A szépség feltétele
az egészséges,
ragyogó, feszes bőr
és az erős,
fényes haj.

Hogyan tudjuk
fenntartani
a szépségünket?
#tiensteam

www.tienselet.hu

Miért öregszik a bőr?
Észrevette a bőrén a ráncosodás első
jeleit? Kevésbé látszik
egészségesnek, puhának és
feszesnek?
Ennek oka az idő múlása és a napfény. Az öregedő
bőrt a természetes idősödés és a környezeti tényezők
számlájára írhatjuk.

Idősebb korban a bőr nehezebben áll helyre,
nem működnek megfelelően az önregeneráló
mechanizmusok, és az antioxidánskészletünk
is megcsappan.
Ha kiteszi legyengült bőrét a napfénynek
és a légszennyezéseknek, a ráncok – az öregedő bőr
jelei – azonnal meglátszanak rajta.

De képes a bőr helyrehozni a kárt?
Az idő múlásával a nap UV-sugárzása károsítja
a bőr szöveteinek egy bizony összetevőjét,
az elasztint. Ennek hatására a bőr megereszkedik
és megnyúlik.
Semmi nem képes teljes mértékben visszafordítani
a napsugárzás káros hatását, viszont egészséges
életmóddal a bőr önmagát gyógyítja meg.

Késleltetheti az öregedéssel járó változásokat
naptej használatával, nyugodt alvással, zöldségek
és víz fogyasztásával.
Ezeket egészítse ki antioxidánsokkal, omega-3
és 6 zsírsavval, bőrserkentő gyógynövényekkel
és szépségfenntartó tápanyagokkal.

Óvja szépségét a TIENS Beauty Duoval!
A szép bőr az egészséget
és a jóllétet tükrözi.
• Hozzájárul a hormonális
egyensúlyhoz, csökkenti
a fájdalmat és a PMS tüneteit.

#tienszalaegerszeg

Röviden a termékről – Legfőbb előnyei
Ligetszépe

DUOCAP
™
kapszula

olaj
omega-6
zsírsavval

Chlorella,
zöldtea,
vitaminok
és ásványi
anyagok

Parlagi ligetszépe
A parlagi ligetszépe
egy Észak-Amerikában őshonos
növény, amelynek sárga virágai
esténként bontanak szirmot.
Az ókori Görögországban
„Oenothera” névvel illették e növényt
– az „oinos” szó bort jelent, míg
a „thera” szó illatot.
Idősebb Plinius, a római
természetfilozófus úgy említi
a parlagi ligetszépét, mint
„egy növény, amely úgy aranyozza
be a szívet, akár a bor”.

A régi korok füvesemberei úgy
tartották, hogy a parlagi ligetszépe
fenséges gyógyszer a női problémák
és az impotencia kezelésére.

Parlagi ligetszépe
A parlagi ligetszépe értékes a benne rejlő
esszenciális olajok miatt, gazdag
gamma-linolénsavban (GLA)
és omega-6 zsírsavban.

A GLA a prosztaglandin elővegyülete, amely segít
a hormonális egyensúly fenntartásában, valamint
csökkenti a gyulladást.
Az olajban található vegyület segíthet
a menstruációs ciklus alatti komfortérzet
fenntartásában, és kezelheti a menopauza
tüneteit.
A GLA-ban gazdag olaj szedése segíti a
gyulladt bőr regenerációját, legyen szó
pattanásról vagy ekcémáról.

Chlorella
A chlorellát – egy egysejtű, zöld algát – hatásos tápláló
sajátosságai miatt „szuperételnek” tartják.
A chlorella gazdag fehérjében, vitaminokban, ásványi
anyagokban, omega-3 zsírsavakban, klorofillban,
antioxidánsokban és rostokban.
A chlorella segít a testnek a „méregtelenítésben”,
eltávolítja a nehézfémeket és a káros vegyületeket
a szervezetből.
Ezek az apró zöld sejtek antioxidánsok és tápanyagok
széles tárházát biztosítják, növelik az energiaszintet
és védik az immunrendszert.

Zöld tea
A teázás mindig is fontos része volt a kínai
kultúrának. A teakészítés hagyományát
„Gong Fu Chanak” nevezik.

A kínából származó tea világszerte rendkívül
népszerű egészséges hatásai miatt.
A zöld tea – antioxidáns hatása miatt – védi
a bőrt az UV-sugárzás miatti oxidációs
károsodástól, ami az idősödés korai jeleit
okozza.
A zöldtea-kivonat segíti az anyagcserét
és hozzájárul a zsíroxidációhoz, ami által
könnyebben fogyhatunk.

Hagyomány, tudomány és technológia
A TIENS Beauty Duo a kínai
gyógynövénytant, a tudományt,
az egyedülálló szakértelmet
és a szabadalmazott technológiákat ötvözi.

A szépségvitaminok és ásványi anyagok –
C-vitamin, biotin, cink és réz hozzájárulnak
a bőr és a haj ideális állapotának
fenntartásához.
Továbbá segítik a termékenységet
és a szaporodást (cink), valamint a
hormonális aktivitás szabályozását
(B6-vitamin).
A zöldtea-katechin, a C-vitamin,
az E-vitamin, a cink és a réz megóvják
a sejteket az oxidatív stressztől.

DUOCAP™ technológia
A DUOCAP™ egy egyedülálló technológia,
amely egy kis kapszulát egy nagyobb,
folyadékkal teli kapszulába helyez be.
A DUOCAP™ javítja a termék biológia
hasznosíthatóságát, mert lehetővé teszi
a különböző vegyületű összetevők
elegyedését.

A DUOCAP™ megóvja az összetevőket
a gyomorsavtól, és lehetővé teszi, hogy
célzott helyen és időpontban fejtsék ki
hatásukat.
Ennek köszönhetően a parlagi ligetszépe
gyorsan felszívódhat, miközben a chlorella
és a zöld tea védve vannak, hogy később
fejhessék ki hatásukat.
#tiensteam

#tienszalaegerszeg

Termékleírás
2 kapszula (ajánlott napi
adag)

*NRV:

Ligetszépeolaj – gamma-linolénsav

630 mg
56,70 mg

-

Chlorellapor

200 mg

-

C-vitamin

80 mg

100%

E-vitamin

12 mg

100%

Zöldtea-kivonat – polifenolok

10 mg
4 mg

-

Cink

10 mg

100%

B6-vitamin

1,4 mg

100%

Réz

1 mg

100%

Biotin

50 µg

100%

*NRV: Napi beviteli érték

Nettó tömege: 18,66 g (30 kapszula, 1 kapszula: 620 mg).
Ajánlott napi adag: 2 kapszula étkezéssel egybekötve.

TIENS BEAUTY DUO
a szépségért
és jóllétért!

#tienszalaegerszeg
www.tienselet.hu

