
Jó éjszakát! 
TIENS Párnával, Paplannal és Matraccal 



Egy átlagos ember életének 
1/3-át tölti 

alvással 

Mennyi időt tölt alvással? 



Kor csoport Ajánlott alvással töltött óra 

Újszülött (0-3 hónapos kor) 14-17 óra 

Csecsemő (4–11 hónapos 
kor) 

12-15 óra 

Kisgyermek (1–2 éves kor) 11-14 óra 

Óvodáskorú (3–5 éves kor) 10-13 óra 

Iskolás (6–13 éves kor) 9-11 óra 

Tinédzser (14–17 éves kor) 8-10 óra 

Fiatal felnőtt (18–25 éves 
kor) 

7-9 óra 

Felnőtt (26–64 éves kor) 7-9 óra 

Időskorú felnőtt (65 év 
felett) 

7-8 óra 

Mennyi alvásra van szükségünk? 



Nyirokrendszer 
méregtelenítés 

Epehólyag méregtelenítés 

Máj  
méregtelenítés 

Tüdő 
 méregtelenítés 

Bélrendszer 
méregtelenítés 

Alvás és méregtelenítés 



Súlygyarapodás 
Úgy tűnik, hogy az alvás hiánya összefüggésbe hozható az éhség és az 
étvágy megnövekedésével, az anyagcsere zavart működésével és 
valószínűleg az elhízással is. 

Számos betegség kialakulásának a kockázata 
Okozhat szív és érrendszeri problémákat, magas vérnyomást, 
cukorbetegséget, valamint rákos elváltozásokat a szervezetben. 

Koncentrációs zavar 
Befolyásolja az agy kreatív funkcióit és hatással van az ítélőképességre, 
valamint amnéziához is vezethet.  

Fizikai fejlődés befolyásolása 
Hatással van a tinédzserkori növekedésre és fejlődésre – magasság és 
IQ szint. 

Az öregedési folyamatok gyorsítása 
Az alváshiány megmutatkozik a bőrön is, például elszíneződést, ráncokat, 
szárazságot okoz. 

Az alváshiány okozta problémák 



Munkahelyi 
stressz/ 

túlterheltség 

Különböző 
gyógyszerek 

Horkolás 

Túlzott 
szórakozás 

Tanulási stressz 

A nem minőségi alvás kiváltó okai 



EGÉSZSÉG 

Alvás 

Sport 

Megfelelő 
étrend 

Környezet 

Az egészség megőrzése 



A tökéletes alvás eszközei 



A tökéletes alvás eszközei 

Friss levegő a szobában 

Megfelelő szobahőmérséklet 

Zajmentes környezet 
 
 
Sötétség a szobában 

Kényelmes matrac, párna és megfelelő paplan 



Aktiválja és revitalizálja a sejteket 

Elősegíti és javítja a szervezet mikrokeringését 

Támogatja az anyagcsere-folyamatokat 

Támogatja a szervezet természetes védekező 
mechanizmusait 

Segíti a hatékony méregtelenítést 

Hozzájárul az izomzat ellazításához, így enyhítheti 
a fájdalomérzetet 

Távoli infravörös sugarak 



A sejtekben és izomzatban nagy mennyiségben 
felhalmozódott tejsav fáradtságot idézhet elő. A vérben lévő 
anionok jelentősen csökkentik a tejsavtartalmat az 
izmokban, valamint megnövelik a vérben lévő vörövérsejtek 
számát és a kalcium mennyiségét, így a fáradtságérzet 
csökken és az energiaszint helyreáll. 

Az anionok átalakítják a baktériumok és atkák felépítését és 
ezáltal semlegesítik azokat. 

Légvételkor a szervezet anionokat küld a vérbe és a 
gerincvelő folyadékba az agykérgi alveolusokon keresztül, 
javítva ezáltal a központi idegrendszer működését, valamint 
nyugtatja az idegrendszert és kiegyensúlyozza a vérnyomást. 

Anionok 



ANION 

Vérnyomás 

Normál 

Légzés 

Kiegyensúlyozott 

Fáradtság 

Megszűnik 

Csontváz 

Erős 

Artériák 

Átjárható 

Szív 

Kiegyensúlyozott 
ritmus 

Vér  

Csökkentt 
tejsavtartalom 

Anionok és hatásuk a szervezetben 



TIENS Párna 



TIENS Párna 

Milyen gyakran cseréli  

a párnáját? 



Két év használat után, a párna 
tartalmának egy harmadát alkotta 
poratka és egyéb allergén anyag. 

A Manchester Egyetem 
kutatása kimutatta, hogy több 
mint 1 milliárd baktérium 
halmozódik fel a párnában 
mindössze fél év használat 
után. 

. 

A Manchester Egyetem 
tanulmányában 16 különböző 
gomba típust említett, amelyet 
a vizsgálat során egy átlagos 
párnában találtak. 

Tények a párnákról 



Gyöngy gyapjú 

TIENS Energia csillag 
és nem szőtt anyag 

Antibakteriális 100%-os 
selyem jacquard szövet 

Természetes jáde és ametiszt 

Részecske hálózat 

TIENS Párna 



3 egészségvédő faktor:  

 Távoli infravörös sugár 

 Anionok 

 TIENS Energia csillagok 

• Javítja a mikrokeringést 

• Oxigént termel 

• Biológiai mikro mágneses teret hoz létre 

• Javítja az anyagcsere-folyamatokat 

 

Három egészségvédő faktor 



1. Természetes jáde 
2. Természetes ametiszt 
3. Antibakteriális selyem 
4. Gyöngy gyapjú 
5. Anionok és távoli infravörös sugár 
6. TIENS Energia csillagok 

Hat egészségvédő anyag 



1. Megfelelő forma - védi a nyakcsigolyákat (nyaki gerincet) 
 
2. Részecske hálózat - légáteresztő és hipoallergén anyag 

Két egyedi tervezés 



A jáde kristály szabad víz kristályt tartalmaz, amely 
nagy hő kapacitással rendelkezik és gyors 
hőmérséklet csökkentésre képes sugárzáson 
keresztül. 
 
Gyorsan csökkenteni tudja a testhőmérsékletet és 
normalizálni a keringést, amely összhangban van a 
hagyományos kínai medicina ápolásra vonatkozó 
tanaival is. 

Jáde 



Kínában úgy tartják, hogy az ametiszt javítja a 
gondolkodást, a koncentrációt és a memóriát, 
valamint fokozza a sejtek és az agy működését. 
Emellett erősíti az érzékelést és a spirituális 
tudatosságot is. 
 
A hagyományos kínai medicinában az 
ametisztet, mint természetes nyugtatót tartják 
számon és az intelligencia és spiritualitás 
kristályának nevezik, amely segítheti az agyvelő, 
a jobb agyfélteke és a központi idegrendszer 
sejtcsatornáinak működését, valamint 
javíthatja az alvás minőségét. 

Ametiszt 



A TIENS Párna turmalin selyem 
felhasználásával készült, amely 
hatékonyan gátolhatja a Staphylococcus 
aureus és az Escherichia coli 
elszaporodását formaldehid alkalmazása 
nélkül.  

A TIENS Párna megakadályozhatja a fejkorpa, 
zsír és nyál által hordozott baktériumok 
továbbterjedését. 

Turmalin antibakteriális selyem  



A gyöngy gyapjú könnyű, puha és jó tompító 
hatással bír, amelynek köszönhetően a nyaknak 
megfelelő támasztékot biztosít, ezáltal a nyak 
ellazulhat és a gravitáció kellemetlen hatásaitól is 
megvédi alvás közben. 

Gyöngy gyapjú 



 Egy átlagos párna hajlítja a 
nyakcsigolyákat, amely a nyaki 

izomzat túlerőltetéséhez és ezáltal 
nyaki problémákhoz vezethet. 

A TIENS párna a helyén tartja a nyakcsigolyákat, 
így a légzés kiegyensúlyozott marad, nyugalmas 
alvást és természetes nyaki tartást biztosíthat 

alvás közben is. 

 

Támogatja a nyakcsigolyákat (nyaki gerincet) és enyhítheti a fáradtságérzetet 

TIENS Párna 



A TIENS energia csillag elősegítheti az agy megfelelő oxigén- és 
vérellátását, ezáltal aktiválhatja az agysejteket és jótékonyan 
befolyásolja a memóriát.  

Támogathatja a megfelelő agyi tevékenységet, javíthatja a 
memóriát 

Növelheti a hajtüsző oxigén ellátását, segíthet 
fenntartani a hajszálak egészségét 

A speciális jáde és ametiszt kölcsönhatásba lép az energia csillagokkal, ezáltal 
befolyásolják az agy elektromos közegét és segíthetik az agy számára fontos 
elemek hasznosítását. 

A Párna mágneses sugarakat és távoli infravörös anionokat bocsát ki, amelyek 
rezonálnak a szervezet sejtjeivel, szinte masszázs hatását váltva ki, így szabad utat 
biztosítanak a vér és a Qi (csi) áramlásának, amely javíthatja a mikrokeringést és 
erősítheti a természetes védekező képességet. 

Támogathatja a védekező mechanizmusokat 

Jótékonyan befolyásolhatja a bőr állapotát 
Alvás közben a párna elősegítheti a bőr regenerálódását és 
ragyogásának fenntartását. 

Tevékenységek 



Nyakcsigolya (nyaki gerinc) panaszok esetén  

Horkolási problémák esetén 

Idősebb korban 

Szív- és érrendszeri panaszok esetén 

Alvászavarok esetén 

Használata ajánlott: 



TIENS Paplan 



Antibakteriális 100%-os selyem 
jacquard szövet 

Távoli infravörös anion 
selyem szál 

Lukens rost 

TIENS Paplan 



Távoli infravörös anion pamut,  
amely 23 lépcsős folyamaton keresztül készül 

„Lélegző” selyem szál 

TIENS Paplan 



 Gátolhatja a Staphylococcus aureus and Escherichia coli 

baktériumok elszaporodását  

 Segíthet csökkenteni az allegén anyagokat a 

környezetben 

 Nem tartalmaz metanalt 

Antibakteriális selyem jacquard anyag 



 Könnyeden telt 

 Jó felszívó képességű 

 „Lélegző” 

 Hőtároló hatású 

 Hosszantartó 

Lukens rost 



Tartós hőtároló képességének köszönhetően, élénkítheti a 
vérkeringést 

Kétféle energia kibocsátás - anion és távoli infravörös sugár - a sejtek 
aktivizálására és a fáradtságérzet enyhítésére 

A turmalin selyem - kényelmes és nem irritáló, ellenálló a baktériumokkal 
szemben, hatékony az atkák ellen és hozzájárulhat a nyugodt alváshoz 

Elősegítheti a megfelelő anyagcserét és hosszú távon melegen tartja a 
lábakat és kezeket 

Frissítheti a beltéri levegőt és fokozhatja a légutak oxigénszállító 
képességét 

Tevékenységek 



Horkolási problémák esetén 

Alvászavarok esetén 

Hideg lábak és kezek esetén 

Az alvás minőségének javítása céljából 

Szív- és érrendszeri, keringési panaszok esetén 
 

Légúti panaszok esetén 

Használata ajánlott: 



TIENS Matrac 



Első réteg - háromdimenziós Jacquard kötött szövet 
 Szabadalmaztatott anyag statikus elektromosság nélkül 

Második réteg – anion akupunktúra pamut 
 Anionokat és távoli infravörös sugarakat bocsát ki 

Ötödik réteg – bambusz szénszál 
 Hatékonyan szívja magába a káros kémiai anyagokat  
és megszünteti a kellemetlen szagokat 

Hatodik réteg – sávos pamut szövet 
 Kopás és csúszás álló, megakadályozza a molyok  
megtelepedését a matracban 

Negyedik réteg – TIENS energia csillag 
 Folyamatosan mágnesességet, távoli infra vörös 
sugarakat, anionokat bocsát ki 

Harmadik réteg – pamut szövet 
 Erős, puha, légáteresztő 

Egyedi, 6 rétegű szerkezeti kivitelezés 



 

TIENS 
technológia 

 

Anion – a 
levegő 

vitaminja 

Távoli 
infravörös 
mágneses 

mező 

Mágneses 
energia 

TIENS 
Biológiai 
energia 
csillag 

TIENS technológia 



Az energia csillag réteg a mágneses mező és a féldrágakő 
turmalin hatását hasznosítja. 
 
Mágneses, távoli infravörös és anion energiát bocsát ki a 
108 db csillag (egyszemélyes matracban) és a 156 db 
csillag (kétszemélyes matracban). 

TIENS Energia csillag 



Az infravörös sugárzás és negatív ionizáció a turmalin 
jelenlétének köszönhető. 
A hagyományos kínai medicina szerint a turmalin: 
• erősíti és tisztítja az elmét és a testet, 
• elősegíti az álomba merülést,  
• enyhítheti a szorongást és a félelem érzetet,  
• aktiválja a test természetes védekező mechanizmusát. 
 
A turmalin infravörös sugárkibocsátásának köszönhetően, a 
test enzimtermelése hatékonyabbá válik. Erősítheti a sejtek 
önregenerációs képességét. 
 
Ez a sugárzás a mikrokeringést is javíthatja, egy kellemes 
masszázs hatását keltve. 

Turmalin 



Aludjon jól és mélyen! 
Ébredjen frissen és üdén! 


