
Program Styl 
Życia z TIENS



Odpowiedzi są proste: ponieważ jesteś głodny, zmęczony i Twój 
żołądek wydaje charakterystyczny odgłos. 
Po jedzenie sięgasz również wtedy, gdy towarzyszy ci uczucie znudzenia, 
smutku,  czy też szczęścia, lub jest to pora obiadu, albo pączek 
z czekoladą wygląda tak smakowicie.

Czy kiedykolwiek zastanawiałe ś się, dlaczego jesz?



Jakie są emocjonalne i fizyczne powody, dla których jemy?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Twoje ciało 

potrzebuje jedzenia, nie jakiegoś jedzenia, ale zdrowego , 

dobrego dla Ciebie?

Dlaczego właściwe odżywianie jest takie istotne? 

Czy kiedykolwiek zastanawiałe ś się dlaczego jesz?

Dlaczego właściwe odżywianie jest takie istotne? 



Posiłki, które jesz, dostarczają organizmowi energię potrzebną do 

funkcjonowania. 

Tak jak musimy tankować paliwo do samochodu, czy doładowywać baterię

w telefonie komórkowym, tak samo nasz organizm potrzebuje Energii
dostarczanej każdego dnia z jedzeniem. 

Właściwe od żywianie dostarcza energii

dostarczanej każdego dnia z jedzeniem. 

Węglowodany są głównym źródłem energii dla naszego organizmu. 



Białka, które dostarczamy organizmowi wraz z jedzeniem, są rozkładane na 

aminokwasy.

Nasz organizm wykorzystuje je do budowy i regeneracji niektórych tkanek 

naszego ciała. 

Właściwe od żywianie dostarcza surowców

Nasz organizm potrzebuje również tłuszczy do zdrowego funkcjonowania. 
Błony komórkowe, które otaczają wszystkie komórki naszego ciała, 
zawierają w sobie tłuszcze. Nasz mózg zawiera także kwasy tłuszczowe. 
Tłuszcze są potrzebne do regulacji hormonów. 



Witaminy i minerały, które dostarczamy z posiłkami, są tak samo ważne jak 
węglowodany, białka czy tłuszcze. Jednak potrzebujemy ich w niewielkich 
ilościach.

Należy wzbogacać naszą dietę odpowiednimi dawkami tych „małych 
pomocników”.

Witaminy i minerały



Ciekawostki

Właściwe odżywianie dostarcza czegoś więcej niż tylko energii, witamin 

i minerałów. 

W jedzeniu są także inne substancje, których oddziaływanie na ludzki 

organizm zostało wnikliwiej zbadane w ciągu kilku ostatnich lat. 

Fitochemikalia to związki chemiczne, które nadają 

owocom i warzywom kolor. Mimo że nie są 

one konieczne do funkcjonowania naszego organizmu, 

to mają bardzo duży wpływ na nasze zdrowie. 



WSKAZÓWKA TIENS: POKOLORUJ SWÓJ TALERZ

Dołącz CZERWONE warzywa i owoce do swojej 
niskotłuszczowej diety

Uczyń ŻÓŁTE/POMARAŃCZOWE warzywa i owoce

częścią swojej niskotłuszczowej diety

Zwiększ ilość NIEBIESKICH/FIOLETOWYCH
warzyw i owoców w swojej niskotłuszczowej diecie

Dodaj ZIELONE warzywa i owoce 
do swojej niskotłuszczowej diety



Owoce Produkty 
zbożowe

Nabiał

WSKAZÓWKA TIENS : Skomponuj zdrowy talerz

Warzywa

Białka



WSKAZÓWKA TIENS: Przestrzegaj zasad 
piramidy zdrowego żywienia

Staraj si ę jak najcz ęściej przestrzega ć zasad piramidy 
zdrowego żywienia



Dlaczego większość ludzi ma problemy z utrzymaniem prawidłowej 
wagi ciała? 

Z POWODU STYLU ŻYCIA JAKI PROWADZ Ą!!!

Dlaczego wi ększość ludzi ma problemy zdrowotne? 



Na całym świecie liczba osób otyłych wzrosła dwukrotnie od 19 80 r.

48% Europejczyków ma nadwagę

• Co najmniej 1 osoba dorosła na 3  światowego ogółu populacji ma nadwagę,
a prawie 1 osoba na 10  jest otyła

• Ponad 20 milionów dzieci poniżej piątego roku życia również cierpi na nadwagę

• Nadwaga lub otyłość mogą mieć nieodwracalny wpływ na zdrowie 
• Zbyt duża ilość tłuszczu w naszym organizmie prowadzi do • Zbyt duża ilość tłuszczu w naszym organizmie prowadzi do 

poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak 
choroby układu krążenia (głównie choroby serca i udar mózgu), cukrzyca 
typu II, zaburzenia mięśniowo-szkieletowe (choroba zwyrodnieniowa 
stawów) i niektóre nowotwory ( trzonu macicy, piersi i jelita grubego)
•Osoby cierpiące na otyłość żyją średnio 8-10 lat krócej niż ludzie 
o prawidłowej masie ciała

Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia

Nie każdy wie, że przyczyn ą problemów zdrowotnych mo że być nawet
niewielka nadwaga, a ka żdy nast ępny, zb ędny kilogram zwi ększa 

prawdopodobie ństwo wyst ąpienia tych problemów.



Większość osób, niezadowolonych ze swojego życia, poszukuje cudu: pigułki 
przyjmowanej raz dziennie (bez znaczenia kiedy), o smaku szampana, która pomoże 
z dnia na dzień uzyskać figurę modelki, przywróci energię i jednocześnie sprawi, że 
skóra, włosy oraz paznokcie będą wyglądały olśniewająco, 
a przy tym będzie tania!

TIENS nie oferuje cudów

TIENS OFERUJE KOMPLEKSOWO PRZYGOTOWANY PROGRAM

Dobrze przygotowany Program

TIENS OFERUJE KOMPLEKSOWO PRZYGOTOWANY PROGRAM

STYL ŻYCIA Z TIENS

Informacje i wskazówki pomogą znaleźć sposób 

na wprowadzenie zmian, których rezultatem będzie 

LEPSZE ZDROWIE



Lifestyle Program

天狮生活方式

Program Styl Życia z TIENS

天狮生活方式
Połączenie Tradycyjnej Medycyny Chi ńskiej z najnowsz ą 

wiedzą naukow ą

Program Styl Życia z TIENS to wskazówki, które pomogą osiągnąć 
doskonałą równowagę pomiędzy zdrowym odżywianiem, 

aktywnością fizyczną, a codzienną suplementacją znanymi na 
całym świecie produktami TIENS.   



Aby żyć zdrowo, należy codziennie 

wybierać odpowiednie jedzenie i suplementy

Optymalne zdrowie

Zalecamy regularny wysiłek fizyczny
i odpoczynek, oraz wprowadzenie 
zdrowych nawyków żywieniowych 
i równowagi we wszystkim, co robisz.



Opieraj ąc się na zało żeniach 
TIENS, stworzyli śmy filozofi ę 
Programu Styl Życia z TIENS

Odżywianie

Filozofia Programu Styl Życia z TIENS

Aktywno ść fizyczna

Suplemantacja



Jako istoty ludzkie jesteśmy świadomi swoich złych nawyków 

i rutynowych czynności. Niektóre działania są odruchowe, nawet 

wtedy gdy, zdajemy sobie sprawę z ich negatywnego wpływu na nasze życie.

Zmiana tych przyzwyczajeń wymaga czasu i wysiłku. 

Program Styl Życia z TIENS

Możliwe, że dla zdrowego stylu życia będziesz musiał się poświęcić

i zmienić wiele rzeczy.

Program Styl Życia z TIENS to wsparcie w postaci informacji 
i wskazówek, które pomog ą w łatwy sposób zmieni ć dotychczasowe 
nawyki i osi ągnąć lepsze zdrowie.  



Zdrowe odżywianie, ale bez suplementacji, nie dostarczy naszemu 
organizmowi wszystkich niezbędnych składników potrzebnych 
do właściwego funkcjonowania.

Dlatego suplementacja jest tak ważna! 

Program Styl Życia z TIENS



CAPSILITE

Ekstrakt z papryczki chili i czarnego pieprzu

Główne składniki: Ekstrakt kapsaicyny, kofeina bezwodna, 
ekstrakt pieprzu czarnego, amid kwasu nikotynowego
(witamina B3)
• Przyśpiesza spalanie kalorii 
• Stymuluje utlenianie tłuszczów i węglowodanów
• Zmniejsza apetyt• Zmniejsza apetyt
• Poprawia wydajność i wytrzymałość organizmu
• Wspomaga spalanie tłuszczu oraz hamuje wzrost 
komórek tłuszczowych

Zalecane dawkowanie: 
1 kapsułka 30 do 60 minut przed ćwiczeniami 
LUB 1 kapsułka przed śniadaniem w dni bez aktywności 
fizycznej



Kapsaicyna zmniejsza ilo ść tkanki tłuszczowej
Badania naukowe prowadzone przez Kawadę (1986, 1991) dowiodły, że  kapsaicynoidy wywołują 
łańcuch zjawisk fizjologicznych, które wspomagają spalanie tłuszczu. Wyniki badań opublikowane w Journal 
of Nutrition Science and Vitaminology dowiodły, że suplementy zawierające kapsaicynę i wyciąg z zielonej 
herbaty, powodują utratę tkanki tłuszczowej - 1 funt w ciągu dwóch tygodni - w porównaniu z grupą 
przyjmującą placebo. 

Papryczki chili pomagaj ą hamowa ć apetyt
Jedną z głównych przyczyn sięgania po jedzenie jest głód, który odpowiada za to, że dieta nie przynosi 
efektów. W trakcie badań stwierdzono, że kapsaicynoidy zmniejszają zapotrzebowanie organizmu na 

Badania nad kapsaicyn ą

efektów. W trakcie badań stwierdzono, że kapsaicynoidy zmniejszają zapotrzebowanie organizmu na 
energię. Podczas zażywania  Capsilite uwalniana zostaje energia i wysyłany jest sygnał do mózgu, że głód 
został zaspokojony i organizm nie potrzebuje więcej żywności. Proces ten nazywa się odruchem sytości. 
Przykład wpływu papryczki chili na tłumienie apetytu przedstawiono w artykule opublikowanym w 2001 roku 

w British Journal of Nutrition (Yoshioka 2001) , w którym stwierdzono, że badani, którzy jedli 
papryczki chilli, potrzebowali o 956 kalorii mniej do uzyskania potrzebnej energii w porównaniu do grupy, 
która przyjmowała placebo.

Kapsaicyna przy śpiesza spalanie kalorii
W teorii utrata wagi to bardzo prosta sprawa: zużycie energii (w postaci spalonych kalorii) musi być wyższe 
niż pobór energii (w postaci pożywienia). Jednak każdy ekspert ds. żywienia może udowodnić, że łatwiej jest 
mówić o osiągnięciu ujemnego bilansu kalorycznego, niż go osiągnąć - im mniejsze jest spożycie kalorii, 

tym przemiana materii staje się wolniejsza (Yoshioka 1995, 1998, 2001) .



CARB BLOCKER

Ekstrakt z białej fasoli

Główne składniki: Ekstrakt z białej fasoli, kofeina bezwodna

W wielu regionach Chin ludzie cieszą się dobrym 
zdrowiem, są szczupli i żyją długo. Biała fasola stanowi 
bardzo popularny i ważnym składnik ich codziennej diety.

• Pomaga blokować rozbijanie włókien węglowodanów • Pomaga blokować rozbijanie włókien węglowodanów 
na cukry i zapobiega ich odkładaniu się w postaci 
tkanki tłuszczowej

• Obniża indeks glikemiczny pokarmów, zawierających 
skrobię - zatem korzystnie wpływa na cukrzyków

• Nie powoduje utraty tkanki mięśniowej, wpływa 
jedynie na redukcję tkanki tłuszczowej

Dawkowanie: 1 kapsułka dwa razy dziennie, 
15 minut przed posiłkami



CHITOSAN

Suplement wi ążący cz ąsteczki tłuszczu

• Chitosan blokuje przyswajanie tłuszczu przez organizm
• W przeprowadzonych badaniach naukowych 
stwierdzono, że suplementacja Chitosanem może 
znacząco obniżyć poziom cholesterolu we krwi
• Skraca czas przejścia pokarmu przez przewód 
pokarmowypokarmowy
• Wiąże tłuszcz w masę, która jest zbyt duża do 
strawienia
• Wykazuje pozytywny wpływ na poziom cholesterolu we 
krwi
• Zmniejsza ryzyko występowania zaparć

Dawkowanie: 
2 kapsułki dwa razy dziennie



Bądź aktywny fizycznie

RÓB 8888 KROKÓW KA ŻDEGO DNIA



Suplementy i urz ądzenia Wellness TIENS

Aby zmieni ć styl życia, u żywaj…



Z TIENS wprowad ź 
równowag ę do 
swojego życia


