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PASIŪLYMAI VISIEMS NARIAMS

Rinkinys „Sveikos kraujagyslės“

1 x Kapsulės su česnaku ir 
tikriniu blizgučiu

1 x antilipidinė arbata (Kinija)

1 x „Kardi-Forte“

-25%

Reguliari kaina:

114,55  € 

Kaina su nuolaida:

85,91 € / 58,40 PV 57,10 BV



PASIŪLYMAI VISIEMS NARIAMS

Pavasario rinkinys

2x cinkas

1x „Cell Rejuvenation Extra“

1x „Super Calcium“ su krekenomis 

-25%

Reguliari kaina:

192,18  € 

Kaina su nuolaida:

144,14 € / 98,70 PV 96,50 BV



PASIŪLYMAI VISIEMS NARIAMS

Detoksikacijos rinkinys

-25%

1 x Kapsulės su česnaku ir 
tikriniu blizgučiu

1 x antilipidinė arbata (Kinija)

1 x „Beauty Duo“

Reguliari kaina:

113,56  € 

Kaina su nuolaida:

85,17 € / 52,30 PV 51 BV



PASIŪLYMAI VISIEMS NARIAMS

Rinkiniai iš 2-iejų tų pačių produktų

su 30% nuolaida -30%

2x „ Super Calcium su krekenomis

2x kapsulės su vynuogių sėklų ekstraktu

2x „Cell Rejuvenation Extra“

2x „Kardi Forte“

2x antilipidinė arbata (Kinija)



REGULIARŪS RINKINIAI

Kapsulės su 

česnaku

Kolagenas

„Glow Collagen Shot“

3+1 3+1

„Vigor Shot“

3+1



PASIŪLYMAI VISIEMS NARIAMS

Nuolaida sveikatinimo prietaisams

-30%

• Dulkių siurblys su UV lempa

• Daugiafunkcis masažuoklis

• Prietaisas vaisiams ir daržovėms valyti

• Vandeniliu papildyto vandens purškiklis



PASIŪLYMAS ESAMIEMS NARIAMS

+300 PV TOP UP pasiūlymas

BALANDŽIO mėn. įsigyk produktų už +300 PV daugiau

nei tavo kvalifikacinis užsakymas, 

GAUK antilipidinės arbatos už 0,30 €  ir „Kardi Forte“ už 0,30 €

Užsakymai sumuojami.

Gaminiai į užsakymą bus įdėti automatiškai, balandžio mėn. pasiekus reikiamą PV taškų sumą.

1 narys per mėnesį gali gauti tik 1 antilipidinę arbatą ir 1 „Kardi Forte“ po 0,30 Eur.

Kvalifikacinis užsakymas 4, 5* ir 6* nariams – 50 PV; 7* nariams –100 PV; 8* ir aukštesnės 

kvalifikacijos nariams – 200 PV.
Reguliari kaina: 21,24 € Reguliari kaina: 48 € 



PASIŪLYMAS NAUJIEMS NARIAMS

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

Su užsakymu už 100 BV 

Maistinės skaidulos „Multi-Fiber“ 

už 0,30 €*

Su užsakymu už 200 BV 

„Maistinės skaidulos „Multi-Fiber“ 

ir „Kardi Forte“ su krilių aliejumi

už 0,60 €*

Su užsakymu už 400 BV 

Maistinės skaidulos „Multi-Fiber“ 

ir vandeniliu papildyto vandens 

purškiklis OLANSI už 0,60 €*

Su užsakymu už 800 BV 

„Kardi forte“, „Super Calcium“ su 

krekenomis ir 

ir vandeniliu papildyto vandens 

purškiklis OLANSI

už 0,90 €*

*Gaminiai į užsakymą bus įdėti AUTOMATIŠKAI.

Dovanos vertė

33,40 €

Dovanos vertė

81,40 €

Dovanos vertė

159,18 €

Dovanos vertė

267,09 €



3 MĖNESIŲ AKTYVUMO PROGRAMA

NAUJIEMS NARIAMS

*Gaminiai į užsakymą bus įdėti AUTOMATIŠKAI.

BALANDŽIO MĖN.

Prisijunk prie TIENS su  užsakymu, 

ne mažesniu nei už 300 BV ir gauk

„Multi-Fiber“ ir „Kardi forte“ su 

krilių aliejumi už 0,60 €*

GEGUŽĖS MĖN.

Pateik užsakymą ne mažesnį nei už 

150 PV ir gauk „Cell Rejuvenation

Extra” už 0,30 €*

BIRŽELIO MĖN.

Pateik užsakymą ne mažesnį 

nei už 150 PV ir gauk 

vandeniliu papildyto vandens 

purškiklį „Olansi“ 

už 0,30 €*



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 2023 m. kovo 29 d.

3. Esami nariai – tai registruoti nariai, prisijungę prie TIENS iki 2023 m. kovo 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 jums Velykų krepšelio, 
pripildyto džiaugsmo, laimės 

ir vidinės ramybės!
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