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Koncept zdraví v tradiční čínské medicíně
Koncept zdraví v tradiční čínské medicíně představuje
celostní přístup, kdy je skutečná kvalita života dosahována
spojením fyzického, duševního a emocionálního
blahobytu.

DOPLNĚNÍ

Doplňky stravy TIENS jsou navrženy pro obnovení
harmonické rovnováhy těla. Nabízí celostní přístup
k trvalému blahobytu. Doplňky stravy kombinované
se zdravou výživou, fyzickou aktivitou a pozitivním
duševním přístupem mohou výrazně zlepšit kvalitu
života.

Vyváženost
Díky procesům očisty, doplnění a posílení vzniká v těle
rovnováha, která reguluje jeho správné fungování a
předchází mnoha zdravotním problémům.
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OČISTA

POSÍLENÍ

CHÁPÁNÍ
ZDRAVOTNÍ
ROVNOVÁHY
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OČISTA

Z pohledu tradiční čínské koncepce
zdraví je prvním krokem k dosažení
rovnováhy očista. Moderní životní styl, znečištění prostředí, stres
či nevhodná strava způsobují, že
se v našem těle hromadí mnoho
škodlivých látek. Pokud tyto toxiny nejsou včas odstraněny, mohou
poškodit naše tělo, mysl a urychlit
stárnutí vnitřních orgánů. Očista je
určena k odstranění toxinů z trávicího
traktu, cév, plic, kůže a dalších orgánů
pro zajištění jejich správné funkce.
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DOPLŇKY STRAVY

TIENS
CHITOSAN

OČISTA

Přirozeně se vyskytující látka chitosan má
schopnost významně absorbovat a vázat
tuky v trávicím traktu. Je chemicky podobná
celulóze, rostlinné vláknině, která zabraňuje
vstřebávání tuku. V žaludku nabývá na
objemu, čímž zvyšuje pocit sytosti.
Chitosan v žaludku působí jako rozpustná
vláknina. Váže se s tuky a žlučovými
kyselinami v tenkém střevě, tvoří gelový
komplex a zabraňuje trávení tuku. Komplex
prochází tlustým střevem a nakonec je
přirozeně vyloučen. Tuk tak není tráven
a snížení žlučové aktivity nepřímo snižuje
jeho vstřebávání. V mnoha výzkumech bylo
prokázáno, že chitosan může pomáhat při
kontrole cholesterolu a udržovat zdravou
hladinu LDL cholesterolu v krvi.

• Přirozeně se vyskytující 			
rozpustná vláknina
• Kontrola cholesterolu
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OČISTA

TIENS CHOLIKAN
Výtažek z jader vinných hroznů je zdrojem bioflavonoidů jako je resveratrol a quercetin a komplexu oligomerních proantokyanidinů (OPC),
obvykle složených z katechinových sloučenin.
Bylo zjištěno, že proantokyanidiny obsažené v
jádrech vinných hroznů mají antioxidační schopnosti. Hrozny (Vitis vinifera) bohaté na proantokyanidiny jsou přirozenou obranou před volnými radikály, které jsou přirozeným produktem
buněčného stárnutí. Pomáhají zajistit normální
zdraví a funkci buněk. Aktivní látky obsažené v
hroznech také napomáhají ke snížení celulitidy a
k vyhlazení pokožky.

Jádra vinných hroznů:
• zdroj bioflavonoidů
• antioxidační aktivita
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TIENS KARDI
KRILLOVÝ OLEJ S AMARANTEM
A RAKYTNÍKEM ŘEŠETLÁKOVÝM

OČISTA

TIENS Kardi je čistý a přirozený zdroj omega-3 mastných kyselin, který
nezanechává pachuť v ústech. Krill používaný pro výrobu TIENS Kardi pochází z Antarktidy, z nejčistších vod světa. Jedinečnost krillového oleje
spočívá v tom, že obsažené omega-3 mastné kyseliny ve formě fosfolipidů jsou tělem snadno rozpoznány, vstřebány a využívány.

100% fosfolipidy
100% triglyceridy

Obsahuje bohaté množství astaxanthinu.
Dalšími důležitými složkami jsou: amarant bohatý na stanoly, skvalen, vitamíny B a minerály a rakytník – přírodní a bohatý zdroj
vitamínů (15krát více vitamínu C než v pomerančích), karotenoidy a flavonoidy. Omega-3 mastné kyseliny v krillovém oleji jsou ve
fosfolipidové formě, proto jsou snadno rozpustné ve vodě.

Produkt, který zlepší váš život a posune jej na
zcela novou úroveň
Výhody omega-3 - EPA a DHA - mastných kyselin:
• udržují srdce a kardiovaskulární systém
v dobré kondici
• pomáhají udržovat správnou hladinu triglyceridů
• pomáhají udržovat normální krevní tlak
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OČISTA

TIENS
ANTILIPIDOVÝ ČAJ
Gynostemma pentaphyllum:
• imunomodulační přípravek
• ochrana DNA, proteinů a lipidů
před oxidačním stresem
• udržuje správné hladiny lipidů v krvi
Tento čaj je v Číně považován za zázračnou bylinu, oblíbenou
prvním císařem Čhin dynastie Čchin Š’-chuang-tiem, který si
podmanil všechny nezávislé čínské státy a vytvořil první čínskou
říši. Při dlouhé práci si oblíbil pití tohoto speciálního čaje. Gynostemma obsahuje mnoho aminokyselin, vitamínů a minerálů,
které lidské tělo potřebuje, včetně vápníku, železa, hořčíku,
fosforu, draslíku, selenu, zinku a mnoha dalších. Vědci zjistili,
že gynostemma má adaptogen podobný ženšenu. Pomáhá povzbuzovat a revitalizovat tělo a podporuje přirozenou obranyschopnost těla pomocí imunomodulace.
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TIENS VEJKAN
Je složen z unikátních složek, jako je olej z pšeničných klíčků a beta
karoten. Olej z pšeničných klíčků je bohatým zdrojem nenasycených
mastných kyselin, jako jsou linolové a linolenové mastné kyseliny,
které mají důležité vlastnosti. Kyselina linolová a kyselina alfa-linolová
přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi.
Kyselina alfa-linolenová, esenciální mastná kyselina, přispívá k rozvoji
mozku a nervových tkání. Proto jsou pro normální růst a vývoj dětí

OČISTA

alfa-linolenová kyselina spolu s kyselinou linolovou nezbytné.
Lecitin je tuk, nezbytný pro buňky těla. Jednou ze stavebních sloučenin
lecitinu je fosfatidylcholin, který se vyskytuje ve všech buněčných
organismech a je jednou z hlavních složek buněčné membrány.
Beta-karoten, který představuje provitamín A konvertovaný na vitamín
A, pomáhá udržovat zdravý zrak a vzhled pleti.

• Zdroj omega-3 a omega-6 mastných kyselin
• ALA: kontrola cholesterolu
• Vitamín A: zdravý zrak a vzhled pleti
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OČISTA

TIENS IKAN
Produkt obsahuje mrkvový prášek, Gynostemma
pentaphyllum, extrakty ze zeleného čaje a vitamín C.
Tyto složky fungují synergicky a přispívají k normální
funkci imunitního systému a k ochraně buněk před
oxidačním stresem.
Gynostemma pentaphyllum, v tradiční čínské medicíně známá jako jiaogulan, je tradičně konzumována v horských oblastech jižní Číny jako bylinný čaj
a přírodní lék. Tato vzácná bylina, která má adaptogenní, výživné a antioxidační vlastnosti, se tradičně
používá k zajištění optimální homeostáze v těle. Lidé
z jihočínské provincie Kuej-čou, o nichž se říká, že
se dožívají neobvyklé dlouhověkosti, Gynostemma
pentaphyllum pravidelně konzumují a popisují ji jako
„bylinu nesmrtelnosti”. Vitamín C zajišťuje normální
funkci imunitního systému, stejně jako snížení únavy.
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Výtažek z Gynostemma pentaphyllum:
• antioxidační vlastnosti
• užitečný pro zvýšení tělesné odolnosti
zejména při únavě
• podporuje přirozenou obranyschopnost těla

TIENS Česnekový olej

OČISTA

Před mnoha stoletími, před příchodem moderní
medicíny, se naši předkové při péči o zdraví
spoléhali na přírodní divy. Česnek, jako jedno z
nejpopulárnějších tradičních léčiv, je známý po
celém světě kvůli své pozoruhodné schopnosti
posilovat imunitu. Ve starověku byl česnek zvláště
ceněn pro své antibakteriální vlastnosti. Od té
doby moderní vědecký výzkum nejen potvrdil
bakteriostatické účinky česneku, ale také prokázal
řadu jeho dalších, dříve neznámých kvalit. Mezi
nejvýznamnější patří komplexní přínos v oblasti
vaskulárního zdraví. TIENS Česnekový olej je
bezzápachový.

• Zvyšuje vaskulární zdraví
• Pomáhá udržovat normální hladinu
cholesterolu a krevních lipidů
• Pomáhá zvyšovat antioxidační
schopnost těla
• Přispívá k normální funkci dýchacího
systému
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OČISTA

TIENS DVOJITÁ CELULÓZA
• Pravidelné konzumování vlákniny je nezbytné pro
normální funkci střev
• Pravidelná konzumace plodů hlohu podporuje
oběh a poskytuje relaxační a zklidňující účinek
V moderní dietetice má dostatečná konzumace vlákniny důležité místo. TIENS Dvojitá
celulóza je směs různých typů vlákniny, včetně cenné kukuřičné celulózy, a prášku
hlohu.
Sladká kukuřice obsahuje vysoké množství nerozpustné a rozpustné vlákniny. Jediný
šálek čerstvých kukuřičných zrn obsahuje přibližně 4,3 gramu vlákniny. Rozpustná
kukuřičná vláknina může být metabolizovaná střevními bakteriemi na mastné kyseliny s krátkým řetězcem. Nedávný výzkum prokázal, že konzumace denní dávky rozpustné vlákniny podporuje růst prospěšných bakterií v tlustém střevě. Tyto prospěšné
bakterie v zažívacím traktu transformují rozpustnou vlákninu na mastné kyseliny s
krátkým řetězcem, které později dodávají energii do našich střevních buněk, čímž
pomáhají snížit riziko střevních problémů.
Plod hlohu obsahuje mnoho vitamínů, tříslovin a dalších cenných látek (např. saponiny, flavonoidy, fytosteroly). Jeho vlastnosti byly po staletí využívány přírodní medicínou - v evropské bylinné tradici se používal ke snížení napětí, neklidu a podráždění.
Má se za to, že má široké spektrum účinků: reguluje funkci srdce a poskytuje sedativní účinek na centrální nervový systém a trávení.
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DOPLNĚNÍ

Doplnění je zaměřeno na vyváženou výživu a podporu všech
tělesných orgánů pro zajištění
jejich synergické funkce. Po
očistné fázi se doporučuje používat doplňky stravy regulující
tělesné systémy. Pokud všechny
orgány fungují správně a synergicky, tělo se bude moci bránit
nemocím a předčasnému stárnutí.

DOPLŇKY STRAVY
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DOPLNĚNÍ

TIENS KORDYCEPS
Cordyceps sinensis má v čínské medicíně
dlouhou tradici. Jedná se o druh houby,
široce používaný čínskými bylináři pro své
adaptogenní vlastnosti.
Zastánci tradiční čínské medicíny doporučují
kordyceps také pro zvýšení energie, vytrvalosti
a snížení únavy.
Poslední vědecký výzkum zabývající se
kordycepsem
prokázal
širokou
škálu

Cordyceps sinensis:
• podporuje sportovní výkony
• ve starověké Číně používán
jako adaptogen
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biologických účinků. Mechanismus těchto
účinků byl primárně vysvětlen vysokým
obsahem polysacharidů a přítomností
kordycepinu a adenosinu, látek s velkým
spektrem biologických činností, jako je
přenos energie. Bylo zjištěno, že kordyceps
podporuje sportovní výkony.

TIENS FOS SIRUP

DOPLNĚNÍ

TIENS FOS sirup je přirozený prebiotický přípravek.
Představuje koncentrovaný zdroj fruktooligosacharidů
(FOS), nízkokalorických, nestravitelných sacharidů, které
neovlivňují hladinu cukru v krvi. Fruktooligosacharidy
se přirozeně vyskytují v různých druzích ovoce, zeleniny
a obilovin. Po konzumaci se fruktooligosacharidy
nestravují v žaludku, ale místo toho se přesouvají do
tlustého střeva, kde jako balastní látky stimulují produkci
mikrobiální flóry ve střevě a gastrointestinálním traktu.
Rovnováha střevní flóry je nezbytná pro zdravý trávicí
systém.
TIENS FOS sirup je vhodným zdrojem rozpustné vlákniny.
Používá se také jako nízkokalorické náhradní sladidlo.
Lidé mohou jíst a pít produkty vyrobené pomocí TIENS
FOS sirupu namísto těch, které obsahují cukr, který
zvyšuje hladinu glukózy v krvi a způsobuje zvýšení váhy.
TIENS FOS sirup tak může být vhodnější než umělá
sladidla.

• Dobrý zdroj rozpustné vlákniny,
která podporuje střevní flóru
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DOPLNĚNÍ

TIENS SPIRULINA
Bohatá na kompletní bílkoviny, všechny esenciální aminokyseliny, karotenoidy,
kyselinu gama-linolenovou (GLA), vitamíny a minerály. Spirulina byla Světovou
zdravotnickou organizací (WHO) schválena jako „whole food”. Díky své jedinečné hodnotě a výhodám byla spirulina označena Světovou konferencí o potravinách OSN v roce 1974 jako nejlepší jídlo budoucnosti a označena superpotravinou. Je to jedna z nejstarších sladkovodních rostlin na světě a její kombinace
složek bohatých na živiny pomáhá udržovat celkový blahobyt organismu. Obsahuje impozantních 60 % rostlinných bílkovin a silnou kombinaci důležitých
vitamínů a minerálů, jako je železo, vitamín E, zinek, B-komplex, měď, vápník a
hořčík. Je to také bohatý zdroj přírodních antioxidantů, jako beta-karoten, esenciální mastné kyseliny GLA, bílkoviny, vitamíny, minerály a další živiny.

Spirulina:
• antioxidační aktivita
• imunostimulant
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TIENS Koncentrovaný datlový sirup

DOPLNĚNÍ

Tento speciální přípravek z extraktu Jujube (čínské datle) obsahuje řadu vitamínů a
výživných látek. Je bohatým zdrojem vitamínu C, který je velmi účinným antioxidantem a
hraje důležitou roli při podpoře řádného fungování obranného systému těla. Čínské datle
jsou také vynikajícím zdrojem železa, stejně jako vitamínů B. Vysoký obsah vitamínů B
pomáhá zlepšit metabolismus těla, systémy přirozené obrany a jeho přirozenou odpověď
na nepříznivé stavy. V čínské Materia Medica jsou čínské datle, které jsou sladké a hřejivé,
spojovány s účinky na kanály SLEZINY a ŽALUDKU.
Posiluje SLEZINU a ŽALUDEK pro Qi, vyživuje krev a uklidňuje mysl a ovlivňuje vlastnosti
jiných bylin.
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DOPLNĚNÍ

TIENS Digest
TIENS Digest je jedinečný doplněk stravy obsahující živé a aktivní
bakteriální kultury, jako jsou lactobacillus acidophilus a bifidobacterium.
Přípravek také obsahuje inulin, anýz, lněná semínka a jablečné
pektiny. Jablečný pektin je ve vodě rozpustná vláknina, která se při
smíchání s vodou mění v gel.
Jako vláknina mohou pektiny pomáhat při podpoře správného
metabolismu glukózy a cholesterolu. Konzumace pektinů s jídlem
přispívá k omezení zvýšení glykémie po jídle. Pektiny také přispívají k
udržení normálních hladin cholesterolu v krvi. Tato přírodní vláknina
se používá také jako jemný, ale účinný střevní čistič. Inulin, např. inulin z čekanky, přispívá k normální funkci střevního systému zvýšením
frekvence stolice. V tradičním použití je známo, že lněné semínko usnadňuje trávení a přispívá k pohodlnému trávení. Přispívá k
pravidelnosti funkce střev, zvyšuje objem stolice, podporuje střevní
peristaltiku a pravidelnost funkce střev. Podobné výhody se připisují
i plodům anýzu, které přispívají k normální funkci střevního traktu a
přispívají k toku žaludeční šťávy.

• Pektiny podporují metabolismus
glukózy a cholesterolu
• Lněná semínka a plody anýzu
podporují trávení
20

TIENS Kangli

DOPLNĚNÍ

Tento speciální přípravek vyvinutý Tiens na bázi sóji
je doplňkem stravy pro ženy. Asijské ženy, které mají
silnější kosti, méně často trpí osteoporózou, rakovinou
prsu a srdečními chorobami, vděčí za svůj fyzický
stav stravě bohaté na sójové boby obsahující přírodní
rostlinné estrogeny. Účinné látky v sóji, isoflavony,
mají slabé estrogenní nebo hormonální účinky, za což
vděčí své strukturní podobnosti s estrogeny. Sójové
izoflavony napodobují v těle působení estrogenů.
Hlavní složka přípravku KANGLI – sójové isoflavony – je
obohacena silnými antioxidanty: vitamínem C (bojuje
proti volným radikálům, stimuluje tvorbu nového
kolagenu, přispívá k normálnímu fungování imunitního
systému) a vitamínem E (přispívá k ochraně buněk před
oxidačním poškozením).

• Sójové isoflavony patří
mezi fytoestrogeny – rostlinné
sloučeniny s estrogenními účinky
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DOPLNĚNÍ

TIENS Sleeping duo
Je doporučeno spát tak dlouho, abychom mohli normálně
vykonávat své denní činnosti. Když ale okolnosti jako věk,
emoční stav a další faktory brání zdravému spánku, TIENS nabízí
inovativní bylinný přípravek s dvouvrstvým složením tablet. Skládá
se z jedinečného složení: melatonin přispívá ke zkrácení doby
potřebné k usnutí, kozlík pomáhá udržovat přirozený spánek,
kalifornský mák ovlivňuje optimální relaxaci a zlepšuje kvalitu
přirozeného spánku a vitamíny B3 a B6 přispívají k normálnímu
fungování nervového systému.

• Melatonin: přispívá ke zkrácení doby
usínání
• Kozlík: pomáhá udržovat přirozený
spánek
• Kalifornský mák: zlepšuje přirozenou
kvalitu spánku
22

DOPLNĚNÍ
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DOPLNĚNÍ

TIENS CordyCafé
TIENS CordyCafé je výborný a chutný nápoj, který obsahuje
kávový extrakt z pečlivě vybraných čerstvě mletých kávových zrn
Arabica, jejichž aroma a chuť mají úžasnou schopnost probudit
a povzbudit naše myšlenky a smysly. Zažijte svěží, bohatou a
jemnou chuť TIENS CordyCafé doplněnou silným adaptogenem
a „zázračnou houbou” - Cordyceps sinensis. Přirozené vlastnosti
kordycepsu jsou v tradiční čínské medicíně známé po staletí.
Nejen že posiluje naši přirozenou obranu, ale také posiluje
funkce těla a zlepšuje celkovou pohodu. TIENS CordyCafé
obsahuje pouze vysoce kvalitní mycelium cordyceps zpracované
TIENS Group za použití vysoce pokročilé biotechnologie, která
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současně chrání přirozený obsah přípravku. Další složka, vápník,
přispívá k udržení zdravých kostí a zubů, normální funkce
trávicích enzymů a svalů a také k normálnímu energetickému
metabolismu, čímž zajišťuje, že je naše energie během dne
správně využita a vyvážena.

TIENS Propolis

• Propolis: bohatý zdroj účinných
látek
• Řepík: posílení imunitního 		
systému
• Vitamín C: snížení únavy, 		
prevence oxidačního stresu

DOPLNĚNÍ

Unikátní přípravek TIENS Propolis vykazuje široké spektrum biologických
vlastností. Propolis je směs přírodních pryskyřic shromažďovaných včelami
z rostlinných pupenů pro stavbu a opravu jejich úlů a pro obranu proti
bakteriím, roztočům, houbám a hmyzu. Používání propolisu člověkem má
své kořeny v dávných dobách. Egypťané, Řekové a Asyřané ho používali
jako látku léčící rány a posilující imunitní systém, a také při bolestech
zažívacího traktu. Propolis obsahuje četné chemické sloučeniny:
esenciální oleje, bílkoviny, měď, křemík, mangan, hořčík, zinek, vitamíny
skupiny B, E, H, P. Řepík, který je známý v přírodní medicíně stovky let,
obsahuje příznivé flavonoidy, třísloviny, esenciální oleje a vitamín K.
Současný výzkum prokázal jeho podporu přirozené obranyschopnosti
těla. Vitamín C přispívá ke správnému fungování imunitního, nervového
systému, snížení únavy a k ochraně před oxidačním poškozením.

25

3

Posílení

Po procesech očisty a doplnění se
doporučuje dodat tělu doplňky
stravy, které posílí imunitní systém a aktivují samoléčebné
schopnosti.
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DOPLŇKY STRAVY

TIENS Vápník pro děti

POSÍLENÍ

Tento doplněk stravy je vyvinut tak, aby vyhovoval potřebám rostoucího dětského těla. Obsahuje dobře absorbovaný organický vápník a denní dávka pokrývá denní potřebu mladého organismu ve výši 45 %.
Během dětství a dospívání, kdy mladý organismus intenzivně roste, tělo využívá vápník k tvorbě silných kostí. Tento proces je obvykle dokončen během
prvních dvaceti let života. V dospělosti se však vápník obsažený v kostech
snižuje a ve stáří se objevuje progresivní ztráta kostní hmoty. Proto je třeba u
dětí a dospívajících dbát na správné množství vápníku z dobře absorbovaných
zdrojů.
TIENS Vápník pro děti je také zdrojem vitamínu D, který přispívá ke správné
absorpci vápníku a fosforu. Zvýšenou potřebu vápníku nacházíme jak u dětí a
dospívajících, tak u starších osob.
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POSÍLENÍ

• Podporuje kognitivní funkce
• Zdravé kosti a zuby
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TIENS Výživný
vápníkový prášek
Tento doplněk stravy je cenným zdrojem dobře absorbovaného organického vápníku, vitamínu C a vitamínu A.
Vápník je živina nezbytná pro správný růst a vývoj kostí a
zubů. Podporuje také správné fungování trávicích enzymů.
Spolu s vitamínem D pomáhá při normálním fungování
svalů a pomáhá těm, kteří pracují jak fyzicky, tak duševně.
Synergicky fungující vápník a vitamín C podporují udržení
normální psychologické funkce a kognitivních schopností.

POSÍLENÍ

TIENS Vápníkové kapsle pro zvýšení
výkonnosti nervového systému
Tento doplněk stravy je cenným zdrojem dobře absorbovaného organického vápníku, lecitinu, taurinu a vitamínů B,
vitamínu C a kyseliny listové. Vápník přispívá ke správné neurotransmisi, svalové funkci a společně s vitamínem B1 a B12
podporuje správný energetický metabolismus.

• Dodává energii
• Pomáhá proti únavě

Vitamíny C, B1, B12 přispívají k normálnímu fungování nervového systému a k normálním psychologickým funkcím.
Lecitin (jako fosfatidylcholin) je zdrojem cholinu, což je základní živina a jedna z hlavních složek fosfolipidové části buněčné
membrány. Cholin přispívá k normálnímu metabolismu lipidů a udržování
normální funkce jater. Lecitin je prekurzorem acetylcholinu, neurotransmiteru, který umožňuje komunikaci
a přenos signálů mezi mozkovými
buňkami. Doplněk je doporučen pro
únavu, ztráty pozornosti nebo při
zvýšené fyzické a duševní aktivitě.
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POSÍLENÍ

TIENS Fizzy
Vysoce účinné, šumivé a snadno použitelné tablety hořčíku, které podporují nervový
systém a zbavují únavy. Tato jedinečná a inovativní formule zvyšuje metabolismus pomocí tří přírodních a snadno absorbovaných forem hořčíku: uhličitanu hořečnatého,
oxidu hořečnatého a extraktu z bazalky sladké. Hořčík dále přispívá k normálnímu
energetickému metabolismu, funkci svalů a zdravým kostem a zubům.
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TIENS Zinek

POSÍLENÍ

Jako základní minerál (mikroživina) má zinek zásadní
význam pro správné fungování přirozené rezistence těla a
hraje klíčovou roli v růstových a energetických procesech
těla.
Denní příjem zinku je důležitý pro udržení rovnovážného
stavu, protože tělo nemá specializovaný systém pro
ukládání zinku.
TIENS Zinek pomáhá doplňovat normální hladinu zinku.
Zinek, který je považován v tradiční medicíně za „mikroelement krásy”, podporuje zdravou pokožku, vlasy a
nehty. Zinek nejen podporuje krásu žen, ale také hraje
zásadní roli v plodnosti a reprodukčním cyklu.
Zinek posiluje normální chuť a zrak. Podporuje také růst
buněk, tvorbu DNA a syntézu proteinů. Vyvíjí antioxidační
aktivitu a podporuje zdravý imunitní systém.

• Normální fungování
imunitního systému
• Krásná pleť, vlasy a nehty
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POSÍLENÍ

TIENS Pupalkový olej
Pupalka (Oenothera) je skromná, běžná rostlina se zcela
neobvyklými vlastnostmi. Pupalkový olej lisovaný za studena
obsahuje cenné polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) – linolové
(LA) a gama-linolenové (GLA) kyseliny, které mají široké spektrum
účinků, např. udržují hydrataci těla, regulují biochemické reakce
či fyziologické procesy. Vzhledem k vysokému obsahu PUFA je
pupalka prekurzorem prostaglandinů - regulátorů spojených s
mnoha metabolickými funkcemi těla.
Samotná kyselina linolová přispívá k normálním hladinám
cholesterolu v krvi.
Je také žádoucí složkou v kosmetice. Bylo prokázáno, že správný
poměr omega-3 k omega-6 ve stravě je spojen se správným
poměrem triglyceridů v krvi. Nerovnoměrný příjem omega-3 a
omega-6 v moderní stravě přispívá k rozvoji zánětlivých stavů.
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• Zdroj omega-3 a omega-6 mastných kyselin
• Druhy pupalky, jako je pupalka podivná,
se používají v kosmetologii po staletí

ZUBNÍ PÉČE
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ZUBNÍ PÉČE

Zubní pasta Orecare Herbal
Zubní pasta Orecare Herbal
obsahuje vysoce účinné široké
spektrum
antibakteriálních
látek, jako jsou luteolin, inositol,
saponiny a třísloviny, které
zmírňují zánět.
Laktony z divoké chryzantémy,
stejně jako glykosidy, vitamíny
A a B pomáhají odstranit zubní
bakterie, zubní povlak a přispívají
ke svěžímu dechu. Aktivní složky
pomáhají také zlepšit tvrdost
zubní skloviny a neutralizovat
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zvýšenou kyselost po jídle, což
zabraňuje tvorbě zubních kazů.
Zubní pasta obsahuje jemné
bělidlo, bezpečné pro zubní
sklovinu.
Přírodní
rostlinné
extrakty obsažené v této pastě
jsou také bohaté na alkaloidy, jako
je berberin a koptisin, které mají
uklidňující a silné hemostatické
vlastnosti, čímž zabraňují krvácení
dásní.

ZUBNÍ PÉČE

Zubní pasta Orecare U Smile
Uhličitan strontnatý je účinné desensitizující činidlo, které zvyšuje
zubní odolnost vůči kyselinám. Může snížit podráždění způsobené
studenou, teplou, kyselou či sladkou stravou. Iont stroncia dokáže
zabránit přenosu signálů bolesti způsobené vnějším podrážděním,
což vede ke zmírnění nepohodlí. Pivoňkový extrakt může působit
jako prevence zánětu, snižovat krvácení a otoky dásní. Zubní pasta
zabraňuje vzniku onemocnění dásní a hypersenzitivitě zubů.
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WELLNESS
PŘÍSTROJE
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TIENS Velký
masážní přístroj

WELLNESS PŘÍSTROJE

Podle tradiční čínské medicíny tvoří
lidské tělo tři části: vnitřní orgány, včetně
vnitřností a střev, merediální a kolaterální
kanály, Qi a krev.
TIENS Velký masážní přístroj spojuje
akupunkturu, stimulaci klíčových tělesných
bodů a masáž reflexních oblastí na dlaních
a nohou.
Prostřednictvím různých způsobů používání
tohoto zařízení, jako je stání, sezení,
klečení, opření se či ležení na břiše nebo
zádech se vám dostane masáže vaší míchy,
svalů, kanálů a bodů. Jin a Jang tak budou
udržovány v rovnováze, kanály budou
ošetřeny a vaše svaly budou uvolněné.
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WELLNESS PŘÍSTROJE

TIENS Multifunkční přístroj na masáž hlavy
byl vyvinut na základě moderní biologické
léčby a merediánové léčby vycházející z filozofie tradiční čínské medicíny.
Z pohledu bioelektřiny je lidské tělo elektrickým vodičem a bioelektrické činnosti hrají
klíčovou roli během životní cesty.
Pokud jsou lidé zdraví, bioelektrické parametry zůstávají na normální úrovni. V
případě nemoci se však bioelektrické parametry obvykle mění, krevní tlak stoupá a potenciál je na vyšší než obvyklé úrovni. Hlavní
důvodem je to, že abnormální potenciál
narušil kontrolu kůry mozku nad krevními
cévami, čímž dochází k zúžení arteriolární
stěny a průtok krve tak čelí vysokému odporu a krevní tlak na arteriolární stěnu roste.
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TIENS Multifunkční přístroj
na masáž hlavy

WELLNESS PŘÍSTROJE

TIENS Energetické náramky
Léčebná síla magnetů byla využívána již ve starověkém Egyptě, v Řecku a Číně. Kleopatra je používala k zachování svého mládí a čínská medicína je nazývala „kameny
života”.
V dnešní době víme, že všechny živé organismy jsou obklopeny magnetickým polem
a jeho kolísáním. Změna magnetického pole může mít tedy významné účinky na to,
jak se cítíme.
TIENS využila tyto znalosti při návrhu energetických náramků, které jsou jedinečné v
rámci vyvažování magnetického pole a vyrovnávání pozitivních a záporných iontů lidského těla. Mohou velmi účinně zmírnit fyzické nepohodlí, podporovat krevní oběh a
účinně odolávají záření vycházejícího z okolního prostředí.
1
2

3

1. Magicky bílý
TIENS Energetický náramek pro ženy
2. Křišťálově černý
TIENS Energetický náramek pro muže
3. Elegantní černý
TIENS Energetický náramek pro muže

39

WELLNESS PŘÍSTROJE

TIENS Velká
zdravotní matrace
Vyvinutá podle principů tradiční čínské medicíny
a teorie hlavních a vedlejších kanálů. TIENS Velká
zdravotní matrace zahrnuje 156 energetických
hvězd, které účinně a současně uvolňují magnetickou energii, infračervenou energii a anionty zaručující správnou funkci tělesných buněk a jejich
okysličení.
Tento výrobek navíc obsahuje aniontové vlákno a
přírodní bambusové uhlíkové vlákno.
TIENS Velká zdravotní matrace dokáže vyvážit
biologické magnetické pole lidského těla, zmírnit
únavu, zlepšit spánek, zvýšit imunitu a doplňovat
další zdravotní funkce.
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WELLNESS PŘÍSTROJE

TIENS Zdravotní polštář
TIENS Zdravotní polštář, založený na tradiční
čínské medicíně, je speciálně tvarován tak,
aby poskytoval ideální podporu pro krční
páteř.
Je vyroben z lehké a měkké perleťové vlny,
která jej udržuje ve správném tvaru. Díky
elastickým vlastnostem vlny, polštář nabízí
silnou oporu pro krk a méně tlaku na krční
obratle, čímž předchází gravitací způsobeným
deformacím krku během spánku.
Vzhledem ke kombinaci magnetického pole,
infračerveného světla a negativních iontů,
tento polštář podporuje správnou funkci
buněk v těle a zlepšuje jejich okysličení.
Spánek s TIENS Zdravotním polštářem může
pomoci vyvážit biologické magnetické pole
lidského těla, zmírnit únavu a zlepšit délku a
kvalitu spánku.
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WELLNESS PŘÍSTROJE

TIENS Zdravotní přikrývka
TIENS Zdravotní přikrývka byla koncipována s využitím kombinace
principů 5 000 let staré tradiční čínské medicíny a poznání, jak proudí
energie v tělních meridiánech. Vlákno používané v TIENS Zdravotní přikrývce představuje nový druh funkčního polyesterového vlákna, které je
objemnější a prodyšnější než běžné vlákno. Trvale udržuje tělo v teple a
pomáhá udržovat správný oběh.
Díky použité nanotechnologii je vzdušná infračervená aniontová bavlna vyrobena z turmalínu, který uvolňuje infračervené záření a anionty,
které pomáhají zlepšit spánek.
Tímto způsobem může nerušeně probíhat
přirozený detoxifikační cyklus a podporovat
zdraví celého těla.
Vzdálené infračervené záření (FIR) je neviditelná elektromagnetická vlna slunečního svitu,
která může pozitivně ovlivnit metabolismus
průtoku krve a sílu těla.
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WELLNESS PŘÍSTROJE

TIENS Pohár zdraví Hyper-H
TIENS Pohár zdraví Hyper-H je vybavený mikropočítačovým inteligentním řídícím MCU čipem, zesilujícím
elektrickým
obvodem
a
elektrolytickou
síťkouz titanově bílého zlata. Dodává elektřinu na obou
koncích elektrolytického proužku, který elektrolyzuje vodní
médium, čímž vzniká voda bohatá na sloučeniny vodíku.
Hlavní rolí vody bohaté na vodík je poskytnout vodík,
který je pro lidské buňky jednodušší k využití. Vodík
je elektricky neutrální, snadno proniká přes biologické
membrány a účinně dosahuje všech buněk tím, že působí jako antioxidant.
Při pití vody bohaté na
vodík z TIENS Poháru zdraví
Hyper-H vodík cirkuluje ve vašem
těle ve formě iontů s volným
elektronem a reaguje s volnými
radikály kyslíku a neutralizuje je.
Voda obohacená vodíkem pomáhá organismu fungovat efektivněji. Každý systém v našem
těle závisí na vodě, od mechanismu vylučování toxinů až po
trávení.
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DOMÁCNOST
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TIENS DiCHO čistič ovoce a zeleniny

DOMÁCNOST

S rozvojem společnosti a technologie zažívají lidé velký pokrok co
se týká materiálního blahobytu. Přesto trpíme jeho negativními
dopady, které ohrožují naše zdraví.
Produkty, které běžně konzumujeme,
jako zelenina, ovoce, rýže, maso
a mořské plody, mohou být silně
znečištěny pesticidy, hnojivy a dalšími
škodlivými látkami. Ačkoli v krátkodobém horizontu nevyvolávají žádné
vnímatelné příznaky, v dlouhodobém
horizontu tyto látky mohou oslabit
náš imunitní systém, poškodit naše
zdraví, a dokonce ovlivnit další generaci.
Nově zařízený dům může být plný
formaldehydu a jiných škodlivých
plynů. Kuchyně a nádobí, dětské
nádobí a hračky mohou být živnou

půdou pro bakterie. Vystává tedy otázka,
jak zabezpečit zdravý a bezpečný život.
Ozon je silně oxidační látka, která
dokáže rychle zničit biologickou strukturu bakterií, virů a dalších mikroorganismů a nezanechává prostor pro jejich
existenci. Třetí atom kyslíku způsobuje
vysokou reaktivitu tohoto plynu – snadno reaguje s částicemi nečistot, jako jsou
pachy, bakterie, viry, plísně a houby. Dělí
je na menší, méně škodlivé částice. Ozon
je 50krát účinnější a 3000krát rychlejší v
antibaktericidním účinku než chlor.

Dokonce i malá koncentrace ozonu způsobuje
smrt roztočů a brání jejich dalšímu šíření. Ozon
způsobuje rozklad uhlíkových kruhů, které lze
nalézt v látkách obsažených v rozpouštědlech,
organických lacích, lepidlech apod. Ozon neutralizuje pachy a škodlivé účinky, které mají na člověka a zvířata.
Ozon také zlepšuje sterilizaci vody. Jeho použitím
se odstraňují škodlivá rezidua ve vodě, jídle či na
nádobí, což znamená, že ozon převyšuje jiné fungicidy.
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DOMÁCNOST

TIENS DiCHO čistič ovoce
a zeleniny
Vyšší rychlost uvolňování ozonu
Nová generace TIENS DiCHO čističe ovoce a
zeleniny dokáže zdvojnásobit emise ozonu na
jednotku, a tak provádět lepší sterilizaci.
Moderní vzhled
Elegantní design, černobílé provedení, velký
LCD displej se čtyřmi ikonami ovoce, zeleniny,
nádobí a masa. Skrytý úložný prostor představuje dokonalé řešení, kde je možné ukládat
veškeré potřebné příslušenství.
Větší pěnový kámen
Větší pěnový kámen umožňuje během stejného období uvolňovat více ozonu, což vede k
vyváženější a rychlejší dezinfekci.

•
•
•
•
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Zabíjí bakterie a odstraňuje pesticidy
Čistí a okysličuje vodu
Čistí a dezinfikuje vzduch od bakterií, hub a roztočů
Odstraňuje organické a anorganické pachy

TIENS Multifunkční čistič lednic

DOMÁCNOST

TIENS Multifunkční čistič lednic je moderní,
malý, přenosný a snadno ovladatelný přístroj,
který spojuje principy biotechnologie, elektroniky a mechaniky. Využívá inteligentní jednočipový systém řízení, který umožňuje používat
ozon (O3) v reálném životě.
Přístroj využívá jedinečné vlastnosti ozonu a
dokáže eliminovat organické a anorganické
pachy v domácnosti, např. v chladničce, botnících, skříních a toaletách. Nepřekrývá nepříjemné zápachy jako tradiční osvěžovače vzduchu, ale přímo je odstraňuje.
Pokud jej vložíte do ledničky, dokáže také prodloužit čerstvost jídla, eliminovat bakterie a patogenní houby.
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DOMÁCNOST

TIENS DiCHO produkty
péče o domácnost
Díky vysoce koncentrované formuli jsou všechny DiCHO
produkty velmi účinné. Snadno si poradí s jakýmikoli druhy
skvrn, a díky vysoké koncentraci jsou i cenově výhodné. V
čisticích prostředcích DiCHO se pro dezinfekci povrchů a
antibakteriální praní používá jako účinná látka extrakt ze
zázvorových oddenků. Všechny čisticí prostředky jsou pro
životní prostředí naprosto bezpečné, jelikož jsou 100%
biologicky odbouratelné. Prostředky DiCHO neobsahují
fosfáty ani žádná umělá barviva.
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DiCHO univerzální
prací prostředek

DiCHO prací prostředek
na jemné prádlo

DiCHO univerzální prací prostředek, vonící
zázvorovým extraktem, je vysoce účinný prací
prostředek pro ideální péči o barevné prádlo
s inovativním odstraňováním skvrn. Obnovuje
vybledlé barvy.

DiCHO prací prostředek na jemné prádlo zjemňuje a chrání barevné látky, jako je hedvábí, vlna a
jemné spodní prádlo. Odstraňuje organické skvrny, jako je krev a pot. Aplikovaná aktivní formule je založena na složkách, které splňují veškeré
požadavky EU na regulaci čisticích prostředků.
Vhodný i pro ruční praní.
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DiCHO čistič kuchyní

DiCHO prostředek na ovoce,
zeleninu a nádobí

DiCHO čistič kuchyní se svěží vůní zázvoru rychle a
šetrně odstraní mastnotu i minerální usazeniny a zanechává krásně lesklý povrch. Hodí se pro různé druhy
materiálů: keramiku, plasty, laminát, smalt i nerezovou
ocel.

DiCHO prostředek na ovoce, zeleninu a
nádobí efektivně odstraňuje mastnotu a
špínu z nádobí, které je pak zářivě čisté a
svěží. Složení prostředku obsahuje výtažek ze
zázvoru známého svými germicidními účinky.
Prostředek je jemný k pokožce a neobsahuje
žádná umělá barviva. Lze s ním bezpečně
omývat ovoce a zeleninu. Přirozeně voní po
zázvoru.

DOMÁCNOST

DiCHO univerzální
čisticí prostředek
DiCHO univerzální čisticí prostředek je nová generace tekutých
čisticích přípravků pro různé povrchy, přístroje a podlahy v domácnosti. Zanechává za sebou zářivý
lesk a žádné šmouhy. Koncentrovaný univerzální čisticí prostředek
si poradí i s mastnotou a skvrnami.
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