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TIENS VISION, TIENS FLEXI, TIENS FIZZY 
 

Dobry wzrok 

Aktywny styl życia 

Pełna energia 
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TIENS VISION z wyciągiem z borówki i jagód goji 
 

Składniki aktywne: 
 
• Luteina i zeaksantyna 
• Wyciąg z jagód goji 
• Wyciąg z borówki czernicy 
• Wyciąg z aksamitki wzniesionej 
• Witamina E 
• Witamina B2 
• Beta-karoten  
• Cynk 
• Miedź 
• Selen 
 



TIENS VISION z wyciągiem z borówki i jagód goji 
 

 

•Chroni oczy 

•Niweluje efekt zmęczonych oczu 

•Przeciwdziała zaczerwienieniu i zespołowi suchego 
oka 

•Pozwala zachować dobry wzrok 

•Chroni oczy przed następstwami niekorzystnych 
zmian związanych z wiekiem 

 



Wyciąg z jagód goji 
 
• Według tradycyjnej medycyny chińskiej jagody 
   goji odżywiają i tonizują wątrobę oraz nerki 
 
• Zgodnie tymi zasadami, stan wątroby ma 
wpływ na zdrowie oczu, dlatego wyciąg z jagód 
goji poprawia kondycję wzroku 
 
• Jagody goji to najbogatsze źródło zeaksantyny 
– substancji będącej silnym antyoksydantem 
 
• Chroni oczy i zapobiega związanym z wiekiem 
   zwyrodnieniom plamki żółtej 
  
                                                    

TIENS VISION z wyciągiem z borówki i jagód goji 
 



Aksamitka wzniesiona 

•Jeden z najliczniej spotykanych kwiatów w 
Nepalu, uważany tam za roślinę świętą  

•Najbogatsze źródło luteiny 

•Efektywny antyoksydant 

•Uzupełnia niedobory luteiny w tkance ocznej 

•Wpływa na poprawę ostrości widzenia 

•Chroni oczy przed następstwami 
niekorzystnych zmian związanych z wiekiem 

TIENS VISION z wyciągiem z borówki i jagód goji 
 



Wyciąg z borówki czernicy 
 

•Od wieków owoce borówki czernicy były 
stosowne jako naturalne remedium chroniące 
oczy 

•Jest najbogatszym źródłem antocyjanów – 
flawonoidów stanowiących “filtr ochronny”,  
zabezpieczający oczy przed promieniami UV  

•Wzmacnia oczy 

•Zapewnia bardzo silną ochronę 
antyoksydacyjną oczu 

TIENS VISION z wyciągiem z borówki i jagód goji 
 



Luteina i zeaksantyna 

• Luteina i zeaksantyna to substancje karotenoidowe 
o żółtym zabarwieniu i silnych właściwościach 
antyoksydacyjnych 

• Pochłaniają one nadmiar promieniowania UV, nie 
dopuszczając do uszkodzenia plamki ocznej  

• Nasze oczy mają zapas luteiny i zeaksantyny, ale 
ulega on  zmniejszeniu wraz z wiekiem  

• Ponieważ organizm nasz nie posiada zdolności ich 
odtwarzania, muszą one być uzupełniane w diecie lub 
poprzez suplementację  

• Wśród roślin, najbogatszym źródłem luteiny jest 
aksamitka wzniesiona, a zeaksantyny – jagody goji 

TIENS VISION z wyciągiem z borówki i jagód goji 
 



TIENS VISION  - Polecany osobom które:  
 

• Chcą chronić swój wzrok i oczy przed zmęczeniem  

• Chcą chronić oczy przed następstwami niekorzystnych 
zmian związanych z wiekiem 

• Odczuwają różnego rodzaju dyskomfort widzenia taki, 
jak np. zaczerwienienie czy suchość oka 

• Długo pracują przy komputerze lub oglądają telewizję 

• Mają kłopoty z czytaniem, nadmiernie wytężając swój 
wzrok 

 



TIENS VISION – składniki aktywne, dawkowanie 
 

Składniki aktywne (w 1 tabletce): 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zalecane spożycie: jedna tabletka dziennie po posiłku, 
popijając odpowiednią ilością płynu.  
Zawartość: 30 tabletek 

  w 1 tabletce (zalecana 
porcja dzienna) 

% ZDS* 

Wyciąg z jagód goji 100 mg - 

Wyciąg z borówki czernicy 50 mg - 

Wyciąg z aksamitki wzniesionej 10 mg - 

Zeaksantyna 5%  18 mg - 

Witamina E 12 mg 100% 

Cynk 10 mg 100% 

Beta-karoten 20%  10 mg - 

Witamina B2 1,4 mg 100% 

Miedź 1 mg 100% 

Selen 55 µg 100% 
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TIENS FLEXI – Z glukozaminą i wyciągiem z agaricusa  
 

Składniki aktywne: 
 

Glukozamina (pochodzenia roślinnego) 

Chondroityna (pochodząca z ryb morskich) 

Kwas hialuronowy 

Wyciąg z agaricusa (pieczarki blazei) 

Kurkuma  

Czarci pazur 



• Zapewnia elastyczność i zdrowie stawów 

• Pomaga zachować aktywność fizyczną w każdym 
wieku 

• Pomaga odzyskać giętkość i sprężystość stawów 

• Zabezpiecza stawy i zapewnia im właściwe 
„smarowanie” 

• Przeciwdziała niekorzystnym zmianom w stawach i 
następstwom związanym z ich nadmiernym 
obciążeniem i wiekiem 

• Wykazuje działanie przeciwzapalne 

TIENS FLEXI – Z glukozaminą i wyciągiem z agaricusa  
 



Wyciąg z agaricusa (pieczarki blazei) 
 

•Pieczarka blazei jest jednym z najbardziej popularnych 
grzybów, stosowanych zdrowotnie w południowo-
wschodnim Tybecie, prowincjach Yunnan czy Syczuan  

•Jest bogaty w witaminy i minerały 

•Zawiera potas, fosfor, magnez, wapń, żelazo 

• Wykazuje właściwości pozwalające na remineralizację 
kości i stawów 

•Jest bogatym źródłem polisacharydów takich jak beta-
glukany 

•Beta-glukany wykazują silne działanie przeciwzapalne 

TIENS FLEXI – Z glukozaminą i wyciągiem z agaricusa  
 



Czarci pazur 
 

• To roślina pochodząca z południowej i południowo-
wschodniej Afryki 

• Czarci pazur, którego korzenie zbierane są pod koniec 
pory deszczowej, jest wykorzystywany w medycynie 
ludowej jako wszechstronne remedium 

• Roślina ta bogaty jest w związki aktywne jak 
flawonoidy, kwas fenolowy,  harpagozyd i beta-sitosterol  

• Posiada niezwykle silne właściwości przeciwzapalne 

• Ma korzystny wpływ na stawy, więzadła i ścięgna 

TIENS FLEXI – Z glukozaminą i wyciągiem z agaricusa  
 



Kurkuma ( ostryż - zwany też szafranem 
indyjskim )  
 

• Kurkuma to roślina wykorzystywana od wieków 
w kuchni oraz medycynie ludowej i akademickiej 

•Zarówno medycyna ajuwerdyjska, jak i tradycyjna 
medycyna chińska przypisuje jej wszechstronne 
działanie zdrowotne 

•Wyodrębniono z niej ponad sto aktywnych 
składników, w tym tumeron i kurkuminoidy 

•Posiada silne właściwości przeciwutleniające i 
przeciwzapalne 

TIENS FLEXI – Z glukozaminą i wyciągiem z agaricusa  
 



Glukozamina i chondroityna 
 

• Związki budulcowe, wchodzące w skład chrząstki 
zwierząt morskich (np. rekina), ssaków lądowych, 
pancerzy chitynowych skorupiaków oraz ścian 
komórkowych grzybów  

• Glukozamina i chondroityna stanowią 
strukturalny składnik tkanki łącznej naszego 
organizmu 

• Są składnikami budulcowymi ścięgien, więzadeł, 
chrząstki oraz mazi stawowej 

•Pomagają w utrzymywaniu ruchomości stawów 
oraz zachowaniu odpowiedniej struktury i 
elastyczność chrząstki stawowej 

TIENS FLEXI – Z glukozaminą i wyciągiem z agaricusa  
 



Kwas hialuronowy ( Hialuronian sodu ) 
 

• Najlepszym źródłem kwasu hialuronowego są 
czerwone grzebienie kogutów 

• W naszym organizmie, związek ten występuje 
głównie w tkance łącznej 

• Zastrzyki z kwasem hialuronowym stosowane są 
przy zaawansowanym artretyzmie kolan  

•Stosowany również w leczeniu koni wyścigowych, 
w celu redukcji stanów zapalnych stawów  

• Obecnie stosowany jest powszechnie jako 
preparat wygładzający zmarszczki 

TIENS FLEXI – Z glukozaminą i wyciągiem z agaricusa  
 



TIENS FLEXI – Polecany osobom które:   
 

• Cierpią z powodu problemów związanych ze 
stawami 

• Ciężko pracują fizycznie i potrzebują dodatkowej 
ochrony dla swoich stawów i mięśni 

• Prowadzą aktywny tryb życia i regularnie 
uprawiają sport 

• Chcą uniknąć nasilających się z wiekiem 
dolegliwości takich jak np. sztywnienie stawów  

• Mimo upływającego czasu chcą pozostać aktywne 
ruchowo 



TIENS FLEXI – składniki aktywne, dawkowanie 
 

Składniki aktywne (w 2 tabletkach): 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zalecane spożycie: dwie tabletki dziennie pomiędzy 
posiłkami, popijając odpowiednią ilością płynu. 
Zawartość: 60 tabletek 

  w 2 tabletkach (zalecana porcja dzienna) 

Chlorowodorek glukozaminy (pochodzenia 
roślinnego) 

500 mg 

Siarczan chondroityny 200 mg 

Wyciąg z pieczarki blazei (agaricusa) 5:1  100 mg 

Wyciąg z kurkumy  100 mg 

Wyciąg z czarciego pazura 10:1  100 mg 

Kwas hialuronowy 10 mg 
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TIENS FIZZY – Potrójny magnez z wyciągiem z bazylii 
 

Składniki aktywne: 
 

Węglan magnezu 

Diwęglan potasu 

Tlenek magnezu 

Wyciąg z buraka ćwikłowego 

Wyciąg z bazylii 

 



Magnez: 

•Niweluje zmęczenie 

•Dodaje energii 

•Wspomaga system nerwowy 

•Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
mięśni 

•Utrzymuje kości i zęby w dobrym stanie 

•Normalizuje metabolizm 

•Wspomaga układ krążenia 

TIENS FIZZY – Potrójny magnez z wyciągiem z bazylii 
 



• Postać musujących tabletek 

• Wygodna, łatwo przyswajalna postać musującej 
tabletki zapewnia szybką absorbcję i szybkie 
działanie substancji aktywnych 

• Skuteczne i szybkie uzupełnienie niedoborów 
magnezu pozwala efektywnie wykorzystywać 
czas i pozostawać w ciągłej aktywności 

 

TIENS FIZZY – Potrójny magnez z wyciągiem z bazylii 
 



Słodka bazylia 
 

•Pochodząca z Indii i Azji, jest używana 
tradycyjnie w kuchni ze względu na swój 
zapachu, smak i inne wspaniałe właściwości 

•Bogata we flawonoidy i olejki eteryczne 

•Jest jednym z najbogatszych, roślinnych 
źródeł magnezu 

•Zawarty w niej naturalny magnez łagodzi 
stres i poprawia krążenie krwi w organizmie 

•Zapewnia wytrzymałość i poprawia pracę 
zmęczonych mięśni 

TIENS FIZZY – Potrójny magnez z wyciągiem z bazylii 
 



Burak ćwikłowy 

•Popularne warzywo znane już w czasach 
rzymskich, kiedy to stosowane było 
powszechnie jako afrodyzjak 

•Posiada dobroczynny wpływ na układ 
krążenia 

•Burak stanowi bogate źródło azotanów, 
które  biorą udział w syntezie tlenku azotu 

• Tlenek azotu (NO) wpływa na poszerzenie 
naczyń krwionośnych, poprawiając przepływ 
krwi i obniżając ciśnienie  

TIENS FIZZY – Potrójny magnez z wyciągiem z bazylii 
 



TIENS FIZZY – Polecany osobom które: 
 

• Cierpią z powodu niedoboru magnezu 

• Piją dużo kawy, herbaty czy napojów z kofeiną 

• Są narażone na stres 

• Prowadzą aktywny tryb życia, intensywnie 
trenują lub doświadczają bolesnych skurczów 
mięśni 

 



TIENS FIZZY – składniki aktywne, dawkowanie 
 

Składniki aktywne (w 1 tabletce): 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zalecane spożycie: jedną tabletkę rozpuścić w szklance 
wody, pić raz dziennie w trakcie lub po posiłku. 
Zawartość: 14 tabletek 

  w 1 tabletce (zalecana 
porcja dzienna) 

% ZDS* 

Magnez  380 mg 101% 

Potas 374 mg   19% 

Wyciąg z buraka ćwikłowego 40 mg - 

Wyciąg ze bazylii pospolitej 25 mg - 

Witamina B2  1,4 mg 100% 



TIENS VISION, TIENS FLEXI, TIENS FIZZY 
 

 

Dobry wzrok 

Aktywny styl życia 

Pełna energia 


