
ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВ И СИЛЕН ИМУНИТЕТ

Кордицепс, Спирулина, Цинк, Подхранващ супер 
калций на прах и Вейкан

Пет продукта специално разработени от специалистите 
на TIENS, за да поддържат вашата имунна система 

винаги във форма!



TIENS КОРДИЦЕПС
ЗА ЗДРАВА И СИЛНА ИМУННА СИСТЕМА
Кордицепс Sinensis има дълга история на приложение в ки
тайската  медицина. Това е вид гъба, която в продължение на 
стотици години е широко използвана в Китай, заради нейните 
подмладяващи и адаптогенни свойства. Кордицепс Sinensis 
подхранва организма, подобрява физическото състояние, 
издръжливостта и нама лява умората.  
TIENS произвежда тази забележителна добавка, използвайки 
силно напреднали биотехнологии и в същото време запазва 
естественото съдържание на продукта. 

Състав: Основните съставки на Кордицепс, са: Кордицепин 
и Аденозин  активни вещества, чието наличие в гъбата 
опре  деля качеството й на отглеждане. Те могат да играят 
роля в широк спектър от биологични процеси, например в 
междуклетъчното транспортиране на енергия. Други актив
ни съставки са полизахаридите, кордицепсовата киселина и 
витамин А, В, С, Е, 16 киселини, сред които супероксид дис
мутаза (СОД), както и цинк, селен, магнезий, желязо и калий.

ПРЕДИМСТВА:
• Подобрява естествените защитни сили на организма; 
• Увеличава енергията, силата и намалява умората; 
• Стимулира физическата издръжливост; 
• Мощен Адаптоген;
• Характеризира се с антивирусни и антибактериални 

свойства; 
• Подпомага дихателната система, особено ефективността 

на белия дроб и използването на кислород; 
• Повишава мъжката потентност.



* Препоръчителен прием: по 1 - 2 капсули, 2 пъти на ден.



TIENS СПИРУЛИНА
СУПЕР ХРАНА
Спирулина е хранителна добавка с широка активност. Висо
кото съдържание на лесно абсорбиращ протеин, витамини, 
минерали и други вещества, които са от съществено значение 
за човешкото тяло, го правят храна на 21ви век. Именно 
поради своята уникална хранителна стойност, Спирулина 
обогатява храната на астронавтите по време на космически 
експедиции. Синият пигмент (Phycocyaninе), който се намира 
в Arthrospira platensis, подобрява способността на организ
ма да неутрализира свободните радикали, като поддържа 
естествената му защита. Спирулина е една от найстарите 
фор ми на живот на пла нетата. 

Състав: Спирулината съдържа многобройни полизахариди, 
лесно усвоими макро и микроелементи, витамини, ненаси
тени мастни киселини и оцветители.  

ПРЕДИМСТВА:
• Повишава общата издръжливост на организма, чрез уве

личаване на броя на клетките, продуциращи антитела;
• Помага за балансиране на кръвните липиди;
• Хлорофил – насърчава здрави движения на червата; 
• Ускорява метаболизма и спира натрупването на мазнини; 
• Има антиалергични свойства  облекчава симптомите на 

сенна хрема;
• Подпомага производството на кръвни клетки в костния 

мозък;
• Благодарение на богатото си съдържание и хранителни 

свойства, тя е идеалната диетична добавка за вегетарианци 
и вегани, възрастни хора, оздравяващи и хора, които имат 
ниско съдържание на протеин в организма си.

* Препоръчителен прием: 
 по 2 капсули 3 пъти на ден, 
 при емайте с чаша вода.



TIENS ЦИНК
ЗА ЗДРАВЕ И СИЛА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН 
Цинкът е основен минерал, който е от съществено зна  чение 
за правилното функциониране на естествената устой чивост 
на организма. Той е необходим за активизира нето на повече 
от 200 различни ензима, включително тези, които участват в 
синтеза на протеини, ДНК и РНК е отговорен за правилното 
делене на клетките. 

Състав:  TIENS Цинк е обогатен с форма на цинков Бисглици
нат. Цинковият Бисглицинат е химична форма на органичен 
цинк, хелатиран (свързан) с две молекули аминокиселина, в 
този случай глицин. 

ПРЕДИМСТВА:
• Допринася за поддържането на красива кожа, коса и 

нокти;
• Подпомага имунната система;
• Допринася за поддържането на здрави кости; 
• Защитава клетките от оксидативния стрес; 
• Поддържа нормалния метаболизъм на витамин А; 
• Има благоприятен ефект върху зрението;
• Допринася за нормалното плодородие и репродукцията;
• Допринася за нормалната когнитивна функция, която 

може да допринесе за нормалната памет и възприятие.

* Препоръчителен прием:  
по 2 - 4 капсули днев но, за 
предпо читане по време или 
след хранене.



TIENS ПОДХРАНВАЩ СУПЕР 
КАЛЦИЙ НА ПРАХ
ЕСТЕСТВЕН И ЛЕСНО УСВОИМ 
Калцият е един от найважните минерали за човешкото 
тя   ло. Той е микроелемент, необходим за развитието на 
кос  тите, зъбите и правилния разтеж. Също така поддържа 
нормалното функциониране на храносмилателните ензими. 
Подхраващият Супер Калций на прах на TIENS, съдържа уни
кален калциев хидроксиапатит, който се извлича от орга
нич ни източници. Неговата уникална, ензимно получена 
формула на Калций на прах, му дава висока абсорбционна 
способност. Калциевият хидроксиапатит съдържа лесно 
усво  ими минерали и други фактори, които естествено се 
съдържат в здравите кости.

Състав: Калций, Фосфор, Витамин D, Витамин А, Витамин С.  

ПРЕДИМСТВА:
• Органичен източник; 
• Лесно се абсорбира; 
• Високо съдържание на калций; 
• Поддържа костите и зъбите – здрави; 
• Подпомага нормалното функциониране на мускулите; 
• Подпомага имунната система; 
• Повишава естествените, защитни сили на организма.

* Препоръчителен прием: 1 саше се изсипва в 120 мл топла 
вода или мляко и се смесва равномерно. Добре е да се прие-
ма веднъж дневно, след или между храненията.



TIENS ВЕЙКАН
КАПСУЛИ ЗА ЖИЗНЕНОСТ И 
ЕНЕРГИЧНОСТ
Студено пресованото масло от Пшеничен зародиш е един от 
найизвестните източници на витамин Е.  В това ценно масло 
ние можем да открием Бетакаротин и Лецитин. Студено пре
со ваното масло от Пшеничен зародиш е основната със  тавка 
на TIENS Капсули за жизненост. Поради високото съдържание 
на витамин Е  антиоксидант, то е поустойчиво на окисляване 
и гранясване в сравнение с другите масла. 

Състав: Лецитинът, наличен в Капсулите за жизненост на 
TIENS е естествена смесица от фосфолипиди. Той може да 
се открие във всяка клетка на човешкото тяло, но предимно 
в клетъчната мембрана, където участва в много важни био
логични процеси. Найвисоките нива на Лецитин могат да 
бъдат открити в мозъка, черния дроб, бъбреците и костния 
мозък, където той участва в метаболизма, функционирането 
на нервната система. 

ПРЕДИМСТВА:
• намалява холестерола в кръвта и риска от сърдечни 

заболявания; 
• поддържа нормална чернодробна функция и нормален 

метаболизъм; 
• богат е на витамин Е и БетаКаротин, който са силни 

антиоксиданти; 
• защитава клетките от оксидативния стрес.  

* Препоръчителен прием: 
 по 1 - 2 капсули дневно, за пред почи тане 
 сутрин и вечер.



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


