
• 20 годишно развитие

• Избрана от над 40 милиона семейства по целия свят

• Собствени представителни офиси в над 190 страни

• Собствен международен здравно-индустриален парк и болничен център

• Собствен производствен и логистичен център

• Представителен член на Световния кризисен щаб за опазване на човешкото 

здраве

• Една от 500-те най-големи компании в света

• Топ 10 на международните предприятия за продукти за грижа за здравето в Китай

TIENS ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
5 000 годишната китайска медицина съчетана с 

най-модерните биотехнологии



ПРОДУКТИ ЗА ОЧИСТВАНЕ

АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ 

Цена: 21,70 * лв. / 27,00 ** лв.

Опаковка: 100 капсули по 150 мг = 15 г

Основни съставки:  Хитозан, извлечен от черупките на морски раци

Предимства:

• „Магнит за мазнините”, предотвратяващ абсорбирането им

• Помага за контрол на теглото

• Помага за намаляване холестерола, липидите и кръвното налягане

• Ускорява изхождането и намалява риска от запек

• Мощен антиоксидант и детоксикатор

• Поддържа нормалните стомашно-чревни функции

• Подпомага функциите на черния дроб

• Има антибактериално и заздравяващо действие – при вътрешни и външни рани                       Цена: 38,75 * лв. / 48,00 ** лв.

Опаковка: 30 капсули по 668.05 мг = 20.042 г

Основни съставки:  Екстракт от червени люти чушки, Черен пипер, Сух кофеин, Витамин В3

Предимства:

• Изгаря над 287 калории дневно

• Стимулира окисляването на мазнините и въглехидратите, повишава метаболизма

• Намалява апетита и помага за загубата на килограми

• Източник на енергия, който има стимулиращ ефект и подобрява издръжливостта

• Стимулира стомашната секреция и намалява подуването на корема

• Облекчава болката

• Подобрява циркулацията на кръвта и здравето на сърцето

• Подсилва белите дробове

• Понижава кръвната захар

Опаковка: 40 пакетчета по 1 500 мг =  60 г

Основни съставки: Петолистна гиностема, Лотус, Планински многоцвет, 

Зелен чай, Касия Тора

Предимства:

• Силен антиоксидант, който очиства токсините и тонизира организма
• Помага за понижаване нивото на холестерола, липидите и триглицеридите
• Нормализира кръвното налягане и телесната температура
• Благоприятства функционирането на далака и стомаха
• Стимулира храносмилането и развитието на полезна чревна флора
• Укрепва имунитета със своето антивирусно и антибактериално действие
• Забавя стареенето и стимулира клетъчната регенерация
• Намалява нервното напрежение при стрес
• Нормализира и балансира функционирането на щитовидната жлеза

ХИТОЗАН 

КАПСИЛАЙТ КАПСУЛИ С ЕКСТРАКТ ОТ ЧЕРВЕН ПИПЕР 

Цена: 60,45 * лв. / 76,00 ** лв.



ДАЙДЖЕСТ ТАБЛЕТКИ ЗА ХРАНОСМИЛАНЕ 

Цена: 41,85 * лв. / 52,00 ** лв.

Цена: 40,30 * лв. / 50,00 ** лв.

РАСТИТЕЛНИ ТАБЛЕТКИ БАНТИНГ 

ИКАН КАПСУЛИ ЗА ВЪТРЕШНА КРАСОТА 

* Цена с карта на ТIENS  /  ** Цена без карта на ТIENS

Опаковка: 150 капсули по 300 мг = 45 г

Основни съставки: Моркови, Петолистна гиностема, Чаени полифеноли, Витамин С

Предимства:

• Източник на витамин А

• Забавя процесите на стареене, защитава кожата и стимулира зарастването на рани

• Помага за извеждане на токсините от организма

• Повишава устойчивостта на организма срещу патогени

• Антиоксидант, който неутрализира вредното действие на свободните радикали

• Активизира обменните процеси в тъканите и органите

• Подобрява здравето на очите и зрението

• Повишава издръжливостта и еластичността на капилярите

• Намалява риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания

• Мощно средство за насищане с кислород на клетъчно ниво Цена: 58,90 * лв. / 74,00 ** лв.

Опаковка: 90 таблетки по 400 мг = 36 г

Основни съставки:  Инулин, Ябълков пектин, Ленено семе, Анасон, 

Бифидобактерии

Предимства:

• Подпомага храносмилателните функции

• Балансира чревната микрофлора и стимулира развитието на 

полезни бактерии в дебелото черво

• Стимулира перисталтиката, облекчава подуването и стомашните 

болки и колики

• Има меко отхрачващо действие при проблеми с дихателните пътища

• Благоприятства работата на сърцето и стимулира функциите на панкреаса

• Притежава антисептично и противовъзпалително действие

Опаковка: 180 таблетки по 400 мг = 72 г

Основни съставки: Кафяви водорасли Фукус, Глог, Копър

Предимства:
• Подпомага здравословната загуба на тегло
• Подобрява обмяната на веществата
• Осигурява много витамини и минерали
• Подобрява състоянието на кожата
• Потиска апетита, има детоксикиращ и очистващ ефект
• Повишава секреторната и двигателната функция на стомашно-чревния тракт
• Стимулира разграждането на мазнините и тяхното усвояване в червата
• Премахва умората и слабостта, често характерни за диетите
• Благоприятства функционирането на щитовидната жлеза, поради 

съдържание на йод от водораслите Фукус
• Помага за намаляване на холестерола и мастните натрупвания по стените на 

кръвоносните съдове



Опаковка: 60 капсули по 350 мг = 21 г

Основни съставки: Екстракт от гроздови семки, Витамини

Предимства:

• Забавя стареенето и действа благотворно на кожата

• Укрепва имунитета

• Има висока антиокислителна способност

• Помага за понижаване на нивото на „лошия“ холестерол и поддържа 

 артериите здрави по естествен път

• Има противовъзпалително и антивирусно действие

• Подобрява остротата на зрението

• Подобрява паметта

• Повишава устойчивостта на организма към стрес     Цена: 88,35 * лв. / 110,00 ** лв.

Опаковка: 30 капсули по 800 мг = 24 г

Основни съставки: Масло от пшеничен зародиш,  Лецитин, Бета-каротин

Предимства:

• Забавя процеса на стареене

• Повишава издръжливостта на организма при физическо натоварване и стрес

• Повишава жизнеността и подобрява паметта

• Подобрява състоянието на кожата, косата и ноктите

• Профилактика на зрението

• Защитава и благоприятства функционирането на черния дроб

• Има силно антиоксидантно действие

• Благоприятства функционирането на половите жлези, хипофизата, 

щитовидната жлеза и надбъбречните жлези

Опаковка: 30 капсули по 623.58 мг = 18.71 г

Основни съставки:  L-карнитин, L-аргинин, Ниацин, Витамин В6 

Предимства:

• Помага за нормалното функциониране на организма и подобрява неговата ефективност

• Поддържа здравословния метаболизъм на тялото, включително и процесите на 

 производство на енергия

• Помага не само за поддържането на подходящото ниво на енергия, но също така и за 

 правилното функциониране на клетките

• Осигурява жизненост и запазва сърцето и сърдечно-съдовата система в добра форма

• Намалява умората и изтощението

• Подкрепя увеличаването на мускулната тъкан

• Ускорява изгарянето на мазнините и предотвратява образуването на нови, при 

 условие, че се изпълняват редовни физически упражнения   

ХОЛИКАН  КАПСУЛИ С ЕКСТРАКТ ОТ ГРОЗДОВИ СЕМКИ 

ВЕЙКАН КАПСУЛИ ЗА ЖИЗНЕНОСТ 

LКАРНИТИН 

Цена: 31,00 * лв. / 39,00 ** лв.

Цена: 46,50 * лв. / 58,00 ** лв.



* Цена с карта на ТIENS  /  ** Цена без карта на ТIENS

ПРОДУКТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Опаковка: 100 капсули по 500 мг = 50 г

Основни съставки: Кордицепс на прах

Предимства:

• Благоприятства функционирането на дихателната и пикочо-половата система

• Мощен имуномодулатор и антиоксидант

• Действа като естествен антибиотик и предотвратява бактериални инфекции

• Има силно изразени противовъзпалителни свойства

• Оптимизира функциите на черния дроб и действа като мощен детоксикатор

• Повлиява благоприятно състояния като стрес и депресия

• Повишава жизнеността и издръжливостта

• Подпомага половата функция и повишава сексуалната издръжливост

 Опаковка: 60 капсули по 549 мг = 32.94 г

Основни съставки: Екстракт от бял боб, Сух кофеин, Витамин С

Предимства:

• Блокира преобразуването на въглехидратите в захари

• Подпомага намаляването на гликемичния индекс на 

 богатите на скорбяла храни

• Няма загуба на чиста мускулна маса

• Понася се добре от организма

• Стимулира панкреаса      

Опаковка: 100 капсули по 250 мг =  25 г

Основни съставки:  Спирулина 

Предимства:

• Високо съдържание на протеини, гама линоленова киселина, мултивитамини и минерали

• Възстановява имунната система

• Мощен антиоксидант, който възпрепятства задържането на токсични вещества и 

 засилва радиационната устойчивост на организма

• Увеличава снабдяването с кислород и помага при изтощение

• Контролира апетита, благоприятства функциите и киселинността на стомаха

• Стимулира кръвообразуването и регенерацията на чернодробните клетки

• Подобрява състоянието на кожата

• Има антиревматичен, противоалергичен и противовъзпалителен ефект

КАРБ БЛОКЕР КАПСУЛИ С ЕКСТРАКТ ОТ БЯЛ БОБ

Цена: 48,05 * лв. / 60,00 ** лв.

КОРДИЦЕПС 

Цена: 62,00 * лв. / 78,00 ** лв.

СПИРУЛИНА 

Цена: 34,10 * лв. / 43,00 ** лв.



Опаковка: 6 пакетчета по 10 мл = 60 мл

Основни съставки: Фруктоолигозахариди

Предимства:

• Очиства чревния тракт, предотвратява и облекчава запека

• Възстановява равновесието на чревната флора

• Поддържа в добро състояние стомашно-чревния тракт и подобрява 

 храносмилането

• Укрепва имунната система

• Подобрява усвояването на калций и магнезий

• Помага за понижаване на холестерола като намалява усвояването на мазнините

• Поддържа кожата здрава, поради детоксикиращото си действие

• Контролира апетита и подпомага отслабването

• Премахва чувството на слабост и умора

Опаковка: 10 ампули по 20 мл = 200 мл

Основни съставки: Китайски фурми  „Златна коприна”,  отглеждани в 

провинция Хебей, Китай

Предимства:

• Напълно „зелена“ и здравословна храна

• Засилва имунната система и образуването на антитела

• Подхранва и пречиства кръвта, ускорява кръвообращението

• Подпомага функционирането на черния дроб и намалява 

 окислителния стрес в него

• Успокоява нервите, подобрява съня и работата на мозъка

• Улеснява храносмилането

• Помага за подмладяване на клетките

• Намалява умората, зарежда с енергия и увеличава издръжливостта

• Благоприятства функциите на далака и умножението на клетките му

• Антиоксидантно, противотуморно и имуностимулиращо действие

Опаковка: 60 капсули по 370 мг = 22.20 г

Основни съставки:  Соеви изофлавони, Витамин С, Витамин Е 

Предимства:

• Помага за регулиране на месечния цикъл и нивото на естрогени

• Облекчава симптомите на менопаузата

• Предпазва от остеопороза

• Възстановява женския организъм

• Благоприятства функционирането и жизнеността на мозъка

• Силен антиоксидант

КИТАЙСКИ ФУРМИ ТЕЧНОСТ ЗА ПИЕНЕ

Цена: 69,75 * лв. / 87,00 ** лв.

СИРОП FOS 

КАН ЛИ КАПСУЛИ ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА 

Цена: 48,05 * лв. / 60,00 ** лв.

Цена: 12,40 * лв. / 16,00 ** лв.



* Цена с карта на ТИЕНС  /  ** Цена без карта на ТИЕНС 

Опаковка: 30 пакетчета по 1500 мг = 60 г

Основни съставки:  Лайка, Мента, Анасон

Предимства:

Чаят за храносмилане на TIENS е перфектната комбинация от три растения, 

считани за едни от най-ароматните и полезни растения, с които разполагаме. 

Историята показва, че традиционно съставките се използват и до днес, 

главно за подпомагане при храносмилателни проблеми, за успокояване на 

нарушеното храносмилане, гадене и спазми. Те също така имат положителен 

ефект при дихателните проблеми и дори главоболие. Холеретичният (увеличаващ образуването на жлъчен сок) и подобряващ 

храносмилането ефект на тези растения, стимулира черния дроб и подпомага храносмилателните процеси. Те могат също да 

помогнат за намаляване на морска болест, чийто симптоми се влошават от неефективните храносмилателни процеси, например 

след тежка храна.Чаят за храносмилане на TIENS има газогонно действие, помага за стимулиране на храносмилането, помага за 

намаляване на газовете и е отличен източник на антиоксиданти!

Опаковка:  30 пакетчета по 1500 мг = 45 г

Основни съставки:  Зелен чай, Женшен

Предимства:
Зеленият чай се смята, че действа директно на енергийния 
баланс на нашите клетки, увеличавайки нивата ни на 
биологична енергия (AMP), осигуряващ тонизиране и ефект 
против умора. Коренът от женшен често се използва като 
общ тоник или “адаптоген”, който е метаболитен регулатор, 
увеличаващ способността на организма да се адаптира към 
факторите на околната среда. Смята се, че помага да увеличим общата устойчивост на стрес и инфекция и за подобряване на 
физическото и психическо състояние. Чаят от зелен женшен на TIENS е формулиран да помогне за повишаване на концентрацията, 
оказва помощ на нашите тела по време на физическа слабост и изтощение и спомага за бързо възстановяване след боледуване. 
Той е фантастична комбинация от две от най-ценените растения, използвани в продължение на хиляди години, не само в 

настойки, но и за спомагане за подобряване на общото здравословно състояние.

МАСЛО ОТ ЧЕСЪН

Цена: 46,50 * лв. / 58,00 ** лв.

ЧАЙ ЗА ХРАНОСМИЛАНЕ 

Цена: 17,05 * лв. /21,00 ** лв.

ЗЕЛЕН ЧАЙ С ЖЕНШЕН 

Цена: 20,15 * лв. / 25,00 ** лв.

Опаковка: 60 капсули по 778.50 мг =  46.71 г

Основни съставки:  Масло от чесън

Предимства:
• Силен антибактериален и антиоксидантен агент
• Естествена подкрепа за намаляване на кръвното налягане и превенция 
 на сърдечно-съдови заболявания
• Подпомага намаляването на нивото на холестерола, триглицеридите 
 и кръвната захар
• Подобрява храносмилането и обновява чревната флора
• Допринася за здравето на кожата и косата
• Намалява риска от простудни заболявания, благодарение на антивирусните 
 си свойства
• Защитава и възстановява чернодробните клетки и имунната система



ПРОДУКТИ ЗА УКРЕПВАНЕ

Опаковка: 30 пакетчета по 1500 мг =  45 г

Основни съставки:  Горчив портокал,  Маточина,  Лимонена трева

Предимства:

Антистрес чаят на TIENS е естествена комбинация от внимателно подбрани, 

често използвани билки. Той най-често се използва за постигане на комфорт при 

страдащите от нервност, раздразнителност, стрес или проблеми със съня. Известно 

е също така чаят помага и при стомашни проблеми причинени от нервност. Листата 

от Лимонена трева придават на чая чудесен вкус и в същото време, съдържащите 

се в него етерични масла и флавоноиди помагат за стимулиране на апетита и имат 

антисептично и спазмолитично действие. Чаят Антистрес на TIENS предлага леко 

успокояване, храносмилателни и газогонни ползи.

АНТИСТРЕС ЧАЙ 

Цена: 20,15 * лв. / 25,00 ** лв.

Опаковка: 60 капсули по 270 мг = 16.20 г

Основни съставки: Яйчен протеин на прах, Цинков лактат

Предимства:

• Подобрява зрението и предотвратява заболявания на очите

• Поддържа здравето на кожата при дерматити, акне и други кожни заболявания

• Подпомага функционирането на половите жлези

• Увеличава половата активност, производството, подвижността и качеството на 

 сперматозоидите

• Нормализира мастната обмяна и захарния баланс в кръвта

• Подпомага процесите на растеж

• Укрепва имунната система, стимулира усвояването на витамини и синтеза на 

нуклеинови киселини и протеини

ЦИНК 

Цена: 13,95 * лв. / 17,00 ** лв.

Опаковка: 30 пакетчета по 1500 мг =  45 г

Основни съставки:  Хвощ

Предимства:

Хвощът е многогодишно тревисто растение, което се среща често в Европа, 

Северна Африка, Южна Азия и Америка. Хвощът (Equisetum arvense L.) е с

 високо съдържание на силициев диоксид (5-8%), който подпомага реминера -

лизацията и тонизиращите свойства в съединителната тъкан, като подобрява 

плътността и еластичността на спомагателните и покривните тъкани. 

Неговите стягащи свойства се дължат на съдържащите се в него танини, а действието му срещу свободните радикали - на богатото 

съдържание на флавоноиди. Екстрактите от гликол и хвощ допринасят за подмладяване на кожната тъкан, което обяснява и 

превантивното действие, което оказва растението върху образуването на целулит. 

ЧАЙ ЗА КОСА, КОЖА И НОКТИ 

Цена: 18,60 * лв. /23,00 ** лв.



СЕРИЯ ПОДХРАНВАЩ СУПЕР КАЛЦИЙ
Задължение на всеки човек през целия му живот! Известен като „крал на макроелементите“, Калцият е на първо място по 
съдържание в човешкото тяло. Той се намира в костите и кръвта като количеството му в човешкото тяло достига до 1.5 - 2% 
от теглото. Калцият е един от най-важните крайно необходими минерали. Подхранващият Супер калций на прах е ПЪРВИЯТ 
ПРОДУКТ на корпорация TIENS. Той е отличен с множество награди. С гордост отбелязваме двете награди, присъдени му от Втория 
Симпозиум по калциев метаболизъм в Китай – „Продукт за здраве” и „Принос за човешкото здраве”, както и Голямата награда на 
Специалната комисия на Китайската асоциация за подобряване на храненето и развитието при жените и децата, присъдена му на 
Третия Симпозиум по калциев метаболизъм в Китай през ноември 2003 г. Продуктът е признат за най-до брата калциева добавка 
сред стотици калциеви продукти и като такъв е препоръчан на цялото население по света.

ОСНОВНИ ОСОБЕНОСТИ НА СЕРИЯТА СА:
• Само естествени съставки: високо съдържание на ензимолитичен прах от костен калций, протеини, аминокиселини, минерали, 

витамини и други, ниско съдържание на мазнини
• Хранителна добавка, произведена чрез използване на патентована биотехнология
• Ензимолитичен прах от костен калций с високо калциево съдържание
• Аминокиселини и калциеви хелати с висока бионаличност и балансирано съотно шение на калций и фосфор 2:1, в съответствие с 

международните стандарти
• Висока усвояемост: 95%, дължаща се на химическата формула на калция, който се съдържа в продукта
• Силен регулаторен ефект върху жизненоважни функции

Опаковка: 10 пакетчета по 10 000 мг = 100 г

Основни съставки: Ензимолитичен костен калций на прах, 

Изомалтоолигозахариди, Мултивитамини
Предимства:
• Комфорт и подвижност за ставите
• Помага за укрепване на зъбите и костите, предпазва от остеопороза
• Подобрява изхвърлянето на токсини
• Антиоксидант
• Нормализира менструалния цикъл и намалява негативните ефекти 

от менопаузата
• Стимулира размножаването на бифидобактериите в чревния тракт, 

под помагайки нормалното му функциониране
• Чудесна добавка за възрастни, а също и за подпомагане възстано-

вява нето на организма и засилване на имунитета

Опаковка: 10 пакетчета по 10 000 мг = 100 г

Основни съставки:  Ензимолитичен костен калций на прах, Прах от тиква, 

Мултивитамини Изомалтоолигозахариди 

Предимства:

• Осигурява дневния прием на калций за възрастен

• Помага за понижаване нивото на кръвната захар

• Подпомага функционирането на панкреаса

• Има антиоксидантно действие, повишава имунитета

• Намалява риска от усложнения, свързани с диабета и забавя 

 развитието на съществуващия

• Стимулира размножаването на бифидобактериите в чревния тракт, 

 подпомагайки нормалното му функциониране

* Цена с карта на ТИЕНС  /  ** Цена без карта на ТИЕНС 

СУПЕР КАЛЦИЙ НА ПРАХ ЗА ПОДХРАНВАНЕ 

Цена: 32,55 * лв. / 41,00 ** лв.

СУПЕР КАЛЦИЙ НА ПРАХ ЗА ДИАБЕТИЦИ 

Цена: 49,60 * лв. / 62,00 ** лв.



Опаковка: 60 капсули по 785 мг = 47.1 г

Основни съставки:  Масло от вечерна иглика (65%),  Витамин E 

Предимства:

• Облекчава симптомите на предменструален синдром 

 и менопауза

• Нормализира хормоналния баланс

• Редуцира кожните проблеми

• Намалява риска от сърдечно-съдови болести

• Премахва болки в гърдите

• Допълващо средство при лечението на диабет

• Подобрява състоянието на костите

Опаковка: 18 капсули по 400 мг  = 7.2 г

Основни съставки:  Ензимолитичен костен калций на прах, Лецитин, 

Таурин, Фолиева киселина

Предимства:

• Подпомага мозъчната дейност

• Засилва умствените способности

• Подпомага предаването на нервните импулси

• Подобрява капацитета на паметта и благоприятства 

функционирането на мозъка

• Забавя дегенеративни заболявания на нервната система

• Забавя стареенето

• Подобрява жизнеността

Опаковка: 10 пакетчета по 10 000 мг = 100 г

Основни съставки: Ензимолитичен костен калций на прах, 

Изомалтоолигозахариди, Мултивитамини и минерали

Предимства:

• Подпомага развитието на здрави кости и зъби

• Подобрява мозъчната функция и жизненост, действа благоприятно 

 на централната нервна система, мозъка и паметта

• Подобрява храносмилателните функции

• Подпомага развитието на мускулите и благоприятства за нормалния 

растеж и тегло

• Укрепва имунната система

• Подобрява остротата на зрението

СУПЕР КАЛЦИЙ НА ПРАХ ЗА ДЕЦА 

Цена: 35,65 * лв. / 45,00 ** лв.

КАПСУЛИ СУПЕР КАЛЦИЙ С ЛЕЦИТИН

Цена: 13,95 * лв. / 17,00 ** лв.

МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА 

Цена: 46,50 * лв. / 58,00 ** лв.



Опаковка: 60 таблетки по 400 мг = 24 г

Основни съставки:  Ешолция, Глог, Пасифлора, Цветен прашец 

Предимства:

• Притежава меко приспивателно действие без да 

предизвиква зависимост

• Благоприятен ефект върху сърцето и кръвното налягане

• Ефикасен е при нощно напикаване при децата

• Успокояващо средство при хора със зависимости

• Намалява мигренозното главоболие

• Естествено успокоително средство за симпатиковата и 

централната нервна система

• Подобрява функциите на мозъка, премахва напрежението 

и стреса

Опаковка: 60 таблетки по 400 мг = 24 г

Основни съставки: Прополис, Витамин С, Камшиче

Предимства:

• Антиоксидант

• Укрепва и стимулира имунната система

• Антибактериално и противовъзпалително действие 

срещу широк спектър микроорганизми

• Облекчава симптомите на простуда и грип

• Помага заздравяването на рани и язви

• Облекчава стомашно-чревните проблеми

* Цена с карта на ТIENS  /  ** Цена без карта на ТIENS

МАКА 

Цена: 69,75 * лв. / 87,00 ** лв.

ПРОПОЛИС 

Цена: 34,10 * лв. / 43,00 ** лв.

НАТУРАЛНО ПРИСПИВАТЕЛНО 

Цена: 32,55 * лв. / 41,00 ** лв.

Опаковка: 60 таблетки по 350 мг = 21 г
Основни съставки: Мака, Зеленчукова целулоза
Предимства:
• Натурален продукт, който повишава тонуса, енергичността и
 издръжливостта
• Способства за овладяване на стреса и преодоляване на 

депресията
• Благоприятства добрата спортна форма
• Тоник за хормоналната система – стимулира жлезите с 

вътрешна секреция
• Повишава либидото и потентността – увеличава количеството 

и качеството на семенната течност
• Бори се срещу симптомите на менопауза, ПМС и регулира 

менструалния цикъл
• Засилва имунната система и стимулира образуването на 

червени кръвни клетки



ВИЖЪН

Цена: 54,25 * лв. / 68,00 ** лв.
ФЛЕКСИ

Цена:  77,50 * лв. / 97,00 ** лв.

Цена: 31,00 * лв. / 39,00 ** лв.

ФИЗИ

Опаковка: 30 таблетки

Основни съставки: Екстракт от Годжи Бери, Екстракт от Боровинка, Екстракт от 

Тагетис, Зексантин, Витамин Е, Бетакаротин, Цинк

Предимства:

• Защитава зрението

• Намалява умората на очите

• Поддържа нормално зрение

• Подобрява зрението

• Премахва дискомфорта в очите като зачервяване 

 и сухота

• Профилактика на свързаните с възрастта промени 

 в зрението

Опаковка: 60 таблетки

Основни съставки: Глюкозамин (растителeн), Хондроитин, Екстракт 

от Агарик Блазей, Куркума, Екстракт от Дяволски нокът,  Хиалуронова 

киселина

Предимства:

• Гъвкави и здрави стави

• Помага за поддържане на активен начин на живот във

 всяка възраст

• Помага за възвръщане гъвкавостта на ставите

• Защитава и смазва хрущялната тъкан в ставите

• Отстранява дискомфорта в ставите, свързан с възрастта или работата

• Осигурява противовъзпалително действие за ставите

• Подобрява жизнеността

Опаковка: 14 таблетки

Основни съставки:  Магнезиев карбонат, Екстракт от червено Цвекло, Екстракт 

от сладък Босилек 

Предимства:

• Намалява умората

• Дава енергия

• Поддържа нервната система

• Допринася за нормалното функциониране на мускулите

• Поддържа здрави костите и зъбите

• Нормализира и балансира метаболизма

• Подпомага доброто състояние на сърдечно-съдовата 

 система



СЕРИЯ КОЗМЕТИКА APROTIE CIRCE

Думата Circe идва от италиански и означава ОЧАРОВАТЕЛНА ЖЕНА. Продуктите са специално разработени, за да направят така, 
че всички жени да изглеждат очарователни.

Опаковка: 20 мл

Основни съставки: Микрокапсулиран Астаксантин и Ретинол, 

Епидермални фактори за растеж, Рафинирано масло от чаени 

полифеноли

Предимства:

• Възстановява кожата

• Премахва появата на фини линии и бръчки

• Подобрява еластичността на кожата

• Увеличава хидратацията и прави кожата плътна и еластична

• Защитава от увреждане, причинено от слънчевите лъчи

• Кожата е мека като коприна само след 2 седмици

APROTIE CIRCE ИЗГЛАЖДАЩ ИНТЕНЗИВЕН СЕРУМ 

APROTIE CIRCE Изглаждащ интензивен серум съдържа Витамин А -добре познат и много ефективен, но много нестабилен витамин 

на красотата. За да го накара да работи ефективно върху кожата, TIENS използва технология микрокапсулиране, което позволява 

пренасянето на нестабилния витамин А до вътрешните слоеве на кожата.

Една капка, нанесена върху фините линии прави кожата по-плътна и еластична. След две седмици употреба кожата ви е 

по-еластична и гладка като коприна.
Цена:  124,00 * лв. / 155,00 ** лв.

Опаковка: 30 г

Основни съставки: Ръжена плацента, Фактори за клетъчен 

растеж, Цариградко грозде и арбутин

Етерични масла – от чаено дърво, арган, жожоба, роза, 

жасмин и портокал

Предимства:

• Премахва фините линии и бръчките

• Премахва пигментацията на кожата

• Подобрява контура на лицето

• Стяга кожата

• Придава по-младежки вид

APROTIE CIRCE ЛИФТИНГ КРЕМ ЗА ЛИЦЕ

APROTIE CIRCE Лифтинг крем за лице е високоефективен крем против стареене, предназначен да отговори на проблемите на 

кожата, свързани с възрастта. Той подобрява способностите за регенерация на клетките на кожата, даващи сияйна, блестяща, 

гладка и стегната кожа. Съживените клетки във вътрешността правят кожата ви красива.

Кремът подобрява контура на лицето, стяга кожата и й придава по-младежки вид.
Цена:  139,50 * лв. / 174,00 ** лв.

* Цена с карта на ТIENS  /  ** Цена без карта на ТIENS



ПРОДУКТИ ЗА ДОМА

Мултифункционалният почистващ препарат DiCHO е концентриран почистващ продукт, премахващ замърся-

ванията и петната от всички миещи се повърхности включително подове, стени, керамични плочки, стъклени 

повърхности, пластмаса, автомобилите отвътре и отвън, дрехи и други изделия от бита.

Концентрираната формула осигурява повече почистване за бутилка, оставяйки след себе си свеж чист аромат. 

Премахва петната без вредни остатъчни вещества. Съдържа деривати на кокосовото масло, които са нежни 

към ръцете и повърхностите. Ключова съставка в Мултифункционалния почистващ препарат DiCHO е алкил  

полиглюкозиди (APG). Това са ново поколение екологично чисти вещества, почистващи повърхности. Те не 

дразнят, не са токсични, те са антибактериални и високо производителни съединения. APG са с растителен 

произход и 100% натурални и биоразгадими.   

Препаратът за пране на бельо DiCHO е специално разработен да почиства петна и да предотвратява растежа на 

бактерии. Меката формула е подходяща както за пране на ръка, така и за употреба в перална машина. Тя се грижи 

за деликатните цветни и бели материи, вашите ръце и осигурява нежна грижа за вас и вашето семейство.

• ЕФИКАСЕН - Той съдържа биологични катаболитни ензими, които имат уникален ефект при премахването 

на замърсява ния и петна от пот, кръв и други телесни течности. Тези петна са трудни за премахване, защото 

съдържат протеини. 

• АНТИБАКТЕРИАЛЕН - Препаратът съдържа и силния анибактериален и противогъбичен агент, Иргасан DP300. 

 Той отстранява растежа на бактерии, плесен и дрожди.

• МЕК - Меката формула е нежна към вашата деликатна кожа и тъкани

• ОСИГУРЯВА КОМФОРТ - Меко и ухаещо на свежест бельо  

TIENS DiCHO продукти имат престижното Китайско Лого за Екологично чисти продукти. 

Това означава, че продуктите с такова лого са приятелски настроени към околната среда, не са вредни за човека 

и имат уникални, изключителни качества и характеристики.

� Биоразградими   � Високоефективни

� Безвредни за околната среда  � Натурални съставки

DiCHO ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Този нов преформулиран продукт е с обогатена формула и затова може да се използва не само за миене на 
съдове, но също така и за почистване на плодове и зеленчуци, предлагайки допълнителни ползи за здравето 
на потребителите.
•  НЕ ОСТАВЯ ПЕТНА - Препаратът има силен почистващ ефект, но в същото време добрата разтваряща се 

способност го прави лесен за изплакване, без да оставя петна по съдовете.
• НЕЖЕН И МЕК - Мощната почистваща формула е безпощадна към мазнините и мръсотията, но нежна към 

кожата и безвредна за околната среда. Препарата за миене на съдове DiCHO е мек, а формулата съдържа 
деривати на кокосовото масло, които успокояват и овлажняват кожата. 

• ОСВЕЖАВАЩ ЦИТРУСОВ АРОМАТ - Уникалният екстракт от джинджифил в препарата за съдове DiCHO, премах-
ва миризмите останали по съдовете. Той е нежен и има освежаващ цитрусов аромат. 

 1 л = 6 л
• ИКОНОМИЧНА КОНЦЕНТРИРАНА ФОРМУЛА - Концентрираната формула на препарата за съдове DiCHO се 

разрежда с вода в съотношение 1:5. Всеки литър DICHO е еквивалентен на 12 бутилки от 500 мл готов за 
употреба препарат. 

DiCHO ПРЕПАРАТ ЗА ПРАНЕ НА БЕЛЬО

Цена: 17,05 * лв. / 21,00 ** лв.

DiCHO МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ

Цена: 18,60 * лв. / 23,00 ** лв.

 Цена: 15,50 * лв. / 19,00 ** лв.



Той е мощен природен окислител и убива бактериите, вирусите и микроорганизмите чрез окисляване, което разрушава 

мембранната им обвивка. Разтворен във вода, озонът е дори по-мощен. Обработените с озон вода, хранителни продукти и 

кухненски прибори са идеално почистени от вредни организми. Озонът е с по-силно антибактериално действие от всички останали 

дезинфектанти. Озонаторът на TIENS e високотехнологичен продукт с уникална формула и разнообразни приложения в модерния 

дом и офис.

Предимства:

• Разгражда пестицидите в плодовете и зеленчуците

• Разгражда хормоните в месото, рибата и морските храни

• Убива бактериите и запазва храната по-дълго свежа

• Дезинфекцира прибори за хранене, биберони, кърпи, дрехи, аквариуми и други

• Укрепва организма, грижи се за здравето и кожата

• Пречиства въздуха, премахва неприятните миризми в стаята, хладилника, гардероба, 

 шкафа, от домашните любимци                     Цена: 465,00 * лв. / 581,00 ** лв.

Апаратът за регулиране на биоенергии на ТIENS е продукт на съвременните напреднали технологии, разработен въз основа 
на модерната биологична меди цина и учението за меридианите на традиционната Китайска медицина. Ядрото на неговата 
технология е високо технологичният затворен кръг от бионик чипове (VIC) във вътрешността на устройството, които намаляват 
най-ефективно загубата на отрицателни заряди, а те имат множество функции – предотвратяват различни общи заболявания, 
подпомагат здравословното състояние на тялото, подобряват имунитета.

Уред за акупунктура джобен формат, е разработен въз основа на древната китайска акупунктурна терапия, терапията с 

електри чески импулси и магнитната терапия в помощ на страдащите от високо кръвно налягане, възпаления, болки, проблеми 

с циркулацията и други. При убождане на акупунктурните точки и прилагане на електрически импулс с определена сила, уредът 

прочиства и активира меридианите и колатералите и ускорява микроциркулацията в тялото. Този уред е наречен и „Зелена 

терапия”. След 10 години проучвания и клинично 

използване той доказа обща ефективност от 98,4% и е признат, високо 

ценен и препоръчван от привържениците на акупунктурата в цял свят.

Предимства

• Облекчава дискомфорта, причинен от лоша циркулация

• Помага за възстановяване на хармонията, облекчавайки редица 

 здравословни проблеми

• Подобрява общото здравословно състояние на организма

* Цена с карта на ТIENS  /  ** Цена без карта на ТIENS 

УРЕДИ

ОЗОНАТОР 

АПАРАТ ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И БИОЛОГИЧНИТЕ БИОЕНЕРГИИ

Предимства:
• Помага за регулиране на кръвното налягане
• Допринася за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания
• Облекчава дискомфорта, причинен от проблеми с циркулацията
• Облекчава главоболие и други болки в тялото
• Намалява вредността от радиация
• Подобрява оросяването на мозъка и избистря ума
• Подмладява и разкрасява
• Помага за предотвратяване на косопада и посивяването на косата

УРЕД ЗА АКУПУНКТУРА ТУМБАО

Цена: 128,65 * лв. / 161,00 ** лв.

Цена: 186,00 * лв. / 233,00 ** лв.



ЛИЧНА ГРИЖА
ЗДРАВИ ЗЪБИ, ХУБАВ ЖИВОТ
Серията „Грижа за зъбите” на TIENS е ваш приятел за цял живот. Тя прави зъбите здрави и бели, освежава дъха и Ви дарява със 
сияеща и ослепителна усмивка. 
Знаете ли, че има “Ден на зъбите”? 20 септември 
Правилното миене на зъбите, препоръчвано от стоматолозите, е „три по три” – 3 минути след хранене, 3 пъти на ден, по 3 минути. 

Кариесите са най-често срещаното заболяване на зъбите при децата, 70% от които се появяват най-често към 4 до 6-годишна 
възраст. Зъбният кариес е често срещано заболяване в устната кухина, причинявано от бактериална инфекция. Неговият основен 

причинител са стрептококите. 

ПАСТА ЗА ЗЪБИ „УСМИХНИ СЕ” ЗА ДЕЦА 

Аромат: Ягода 

Основни съставки: IgY

Опаковка: 60 г. за деца над 3 год.

Особености: 
• С уникална и високо ефикасна съставка против кариес – IgY
• Без флуорид, с високотехнологична и безопасна формула, е специално 
 създадена за деца
• С плодов вкус и красив червено-бял цвят - децата ще се влюбят в нея
IgY - имуноглобулин от клас Y е активна белтъчина, извличана от жълтъка на кокоши яйца. Имуноглобулин Y има анти-
бактериално действие и стимулира имунната система на организма. Клиничните изследвания установиха, че под въздействието 
на IgY, стрептококите  - основния причинител на зъбен кариес, губят способността си да разяждат зъбите, без да засяга останалите 
бактерии в устната кухина. По този начин  IgY  дава отлични резултати в борбата със зъбния кариес, сравними с тези на натриевия 

флуорид, чието прекомерно натрупване  е токсично и има странични ефекти.                                              Цена: 7,75* лв. / 10,00** лв.

Ключов момент  при възрастните е предотвратяването на пародонтита, от който страдат над 80%.  Пародон ти тът е основната 
причина за загуба на зъби при възрастните, както и основното заболяване на устната кухи на, вредящо на зъбите и цялото тяло.  

Най-масовото заболяване е кариесът. Всеки човек има средно поне 2 зъбни кариеса.  

ПАСТА ЗА ЗЪБИ „УСМИХНИ СЕ”  ЗА ВЪЗРАСТНИ 

Пеонолът има силно антибактериално действие върху множество бактерии в устната кухина. Той стимулира кръво браще нието 
и премахва застоя на кръвта, има антибактериално, противовъзпалително и антиалергично действие. Кли нич ните изследвания 
показаха, че пастата за зъби с пеонол има забележим ефект при пародонтит и свръхчувствителност на зъбите. 
Стронциевият карбонат, добавен в пастата за зъби,  успокоява нервните окончания в зъбите и подобрява кръвообращението на 
венците. Ефектът на стронция се изразява в укрепване на твърдите тъкани на зъбите и намаляване на чувствителността им към 

дразнители.  Освен това стронцият ускорява образуването на вторичен дентин, с което успокоява болката.

        Цена: 17,05* лв. / 21,00** лв.

Аромат: Градинска мента

Основни съставки: Орлови нокти,  Цвят от дива хризантема

Опаковка: 135 г

Екстрактът от Орлови нокти, наричани още лоницера, и Дивата хризантема

имат силно антибактериално и антивирусно действие - потискат развитието на стафилококи и стрептококи,  бактерии шигела, на 

вирусите и бактериите причиняващи тиф, менингит, пневмония, ешерихия коли и други. Те имат силно противовъзпалително и 

успокояващо действие, които облекчават инфекциите и засилват имунитета.  Действат като антиоксидант.                                        

                                       Цена: 17,05* лв. / 21,00** лв.

Аромат: Свеж ментов

Основни съставки: Пеонол, Стронциев карбонат 

Опаковка: 135 г

ПАСТА ЗА ЗЪБИ „КИТАЙСКИ БИЛКИ“ 



ЗА ДА СТЕ СПОКОЙНА, ЗДРАВА И КРАСИВА!
Изчислено е, че през живота си една жена използва приблизително 15 000 броя дамски превръзки. Проучване на СЗО показва, 

че 80% от жените по целия свят страдат от различни гинекологични проблеми, 63% от които са причинени от използването на 

некачествени дамски превръзки.

Дамските превръзки AIRIZ са революционен патентован продукт, който ви осигурява 8-слойна защита. Те са покрити със слой от 

коприна и памук и имат сърцевина с две ключови съставки по най-съвременна технология, които ви осигуряват двойни грижи и 

двоен комфорт.

Уникалната съставка „активен кислород”

Активният кислород ефективно подобрява въздушната пропускливост на дамската превръзка, ускорява циркулацията на 

кислород и унищожава вредните бактерии.

Важността на отрицателните йони, известни и като „аниони”

Лентичката с отрицателни йони повишава имунитета и антибактериалната устойчивост, премахва неприятните миризми, 

облекчава напрежението и чувството на умора, така че всяка една жена да се чувства комфортно през тези дни.

Патентованата лентичка с аниони в дамските превръзки AIRIZ освобождава до 6100 отрицателни йони на куб. см. Това е 

най-високата концентрация на аниони в дамски превръзки изобщо.

Изключително меки, тънки и удобни, те са идеални за ежедневно поддържане на личната хигиена 
и усещането за чистота.  Благодарение на уникалния здравословен ефект на сърцевината с кислород и 
отрицателни йони, те могат да се използват за поддържане на хигиената по всяко време, особено при 
заболявания като инфекции на пикочните канали и други, при които поддържането на личната хигиена 
е особено важно. 
Дължина  на ежедневните превръзки 155 мм. Пакетът съдържа 30 броя.

Меките дневни памучни дамски превръзки с активен кислород и отрицателни йони осигуряват комфорт 

и чистота през целия ден. Те имат ултра тънък дизайн, абсорбират влагата 3 пъти по-бързо и задържат 

течността във вътрешността на превръзката.

Дължина на дневните превръзки 245 мм. Пакетът съдържа 10 броя.

Меките нощни памучни дамски превръзки с активен кислород и отрицателни йони ви осигуряват 
защита през цялата нощ и здрав сън. Удълженият дизайн и свойствата им за супер абсорбиране на влагата 
и задържане на течността във вътрешността на превръзката, ви дават удобство и предотвратяване на 
изтичането.
Дължина на нощните превръзки 330 мм. Пакетът съдържа 8 броя.

* Цена с карта на ТIENS  /  ** Цена без карта на ТIENS 

ЕЖЕДНЕВНИ ДАМСКИ ПРЕВРЪЗКИ 

Цена: 12,40* лв. / 16,00** лв.

ДНЕВНИ ДАМСКИ ПРЕВРЪЗКИ  

Цена: 7,75* лв. / 10,00** лв.

НОЩНИ  ДАМСКИ ПРЕВРЪЗКИ

Цена: 7,75* лв. / 10,00** лв.

Този удобен и изгоден комплект съдържа 3 опаковки Дневни, 2 опаковки Ежедневни, 

1 опаковка Нощни дамски превръзки.

Животът избуява под действието на отрицателните йони и кислорода!

Цена: 46,50* лв. / 58,00** лв.

КУФАРЧЕ ДАМСКИ ПРЕВРЪЗКИ



ТIENS ЗДРАВОСЛОВЕН МАТРАК

Цена: 1705,00 * лв. / 2131,00 ** лв.

Препоръчва се за: 

• Нуждаещите се от подобряване качеството на съня си

• Хора в състояние на полу-здраве

• Желаещите да подобрят качеството си 

 на живот

Базирайки се на Традиционната китайска медицина 

и теорията за основните и второстепенни енергийни канали,

 Здравословният матрак съдържа енергийни звезди, които високо -

ефективно и едновременно излъчват магнитна енергия, инфрачервена енергия 

и аниони, така че клетките на тялото се магнетизират, зареждат и насищат с кислород. Здравословният матрак TIENS балансира 

биологичното магнитно поле на човешкото тяло, облекчава умората, подобрява съня, подсилва имунитета и подпомага другите 

здравословни функции на тялото.

Здравословният матрак TIENS е изграден от една уникална шест-слойна компактна структура:

Първи слой: Триизмерна жакардова трикотажна материя

Създава усещане за мекота и изглежда приятно, осигурявайки комфорт и без никакво статично електричество за човешкото 

тяло.

Втори слой: Анионен акупунктурен памук

В този слой се използва рядко срещаният и естествен турмалин, който е смлян на прах и обработен с високотехнологични текстилни 

технологии, като същевременно излъчва голямо количество аниони и далечни инфрачервени лъчи.

Трети слой: Енергийни звезди TIENS

Патентованите енергийни звезди TIENS успяват да излъчват непрекъснато магнитно поле, далечни инфрачервени лъчи, аниони и 

други биологични енергийни фактори, дори и без употребата на топлинен източник или търкане с натиск. Този слой на енергийния 

матрак TIENS е обсипан с енергийни звезди, всяка от които излъчва енергия и е свързана с останалите, за да бъде гарантиран 

постоянният и подсилен ефект от тяхното действие. 

Четвърти слой: Обикновен памучен плат

Този слой служи да фиксира здраво слоят, обсипан с енергийни звезди TIENS. 

Пети слой: Бамбуков въглен

Посредством специална технология прахът от бамбуков въглен се разпръсва равномерно в текстилните нишки. По този начин 

той ефективно абсорбира и улавя вредните елементи, витаещи във въздуха, като същевременно премахва миризмите на 

формалдехид, сулфид, метилалкохол, бензин, фенол и други вредни субстанции. 

Шести слой: Раиран памучен плат

Използването на раиран памучен плат като основен слой предотвратява износването и хлъзгането на продукта. Освен това, 

молците не обичат памука и не снасят яйцата си в него, което подсилва дълготрайността на матрака. 



ТIENS ГРИВНИ ТИЕНЕРДЖИ

* Цена с карта на ТIENS  /  ** Цена без карта на ТIENS 

Титаниеви гривни за енергичен и радостен живот

Препоръчват се за хора: 

• Работещи дълги часове, особено седящите на бюро

• Изложени на радиация от компютри и мобилни телефони

• Под стрес

• Чувстващи умора и претовареност

• Не спящи добре и водещи нездравословен начин на живот

• Чувстващи напрежение в мускулите след тренировка

Гривните на TIENS TИ-Енерджи с вграден титан, комбиниран с магнити, имат уникално действие при балансирането на магнитното 

поле, както и при балансирането на положителните и отрицателните йони в човешкото тяло. Те могат много ефективно да облекча-

ват физически дискомфорт, да насърчават кръвообращението и ефективно да защитават от радиацията на околната среда.

Влияние на Титана:

• Регулира биотоковете на човешкото тяло, насърчавайки кръвообращението и физическата издържливост

• Помага за облекчаване на напрежението, мускулната скованост и премахва умората

• Стимулира притока на кръв като осигурява издръжливост и насърчава общото благосъстояние

Влияние на Магнита: 

• Облекчава умората

• Регулира биотоковете и магнитното поле на човешкото тяло

• Намалява производството и влиянието на свободните радикали

Дамски

Магическо бяло 

Цена: 155,00 лв. */ 194,00 лв. **

Ослепително златно 

Цена: 124,00 лв. */ 155,00 лв. **

Мъжки

Кристално черно 

Цена: 124,00 лв. */ 155,00 лв. **

Елегантно черно 

Цена: 108,50 лв. */ 136,00 лв. **



За повече информация се свържете с 

дистрибутора, от който сте получили тази 

брошура.

TIENS България 

България, София 1000, 

бул. Тодор Александров 28

тeл.: 02 483 67 14, 0884 173 356

facebook: ТИЕНС България/ TIENS Bulgaria

email: offi  ce@tiens.bg

www.tiens.bg

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО НА TIENS

* Дозировката на продуктите се определя в зависимост 

от индивидуалните нужди и здравословно състояние.

 Възможна е разлика между дизайна на опаковките 

използвани в брошурата и съществуващи продукти с 

предишни визии на ТIENS, налични до изчерпване на 

количествата.

Препоръчителни Добавки Tiens:*
Антилипиден чай, Хитозан, Капсилайт Капсули с 
Екстракт от Червен Пипер,  Дайджест Таблетки за 
Храносмилане,  Растителни таблетки Бантинг, Икан 
Капсули за Вътрешна красота, Холикан Капсули 
с Екстракт от Гроздови семки,  Вейкан Капсули за 
жизненост, L-карнитин.

Препоръчителни Добавки Tiens:*
Карб Блокер Капсули с Екстракт от Бял боб, Кордицепс, 
Спирулина, Китайски Фурми течност за пиене, Сироп FOS,  
Кан Ли Капсули за здраве и красота, Антистрес чай, Чай 
за Храносмилане, Зелен чай с Женшен.

Препоръчителни Добавки Tiens:*
Чай за Коса, Кожа и Нокти, Масло от чесън, Супер Калций 
на Прах за Подхранване, Супер Калций на Прах за 
Диабетици,  Супер Калций на Прах за Деца, Капсули Супер 
Калций с Лецитин, Цинк на Капсули, Масло от Вечерна 
Иглика, Мака, Прополис, Натурално Приспивателно. 

БАЛАНСИРАНЕ

ПОПЪЛВАНЕ

УКРЕПВАНЕ

Според традиционната китайска грижа за здравето,

балансирането има три компонента:

ОЧИСТВАНЕ, ПОПЪЛВАНЕ И УКРЕПВАНЕ. Това е начин

на живот, който поддържа хомеостазата и се грижи

за оптималното функциониране на органите

и системите с цел поддържане на добро здраве

на тялото и постигане на баланс чрез очистване,

попълване и укрепване.

ОЧИСТВАНЕ


