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TIENS VISION feketeáfonya- és gojibogyó-kivonattal

 Látásvédelem

 Szemfáradtság 
csökkentése

 Gyógyír szemirritációra, -
vörösségre és -szárazságra

 Látásjavítás

 A megfelelő látás 
támogatása

 Az időskori látásromlás 
megelőzése



TIENS VISION feketeáfonya- és gojibogyó-kivonattal

Hatóanyagok

 Goji bogyó

 Feketeáfonya-kivonat

 Körömvirág-kivonat

 Zeaxanthin



TIENS VISION feketeáfonya- és gojibogyó-kivonattal

Goji bogyó
• Magas zeaxanthintartalma teszi hatékony 

antioxidánssá. 
• Az Alapvető tudnivalók a gyógyszertanról című 

enciklopédia így ír a goji bogyóról: édeskés ízű növény, 
amely jótékony hatással van a májra és a vesére, enyhíti 
a szembántalmakat és fokozza a vérkeringést. A 
hagyományos kínai orvoslásban a vérszegénység okozta 
homályos látást, a szemszárazságot, a huzat kiváltotta 
könnyezést és a farkasvakságot kezelik vele.  

• A goji bogyó gazdag tápanyagforrás:  
• Karotin  Betain
• E-, C-, B1- és D-vitamin  
• Szabad aminosavak, linolsav, vas, kálium, kalcium, cink 

stb. 
• Magas tápanyagtartalma miatt a goji bogyó vált a 

legjobb öregedés-gátló, valamint máj- és vesevédő 
szerré az ősi Kínában. 



TIENS VISION feketeáfonya- és gojibogyó-kivonattal

Fekete áfonya

Vaccinium (fekete áfonya)
A bogyós gyümölcsök sok antociánt, valamint 
flavonoidot tartalmaznak, és igen népszerűek 
Észak-Amerikában és Európában.
Finom húsú, tápanyagban gazdag gyümölcs
C- és E-vitamin
Antociánok, SOD
Nyomelemek: kálium, vas, cink, mangán
Az antociánok az antioxidánsok között 
egyedülálló módon képesek  átlépni a vér-agy 
gáton, és kiemelkedő védőhatással bírnak az 
agyidegek tekintetében.



Egy Nakagawa nevű japán kutató nemrég jegyezte le, hogy az 
áfonyában lévő antociánok javítják a retinában található 
rodopszin regenerációját.

( 1 ) alkalmas különböző szembetegségek, mint például a rövidlátás 
vagy a farkasvakság kezelésére
( 2 ) semlegesíti a szabad gyököket, öregedésgátló és szépségfokozó 
hatása van
( 3 ) javítja a mikrokeringést
( 4 ) fejleszti a memóriát, altató hatású
( 5 ) hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez, 
normalizálja a hipertóniás betegek vérnyomását
( 6 ) rákellenes hatást fejt ki



TIENS VISION feketeáfonya- és gojibogyó-kivonattal

Körömvirág
Az Alapvető tudnivalók a gyógyszertanról című 
enciklopédia keserűnek és hidegnek írja le a 
körömvirágot. Az ősi Kínában 
méregtelenítésre, fertőtlenítésre és gyulladás 
gátló kezelésre használták.
A zeaxanthin és a lutein szerepe:
(1) megelőzik az időskori makula degenerációt
(2) megelőzik a hályogképződést
(3) javítják a retinitis pigmentosa tüneteinek 
súlyosságát, megelőzik a vakságot
(4) védenek az ultraibolya sugárzás okozta 
oxidatív retinakárosodástól
Emellett a körömvirág véd az 
érelmeszesedéstől, nyugtató és 
gyulladáscsökkentő hatással bír, javítja az alvás 
minőségét és gyorsítja a sebgyógyulást.



TIENS VISION – AJÁNLJUK 
MINDAZOKNAK, AKIK:

• Védeni szeretnék látásukat, és 
csökkenteni szeretnék szemük 
fáradtságát

• Meg szeretnék előzni az időskori 
szemromlást

• Szemirritációval, például vörösséggel 
vagy szárazsággal küzdenek

• Számítógépet használnak vagy TV-t 
néznek

• Rendszeresen olvasnak



TIENS VISION – ÖSSZETEVŐK

Hatóanyagok (1 tablettában):

Gojibogyó-kivonat 100 mg (40% poliszacharid)
Feketeáfonya-kivonat 50 mg (2,5% antocián)
Körömvirág-kivonat 10 mg (20% lutein és 1% zeaxanthin)

• 2 mg lutein
• 0,1 mg zeaxanthin

cink 10 mg
E-vitamin 12 mg
zeaxanthin 5%1 8 mg (0,9 mg zeaxanthin)
béta-karotin 20% 10 mg (2 mg béta-karotin)
réz 1 mg
B2-vitamin 1,4 mg
Szelén 0,055 mg

Adagolás: naponta 1 tabletta
Tartalom: 30 tabletta



PROGRAM

TIENS VISION

TIENS FLEXI

TIENS FIZZY



TIENS FLEXI – glükozaminnal és 
gombakivonattal 

• Rugalmas, egészséges ízületek

• Bármilyen életkorban segít 
megőrizni az aktivitást

• Segíthet az ízületek 
rugalmasságának 
helyreállításában

• Védi és kenőanyaggal látja el az 
ízületekben található 
porcszövetet 

• Megakadályozza a korral és a 
munkával kapcsolatos ízületi 
bántalmak kialakulását

• Csökkenti az ízületi gyulladást



TIENS FLEXI – glükozaminnal és 
gombakivonattal 

Hatóanyagok

Glükozamin

Mandulagomba

Kurkuma

Ördögcsáklya



TIENS FLEXI – glükozaminnal és gombakivonattal 

Glükozamin

Helyreállítja az ízületi porcokat, részt vesz a 
proteoglikánszintézisben, kenőanyaggal látja 
el az ízületi üreget

(1) enyhíti az ízületi gyulladás okozta fájdalmat, 
merevséget és duzzanatot
(2) erősíti a porcstruktúrát, megelőzi az ízületi 
rendellenességeket
(3) hozzájárul a jól működő ízületekhez



TIENS FLEXI – glükozaminnal és 
gombakivonattal 

Mandulagomba

• Vitaminokban és ásványi 
anyagokban gazdag

• Káliumot, foszfort, magnéziumot, 
kalciumot és vasat tartalmaz

• Pótolja a csontok és az ízületek 
ásványianyag-tartalmát

• Gyulladáscsökkentő hatású



TIENS FLEXI – glükozaminnal és gombakivonattal 

Ördögcsáklya

• Az ajakosokvirágúak rendjébe tartozó 
ördögcsáklya másodlagos gyökerei olyan 
gyógyhatású összetevőket tartalmaznak, 
mint a sárgaréz, a fenolsavak és a ß-
szitoszterol-glükozid. Ahogy több 
gyógyszerkönyvi bejegyzés is említi, 
hasonló fájdalomcsillapító és 
gyulladáscsökkentő hatást fejt ki a térdre 
és a csípőízületekre, mint a nemszteroid 
gyulladáscsökkentő gyógyszerek

• (Martindale Gyógyszerkönyv – brit 
gyógyszerkönyv)

• Hatásos gyulladáscsökkentő
• Jótékony hatást fejt ki az ízületek, a 

szalagok és az inak tekintetében.



TIENS FLEXI – glükozaminnal és gombakivonattal 

Kurkuma

A gyömbérfélék közé tartozó növény 
gyökerét főleg fűszerként használják az 
ázsiai konyhában. Meleg, keserű, fanyar ízű, 
a lép és a máj meridiánjára hat.
A lép a szállításért, a máj az erősítésért 
felel. A kurkuma erősíti a csit, jótékony hatást 
fejt ki a vérre, és beindítja a menstruációt a 
fájdalmak enyhítése érdekében.
A kínai és a tibeti orvoslásban már nagyon 
régóta használják horzsolások és reumatikus 
fájdalmak kezelésére.
Hatóanyagai között megtalálható többek 
között a másodlagosgyökér-kivonat, a 
sárgaréz és a kurkumin stb.
Gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatású.



TIENS FLEXI – AJÁNLJUK 
MINDAZOKNAK, AKIK:  

• Ízületi bántalmaktól 
szenvednek

• Fizikai munkát végeznek, így 
ízületeik és izmaik fokozott 
megterhelésnek vannak kitéve

• Aktív életet élnek vagy 
rendszeresen sportolnak

• Szeretnék megelőzni az 
időskori egészségromlással 
járó ízületi merevséget, és 
aktívak szeretnének maradni 



TIENS FLEXI – ÖSSZETEVŐK

Hatóanyagok (1 tablettában):

Glükozamin (növényi) 250 mg

Kondroitin (tengeri) 100 mg

Mandulagomba-kivonat 5:1 50 mg

Kurkuma (95% kurkumin) 50 mg

Ördögcsáklya-kivonat 10:1 50 mg 

Hialuronsav 5 mg

Adagolás: naponta 2 tabletta

Tartalom: 60 tabletta



PROGRAM

TIENS VISION

TIENS FLEXI

TIENS FIZZY



TIENS FIZZY – Tripla magnézium bazsalikomkivonattal

• Csökkentheti a kimerültséget 

• Gondoskodik az energiaellátásról

• Támogatja az idegrendszert

• Hozzájárulhat a normális 
izomműködéshez

• Segíthet az erős csontok és fogak 
megőrzésében 

• Normalizálja és kiegyensúlyozza az 
anyagcserét

• Hozzájárulhat a szív- és az 
érrendszer megfelelő működéséhez



TIENS FIZZY – Tripla magnézium bazsalikomkivonattal

Hatóanyagok

Magnézium-karbonát

Kálium-karbonát

Magnézium-oxid

Céklakivonat

Bazsalikomkivonat



TIENS FIZZY – Tripla magnézium bazsalikomkivonattal

Magnézium

Nagyon fontos makro elem az emberi szervezet 
számára, a pezsgőtabletta 20-30 g-ot tartalmaz belőle. 
70%-a kalciummal és foszforral együtt fordul elő a 
csontok ásványi anyagai között, 25%-a pedig fehérjével 
együtt a lágyszövetekben és a testnedvekben található. 
A magnézium 300 fajta enzimet képes aktiválni a 
testben, és számos fontos élettani tevékenységben vesz 
részt. 
Friss kutatások szerint a magnézium nemcsak öregedés 
gátló és rákellenes tulajdonságokkal bír, hanem fontos 
emberi kation is.
(A) elősegíti a sejtek anyagcseréjét, részt vesz olyan 
fontos folyamatokban, mint a glükóz és a fehérje 
előállítása vagy bontása stb.
(2) fenntartja az ozmotikus nyomást és az intracelluláris
tér sav-bázis egyensúlyát
(3) fenntartja a neuromuszkuláris érzékenységet
(4) koordinálja a normális szívizomműködést

www.tienselet.hu



TIENS FIZZY – Tripla magnézium bazsalikomkivonattal

Cékla

A Földközi-tenger partvidékéről származó kétnyári, 
lágyszárú növény gyökerét a vércukorszint csökkentésére 
használják.
A céklában nagy mennyiségben fordul elő vörös pigment, 
betain, kolin, oleanolsav, szacharóz, glükóz, fruktóz, 
pektin, zeaxanthin, illetve különböző aminosavak, vízben 
oldódó vitaminok, rostok stb.
(1) a nitrát képes fokozni az idős emberek agyi 
véráramlását, megelőzve ezzel az Alzheimer-kór 
kialakulását
(2) tágítja az ereket, így csökkenti az ischemia és az 
oxigénhiányos állapot kockázatát
(3) vérnyomáscsökkentő hatással bír
(4) növeli az energiahatékonyságot és az állóképességet
(5) a pektin hatásos fekélyek ellen
(6) folsavat tartalmaz, amely véd a megaloblasztos
anaemiával és a leukopéniával, valamint a veleszületett 
fejlődési rendellenességekkel szemben



TIENS FIZZY – Tripla magnézium 
bazsalikomkivonattal

Bazsalikom

• A bazsalikom az ajakosok családjába 
tartozik, egynyári növény. Sok 
országban alkalmazzák a gyógyítás 
területén.

• Indiában a hasi puffadás enyhítésére 
használják. A Távol-Keleten és 
Afrikában féregtelenítésre, az USA-
ban pedig a fejfájás kezelésére.

• A bazsalikom illékony olajokat, 
flavonoidokat, valamint 
magnéziumionokat tartalmaz.



TIENS FIZZY – Tripla magnézium 
bazsalikomkivonattal

• A „fizzy” szó a frissességre és a 
pezsgésre utal.

• A kényelmes, könnyen adagolható 
pezsgőtablettának köszönhetően a 
hatóanyagok nagyon gyorsan 
felszívódnak.

• A magas biológiai hasznosíthatóságának 
köszönhetően a szervezet 
magnéziumraktárai gyorsan feltöltődnek, 
így járulva hozzá testünk hatékony 
működéséhez.

www.tienselet.hu



TIENS FIZZY – AJÁNLJUK MINDAZOKNAK, AKIK:

• Magnéziumhiányban 
szenvednek

• Kávét, teát vagy más 
koffeintartalmú italt 
fogyasztanak

• Stressznek vannak kitéve

• Aktív életet élnek és 
intenzíven edzenek, vagy 
izomgörccsel küzdenek



TIENS FIZZY – ÖSSZETEVŐK

Hatóanyagok (1 pezsgőtablettában):

Magnézium-karbonát 921 mg (295 mg 

magnézium – 79% CDR)

Kálium-hidrogénkarbonát 960 mg (374 mg 

kálium – 19% CDR)

Magnézium-oxid 133 mg (80 mg 

magnézium – 21% CDR)

Céklakivonat 40 mg

Bazsalikomkivonat 25 mg

B2-vitamin 1,4 mg (100% CDR)

Adagolás: naponta 1 tabletta 
Tartalom: 14 tabletta



TIENS VISIONS, TIENS FLEXI, TIENS FIZZY

Tökéletes szem

Aktív élet

Kirobbanó energia
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