
TIENS Nutri-Shape

program kontroli wagi

Lepsze zdrowie 

Lepsze życie

Rozpocznij podróż 

do lepszej wersji siebie 

z TIENS -

ekspertem w dziedzinie 

zdrowia i wellness
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DLACZEGO CHCEMY JEŚĆ?

Z jakich przyczyn emocjonalnych i fizycznych ty jesz?

Dlaczego twoje ciało potrzebuje jedzenia? 

Dlaczego zdrowe odżywianie jest tak ważne? 

Bo jesteśmy 

zmęczeni, 

głodni

i burczy nam 

w brzuchu Czasem 

dlatego, 

że jesteśmy 

smutni, 

znudzeni lub 

… szczęśliwi

Ponieważ 

jest pora 

obiadu

Bo ciastko 

czekoladowe 

wygląda tak 

apetycznie



Składniki odżywcze dostarczane z jedzeniem:

- białko,

- węglowodany,

- tłuszcz, 

- błonnik,

- witaminy i minerały,  

- woda. 



Epidemia otyłości 

chorobą 21 wieku
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stres, szalone tempo życia,

brak aktywności fizycznej,

złe nawyki żywieniowe,

zbyt mało wypoczynku,

nieodpowiedni sen,

brak silnej woli,

przejadanie się,
jedzenie produktów przetworzonych

Dlaczego odchudzanie jest trudne?



W idealnym 

świecie 

moglibyśmy 

chudnąć 

bez wysiłku…



TIENS 
ma rozwiązanie!
Przemyślany program 
kontroli wagi dający 
stabilne rezultaty

TIENS nie obiecuje cudów

Ludzie poszukują magicznej 

pigułki, która sprawi, że przez 

jedną noc zyskają lepszą figurę 

i więcej energii, a ich skóra, 

włosy i paznokcie będą 
wyglądały zdrowo i pięknie!



TIENS Nutri-Shape
to 

12-tygodniowy program 
kontroli wagi w 3 etapach 

aby pomóc ci w kształtowaniu sylwetki.

Najwyższy czas
zmienić styl życia

i żyć zdrowo!



Program kontroli wagi TIENS Nutri-Shape

Połączenie wyników najnowszych 

badań naukowych 

z tradycyjną medycyną chińską.



Aktywność fizyczna

Filozofia programu kontroli wagi 
TIENS Nutri-Shape

Suplementacja

Odżywianie

Życiowa 
równowaga



Jedz regularnie 
w umiarkowanych porcjach
Nie przejadaj się.

Warzywa i owoce

Jedz mniej mięsa przetworzonego a więcej 
ryb i roślin strączkowych oraz jajek. 
Wybieraj chude białe mięso zamiast 
czerwonego.

Zamiast potraw smażonych, wybieraj
pieczone, gotowane lub gotowane na parze.

Ograniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych
na korzyść roślinnych

ZDROWE ODŻYWIANIE
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Unikaj cukru, słodyczy 
i słodzonych cukrem napojów, 
zwłaszcza gazowanych. 

Unikaj dosalania, słonych 
przekąsek oraz fast food’ów –
- wybieraj zioła (rozmaryn, 
oregano, tymianek, bazylię, 
kurkumę, czosnek, imbir, 
cynamon) oraz zdrowe 
przekąski (orzechy, suszone 
warzywa). 

Pij co najmniej 2-3 l wody 
dziennie. Unij alkoholu.

ZDROWE ODŻYWIANIE



Suplementy diety pomagają
zdrowo żyć

Dostarczają organizmowi składników, których 
brakuje w pożywieniu.

Zaufaj 

światowej 
marce TIENS

ZDROWE ODŻYWIANIE



Staraj się być
aktywnym fizycznie
każdego dnia.

ZŁOTA ZASADA ZDROWEGO ŻYCIA

Aktywność fizyczną 

uczyń

częścią twojego stylu 
życia.



3-etapowy program

kontroli wagi

TIENS NUTRI - SHAPE



ETAP 3
utrzymanie

4 tygodnie

ETAP 2
stabilizacja

4 tygodnie

ETAP 1
utrata wagi

4 tygodnie



Aby zwiększyć skuteczność 

Syrop FOS TIENS - stosowanie:

• 1 saszetka 30 minut przed 

śniadaniem oraz 

• 1 saszetka 30 minut przed 

kolacją.

Zastosuj Syrop FOS 

dla jego właściwości 

oczyszczających

i regulujących.



TIENS 

Nutri-Shape

Trim

TIENS 

Nutri-Shape

Block

TIENS 

Nutri-Shape

Burn

• glukomannan

(korzeń

konjacu)

• cynk

 glukan

chitynowy

 kofeina

 ekstrakt 

z owocu 

maliny

 chrom

 witamina K2

Suplementy diety do kontroli wagi 

z linii TIENS Nutri-Shape:



etap 1

4 tyg

utrata wagi

etap 2

4 tyg

stabilizacja

etap 3

utrzymanie

Stosuj produkty

TIENS Nutri-Shape

w połączeniu 

ze zdrową dietą 
i aktywnością 

fizyczną.

Stosuj produkty

TIENS Nutri-Shape

w połączeniu 

ze zdrową dietą 
i aktywnością 

fizyczną.

Utrzymaj sylwetkę 

dzięki aktywności 

fizycznej i zdrowym 

wyborom 
żywieniowym.

Nutri-Shape Trim

Nutri-Shape Block

Nutri-Shape Burn

Suplementy diety 

TIENS

Nutri-Shape Trim

Nutri-Shape Block

Nutri-Shape Burn

Suplementy diety 

TIENS

Dbaj o zdrowie z 

Suplementami 
TIENS

3-etapowy program kontroli wagi



Suplement diety zawierający:

• glukomannan – naturalny 

rozpuszczalny super-błonnik 

dietetyczny, który daje 

uczucie pełnego żołądka,  

co pozwala panować 

nad głodem i apetytem     

TIENS Nutri-Shape Trim

• cynk – niezbędny 

mikroelement.

Kluczowe korzyści:



Glukomannan – stworzony ze sproszkowanego 

korzenia azjatyckiej rośliny o nazwie konjac

(Amorphophallus konjac), zwanej dziwidłem:

• w kontakcie z płynem formuje się w żołądku 

w galaretowatą masę, dzięki czemu mniej jemy.

• pożywienie dla bakterii jelitowych – prebiotyk:

może poprawiać ruchy jelit oraz wspierać 

zdrowie okrężnicy i dobre samopoczucie.

• może spowalniać absorpcję cholesterolu w jelitach

przyczyniając się do utrzymania odpowiednich 

poziomów cholesterolu we krwi.

Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

(EFSA), glukomannan przyczynia się 

do utraty wagi w diecie ograniczającej kalorie.

TIENS Nutri-Shape Trim



Cynk:

• wspomaga metabolizm tłuszczów i węglowodanów,

• ważny dla wielu procesów komórkowych np. 

układu odpornościowego czy produkcji 

hormonów.

Stosować 2 kapsułki TIENS 

Nutri-Shape Trim 3 razy 

dziennie na 30 minut przed 

posiłkiem, aby jeść mniej

niż zwykle.

Pamiętaj: glukomannan

nie pomoże w utracie wagi, 

jeśli nie będzie przyjmowany 

przed posiłkami.

TIENS Nutri-Shape Trim



• Zalecana dawka jest mniejsza niż w przypadku 

innych suplementów błonnikowych. 

• Dla utraty masy ciała, wystarczy 1 gram 3 razy

dziennie. W kontakcie z wodą glukomannan zwiększa 

swoją objętość aż do 50-krotności swojej wagi. 

• Bardzo ważne jest popijanie produktu odpowiednią 

ilością wody – najlepiej 2 szklanki ciepłej wody 

TIENS Nutri-Shape Trim



Suplement stworzony, aby:

• zwiększyć dzienne spożycie 

błonnika, 

• wiązać tłuszcz

• wspierać utrzymanie 

prawidłowych poziomów 

cholesterolu.

Zawiera glukan

chitynowy –

naturalny błonnik o 

wysokiej czystości 

(≥95%) pozyskiwany 

ze źródła roślinnego.

Kluczowe korzyści:

TIENS Nutri-Shape Block



• Glukan chitynowy jest bardziej skuteczny 

w wyłapywaniu i wiązaniu cząsteczek tłuszczu 

niż jakakolwiek inna naturalna substancja. 

Wiąże bowiem aż do 800 razy więcej tłuszczu 

niż sam waży.

• Podczas diety glukan chitynowy pomaga 

utrzymać szczupłą sylwetkę poprzez obniżenie 

akumulacji lipidów w tkankach.

Glukan chitynowy jest znany 

i ceniony jako jeden 

z pierwszych, silny pogromca 

tłuszczu w kontroli wagi 

TIENS Nutri-Shape Block



Glukan chitynowy nie wywołuje alergii.

Glukan chitynowy nie jest 

modyfikowany genetycznie.

TIENS Nutri-Shape Block

Glukan chitynowy to polimer 

naturalnego pochodzenia, główny 

składnik ścian komórkowych grzybów.

Zbudowany jest z włókien chitynowych 

oraz z włókien polimerowych:

beta-gukanów. 



TIENS Nutri-Shape Block

Stosuj 2 kapsułki 15 minut 

przed głównymi 

posiłkami popijając dużą 

szklanką wody.

Pamiętaj: picie 

odpowiedniej ilości 

wody jest absolutnie 

konieczne.

Ważna uwaga: stosowanie 

większej ilości produktu 

nie poprawi efektów, 

a może spowodować 

skutki uboczne.



TIENS Nutri-Shape Burn

Wysoce skuteczny suplement diety:

• pomaga poprawić metabolizm 

opóźniając jednocześnie wchłanianie 

węglowodanów (malina), 

• zmniejsza łaknienie na słodycze

(chrom).

Kluczowe korzyści:



Ekstrakt z owocu maliny – pozyskiwany z rzadkiej 

i bardzo wartościowej odmiany malin Rubus

chingi (jeżyny chińskiej) szeroko wykorzystywanej 

w Chinach w walce z otyłością.

TIENS Nutri-Shape Burn

Kofeina wspiera uważność i koncentrację, a także 

poprawia wytrzymałość fizyczną i mentalną.

Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego 

poziomu glukozy we krwi oraz w metabolizmie 

makroelementów, takich jak tłuszcze czy 

węglowodany.

Witamina K2 wspiera zdrowie kości 

oraz krzepnięcie krwi.

L-tauryna to aminokwas, który zwiększa 

wydolność organizmu.



Popijając dużą szklanką wody stosuj:

• 2 kapsułki po śniadaniu oraz

• 1kapsułkę po obiedzie,

TIENS Nutri-Shape Burn



Działanie produktów:

dają poczucie sytości
(glukan chitynowy i glukomannan),

przyspieszają metabolizm tłuszczów 
i węglowodanów

(glukomannan, glukan chitynowy, chrom, cynk),

zmniejszają łaknienie na słodycze
(chrom),

zwiększają ilość spożywanego     
błonnika  
(glucomannan, chitin-glucan),

poprawiają metabolizm i podnoszą 
poziom energii
(malina, kofeina, tauryna).



TIENS Nutri-Shape

Trim

TIENS Nutri-Shape

Block

TIENS Nutri-Shape

Burn

6 kapsułek dziennie 6 kapsułek dziennie 3 kapsułki dziennie

• 2 kapsułki pół 

godziny przed 

śniadaniem, 

• 2 kapsułki pół 

godziny przed 

obiadem, 

• 2 kapsułki pół 

godziny przed

kolacją

• 2 kapsułki 15 

minut przed 

śniadaniem

• 2 kapsułki 15 

minut przed

obiadem, 

• 2 kapsułki 15 

minut przed

kolacją

• 2 kapsułki rano 

krótko po 

śniadaniu,

• 1 kapsułka 

po południu krótko 

po obiedzie

Zawartość: Trim – 180 kapsułek

Block – 30 kapsułek

Burn – 90 kapsułek

Zestaw na 1 miesiąc:

1 x Trim

6 x Block

1 x Burn

Suplementy programu kontroli wagi TIENS: 



Połączenie suplementacji z bardziej 
aktywnym stylem życia pomoże ci 

skutecznie 
kontrolować wagę!

Pamiętaj, 

aby te suplementy 

zawsze popijać 

odpowiednią ilością 

wody 
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Zmień swoje życie 

z 

programem kontroli wagi

TIENS Nutri-Shape!

Schudnij 
i zacznij 

zdrowe życie 
od dziś i na zawsze!



Ciesz się życiem, jedz to co lubisz


