СИЛНИЯТ ИМУНИТЕТ
Е В ОСНОВАТА НА
НАШЕТО ЗДРАВЕ

ЗДРАВАТА ИМУННА СИСТЕМА Е
ОТБРАНИТЕЛНАТА ЛИНИЯ, ЗАЩИТАВАЩА
ХОРАТА ОТ БОЛЕСТИ, КОЯТО ПРАВИ
ТЕХНИТЕ ТЕЛА, СПОСОБНИ ДА СЕ БОРЯТ.
99% от всички заболявания са свързани с
имунитета, който когато си болен е извън баланс.
Ако хората искат да бъдат здрави, те трябва да
подобрят имунитета си.
Научните изследвания разкриха фактори, които
влияят на стабилността на имунната система:
•
•
•
•
•

нашият генетичен състав
нашият начин на живот и диета
минерални нива
нашето състояние на ума
състоянието на микробиома на червата ни

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, КОИТО
ВЪЗСТАНОВЯВАТ И ЗАСИЛВАТ ИМУННАТА
НИ СИСТЕМА
TIENS ХРАНИТЕЛЕН СУПЕР КАЛЦИЙ НА ПРАХ
• считан за „магически
минерал“;
• поддържа нормални нива
на метаболизъм и калций
в тялото, като по този
начин пряко влияние върху
имунна система;
• този елемент влияе
на целия организъм и
подхранва отделните
клетки;
• подобрява правилното
функциониране на всички
системи в човешкото тяло;

TIENS СПИРУЛИНА

TIENS КОРДИЦЕПС
• „вълшебна гъба“, носител на
информация за невероятна
способност за оцеляване;
• активирайки запасите
в организма предпазва
белите дробове и
бъбреците;
• има антибактериални и
антивирусни свойства;
• счита се за натурален
антибиотик, според
Китайската медицина;

TIENS ХИТОЗАН

• снабдява клетките на
имунната система с
жизненоважни хранителни
вещества;
• съдържа витамини,
полизахариди, минерали и
е перфектен източник на
храна за човека;
• ако диетата ви е
недостатъчна или
несъвършена, спирулина
може да се използва за
допълването й;

• това е „Кралят на Детокса“,
който премахва вредните
токсини от нашите тела;
• поддържа балансирана
вътрешена среда на
организма;
• може да поправя
клетъчните мембрани, като
по този начин активира
клетките на имунната
система и им помага да се
справят по-добре;
• подобрява имунитета на
човека;

TIENS ЦИНК
• по естествен начин
поддържа ефектите на
Кордицепса;
• активира
храносмилателните ензими,
като по този начин помага
на тялото да получи
по-добро подхранване;
• силен антиоксидант;
• предотвратява вирусни
инфекции като поддържа
лимфната система - ядро
на здравата имунна система;

Докато имунната система отделя време
да се адаптира към разпространението
на вируса, ние можем да й помогнем, чрез
повишаване на имунитета
с хранителни добавки на TIENS.

ЗАЩО НЯКОИ ХОРА СЕ
РАЗБОЛЯВАТ ПО-ЛЕСНО,
ДОКАТО ДРУГИ ОСТАВАТ
НЕПРОНИЦАЕМИ ЗА
ВИРУСНИ И БАКТЕРИАЛНИ
ИНФЕКЦИИ? ИМА САМО ЕДИН
ОТГОВОР - ИМУНИТЕТ.

TIENS България
гр.София, бул.Тодор Александров 28, ет.3
тел: +359 173 341, +359 884 173 556;
e-mail: ofﬁce@tiens.com;
www.tiens.bg
Facebook: Tiens Bulgaria, Instagram: Tiens Bulgaria

