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Kerüljön egyensúlyba az élete a TIENS-sel
与天狮一同平衡你的生活方式
Tizenöt évvel ezelőtt kezdtem táplálékkiegészítőket gyártani a
családom és szülővárosom számára Kínában. Azóta, rengeteg
ember munkájának köszönhetően, több mint 190 ország, 14
millió háztartásába sikerült eljuttatni ezeket a termékeket.
Nagy büszkeséggel tölt el, hogy immár Európában is sokan
ismerik a TIENS lehetőséget. A termékeket - melyeket
TIENS értékesítőink kínálnak - ötezer éves tapasztalatok
felhasználásával fejlesztették ki munkatársaim, így nyújtva
segítséget az egészséges egyensúly elérésében.
Sikerekben és élményekben gazdag életet kívánok Önnek,
és bízom abban, hogy termékeink hozzásegítik céljai
eléréséhez. Termékeink mellett ﬁgyelmébe ajánlom s egyben
arra biztatom, hogy ismerje meg a TIENS-ben rejlő üzleti
lehetőséget is, mely éppoly nagyszerű, mint maguk a termékek.

Li Jinyuan,
A TIENS Csoport Alapító Elnöke

A Cordyceps Sinensis,
az úgynevezett hernyó
gomba, Tibet alpesi
régiójában terem.
Növénytanilag a gombák
családjába tartozik és
az elmúlt 1200 évben
mint a hagyományos

kínai növényalapú
termékek “csoda” alkotó
elemeként vált ismertté.
Mivel ezt a növényt
természetes közegében
nagyon nehéz már fellelni,
ezért manapság a modern

TIENS Cordyceps kapszula

天狮虫草菌丝体胶囊

technika vívmányait
felhasználva, kutatók által
kifejlesztett alternatív
módszer segítségével
állítják elő ezt a terméket
a Cordyceps Sinensis egy
részéből. Tudományosan
kifejlesztett gyártási
mechanizmus
eredményeként jött létre
ez a kiváló minőségű
TIENS táplálékkiegészítő,
mely minden szükséges
előírásnak megfelel.
Kínában nagy
népszerűségnek örvend
a Cordyceps kapszula,
mely támogatja
az immunrendszer
egészséges működését.
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TIENS Chitosan kapszula

天狮甲壳质胶囊
A tudósok először
1823-ban vonták ki a
Chitosan-t különböző
rákfajták páncéljából.
Ez megtalálható,
garnélarákban, csigában,
bizonyos fajta sajtokban
is, továbbá élesztőben

és kis mennyiségben
egyes gombafajtákban is.
A Chitosan étkezési
rost, mely nagy szerepet
játszik az emésztésben,
szabályozza a
gyomortartalom
bejutását a bélcsatornába,
erősíti a belek falát és
gyorsítja a székletürítést.
Használat/Hatások
• A könnyen oldódó
zselé formula
elősegíti a koleszterin
szinten tartását.
•

Az étkezési rost
csökkenti a szorulás
kialakulását.

•

Az étkezési rost szinten
tartja a zsírsavakat.
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TIENS
Magas
tápértékű
kalcium
por
天狮营养高钙
冲剂

A TIENS Magas tápértékű
kalcium por nagyszerű
kombinációja a kalcium,
valamint az A és B
vitaminoknak. Ez az
ásványi anyag és vitamin
kombináció elősegíti a
csontok anyagcseréjét.
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A kalcium az egyik
legfontosabb ásványi
anyag. Kulcsszerepet
játszik a csontok és
fogak kialakulásában,
fejlődésében, segíti a
véralvadást, az izom
összehúzódást, valamint
az ingerület átadást
az idegek között.

Az A vitamin szabályozza
a csontok, a fogak és a
sejthártyák kifejlődését
és növekedését.
Valamint az A vitamin
“felelős” a jó látásért
és védi a szervezetet

a fertőzések ellen.
A D vitamin szintén
fontos szerepet játszik
a csontszövetek
fejlődésében és az
anyagcserében is

TIENS Lecitin tartalmú kalcium
kapszula
天狮卵磷脂高钙胶囊
Több mint 28 mg
kalciumot, lecitint
és taurint tartalmaz
kapszulánként
ez a termék.
A lecitin megtalálható
minden élő sejtben, mint a

sejthártya fő alkotóeleme.
A tápanyagok sejten belüli
ki- és beáramlásáért felel.
Ez a termék kiválóan
alkalmas az agy
táplálására…, erősítésére.

A termék fogyasztása
ajánlott középkorúak,
idősek, és szellemi
munkát végzők számára.
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TIENS kalcium por
gyermekeknek
天狮儿童型营养高钙冲剂

A gyermekek részére
készült kalcium por
kifejlesztésénél a
gyermekek fejlődési
szükségleteiket tartották
szem előtt, ennek
megfelelően a termék
dobozonként 3600 mg
tiszta kalciumot tartalmaz.
Tojássárgájával
kiegészített termék,
mely lecitin tartalma
segíti az agysejtek
fejlődését, valamint
jótékonyan hat a látásra
és az agyi funkciókra.
A gyermek kalcium
por 9 fajta amino savat
tartalmaz, valamint
taurint, proteineket,
vitaminokat és
nyomelemeket.
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Cukormentes, így nem
károsítja a fogakat.

TIENS Cink kapszula
天狮锌补晶胶囊
A cink egy
nélkülözhetetlen
nyomelem, mely a
szervezet működésében
jelentős szerepet játszik.
160 különböző enzimet
befolyásol a cink,
valamint tudományos

kutatásokkal igazolt,
hogy a DNS szintézisben
is fontos szerepet játszik.
Jótékony hatása van az
immunrendszerre, segíti
a szövetek megújulását.

9

TIENS Szőlő
kivonat kapszula
天狮活力康胶囊
A francia konyha
köztudottan egészséges,
a francia emberek
koleszterin szintje
alacsony. Tudományos
kutatásoknak
köszönhetően mára
kiderült, hogy a
franciák által olyannyira
kedvelt vörös bor
resveratrol-t tartalmaz.
Ez az anyag nagy
mennyiségben tartalmaz
antioxidánsokat. A
TIENS Szőlő kivonat
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kapszula kb. ugyanannyi
resveratrol-t tartalmaz,
mint egy üveg vörös bor,
az alkohol kellemetlen
mellékhatása nélkül.
A TIENS Szőlő kivonat
kapszula olyan modern
eljárással készül, melynek
során kizárólag a
legjobb minőségű szőlőt
használják fel. Magas
antioxidáns tartalmának
köszönhetően rendkívüli
népszerűségnek örvend.

TIENS Dulpa cellulóz
tabletta 天狮双纤片
Manapság köztudott,
hogy az egészséges
emésztőrendszer az
alapja teljes szervezetünk
megfelelő működésének.

nem emészti meg,
ezzel segítve az
emésztőrendszer
normális működését. A
cellulóz is egy rostanyag.

A jótékony baktériumok,
kiegyensúlyozott étrend
esetén kellő étkezési rost
bevitelével megtalálhatók
a bélrendszerben.

A kiegyensúlyozott
étrend, a sok gyümölcs,
zöldség, valamint a
hüvelyesek, gabona félék,
biztosítják szervezetünk
ideális működését.

Ezek a rostok
megtalálhatók a
növényi eredetű
téplálékokban, melyek a
cukorral, keményítővel
és a vitaminokkal
szemben szervezetünk

A TIENS megalkotott
egy nagyon egyszerű
módszert a kellő
mennyiségű rost
bevitelére, ezzel
biztosítva a napi

szükséges mennyiséget
a szervezet számára.
Ez a tabletta egyaránt
tartalmaz oldódó
és nem oldódó
rostokat, galagonya
porral kiegészítve.
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TIENS Kalcium rágótabletta
天狮益康胶囊
A TIENS Kalcium
rágótabletta D3 vitamint
és kalcium karbonátot
tartalmazó táplálék
kiegészítő termék. A
kalciumot kalcium
karbonát formában
tartalmazza, mely
eltér a többi TIENS
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kalcium termékben lévő
zimolitikus kalciumtól. A
D3 vitamin megkönnyíti
a kalcium felszívódását a
szervezetben. Tökéletes
táplálék kiegészítő, mely
többféle ízben is kapható.

TIENS Spirulina kapszula
天狮牌螺旋藻胶囊
A spirulina sokak
szerint a 21. század
egyik legideálisabb
táplálékkiegészítője
a nagyszerű élettani
hatásainak köszönhetően.
A Spirulina proteinekben,
vitaminokban, ásványi
anyagokban gazdag,
mely anyagok mind
nélkülözhetetlenek a
szervezet működéséhez.
Használat/Hatások
• A Spirulina
proteinben gazdag.
•

A Spirulina ásványi
anyagokban gazdag.

•

A Spirulina
vitaminokban gazdag.
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TIENS
Veican lágy
kapszula
天狮维康软
胶囊
A TIENS Veican lágy
kapszula értékes
búzacsíra olajban és E
vitaminban gazdag.
A búzacsíra olaj
egy hidegen préselt
gabona olaj. Kiváló E
vitamin forrás, és nagy
mennyiségben tartalmaz
beta-karotint. A gabona
félék számos biológiailag
nélkülözhetetlen
anyagot tartalmaznak,
melyek elősegítik a
növények növekedését.
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2 kapszula a TIENS
Veican lágy kapszulából
fedezi a napi E vitamin
szükséglet 96%-át.

TIENS Digest Tabletta
胃肠舒(西班牙)
A Digest tabletta a
bélrendszer „jótevője”.
Olyan természetes
termék, mely
inulinból, cellulóz
rostból, pektinből,
lenmagokból, biﬁdus- és
laktobaktériumokból,
valamint édesköményből
áll. Az inulin természetes
szénhidrát, poliszaharid.
Az almapektin
jótékonyan befolyásolja
a zsíranyagcserét.
Az édeskömény
éterolajokban gazdag,
ezáltal kedvezően
befolyásolja az emésztést,
segíti a bélmozgást.
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4 lépés az egész éves
TIENS egyensúlyért
四步骤享有天狮健康全年
A kínai kultúra szerint egészségünket szervezetünk energia
egyensúlyával tarthatjuk fenn. Testünk energia áramlását Qinek (csí) nevezzük. Az egyensúly fenntartásának kulcsa a Yin és
a Yang, valamint az Öt elem, melyek segítségével szervezetünk
harmónikusan működik, így biztosítva jó közérzetünket.
A TIENS ezt az ősi kínai ﬁlozóﬁát használja fel természetes
alkotóelemekből álló termékeinek megalkotásánál. A TIENS
termékek jótékony hatásukon keresztül segítenek hozzá a
kiegyensúlyozott életvitel kialakításához és megtartásához.
Yin és Yang
A Yin és a Yang a kínai ﬁlozóﬁa alapelve, mely szerint a
világon mindent ellentétek alkotnak. E szerint mindent
két alapvető energiarendszer éltet, melyek ellentétesek
ugyan, de kölcsönösen összefüggnek egymással.
A Yin a befelé fordulás, a megnyugvás, a lassúság, a lehülés, a
sötétedés, a kézzel fogható dolgok, a visszafogottság megtestesülése.
Ezzel szemben a Yang a kifelé fordulás, a mozgás, a
gyorsaság, a felmelegedés, a világosság, az energia és a
rugalmasság megtestesülése.
A Yin és a Yang körkörösek, egymásba
érnek, ezért látható a szimbólumban
fehér pont a fekete (Yin) oldalon, és
fekete pont a fehér (Yang) oldalon.
Növények
A TIENS termékek magas koncentrátumban
és ﬁnomított formában tartalmaznak
válogatott növényi alkotóelemeket. Minden
egyes termék sokrétű, jótékony hatással
bír, melyek a napi használat során elősegítik
a szervezet vitalitását. A TIENS folyamatosan
fejleszti magas színvonalú termékeinek gyártását
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A TIENS világszerte.
Egyenesen Önhöz.
全球天狮 与您紧密相连
A TIENS egy multinacionális cégcsoport, mely a kiskereskedelem, a
turizmus, a pénzügy, a nemzetközi kereskedelem és az E-business területén
működik. A TIENS stratégiai szövetséget kötött világszínvonalú vállalatokkal
több mint 20 országban. Az egészséges élelmiszererek, egészségügyi,
szépségápolási és háztartási termékek gyártásával a TIENS Csoport
világszerte több mint 14 millió háztartás számára kínál magas színvonalú
életstílust egészséggel, boldogsággal, szépséggel és gazdagsággal.
A TIENS felülmúlhatatlan nemzetközi csapattal rendelkezik a kutatás, az
innováció és a professzionalizmus terén, a maga 5000 vezetőjévelvel, és több
mint 35% arányú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező dolgozójával.
A TIENS küldetése: A vásárlókat minőségi termékekkel ellátni és
fejlődési lehetőséget biztosítani számukra, javítani életminőségüket,
s ezzel egy harmónikus nemzetközi társadalmat építeni.
A TIENS célja: A globális közvetlen értékesítési ipar élcsaptává válni.
Márkaértékek
Kiváló csapat: A TIENS a hálózatépítésre és a társadalmi integrációra
épül. Arra törekszünk, hogy a TIENS csapat tagjainak közös érdekei
érvényesüljenek. Mindenki, aki vásárlónk, értékesítőnk vagy cégünk
alkalmazotja lesz, egyaránt a TIENS család részét alkotja. Az “Egy
család” ﬁlozóﬁánk által egy erős, összetartó csapatot építünk.
Társadalmi felelősségvállalás: A TIENS egyaránt elkötelezett a vásárlóival
és értékesítőivel szemben. A TIENS felelősséget érez munkatársai
iránt, valamint teljes mértékben elkötelezi magát a társadalom javára. A
TIENS egy olyan megbízható cég, mely sikereit mások megsegítésén
keresztül éri el. Ezt az elkötelezettséget a TIENS generációról generációra
örökíti át, s ennek a jövőben is nagy jelentőséget tulajdonít.
Rendkívüli fejlesztések, beruházások: A TIENS folyamatosan fejleszti
az operációs rendszerét, üzleti modelljét, termékeit, menedzsmentjét,
kultúráját…A megújítási vágy, mely áthatja a TIENS emberek lelkét, annak
köszönhető, hogy a TIENS egy állandóan megújuló, dinamikusan fejlődő cég.

Tiens Vision
Be the vanguard of the global direct selling industry.

Tiens Values
Extraordinary Innovation
Excellent Teamwork
Paramount Responsibility

Together We Share

Bulgaria

Balkan Tianshi OOD, Dondukov Str. No. 15,
1000 Sofia, Bulgaria
Tel: 00 359 2 - 9866 488 / 481 / 489
Fax: 00 359 2 - 9866 588
office@tiens.bg www.tiens.bg

Croatia

TIENS d.o.o. Grahorova 4-6, 10000 Zagreb
Tel: 00385 137 042 88 Fax: 00385 137 043 97
E-mail: info@tiens.hr www.tiens.hr

Czech
Republic

TIENS (Czech Republic) s.r.o. Římská 20,
120 00 Praha
Tel: 00420 222 866 086
E-mail: tienscz@gmail.com cz.tiens.com

France

c/o European Service Centre, Katharinenstr. 12,
10711 Berlin, Deutschland
E-mail: escfrance@tiens.eu

Germany

Katharinenstr. 12, 10711 Berlin, Deutschland
Tel: 00 49 30 800 973 80
Fax: 00 49 30 800 973 922
E-mail: info@tiens.de www.tiens.de

Greece

Latvia
& Estonia

Antonijas 8-7. LV-1010, Riga, Latvia
Tel: 00 371 67 334 151 Fax: 00 371 67 334 151
E-mail: tianshi@e-teliamtc.lv

Lithuania

Olandu 3, LT-01100, Vilnius, Lithuania
Tel: 00 370 521 222 12 Fax: 00 370 521 222 12
E-mail: tianshi@e-teliamtc.lv

Poland

ul. Wilcza 46/ 211
Tel: 0048(22) 621 90 90
Fax: 0048(22) 621 42 07
E-mail: tiens@tienspolska.pl
www.tienspolska.pl

Portugal
& Spain

Tianshi Millenium,
Comércio de Produtos Biológicos Lda,
Av. Almirante Reis 113,
Esc. 701,7º 1150-014, Lisbon, Portugal
Tel: 00351-2131-49188
Fax: 00351-2131-49187
E-mail: tiensportugal@sapo.pt
http://pt.tiens.com

Kafantari 27 & Enou 28,
11631, Athens, Greece
Tel: 0030 210 698 0078 / 698 0067
Fax: 0030 210 698 0012 / 905 7019
E-mail: info@tiens.gr www.tiens.gr

Romania

S.C Tianshi Group Co SRL,
B-dul Dimitrie Cantemir nr, Bl B2, et 4,
Bucuresti, Romania
Tel: 004 021 316 70 14
Fax: 004 021 316 70 15

Hungary

1072 Budapest, Rákóczi út 42
Tel: 0036-1-268-1313 Fax: 0036-1-302-6456
E-mail: info@tiens.hu www.tiens.hu

Serbia

Israel

Tianshi Israel Ltd, 6 Kaufman Street, Gibor
House, Offices, Tel Aviv, 68012 ISRAEL
Tel: 00972 3 5165518 Fax:00972 3 4165519
E-mail: tiens_israel@yahoo.com

Adresa: MIlutina Milankovića 23,
1000 Beograd, Srbija
Tel: 00381 11 311 53 52 / 54 12
E-mail: tiensbeograd@gmail.com

Slovakia

Italy

Via dei Querceti 24, 00184, ROMA
Tel: 0039 06 772 089 89
Fax: 0039 06 772 549 88
E-mail: tiensitalia@libero.it

TIENS Slovakia, s.r.o., Plynárenská, 2/A,
821 09 Bratislava
Tel: 00421 (0) 253 413 976
E-mail: tiens@nextra.sk

Slovenia

TIENS d.o.o Celjska cesta 24b
3212 Vojnik, Slovenija
Tel: 00386 3 541 2668 E-mail: info@tiens.hr

Sweden

c/o European Service Centre, Katharinenstr. 12,
10711 Berlin, Deutschland
E-mail: escsweden@tiens.eu

Turkey

TIENS Turkey, Bağdat Cad. Itri Dede,
Sok No:21 Kat:1-2-3 Kızıltoprak, Kadiköy
34725 Istanbul
E-mail: istanbul@tiens.com.tr
www.tiens.com.tr

United
Kingdom

TIENS UK Ltd, Unit 1, Colindale Business
Centre, 126/128 Colindale Avenue,
London NW9 5HU
Tel: 020 82 00 77 88 Fax: 020 82 00 77 11
E-mail: info@tiens.co.uk www.tiens.co.uk

