
ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВЕ И СИЛА ОТ ПРИРОДАТА!
Дайджест, Масло от Чесън, Кангли, Прополис и 

Приспивателни Duo таблетки
Серия от пет продукта, специално разработени от 

специалистите на TIENS, за да попълнят и укрепят вашия 
организъм. Подобрете вашата устойчивост към външните 

фактори и оксидативния стрес!



TIENS ДАЙДЖЕСТ
ЗА ЗДРАВ И СИЛЕН СТОМАХ

TIENS Дайджест е естествена добавка, подобряваща правил
ното функциониране на храносмилателната система. 
Дайджест съдържа живи, активни бактериални култури като 
лактобактерии и бифидобактерии. 
Продуктът съдържа: инулин, лелено семе и ябълков пектин. 

ПРЕДИМСТВА: 
• Пектинът е полезен за поддържането на добър метаболи

зъм на глюкозата и холестерола;
• Той допринася за поддържането на нормални нива на хо

лес терола в кръвта; 
• Инулинът допринася за нормалната функция на червата; 
• Лененото семе улеснява храносмилането и допринася за 

храносмилателния комфорт. 

* Препоръчителен прием: по 2 таблетки, 3 пъти на ден, 
след хранене.



TIENS МАСЛО ОТ ЧЕСЪН
ЗА СИЛЕН ИМУНИТЕТ

От древни времена чесънът е бил ценен заради антибакте
риалните си свойства. Чесънът се отглежда в Централна 
Азия, Индия и Китай от векове. Въпреки че в много страни 
в днешно време се използва основно като подправка, че
сънът също така e и важна съставка при производството на 
натурални хранителни добавки.

ПРЕДИМСТВА: 
• Чесънът има антибактериална активност;
• Помага за укрепване на естествения имунитет;
• Подпомага нормалните функции на сърцето;
• Помага да се поддържа здрава чернодробна функция;
• Помага да се поддържа нормален холестерол и нормални 

нива на липидите в кръвта;
• Чесновото масло спомага функциите  на дихателната 

система;
• Има положителен ефект върху метаболизма;
• Чесънът е силен антиоксидант.

* Препоръчителен прием: по 2 капсули 3 пъти на ден като 
добавка по време на хранене.



TIENS КАНГЛИ
НЕЗАМЕНИМ ЗА ВСЯКА ЖЕНА!

Основният компонент на Кангли са извлечените от соя 
изо   флавони, т.е. естествени растителни естрогени (фито
естрогени), обогатени със силни антиоксиданти: витамин С 
и витамин Е. Съгласно проучване Соевите Изофлавони след 
влизането в тялото имитират действието на естрогените, 
което може да подобри физиологичните функции на женс
кото тяло, особено сексуалните. 

ПРЕДИМСТВА:
• Соеви Изофлавони, подпомагат репродуктивните 

функции на женското тяло;
• Витамин С предпазва клетките от оксидативен стрес 

и стимулира образуването на колаген за нормалната 
функция на кожата;

• Витамин С играе роля за нормалната функция на имунната 
система; 

• Витамин С допринася за намаляване на отпадналостта и 
умората, както и за нормалната психологична функция;

• Витамин С увеличава абсорбирането на желязо;
• Витамин Е допринася за защитата на клетъчните съставки 

от оксидативни увреждания.

* Препоръчителен прием: по 2 капсули на ден, веднъж 
сутрин и веднъж вечер.



TIENS ПРОПОЛИС
ЗА ЕЖЕДНЕВНО УКРЕПВАНЕ НА ВАШИЯ 
ОРГАНИЗЪМ!

Медът не е единственият съвършен продукт от труда на 
пчелите. Тези изключително полезни насекоми произвеждат 
също пчелен клей, известен като прополис. Прополисът е 
бил използван още от древните египтяни, гърци и асирийци, 
найчесто като субстанция за лечение на рани, стимулатор 
на имунната система и за лечение на заболявания на храно
смилателния тракт.

ПРЕДИМСТВА:
• Поддържа кожата здрава;
• Поддържа естествената защитна сила на организма и уве

личава неговата резистентност;
• Поддържа отделителната функция на бъбреците;
• Поддържа здрава отделителната система;
• Контролира секрецията и пречиства жлъчката и жлъчните 

пътища;
• Подобрява храносмилателния комфорт след хранене.

* Препоръчителен прием: по 2 таблетки, които трябва да 
се разтворят в  устата ви, 3 пъти на ден.



TIENS ПРИСПИВАТЕЛНИ DUO
ЗА ПО-ДОБЪР СЪН! 

Милиони хора по света страдат от безсъние. Световната 
здравна организация определи безсънието за болест на 
нашето съвремие. За тези, които търсят решение на този 
проблем, TIENS създаде иновативен билков препарат  TIENS 
Sleeping Duo  двуслойна таблетка, състояща се от мелатонин 
в съчетание с калифорнийски мак, пасифлора, валериана, 
гамааминомаслена киселина (GABA), витамини В3 и В6.



ПРЕДИМСТВА:

• TIENS Sleeping Duo има уникално, тройно действие на 
съставките му мелатонин, GABA, валериана, пасифлора, 
калифорнийски мак и витамини B3 и B6, които дават 
следните резултати:

	намаляване на времето, необходимо за заспиване, като по 
този начин има сънотворен ефект (мелатонин);

	допринасяне за нормалното функциониране на нервната 
система, както и за намаляването на умората и отпад на
лостта (витамин B3 и витамин B6);

	улесняване на регулирането на хормоналната активност 
(витамин В6).

• Механизмът на действието може да бъде разделен на две 
фази. През първата фаза с незабавен ефект се освобождава 
мелатонин, което помага да се намали времето, необхо
ди мо за сън. Във втората фаза с продължителен ефект се 
освобождава синергичната формула на традиционните 
растения, GABA и витамините:

	Валериана: помага за поддържането на естествения сън;
	Пасифлора и калифорнийски мак: допринасят за опти мал

ното отпускане и подобряват качеството на съня;
	GABA: основен невротрансмитер, инхибитор на нервната 

система;
	Витамини В3 и В6: допринасят за нормалното функциони

ране на нервната система.

* Препоръчителен прием: една таблетка вечер, половин 
час преди лягане.



TIENS България
София, бул. Тодор Александров 28, ет. 3
тел. +359 884 173 341; +359 884 173 356

email: office@tiens.bg
Facebook: TИЕНС България/ TIENS Bulgaria

http://www.tiens.bg
Instagram: TIENS Bulgaria


