
Препоръчителна 
дневна доза:
1 шот на ден.

Пийте директно 
след  отваряне или 
разтворен във вода, 
според личните 
предпочитания.

дневна доза:
1 шот на ден.

Пийте директно 
след  отваряне или 
разтворен във вода, 
според личните 
предпочитания.предпочитания.

TIENS има решение
за ефективна подкрепа

на вашия имунитет!

CitriSlim® е концентрирана,
плодова смес от: 
• неузрял портокал -понкан
• червено-бял грейпфрут
• помело
• лимон и ябълка.

Тайната на младия Понкан
Unripe Ponkan е със съдържание 170 пъти (!) 
по-високо от флавоноид, нобилетин и 
хесперидин, в сравнение със зрелия плод. 
Младият Понкан има ~ 3 пъти по-висока 
антиоксидантна сила от зрелите плодове и е 2 
~ 4 пъти по-голям от другите плодове. 

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

e-mail: offi ce@tiens.bg; www.tiens.bg 
Facebook: Тиенс България / Tiens Bulgaria

Instagram: Tiens Bulgaria

TIENS 
VIGOR SHOT

За повече информация: 

Подсили и поддържай 
имунитета си 
ефективно!!!

ХЕСПЕРИДИН, МОЩЕН
ЦИТРУСОВ БИОФЛАВОНОИД

ОТ ПОНКАН ИМА
ПОТЕНЦИАЛ ДА СЕ БОРИ СРЕЩУ

ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ. 

#vigorshot
LIPO VIT C® - ЛИПОЗОМНА
ТЕХНОЛОГИЯ, ПОМАГА
ТРАНСПОРТИРАЙКИ ВИТАМИН С 
ПРЕЗ ЧРЕВНАТА ВИ МЕМБРАНА
ЗА ПО-ВИСОКА БИОЛОГИЧНА 
НАЛИЧНОСТ.

Lipo 
Vit C® 

500 мг



Възползвай се от максимум 
предимства, които ти дава 
Tiens Vigor Shot 

Хесперидин

ВИСОКА АБСОРБЦИЯ И 
ПРАКТИЧНОСТ

• Хесперидинът е главно флавоноиден 
гликозид, който се намира в цитрусовите 
плодове. При консумация, хесперидин се 
разгражда от чревните бактерии в дебелото 
черво.

• Хесперидин, основен флавоноид в 
цитрусовите плодове пилинг, подпомага 
имунния отговор от потискащи 
възпалителните цитокини.

• Последните проучвания сочат, че 
хесперидин, свързване на основните 
рецептори на SARSCoV-2 вирус, може да 
действа като превенция срещу COVID-19.

• Lipo Vit C® - липозомната технология помага 
транспортирайки витамин С през червата си и 
през мембрана за по-висока бионаличност.

• Количеството липозомен витамин С в един TIENS 
Vigor Shot е 500 mg, еквивалент на 10 пресни 
лимона.

• Double Nutri ™ перфектно комбинира двуфазни 
хранителни вещества и ги превръща във висша 
абсорбция, мощна плодова напитка.

поддържа нормалното функциониране на 
нервната система;

допринася за намаляване на умората и 
изтощението;

увеличава усвояването на желязо;

допринася за нормалното образуване на 
колаген;

предпазва клетките от увреждането на 
свободните радикали;

насърчава метаболизма;

поддържа възстановяването на мускулите и 
намалява болезнеността след упражнения

Витамините С помага да се освободи 
енергията от храната и поддържа 
естествения имунен оттговор на организма.


