Vedere perfectă
Ochi sănătoși

Viață activă

Articulații puternice

Energie la maxim
Sursă completă de
magneziu
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TIENS Vision

Extract din aﬁne și fructe de goji

•
•
•
•
•

Protejează vederea
Atenuează oboseala ochilor
Menține parametrii normali ai văzului
Crește acuitatea vizuală
Elimină disconfortul ocular, cauzat de
roșeață și sindromul ochiului uscat
• Previne instalarea afecțiunilor oculare
survenite odată cu înaintarea în vârstă

TIENS Vision este un complex esențial de vitamine, minerale, antioxidanți și extracte
vegetale ce acționează la nivel ocular. Formula produsului este îmbogățită cu extract
din fructe de goji, cultivate și consumate în mod tradițional în China.
Fructele de goji sunt cea mai bogată sursă naturală cunoscută de zeaxantină,
un antioxidant carotenoid foarte puternic, care protejează ochii și previne
degenerescența maculară senilă.
În plus, TIENS Vision conține extracte din aﬁne și gălbenele, surse excepționale de
luteină și betacaroten, substanțe cu rol de susținere a funcționării optime a ochilor.

Recomandări:
Menținerea acuității vizuale și atenuarea oboselii oculare
Protejarea ochilor de schimbările survenite odată cu înaintarea în vârstă
Pentru orice tip de disconfort ocular, precum roșeața sau sindromul
ochiului uscat
Persoanelor care petrec mult timp în fața computerului sau televizorului
Pasionaților de lectură
Ingrediente active (1 tabletă):
Extract din goji

100 mg (40% polizaharide)

Extract din aﬁne
Extract din gălbenele

50 mg (2,5% antocianine)

Zinc

10 mg

Vitamina E

12 mg

Zeaxantină 5%

18 mg (0,9 mg de zeaxantină)

Betacaroten 20%

10 mg (2 mg de betacaroten)

Cupru

1 mg

10 mg (20% luteină și 1% zeaxantină)
2 mg luteină, 0,1 mg zeaxantină

Vitamina B2

1,4 mg

Seleniu

0,055 mg

Mod de administrare:

1 tabletă pe zi

Conținut:

30 de tablete

•
•
•
•

Menține articulațiile puternice și sănătoase
Permite un stil de viață activ la orice vârstă
Ajută la recuperarea �lexibilității articulațiilor
Protejează și lubriﬁază țesutul cartilaginos
al articulațiilor
• Previne durerile articulare provocate de înaintarea în vârstă
sau de mediul de lucru
• Are rol antiin�lamator la nivelul structurilor articulare

TIENS Flexi

Glucozamină și extract de Agaricus

TIENS Flexi oferă beneﬁcii importante pentru sănătatea și �lexibilitatea articulațiilor,
precum și lubriﬁere adecvată și confort articular. Formulă completă, inovatoare,
urmează principiile Medicinei Tradiționale Chineze și conține ingrediente deosebite:
ciuperca Agaricus, curcumă și gheara-diavolului.
Produsul, bogat în ingrediente tradiționale destinate îngrijirii articulațiilor precum
glucozamina, condroitina și acidul hialuronic, combate in�lamația articulară, ajută
la recuperarea �lexibilității articulațiilor și previne rigiditatea articulară resimțită
dimineața.

Recomandări:
Persoanelor care suferă de afecțiuni articulare
În caz de efort ﬁzic prelungit, pentru protecția suplimentară a
articulațiilor și tendoanelor
Persoanelor cu un stil de viață activ sau care practică cu
regularitate un sport
Celor care doresc să prevină degenerările provocate de înaintarea
în vârstă, precum rigiditatea articulară

Ingrediente active (1 tabletă):
Glucozamină (vegetală)

250 mg

Condroitină (marină)

100 mg

Extract de Agaricus blazei 5:1

50 mg

Curcumă (95% curcumină)

50 mg

Extract din gheara-diavolului 10:1

50 mg

Acid hialuronic

5 mg

Mod de administrare:
Conținut:

2 tablete pe zi

60 de tablete

TIENS Fizzy

•
•
•
•
•
•

Complex triplu de magneziu
cu extract de busuioc

Efect energizant, combate oboseala
Susține sistemul nervos
Ajută la funcționarea normală a mușchilor
Menține rezistența oaselor și dinților
Normalizează și echilibrează metabolismul
Susține buna funcționare a sistemului
cardiovascular

Tablete efervescente cu înaltă eﬁcacitate, ușor de administrat, pentru susținerea
bunei funcționări a sistemului nervos și eliminarea oboselii.
Formulă unică, inovatoare, impulsionează metabolismul datorită celor două
săruri de magneziu naturale - carbonatul și oxidul de magneziu - și extractelor
din busuioc și sfeclă roșie.
În plus, magneziul contribuie la asigurarea energiei, menține funcțiile
musculare în parametri normali și susține sănătatea osaturii și a dentiției.
Recomandări:
Persoanelor cu deﬁcit de magneziu
Consumatorilor de cafea, ceai sau băuturi ce conțin cafeină
Persoanelor expuse la stres
Celor cu un stil de viață activ sau care desfășoară activități sportive
Combaterea crampelor musculare
Ingrediente active (1 comprimat efervescent):
Carbonat de magneziu

1200 mg (300 mg de Mg – 80% DZR)

Bicarbonat de potasiu

960 mg (374 mg de K – 19% DZR)

Oxid de magneziu

133 mg (80 mg de Mg – 21% DZR)

Extract din sfeclă roșie

40 mg

Extract din busuioc

25 mg

Vitamina B2

1,4 mg (100% DZR)

Mod de administrare:
Conținut:
S.C. Tianshi Grup CO SRL
“Ghencea Business Centre”
Bd. Ghencea 43B, etaj 3, 061692, București
Tel.: 021 74 62 888 • Fax: 021 74 54 888
E-mail: oﬃce@tiens.ro
TiensRomania •

www.tiens.ro

TIENSRomania

1 comprimat efervescent pe zi

14 comprimate efervescente
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați
Consultantul TIENS care v-a oferit această broșură:

