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Rinkinys imunitetui stiprinti

1x Cinkas

1x „Super Calcium“ su krekenomis

1x „Cordyceps“

SVARBU: Dezinfekuojamųjų servetėlių kiekis 

ribotas, tad su rinkiniu įteiksime tol, kol bus 

sandėlyje.

-20%
+

PASIŪLYMAS VISIEMS NARIAMS

Reguliari kaina:

167,76 € / 123,50 PV / BV

Kaina su nuolaida:

126,19 € / 98,80PV / BV

Perkant Imuniteto rinkinį, kartu įteiksime 

dezinfekuojamųjų servetėlių. 



Ugnies elemento rinkinys

1x Spirulina

1x „Kardi Forte“

1x „Vigor Shot“

PASIŪLYMAS VISIEMS NARIAMS

Reguliari kaina:

101,82 € / 70,20 PV / BV

Kaina su nuolaida:

81,46 € / 56,20 PV / BV
SVARBU: Dezinfekuojamųjų servetėlių kiekis 

ribotas, tad su rinkiniu įteiksime tol, kol bus 

sandėlyje.

+

Perkant Ugnies elemento rinkinį, kartu 

įteiksime 

dezinfekuojamųjų servetėlių. 

-20%



Rinkinys virškinimo sistemos 

sveikatai

1x „Multi-Fiber“

1x „Digest“

1x Sirupas FOS

PASIŪLYMAS VISIEMS NARIAMS

-25%

Reguliari kaina:

77,51 € / 55,40 PV / BV

Kaina su nuolaida:

58,12 € / 41,60 PV / BV

SVARBU: Dezinfekuojamųjų servetėlių kiekis 

ribotas, tad su rinkiniu įteiksime tol, kol bus 

sandėlyje.

+

Perkant virškinimo sistemos rinkinį, kartu įteiksime 

dezinfekuojamųjų servetėlių. 



Vasaros sveikatos rinkinys

2x antilipidinė arbata (pagaminta Europoje)

2x eterinis aliejus „Breathing Elements“

PASIŪLYMAS VISIEMS NARIAMS

-25%

Reguliari kaina:

80,56 € / 45,40 PV / BV

Kaina su nuolaida:

60,42 € / 34,10 PV / BV



SPECIALUS

TIENS 27-ojo GIMTADIENIO 

PASIŪLYMAS

Nuolaida atskiriems 

gaminiams:

✓ Koncentruotos datulių 

sultys

✓ Kolageno gėrimas GLOW

✓ Purškiklis OLANSI

✓ Kapsulės su vynuogių 

sėklų ekstraktu

-27%
-27%

PASIŪLYMAS VISIEMS NARIAMS

-27%

-27%

-27%



SPECIALUS PASIŪLYMAS

NAUJIEMS prietaisams

- Kraujo apytaką gerinantis masažuoklis

- Dulkių siurblys su UV lempa

- Prietaisas vaisiams ir daržovėms valyti

Taikomos narystės nuolaidos.

-15%

PASIŪLYMAS VISIEMS NARIAMS



ĮSIGYK SU NUOLAIDA!
Dezinfekcinio vandens prietaisas OLANSI

-50%

PASIŪLYMAS VISIEMS NARIAMS

Narystės nuolaida netaikoma.

Reguliari kaina:

223,38 € / 116,60 PV / BV

Kaina su nuolaida:

111,69 € / 58,30 PV / BV

Jūsų švariai ir sveikai aplinkai



PASIŪLYMAS NAUJIEMS NARIAMS

Prisijunk prie TIENS RUGPJŪČIO mėnesį ir gauk dovanų po 0,30 €!

Su užsakymu už 

100 BV 

CELLES TIANE veido 

esencija už 0,30 €

Dovanos vertė

32,19 €

Su užsakymu už 

200 BV 

CELLES TIANE veido 

esencija ir kavos gėrimas 

„Cordy Cafe” už 0,60 €

Su užsakymu už 

400 BV 

CELLES TIANE veido esencija,

kavos gėrimas „Cordy Cafe” 

ir apyrankė „Crystal Black“ 

arba už 0,90 €

Su užsakymu už 

800 BV 

Kavos gėrimas„Cordy

Cafe”, apyrankė „Magic

White“ ir daugiafunkcis

masažuoklis

už 0,90 €

Dovanos vertė

49,56 €

Dovanos vertė

148,93 €

Dovanos vertė

347,54 €



3 MĖNESIŲ AKTYVUMO PROGRAMA

NAUJIEMS NARIAMS

Rugpjūčio mėn.

Prisijunk prie TIENS su  užsakymu, 

ne mažesniu nei už 200 BV

ir gauk CELLES TIANE veido 

esenciją ir „Cordy Cafe” už

0,60 €

Visus 3 mėnesius gali būti tiek prisijungimo rinkiniai,  tiek pakartotiniai 

užsakymai. Pasiūlymas galioja, kol gaminių yra sandėlyje.

Rugsėjo mėn.
Pateik užsakymą ne mažiau nei 

už 150 PV ir užsisakyk

CELLES TIANE drėkinamąją

akių srities esenciją už 0,30 €

Spalio mėn.
Pateik užsakymą ne mažiau nei už

150 PV ir užsisakyk

daugiafunkcį prietaisą

„Head Care Apparatus“ už 0,30 €!

Dovanos vertė

49,56 €

Dovanos vertė

173,83 €

Dovanos vertė

25,98 €



REGULIARŪS RINKINIAI 3+1

Kapsulės su česnaku

ir tikriniu blizgučiu

Kolageno gėrimas 

GLOW

VIGOR SHOT

3+1 už 0,30 € 3+1 už 0,30 € 3+1 už 0,30 €



2022 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais mažinamas pristatomo 

užsakymo dydis!

Visiems nariams, šiuo laikotarpiu pateikusiems užsakymą už 

100 € ir daugiau, užsakymas pristatomas nemokamai.

Elektroninių taškų pritaikymas užsakymo sumos eurais 

nemažina.

Nemokamai pristatomo užsakymo dydis 

RUGPJŪČIO IR RUGSĖJO MĖNESIAIS



Linkime saulėto 
rugpjūčio ir sėkmingų 

projektų su 
TIENS.

1. Jei narys yra registruotas arba įsigyja TIENS prekių ne Baltijos šalyse, tokiu atveju 

jam negalioja Baltijos šalių mėnesinės akcijos. T. y. PV taškai, už kuriuos buvo 

įsigytos prekės ne Baltijos šalyse, neįskaičiuojami į šių motyvacinių programų 

sąlygas.

2. Nauji nariai – tai registruoti nariai, prisijungę prie TIENS  nuo 2022 m. liepos 29 d.

3. Esami nariai – tai registruoti nariai, prisijungę prie TIENS iki 2022 m. liepos 29 d.

4. Į BV ir PPV įtraukiama pakartotinių užsakymų ir prisijungimo rinkinių apyvarta.

5. Kvalifikaciniai PPV reikalavimai: 4, 5* ir 6* nariams – 50 PV; 7* nariams –100 PV; 

8* ir aukštesnės kvalifikacijos nariams – 200 PV.

6. Akcijos galioja tol, kol sandėlyje yra akcijos gaminių už specialią kainą. 

7. Raginame užsakymus pateikti kuo anksčiau, nelaukiant paskutinės dienos, 

nes akcijos gaminių kiekis ribotas. 

8. TIENS pasilieka teisę keisti akcijų sąlygas arba jas nutraukti.

SVARBU



Linkime saulėto 
rugpjūčio ir sėkmingų 

projektų su 
TIENS.


