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1995 metais Tiandzino mieste Kinijoje Li 
Jinyuan įsteigė įmonę „Tiens Group“. Dabar 
ši tarptautinė bendrovė vykdo veiklą 
daugelyje sričių, įskaitant biotechnologijas, 
švietimą, mažmeninę prekybą, turizmą, 
finansines investicijas, tarptautinę prekybą ir 
elektroninį verslą. 

TIENS įsteigė padalinius 110 šalių ir turi 50 
000 franšizės parduotuvių visame pasaulyje. 
Gamindama bei prekiaudama maisto 
papildais ir sveikatinimo produktais, grožio, 
odos bei namų priežiūros produktais, „Tiens 
Group“ tapo gyvenimo būdu daugiau nei 
40 milijonų šeimų visame pasaulyje. „Tiens 
Group“ turi neprilygstamą tarptautinę 
komandą mokslinių tyrimų, inovacijų 
ir profesionalumo prasme, kuri padeda 
įgyvendinti įmonės strateginius tikslus. 

TIENS produktai buvo sukurti remiantis 
tradicine kinų sveikatingumo samprata, 
kuri gyvuoja daugiau nei 5000 metų. Mūsų 
produktai veikia efektyviausiai, kai jie yra 
sveikos, subalansuotos mitybos dalis. Jie 
skirti padėti atkurti harmoningą organizmo 
pusiausvyrą.

Sparti mokslo ir technologijų pažanga lėmė esminius pokyčius 
suvokiant sveikatos ir jos išsaugojimo svarbą.
Norint išlikti sveikam šiandien, neužtenka užkirsti kelią ligoms ir 
traumoms. Būtinas holistinis požiūris, apimantis fizinę, psichinę 
ir emocinę gerovę, kad būtų pasiekta tikroji gyvenimo kokybė.
TIENS produktai sukurti tam, kad padėtų atkurti harmoningą 
organizmo pusiausvyrą. Šiame kataloge rasite daug naudingos 
informacijos apie atskiras maistines medžiagas, vitaminus, mi-
neralus, antioksidantus ir jų galimą poveikį sveikatai, svoriui bei 
bendrai savijautai.

Tradicinė kinų kulTūra 
senovės kinijos žmonėms 
suTeikė unikalų gyvenimo 
procesų, sveikaTos ir ligų  
supraTimą. kovos su ligo-
mis meTodai per 5000 meTų 
išsivysTė į visapusišką medi-
cinos sisTemą, kuri dabar 
vadinama „Tradicine kinų 
medicina“ ir yra pagrindinė 
kinų kulTūros dalis.

TIENS  
PRISTATYMAS

SVEIKATOS PUSIAUSVYROS 
SAMPRATA 

traDiCiNĖS  
kiNŲ SveikatoS  
FiLoSoFiJoS  
paGriNDaS

valymas

papildymassTiprinimas
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Tradicinėje kinų medicinoje penkių 
elementų teorija apibūdina santykį tarp 
skirtingų gamtos elementų ir per juos 
tekančios gyvybinės energijos či.

Pagrindiniai elementai yra:  
MeDiS, uGNiS, ŽeMĖ, MetaLaS ir 
vaNDuo.

Kiekvienas iš šių elementų yra susijęs 
su tam tikru metų sezonu, specifinėmis 
emocijomis, spalvomis, skoniais  ir mūsų 
organais.

Senovės kinų požiūris į rūpinimąsi savimi 
gali padėti sužinoti, kaip subalansuoti 
sveikatą ir bendrą savijautą, stebint savo 
kūną ir gyvenant gamtos ritmu.

PENKIŲ ELEMENTŲ  
TEORIJA

MAISTO PAPILDŲ REKOMEN-
DACIJA PAGAL SEZONĄ

Tikimės, kad tai jums bus įdomu ir įkvėps!

MEDŽIO  ELEMENTAS
SeZoNaS – PAVASARIS
SpaLva – ŽALIA 
orGaNaS – TULŽIES PŪSLĖ, 
KEPENYS

Antilipidinė arbata, „Digest“, „Cordyceps“, 
„Chitosan“, „Cell Rejuvenation“, „Vitality 
Softgels“, „Beauty Duo“, „Vigor Shot“, „Mul-
ti- Fiber“

UGNIES ELEMENTAS
SeZoNaS – VASARA
SpaLva – RAUDONA
orGaNaS – ŠIRDIS, PLO-
NASIS ŽARNYNAS

„Super Calcium“, cinkas, „Kardi Forte“, 
„Spirulina“, „Grape Seed Extract“, „Chi-
tosan“, „Kangli“/„Uniwoman“, „Vitality 
Softgels“, „Fizzy“

ŽEMĖS ELEMENTAS
SeZoNaS – RUDUO
SpaLva – GELTONA
orGaNaS – SKRANDIS, 
BLUŽNIS

Antilipidinė arbata, „Digest“, „Cordyceps“, 
„Cell Rejuvenation“,  „Spirulina“, „Kardi 
Forte“, „Super Calcium“, „Vigor Shot“, „Mul-
ti-Fiber“

METALO ELEMENTAS
SeZoNaS – VĖLYVAS RUDUO
SpaLva – BALTA
orGaNaS – STOROJI ŽAR-
NA, PLAUČIAI

Antilipidinė arbata, „Digest“, „Chitosan“, 
„Cordyceps“, „Cell Rejuvenation“, cinkas, 
„Fizzy“, „Super Calcium“, „Vigor Shot“, 
“Multi-Fiber“

VANDENS ELEMENTAS
SeZoNaS – ŽIEMA
SpaLva - JUODA
orGaNaS – ŠLAPIMO 
PŪSLĖ, INKSTAI

Antilipidinė arbata, „Digest“, sirupas 
„FOS“, cinkas, „Super Calcium“, „Chitosan“, 
„Cordyceps“, „Fizzy“, „Kardi Forte“, „Vigor 
Shot“, „Beauty Duo“.
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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 nepašalin-
sime, jos gali neigiamai paveikti mūsų kūną ir 
protą bei paskatinti vidaus organų senėjimo 
procesą.
Valymas – tai toksinų pašalinimas iš virškina-
mojo trakto, kraujagyslių, plaučių, odos ir kitų 
organų tam, kad visi šie organai galėtų tinka-
mai funkcionuoti.

VALYMAS
1

TIENS „Chitosan“ priskiriamas tirpioms maistinėms 
skaiduloms. Chitozanas kartu su celiulioze yra 
labiausiai paplitę polisacharidai (sudėtiniai 
angliavandeniai) žemėje. Jis sudarytas iš chitino, 
randamo vabzdžių ir vėžiagyvių kiautuose, ir kai 
kurių rūšių grybų ląstelių sienelėse. Šis natūralus 
junginys netoksiškas ir biologiškai skaidomas, 
todėl yra visiškai saugus aplinkai.

TIENS „Chitosan“ gaunamas raudonųjų vėžiagyvių 
kriauklių. Jam būdingas labai didelis ‒ 85 %  
chitino deacetilinimo laipsnis.  Kuo didesnis šio 
organinio junginio deacetilinimo laipsnis, tuo 
didesnis gauto chitozano biocheminis aktyvumas. 
Taigi, formulė yra nepaprastai efektyvi.

Mitybos specialistai linkę vadinti chitozaną 
šeštuoju gyvybiškai svarbiu elementu po baltymų, 
riebalų, cukraus, mineralinių junginių ir vitaminų.

TIENS
„CHitoSaN“

 9 Tirpios maistinės skaidulos

 9  Padeda palaikyti normalų 
cholesterolio kiekį kraujyje*

* Teigiamas poveikis pasiekiamas, 
kai per dieną suvartojama 3 g 
chitozano.
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be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ

KIEKIS: 100 kapsulių x 150 mg 

aktyvioS SuDeDaMoSioS DaLyS:

 9 Chitozanas

  VALYMAS
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 9 Padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso

 9 Padeda palaikyti normalią imuninės sistemos 
funkciją

 9 Padeda palaikyti kolageno, kuris reikalingas 
normaliai kraujagyslių ir odos funkcijai, 
susidarymą.

Maisto papildas su vitaminu C, cikorijos fruktooligosacharidais, 
vynuogių sėklų ekstraktu, kuriame gausu oligomerinių 
proantocianidinų ir resveratrolio, taip pat su juodųjų pipirų 
ekstraktu, standartizuotu piperinu. Vitaminas C padeda apsaugoti 
ląsteles nuo oksidacinės pažaidos ir palaikyti normalią imuninės 
sistemos veiklą. Taip pat padeda palaikyti kolageno, kuris 
reikalingas normaliai kraujagyslių ir odos funkcijai, susidarymą.

Laisvųjų radikalų ir antioksidantų pusiausvyra organizme 
yra pagrindinė mūsų sveikatos sąlyga. Deja, dažnai patys 
suardome šią pusiausvyrą rūkydami, per daug lepindamiesi 
saulėje, pasiduodami stresui arba netinkamai maitindamiesi. 
Antioksidantai gali padėti kovoti su laisvaisiais radikalais. TIENS 
vynuogių sėklų ekstraktas  yra daugelio medžiagų, kovojančių su 
laisvaisiais radikalais, šaltinis.

Naudingų medžiagų yra ne tik vynmedžių vaisiuose, bet ir 
sėklose. Jose yra lipidų (tarp jų linoleino ir oleino rūgščių), baltymų, 
polifenolių (tarp jų katechinų, procianidų ir fenolio rūgščių), 
angliavandenių. Išskirtinai vertinga raudonųjų vynuogių, jų sėklų 
ir raudonojo vyno, gaminamo iš jų, sudedamoji dalis yra vienas iš 
polifenolių – resveratrolis. Resveratrolio naudą patvirtino daugelis 
mokslinių tyrimų.  Teigiamu poveikiu pasižymi ir kitos šio maisto 
papildo sudedamosios dalys: flavonoidai (pvz., kvercetinas), 
linoleino ir oleino rūgštys.

TIENS „Grape SeeD eXtraCt“ Su 
vyNuoGiŲ SĖkLŲ ekStraktu

aktyvioS SuDeDaMoSioS DaLyS:

 9 Cikorijos fruktooligosacharidai

 9 Vynuogių sėklų ekstraktas:
• oligomeriniai proantocianidinai
• resveratrolis

 9 Vitaminas C

 9 Juodųjų pipirų ekstraktas:
• piperinas

aktyvioS SuDeDaMoSioS DaLyS:

 9 Krilių aliejus

 9 Žuvų aliejus

 9 Ginkmedžio ekstraktas

 9 Geležis

 9 Cinkas

 9 Jodas

be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ

tiNka 
veGaNaMS

be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ

Kriliai, naudojami TIENS maisto papildo „Kardi Forte“ gamybai, yra gaudomi švariausiuose pasaulyje 
Antarkties vandenyse ir vertinami kaip jūrinės kilmės omega-3 riebalų rūgščių šaltinis. Krilių aliejus 
unikalus dėl to, kad jame esančios omega-3 riebalų rūgštys yra fosfolipidų pavidalo. Fosfolipidai yra 
ląstelių membranų struktūros pagrindas. Mūsų organizmas lengvai atpažįsta ir pasisavina krilių aliejų. 
Šis maisto papildas taip pat yra papildytas tradicinės kinų medicinos stebuklu – ginkmedžiu, kilusiu iš 
Kinijos. Ginkmedžio ekstrakte yra flavono glikozidų, tokių kaip izoramnetinas, kamparo aliejus, kvercetinas 
ir terpeno laktonai.

Ginkmedžio vartojimas buvo aprašytas apie 2800 m. pr. Kr. Kinijos vaistažolių duomenų bazėje, žinomoje 
kaip „Materia Medica“. Ginkmedžio lapai senovės Kinijoje buvo naudojami gydant atminties praradimą ir 
kvėpavimo negalavimus.

TIENS „karDi Forte“ Su kriLiŲ aLieJuMi

 9 Padeda palaikyti normalią 
smegenų funkciją 

 9 Padeda palaikyti normalią 
širdies veiklą

 9 Natūralus omega-3 riebalų 
rūgščių šaltinis

KIEKIS: 60 kapsulių x 520 mg

KIEKIS: 30 kapsulių x 832,751 mg

  VALYMAS
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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. 

Pagrindinė riebalų rūgštis – alfa linoleno rūgštis prisideda 
prie smegenų ir nervų audinių vystymosi. Dėl šios 
priežasties alfa linoleno rūgštį kartu su linolo rūgštimi 
būtina gauti su kasdieniu maistu.

Lecitinas – tai medžiaga, priklausanti fosfolipidų grupei, 
randama kiekvienoje žmogaus organizmo ląstelėje. 
Vienas iš statybinių lecitino junginių yra fosfatidilcholinas, 
kuris randamas visuose ląstelių organizmuose ir yra 
vienas pagrindinių ląstelės membranos komponentų.

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

TIENS
„vitaLity SoFtGeLS“

 9Omega-3 ir omega-6 
riebalų rūgščių šaltinis

 9 Sudėtyje yra vitamino A, 
kuris yra svarbus normaliai 
regai ir sveikai odai.

TIENS arbata „Lipid Metabolic Management Tea“ – tai vaistažolių derinys, kuriame yra penkiaskiautės 
driekės, Kinijoje šimtmečiais laikomos stebuklinga vaistažole. Penkiaskiautėje driekėje yra daugybė 
žmogaus organizmui būtinų aminorūgščių, vitaminų ir mineralų (įskaitant kalcį, geležį, magnį, fosforą, 
kalį, seleną ir cinką). TIENS arbatos sudėtyje be penkiaskiaučių driekių yra lotosų lapų, tikrųjų velniapupių 
augalo sėklų ir Kinijoje tūkstančius metų žinomų kininių daugiažiedžių rūgčių šaknų. Kad padidintų 
išvardytų sudedamųjų dalių aktyvumą, sudėtis papildyta 6 rūšimis žaliosios arbatos.

Arbatos lapai džiovinami ir apdirbami mažu garų kiekiu. Labai svarbu, kad jie išvengia fermentacijos 
proceso, nes tai padeda išsaugoti vertingus vitaminus ir mineralus. Žolelės, esančios TIENS arbatos „Lipid 
Metabolic Management“ sudėtyje, parinktos taip, kad savo specifinių savybių dėka teigiamai veiktų 
žmogaus organizmą. 

 9  Suteikia kompleksinį 
gaivinamąjį poveikį

 9 Padeda palaikyti natūralų 
organizmo atsparumą

 9 Padeda palaikyti normalią 
virškinimo fermentų 
funkciją

aktyvioS SuDeDaMoSioS 
DaLyS:

 9 Penkiaskiautės driekės lapai

 9 Lotoso lapai

 9 Tikrosios velniapupės 
sėklos

 9 Kininio arbatmedžio lapai 

KIEKIS: 40 pakelių x 1,5 g (60 g)

KIEKIS: 30 kapsulių x 1200 mg

aktyvioS SuDeDaMoSioS DaLyS:

 9 Kviečių gemalų aliejus:
•    Linolo rūgštis
•   Alfa linoleno rūgštis
•   vitaminas e 

 9 Lecitinas

 9 Βeta karotenas

  VALYMAS

be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ

tiNka 
veGaNaMS

be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

TIENS arbata „LipiD MetaboLiC  
MaNaGeMeNt“ 
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 9 Padeda apsaugoti ląsteles 
nuo oksidacinio streso

 9 Padeda mažinti nuovargį

TIENS maisto papildas „Cell Rejuvenation Extra“ – tai 
penkiaskiautės driekės, Tolimuosiuose Rytuose vadinamos 
ilgaamžiškumo vaistažole, violetinių morkų miltelių, vitamino 
C, žaliosios arbatos ir chromu praturtintų mielių derinys.  Šie 
išskirtiniai komponentai yra nepaprastai naudingi sveikatai.

penkiaskiautė driekė kinų medicinoje buvo naudojama 
ilgą laiką. Jos teigiamą poveikį lemia įvairios aminorūgštys 
mikroelementai, augaliniai steroliai ir flavonoidai. 

Morkoje, kaip ir penkiaskiautėje driekėje, yra daug vertingų 
medžiagų bei sveikatai svarbių elementų, tokių kaip 
karotinoidai, įskaitant provitaminą A (alfa karoteną ir beta 
karoteną).

Šio  maisto papildo sudėtinės dalys atlieka svarbų vaidmenį 
viso organizmo procesuose ir pasižymi įvairiapusiu naudingu 
poveikiu.

TIENS „CeLL reJuveNatioN  
eXtra”

aktyvioS SuDeDaMoSioS DaLyS:

 9 Violetinių morkų milteliai

 9 Penkiaskiautės driekės lapų 
ekstraktas:
• hiperozidas 

 9 Kininio arbatmedžio lapų 
ekstraktas:
• polifenolas

 9 Vitaminas C

 9 Chromu praturtintos mielės

          KIEKIS: 150 kapsulių x 376 mg (56,4 g)

be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ

tiNka 
veGaNaMS
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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.

PAPILDYMAS
2 M
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Cordyceps sinensis taip pat dar žinomas kaip vikšrų grybelis 
arba, paprasčiau, kordicepsas. Šiltaisiais metų mėnesiais jis 
auga kaip ir bet koks kitas grybas, tačiau žiemą jo namais 
tampa tam tikrų drugių rūšių lervos. Kad išliktų, grybas 
paverčia vabzdį mumija, o tuomet juo maitinasi. Kordicepso 
natūraliai randama Tibete ir Nepale trijų‒penkių tūkstančių 
metrų aukštyje virš jūros lygio.

Kordicepso grybiena yra plačiai naudojama tradicinėje 
kinų medicinoje, kadangi turi daug naudingų savybių. 
Kordicepsas yra parduodamas kaip maisto papildas, 
atitinkantis Europos Komisijos ir JAV maisto ir vaistų 
administracijos reikalavimus.

Kordicepso sudėtyje yra didelis kiekis polisacharidų ir 
medžiagų, pasižyminčių plačiu biologiniu aktyvumu: 
kordicepino bei adenozino. Būtent tai ir daro poveikį 
organizmui.

TIENS
„CorDyCepS“

 9 Vitaminų ir mineralų 
šaltinis

aktyvioS SuDeDaMoSioS  
DaLyS:

 9 Cordyceps sinensis 

KIEKIS: 100 kapsulių x 595mg

be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ

  PAPILDYMAS
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aktyvioS SuDeDaMoSioS DaLyS:

 9 FOS sirupas  
(fructooligosaccharidai)  

Tradicinė kinų medicina didelį dėmesį skiria virškinimo 
sistemai. Žarnyno mikroflora turi neapsakomai svarbų 
poveikį mūsų sveikatai. Pagal naujausius duomenis, 
žarnyne randama tarp 400 ir 500 skirtingų mikrobų rūšių. 
Sveiko žmogaus virškinamajame trakte dominuoja 
naudingos probiotinės bakterijos (Bifidobacterium ir 
Lactobacillus), kurios daro teigiamą įtaką virškinimo 
sistemai ir gerosios žarnyno mikrofloros susidarymui. 
Probiotinių organizmų dauginimąsi skatina prebiotikai. 
Tarp oligosacharidų, pasižyminčių prebiotinėmis 
savybėmis, yra fruktooligosacharidai (FOS). Būtent jų 
pagrindu ir sukurtas sirupas „FOS“.

FOS yra tam tikra tirpių maistinių skaidulų rūšis, 
randama augaluose, tokiuose kaip cikorija, kukurūzai, 
šparagai, topinambai ir sojos pupelės. Jie nėra 
suvirškinamai plonojoje žarnoje. Vietoj to, keliauja 
į apatinę virškinamojo trakto dalį, kur veikia kaip 
prebiotikai – žarnyno mikrofloros maisto šaltinis. 
Žmonių žarnyno mikroflora paverčia FOS trumpos 
grandinės riebalų rūgštimis, kurios maitina storosios 
žarnos ląsteles ir yra kitaip naudingos sveikatai.

TIENS SirupaS „FoS“

 9 Padeda skatinti gerųjų 
žarnyno bakterijų 
dauginimąsi

 9 Natūralus prebiotikas

 9 Tirpių maistinių skaidulų 
šaltinis

KIEKIS: 6 pakeliai x 10 ml

Padeda palaikyti:

 9  normalią energijos 
apykaitą,

 9 normalią pažintinę 
funkciją,

 9 raudonųjų kraujo 
kūnelių susidarymą.

Spirulina yra vienas seniausių gėlavandenių augalų pasaulyje, 
pasižymintis plačiu poveikiu. Manoma, kad Žemėje spirulina 
atsirado maždaug prieš 3,5 milijardų metų ir tai yra viena iš 
seniausių gyvybės formų planetoje. Ji natūraliai aptinkama 
sekliuose tvenkiniuose ir ežeruose, kuriems būdingas 
aukštas pH ir didelis druskingumas – daugiausia Afrikoje, 
Azijoje ir Pietų Amerikoje.  TIENS „Spirulina“ yra maisto 
papildas, padedantis palaikyti bendrą žmogaus savijautą. 
Spirulinos sudėtyje yra daug lengvai pasisavinamų baltymų 
(sausų baltymų yra apie 70 %), vitaminų (ypatingo dėmesio 
nusipelno geležis, nes jos pasisavinama dvigubai daugiau 
nei iš gyvulinės kilmės produktų), mineralų ir kitų medžiagų, 
reikalingų žmogaus organizmui. Dėl šios priežasties spirulina 
yra itin naudingas XXI a. maisto produktas. 

TIENS „SpiruLiNa“

aktyvioS SuDeDaMoSioS DaLyS:

 9 Spirulinos (plokščiųjų vingrūnių) 
milteliai

 9 Beta karotenas (vitaminas A)

KIEKIS: 100 kapsulių x 350 mg (35 g)

be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ

tiNka 
veGaNaMS

be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ
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TIENS „Vigor Shot“ sudėtyje esantis hesperidinas, CitriSlim® 
ir liposominis vitaminas C bei Double Nutri™ technologija 
padeda stiprinti imuninę sistemą. Hesperidinas yra 
flavonoidas, gautas iš neprinokusio ponkano vaisiaus. 
Daugiausia randamas citrusinių vaisių žievelėse. Viename 
pakelyje yra hespiridino, atitinkančio 3-jų ponkano 
vaisių kiekį.  CitriSlim® yra koncentruotas vaisių mišinys iš 
neprinokusių ponkanų, raudonųjų ir baltųjų greipfrutų, 
citrinų bei obuolių. Suvartoję vieną pakelį „Vigor Shot“, 
gausite vitamino C, atitinkančio 10-ies citrinų kiekį. Lipo 
Vit C®  – tai 500 mg liposomoje kapsuliuoto vitamino 
C. Liposominė technologija gali padidinti maistinių 
medžiagų įsisavinimą, užfiksuodama veikliąsias medžiagas 
apsauginėse membranose, vadinamose liposomomis. 
Liposominio vitamino C absorbcija yra 133 % didesnė nei 
įprasto vitamino C. Double Nutri™ aliejaus mikroemulsinimo 
technologija yra novatoriškas sprendimas, leidžiantis derinti 
dvifazes maistines medžiagas ir padidinti jų absorbciją. 
Ji visas veikliąsias medžiagas paverčia į liposominę, 
mikronizuotą, efektyviai pasisavinamą formą.

TIENS „viGor SHot“

Padeda:

 9 palaikyti normalią 
imuninės sistemos 
funkciją,

 9 palaikyti normalią 
psichologinę funkciją,

 9  mažinti nuovargį.

aktyvioS SuDeDaMoSioS 
DaLyS:

 9 Neprinokusių ponkano 
vaisių ekstraktas 
CitriSlim®

 9 Liposominis vitaminas C

KIEKIS: 15 pakelių x 25 ml (375 ml)

Padeda:

 9mažinti nuovargį,

 9 palaikyti normalią 
širdies veiklą,

 9 palaikyti normalią 
nervinės sistemos 
veiklą.

Pasak tradicinės kinų medicinos, suvartoję nors kelias datules 
per dieną, suteiksime savo organizmui naudos. Iš Kinijos kilęs 
augalas paprastasis zizifas  (Ziziphus jujuba), dar vadinamas 
kinine datule, priklauso pirmajai funkcinių produktų grupei. 
Funkciniai produktai be maistinės vertės teigiamai veikia 
bendrą savijautą. 

TIENS koncentruotos datulių sultys – tai aukščiausios 
kokybės ekstraktas, gautas iš kininių datulių rūšies Golden Silk. 
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. Jose taip pat yra didelis kiekis B grupės vitaminų, 
geležies, kalio, magnio bei kalcio. Datulių sudėtyje yra 18 iš 24 
amino rūgščių, būtinų tinkamam organizmo funkcionavimui. 
Pats naudingiausias kininių datulių sulčių komponentas 
yra ciklinis adenozino monofosfatas (cAMP). Jis padeda  
pagerinti nervinių impulsų perdavimą.

TIENS koNCeNtruotoS  
DatuLiŲ SuLtyS

aktyvioS SuDeDaMoSioS 
DaLyS:

 9 Paprastųjų zizifų 
koncentruotos sultys, 
kuriose gausu geležeis, 
kalio, magnio, kalcio, 
vitaminų C ir B.

KIEKIS: 8 buteliukai x 50 ml

be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ

tiNka 
veGaNaMS

be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ

tiNka 
veGaNaMS
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Įtemptas gyvenimo būdas, netinkami valgymo įpročiai 
ir antsvoris silpnina virškinimo sistemos sveikatą ir 
imunitetą. Tinkama mityba ir valgymo įpročiai pagerina 
virškinimą ir yra labai svarbūs mūsų sveikatai bei 
savijautai.

„Multi-Fiber“ sudėtyje yra natūralių maistinių skaidulų iš 
kukurūzų, obuolių ir avižų. Be to, yra vitaminų C ir D3, 
dėl to maisto papildas padeda palaikyti ne tik žarnyno 
peristaltiką, bet ir teigiamai veikia imuninę sistemą.

TIENS kraMtoMoSioS  
tabLetĖS „MuLti-Fiber“

 9 Vitaminas C
• padeda sumažinti 

nuovargį

 9 Vitaminas D
• būtinas sveikiems 

kaulams

 9 Izomaltooligosacharidai 
• natūralios augalinės 

maistinės skaidulos

 9Obuolių pektinai
• vandenyje tirpios 

maistinės skaidulos

aktyvioS SuDeDaMoSioS 
DaLyS:

 9 Polidekstrozė 

 9 Kukurūzų pluoštas

 9Obuolių milteliai

 9 Akacijos guma

 9 Avižų grūdų milteliai

 9 Gudobelės uogų 
milteliai

 9Malpigijos uogų 
ekstraktas (vitamino C 
šaltinis)

 9Morkų milteliai

 9 Vitaminas D3

KIEKIS: 60 tablečių  x 1,6 g (96 g)

aktyvioS SuDeDaMoSioS DaLyS:

 9 Augalinė celiuliozė 

 9 Inulinas 

 9Obuoliu pektinas 

 9 Linų sėmenys

 9 Anyžių sėklos

 9 Bifidobacterium lactis

 9 Lactobacillus acidophilus 

Kinų patarlė byloja: „Inkstų darbingumas 
– įgimtas, skrandžio – įgyjamas“, o sveika 
virškinimo sistema yra viso organizmo 
sveikatos pagrindas. Tačiau dėl netinkamų 
valgymo įpročių ir pernelyg didelio streso 
mes vis dažniau patiriame įvairių skrandžio ir 
žarnyno sutrikimų. Vartojame perdirbtą maistą, 
kuriame daug konservantų, o tai naikina 
virškinamojo trakto bakterinę mikroflorą. 
Gerosios žarnyno bakterijos yra labai svarbios 
tinkamam organizmo funkcionavimui. Sveiko 
žmogaus virškinamajame trakte dominuoja 
naudingosios probiotinės bakterijos 
(Bifidobacterium ir Lactobacillus). 

TIENS sukūrė „Digest“ – natūralų maisto 
papildą, kuris padeda palaikyti tinkamą 
virškinimo sistemos veiklą. Jo sudėtyje yra 
maistinių skaidulų: inulino, obuolių pektino ir 
celiuliozės, taip pat linų sėmenų, anyžiaus bei 
gerųjų bakterijų: bifidobakterijų ir Lactobacillus 
acidophilus.

TIENS
„DiGeSt“

KIEKIS: 90 tablečių  x 400 mg (36 g)

 9 Skatina žarnyno peristaltiką

 9 Padeda palaikyti sveiką 
cholesterolio kiekį kraujyje.

be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ

tiNka 
veGaNaMS

be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ

tiNka 
veGaNaMS
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Sąnariai kasdien patiria didžiulę įtampą. Daugelis 
sąnarių funkcijos sutrikimų išryškėja bėgant 
metams dėl pasikeitusios jų struktūros. Sąnarių 
kremzlės atlieka svarbų vaidmenį, o sutrikusi 
jų veikla gali paskatinti reumatines ligas. Su 
amžiumi sąnarių kremzlė susidėvi, todėl sutrinka 
sąnarių veikla. Tai sukelia skausmą ir sąstingį, o 
ilgainiui gali sukelti ir judėjimo sutrikimus. 

TIENS maisto papildo „Flexi“ sudėtyje yra 
gliukozamino, chondroitino ir hialurono 
rūgšties. Šios trys labai vertingos sudedamosios 
medžiagos yra būtinos žmogaus organizmui, 
ypač sąnarių kremzlėms. 

Sudėtyje yra ir vertingo tradicinės kinų 
medicinos ingrediento braziliško grybo – 
migdolinio pievagrybio (daugybės mineralų 
šaltinis), gulsčiojo inkaruočio (jame yra iridoidų: 
harpagosidų, harpagidų ir prokumbidų, taip pat 
flavonoidų); ciberžolės, dar vadinamos Indijos 
šafranu (daug antioksidantų). 

TIENS „FLeXi“ 

Tikrinio blizgučio (reishi 
grybo) ekstraktas:

 9 Padeda palaikyti 
normalią kraujotakos 
funkciją 

 9 Padeda sumažinti 
cholesterolio kiekį

Kordicepsas

 9 Vitaminų ir mineralų 
šaltinis.

TIENS „Cordy Cafe Robust“ – tai puikaus skonio kavos 
gėrimas iš  šviežiai sumaltų kavos pupelių Robusta ir 
Arabica ekstraktų. Šis gėrimas yra papildytas veiksmingu 
adaptogenu – „stebuklinguoju grybu“ Cordyceps 
sinensis. Tradicinė kinų medicina ištisus šimtmečius 
vertina natūralias kordicepso savybes. Sudėtyje yra tik 
aukščiausios rūšies kordicepso grybienos, apdorotos 
naudojant pažangias technologijas. Kita sudedamoji dalis 
yra dygliuotojo ožerškio (goji) uogų ekstraktas. Tai ne tik 
viena maistingiausių uogų, bet ir stiprus antioksidantas. 

Šio gėrimo sudėtyje yra ir tikrinio blizgučio (reishi grybo) 
bei kininio ženšenio ekstraktų. Tikrinis blizgutis yra 
unikalus dėl jame esančių vitaminų (daugiausia B grupės) 
ir mineralų (mangano, magnio, vario, cinko), taip pat 17 
skirtingų rūšių aminorūgščių. Ženšenis yra vitaminų B1, 
B2, C ir E bei mikroelementų (mangano, vario, vanadžio, 
kobalto, arseno) šaltinis. 

Sodrus kavos skonis ir aromatas turi stebuklingą galią 
pažadinti ir suaktyvinti mintis bei pojūčius.

TIENS GĖriMaS „CorDy CaFe 
robuSt“

 9 Padeda palaikyti sąnarių ir kaulų 
sveikatą.

aktyvioS SuDeDaMoSioS DaLyS:

 9 Gliukozamino hidrochloridas

 9 Chondroitino sulfatas

 9Migdolinio pievagrybio 
ekstraktas

 9 Ciberžolės ekstraktas

 9 Gulsčiojo inkaruočio 
ekstraktas

 9 Hialurono rūgštis

aktyvioS SuDeDaMoSioS 
DaLyS:

 9 Tirpi kava

 9 Cordyceps sinensis  
milteliai

 9Dygliuotojo ožerškio 
uogų ekstraktas

 9 Tikrinio blizgučio 
ekstraktas

 9 Kininio ženšenio 
ekstraktas

       KIEKIS: 12 pakelių x 16 g (192 g).

KIEKIS: 60 tablečių x 700 mg (42 g)

tiNka 
veGaNaMS

be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ
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 9 JŪRINIS KOLAGENAS:
• peptidų ir laisvųjų 

aminorūgščių šaltinis
• pagrindinis jungiamojo 

audinio, odos, nagų ir plaukų 
komponentas.

 9 ŠVIEŽIO ŽENŠENIO 
EKSTRAKTAS:
• padeda išlaikyti optimalią 

ištvermę
• padeda palaikyti natūralią 

apsaugą ir tinkamą imuninės 
sistemos veiklą.

 9MANUKOS NEKTAROMEDUS:
• didelis biologinis aktyvumas
• tikras, kokybiškas Manuka 

medus iš Naujosios Zelandijos.

Kolagenas yra labiausiai paplitęs baltymas  
žmogaus organizme.

Tai yra pagrindinis odos struktūrinis elementas, 
randamas daugelyje raumenų, kaulų, sausgyslių, 
kraujagyslių ir virškinimo sistemos audinių.

Vykstant senėjimo procesui organizmas 
gamina mažiau kolageno, kurio sumažėjęs 
kiekis organizme, be kita ko, sukelia judėjimo 
problemų. Kolageno trūkumas taip pat daro 
neigiamą poveikį odai – atrofuojasi prakaito ir 
riebalinės liaukos, oda tampa sausa ir praranda 
elastingumą.

TIENS „Glow“ – maisto papildas su geriau 
pasisavinamos liposominės formos jūrinės 
kilmės kolagenu, šviežio ženšenio ekstraktu, 
Manukos nektaro medumi ir  violetinių morkų 
sultimis. 

TIENS „GLoW“
aktyvioS SuDeDaMoSioS DaLyS:

 9 Žuvies kolageno peptidai

 9 Šviežio ženšenio ekstraktas

 9Manukos nektaro medus

 9 Purpurinių morkų sultys

KIEKIS: 15 pakelių x 15 ml (225ml)be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ
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Po valymo ir papildymo rekomenduojama 
vartoti maisto papildus, kurie padeda stiprinti 
organizmo imuninę sistemą ir skatinti 
savaiminio pasveikimo galias. 
Sveika imuninė sistema gali įveikti ligų 
sukėlėjus ar patogenus, tokius kaip bakterijos, 
virusai, parazitai, kartu apsaugodama sveikus 
audinius.

STIPRINIMAS
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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. Kadangi 
22 % kaulų yra baltymai, kalcis kartu su kolagenu 
padeda kovoti su kaulų nykimu. Galvijų priešpienis 
paprastai pripažįstamas kaip elementas, kuris 
padidina kalcio absorbciją. Natūralus prebiotikas 
inulinas, reguliuoja žarnyno aplinką, kad plonasis 
žarnynas idealiai pasisavintų kalcį. TIENS kalcis yra 
pagardintas kakavos ir kokosų pieno milteliais bei 
stevija, kad skonis būtų tobulas.

TIENS
 „Super CaLCiuM“  
Su krekeNoMiS

Padeda palaikyti: 

 9 normalią raumenų 
funkciją,

 9 nervinių impulsų 
perdavimą,

 9 normalią kaulų bei dantų 
būklę.

aktyvioS SuDeDaMoSioS DaLyS:

 9Ortofosforo rūgšties 
kalcio druska (kalcio 
hidroksiapatitas):
•  kalcis
•  fosforas

 9 Inulinas

 9 Galvijų priešpienis

 9Magnis

 9 Vitaminas K2

 9 Vitaminas D3

KIEKIS: 25 porcijų x 10 g (250 g)

  STIPRINIMAS
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aktyvioS SuDeDaMoSioS 
DaLyS:

 9Maistinės kukurūzų 
skaidulos

 9Ortofosforo rūgšties 
kalcio druska (kalcio 
hidroksiapatitas):
•  kalcis
•  fosforas 

 9 Vitaminas C

 9 Vitaminas A

 9 Vitaminas D

Kalcis yra vienas iš svarbiausių cheminių elementų, kuris 
palaiko tinkamą žmogaus organizmo funkcionavimą. 
Kuo daugiau kalcio organizmas gauna vaikystėje ir 
paauglystėje, tuo didesnė tikimybė, kad apie 30-uosius 
gyvenimo metus bus pasiekta tvirta maksimali 
kaulų masė. Organizmui reguliariai gaunant kalcio, 
sumažinama moterų kaulų masės mažėjimo rizika po 
menopauzės. O mažas mineralinis kaulų tankis sukelia 
osteoporozės ir kaulų lūžių riziką.

TIENS „Super Calcium“ sudėtyje yra lengvai įsisavinamų, 
jonizuotų kalcio junginių, gautų iš veršelių kaulų. Verta 
paminėti, kad kalcis natūraliai randamas jonų pavidalu. 
Patekęs į organizmą, jis virsta molekuline forma (netirpi 
kalcio druska). Tokia molekulė negali patekti į ląstelę, 
nes tik jonai prasiskverbia per ląstelės membraną. 

Vitaminas D padeda organizmui geriau pasisavinti 
kalcį ir fosfatus. Tai reiškia, kad nuo šio vitamino 
kiekio organizme priklauso, kiek kalcio ir fosfatų bus 
pasisavinta žarnyne iš maisto ir perduota į kraujo 
apytaką. 

TIENS „Super CaLCiuM“

KIEKIS: 10 pakelių x 10 g (100 g)

Padeda palaikyti: 

 9 normalią kaulų bei 
dantų būklę,

 9 nervinių impulsų 
perdavimą,

 9 tinkamą nervinės 
sistemos veiklą.

Padeda palaikyti: 

 9 normalią raumenų 
funkciją,

 9 nervinių impulsų 
perdavimą,

 9 normalią kaulų bei dantų 
būklę.

Kiek kalcio reikia vaiko organizmui, priklauso nuo jo 
amžiaus. Vaikai nuo 1 iki 3 metų su maistu turėtų gauti 
500 mg kalcio per dieną. Vaikai nuo 4 iki 8 metų – 800 
mg per dieną, o vyresni vaikai ir paaugliai (9–18 metų) 
– 1300 mg (suaugusiojo norma yra 1000 mg).

Padidėjęs kalcio poreikis yra susijęs su sparčiu vaikų 
vystymusi. Net ir su maistu gaunant pakankamai kalcio, 
ne visada užtikrinamas tinkamas šio elemento kiekis 
organizme. Verta atkreipti dėmesį, kad kuo daugiau 
kalcio organizmas gauna vaikystėje ir paauglystėje, 
tuo didesnė tikimybė, kad apie 30-uosius gyvenimo 
metus bus pasiekta maksimali kaulų masė. 

Kalcis padeda užtikrinti kaulų stiprumą, bei sumažinti 
lūžių bei mažesnių pažeidimų riziką. Be to, kalcis 
yra labai svarbus vaikystėje, kai formuojasi dantys. 
TIENS kalcio sudėtyje yra vitamino D, kuris padeda 
absorbuoti kalcį ir fosforą.

TIENS „Super  
CaLCiuM“ vaikaMS

aktyvioS SuDeDaMoSioS DaLyS:

 9Ortofosforo rūgšties kalcio  
druska (kalcio  
hidroksiapatitas):
    • kalcis
    • fosforas 

 9Maistinės kukurūzų skaidulos

 9 Vitaminas C

 9 Taurinas

 9 Cinkas 

 9 Vitaminas A

 9 Vitaminas D

KIEKIS: 10 pakelių x 10 g (100 g)

be 
GLitiMo

be 
GLitiMo

  STIPRINIMAS
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Žmogaus organizmas kiekvieną dieną susiduria su 
įvairiausiais iššūkiais. Stresas, protinis darbas, itin aktyvus 
gyvenimo būdas ar lėta medžiagų apykaita, – visa tai 
turi įtakos mūsų savijautai. Norint subalansuoti savo 
sveikatą,  svarbu gauti tinkamų maistinių medžiagų, 
tokių kaip kalcis ir lecitinas. 

Kalcis padeda palaikyti normalų nervinių impulsų 
perdavimą, raumenų funkciją ir kartu su vitaminais B1 ir 
B12 palaiko tinkamą energijos apykaitą. 

Vitaminas C padeda palaikyti normalią nervinės sistemos 
veiklą ir psichologinę funkciją.

Lecitinas priklauso fosfolipidams, kurie yra pagrindinė 
statybinė ir funkcinė visų ląstelių membranų medžiaga, 
taip pat organelių membranų struktūros dalis. Lecitino 
struktūroje yra cholino,  kuris atlieka svarbų vaidmenį 
palaikydamas normalią kepenų funkciją, homocisteino 
ir riebalų apykaitą. 

Šis maisto papildas rekomenduojamas nuovargiui 
mažinti arba esant padidėjusiam fiziniam ir protiniam 
aktyvumui. 

TIENS „Super CaLCiuM“  
Su LeCitiNu

Padeda palaikyti: 

 9 normalią kaulų bei 
dantų būklę,

 9 normalią nervinės 
sistemos veiklą.

 9 Padeda mažinti 
nuovargį.

aktyvioS SuDeDaMoSioS 
DaLyS:

 9 Sojos lecitino milteliai

 9 Kalcis

 9 Vitaminas C

 9 Taurinas

 9 Vitaminas E

 9 Vitaminas B1

 9 Folio rūgštis

 9 Vitaminas B12

KIEKIS: 20 kapsulių x 0,496 g (9,92 g)

Magnis yra labai svarbus elementas – jis 
veikia kaip katalizatorius daugelyje organizme 
vykstančių procesų ir turi įtakos nervinių impulsų 
perdavimui bei  raumenų susitraukimui, įskaitant 
širdies raumenis. Magnis taip pat padeda užtikrinti 
elektrolitų pusiausvyrą ir normalią kaulų būklę. 
Magnio poreikis kinta priklausomai nuo amžiaus, 
lyties ir fiziologinių sąlygų.

TIENS sukūrė maisto papildą „Fizzy“, kuris padeda 
reguliuoti magnio kiekį organizme.  Šio papildo 
sudėtyje yra lengvai įsisavinama magnio forma 
magnio karbonatas ir magnio oksidas bei baziliko 
ekstraktas. 

Bazilikas yra kilęs iš Indijos. Ten jis naudojamas 
ruošiant maistą, o taip pat kaip vaistažolė. 
Saldžiojo baziliko sudėtyje gausu lengvai 
pasisavinamo magnio, o taip pat vitaminų K, C, A, 
kalio, mangano ir kalcio. Jis daro teigiamą poveikį 
virškinimo sistemai.

Sudėtyje taip pat yra burokėlių ekstrakto. Šioje 
daržovėje yra didelis kiekis folio rūgšties ir 
mineralų (geležies, kalcio, magnio, kalio, magnio, 
natrio, vario, chloro, fluoro, cinko).

TIENS
„FiZZy”

Padeda palaikyti: 

 9 tinkamą nervų ir 
raumenų veiklą

 9 normalių kaulų 
būklę

 9 normalią energijos 
apykaitą

aktyvioS SuDeDaMoSioS DaLyS:

 9Magnis

 9 Kalis

 9 Inulinas

 9 Burokėlių ekstraktas

 9 Baziliko ekstraktas

 9 Vitaminas B2

KIEKIS: 14 šnypščiųjų tablečių x 6 g (84g)
be 

GLitiMo
be 

LaktoZĖS
be 

riešutŲ

be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ

tiNka 
veGaNaMS

  STIPRINIMAS
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aktyvioS SuDeDaMoSioS 
DaLyS:

 9 Bevandenė gliukozė

 9 Kiaušinių baltymų milteliai

 9 Cinkas

Cinkas ne veltui vadinamas sveikatos ir grožio 
mikroelementu. Jis atlieka svarbų vaidmenį daugelyje 
organizme vykstančių procesų. Cinkas reikalingas 
daugiau nei 200 skirtingų fermentų veiklai, įskaitant 
fermentus, dalyvaujančius baltymų ir DNR sintezėje. Jis 
taip pat atsakingas už tinkamą ląstelių dalijimąsi. Dėl šios 
priežasties cinkas itin svarbus vaisiaus vystymuisi. Dar 
vienas cinko vaidmuo – vitamino A, būtino regai, reikiamo 
kiekio palaikymas kraujo plazmoje. Be to, cinkas būtinas 
daugeliui hormonų, pavyzdžiui, augimo hormonui arba 
gonadotropinams.

Esant cinko trūkumui, organizmas siunčia lengvai 
atpažįstamus signalus: suprastėja odos, nagų, ir plaukų 
būklė (netenka žvilgesio ir tampa trapūs). 

Cinko gali trūkti tiems, kurie valgo mažai kaloringą maistą, 
vegetarams, žmonėms, vartojantiems daug saldumynų, 
nėščiosioms, pagyvenusiems žmonėms ir vaikams.

TIENS  maisto papildas „Zinc“ padeda palaikyti reikiamą 
cinko kiekį organizme.

TIENS „ZiNC”

KIEKIS: 60 kapsulių x 310,25 mg (18,62 g)

Padeda palaikyti: 

 9 normalią odos, plaukų 
ir nagų būklę,

 9 normalią vaisingumo 
funkciją,

 9 normalų regėjimą.

TIENS „Beauty Duo“ – tai kinų žolininkystės, 
mokslo, unikalios praktinės patirties 
ir patentuotų technologijų sintezė.  
Nakvišos eterinis aliejus yra pagrindinė 
šio maisto papildo sudedamoji dalis, 
kurioje gausu gama linoleno rūgšties 
(GLA), priklausančios omega–6 riebalų 
rūgščių grupei. Abi šios rūgštys yra 
būtinos tinkamam mūsų organizmo 
funkcionavimui.

Chlorelė yra vitaminų ir mikroelementų 
šaltinis. Ji suteikia organizmui vitaminų B, 
vitaminų A, C ir E, aminorūgščių, chlorofilo, 
omega-3 riebalų rūgščių ir nukleorūgščių. 
Joje taip pat yra daugybė mineralų: 
geležies, kalcio, kalio, magnio, cinko, 
mangano, fosforo, seleno ir jodo.  Žaliosios 
arbatos ekstraktas stiprina antioksidacinį 
poveikį ir teigiamai veikia odą.

TIENS
„beauty Duo”

 9 Padeda apsaugoti ląsteles nuo 
oksidacinio streso

 9 Pasižymi antioksidaciniu ir 
detoksikuojamuoju poveikiu

 9 Padeda sumažinti uždegimines odos 
reakcijas

aktyvioS SuDeDaMoSioS DaLyS:

 9 Nakvišų aliejus:
• gama linoleno rūgštis

 9 Chlorelės milteliai

 9 Vitaminas C

 9 Vitaminas E

 9 Žaliosios arbatos ekstraktas:
• polifenoliai

 9 Vitaminas B6

 9 Varis

 9 Biotinas

KIEKIS: 30 kapsulių x 620 mg

  STIPRINIMAS

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ

tiNka 
veGaNaMS

be 
GLitiMo

be 
LaktoZĖS

be 
riešutŲ

tiNka 
veGaNaMS
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ODOS IR KŪNO 
PRIEŽIŪRA
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aktyvioS SuDeDaMoSioS DaLyS paDeDa uŽtikriNti GiLŲ 
oDoS DrĖkiNiMĄ

Jūros vanduo 
Jūros vandenyje gausu  mineralinės druskos, organinių junginių, ištirpusių 
dujų ir svarbių mikroelementų.

Trys veiksmingi ingredientai:

• Prancūziška jūros druska turi valomųjų, baktericidinių ir uždegimą 
mažinančių savybių. Papildomi jos pranašumai:  kontroliuoja riebalų 
išsiskyrimą, padeda mažinti odos pleiskanojimą, tamsias dėmes ir 
edemą, neutralizuoja kvapą ir veikia antistresiškai.

• Jūros dumblių ekstraktas maitina odą, skatina ląstelių metabolizmą ir 
mažina poras.

• Jūrinis kolagenas yra biologiškai aktyviausias kolageno tipas, greitai ir 
lengvai absorbuojamas odoje. Jis ypač naudingas sprendžiant tokias 
odos problemas kaip dehidratacija, padeda išlaikyti odos stangrumą ir 
elastingumą.

Mielių fermentacija 
Fermentuotų mielių ekstraktas gamina aminorūgštis ir peptidus, kurie 
padeda odos ląstelėms atsinaujinti. Fermentuotų mielių ekstraktas gali 
padėti sumažinti odos senėjimo požymius, nes pagerina kolageno sintezę.

Hialurono rūgštis
Su amžiumi odoje nuolat mažėja hialurono rūgšties, todėl papildomas 
jos kiekis gali padėti sumažinti odos sausumą,  sulėtinti mimikos linijų ir 
raukšlių atsiradimą bei pagreitinti žaizdų gijimą. Į šią odos priežiūros liniją 
įeina trigubo stiprumo hialurono rūgšties kompleksas.

Unikali drėkinamoji odos priežiūros linija, kurioje derinami natūralūs 
ingredientai ir novatoriškos technologijos. Jūros dumbliai, mielių ekstraktas ir 
8  aminorūgštys padeda užtikrinti maksimalų odos drėkinimą ir atjauninimą.

koSMetikoS CeLLeS tiaNe LiNiJa 
„M&Y HYDRA“

•	 Sustiprina 
apsauginį odos 
barjerą

•	 Sulaiko drėgmę

•	 Padeda 
apsaugoti nuo 
senėjimo

•	 Padeda mažinti raukšles 

•	 Pagerina odos 
atsipalaidavimą ir lėtina 
senėjimo procesą

•	 Gerina odos struktūrą

•	 Stiprina giliuosius odos 
sluoksnius

CILVARIS – tai veido odos grožiui skirtas prietaisas, kurio 
poveikis pagrįstas radijo dažnio technologijos, raumenų 
elektrostimuliacijos bei ultragarso dažnio taikymu. 

Radijo dažnio naudojimas suaktyvina kraujotaką ir skatina 
ląstelių atsinaujinimą. Prasiskverbdamas giliai į odą, 
atstato pažeistus audinius ir skatina kolageno bei elastino 
gamybą, dėl to oda tampa stangresnė ir lygesnė.

GroŽio prietaiSaS  
„CILVARIS“

prietaiSo SavybĖS:
• 5 intensyvumo lygiai 

• Atsparus vandeniui

• Automatinis išsijungimas  
po 15 minučių

• Išmanus laikmatis

• Belaidis įkrovimas

šią liniją sudaro:
• Drėkinamasis veido prausiklis 

„M&Y Hydra“

• Drėkinamasis veido losjonas 
„M&Y Hydra“

• Drėkinamoji veido esencija 
„M&Y Hydra“

• Drėkinamoji akių srities 
esencija „M&Y Hydra“

• Apsauginė drėkinamoji 
emulsija „M&Y Hydra“

• Visapusiško poveikio 
drėkinamasis veido kremas 
„M&Y Hydra“

  ODOS IR KŪNO PRIEŽIŪRA
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prietaiSo SavybĖS:
• Efektyvaus vandenilio gamyba
• Grynas | Lengvai absorbuojamas vandenilis
• MAŽA MOLEKULINĖ MASĖ IR STIPRUS 

NEIGIAMAS POTENCIALAS
• Didelis tirpumas  |  Šalina laisvuosius radikalus
• GREITA ELEKTROLIZĖ IR ILGAI VEIKIANTI 

BATERIJA
• Generuoja vandenilį per 2 min. | Įkrovimo 

laikas – apie 2 val.
• KOKYBIŠKAS PURŠKIKLIS
• Stiprus vandens purškimas | Greitas 

drėkinimas
• MAŽAS DYDIS, DIDELĖ TALPA, 15 ML
• Ilgalaikis drėkinimas panaudojus vieną kartą 

| Elegantiškas dizainas
• SAUGUS IR PATVARUS
• Atsparus vandeniui  |  Iš kokybiškų medžiagų.

Šis prietaisas elektrolizės metu paprastą vandenį 
papildo vandeniliu vos per 2 minutes.  

Vandenilis dėl savo mikroskopinio dydžio yra 
labai efektyvus antioksidantas.

Vandenilio turintys vandens lašeliai giliai 
įsiskverbia ir pamaitina bei atgaivina  odą, 
padeda ją atjauninti.

vaNDeNiLiu papiLDyto  
vaNDeNS purškikLiS 

Gilus kvėpavimas padeda mūsų plaučiams į organizmą 
pernešti šviežio deguonies gausaus oro ir pašalinti 
anglies dioksidą. Per dieną įkvepiame ir iškvepiame apie  
30 000 kartų.

„Breathing Element“ – tai iš grynų eterinių aliejų sukurtas 
mišinys, skleidžiantis harmoniją ir ramybę. Jis ne tik 
pagerina sugebėjimą lengviau kvėpuoti, bet ir pasižymi 
raumenis atpalaiduojančiomis bei raminamosiomis 
savybėmis. Plačios panaudojimo galimybės padeda 
patenkinti visos šeimos poreikius.

eteriNiS aLieJuS  
„breatHiNG eLeMeNt“

NauDoJiMo GaLiMybĖS:
• Užtvirtink makiažą su vandenilio prisotintu vandeniu, 

kuris taip pat padeda nuraminti ir atvėsinti odą nuvalius 
makiažą.

• Atsigaivink po treniruotės – sudrėkink odą ir jauskis žvali 
bei gaivi.

• Sustiprink giluminio valymo poveikį. Vandenilis greitai 
prasiskverbia pro visus odos sluoksnius, sumažina 
uždegimą ir padeda odą greičiau sudrėkinti.

„breatHiNG eLeMeNt“ 
SuDĖtyJe  yra 5-iŲ eteriNiŲ 
aLieJŲ:
• mėtų, 
• pušų, 
• smulkiųjų mirtenių, 
• bosvelijų (dar vadinamas 

frankincenso aliejumi) 
• mirų.

Eteriniai aliejai:

•	 yra 100 % gryni ir 
natūralūs

•	 padeda pažadinti  
jausmus, atgaivinti kūną, 
protą ir dvasią

•	 pagerina sugebėjimą 
lengviau kvėpuoti

•	 padeda reguliuoti 
deguonies kiekį.

  ODOS IR KŪNO PRIEŽIŪRA
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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.  

DaNtŲ paSta  
„oreCare HerbaL“

TIENS „AiRiZ“ higieniniai įklotai yra 
novatoriškas moterų intymios higienos 
sprendimas, užtikrinantis ilgalaikį 
gaivumą ir visišką apsaugą.

Patentuotas anijonų užpildas išskiria 
iki 6100 neigiamų jonų / cm3. Tai 
didžiausia anijonų koncentracija, esanti 
higieniniuose įklotuose. 

Anijonai yra bekvapės, beskonės 
ir nematomos molekulės. Jie turi 
ypatingą reikšmę žmonių sveikatai ir 
yra vadinami „oro vitaminais“. Pasižymi 
sugebėjimu sunaikinti  mikrobus ir 
bakterijas. Kuo didesnė neigiamų 
jonų koncentracija ore, tuo mažesnis 
mikrobų kiekis. Neigiami jonai gali 
padėti sustiprinti mūsų organizmo 
imuninę sistemą ir užkirsti kelią ligoms.

HiGieNiNiai 
įkLotai „airiZ“ 
SU AKTYVIUOJU 
DEGUONIMI IR  
ANIJONAIS

•	 Aktyvusis deguonis ir anijonai atlieka pH 
balanso palaikymo funkciją.

•	 Patentuota formulė aktyvųjį deguonį 
išskiria tolygiai kartu su pipirmėčių ir 
levandų esencija. Uždegimą mažinantis ir 
antibakterinis poveikis.

•	 Šilko švelnumo minkštas medvilnės 
sluoksnis padeda sugerti skystį tris kartus 
greičiau nei įprasti įklotai.

•	 Minkšta ir švelni medvilninė medžiaga yra 
nebalinta ir visiškai be chloro.

•	 100 % natūralus, biologiškai skaidus ir 
antialerginis gaminys.

kaSDieNiai HiGieNiNiai įkLotai „airiZ“
• 155 mm ilgio ir itin ploni

• Pakuotėje yra 30  įklotų.

DieNiNiai HiGieNiNiai įkLotai „airiZ“
• 245 mm ilgio 

• Pakuotėje yra 30 įklotų.

NaktiNiai HiGieNiNiai įkLotai „airiZ“
• 330 mm ilgio 

• Pakuotėje yra 8 įklotai.

  ODOS IR KŪNO PRIEŽIŪRA

RINKINYJE: 3 x dieninių įklotų, 2 x kasdienių įklotų, 1 x naktinių įklotų.
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SVEIKATINIMO  
PRIETAISAI
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Šis dezinfekcinio vandens prietaisas OLANSI padės jums palaikyti švarią aplinką. Kaip žaliavą 
naudodamas įprastą vandenį ir druską,  jis greitai ir patogiu būdu pagamina efektyvų, plataus spektro 
natrio hipochlorito tirpalą. Natrio hipochloritas yra oksidatorius, turintis stiprų baktericidinį poveikį – 
jis gali greitai sunaikinti daugelio rūšių patogenines bakterijas ir virusus, tokius kaip Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus,  Bacillus subtilis, grybelį ir kt.

Šis tirpalas gali veiksmingai dezinfekuoti įvairius paviršius buityje, taip pat drabužius, maistą ir pan. Tai 
saugu, nekenksminga aplinkai, netoksiška ir neturi šalutinio poveikio. 

DeZiNFekCiNio vaNDeNS prietaiSaS „OLANSI“

1. Paimkite 
šaukštą druskos 
su komplekte 
pateiktu šaukštu 
(30 g).

2. Ištirpinite druską 
1 litre vandens.

3. Įjunkite prietaisą 
vienu mygtuko 
paspaudimu.

Tyrimą atliko 
laboratorija „Eurofins“.

Įtampa ~ Dažnis AC 110V ~ 60Hz or 220V ~ 50Hz
Galia 23 W
Svoris 1.3 kg
Talpa 2.5 l
Prietaiso dydis 188.5x188.5x308.5mm
Dezinfekuojančio vandens 
cheminis pavadinimas

Natrio hipochloritas

TIENS daugiafunkcis prietaisas „Head Care Aparatus“ 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.

Šis prietaisas su integruota išmaniąja vieno lusto sistema 
padeda subalansuoti kraujo spaudimą, skleidžia mažo 
intensyvumo lazerio spinduliuotę bei masažuoja.

DauGiaFuNkCiS prietaiSaS 
„HeaD Care apparatuS“

PAGRINDINIAI 
PRIVLAUMAI

GALI PADĖTI:

•	 pagerinti 
mikrocirkuliaciją 
odos viduje

•	 subalansuoti 
kraujo spaudimą

•	 stiprinti imunitetą

  SVEIKATINIMO PRIETAISAI
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