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Čistá chlorella je známá 
pro svou schopnost 
omladit pleť a zbavit ji 
toxinů.

• Chlorella je jednobuněčná zelená 
sladkovodní řasa s vysokým obsahem 
živin. Tato řasa je bohatým zdrojem 
bílkovin, vitamínů a minerálů. 

• Díky vysokému obsahu antioxidantů 
přispívá k detoxikaci našeho 
organismu. Podílí se na správném 
chodu žlučníku, jater a ledvin. Posiluje 
vitalitu a naši obranyschopnost.
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TIENS 
Beauty Duo

Doporučené denní 
dávkování: 2 kapsle 
denně během jídla. 
Nepřekračujte 
doporučené denní 
dávkování. Výživové 
doplňky neslouží 
jako náhrada pestré 
a rozmanité stravy. 
Dodržujte zdravý životní 
styl a jezte vyváženou 
stravu.

Krásná pleť je znakem 
zdraví a dobré kondice.

Více informací:

Doporučené denní 
dávkování: 
denně během jídla. 
Nepřekračujte 
doporučené denní 
dávkování. Výživové 
doplňky neslouží 
jako náhrada pestré 
a rozmanité stravy. 
Dodržujte zdravý životní 
styl a jezte vyváženou 
stravu.

TIENS

Vaše krása 
vychází zevnitř

Prášek 
z chlorelly

Zelený caj
Pupalkový olej s omega-6 mastnými

kyselinami

#beautyduo
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Pupalka je oblíbená pro 
svůj éterický olej. Ten 
je bohatý na kyselinu 
gama-linolenovou 
(GLA), mastnou 
kyselinu omega-6

• Pupalkový olej lisujeme za studena pro 
zachování jeho maximální kvality. Vyráběn 
je ze semen i květů pupalky dvouleté. 
Zjemňuje pleť, zlepšuje její elasticitu, 
hydratuje a zpevňuje. 

• Díky vysokému obsahu kyseliny gama-
linolenové (GLA) je pupalkový olej 
vysoce účinný při regulování symptomů 
premenstruačního syndromu (PMS), jako 
je deprese, podrážděnost nebo plynatost.

Hlavní účinky 
Beauty Duo 
• Chlorella se aktivně podílí na detoxikaci 

naší pokožky. Napomáhá odvádět 
toxiny na buněčné úrovni. 

• Katechiny (EGCG) jsou antioxidanty 
v zeleném čaji, chrání buňky před oxi-
dačním stresem a podporují jejich me-
tabolismus. Další kosmetické vitamíny 
a minerály, jako jsou vitamin C, biotin, zi-
nek a měď, přispívají k dodatečné ochra-
ně pokožky a vlasů.

• Vysoký obsah kyseliny gama-linolenové 
(GLA) v pupalkovém oleji má pozitivní 
vliv na kožní buňky. Chrání je před stár-
nutím, dehydratací a napomáhá vypo-
řádat se s nepříjemnými alergiemi. Dále 
ženám napomáhá regulovat správnou 
hladinu hormonů.

• DUOCAP™ je jedinečná technologie, 
která zahrnuje vložení malé kapsle 
do větší kapsle naplněné jinou látkou. 
DUOCAP™ chrání ingredience před 
žaludeční kyselinou, díky čemuž 
umožňuje postupné uvolňování na 
místech, kde je daná látka potřeba. 
V tomto konkrétním případě dochází 
k rychlé absorpci pupalkového oleje, 
zatímco chlorella a zelený čaj jsou 
chráněny a uvolněny až později.

Pupalka je oblíbená pro 
éterický olejéterický olej. Ten 

kyselinu 
gama-linolenovou 
(GLA), mastnou 
kyselinu omega-6

Čisté řasy chlorelly 
napomáhají omladit 

a detoxikovat
pleť.

Pupalkový olej 
pomáhá vyhlazovat 
pokožku, zlepšovat 

její elasticitu, 
hydrataci 
a pevnost.

Zinek, měď a 
vitamíny E, C, 

biotin a vitamín B6 
podporují tvorbu 
kolagenu v kůži.

Prášek ze 
zeleného čaje 

zvyšuje množství 
antioxidantů v těle

a přispívá 
k zářivé mladistvě 

vypadající 
pokožce.

#beautyduo


