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STRENGTHENING

REPLENISHING

CLEANSING

Hiina traditsiooniline tervisekontseptsioon

Hiina traditsiooniline tervisekontseptsioon on 
holistiline lähenemine, mis ühendab füüsilise, 
vaimse ja emotsionaalse heaolu, et saavutada tõelist 
elukvaliteeti.

TIENS toidulisandid on loodud selleks, et aidata kaasa 
keha harmoonilise tasakaalu taastamisele. Tooted 
põhinevad holistilisel vaatel pikaajalisele heaolule. 
Tervisliku toitumise, füüsilise aktiivsuse ning positiivse 
meelega kombineerituna võivad toidulisandid üldist 
heaolu ja elukvaliteeti tunduvalt parandada. MÕISTES  

TERVISE  
TASAKAALU

TOITMINE

PUHASTAMINE TUEGVDAMINE
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Traditsioonilise Hiina meditsiini 
tervisepõhimõtete kohaselt on tasa-
kaalu saavutamisel esimeseks sam-
muks puhastumine. Kaasaegse 
elustiili, saaste, stressi ja ebako-
hase toitumise tõttu koguneb ke-
hasse palju kahjulikke aineid. Kui 
toksiine aja jooksul ei väljutata, 
võivad need keha ja vaimu kahjus- 
tada ning kiirendada elundite vana-
nemise protsessi. 
Puhastamise eesmärgiks on seedetrak-
tist, veresoontest, kopsudest, nahast ning 
teistest elunditest toksiinide väljutamine, et 
keha saaks korralikult funktsioneerida.
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Looduslikult esineval kitosaanil on võime 
seedetraktis olulisel hulgal rasvu imada ning 
endaga siduda. Aine on keemiliselt sarnane 
tselluloosile – taimsele kiule, mis takistab rasvade 
imendumist ning tekitab täiskõhutunnet andva 
mahuefekti.

Kitosaan toimib maos lahustuva kiudainena. 
See seob peensooles rasvu ning sapphappeid, 
moodustades geelilaadse kompleksi, mis ei 
võimalda rasvu seedida. See kompleks läbib 
jämesoole ning väljutatakse lõpuks kehast 
loomulikul teel. Rasvu ei seedita, samuti vähendab 
rasvade imendumist kaudselt sapphappe toime 
vähendamine. Mitmed uurimistööd on tõestanud, 
et kitosaanist võib olla kasu kolesteroolitaseme 
reguleerimisel ning tervisliku ja normaalse LDL-
kolesterooli taseme säilitamisel veres.

TIENS
KITOSAANI KAPSLID

 9 looduslike lahustuvate 
kiudainetega

 9Reguleerib kolesteroolitaset

7

PUHASTAMINE

6



Viinamarjaseemne ekstrakt on rikkalik biofla-
vonoidide (näiteks reservatrooli ja kvertsetiini) 
allikas, aga sisaldab ka struktuurselt keeruka-
maid komplekse (OPC-sid), mis tavaliselt ko-
osnevad katehhiiniühenditest. Viinamarjase-
emnetes sisalduvatel proantotsüanidiinidel on 
leitud mitmeid antioksüdantseid funktsioone. 
Proantotsüanidiiniderikkad viinamarjad (Vitis 
vinifera) pakuvad loomulikku kaitset rakkude 
vananemist põhjustavate vabade radikaalide 
vastu. Need aitavad säilitada rakkude nor-
maalset tervist ja funktsioone. Viinamarjades 
leiduvad aktiivsed toimeained toetavad samuti 
tselluliidi vähendamist, et figuur oleks voolujo-
onelisem.

TIENS  
VIINAMARJAEKSTRAKTI 
KAPSLID

Viinamarjaseemned:

 9bioflavonoidide allikaks

 9 toimivad 
antioksüdantidena Puhas ja looduslik oomega-3 rasvhapete allikas.

TIENS Kardi toidulisandi tootmiseks kasutatav 
Antarktika krill pärineb meie planeedi 
puhtaimatest vetest ning on maailma 
puhtaimaks merelist päritolu oomega-3 
rasvhapete allikaks. Krilliõli on ainulaadne 
selle poolest, et oomega-3 rasvhapped on 
selles seotud fosfolipiidideks. Fosfolipiidid 
on meie kehas rakumembraanide struktuuri 
põhielemendiks ning seepärast on krilliõli keha 
jaoks kergesti äratuntav ja omastatav.

kardi Forte kasulikud omadused

• Hoiab südant ja vereringesüsteemi heas 
vormis

• Aitab säilitada LDL-kolesterooli tervislikku 
taset

• Toidab rakumembraane, parandab ajufunkt-
sioone ning parandab mälu

TIENS KARDI FORTE  
HÕLMIKPUUEKSTRAKTIGA

Aktiivained: krilliõli ja hõlmikpuu:

• hõlmikpuuekstrakt: parandab aju 
mikrovereringet, toetab ajufunktsioo-
ne ning tugevdab mälu ja kognitiivset 
võimekust;

• astaksantiin, krillis sisalduv punane 
pigment: tugev antioksüdant, mis 
aitab kehal vabadest radikaalidest 
vabaneda;

• mineraalid, näiteks raud, tsink ja jood 
parandavad südame, aju ja luude 
tervist.

 9Puhtaim oomega-3 
rasvhapete allikas
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TIENS
ANTILIPIIDNE  
TEE

Viielehise eluväädi tee on Hiinas tuntud imerohuna, 
mis oli ka Hiina esimese Qin dünastia keisri, kõik 
Hiina iseseisvad alad ühtse Hiina Impeeriumi võimu 
alla vallutanud Qin Shi-Huangi meelisjook. Oma 
pikkade töötundide kestel jõi keiser tihtipeale seda 
erilist teed. Viielehine eluväät sisaldab rohkesti 
inimkeha jaoks väga vajalikke aminohappeid, 
vitamiine ja mineraale, sh kaltsiumi, rauda, 
magneesiumi, fosforit, kaaliumi, seleeni, tsinki jne. 
Teadlased on avastanud, et sarnaselt ženšennile on 
ka viielehisel eluväädil adaptogeensed omadused. 
See aitab kehale energiat ja  kosutust pakkuda ning 
toetab immunomodulatsiooni protsessi kaudu keha 
loomulikku kaitsevõimet.

 9Annab kehale rohkesti energiat

 9sisaldab eluvääti

TIENS  
VITALITY GEELKAPSLID
Sisaldavad ainulaadseid koostisaineid, näiteks nisuiduõli ja 
beetakaroteeni. Nisuiduõli on rikkalik küllastumata rasvhapete (näiteks 
linool- ja linoleenhappe) allikaks – need on kehale väga kasulikud. 
Linoleen- ja alfalinoleenhape aitavad säilitada veres normaalset 
kolesteroolitaset.

Oluline rasvhape alfalinoleenhape toetab aju- ja närvikudede arengut. 
Seepärast on linoleenhape ja alfalinoleenhape laste arengu. ja 
kasvuperioodil väga olulise tähtsusega.

Letsitiin on keharakkude jaoks väga oluline rasv. Letsitiini üheks 
koostisosaks on fosfatidüülkoliin, mida leidub kõikides rakkudest 
koosnevates organismides ning mis on üheks olulisimaks 
rakumembraanide koostisaineks.

Beetakaroteen ehk provitamiin A muudetakse A-vitamiiniks ning nii 
aitab see säilitada normaalset nägemist ja naha head tervist.

 9oomega-3 
ja oomega-6 
rasvhapete allikaks

 9A-vitamiin 
normaalseks 
nägemiseks 
ning naha kauni 
välimuse heaks
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TIENS  
RAKKE NOORENAVAD KAPSLID

Toode sisaldab porgandipulbrit, viielehise eluväädi ja rohelise tee 
ekstrakte ning C-vitamiini. 

Need koostisained toimivad sünergias, aidates rakke oksüdatiivse 
stressi eest kaitsta ning toetades immuunsüsteemi normaalset 
funktsioneerimist.

Viielehist eluvääti, mida traditsioonilises Hiina meditsiinis tuntakse 
Jiaogulani nime all, tarvitati traditsiooniliselt Lõuna-Hiina mägistel 
aladel taimetee ja loodusliku ravimtaimena. See väärtuslik taim on 
adaptogeen, sisaldab rohkesti toitaineid ning toimib antioksüdandina. 
Viielehise eluväädi kasutamine aitab toetada keha optimaalse 
homöostaasi säilitamist. Lõuna-Hiina Guizhou provintsi elanikud, kes 
on elanud läbi ajaloo erakordselt kaua, tarvitavad regulaarselt viielehist 
eluvääti ning nimetavad seda „surematuse taimeks“. 

C-vitamiin tagab immuunsüsteemi normaalse funktsioneerimise ning 
aitab samas vähendada väsimus- ja kurnatustunnet.

 9kasulik keha vastupanuvõime 
suurendamiseks, eriti 
väsimuse vähendamiseks

 9Toetab keha loomulikku 
kaitsevõimet

TIENS  
KÜÜSLAUGUÕLI

Sajandeid tagasi, enne kaasaegse meditsiini tekkimist, 
toetusid meie esivanemad tervise säilitamisel looduse 
imedele.

Üks populaarsemaid traditsioonilisi ravivahendeid, 
küüslauk, on tänini maailmas tuntud kui esmaklassiline 
immuunsüsteemi tugevdaja. 

Varasematel aegadel hinnati küüslauku kõrgelt selle 
antibakteriaalsete omaduste tõttu. Sellest ajast on 
kaasaegne teaduslik uurimistöö kinnitanud küüslaugu 
bakteriostaatilist toimet ning tuvastanud mitmeid 
muid eelnevalt teadmata olnud kasulikke omadusi. 

Ühe sellise olulise omadusena võib välja tuua 
üldkasulikku mõju veresoonkonna tervisele.

TIENS küüslauguõli preparaat on lõhnavaba.

 9Turgutab veresoonte tervist

 9Toetab hingamiselundkonna 
terveid funktsioone
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Toitmine tähendab just tasa-
kaalustatud toitumist ning 
kõikide elundite toetamist, 
et keha toimiks sünergiliselt. 
Soovitame kasutada regula-
arselt kehasüsteemi reguleeri-
vaid toidulisandeid. Kui kõik 
elundid töötavad korralikult ja 
sünergias, suudab keha end ha-
iguste ja enneaegse vananemise 
eest kaitsta.

TOIDULISANDID

2
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TIENS  
KORDITSEPSI KAPSLID

Korditsepsi (Cordyceps sinensis) kasutamisel 
on Hiina meditsiinis pikk traditsioon. Tegemist 
on seeneliigiga, mida on Hiina taimetarkade 
poolt läbi aegade laialt kasutatud tänu seene 
adaptogeensetele omadustele.

Hiina traditsioonilise meditsiini austajad 
soovitavad korditsepsi ka energia 
suurendamiseks, vastupidavuse tõstmiseks 
ning väsimuse vähendamiseks.

Uuemad korditsepsiga tehtud 
teadusuuringud näitavad, et korditseps on 
väga mitmel viisil bioloogiliselt aktiivne.

Korditsepsi head toimet seostatakse 
peamiselt seene kõrge polüsahhariidide 
tasemega ning korditseptiini ja adenosiini 
sisaldusega – need ained on bioloogiliselt 
väga mitmekülgselt aktiivsed, näiteks 
osalevad energiaülekandes.

 9korditsepsil ehk rahvasuus 
"imeseenel" on viiruste- ja 
bakteritevastane toime

TIENS  
FOS SIIRUP

TIANSHI FOS siirup on looduslik probiootiline 
preparaat, mis sisaldab kontsentreeritud koguses 
fruktooligosahhariide - madala kalorsusega seedimatuid 
süsivesikuid, mis ei mõjuta vere suhkrutaset. 
Fruktooligosahhariide leidub looduslikult erinevates 
puuviljades, köögiviljades ja teraviljades. Pärast tarbimist 
ei seedita fruktooligosahhariide maos, vaid need liiguvad 
edasi jämesoolde, kus need stimuleerivad ballastainena 
käärsoole mikrobiootilise floora paljunemist ning 
soolestiku läbikäimist. Tasakaalustatud soolestiku 
floora on seedesüsteemi tervise jaoks väga oluline. 
TIANSHI FOS siirup on hea lahustuvate kiudainete allikas. 
Seda saab kasutada ka madala kalorsusega magustajana. 
TIANSHI FOS siirupit saab toitudes ja 
jookides kasutada suhkru asemel, et vere 
glükoositase ei kõiguks ning kaal püsiks normis. 
TIANSHI FOS siirup võib olla eelistatud aseaine kunstlikele 
magustajatele.

 9hea lahustuvate kiudainete 
allikas, toetab soolestiku 
mikrofloorat
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TIENS  
SPIRULINA KAPSLID

Sisaldab rikkalikult täisväärtuslikke valke, kõiki olulisemaid aminohappeid, 
karotenoide, gammalinoleenhapet, vitamiine ja mineaale. Maailma 
Terviseorganisatsioon on kinnitanud Spirulina kui täistoitaine. Veelgi enam, 
kuna Spirulina on erakordselt väärtuslike omadustega, kuulutati see 1974. 
aasta ÜRO toidukonverentsil parimaks tuleviku toiduaineks ning nimetati 
supertoiduks. Tegemist on ühe maailma vanima meretaimega ning selle 
rikkalik toitainesisaldus aitab säilitada üldist head tervist. See sisaldab koguni 
60% täistaimseid valke ning võimsat kombinatsiooni olulistest vitamiinidest ja 
mineraalidest, sh raud, E-vitamiin, tsink, B-vitamiini kompleks, vask, kaltsium 
ja magneesium. Spirulina sisaldab rikkalikult ka looduslikke antioksüdante 
(näiteks beetakaroteeni, olulist rasvhapet GLAd, vitamiine, mineraale ning 
muid toitaineid.)

 9supertoiduainetega 
toidulisand sobib ka 
taimetoitlastele ja 
veganitele

TIENS  
KONTSENTREERITUD DATLIMAHL

See TIENSi eriline preparaat on valmistatud Golden Silk sordi 
jujuubidest (Hiina datlitest), mille ekstrakt sisaldab rohkesti 
vitamiine ja toitaineid. Tegemist on väga rikkaliku C-vitamiini 
allikaga – C-vitamiin on keha normaalse kaitsemehhanismi 
toimimises olulise toetava rolliga. Hiina datlid on ka tuntud raua 
ning B-vitamiini allikaks. Kõrge B-vitamiini kontsentratsioon 
aitab ainevahetust ja keha loomulikku kaitsevõimet 
turgutada, et keha peaks stressi kogedes paremini vastu. 

Hiina taimemeditsiini kohaselt on magusamaitselised Hiina 
datlid oma olemuselt soojad, mõjudes seega PÕRNA ja MAO 
energiakanalitele.

Datlimahl tugevdab PÕRNA ja MAGU, et toetada Qid, toita 
verd ning vaigistada meeli; samuti toetab teiste ravimtaimede 
toimet.

 9hiina datlid: sisaldavad 
rikkalikult C-vitamiini, 
toetavad närvisüsteemi 
korrapärast tööd
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 9sisaldab kiudaineid, inuliini, õunapektiini ja 
tselluloosi, linaseemneid, aniisiseemneid, elus 
bifidobaktereid, laktobatsille ning bakterit 
acidophilos

TIENS  
SEEDIMIST SOODUSTAVAD TABLETID

TIENS seedimist soodustavad tabletid on ainulaadne toidulisand, mis sisaldab 
elusaid ja aktiivseid bakterikultuure, nagu näiteks Lactobacillus acidophilus 
ja Bifidobacterium. Preparaat sisaldab ka inuliini, aniisi, linaseemneõli ja 
õunapektiine. Õunapektiin on vees lahustuv kiudaine, mis muutub veega 
segunedes geeljaks. Kiudainena võib pektiinidest olla kasu normaalses glükoosi 
ja kolesterooli ainevahetuses. Pektiinide tarbimine toiduga aitab vähendada 
söömise järel tekkivat vereglükoosi tõusu. Samuti aitavad pektiinid toetada 
normaalset verekolesterooli taset. See looduslik kiudaine on samuti tarvitusel 
õrnatoimelise, samas tõhusa seedetrakti puhastajana.

Inuliin, näiteks siguri-inuliin, toetab seedetrakti normaalset toimimist, 
tihendades roojamiskordade arvu. Traditsioonilises kasutuses on linaseemneõli 
tuntud seedimise soodustaja ning toetaja. Linaseemned aitavad kõhul 
regulaarselt läbi käia, suurendavad roojahulka ning toetavad seedetrakti 
peristaltikat, et kõht käiks hästi läbi.

Aniisiviljal on sarnased omadused – see toetab seedetrakti normaalset 
funktsioneerimist ning aitab toetada seedeensüümide teket.

TIENS  
KANGLI NAISTELE

See TIENSi poolt välja töötatud eriline sojal põhinev 
preparaat on naistele mõeldud toidulisand. Aasia 
naistel on tugevad luud ning nad põevad harvemini 
osteoporoosi, rinnavähki ja südamehaigusi. Aasia 
naiste hea füüsiline vorm tuleneb looduslikke 
taimsed östrogeene sisaldava sojaoa rikkast toidust. 
Sojaoas leiduvad aktiivained isoflavoonid on nõrga 
östrogeense ehk hormoonilaadse toimega, kuna need 
on struktuurilt östrogeenidele väga sarnased. Pärast 
kehasse sisenemist matkivad isoflavoonid östrogeenide 
toimet. KANGLI toidulisandi põhikomponenti – 
sojapõhiseid isoflavoone – on rikastatud tugevate 
antioksüdantidega: C-vitamiiniga (võitleb vabade 
radikaalide vastu, stimuleerib uue kollageeni tootmist, 
toetab immuunsüsteemi normaalset funktsioneerimist) 
ning E-vitamiiniga (toetab rakuosi, kaitstes neid 
oksüdatiivsete kahjustuste eest).

 9soja isoflavoonid on 
fütoöstrogeenide klass - need 
on östrogeense toimega taimsed 
ained
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TIENS  
SLEEPING DUO TABLETID

Füüsilise ja vaimse tervise hoidmiseks peaksime magama 
vähemalt 8 tundi ööpäevas. Traditsiooniline Hiina meditsiin 
soovitab 10-tunnist und – õhtul 9st hommikul 7ni. Magamise ajal 
eemaldab keha toksiine, taastab ajurakke ning nahakude ning 
toodab vajalikke hormoone. 

On väga hea magada piisavalt palju, et jaksaksime oma 
igapäevased toimetused normaalselt korda saata. Kui aga mängu 
tulevad sellised faktorid nagu vanus, emotsionaalne seisund jne, 
võib tervislik uni häiritud olla. TIENS pakub selleks tarbeks taimset 
preparaati kahekihilise tableti kujul. See koosneb ainulaadsest 
koostisainete kompleksist: melatoniin vähendab uinumiseks 
kuluvat aega, palderjan aitab magada, California moon toetab 
optimaalset lõõgastumist ning parandab loomuliku une kvaliteeti, 
vitamiinid B3 ja B6 aga toetavad närvisüsteemi normaalset 
funktsioneerimist.

 9Aitab uinuda
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TIENS  
TARUVAIK

Ainulaadne TIENSi taruvaigu preparaat on mitmekülgse bioloogilise 
toimega. Taruvaik on looduslik vaigusegu, mida mesilased koguvad 
taimepungadelt oma tarude ehitamiseks ja parandamiseks ning 
bakterite, lestade, seente ja putukate eest kaitsmiseks. Inimene 
on taruvaiku tarvitanud juba iidsetest aegadest – egiptlased, 
kreeklased ja assüürlased kasutasid seda haavu raviva ainena ning 
immuunsüsteemi turgutajana, samuti seedetrakti hädade korral. 
Taruvaik sisaldab erinevaid keemilisi ühendeid: essentsõlisid, valke, 
vaske, silikooni, mangaani, tsinki ning B-, E-, H- ja P-grupi vitamiine. 
Maarjalepp, samuti aastasadu tuntud ravimtaim, sisaldab kasulikke 
flavonoide, tanniine, essentsõlisid, K-vitamiini.

Kaasaegsed teadusuuringud on tõestanud, et maarjalepal on 
looduslikud keha kaitsevõimet tugevdavad omadused. C-vitamiin 
aitab kaitsta oksüdatiivsete kahjustuste eest, toetab immuun- ja 
närvisüsteemi normaalset talitlust ning vähendab väsimust.

 9Antibakteriaalne ja taastav

 9korditsepsiga täiendatud 
kohviekstrakt

TIENS  
CORDYCAFé KOHVIJOOK

TIENS CordyCafé on suurepärane ja maitsev jook, mis sisaldab 
hoolikalt valitud ja värskelt jahvatatud Arabica kohviubadest 
saadud kohviekstrakti, et imeline kohviaroom ja –maitse 
ärataks su mõtted ja meeled. Hakka kohvigurmaaniks 
ning koge TIENS CordyCafé kohvijoogi värsket, rikkalikku 
ja siidist maitset. Jook sisaldab võimsat adaptogeeni ja 
“võluseent” – korditsepsi (Cordyceps sinensis). Korditsepsi 
imelised looduslikud omadused on traditsioonilises Hiina 
meditsiinis läbi aegade au sees olnud. Korditseps tugevdab 
keha loomulikku kaitsevõimet ning samas turgutab 
kehafunktsioone, parandades üldist heaolutunnet. TIENSi 
korditseps sisaldab üksnes kvaliteetseid korditsepsimüstseele, 
mida TIENSi kontsern on töödelnud väga uuendusliku 
biotehnoloogia abil. Joogi kolmas komponent – kaltsium – 
aitab säilitada luude ja hammaste tervist, seedeensüümide 
ja lihaste normaalset funktsioneerimist, aga ka normaalset 
energiavahetusprotsessi. Seepärast tagab jook, et 
meie energia on päeva jooksul hästi ära kasutatud ja 
tasakaalustatud.
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 9Ennetav kaitse 
liigestele

TIENS  
FLExI

Liigesed võimaldavad liikumist kohas, kus kaks luud ühinevad. 
Funktsioneerimiseks peab liigesel olema terve kõhrkude, liigesevõie ning õigesti 
kinnitunud lihased ja kõõlused. Kõhrkude on siin võtmetähtsusega, kuna 
kõhrkoe probleemid põhjustavad reumaatilisi haigusi. Aja jooksul kõhrkude 
degenereerub ning liigesed kaotavad oma funktsionaalsuse. Peale vanuse 
mängib liigeste seisukorra juures rolli ka elustiil. Treening on alati hea mõte, kuigi 
teatavad spordialad ning igapäevane füüsiline ülepingutus võivad liigestele liiga 
suurt koormust osutada. Flexi sisaldab biokeemiliste ühendite kombinatsiooni 
(glükoosamiin, kondroitiin, hüaluroonhape), looduslikke toimeaineid ning 
traditsioonilise Hiina meditsiini süsteemis tunnustatud toimeaineid (Agaricus 
blazei seen, saatanaküüs, kurkum). See segu tugevdab su liigeseid ning aitab 
põletike vastu võidelda.

TIENS  
VISION

Kuni su silmad on heas seisukorras, ei nõua 
nad erihoolt – silmad on isepuhastuvad, 
iseniisutavad ning isetaastuvad organid. Tihti 
põhjustame aga oma silmadele ülekoormust. 
See võib tekitada silmade punetust, kuivust või 
hoopis vesisust. Need sümptomid on esiteks 
ebameeldivad ning võivad lisaks põhjustada 
tõsiseid haigusi. TIENS Vision sisaldab vitamiine 
(E, B2, beetakaroteen), mineraale (seleen, tsink, 
vask), tugevaid antioksüdante (goji-marjad, 
mustikas) ning ravimtaimi (saialill), millel on 
silmadele kompleksne kasulik mõju. Kõige 
olulisem toimeaine – goji-mari – on olnud Hiina 
taimemeditsiinis kasutusel juba tuhandeid 
aastaid. Hiinlased usuvad, et see erakordne 
mari toetab pikaealisust. Goji-mari on tuntud 
noorendavate omaduste poolest, kuna see 
turgutab immuunsüsteemi ning silmanägemist. 
Traditsioonilises Hiina meditsiinis usutakse, et 
neil marjadel on kasulik toime ka maksale ja 
neerudele. Hiina taimemeditsiini kohaselt on 
silmad maksaga tihedalt seotud.

 9kaitseb silmi ja 
tervet nägemist
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TIENS  
NUTRI-SHAPE KOKTEILID

Kaalu reguleerimiseks mõeldud 
toidulisand pakub sulle mitmekesist 
hulka toitaineid, näiteks tervislikke 
taimseid valke ning kõige vajalikumaid 
vitamiine ja mineraale. Optimaalse 
kehakaalu säilitamiseks asenda 
üks päevane põhitoidukord ühe 
portsjoni (35 g) TIENS Nutri-Shape 
kokteiliga ning söö ülejäänud kaks 
põhitoidukorda nagu tavaliselt.

• Ainult 216 kalorit „toidukorra“ 
kohta.

• Sobib taimetoitlastele ja veganitele.

• Šokolaadimaitseline Nutri-
Shape kokteil on valmistatud 
eheda kakaopulbriga ning 
maasikamaitseline Nutri-Shape 
kokteil eheda maasikapulbriga; 
mõlemas toidulisandis kasutatakse 
looduslikke aroomi- ja aktiivaineid 
ning kaasaegseid toiduaineid 

nagu papaia või kontsentreeritud 
ananassimahl.

• Sisaldab rikkalikult taimevalke, mis 
aitavad lihaseid kasvatada.

• Sisaldab rohkesti kiudaineid, 
lahustuvaid frukto-oligosahhariide 
ning inuliini.

• Toetab tervet ainevahetust 
ning vähendab väsimust (kuna 
sisaldab riboflaviini, niatsiini, 
pantoteenhapet, vitamiine B6, B12 
ja C, rauda ja magneesiumi).

• Aitab kaitsta rakke oksüdatiivse 
stressi eest (kuna sisaldab 
riboflaviini, C- ja E-vitamiini, vaske, 
mangaani, tsinki ja seleeni).

 9maitsev ja 
tervislik 
toiduasendaja
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Pärast puhastamist ja toitmist 
on soovitatav varustada keha 
toidulisanditega, mis tugevda-
vad immuunsüsteemi ning ak-
tiveerivad iseparanemisjõude.

TIENS  
BIOKALTSIUMI PULBER  
LASTELE

See toidulisand on valmistatud laste kasvava organismi vajaduste 
rahuldamiseks. Toode sisaldab hästiimenduvat orgaanilist kaltsiumi, 
mille päevane doos katab 45% noore organismi päevasest vajadusest.

Lapse- ja noorukieas, mil keha intensiivselt kasvab, kasutab keha 
kaltsiumi tugevate luude ülesehitamiseks. See protsess jõuab tavapäraselt 
lõpule teismeea lõpus. Kui noor organism lõpetab kasvamise ning 
saabub täiskasvanuiga, hakkab luukaltsium vähenema ning vananedes 
muutuvad luud üha hõredamaks. Seepärast on väga oluline, et lapsed ja 
noored saaksid hästiimenduvatest allikatest kätte piisava hulga kaltsiumi.

TIENS biokaltsiumi pulber lastele on ka D-vitamiini allikaks, kuna 
D-vitamiin aitab kaltsiumil ja fosforil normaalselt 
imenduda. Kaltsiumivajadus on suurem nii lastel ja 
noorukitel kui ka vanematel inimestel.

 9Toetab kognitiivseid 
funktsioone

 9Tervete luude ja hammaste 
heaks
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See toidulisand on väärtuslik hästiimenduva orgaanilise kaltsiumi, 
letsitiini, tauriini, B- ja C-vitamiini ning foolhappe allikaks. Kaltsium toetab 
normaalset närviülekannet, lihaste talitlust ning koos B1- ja B12-vitaiiniga 
toetab normaalset energiavahetusprotsessi.

C-, B1- ja B12-vitamiinid toetavad närvisüsteemi normaalset tööd ning 
normaalseid psühholoogilisi funktsioone.

Letsitiin (fosfatidüülkoliinina) on koliini allikaks – see oluline toitaine on üks 
rakumembraanide koostisosaks olevate fosfolipiidide elemente. Koliin toetab 
normaalset valkude ainevahetust, aga ka normaalsete maksafunktsioonide 
säilitamist. Eriti aga on letsitiin atsetüülkoliini lähteaineks. Atsetüülkoliin 
on neurotransmitter, mis võimaldab ajurakkude vahelist kommunikatsiooni 
ja signaalide edastamist. Seda toidulisandit soovitatakse väsimuse, vähese 
tähelepanuvõime või suurenenud füüsilise ja vaimse koormuse korral.

TIENS  
BIOKALTSIUMI KAPSLID  
LETSITIINIGA

 9Normaalse energiavahetuse heaks

 9Aitab väsimus- ja kurnatustunde 
vastu

See toidulisand on väärtuslik hästiimenduva orgaanilise kaltsiumi, 
C-vitamiini ning A-vitamiini allikas.

Kaltsium on luude ja hammaste normaalseks arenguks ja 
kasvamiseks vajalik toitaine. Samuti toetab kaltsium seedeensüümide 
funktsioneerimist. Koos D-vitamiiniga aitab kaltsium lihastel 
normaalselt talitleda, samuti toetab nii vaimset kui ka füüsilist tööd 
tegevate inimeste energiakasutusprotsessi.

Sünergiliselt koos toimivad kaltsium ja C-vitamiin toetavad 
normaalseid füsioloogilisi ning kognitiivseid protsesse.

TIENS  
BIOKALTSIUMI PULBER

 9Toetab kognitiivseid 
funktsioone

 9Tervete luude ja hammaste 
heaks
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TIENS  
FIZZY KIHISEV MAGNEESIUMIJOOK

Väga tõhusad kihisevad ja kergesti kasutatavad magneesiumitabletid toetavad 
närvisüsteemi ning leevendavad väsimust. Ainulaadne ja uudne koostis 
turgutab ainevahetust magneesiumi kolme kergesti-imenduva vormi abil: 
magneesiumkarbonaat, magneesiumoksiid ning basiilikuekstrakt. Lisaks toetab 
magneesium normaalset energiavahetusprotsessi, lihaste talitlust ning luude ja 
hammaste tervist.

TIENS  
TSINGIKAPSLID

Tsink on oluline mineraal (mikrotoitaine), millel on tähtis 
roll keha loomuliku kaitsevõime normaalses toimimises, 
samuti on tsink osaline keha kasvamise ning energia 
tootmise protsessides.

Igapäevane tsingikogus on hädavajalik hea kehalise 
seisundi säilitamisel, kuna kehal endal tsingivarusid ei ole.

TIENS tsink aitab saavutada kehale normaalset tsingitaset.

Tsink, mida traditsioonilises meditsiinis peetakse 
„iluelemendiks“, aitab naha, juuste ja küünte tervist 
hoida.

Samas tuleb lisada, et tsink mitte üksnes ei toeta naiste 
kaunist välimust, vaid sellel on väga oluline roll viljakuses 
ja rasestumistsüklis.

Tsink toetab maitsmismeelt ja nägemist. Samuti on tsink 
osaline DNA moodustamisel ning valkude sünteesis. See 
toetab antioksüdantide toimet ning võib aidata kaasa ka 
immuunsüsteemi terve talitluse säilitamisele.

 9Terve 
immuunsüsteem

 9kaunis nahk, 
küüned ja 
juuksed

 9 looduslik 
magneesium

 9Toetab närvide 
ja lihaste 
normaalseid 
funktsioone
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TIENS  
ILUDUO

TIENS iluduo on kooslus Hiina taimemeditsiinist, 
kaasaegsest teadusest, ainulaadsetest teadmistest 
ning patenditud tehnoloogiatest. Kasuliku 
kosmeetilise toimega vitamiinid ja mineraalid – 
C-vitamiin, biotiin, tsink ja vask – aitavad kaitsta 
naha ja juuste tervist. Need ained mängivad olulist 
rolli ka viljakuses ja reproduktiivprotsessis (tsink) 
ning hormoonide reguleerimises (vitamiin B6). 
Rohelise tee katehhiinid, C- ja E-vitamiin, tsink 
ja vask kaitsevad rakke oksüdatiivse stressi eest. 
Iluduo põhikomponent on kuningakepiõli, mis on 
tuntud oma rikkaliku gammalinoleenhappe (GLA) 
ning oomega-6 rasvhappe sisalduse poolest. GLA-
rikas kuningakepiõli aitab leevendada põletikulisi 
nahaprobleeme, näiteks aknet ja ekseemi. Iluduo 
sisaldab ka klorellat – see on tänu oma rikkalikule 
toitainesisaldusele supertoiduaineks tituleeritud 
vetikas. Klorella aitab kehal puhastuda, 
eemaldades organismist raskemetalle ning 
kahjulikke toksiine. Vetika pisikesed rohelised 
rakud sisaldavad suurt hulka antioksüdante ning 
toitaineid ja aitavad tõsta keha energiataset ning 
immuunsüsteemi toimet.

TIENS  
TOITEV KALTSIUMIPULBER 
(UUENDATUD  
KOOSTISEGA)

Kaltsium on üks keha jaoks vajalikumaid mineraale. Kaltsiumi 
on vaja luude moodustumiseks ja arenguks, see aitab 
ennetada luumassi vähenemist ning suurendada luutihedust. 
Uue koostisega kaltsiumilisand sisaldab K2 ja D3 vitamiine 
ning see imendub organismis väga hästi.

Vitamiin K2 parandab veenide elastsust, ennetades kaltsiumi 
ladestumist. See parandab ja säilitab luutihedust. Vitamiin 
K2 on kaltsiumi imendumiseks vajalik, see reguleerib veres 
kaltsiumitaset ning aitab säilitada veresoonte elastsust.

• Vitamiin D3 on vajalik luude normaalseks kasvamiseks 
ja arenguks. Organismi jaoks on vajalik tervete luude 
moodustamine ning nende säilitamine. Vitamiin D3 aitab 
kehal kaltsiumi ja fosforit omastada ning aitab seeläbi 
säilitada veres tervislikku kaltsiumitaset.

• D-vitamiin toetab ka lihaste normaalset tööd.

 9Vitamiinid k2 
ja D3 tagavad 
kaltsiumi 
tõhusama 
imendumise

 9 juuste ja 
naha tervist 
toetavad 
koostisained, 
organismi 
puhastumine
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Teepuuõliga nahahooldustooted: 
šampoon, dušigeel, kätekreem

 Teepuuõli: 

• vähendab aknet, kuna on põletiku- ja 
mikroobidevastase toimega;

• võib vähendada punetust, paistetust ja 
põletikku;

• võib aidata ennetada ja vähendada 
aknearme, et nahk jääks sile ja puhas.

Aaloemahl: 

• ravib nahaprobleeme nagu psoriaas ja akne;

• rahustab nahka; 

• vähendab sügelust ja põletikku.

TIENS 
TEEPUUSARI

NAHA- jA  
kEHAHOOlDUS

 9sls/slEs-vaba

 9Parabeenivaba

NAHA- jA kEHAHoolDUS
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TIENS Orecare taimeekstraktidega hambapasta sisaldab väga 
tõhusat ja mitmekülgset antibakteriaalsete ainete kompleksi, 
sh põletikke leevendavaid luteoliini, inositooli, saponiine ja 
tanniine. Metsikust krüsanteemist saadavad laktoonid, aga ka 
A- ja B-vitamiinid, aitavad eemaldada hammastele kogunevaid 
baktereid ja kattu ning värskendavad hingeõhku. Pasta 
aktiivained võivad ka hambaemaili tugevdada ning neutraliseerida 
söömisjärgset happerünnakut, et ennetada hambaaukude teket. 
Hambapasta sisaldab valgendavaid peenosakesi, mis ei kahjusta 
hambaemaili. TIENS Orecare taimeekstraktidega hambapastas 
sisalduvad looduslikud taimeekstraktid sisaldavad rikkalikult ka 
alkaloide, näiteks berberiini ja koptisiini, millel on rahustavad 
ning tugevalt hemostaatilised omadused ja mis ennetavad seeläbi 
igemete veritsemist.

ORECARE TAIMEEKSTRAKTIDEGA 
HAMBAPASTA

Tualettvesi GOLD on väga naiselik, puhas ja lilleline 
lõhn, milles on ühendatud lihtsus, peen maitse ja 
luksus.

Lõhna individuaalsed noodid põimuvad omavahel, 
luues ühisakordi, milles ühinevad harmooniliselt kõik 
lõhnanüansid. Tualettvee õrna südant ümbritsevad 
ploomide ja mustsõstarde toonid. TIENS tualettvesi 
paljastab naiselike tunnete uusi mõõtmeid ning selle 
kandmine on tõeline rõõm.

Tualettvesi SILVER on idamaine puidulõhn tugevale 
ning enesekindlale mehele. Võlu end ümbritsevaid 
inimesi selle elegantse viiruki, seedripuu ja paprika 
kooslusega.

TIENS 
GOLD JA SILVER  
TUALETTVESI

NAHA- jA kEHAHoolDUS
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TIENS 
TERVISESEADMED

AiRiZ hügieenisidemed:

• - topelthea imavusega

• - vähendavad väsimustunnet

• - põletikuvastase toimega

• - kaotavad soovimatu lõhna

• - allergiavabad

• - igas pakendis kaasas kodune test

HÜGIEENISIDEMED

SISALDAVAD AKTIIVSET HAPNIKKU NING 
NEGATIIVSEID IOONE

PÄEVASEKS KASUTAMISEKS HÜGIEENISIDEMED/
PESUKAITSMED PEHME PUUVILLAGA, öISEKS 
KASUTAMISEKS HÜGIEENISIDEMED PEHME 

PUUVILLAGA

 9Uuenduslikud hapniku ja 
negatiivsete ioonidega 
hügieenisidemed

TERVISESEADMED
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Traditsioonilisel Hiina meditsiinil põhinev 
TIENS tervispadi on spetsiaalse kujuga, et 
toetada ideaalselt su selgroogu.

Padi on täidetud kergete ja pehmete 
villapallikestega, mis aitavad padjal vormis 
püsida. Kuna vill pakub seljale tugevat tuge 
ning leevendab selgroole tekkivat survet, 
väheneb magamise ajal tekkiv kaelapinge.

Magnetvälja, infrapunakiirguse ning 
negatiivsete ioonide koostoimel toetab padi 
keharakkude normaalset funktsioneerimist 
ning parandab rakkude hapniku omastamise 
võimet.

TIENS tervisepadjaga magamine võib aidata 
tasakaalustada inimkeha magnetvälja, 
vähendada väsimustunnet ning parandada 
une kestust ja kvaliteeti.

TIENS  
TERVISEPADI

Magnetite ravitoimet kasutati ära juba iidses Egiptuses, Kreekas ja 
Hiinas. Kleopatra kasutas magneteid oma nooruse säilitamiseks ning 
Hiina meditsiinis on magneteid nimetatud “elukivideks”.

Nüüdsel ajal teame, et kõiki elusolendeid ümbritseb magnetväli ning 
magnetvälja kõikumised mõjutavad elusorganisme. Seepärast võib 
magnetvälja muutustel meie enesetundele tugev mõju olla.

TIENS on seda teadmist ära kasutanud Ti-Energy käevõrudes, 
mis kujutavad endast ainulaadseid magnetvälja ning inimkeha 
positiivsete ja negatiivsete ioonide tasakaalu reguleerivaid magneteid. 
Energiakäevõrud võivad väga tõhusalt leevendada füüsilist 
ebamugavustunnet, soodustada vereringlust ning kaitsta tõhusalt 
keskkonnast tuleva kiirguse eest.1

2

3

TIENS  
TI-ENERGY KÄEVÕRUD

1. Magic White 

TIENS Ti-Energy käevõru naistele

2. Crystal Black 

TIENS Ti-Energy käevõru

3. Elegant Black
TIENS Ti-Energy käevõru meestele

TERVISESEADMED
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TIENS terviseteki loomisel kombineeriti 5000-aastase traditsioonilise 
Hiina meditsiini teadmised kehameridiaanide energiavoo 
teooriaga. TIENS tervisetekis kasutatavad Lukensi kiud on uut tüüpi 
funktsionaalsed polüesterkiud, mis on kohevamad ja hingavamad kui 
muud levinud kiud. Tekk hoiab keha soojas ning aitab normaalset 
vereringet säilitada.

Tänu kasutatud nanotehnoloogiale oli tekile võimalik lisada turmaliinist 
valmistatud infrapuna-anioondega õhulist puuvilla, mis aitab 
unekvaliteeti parandada. Nii saab keha loomulik puhastumistsükkel 
segamatult toimida ja kogu keha tervist toetada.

Kaug-infrapuna on silmale nähtamatu päikeselt 
tulev elektromagnetkiirgus, millel võib olla 
positiivne mõju vereringe metabolismile ning 
keha tugevusele.

TIENS  
TERVISETEKK

Traditsioonilise Hiina meditsiini ning põhi- ja 
külgkanalite põhimõtete järgi toodetud TIENS 
tervisemadrats sisaldab 108 (ühe inimese madrats) 
või 156 (topeltmadrats) energiatähte, mis 
eritavad tõhusalt ja samaaegselt magnetenergiat, 
infrapunaenergiat ja anioone, et keharakud 
normaalselt funktsioneeriksid ning saaksid 
piisavalt hapnikuga rikastatud.

Lisaks sisaldab toode anioonset kiudu ja 
looduslikust bambusest süsinikkiudu.

Kehainsenerinduse põhimõtteid rakendav TIENS 
tervisemadrats võib tasakaalustada inimkeha 
bioloogilist magnetvälja, leevendada väsimust, 
parandada und, turgutada immuunsust ning 
kosutada tervist muudelgi viisidel.

TIENS  
TERVISEMADRATS

TERVISESEADMED
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TIENS  
MULTIFUNKTSIONAALNE 
PEAHOOLDUSAPARAAT

TIENS multifunktsionaalne 
peahooldusaparaat on loodud kaasaegsete 
bioloogiliste teraapiate ning traditsioonilise 
Hiina meditsiini filosoofial põhinevate 
teraapiate põhjal.

Bioelektri teooria seisukohast on inimkeha 
elektrijuht ning bioelektrilistel protsessidel 
on kogu inimelu jooksul väga oluline roll 
kanda.

Kui inimesed on terved, siis jäävad 
keha bioelektri näidud normaalsetesse 
vahemikesse. Kui inimesed aga haigeks 
jäävad, siis bioelektrilised parameetrid 
tavaliselt muutuvad ning kui elektrienergia 
on tavapärasest kõrgemal tasemel, siis 
võib ka vererõhk tõusta. Peamiselt tõuseb 
vererõhk seepärast, et ebanormaalne 
elektrivool häirib veresoonte kokkutõmbeid 
– arteriseinad tõmbuvad kokku ning 
verevoolu surve veresoontes tugevneb.

TIENS  
TERVISETASS

TIENS H-Cup tervisetass on varustatud intelligentse mikro-
kontrollkiipi sisaldava mikroarvutiga. Tass võimendab 
titaanist ja valgest kullast valmistatud elektrolüütilises 
võrgus levivat elektrivoolu. Tass varustab elektriga 
elektrolüütilise riba mõlemat otsa, et elektrolüüdid 
toodaksid veega kokku puutudes vesinikurikast vett.

Vesinikuga rikastatud vee peamiseks eesmärgiks on 
vee lihtsam kasutamine inimrakkude poolt. Vesinik on 
elektriliselt neutraalne, tungib kergesti läbi bioloogiliste 
membraanide ning jõuab tõhusalt kõikidesse rakkudesse, 
toimides antioksüdandina.

Kui jood TIENS H-Cup tervisetassist 
vesinikurikast vett, ringleb 
vesinik su kehas vaba elektroniga 
ioonide kujul, reageerib vabade 
hapnikuradikaalidega ning 
neutraliseerib neid.

Vesinikuga rikastatud vesi aitab 
kehal tõhusamalt toimida. Kõik sinu 
kehasüsteemid sõltuvad veest, alates 
keha mehaanilisest toimimisest 
kuni jääkainete väljutamise ja 
seedimiseni.

TERVISESEADMED
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TIENS  
MULTIFUNKTSIONAALNE  
KÜLMIKUPUHASTAJA

TIENS multifunktsionaalne külmikupuhastaja 
on kaasaegne, väike, kaasaskantav ning 
kergestikasutatav seade, mis ühendab 
biotehnoloogia, elektroonika ja mehaanika 
põhimõtted, rakendades intelligentset 
ühekiibilist juhtsüsteemi edukaks osooni (O3) 
kasutamiseks praktilises elus.

Seade rakendab osooni ainulaadseid 
omadusi ning võib eemaldada orgaanilised ja 
anorgaanilised lõhnad kodustest paikadest, 
näiteks külmikust, kingakapist, garderoobist 
või tualetist. See ei maskeeri ebameeldivaid 
aroome nagu traditsiooniline õhuvärskendi, 
vaid elimineerib need.

Lisaks võib külmikusse paigutatud osonaator 
pikendada toidu värskena säilimise aega, 
eemaldada baktereid ning kaotada 
patogeensed seened.
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