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ZroZumienie harmonii Zdrowia

Podstawa tradycyjnej chińskiej koncepcji 

zdrowia to podejście holistyczne 

i zintegrowanie fizycznego, umysłowego 

i emocjonalnego dobrego samopoczucia 

w celu osiągnięcia doskonałej jakości życia. 

Suplementy diety TIENS są tworzone, 

aby pomóc przywrócić harmonię całego 

ciała. Oferują one całościowe podejście do 

długotrwałego dobrego samopoczucia. 

Suplementy diety w połączeniu ze zdrowym 

odżywianiem, aktywnością fizyczną 

i pozytywnym podejściem mogą znacznie 

poprawić samopoczucie i jakość życia.
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oCZYSZCZanie

Pierwszym krokiem do osiągnięcia równowagi 

jest oczyszczanie. Współczesny styl życia, 

zanieczyszczenia, stres, niewłaściwa dieta 

prowadzą do gromadzenia w naszym ciele 

wielu szkodliwych substancji. Nieusunięte 

w porę toksyny mogą wyrządzić wiele szkód 

oraz przyspieszyć proces starzenia się narządów 

wewnętrznych. Celem oczyszczania jest usunięcie 

toksyn z przewodu pokarmowego, naczyń 

krwionośnych, płuc, skóry czy innych narządów, 

aby mogły poprawnie funkcjonować.



Chitozan jest naturalną substancją wchłaniającą i wiążącą 
znaczne ilości tłuszczu w przewodzie pokarmowym. pod 
względem budowy chemicznej chitozan jest podobny 
do celulozy, czyli błonnika roślinnego, który zapobiega 
przyswajaniu tłuszczy, a także daje uczucie sytości 
i redukuje apetyt. Chitozan działa jak rozpuszczalny 
błonnik, który wiąże tłuszcze i kwasy żółciowe w jelicie 
cienkim do postaci żelowej, co z kolei czyni tłuszcz 
niestrawialnym. związany tłuszcz przechodzi przez jelita 
i zostaje wydalony. tłuszcz nie jest trawiony, a zmniejszenie 
działania żółci dodatkowo pośrednio zmniejsza jego 
wchłanianie. wyniki wielu badań potwierdziły, że chitozan 
jest kluczowym składnikiem w procesie regulacji poziomu 
cholesterolu. pomaga on w utrzymaniu prawidłowego 
poziomu cholesterolu lDl we krwi.

•	Włókno	
wiążące	tłuszcz

•	 Zarządza	
gospodarką	
lipidową

tIENS ChItoSaN
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Cholikan jest źródłem bioflawonoidów. Bioflawonoidy 
znajdujące się w pestkach winogron, a w szczególności 
resweratrol, wzmacniają i chronią błony komórkowe 
przed zmianami oksydacyjnymi powodowanymi przez 
wolne rodniki, które powodują starzenie się. Ekstrakt 
z pestek winogron pomaga naprawiać tkankę łączną, 
jednocześnie wspierając aktywność enzymów skóry. 
Ma właściwości przeciwutleniające i wspomagające 
homeostazę komórek oraz sprzyja ich długowieczności. 
pestki winogron zawierają flawonoidy, resweratrol 
i kwercetynę. te przeciwutleniacze niszczą wolne rodniki, 
co jest ważne dla utrzymania prawidłowego stanu 
układu krążenia i ochrony dla DNa, białek i lipidów przed 
uszkodzeniami oksydacyjnymi.

Pestki	winogron:
•	 źródło	bioflawonoidów
•	 działanie	antyoksydacyjne

tIENS CholIKaN



tIENS KardI
olEj z Kryla z aMaraNtuSEM I roKItNIKIEM

100% fosfolipidów 100% trójglicerydów

Kardi jest czystym, naturalnym oraz bezsmakowym 
źródłem kwasu tłuszczowego omega-3. Kryl 
używany do produkcji Kardi pochodzi z Antarktydy 
– z najczystszych wód na świecie. 

Niezwykłość oleju z kryla kryje się w tym, że kwasy 
tłuszczowe omega-3 dostarczane są do organizmu 
w formie fosfolipidów, dzięki czemu łatwiej rozpuszczają 
się w wodzie i są dużo łatwiej przyswajane oraz 
wykorzystywane przez nasz organizm. olej z kryla jest 
także bogatym źródłem astaksantyny. innymi ważnymi 
składnikami są: amarantus – bogate źródło stanoli, 
skwalenu, witaminy B5 i minerałów oraz rokitnik – 
bogate źródło witamin (zawiera 15 razy więcej witaminy 
C niż pomarańcze), karetonoidów i flawonoidów. 

Zalety	kwasów	omega-3		
(EPA	i	DHA):
•	 utrzymują	serce	i układ	

krążenia	w dobrej	kondycji
•	 pomagają	w utrzymaniu	

odpowiedniego	poziomu	
trójglicerydów

•	 pomagają	utrzymać	
prawidłowe	ciśnienie	krwi
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tIENS hErbatKa aNtylIpIdowa

Herbatka antylipidowa, znana również jako 
herbata Gynostemma, została uznana w Chinach 
za cudotwórczą roślinę, uwielbianą przez 
pierwszego cesarza dynastii Qin – Qin Shi 
Huanga, który podporządkował sobie wszystkie 
niepodległe państwa chińskie i stworzył pierwsze 
Imperium Chińskie. Cesarz, podczas długich 
godzin pracy, zawsze delektował się tą   szczególną 
herbatą.

gynostemma jest źródłem wielu aminokwasów, witamin 
i minerałów potrzebnych w organizmie człowieka, w tym 
wapnia, żelaza, magnezu, fosforu, potasu, selenu, cynku 
i innych. Naukowcy odkryli, że gynostemma zawiera 
adaptogen podobny do tego, który znajduje się w żeń-
szeniu. pobudza i rewitalizuje organizm, wspomagając 
prawidłowe funkcjonowanie naturalnego systemu 
obronnego organizmu.

Gynostemma	pentaphyllum:
•	 wspomaga	odporność	

organizmu
•	 chroni	DNA,	białka	i	lipidy	

przed	stresem	oksydacyjnym
•	 zapewnia	właściwy	poziom	

lipidów	we	krwi
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W skład Wejkanu wchodzą unikalne składniki takie, 
jak olej z kiełków pszenicy, lecytyna sojowa i beta-
karoten. Olej z kiełków pszenicy jest bogatym źródłem 
nienasyconych kwasów tłuszczowych. Jest to kwas 
linolowy i linolenowy kwas tłuszczowy, które to 
kwasy mają właściwości związane z utrzymaniem 
prawidłowej funkcji ochronnej skóry. Alfa-linelowy 
kwas tłuszczowy ma również ochronny wpływ na błony 
komórkowe i pomagają w utrzymaniu prawidłowego 
poziomu cholesterolu we krwi. Lecytyna, jako element 
układu nerwowego, wspomaga jego rozwój. Beta-
karoten, czyli prowitamina A, jest przekształcana na 
witaminę A w organizmie, która pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego widzenia i pięknej skóry.

•	 Źródło	kwasów	omega-3	
i	omega-6

•	 Kwas	alfa-linolenowy	
pomaga	w	zarządzaniu	
gospodarką	lipidową

•	 Witamina	A	pomaga	
w	utrzymaniu	prawidłowego	
widzenia	i	pięknej	skóry

tIENS wEjKaN
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tIENS IKaN

ikan zawiera sproszkowaną marchew, gynostemma 
pentaphyllum, wyciąg z zielonej herbaty i witaminę C. 
składniki te pracują synergicznie, pozytywnie wpływając 
na poprawę funkcjonowania układu krążenia i układu 
metabolicznego, pomagają utrzymać prawidłowy poziom 
cholesterolu we krwi.

gynostemma pentaphyllum w tradycyjnej medycynie 
chińskiej znany jest jako Jiaogulan i jest spożywany 
w górskich regionach południowych Chin jako naturalny 
środek leczniczy w postaci herbaty ziołowej. to cenne 
zioło o adaptogennych, odżywczych i antyoksydacyjnych 
właściwościach, jest tradycyjnie stosowane w celu 
utrzymania w organizmie optymalnej homeostazy. 
Mieszkańcy prowincji guizhou na południu Chin, którzy 
podobno znają receptę na długowieczność mówią, że 
należy regularnie spożywać gynostemma pentaphyllum 
i opisują go jako „zioło nieśmiertelności”. witamina C 
zapewnia prawidłowy rozwój i funkcjonowanie układu 
odpornościowego.

Gynostemma	pentaphyllum:
•	 działa	antyoksydacyjnie
•	 wspiera	naturalny	system	
obronny	organizmu

•	 usuwa	zmęczenia
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UZUPEŁNIANIE
Uzupełnianie jest to dobrze zrównoważone 

odżywianie i wsparcie wszystkich narządów 

w organizmie mające na celu ich pracę w synergii. 

Tak więc, po etapie oczyszczania, zaleca się 

suplementację mającą na celu wzmocnienie 

systemu regulacji organizmu. Jeśli wszystkie 

narządy działają prawidłowo i w synergii, 

organizm będzie w stanie bronić się przed 

chorobami i przedwczesnym procesem starzenia.



tIENS KordyCEpS

kordyceps ma długą tradycję stosowania w medycynie 
chińskiej. Jest to gatunek grzyba od wieków szeroko 
używanego przez chińskich zielarzy jako środek 
odmładzający i wspomagający odporność organizmu 
na stres. stosuje się go również w celu zwiększenia 
poziomu energii, zwiększenia wytrzymałości oraz 
zmniejszenia zmęczenia. Najnowsze badania naukowe 
kordycepsu potwierdziły szeroki zakres jego właściwości 
biologicznych. Mechanizm tego działania tłumaczy 
przede wszystkim wysoka zawartość polisacharydów 
oraz obecność kordyceptyny i adenozyny – substancji 
o szerokim zakresie czynności biologicznych, takich jak 
przenoszenie energii. 

Cordyceps	sinensis:
•	 poprawia	wydolność	
organizmu

•	 w	Starożytnych	Chinach	
używany	jako	adaptogen	
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tIENS Syrop FoS

syrop Fos to naturalny preparat prebiotyczny, który jest 
skoncentrowanym źródłem fruktooligosacharydów (Fos) 
– niskokalorycznych i niestrawialnych węglowodanów. 
pomagają one w rozwoju i utrzymaniu równowagi 
naturalnej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. 
Fruktooligosacharydy naturalnie występują w różnych 
owocach, warzywach i zbożach. po ich spożyciu, 
fruktooligosacharydy nie ulegają procesom trawienia 
w żołądku, zamiast tego przemieszczają się do jelita, 
gdzie jako substancje balastowe stymulują produkcję 
flory bakteryjnej w okrężnicy i przewodzie pokarmowym. 
właściwa równowaga flory jelitowej jest niezbędna do 
prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego.

Badania pokazują, że fruktooligosacharydy zwiększają 
również wchłanianie wapnia w organizmie, co jest 
szczególnie ważne dla kobiet przed lub po menopauzie.

Wspiera	utrzymanie	
równowagi	flory	
bakteryjnej	w	jelitach
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tIENS SpIrulINa

spirulina została uznana przez światową organizację 
zdrowia za „super food” (pełnowartościową żywność). 
Bogata jest w wysokowartościowe białko, które zawiera 
wszystkie niezbędne aminokwasy, karotenoidy, kwas 
gamma-linolenowy (gla ) oraz witaminy i minerały. Jest 
to jedna z najstarszych roślin morskich na świecie, której 
bogate składniki odżywcze pomagają w utrzymaniu 
dobrej kondycji. wrażenie robi zawartość 60% białka 
roślinnego oraz połączenie ważnych witamin i minerałów: 
żelaza, witaminy E, cynku, kompleksu witamin B, miedzi, 
wapnia oraz magnezu. Jest to bogate źródło naturalnych 
przeciwutleniaczy, takich jak beta-karoten, niezbędnych 
kwasów tłuszczowych gla , białek, witamin, minerałów 
i innych składników odżywczych.

Spirulina:
•	 działa	antyoksydacyjnie
•	 wspomaga	witalność	

i	odporność	organizmu

18



Daktyle	chińskie:
•	 używane	w	Starożytnych	

Chinach	do	łagodzenia	stresu
•	 bogate	w	witaminy	i	minerały

tIENS SKoNCENtrowaNy EKStraKt 
z Daktyli ChińskiCh

suplement diety zawierający skoncentrowany ekstrakt 
z daktyli chińskich, odmiana golden silk Jujube. 
zawierają one wiele witamin i substancji odżywczych. 
są bogatym źródłem witaminy C, która jest bardzo 
skutecznym przeciwutleniaczem i odgrywa ważną rolę 
we wspieraniu prawidłowego funkcjonowania systemu 
obronnego organizmu. Chińskie daktyle są również 
doskonałym źródłem żelaza, a także witamin z grupy 
B. Duża zawartość witamin z grupy B powoduje, że 
skoncentrowany Ekstrakt z Daktyli Chińskich poprawia 
metabolizm oraz wzmacnia naturalny system obronny 
organizmu. 

skoncentrowany Ekstrakt z Daktyli Chińskich jest 
naturalnym źródłem 18 z 24 naturalnych standardowych 
aminokwasów przyczyniających się do prawidłowego 
funkcjonowania całego organizmu, w tym budowy kości, 
skóry, mięśni i krwi.

19



tIENS dIgESt

Digest to wyjątkowy probiotyczny suplement diety, 
zawierający żywe i aktywne kultury bakterii takie, 
jak lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium. 
preparat zawiera inulinę, anyż, siemię lniane i pektyny 
z jabłek. pektyny z jabłek są rozpuszczalnym w wodzie 
błonnikiem, który po zmieszaniu z wodą ma właściwości 
formowania żelu. Jako błonnik, pektyny z jabłek 
pomagają we wspieraniu równowagi jelitowej, a także 
powodują uczucie sytości. ten naturalny błonnik 
jest również delikatnym, ale skutecznym środkiem 
oczyszczającym jelita. prawidłowa flora jelitowa sprzyja 
wysokiej zawartości żywych kultur bakterii. Dobra 
równowaga jelitowa jest niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowania układu pokarmowego. Naukowcy na 
całym świecie wskazują dodatkowo na inne ważne cechy 
żywych i aktywnych kultur bakterii takich, jak pobudzenie 
naturalnej obrony organizmu.

•	 Wspiera	system	trawienia
•	 Zapewnia	równowagę	

jelitową
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wZmaCnianie

Po oczyszczaniu i uzupełnianiu zalecane jest 

dostarczenie organizmowi suplementów diety, 

które wzmocnią układ odpornościowy i aktywują 

mechanizmy samouzdrawiające.



tiENs Biowapń ogólNy

Biowapń ogólny jest cennym źródłem dobrze 
przyswajalnego, organicznego wapnia oraz witaminy 
a, witaminy C. wapń jest składnikiem odżywczym 
niezbędnym do prawidłowego wzrostu, rozwoju 
kości oraz zębów. Usprawnia również prawidłowe 
funkcjonowanie enzymów trawiennych. w połączeniu 
z witaminą D pomaga w normalnym funkcjonowaniu 
mięśni oraz wspomaga procesy produkcji energii 
osobom intensywnie pracującym umysłowo i fizycznie. 
synergistyczne połączenie wapnia, żelaza i witaminy 
C pomaga w utrzymaniu sprawnego funkcjonowania 
psychiki oraz funkcji poznawczych umysłu.

•	 Zdrowe	kości	i zęby
•	 Wspiera	funkcje	poznawcze	umysłu
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tiENs Biowapń z lECytyNą

suplement diety będący cennym źródłem dobrze 
przyswajalnego wapnia organicznego, lecytyny, tauryny, 
witamin z grupy B, witaminy C oraz kwasu foliowego. te 
składniki podtrzymują zdrowy rozwój i funkcjonowanie 
mózgu, a także poprawiają pamięć i koncentrację. 
lecytyna (w postaci fosfatydylocholiny) jest źródłem 
choliny, niezbędnych składników odżywczych 
oraz jednym z głównych składników fosfolipidów 
błony komórkowej. Cholina odgrywa znaczącą rolę 
w procesach przemiany materii i funkcjonowania mózgu. 
lecytyna jest w szczególności prekursorem acetylocholiny 
– neuroprzekaźnika umożliwiającego komunikację 
i przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami mózgu. 
Dzięki temu poprawia ona pamięć krótkotrwałą. ten 
suplement jest zalecany przy zmęczeniu, problemach 
z koncentracją lub podczas zwiększonego wysiłku 
fizycznego oraz psychicznego.

•	 Zapewnia	prawidłowy	
metabolizm	energetyczny

•	 Usuwa	zmęczenie
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tiENs Biowapń Dla DziECi

Biowapń dla dzieci został opracowany z myślą 
o zaspokojeniu potrzeb rosnącego dziecka. 
Zawiera dobrze przyswajalny organiczny wapń, 
którego zalecana porcja pokrywa 45% dziennego 
zapotrzebowania młodego organizmu.

w okresie dzieciństwa i dojrzewania, kiedy młody 
organizm rośnie intensywnie, wapń jest wykorzystywany 
do budowy mocnych kości. ten proces zazwyczaj kończy 
się przed dwudziestym rokiem życia. gdy młody organizm 
przestaje rosnąć, ilość wapnia w kościach dorosłej osoby 
zaczyna się zmiejszać, a z wiekiem następuje utrata 
tkanki kostnej. Dlatego dostarczenie odpowiedniej ilości 
wapnia z dobrze przyswajanych źródeł jest tak ważne dla 
dzieci i młodzieży. Biowapń dla dzieci jest także źródłem 
witaminy D, która przyczynia się do prawidłowego 
przyswajania wapnia oraz fosforu. zwiększone 
zapotrzebowanie na wapń występuje zarówno u dzieci 
i młodzieży, jak również w starszym wieku.

•	 Mocne	kości	i	zęby	
rosnącego	organizmu	
dziecka
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DHA:
•	 wspomaga	funkcje	
poznawcze

•	 zapewnia	prawidłowe	
widzenie

kardi Junior jest idealnym produktem dla dzieci. 
smaczne gumowe misie z olejem z kryla są naturalnym 
źródłem kwasów omega-3, które są szczególne ważne 
dla prawidłowego rozwoju dzieci. kwasy omega-3 
przyczyniają się do budowy układu nerwowego, 
wspierają układ krążenia poprzez prawidłowe 
funkcjonowanie serca. Dha jest również niezbędny dla 
prawidłowego funkcjonowania mózgu i wzroku.

100% z naturalnych składników, kolorów i smaków. 
smakiem pomarańczy i malin dzieci będą zachwycone!

zalecany dla przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym, 
zwłaszcza w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju 
umysłowego, wzmożonej aktywności fizycznej i nauki.

tIENS KardI juNIor
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Naturalny	
magnez

Kurkuma	i	czarci	pazur:
•	 zdrowe	stawy

Ochrona	
wzroku

tIENS FIzzy

tIENS FlExI

składniki Flexi wspomagają funkcjonowanie 
stawów. poprawia ich ruchomość, zapewnia 
właściwe „smarowanie” stawów i komfort 
poruszania się. zawiera kompletny oraz 
innowacyjny zespół naturalnych składników: 
agaricus (pieczarka blazei), kurkuma i czarci 
pazur. 

Flexi dzięki wysokiej zawartości składników 
takich, jak glukozamina, chondroityna i kwas 
hialuronowy dba o stawy. kurkuma pomaga 
w zwalczaniu stanów zapalnych, odzyskaniu 
elastyczności i uniknięciu porannej 
sztywności stawów.

tIENS VISIoN 

kompleks niezbędnych witamin, 
minerałów, przeciwutleniaczy i ziół. 
Formuła wzbogacona o jagody goji, 
tradycyjnie uprawiane oraz spożywane 
w Chinach. 

Jagody goji są znane jako najbogatsze, 
naturalne źródło zeaksantyny, silnego 
karotenoidu.

Vision zawiera także wyciąg z borówki 
czernicy i aksamitki wzniesionej, które są 
cennym źródłem luteiny i beta-karotenu. 
Borówka czernica wspiera zdrowy wzrok 
i stabilizuje poziom kolagenu w oczach. 

Magnez w postaci łatwych w użyciu, musujących 
tabletek skutecznie wzmacnia system nerwowy 
i łagodzi zmęczenie. ta unikatowa i innowacyjna 
formuła poprawia metabolizm dzięki zawartości trzech 
naturalnych i łatwo przyswajalnych form magnezu: 
węglanu magnezu, tlenku magnezu i ekstraktu z bazylii. 

Dodatkowo magnez przyczynia się do ustabilizowania 
gospodarki energetycznej organizmu, wzmocnienia 
mięśni oraz utrzymania zdrowych kości i zębów. 
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tIENS CyNK

Cynk jako niezbędny minerał (mikroelement) 
ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania naturalnej odporności organizmu 
oraz odgrywa kluczową rolę w procesach rozwoju 
organizmu i wytwarzania energii. Codzienne 
spożywanie cynku jest niezbędne do utrzymania 
odpowiedniego poziomu tego elementu, 
ponieważ organizm człowieka nie ma systemu 
magazynowania cynku. Cynk pomaga uzupełnić 
właściwy poziom tego pierwiastka.

w tradycyjnej medycynie cynk jest uważany za 
„mikroelement piękności”, pomagający zachować 
zdrową skórę, włosy i paznokcie. Należy również 
podkreślić, że cynk nie tylko pomaga zachować 
kobietom piękno, lecz również odgrywa kluczową rolę 
w cyklu płodności i reprodukcji. Cynk jest niezbędny do 
prawidłowego funkcjonowania zmysłu wzroku i smaku. 
wspiera także wzrost komórek, kształtowanie DNa 
i syntezę białek. Ma działanie antyoksydacyjne i pomaga 
w utrzymaniu zdrowego układu odpornościowego.

•	 Wspomaga	system	
odpornościowy

•	 Piękna	skóra,	włosy	i paznokcie
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rÓwnowaGa

W wyniku oczyszczania, uzupełniania 

i wzmacniania ludzki organizm osiąga równowagę, 

wspomaga to prawidłowe funkcjonowanie 

i zapobiega wielu problemom zdrowotnym. 

Suplementy diety w połączeniu ze zdrowym 

odżywianiem, aktywnością fizyczną i pozytywnym 

nastawieniem psychicznym mogą znacznie 

poprawić dobre samopoczucie i jakość życia.

OCZYSZCZANIE UZUPEŁNIANIE

WZMACNIANIE

1 2

3



PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA



aprotIE CIrCE  
krEM liFtiNgUJąCy 

aprotIE CIrCE
sErUM wygŁaDzaJąCE

kobiety wciąż poszukują idealnego kosmetyku, 
który zapewni im młodszy wygląd i będzie ich 
sprzymierzeńcem w walce z upływającym czasem. 
grupa tiens wyszła naprzeciw ich oczekiwaniom. 
w liftingującym kremie nawilżająco-odżywczym 
z serii aprotiE CirCE, połączyła w idealnych 
proporcjach najbardziej zaawansowane technologie 
kosmetyczne z wysoce skutecznymi, naturalnymi 
składnikami, wykorzystywanymi od wieków przez 
ludzi w pielęgnacji skóry. Należy do nich choćby żyto, 
liściokwiat garbnikowy i arbutyna. składniki te mają 
wspomóc naturalne mechanizmy regeneracji skóry 
i pomóc odzyskać jej młodzieńczy wygląd. z kolei użycie 
w kremie olejków eterycznych (olejek herbaciany, 
jojoba, arganowy) przynosi dodatkowy efekt nawilżający 
i aromaterapeutyczny. krem nie zawiera sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, konserwantów 
i alkoholu.

o młodym i zdrowym wyglądzie skóry świadczy jej 
struktura. Dobrze odżywiona i nawilżona jest gładka, 
promienna, lepiej odbija światło. wraz z wiekiem, 
nieodpowiednim trybem życia, a także pod wpływem 
działania niekorzystnych czynników zewnętrznych 
(zanieczyszczenie powietrza, promienie UVa i UVB) 
skóra zaczyna być przesuszona, a jej pory stają się 
bardziej widoczne. przede wszystkim zaś spowalnia się 
jej regeneracja, naturalna zdolność do samoodnowy. 
intensywne serum wygładzające aprotiE CirCE 
koncentruje się na rozwiązaniu tych problemów. 
Dzięki kompilacji aktywnych składników (witamina 
a w mikrokapsułkach, astaksantyna, EgF, polifenole) 
kosmetyk działa nie tylko na zewnętrzną warstwę skóry, 
ale także dociera do jej wewnętrznych warstw.

Korzystnie	wpływa	na	
aktywność	skóry

Nadaje	zdrowy	
i promienny	wygląd

Chroni	przed	
promieniami	UV

Rozjaśnia	skórę
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Rozjaśnia	skórę

aprotIE orgaNICS

Seria kosmetyków Aprotie Organics została 
stworzona nie na bazie zwykłej wody, lecz hydrolatu 
z kwiatów pomarańczy, bogatego w składniki 
odżywcze, witaminy oraz minerały idealne do 
pielęgnacji skóry. Kosmetyki poprawiają nie 
tylko nawilżenie skóry, ale również wspomagają 
przenikanie aktywnych składników w jej głąb. 
Dzięki swoim właściwościom z łatwością zwalczają 
wolne rodniki i sprawiają, że skóra staję się bardziej 
elastyczna. Seria Aprotie Organics, przeznaczona 
do pielęgnacji skóry, została opracowana z myślą 
o środowisku naturalnym. 

W trosce o jego bezpieczeństwo, do produkcji użyto 
wyłącznie składników pochodzenia naturalnego. Cała 
seria Aprotie Organics otrzymała certyfikat ECOCERT.

ECOCERT jest międzynarodową, niezależną 
organizacją przyznającą certyfikaty kosmetykom 
organicznym. Została utworzona we Francji w 1991 r. 
Pomimo tego, że centrala znajduje się w Europie, 
stowarzyszenie kontroluje jakość kosmetyków 
w ponad 80 krajach na całym świecie, co czyni z niej 
jedną z największych jednostek przyznających 
certyfikaty kosmetykom ekologicznym.

olejek dobrze się wchłania, głęboko oczyszcza skórę 
oraz zachowuje odpowiedni poziom jej nawilżenia. 
Bez trudu usuwa makijaż, nie powodując podrażnień 
oraz pozostawia skórę świeżą i nawilżoną. olejek 
oczyszczający został opracowany i wprowadzony na 
rynek po raz pierwszy w 1960 roku przez wizażystę shu 
Uemurę, który wierzył, że najważniejsza jest zdrowa 
cera jego klientów oraz klientek. 

Na	bazie	bogatego	
olejku	organicznego
Wysoce	skuteczny	
produkt	do	demakijażu,	
na	bazie	roślinnej
Pozostawia	skórę	
nawilżoną	

pianka łagodnie oczyszcza skórę z nadmiaru sebum 
i innych zanieczyszczeń, zachowując jej naturalny, 
lekko kwasowy odczyn. Jedno naciśnięcie pompki 
wystarcza do uzyskania odpowiedniej ilości pianki. 
Dzięki antybakteryjnym właściwościom wyciągu z liści 
tymianku, skóra pozostaje czysta na długo. pianka 
pozostawia skórę delikatną oraz przyjemną w dotyku.

Delikatnie	oczyszcza,	
pozostawiając	skórę	
nawilżoną
Pianka	łagodna		
w działaniu

olEJEk oCzyszCzaJąCy

piaNka oCzyszCzaJąCa
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aprotIE orgaNICS

serum tonizujące głęboko nawilża cerę. hydrolat 
z kwiatów pomarańczy oraz wyciągi roślinne na 
bazie starożytnych japońskich formuł pomagają 
w przywróceniu jej młodego i zdrowego wyglądu. 
wyciąg z otrąb ryżowych zapobiega powstawaniu 
przebarwień na skórze, a bakłażan wspomaga 
produkcję kolagenu. 

Emulsja jest wzbogacona o dziko rosnące zioła, które 
spotkać można w surowych warunkach wybrzeży 
Bretanii we Francji. produkt posiada właściwości 
nawilżające oraz opóźniające procesy starzenia się 
skóry. Dodatkowo wspomaga produkcję kolagenu, 
działa jak witamina C, zwalczając wolne rodniki oraz 
poprawia regenerację skóry. 

krem do rąk aprotie organics zawiera składniki wyłącznie 
pochodzenia naturalnego. Ma delikatny zapach, który 
dodaje energii, szybko się wchłania, doskonale wygładza 
i chroni skórę dłoni przed przesuszeniem. stanowi barierę 
ochronną przed surowymi warunkami zewnętrznymi, 
w tym promieniowaniem ultrafioletowym i sprawia, że 
dłonie pozostają miękkie i nawilżone. 

sErUM toNizUJąCE

EMUlsJa NawilŻaJąCa

krEM Do rąk

Składniki	
w 100	%	
pochodzenia	
naturalnego	

Składniki	
w 100	%	
pochodzenia	
naturalnego	

Nawilża
Chroni	
Odżywia
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Olej konopny jest najbogatszym źródłem kwasów 
tłuszczowych omega-6 oraz omega-3 (EFAs). Zawiera 
idealne proporcje tych dwóch kwasów, dzięki 
czemu pomaga w zachowaniu pięknej i zdrowej 
cery, a wysokie stężenie witamin A, C oraz E czynią 
z niego idealny przeciwutleniacz, który może 
sprawić cuda dla twojej skóry oraz włosów.

Olej konopny odżywia skórę, wspomaga 
regenerację, nawilża oraz chroni przed 
przedwczesnymi procesami starzenia się. Olej 
konopny jest idealny dla suchej, wrażliwej 
i problematycznej cery. Pomaga w zapobieganiu 
i leczeniu problemów skórnych, takich jak egzema 
czy trądzik. Zawiera również przeciwutleniacze oraz 
witaminy piękności z grupy B. Przynosi także ulgę po 
kąpielach słonecznych.

SpaKarE

Balsam do ciała zawiera olej konopny bogaty w kwasy 
tłuszczowe omega-3 oraz omega-6, witaminę E, masło 
shea, nagietek oraz prowitaminę B5. zapobiega on 
również przedwczesnemu starzeniu się skóry oraz 
redukuje stany zapalne. po zastosowaniu balsamu twoja 
skóra stanie się jędrna, promienna oraz będzie dobrze 
chroniona i odżywiona. Dzięki kremowej konsystencji, 
balsam wchłania się szybko i pozostawia jedynie delikatnie 
pachnącą, połyskującą warstewkę na twojej skórze.

odświeżający żel pod prysznic to bardzo rzadko 
spotykana mieszanka oleju konopnego, witaminy E 
oraz substancji czynnych zawartych w oliwie z oliwek. 
Żel pomaga zachować naturalną równowagę ph skóry. 
stosowany codziennie łagodzi, odpręża i zwalcza 
uczucie suchości. Żel delikatnie myje skórę pozostawiając 
ją nawilżoną i świeżą. został stworzony z myślą 
o wszystkich rodzajach cery, w tym suchej, bardzo 
wrażliwej i skłonnej do podrażnień.

BalsaM Do CiaŁa  
z olEJEM koNopNyM i MasŁEM shEa

ŻEl poD pryszNiC  
z olEJEM koNopNyM i witaMiNą E

Nawilża	
i wygładza

Odświeża	
i łagodzi
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SpaKarE

rewitalizujący szampon zawiera wysoko skoncentrowane 
naturalne składniki, przede wszystkim olej konopny, 
prowitaminę B5, witaminę E oraz substancje czynne 
zawarte w oliwie z oliwek. szampon oczyszcza, nawilża 
oraz chroni wszystkie rodzaje włosów. Jego niezwykle 
delikatna formuła nadaje się do najdelikatniejszych 
włosów, również farbowanych, a nawet suchych 
i zniszczonych. Jest odpowiedni do codziennego 
stosowania. olej konopny to naturalne, bogate 
źródło kwasów tłuszczowych omega-3 oraz omega-6, 
które wspomagają naturalną równowagę skóry 
głowy, odżywiają włosy i nadają im wspaniały połysk. 
prowitamina B5 zmniejsza utratę wody przez włosy 
i poprawia ich elastyczność.

Nawilżająca odżywka do włosów z olejem konopnym 
i algami morskimi, białkiem pszenicy oraz prowitaminą 
B5 zapewnia odpowiednią pielęgnację skóry głowy oraz 
wzmacnia włosy. olej konopny jest naturalnym źródłem 
bogatym w kwasy tłuszczowe omega-3 oraz omega-6, 
które pomagają w odzyskaniu blasku i zdrowego 
wyglądu włosów. Ułatwia również ich rozczesywanie. 
odżywka nadaje się do codziennego użytku dla każdego 
typu włosów, w tym do suchych i zniszczonych. Mech 
irlandzki (krasnorost) jest bogatym źródłem składników 
odżywczych. od wieków znany jest ze swoich 
właściwości odmładzających skórę i włosy. sprawia, że 
skóra staje się nadzwyczaj miękka, a włosy „śliskie”, co 
pomaga w ich rozczesywaniu.

szaMpoN Do wŁosów z olEJEM 
koNopNyM i prowitaMiNą B5

oDŻywka Do wŁosów z olEJEM 
koNopNyM i algaMi MorskiMi

Rewitalizuje	
i nawilża

Odżywia	
i nawilża
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Promienna,	
zrelaksowana	
i widocznie	
młodsza	cera

Maseczki TS wykonane są z naturalnego jedwabiu, 
co nadaje im luksusową konsystencję. Jedwab 
jest najlżejszym, najdelikatniejszym i najcieńszym 
naturalnym włóknem występującym w naturze, 
zawierającym 18 rodzajów aminokwasów 
i wiele ważnych mikroelementów, korzystnie 
wpływających na ludzki organizm. Maseczki 
zawierają dużo więcej białek niż perły. Są też 
wysoce kompatybilne z ludzką skórą i zapewniają 
jej bezpieczną ochronę. 

Maseczka zawiera głównie wyciąg ze śluzu ślimaka, 
który jest intensywnie nawilżającą substancją. pozostałe 
składniki nawilżające, takie jak: sok z aloesu, wyciąg 
z rozgwiazdy, wyciąg z granatu oraz kwas hialuronowy, 
dodają skórze sprężystości i gładkości. Maseczka 
zapewnia głębokie nawilżenie, a także tworzy specjalną 
warstwę, chroniącą cerę przed wysuszeniem.

Maseczka poprawia kondycję cery oraz zapewnia jej 
ochronę przed wolnymi rodnikami. wyciągi z orchidei 
i saussurey (Saussrea involucrata) rewitalizują i stymulują 
skórę sprawiając, że staje się ona delikatna oraz 
nadają jej młody wygląd. Maseczka dostarcza skórze 
antyoksydanty, by skuteczniej zwalczać zmarszczki. 

gluten pszenny, kwas hialuronowy oraz wyciąg z kwiatu 
Spilanthes acmella nawilżają skórę oraz przywracają 
zdolność cery suchej i dojrzałej do samonawilżania. 

MaSECzKI tS

MasECzka NawilŻaJąCa ts

MasECzka rEwitalizUJąCa ts
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podpaSKI airiz

Szacuje się, że kobieta w ciągu życia zużywa około  
15 000 podpasek. Badania Światowej Organizacji 
Zdrowia wykazują, że   80% kobiet na całym 
świecie cierpi z powodu różnych dolegliwości 
ginekologicznych. Większość z nich jest 
spowodowana przez używanie niewłaściwych 
podpasek.

Na podpaskach łatwo rozwijają się bakterie, a w tym 
okresie kobiety są bardziej podatne na infekcje. 
Bezpieczne, dobrej jakości podpaski ochronią kobietę, 
zapewniając komfort i zdrowie.

Aktywny tlen i ujemne jony

Przełomowe odkrycie

Aktywny tlen skutecznie zwiększa 
przepuszczalność powietrza przez podpaskę 
higieniczną, przyspiesza cyrkulację powietrza, 
zwiększa obieg tlenu i niszczy szkodliwe 
bakterie.

Warstwa jonów ujemnych zwiększa odporność 
i właściwości antybakteryjne, usuwa 
nieprzyjemne zapachy, redukuje napięcie 
i uczucie zmęczenia, zapewniając w tych dniach 
każdej kobiecie uczucie komfortu.

Aktywny tlen i jony ujemne zapewniają  
podwójną opiekę oraz podwójny komfort.

Wszystkie podpaski pokryte są warstwą 
jedwabiu i bawełny, które doskonale absorbują 
wilgoć oraz dają uczucie czystości.

Powłoka aktywnego tlenu i jonów ujemnych 
hamuje rozwój bakterii, zwiększa odporność, 
daje uczucie czystości i świeżości.
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wkŁaDki higiENiCzNE z aktywNyM  
tlENEM i UJEMNyMi JoNaMi

155 mm,  
podwyższony poziom aktywnego tlenu 
i jonów ujemnych.
Cienkie, wygodne do codziennego 
stosowania.
opakowanie zawiera 30 sztuk.

MiĘkkiE BawEŁNiaNE poDpaski Na DziEń 
z aktywNyM tlENEM i UJEMNyMi JoNaMi

245 mm,  
podwyższony poziom aktywnego tlenu 
i jonów ujemnych.
Ultracienki wkład ma wyjątkowe 
właściwości chłonne, zapewniając 
komfort na cały dzień.  
opakowanie zawiera 10 sztuk.
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MiĘkkiE BawEŁNiaNE poDpaski Na NoC z aktywNyM 
tlENEM i UJEMNyMi JoNaMi

ochronnych 
warstw

1 warstwa: jedwabista i miękka, szybko 
absorbująca wilgoć powłoka z bawełny

2 warstwa: powłoka z aktywnego tlenu  
i jonów ujemnych

3 warstwa: zabezpieczająca, chłonna 
warstwa, która zapobiega przeciekaniu

4 warstwa: warstwa przepuszczająca 
powietrze

5 warstwa: wyjątkowo chłonna i zatrzymująca 
wilgoć warstwa makrocząsteczek

6 warstwa: warstwa przepuszczająca 
powietrze

7 warstwa: oddychająca nieprzepuszczalna 
folia dolna

8 warstwa: papier ochronny

Całkowita ochrona
330 mm,  
podwyższony poziom aktywnego tlenu 
i jonów ujemnych. 
wydłużony kształt podpaski oraz 
wyjątkowe właściwości chłonne chronią 
przez całą noc i zapewniają zdrowy sen.
opakowanie zawiera 8 sztuk.

8
1

2

3

4

5

6

7

8
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zioŁowa pasta Do zĘBów „orECarE”

pasta zawiera substancje o działaniu antybakteryjnym 
i łagodzącym stany zapalne takie, jak luteolina, inozytol, 

saponiny, taniny i inne. laktony zawarte w złocieniu 
ogrodowym (Chrysanthemum indicum), jak również inne 
związki glikozydowe, witamina a oraz witaminy z grupy 
B, zawarte w pozostałych wyciągach roślinnych, działają 

bakteriostatycznie. skutecznie usuwają płytkę 
bakteryjną występującą na zębach, jak również 

działają odświeżająco na oddech. inne, 
zawarte w paście cenne alkaloidy roślinne, 

jak berberyna i koptyzyna wykazują 
działanie ściągające i pomagają 

powstrzymać krwawienie dziąseł. 
ponadto, składniki znajdujące się 

w paście wzmacniają szkliwo zębów 
oraz pozwalają zneutralizować 

podwyższoną kwasowość w jamie 
ustnej, przez co zapobiegają 

rozwojowi próchnicy na powierzchni 
zębów. pasta zawiera bezpieczną, 

z punktu widzenia ścieralności, 
substancję wybieląjącą zęby.
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pasta Do zĘBów  
„orECarE U sMilE”

węglan strontu jest skuteczną substancją wzmacniającą 
odporność zębów na działanie kwasów. Może zmniejszyć 
podrażnienie spowodowane zimnym, gorącym, kwaśnym 
czy słodkim jedzeniem. Jony strontu blokują informacje 
o spowodowanym czynnikami zewnętrznymi bólu 
wysyłane do kanału zębowego, co zmniejsza dyskomfort. 
wyciąg ze skórki Mountan zapobiega pojawieniu 
się stanów zapalnych, zmniejsza krwawienie dziąseł 
i obrzęki. pasta do zębów zapobiega chorobom dziąseł 
i nadwrażliwości zębów.

pasta Do zĘBów  
„orECarE U sMilE” Dla DziECi

lgy to aktywne białko pozyskane z żółtka jaja, które 
wzmacnia odporność na bakterie. pasta do zębów 
skutecznie usuwa płytkę nazębną oraz zapobiega jej 
powstawaniu. Bezpieczna formuła, nie zawierająca 
fluoru, została specjalnie opracowana dla dzieci. Biało-
czerwona kremowa pasta o smaku truskawkowym 
spodoba się dzieciom.
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TIENS URZĄDZENIA



tIENS StyMulator

zgodnie z tradycyjną Medycyną Chińską ludzkie ciało 
składa się z trzech części: organów wewnętrznych 
(włączając w to wnętrzności i jelita), meridianów 
i punktów krążenia obocznego oraz Qi (energii życiowej) 
i krwi. stymulator łączy w sobie funkcje akupunktury, 
stymulacji kluczowych punktów ciała oraz masażu stref 
na dłoniach i stopach. poprzez różne sposoby używania 
urządzenia takie, jak stanie na nim, siadanie, klęczenie, 
leżenie na brzuchu czy na plecach – zapewnisz sobie 
masaż kręgosłupa, mięśni, kanałów i meridianów. 
Dzięki temu utrzymasz yin i yang w harmonii, kanały 
energetyczne otworzą się, a mięśnie odprężą.

aparat do masażu głowy został stworzony w oparciu 
o nowoczesną terapię biologiczną oraz pochodzącą 
z tradycyjnej Medycyny Chińskiej terapię meridianów. 
z punktu widzenia bioelektryki, ludzkie ciało jest 
przewodnikiem elektrycznym, a aktywność impulsów 
elektrycznych odgrywa kluczową rolę w życiu 
człowieka. kiedy człowiek jest zdrowy, odczyty 
bioelektryczne są w normie. Jednak kiedy zaczynamy 
chorować, odczyty zostają zaburzone. Ciśnienie krwi 
wrasta wraz z natężeniem potencjału bioelektrycznego. 
takie zmiany wywołane są zwykle przez zaburzenia 
w komunikacji między istotą białą i istotą szarą mózgu 
a naczyniami krwionośnymi, których ściany kurczą się 
i zaciskają sprawiając, że przepływ krwi jest utrudniony, 
co skutkuje nadciśnieniem tętniczym. 

tiENs aparat Do MasaŻU gŁowy

Pomaga	obniżyć	
ciśnienie	krwi.
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Zdrowy	sen	to	zdrowe	życie

tIENS MatEraC 
zdrowotNy

Materac zdrowotny opracowany z uwzględnieniem 
zasad tradycyjnej Medycyny Chińskiej oraz teorii 
głównych i dodatkowych kanałów, posiada 156 punktów 
energetycznych. Uwalniają one energię magnetyczną, 
energię podczerwieni oraz jony ujemne, aby komórki ciała 
prawidłowo funkcjonowały i były odpowiednio dotlenione. 
ponadto, produkt zawiera włókna z ujemnymi jonami oraz 
naturalne bambusowe włókna węglowe. Dopasowany 
do kształtu ludzkiego ciała Materac zdrowotny jest 
opracowany z myślą o zachowaniu równowagi 
biologicznego pola magnetycznego człowieka, łagodzeniu 
zmęczenia, poprawie snu, zwiększeniu odporności 
i uzupełnianiu innych funkcji.

Bransoletka Ti-Energy – Magic White, damska

Bransoletka Ti-Energy – Elegant Black, męska

Bransoletka Ti-Energy – Glaring Golden, damska

Bransoletka Ti-Energy – Crystal Black, męska

tIENS braNSolEtKI  
tI-ENErgy

lecznicze właściwości magnesów były wykorzystywane 
już w starożytnym Egipcie, grecji oraz Chinach. kleopatra 
używała ich, by zachować młody wygląd, a w tradycyjnej 
Medycynie Chińskiej znane były jako „kamienie 
życia”. w obecnych czasach wiemy, że wszystkie żywe 
organizmy są otoczone i pozostają pod wpływem pola 
magnetycznego oraz jego fluktuacji. tak więc, zmiany 
w polu magnetycznym mogą mieć znaczący wpływ 
na to, jak się czujemy. tiENs uwzględniło tę wiedzę 
w tworzeniu Bransoletek ti-Energy, które równoważą nie 
tylko pole magnetyczne, ale również poziomy ujemnych 
i dodatnich jonów w organizmie człowieka. są one 
bardzo skuteczne w łagodzeniu dolegliwości fizycznych, 
wspomagają cyrkulację krwi oraz skutecznie powstrzymują 
promieniowanie środowiska naturalnego. 

Tytanowe	bransoletki	
wzmacniają	radość	życia
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tIENS poduSzKa zdrowotNa

Poduszka Zdrowotna zgodnie z Tradycyjną 
Medycyną Chińską jest ukształtowana tak, 
aby zapewnić idealne wsparcie dla kręgosłupa 
w odcinku szyjnym. Wykonana jest z lekkiej 
i miękkiej wełny perłowej, która zachowuje 
właściwy kształt. Właściwości wełny stanowią 
silne wsparcie dla szyi oraz kręgów szyjnych 
zwłaszcza podczas snu. Dzięki właściwościom pola 
magnetycznego oraz światła podczerwonego 
i ujemnych jonów, poduszka wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie komórek w organizmie i poprawia 
ich dotlenienie. Spanie na Poduszce Zdrowotnej 
może pomóc zrównoważyć biologiczne pole 
magnetyczne ludzkiego ciała, złagodzić zmęczenie, 
poprawić długość i jakość snu.
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tiENs koŁDra zDrowotNa

kołdra zdrowotna została stworzona przez połączenie 
nauki z 5000-letnią tradycyjną Medycyną Chińską 
i wiedzą, jak energia przepływa wewnątrz meridianów 
ciała. włókno lukens, które zostało zastosowane 
w kołdrze zdrowotnej to nowy rodzaj funkcjonalnego 
włókna poliestrowego, puszystego i bardziej 
oddychającego niż zwykłe włókna. Długotrwale 
utrzymuje ciepło ciała pomagając w utrzymaniu 
właściwej cyrkulacji. Dzięki zastosowanej technologii 
nano, promieniowaniu podczerwonemu, jonom 
ujemnym oraz antyseptycznej, jedwabnej tkaninie 
z turmalinem kołdra zdrowotna pomaga poprawić 
sen i w naturalny sposób wspierać cykl detoksykacyjny 
wpływając na zdrowie całego organizmu.

Fir jest niewidoczną w świetle słonecznym falą 
elektromagnetyczną, która może pozytywnie wpływać na 
przepływ krwi, metabolizm i odporność organizmu. 
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tIENS KubEK h-Cup

wyposażony w inteligentny chip MCU i mikrokomputer, 
obwód wzmacniający oraz tytanowo-platynową płytkę 
z elektrodą kubek h-Cup wytwarza bogatą w wodór 
wodę poprzez elektrolizę z potencjałem elektrycznym na 
obu końcach elektrody. 

główną rolą wody bogatej w wodór jest dostarczenie 
wodoru, który jest łatwiejszy do przyswojenia 
dla ludzkich komórek. wodór jest elektrycznie 
obojętny, łatwo przenika przez błony biologiczne 
i skuteczniej dociera do wszystkich komórek działając 
jako przeciwutleniacz. podczas picia wody bogatej 
w wodór z kubka h-Cup wodór krąży w organizmie 
w postaci jonów z wolnym elektronem i reaguje 
z wolnymi rodnikami tlenowymi neutralizując je. woda 
wzbogacona w wodór pomaga organizmowi efektywniej 
funkcjonować. każdy system w naszym organizmie jest 
zależny od wody, od układu wydalania, po trawienie. 
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tiENs poChŁaNiaCz 
zapaChów

pochłaniacz zapachów to nowoczesne, małe, przenośne 
i łatwe w obsłudze urządzenie, które integruje zasady 
biotechnologii, elektroniki i mechaniki razem, adaptuje 
jednoukładowy inteligentny system zarządzania 
stosując ozon (o3) w prawdziwym życiu. Urządzenie 
wykorzystuje unikalne właściwości ozonu i eliminuje 
nieprzyjemne zapachy organiczne i nieorganiczne. 
znajduje zastosowanie w gospodarstwach domowych, 
na przykład w lodówkach, szafkach, szafkach na buty 
oraz toaletach. Najważniejsza funkcja – nie maskuje 
nieprzyjemnych zapachów jak tradycyjne odświeżacze 
powietrza, ale eliminuje je. Umieszczając urządzenie 
w lodówce, przedłużamy świeżość żywności, eliminując 
bakterie i grzyby.
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PRODUKTY DLA DOMU



ozoNator diCho

wraz z rozwojem technologicznym 
i społecznym, polepszył się ogólny status 
materialny społeczeństw. Mimo to, dalej 
jesteśmy narażeni na negatywne skutki 
postępu, które często zagrażają naszemu 
zdrowiu.

Często spożywane produkty, takie jak: owoce, 
warzywa, ryż, mięsa oraz owoce morza mogą być 
bardzo zanieczyszczone pestycydami, nawozami 
oraz innymi szkodliwymi substancjami. Mimo, że 
nie wywołają one żadnych negatywnych skutków 
ubocznych natychmiast, w dłuższej perspektywie 
czasu mogą znacznie osłabić nasz system 
odpornościowy, spowodować problemy zdrowotne, 
czy nawet zaszkodzić przyszłym pokoleniom. 

w nowo umeblowanym domu może unosić się 
aldehyd mrówkowy lub inne niebezpieczne gazy. Na 
sprzętach kuchennych oraz naczyniach, butelkach czy 
zabawkach dla dzieci mogą znajdować się niezliczone 
ilości bakterii. 

Jak możemy uchronić nasze zdrowie przed tymi 
wszystkimi zagrożeniami?

ozon jest silnie utleniającym gazem, który jest 
w stanie szybko i skutecznie zniszczyć strukturę 
biologiczną bakterii, wirusów oraz innych 
mikroorganizmów, nie pozostawiając po nich śladu. 
trzeci atom tlenu w cząsteczce ozonu sprawia, że jest 
on bardzo aktywnym chemicznie gazem – bardzo 
łatwo reaguje z cząsteczkami zanieczyszczeń, takimi 
jak: zapachy, bakterie, wirusy, pleśnie i grzyby. 
rozkłada je na mniej złożone i zwykle mniej 
szkodliwe związki. 

ozon jest 50 razy bardziej skuteczny i 3000 
razy szybszy w walce z bakteriami niż chlor.
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Już niewielkie stężenie ozonu powoduje śmierć roztoczy 
i przeciwdziała ich rozmnażaniu. ozon powoduje 
rozpad pierścienia węglowego substancji zawartych 
w rozpuszczalnikach, lakierach organicznych, klejach 
itp. – niweluje ich zapach i szkodliwe działanie na 
organizmy ludzkie oraz zwierzęce. Dodatkowo ozon 
radzi sobie lepiej ze sterylizacją w wodzie. Dzięki 
ozonowaniu w wodzie na jedzeniu czy na naczyniach 
nie pozostaną żadne szkodliwe dla zdrowia osady. Żadne 
substancje grzybobójcze nie radzą sobie tak dobrze 
z zanieczyszczeniami jak ozon. 

Większa dawka uwalnianego ozonu  
Nowa generacja DiCho ozonatora to nawet dwukrotnie 
wyższa emisja ozonu na jednostkę, dzięki czemu 
sterylizacja jest znacznie skuteczniejsza. 

Modny wygląd  
Biało-czarna obudowa o opływowym kształcie z dużym 
wyświetlaczem, posiada cztery opcje: owoce, warzywa, 
naczynia oraz mięso. Ukryta komora mieści wszystkie 
akcesoria.

Otwór uwalniający ozon  
większy otwór uwalniający ozon pozwala na większy 
przepływ, dzięki czemu dezynfekcja przebiega sprawniej 
i szybciej.

•	 Zabija	bakterie	i usuwa	pestycydy
•	 Oczyszcza	wodę	i natlenia	ją
•	 Oczyszcza	powietrze	z bakterii,	grzybów	i roztoczy
•	 Eliminuje	nieprzyjemne	zapachy	organiczne	

i nieorganiczne

ozoNator diCho
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diCho produKty dla doMu

Dzięki wysoce skoncentrowanej formule, 
wszystkie produkty DiCho są bardzo wydajne. są 
skuteczne w czyszczeniu wszelkiego rodzaju plam, 
a skoncentrowana formuła sprawia, że wystarczają na 
długi czas, co pozwala nam zaoszczędzić. płyny DiCho 
zawierają ekstrakt z kłącza imbiru, który jest stosowany 
jako naturalny środek odkażający każdą powierzchnię 
i przeciwbakteryjny środek do prania. wszystkie płyny 
są całkowicie bezpieczne dla środowiska, ponieważ są 
w 100% biodegradowalne. płyny DiCho nie zawierają 
fosforanów ani żadnych sztucznych barwników.

Uniwersalny płyn do prania z ekstraktem z imbiru, jest 
bardzo skutecznym środkiem myjącym i pielęgnującym 
kolorowe ubrania z innowacyjną technologią usuwania 
trudnych plam. płyn chroni i przywraca wyblakłe kolory.

diCho pŁyN Do praNia  

dElIKatNyCh tKaNIN

Uniwersalny płyn do prania zmiękcza i chroni tkaniny 
kolorowe takie, jak jedwab, wełna i drobna bielizna. 
Usuwa zabrudzenia organiczne takie, jak krew 
i pot. zastosowana aktywna formuła oparta jest na 
składnikach, które spełniają wszystkie wymogi prawne 
UE dla detergentów. Uniwersalny płyn do prania nadaje 
się również do mycia rąk.

diCho UNiwErsalNy pŁyN  

do praNIa
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diCho produKty dla doMu

płyn do czyszczenia kuchni pachnący świeżym imbirem 
szybko i delikatnie usuwa złogi tłuszczu i składników 
mineralnych, pozostawiając powierzchnie błyszczące. 
Nadaje się do wielu powierzchni ceramicznych, 
z tworzywa sztucznego, laminatów, emalii i ze stali 
nierdzewnej.

diCho pŁyN Do CzyszCzENia kUChNi 

płyn do mycia naczyń, owoców i warzyw efektywnie 
usuwa tłuszcz i brud z naczyń, pozostawiając je 
błyszczące i świeże. zastosowana formuła zawiera 
ekstrakt z imbiru, znany ze swoich cech bakteriobójczych. 
Łagodny dla skóry. Nie zawiera sztucznych barwników. 
Bezpieczny do płukania owoców i warzyw. Naturalny 
zapach imbiru.

diCho pŁyN Do MyCia NaCzyń, 

owoCów i warzyw
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diCho produKty dla doMu

Uniwersalny płyn czyszczący nowej generacji ma 
zastosowanie do powierzchni gospodarstwa domowego, 
urządzeń i podłóg. skoncentrowany uniwersalny płyn 
czyszczący usuwa trudne plamy i tłuszcz oraz pozostawia 
połysk, bez smug. 

diCho UNiwErsalNy pŁyN 

CzyszCząCy
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© wszelkie prawa zastrzeżone przez  
s.C. tianshi group Co srl, 2016 

wszystkie informacje zawarte w tym katalogu służą 
wyłącznie do celów edukacyjnych. zabronione 
jest kopiowanie jakiejkolwiek części tekstu bez 
uprzedniej pisemnej zgody sC tianshi group Co srl. 
zabrania się powielania, kopiowania, skanowania 
oraz przechowywania lub odzyskiwania danych przy 
użyciu dowolnego rodzaju urządzeń bez pisemnej 
zgody sC tianshi group Co srl. 

suplementy diety tiENs nie mogą być stosowane 
jako substytut zbilansowanej i zróżnicowanej 
diety. suplementy tiENs nie są lekami 
i nie są przeznaczone do stosowania w celach 
diagnostycznych i terapeutycznych, ani do leczenia 
objawów choroby. w przypadku problemów 
zdrowotnych należy zasięgnąć porady lekarza. 






