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Tytanowa Bransoletka
wzmacniająca radość życiaJest korzystny dla ludzi, którzy: 

• Długo pracują, zwłaszcza siedząc przy biurku.
• Są narażeni na promieniowanie komputerów oraz telefonów 
   komórkowych.
• Są narażeni na stres.
• Czują się zmęczeni i przepracowani.
• Źle śpią i prowadzą niezdrowy tryb życia.
• Odczuwają napięcie mięśni po wysiłku �zycznym.

Nie powinny być używane przez ludzi, którzy:
• Odzyskują siły po chorobie.
• Mają jakiekolwiek implanty.
• Mają rany na nadgarstku, gdzie nosi się bransoletki.
• Przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Środki ostrożności:
• Należy zdejmować bransoletkę na czas kąpieli lub mycia rąk. 
  Nie należy zanurzać bransoletki w wodzie lub innym płynie.
• Nie dopuszczać do zarysowania bransoletki przez twarde 
  przedmioty.
• W normalnych warunkach bransoletki mogą być używane 
  z razem z zegarkiem, telefonem komórkowym lub kartami
  magnetycznymi, ale nie powinny pozostawać z nimi 
  w kontakcie przez dłuższy okres czasu.
• Trzymać z daleka od dzieci.

Więcej informacji:

TIENS Sp. z o.o.
ul. Podchorążych 39a

00-722 Warszawa
tel. 22 621 90 90

e-mail: tiens@tienspolska.pl
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Zawarty w bransoletkach TIENS Ti-Energy tytan w połączeniu 
z magnesami, w unikatowy sposób równoważy pole 
magnetyczne oraz jony dodatnie i ujemne w organizmie 
człowieka. Są one bardzo skutecznie w łagodzeniu dolegliwo-
ści �zycznych, wspomagają cyrkulację krwi oraz skutecznie 
powstrzymują promieniowanie środowiska naturalnego.

magnes

Tytan jest metalem o wyjątkowej wytrzymałości, wysokiej stabilności 
chemicznej oraz znakomitej biokompatybilności. To jedyny metal, który jest 
całkowicie obojętny dla organizmu człowieka i nie wywołuje alergii. W 
medycynie tytan jest nazywany metalem "pro-bio". Nie jest on toksyczny, 
czy szkodliwy dla ludzkiego ciała i nigdy nie reaguje z mięśniami lub kośćmi. 
Z tego powodu jest powszechnie stosowany w urządzeniach medycznych, |
a także używany w sztucznych stawach, zastawkach serca oraz implantach 
zębów.

Ziemia sama w sobie jest gigantycznym magnesem. Ludzie cały czas pozostają  
pod wpływem pola geomagnetycznego. Podobnie jak powietrze, woda i słońce, 
geomagnetyzm jest jednym z niezbędnych elementów, od których zależy 
ludzkie życie. Pod wpływem pola geomagnetycznego ludzkie ciało wytwarza 
swoje własne pole magnetyczne, jednakże globalne zmiany środowiskowe, 
szybkie tempo życia oraz wysoki poziom stresu nieuchronnie prowadzą 
do pewnych jego zaburzeń. Naukowcy odkryli, że stosowanie uzupełniających 
magnesów może poprawić nasze samopoczucie.
Bransoletki Ti-Energy TIENS zawierają wydajny magnes z naturalna energią. 
Pole magnetyczne może regulować i równoważyć jony ujemne i dodatnie 
w organizmie człowieka.

Działanie magnesu:
• Łagodzi zmęczenie
• Reguluje bio-prądy i pola magnetyczne w organizmie 
  człowieka
• Zmniejsza powstawanie i oddziaływanie wolnych rodników

Rozluźnienie mięśni i lepsze krążenie krwi

Po 30 minutach pole magnetyczne tytanu powoduje wzrost 
temperatury ciała, mięśnie się rozluźniają i krew płynie swobodnie. 
Ciepło łagodzi dyskomfort i stymuluje przepływ krwi, co pozwala 
organizmowi na szybsze usuwanie toksyn. 

Przed 30 minutami Po 30 minutach

Bransoletki Ti-Energy TIENS przyczyniają się do stabilizacji prądu 
elektrycznego w organizmie człowieka. To z kolei zapewnia lepsze 
krążenie krwi, rozluźnienie mięśni, zmniejsza zmęczenie
oraz eliminuje dyskomfort.

Prądy elektryczne w organizmie człowieka

Zmiana temperatury ciała człowieka

Ilość ciepła generowana przez organizm ludzki zależy od prędkości 
przepływu krwi. Kiedy wzrasta temperatura ciała zwiększa się przepływ 
krwi i odwrotnie. Wyniki przedstawione na rysunku udowadniają, że 
wzrost temperatury był wynikiem lepszego krążenia krwi.

Co to jest tytan?

Co to jest magnes?

Opis produktu Udowodnione działanie

Akcesoria w czterech kolorach

najnowszy trend elegancja glamour

Magiczna biel 
Edycja dla kobiet 185 mm Edycja dla kobiet 179 mm

Olśniewające złoto 

Krystaliczna czerń 
Edycja dla mężczyzn 194 mmEdycja dla mężczyzn 209 mm

Elegancka czerń 
klasyczny efektprostota stylu

Przed 30 minutami Po 30 minutach

Przed 30 minutami Po 30 minutach

Zmiany fal mózgowych

Wyniki pomiaru pokazują, że jony ujemne mogą intensy�kować
fale mózgowe i poprawiać koncentrację.

Zmiany we krwi

Tłuste potrawy, alkohol, palenie mogą zwiększyć lepkość krwi. Podczas 
noszenia bransoletki Ti-Energy TIENS dodatnie i ujemne jony ciała są 
zrównoważone, krwinki czerwone mogą ulec dyspersji.

Nagromadzenie
czerwonych krwinek

przed noszeniem bransolety

Dyspersja czerwonych krwinek
po okresie noszenia bransolety

Przed 30 minutami Po 30 minutach


