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Ghid de produse
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Misiunea TIENS
Oferim consumatorilor din întreaga lume produse
de înaltă calitate, oportunităţi de educaţie şi
motivaţie, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii,
aducându-ne astfel contribuţia la construirea
unei societăţi internaţionale armonioase.
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împreună cu TIENS
Am demarat producerea de suplimente alimentare în urmă cu cincisprezece
ani pentru a-mi sprijini familia şi oraşul din China. Începând de atunci, datorită
implicării unui mare număr de oameni, TIENS a reuşit să ﬁe prezent în peste
16 milioane de case din 190 de ţări ale lumii. Sunt deosebit de mândru de
faptul că experienţa TIENS este acum oferită familiei noastre din Europa.
Produsele pe care Distribuitorul Independent TIENS vi le recomandă au
luat naştere din înţelegerea conceptului de stare de bine – transmis din
generaţie în generaţie de compatrioţii mei şi strămoşii lor timp de peste cinci
mii de ani, ﬁind parte importantă a unei diete sănătoase şi echilibrate.
Bucuraţi-vă de această călătorie; nutrim speranţa că oferta noastră de
produse unice vă însoţeşte mereu. Experimentaţi-i beneﬁciile şi bucuraţi-vă
de produse şi, la un anumit moment, vă voi încuraja să analizaţi şi
oportunitatea noastră de afacere, la fel de importantă ca şi produsele noastre.

Li Jinjuan,
Fondator şi Preşedinte al Grupului TIENS

Conceptele tradiţionale chineze pentru îngrijirea
sănătăţii, bazate pe Teoria Celor 5 Elemente
şi a energiilor Yin şi Yang, îşi au rădăcinile
în vechile scrieri şi covârşitoarea experienţă
practică acumulată de-a lungul secolelor.
dobândirea şi menţinerea stării de sănătate este
unanim recunoscută. Găsirea echilibrului între
bucuria vieţii şi un stil de viaţă sănătos este de
nepreţuit. Numai o sănătate de fier şi un stil de
viaţă sănătos pot constitui baza de plecare în
atingerea oricărui ţel.
De-a lungul timpului, TIENS a stabilit
alianţe strategice cu numeroase companii
multinaţionale de vârf, pentru a se asigura
că produsele sale vor fi fabricate la cele mai
înalte standarde de calitate, fără a afecta
proprietăţile binecunoscute ale extractelor

de plante din compoziţie. De asemenea,
TIENS are parteneriate cu lideri din industria
echipamentelor de producţie şi procesare a
suplimentelor alimentare din Germania, SUA,
Franţa şi Japonia pentru a achiziţiona facilităţi
care respectă cele mai înalte standarde în
materie. TIENS se poate mândri cu certificări şi
recunoaşteri precum Sistemul de Management
al Calităţii ISO9001:2000, Certificatul GMP
pentru produse de întreţinere a sănătăţii,
Certificatul HACCP pentru securitatea producerii
de suplimente nutritive.
Produsele TIENS beneficiază de certificările
complete ”Halal” şi “Kosher”, ale religiilor
islamice şi, respectiv, evreieşti, sunt compatibile
cu regimurile vegetariene şi deţin numeroase
patente tehnologice de invenţie.

Stilul de viaţă contemporan, foarte stresant, cu puţin timp liber şi obiceiuri alimentare nesănătoase,
ne poate distruge sănătatea.

Situaţia la nivel mondial
(conform O.M.S.)
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Conform statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
(OMS), 5% din populaţie este perfect sănătoasă, 80%
din populaţie este aparent sănătoasă, iar 15% din
populaţie este bolnavă.

Pentru a-şi păstra sănătatea optimă, organismul
are nevoie zilnic de anumite tipuri de substanţe
nutritive ce stau la baza întreţinerii vieţii, precum
aminoacizii, acizii graşi, vitaminele şi mineralele.
Din nefericire:
• Consumul de alimente procesate, dezechilibrate
nutritiv şi caloric, poate genera grave probleme
de sănătate;
• Vitaminele au un rol esenţial în susţinerea
funcţionării normale a organismului. Din cauza
obiceiurilor alimentare nesănătoase, acestea

15%

nu pot fi asigurate în cantităţile sau proporţia
necesare;
• Vitaminele şi mineralele se găsesc în alimente
în cantităţi foarte mici. Tehnologiile agricole
moderne, precum şi metodele industriale de
transport şi depozitare reduc până la zero
cantitatea de vitamine şi minerale din alimente.
Suplimentele nutritive TIENS, “alternativa
naturală”, vă oferă:
• Proteine, grăsimi, carbohidraţi, vitamine şi
minerale, categorii vitale de nutrienţi fără de
care viaţa nu ar fi posibilă;

Cheia conceptului TIENS al stării de bine - echilibrul
• Produsele sunt concepute pornind de la
conceptele tradiţionale chinezești de îngrijire a
sănătăţii şi teoria echilibrului între Yin şi Yang;
• Au rol de păstrare a echilibrului natural al
organismului şi de prevenire a îmbolnăvirii,

Detoxiﬁere

Chineze;
•
Echilibru

Reîmprospătare

Toniﬁere

conform preceptelor Medicinei Tradiţionale
Chineze;
• Efecte dovedite de detoxifiere, reîmprospătare
şi tonifiere, pentru o echilibrare a funcţiilor
organismului.

Cordyceps Sinensis, aşanumita ciupercă omidă, creşte
în regiunile montane din Tibet,
China. Din punct de vedere
botanic ea aparţine familiei
ciupercilor, iar în ultimii 1.200
de ani a fost considerată
ingredientul “minune” al

produselor tradiţionale
chinezeşti realizate din plante.
Întrucât accesul la sursele în
care această ciupercă creşte în
mod natural este din ce în ce
mai dificil, oamenii de ştiinţă
au dezvoltat o modalitate

TIENS Cordyceps, capsule
alternativă de fabricare a
acestui produs din micelii de
Cordyceps Sinensis, ciuperca
fiind în prezent cultivată la
cele mai înalte standarde
Cordyceps este un supliment
alimentar strict monitorizat,
de o calitate excepţională.
În China, capsulele de
Cordyceps sunt foarte
populare, fiind considerate
„foarte eficace pentru
menţinerea sănătăţii
sistemului imunitar”.
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TIENS Chitosan, capsule
au extras pentru prima dată
Chitosanul din straturile
exterioare ale cochiliilor de
crustacee. Chitosanul se
regăseşte în cochiliile de crabi,
creveţi şi melci, în anumite
feluri de brânză, în drojdie şi,
de asemenea, în cantităţi mici
în anumite varietăţi de ciuperci.

Chitosanul este o fibră
alimentară şi joacă un rol
important în digestie; pe
lângă facilitarea tranzitului
alimentelor din stomac
spre intestin, el ajută la
întărirea peretelui intestinal
şi accelerează trecerea
hranei prin intestine.
• Fibrele alimentare solubile
ce se transformă în gel
pot contribui la reducerea
nivelului de colesterol.
• Fibrele alimentare pot
reduce riscul de constipaţie.
• Fibrele alimentare pot ajuta
glicemic scăzut.
• Fibrele alimentare pot ajuta
gastrointestinale normale.
• Fibrele alimentare ajută
la compactarea bolului
intestinal.
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Ceaiul antilipemic ajută la
stimularea, revigorarea şi
împrospătarea minţii, a
trupului şi a sufletului şi
este deosebit de popular în
China de foarte multe secole.
Ceaiul antilipemic TIENS este
realizat din ingrediente foarte
fine – 6 varietăţi de ceai
verde, frunze de kinostema
pentafolium, frunze de lotus,
seminţe de cassias torus
şi rădăcină de genţiană.
Frunzele de ceai verde
din ceaiul antilipemic nu
sunt fermentate, ci sunt
uscate cu grijă. Această
modalitate foarte delicată
de fabricare protejează
vitaminele şi mineralele
deosebit de valoroase ale
ceaiului antilipemic TIENS.
Preparare:

TIENS Ceai pentru controlul
metabolismului lipidic (antilipemic)
8

• A se utiliza un pliculeţ de
ceai la o ceaşcă.
• Folosiţi apa la o temperatură
de aproximativ 70-80°C
(un litru de apă fiartă are
nevoie de aproximativ zece
minute pentru a ajunge la
temperatura de 75°C).
•
ca ceaiul să ajungă la
concentraţia dorită.
• Amestecaţi uşor şi savuraţi.

TIENS Ceai pentru slăbit
Formula acestui ceai extrem
de popular are la bază
experienţa chineză antică.
Este realizat din cele mai fine
ceaiuri Wulong şi un amestec
rafinat de plante atent
ceai ai TIENS. Infuzia este de
culoare roșiatică şi are un gust

9

plăcut, înviorător. Mai mult,
Ceaiul TIENS pentru slăbit
poate fi infuzat de două ori!
• Are efect revigorant şi
stimulează psihicul.
• Ajută la menţinerea stării
generale de bine.

TIENS Super
Calciu Nutritiv,
pulbere
TIENS Super Calciu Nutritiv
conţine un amestec echilibrat
de calciu şi vitaminele A şi
D. Această combinaţie de
minerale şi vitamine sprijină
într-un mod deosebit de
eficient metabolismul osos.
Calciul este unul dintre cele
mai importante minerale
în formarea şi dezvoltarea
oaselor şi a dinţilor, ajută
la coagularea sângelui,
la contracţia muşchilor
şi chiar la transmiterea
impulsurilor nervoase.
Vitamina A reglează creșterea
şi dezvoltarea oaselor, a
dinţilor şi a membranelor
celulare, contribuind la
multiplicarea acestora. Este
cunoscută ca vitamina care

protejează sănătatea ochilor
şi asigură o vedere cât mai
bună, protejând în acelaşi timp
organismul împotriva infecţiilor.
Vitamina D este, de asemenea,
vitală pentru dezvoltarea
ţesutului osos şi pentru
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metabolism. Participă la
integrarea sărurilor de calciu
în matricea osoasă organică.

TIENS Super Calciu cu Lecitină, capsule
TIENS Super Calciu cu Lecitină
conţine peste 28 mg de
calciu per capsulă, peste 35%
lecitină şi 1,8-2,2% taurină.
Lecitina, o substanţă grasă
compusă din colină şi
inozitol, se regăseşte în
toate celulele vii ca principal
component al membranelor
celulare, fiind responsabilă de

reglarea fluxului substanţelor
nutritive la nivel celular.
Este produsul perfect pentru
fortifierea şi hrănirea creierului.
Cercetătorii de la Colegiul
Medical Weill Cornell indică
faptul că taurina poate
juca un rol semnificativ în
dezvoltarea neurologică.
11

Nu există restricţii de utilizare
a acestui produs pentru nicio
categorie de consumatori,
dar persoanele de vârstă
medie şi înaintată, precum
şi intelectualii şi cei care au
nevoie de concentrare pot
obţine beneficii speciale în
urma consumării produsului.

Pulberea de calciu pentru copii
este preparată în concordanţă
cu necesităţile copiilor aflaţi
în perioada de creştere, având
un conţinut de peste 3.600
mg de calciu per cutie.

TIENS Super Calciu Nutritiv
pentru Copii, pulbere

Este îmbogăţită cu pulbere
din gălbenuş de ou, iar
cei 10-13% lecitină din
compoziţie sunt eficace
pentru creşterea celulelor
cerebrale, pentru dezvoltarea
vederii şi îmbunătăţirea
abilităţii de memorare.
TIENS Super Calciu Nutritiv
pentru Copii conţine 9
tipuri de aminoacizi, inclusiv
taurină, plus proteine,
vitamine şi microelemente.
Nu conţine zahăr, fapt care
contribuie la menţinerea
unei danturi sănătoase.
Administrare:

Câte un pliculeţ o dată
sau de două ori pe zi,
dizolvat în apă călduţă sau
amestecat în alimente.
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Zincul este un microelement
vital cu rol esenţial în cadrul
multor funcţii ale organismului.
Zincul influenţează activitatea
a 160 de tipuri diferite de
enzime, fiind subiectul a
numeroase studii ştiinţifice
cu privire la rolul său în
crearea structurii ADN-ului
uman. Zincul joacă un rol
vital în menţinerea sănătăţii
sistemelor reproducător
şi imunitar, în refacerea

ţesuturilor distruse şi în
reglarea nivelului de zahăr
din sânge. Capacitatea
de eliminare a radicalilor
liberi este, de asemenea,
parţial dependentă de
nivelul rezervelor de
zinc din organism.

TIENS Zinc, capsule
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TIENS Extract de Struguri (Huo Li Kang), capsule
Francezii sunt faimoşi pentru
bucătăria lor sănătoasă, ce
cuprinde alimente cu nivel
redus de colesterol. Oamenii
de ştiinţă au descoperit că
vinul roşu, atât de popular în
Franţa, conţine resveratrol.
Această substanţă este o sursă
bogată de antioxidanţi. Doza
zilnică recomandată de TIENS
Extract de Struguri conţine
aproximativ aceeaşi cantitate
de resveratrol ca o sticlă de vin
roşu de calitate, fără a avea
parte de efectele secundare
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periculoase ale alcoolului.
TIENS Extract de Struguri
este un supliment alimentar
produs cu mare grijă, printr-o
metodă modernă de
bioinginerie, la fabricarea
căruia se folosesc doar struguri
de cea mai bună calitate.
TIENS capsule cu Extract de
Struguri sunt deosebit de
apreciate de către chinezi
datorită proprietăţilor
lor antioxidante.

TIENS a creat o metodă simplă
şi uşoară de administrare
a unui supliment de fibre,
asigurându-se că facem în
fiecare zi ceea ce trebuie
pentru a avea o dietă corectă.
Aceste tablete conţin fibre
solubile şi insolubile, alături
de pulbere de gherghine
ca extra-ingredient.
Dacă nivelul tău de energie
nu este cel pe care îl doreşti
şi resimţi o senzaţie de
disconfort şi letargie, adaugă
TIENS Tablete cu Celuloză la
porţia ta zilnică de suplimente.
Cantitatea recomandată
zilnic:

3 – 4 tablete de trei ori pe zi

TIENS Dublă-Celuloză, tablete
Este unanim acceptat
faptul că buna funcţionare
a sistemului digestiv este
extrem de importantă pentru
menţinerea sănătăţii şi a
stării de bine în ansamblu.
Bacteriile “prietenoase” care
ne populează intestinele
se înmulţesc dacă avem o
dietă echilibrată, care ar
trebui să includă un consum
regulat de fibre alimentare.
Aceste fibre alimentare sunt

părţi ale hranei vegetale
care, spre deosebire de
zaharuri, amidon şi vitamine,
rămân nedigerate, servind
la derularea normală a
proceselor sistemului digestiv.
Celuloza este un exemplu
foarte bun de fibră alimentară.
O dietă echilibrată, bogată
în fructe şi legume precum
cele cu boabe, fructele cu
coaja roşie şi tărâţele de
cereale este ideală pentru
organismul nostru.
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TIENS Supliment antioxidant
(Yi Kang), capsule
Principalul ingredient al
acestui supliment este
pulberea de morcovi. În
compoziţia sa echilibrată
se regăsesc substanţe cu
efecte antioxidante.

Datorită ingredientelor
sale valoroase, acest
produs contribuie la
echilibrarea organismului.
TIENS Rejuvenation (Yi Kang)
este un supliment alimentar
destinat în mod particular
mecanismelor de apărare
ale organismului la nivelul
celulelor şi al vaselor de sânge.
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TIENS Spirulină, capsule
Datorită proprietăţilor sale
excepţionale, spirulina
este considerată de
mulţi a fi alimentul (sau
suplimentul alimentar)
ideal al secolului al 21-lea.
Spirulina este bogată în
proteine, acid gama-linoleic,
vitamine şi minerale, toate
fiind necesare menţinerii
echilibrului organismului.
• Spirulina este bogată
în proteine.
• Spirulina are un conţinut
ridicat de acid gama-linoleic.
• Spirulina conţine o
multitudine de vitamine şi
minerale.
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TIENS Supliment
Revitalizant
(Wei Kang),
capsule
gelatinoase

Wei Kang este un supliment
alimentar bogat în ulei din
germeni de grâu şi vitamina E.
Uleiul din germeni de grâu
este obţinut din seminţe
presate la rece. Este cea mai
bogată sursă de vitamina E şi
conţine cantităţi însemnate
de beta-tocoferol, forma cea
mai activă biologic a vitaminei
E. Seminţele de cereale
conţin o serie de substanţe
biologic active indispensabile
creşterii unei plante noi.
2 capsule de Wei Kang
asigură 96% din necesarul
zilnic de vitamina E ce are un
puternic efect antioxidant.
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TIENS Calciu Gai-Bao
conţine substanţe nutritive
ce sprijină creşterea
densităţii osoase, ajută la
prevenirea osteoporozei şi
la creşterea sănătoasă a
părului, unghiilor şi pielii.
Tabletele TIENS Calciu
Gai-Bao conţin carbonat
de calciu, izoflavone din
seminţe de soia, celuloză
microcristalină, carboximetil
celuloză sodică, lactoză,
amidon, stearat de magneziu
şi fosfopeptide din cazeinat.

TIENS Calciu Gai-Bao, tablete
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Calciu Masticabil cu Vitamina D
– gust de căpşuni
Calciul, mineralul cel mai
răspândit din corpul uman,
este principalul element
constitutiv al oaselor, 99%
din cantitatea totală de calciu
din organism fiind conţinută
de acestea. O carenţă în
aportul de calciu poate cauza
demineralizarea oaselor.
Între cauzele de reducere
a cantităţii de calciu din
oase regăsim menopauza,
obezitatea, sedentarismul,
abuzul de alcool sau fumat
20

şi carenţele alimentare.
Calciul Masticabil cu
Vitamina D de la TIENS este
un supliment alimentar ce
conţine calciu şi vitamina D
în proporţiile recomandate.
Calciul este indispensabil
pentru o creştere normală
şi pentru o dezvoltare
osoasă completă. Vitamina
D favorizează absorbţia
calciului, asigurând, prin
urmare, disponibilitatea
acestuia pentru organism.

Digest Natural – Supliment
alimentar cu prebiotice şi
probiotice
Compendiile medicale
definesc Probioticele ca
microorganisme vii ce conferă
beneficii pentru sănătatea
gazdei, consumate în cantităţi
adecvate, ca parte a unui
aliment sau a unui supliment
alimentar. Prin Prebiotic
se înţelege, în schimb, o
substanţă de origine
alimentară nedigerabilă
care, administrată în
cantitate adecvată, aduce
beneficii consumatorului prin
stimularea selectivă a creşterii
ori activităţii uneia sau mai
multor bacterii prezente
21

deja în interiorul tractului
intestinal ori introduse
simultan cu prebioticul.
Digest Natural este un
supliment alimentar ce
conţine atât prebiotice, cât
şi probiotice, indicat ca
favorizant al echilibrului florei
intestinale. O utilizare regulată
ajută la menţinerea unei
flore intestinale sănătoase şi
echilibrate, beneficiile fiind o
digestie completă, protecţie
contra infecţiilor intestinale,
inhibarea germenilor
patogeni, întărirea sistemului
imunitar, etc.

Banting Vegetal Essence, tablete
Banting Vegetal Essence
este un supliment alimentar
obţinut din extracte vegetale,
indicat a complementa o
dietă hipocalorică controlată,
cu scopul reducerii greutăţii
corporale. Extractele
de plante conţinute în
acest produs dezvoltă un
efect fiziologic depurativ,
favorizează eliminarea
lichidelor în exces şi
asigură buna funcţionare
a tranzitului intestinal.
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TIENS în lume,
acum pentru tine.
TIENS este o corporaţie multinaţională cu activitate în domenii precum
industria alimentară, comerţ internaţional, afaceri on-line, finanţe, educaţie
şi turism. TIENS a stabilit alianţe strategice cu corporaţii din peste 20
de ţări. Prin gama de alimente sănătoase, produse pentru menţinerea
sănătăţii, produse pentru îngrijirea pielii şi produse pentru gospodărie,
Grupul TIENS a devenit opţiunea unui stil de viaţă sănătos, fericit, frumos
şi prosper pentru mai mult de 16 milioane de familii din întreaga lume.
TIENS are o echipă internaţională extrem de competitivă din perspectiva
preocupării pentru cercetare, inovare şi a profesionalismului,
însumând peste 5.000 de angajaţi, dintre care mai mult de
35% deţin diplome universitare sau calificări superioare.

Valorile mărcii TIENS

Misiunea TIENS: Oferim consumatorilor din întreaga lume
produse de înaltă calitate, oportunităţi de educaţie şi motivaţie,
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, aducându-ne astfel contribuţia
la construirea unei societăţi internaţionale armonioase.
Viziunea TIENS: Să fim avangarda industriei de vânzări directe la nivel global.

Excelenţă în echipă: Afacerea TIENS presupune existenţa
interconexiunilor relaţionale dintre oameni prin integrarea resurselor sociale
a milioane de familii. Suntem dedicaţi căutării intereselor comune ale
membrilor noştri. Orice persoană care devine client, distribuitor sau angajat
este parte a familiei TIENS. Filosofia noastră de “membri ai unei singure
familii” conduce la crearea de relaţii şi echipe puternice, unite şi de durată.
Responsabilitate înainte de toate: Afacerea TIENS implică
o dublă responsabilitate, atât faţă de distribuitorii noştri, cât şi
faţă de clienţi. Responsabilitatea TIENS se reflectă în multe
aspecte: responsabilitatea angajaţilor faţă de distribuitori şi invers,
precum şi responsabilitatea companiei faţă de societate.
TIENS este o companie de încredere, care-şi asigură succesul ajutându-i pe
ceilalţi. TIENS a moştenit această responsabilitate din generaţie în generaţie
şi o va duce întotdeauna mai departe cu recunoştinţă şi sinceritate.
Inovare extraordinară: Dezvoltarea TIENS înseamnă inovare continuă
managementului şi culturii… Spiritul inovativ, pe care membrii TIENS îl au
în sânge, a asigurat evoluţia constantă şi dinamizarea mărcii TIENS.

Pentru
a afla
maimai
multe
despre
de afacere
afacereoferite
oferitedede
Pentru
a afla
multe
despreproduse
produsesau
sauoportunitatea
oportunitatea de
TIENS,
rugămcontactaţi
să contactaţi
persoana
care
oferitaceastă
aceastăbroşură
broşură.de produs.
TIENS,
văvă
rugăm
persoana
care
v-av-a
oferit

Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi
S.C. Tianshi Grup Co SRL, “Ghencea Business Center”, Bd. Ghencea 43B, etaj 3,
061692 Bucureşti Telefon: 021 746 28 88, Fax: 021 745 48 88
E-mail: office@TIENS.ro Web: www.TIENS.ro
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formă şi pe orice fel de suport, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare, sau prin
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