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Повече информация:

Спете добре и дълбоко
& Събудете се освежени  

и енергизирани

От колко сън се нуждая?

Количеството сън, от което всеки човек 
се нуждае, зависи от много фактори, 
включително и възрастта.

Благодарение на Здравословната възглавница TIENS, 

аз успях да забравя за болките във врата: Формата на 

възглавницата е проектирана специално, за да осигури 

идеална подкрепа за шийните прешлени. Тя е създа-

дена от лека и мека вълна, която запазва подходящата 

си форма. Заради еластичността на вълната, възглав-

ницата осигурява силна подкрепа за врата, докато 

намалява налягането в шийните прешлени и така 

предотвратява напрежението във врата по време на 

сън, причинено от гравитацията.

В допълнение, кухите памучни топчета във възглав-

ницата са устойчиви на влага, лесни за почистване 

и изсъхване. Те премахват миризмите и факторите, 

свързани с риска от вечерни алергии.

TIENS предлага уникална гама продукти, които благо-

дарение на комбинацията от магнитно поле, инфрачер-

вени лъчи и отрицателни йони, подпомага оптималното 

функциониране на клетките и подобрява насищането 

им с кислород. Те спомагат за балансиране на биоло-

гичното магнитно поле на човешкото тяло, облекчават 

умората и подобряват дължината и качеството на 

съня. По този начин процеса на естествена детокси-

кация протича необезпокоявано и подпомага здравето 

на цялото тяло. 

Новородени (0-3 месеца) 14-17 часа

Бебета (4-11 месеца) 12-15 часа

Малки деца (1-2 години) 11-14 часа

Деца в предучилищна възраст (3-5 години) 10-13 часа

Деца в училищна възраст (6-13 години) 9-11 часа

Тийнейджъри (14-17 години) 8-10 часа

Младежи (18-25 години) 7-9 часа

Възрастни (26-64 години) 7-9 часа

Хора в напреднала възраст (≥ 65 години) 7-8 часа

Препоръчителни 
часове сънВъзрастова група

Лека  
нощ!



TIENS за вашия спокоен сън

Вече не мога да си представя живота без Здравословния 

матрак TIENS, Здравословната възглавница TIENS и Здра-

вословната завивка TIENS. Те напълно промениха и подо-

бриха качеството ми на живот.

Сега се чувствам много по-добре, защото се събуждам 

добре отпочинала. Сега съм по-динамична и имам много 

повече енергия за активния си начин на живот.

От какво са направени?

Lukens фибрите, използвани в Здравословната завивка 

TIENS, са нов вид функционални полиестерни влакна, 

които запазват топлината дълго и това подобрява моето 

кръвообращение. Копринените конци имат антисептични 

свойства и са меки и нежни към кожата ми.

Енергийните звезди TIENS, патентована технология 

в Здравословната възглавница и Матрак, освобождават 

полезни за здравето аниони и създават далечно инфра-

червено магнитно поле в заобикалящата среда. Те по- 

добряват качеството на въздуха около мен, докато спя 

и нежно магнитизират моите клетки, което подобрява 

кръвообращението, облекчава умората и балансира 

системите на тялото ми. 

Сънят е жизненоважен

Сънят ме отпуска и възстановява след дългите заети 

дни. Помага на мозъка ми да да обработи изобилието от 

информация за деня и да консолидира спомените. Моето 

тяло изисква време за регенериране и детоксикация, за 

да може мускулите да нарастнат, тъканите да се възста-

новят и да произведе правилните хормони. Сънят влияе на 

моите емоции, реакции и цялостното ми благосъстояние 

и здраве. След добър нощен сън аз мога да мисля по-ясно, 

да реагирам по-бързо и съм в отлично настроение.  

Известно е, че липсата на сън увеличва риска от високо 

кръвно налягане и сърдечни заболявания. Но не само 

подходящата дължина на съня, е от решаващо значение за 

моето цялостно добро състояние. Качеството на съня ми 

играе жизненоважна роля. 

Каква е тайната на дълбокия и спокоен сън? Преди всичко, 

заобикалящата среда за сън. Премахнах всичко от спал-

нята си, което може да наруши добрия ми сън: източниците 

на шум, ярката светлина, телевизора и компютъра. 

Освен това, поддържам температурата в спалнята  

си хладна.


