kaip psoriazė ir aknė

• nuraminti odą

• sumažinti niežulį ir uždegimą

TIENS KOSMETIKA 
SU ARBATMEDŽIO ALIEJUMI 
„TEA TREE OIL“

ODOS IR KŪNO 
PRIEŽIŪRA

 9Be natrio laurilsulfato 
(SLS ir SLES)

 9Be parabenų

ODOS IR KŪNO PRIEŽIŪRA

38 39

ODOS IR KŪNO PRIEŽIŪRA



Šios pastos sudėtyje esantis platus spektras veiksmingų antibakterinių 
elementų, tokių kaip luteolinas, inozitolis, saponinai ir taninai, padeda 
mažinti uždegimą. Laukinės chrizantemos laktonai, gliukozidai, 
vitaminai A ir B padeda pašalinti bakterijas ir atgaivinti burnos kvapą. 
Dantų pastos sudėtyje esančios aktyviosios sudedamosios dalys taip pat 
gali pagerinti danties emalio kietumą ir neutralizuoti po valgio padidėjusį 
rūgštingumą, o tai apsaugo nuo dantų ėduonies susidarymo. Sudėtyje 
yra ir švelnaus poveikio dantų emaliui nekenkiančios balinamosios 
medžiagos. 

TIENS dantų pastoje „Orecare Herbal“ esančiuose augaliniuose 
ekstraktuose gausu alkaloidų, pavyzdžiui berberino ir koptizino, kurie 
pasižymi raminamosiomis ir hemostazinėmis savybėmis, todėl padeda 
apsaugoti dantenas nuo kraujavimo. 

TIENS DANTŲ PASTA 
„ORECARE HERBAL“

TIENS „Gold“ – tai itin moteriškas aromatas, kuriame 
paprastumas dera su subtilumu ir išskirtinumu. Jo 
sudedamosios dalys papildo viena kitą, sudarydamos 
akordą, kuriame visi kvapai atsiskleidžia vienodu 
intensyvumu. Slyvų ir gervuogių dvelksmas suteikia 
švelnumo įspūdį.

TIENS „Silver“– medienos aromato kvapusis vanduo 
skirtas ne tik stipriam ir savimi pasitikinčiam vyrui. 
Tinka kiekvienam, norinčiam dvelkti subtilia elegancija, 
kurią sukuria smilkalų, kedrų ir rožinių pipirų aromatai.

TIENS 
KVAPIEJI VANDENYS 
„GOLD“ IR „SILVER“

ODOS IR KŪNO PRIEŽIŪRA
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TIENS 
SVEIKATINIMO 

PRIETAISAI
Higieniniai įklotai „AiRiZ“:

• puikiai sugeria drėgmę ir suteikia švaros jausmą

• pašalina nemalonų kvapą

• padeda sumažinti bakterijų dauginimąsi

• padeda sumažinti įtampą ir nuovargį

• nesukelia alergijos

• kiekvienoje pakuotėje yra savipatikros testas

TIENS HIGIENINIAI ĮKLOTAI

SU AKTYVIUOJU DEGUONIMI IR ANIJONAIS

DIENINIAI, NAKTINIAI IR KASDIENIAI ĮKLOTAI SU 
MEDVILNE

 9 Inovatyvūs įklotai su 
aktyviuoju deguonimi ir 
anijonais

SVEIKATINIMO PRIETAISAI
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TIENS pagalvė „Health Pillow“ yra sukurta 
remiantis tradicine kinų medicina taip, kad 
jos forma suteiktų idealią atramą stuburo 
kaklo sričiai. Ji yra pagaminta  iš lengvos ir 
elastingos medvilnės pluošto, kuris padeda 
išlaikyti tinkamą pagalvės formą. 

Ši pagalvė užtikrina tvirtą kaklo atramą, 
leidžia sumažinti kaklo slankstelių apkrovą 
ir apsaugo gravitacijos sukeltą kaklo įtampą 
miego metu. 

Veikiant magnetiniam laukui, infraraudonųjų 
spindulių šviesai ir neigiamiems jonams, 
pagalvė palaiko tinkamą organizmo ląstelių 
veiklą ir pagerina jų prisotinimą deguonimi. 

Miegojimas ant šios pagalvės gali padėti 
subalansuoti biologinį magnetinį žmogaus 
kūno lauką, sumažinti nuovargį, pailginti 
miego trukmę ir pagerinti jo kokybę.

TIENS PAGALVĖ 
„HEALTH PILLOW“

Gydomosios magnetų galios buvo žinomos jau senovės Egipte, Graikijoje 
ir Kinijoje. Kleopatra juos naudojo, kad išsaugotų jaunystę, o kinų 
medicinoje jie vadinti gyvybės akmenimis. 

Šiandien žinome, kad visi gyvi organizmai yra apsupti ir veikiami 
magnetinio lauko ir jo svyravimų. Vadinasi, kintantis magnetinis laukas 
gali daryti reikšmingą poveikį mūsų savijautai. 

Šias žinias TIENS panaudojo kurdama „Ti-Energy“ apyrankes, kurios yra 
nepaprastos tuo, kad žmogaus organizme gali subalansuoti magnetinį 
lauką bei teigiamus ir neigiamus jonus. Jos gali labai veiksmingai 
padėti sumažinti fizinius skausmus, skatinti kraujotaką ir apsaugoti nuo 
spinduliavimo iš aplinkos.

1

2

3

TIENS APYRANKĖS 
„TI-ENERGY“

1.  Balta apyrankė moterims 
„Magic White”

2.  Juoda apyrankė vyrams 
„Crystal Black”

3.  Juoda apyrankė vyrams 
„Elegant Black”

SVEIKATINIMO PRIETAISAI
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TIENS antklodė „Health Blanket“ buvo sukurta panaudojus 5 000 
metų gyvuojančios tradicinės kinų medicinos žinias apie energijos 
tekėjimą per kūno meridianus. „Lukens“ pluoštas, naudojamas 
antklodėje, yra naujos rūšies funkcinis poliesterio pluoštas – puresnis 
ir laidesnis orui nei įprasti audiniai. Jis padeda palaikyti kūno šilumą ir 
tinkamą kraujotaką. 

Anijonų medvilnė yra pagaminta iš turmalino, naudojant nano 
technologiją. Turmalinas skleidžia infraraudonuosius spindulius ir 
anijonus, kurie padeda pagerinti miego kokybę. Tokiu būdu vyksta 
natūralus detoksikacijos ciklas, teigiamai veikiantis žmogaus sveikatą. 

TIENS ANTKLODĖ 
„HEALTH BLANKET“ 

TIENS antčiužinis „Health Mattress“, sukurtas 
remiantis tradicinės kinų medicinos pagrindinių 
bei šalutinių kanalų teorija, turi 108 ir 156 energiją 
skleidžiančias žvaigždes, atitinkamai vienviečiame 
ir dviviečiame čiužinyje, kurios veiksmingai padeda 
išlaisvinti magnetinę energiją, infraraudonųjų 
spindulių energiją ir neigiamus jonus, todėl 
kūno ląstelės gali tinkamai funkcionuoti ir gauti 
pakankamai deguonies. Šiame gaminyje taip 
pat yra anijoninio ir natūralaus bambuko anglies 
pluošto. 

Pritaikius kūno inžinerinio projektavimo 
koncepciją, TIENS antčiužinis „Health Mattress“ 
gali padėti sureguliuoti žmogaus kūno biologinį 
magnetinį lauką, sumažinti nuovargį, pagerinti 
miego kokybę, sustiprinti imunitetą ir bendrą 
savijautą.

TIENS ANTČIUŽINIS  
„HEALTH MATTRESS“ 

Tolimieji infraraudonieji spinduliai yra dienos 
šviesoje nematomos elektromagnetinės bangos, 
kurios gali teigiamai paveikti kraujotaką, 
medžiagų apykaitą ir organizmo pajėgumą. 
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TIENS  
DAUGIAFUNKCIS PRIETAISAS  
„HEAD CARE APPARATUS“

TIENS daugiafunkcis prietaisas „Head 
Care Apparatus“ yra sukurtas remiantis 
šiuolaikine biologine terapija ir tradicinės 
kinų medicinos meridianų terapija. 
Bioelektriniu požiūriu, žmogaus kūnas yra 
elektros laidininkas ir bioelektriniai procesai 
atlieka svarbų vaidmenį visą žmogaus 
gyvenimą. 

Sveikatai esant geros būklės, bioelektriniai 
parametrai išlieka normalaus lygio. Tačiau 
susirgus, bioelektriniai parametrai įprastai 
pakinta, o elektros krūviui tapus aukštesniam 
nei įprastai, pakyla kraujo spaudimas. 

Pagrindinė priežastis yra ta, kad pakitęs 
elektros krūvis sutrikdo kraujagyslių ir 
arterinių sienelių reguliaciją, o susitraukusios 
kraujagyslės patiria didelį pasipriešinimą ir 
kraujo spaudimą į arterines sieneles.

TIENS GERTUVĖ 
„HYPER-H HEALTH“

TIENS gertuvėje „Hyper-H Health“ yra integruotas 
mikrokompiuterinio valdymo lustas, kuris sustiprina 
elektros grandinę ir titanu padengtą platinos elektrolitinį 
tinklelį. Jis tiekia elektrą abiem elektrolitinės juostelės 
galams, o elektrolitų turinti vandens terpė gamina vandenį, 
papildytą vandenilio junginiais. 

Pagrindinis vandenilio prisotinto vandens vaidmuo – tiekti 
vandenilį, kurį žmogaus organizmo ląstelėms lengviau 
naudoti. Vandenilis yra elektriškai neutralus, lengvai 
prasiskverbia per biologines membranas ir veikdamas kaip 
antioksidantas efektyviai pasiekia visas ląsteles.

Geriant vandenilio prisotintą vandenį  
iš gertuvės „Hyper-H Health“, 
vandenilis cirkuliuoja organizme jonų, 
turinčių laisvųjų elektronų, pavidalu 
ir reaguoja su deguonies laisvaisiais 
radikalais bei juos neutralizuoja. 
Vandenilio prisotintas vanduo padeda 
organizmui efektyviau funkcionuoti. 
Kiekviena mūsų organizmo sistema 
priklauso nuo vandens, pradedant nuo 
toksinų šalinimo ir baigiant virškinimu.
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TIENS DAUGIAFUNKCIS 
ŠALDYTUVO VALIKLIS 
„FRIDGE PURIFIER“ 

TIENS daugiafunkcis šaldytuvo valiklis 
yra modernus, mažas, nešiojamas ir 
lengvai naudojamas prietaisas, apimantis 
biotechnologijos, elektronikos ir mechanikos 
principus, naudojantis išmaniąją vieno lusto 
valdymo sistemą, kad ozonas (O3 ) būtų 
sėkmingai panaudotas realiame gyvenime. 

Prietaisas pasitelkia unikalias ozono savybes 
ir gali pašalinti organinius bei neorganinius 
kvapus buityje, pavyzdžiui, šaldytuve, 
avalynės, drabužių spintose ir tualetuose. Jis 
nemaskuoja nemalonių kvapų, kaip tai daro 
tradiciniai oro gaivikliai, o juos panaikina. 

Be to, įdėtas į šaldytuvą, gali prailginti maisto 
šviežumą, panaikinti bakterijas ir patogeninius 
grybelius.
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HARMONIJA, ATSAKINGUMAS, GEROVĖ


