
Dolegliwości, które mogą być spowodowane przez brak snu:
Zakłócenie twórczych
funkcji mózgu ①

②

③ ⑤

④

brak snu narusza zdolność właściwej oceny sytuacji
oraz podejmowania decyzji, czasem powodując utratę pamięci

Negatywnie wpływa na stan skóry 

brak snu wpływa na koloryt 
skóry i przyspiesza powstawanie zmarszczek

brak snu może powodować rozwój
chorób serca, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy

Może powodować otyłość 

brak snu potęguje uczucie głodu, 
więc zwiększony apetyt 

może doprowadzić do otyłości

Czy to wszystkie 
negatywne efekty 
braku snu?

Dolegliwości
spowodowane 
brakiem snu

Mogą pojawić się choroby 
układu krążenia

Zahamowanie wzrostu
i rozwoju organizmu w okresie dojrzewania 

brak snu zmniejsza wydzielanie hormonu 
wzrostu i wpływa na prawidłowy rozwój, 

co skutkuje obniżeniem IQ i zakłóceniem wzrostu

Materac terapeutyczyny TIENS
Zdrowy sen, lepsze zdrowieZgodnie z koncepcją tradycyjnej medycyny chińskiej, aby pozostać 

zdrowym należy skierować 30% swoich wysiłków na korygowanie 
dolegliwości i 70% na zachowanie dobrego  stanu zdrowia. 
Co do korygowania dolegliwości, jak wyjaśniają praktycy medycyny 
chińskiej, ludzie mogą przywrócić równowagę organom wewnętrz-
nym poprzez przyswajanie niezbędnych składników odżywczych 
z żywności czy suplementów diety lub innych preparatów natural-
nych. Gdy mówimy o zachowaniu zdrowia oznacza to, że powinni-
śmy się skupić na kształtowaniu dobrych nawyków, takich jak 
regularny sen, zdrowa dieta, ćwiczenia fizyczne oraz na innych 
aspektach zdrowego trybu życia. 

Eliminacja toksyn jest naturalną, stałą funkcją organizmu. Brak snu 
może mieć negatywny wpływ na ten proces i w rezultacie na nasze 
zdrowie. Badając cykl detoksykacji stwierdziliśmy, że pomiędzy 21.00 
a 23.00 układ limfatyczny organizmu zaczyna wydalać toksyny, więc 
nie należy tego procesu zakłócać. Następnie proces ten przenosi się 
do wątroby, która eliminuje toksyny od 23.00 do 01.00, a na koniec 
jelito wykonuje swoją pracę od 01.00 do 03.00. Tymczasem szpik 
produkuje komórki krwi od północy do około 4.00. Te trzy etapy 
wymienione powyżej zachodzą podczas snu. Między 3.00 a 5.00 
rano, kiedy płuca zaczynają wydalać toksyny, powinniśmy być 
ciepło okryci. Od 5.00 do 7.00 to doskonały czas dla jelit by oczyścić 
ciało z toksyn. 
Organizacja dnia z uwzględnieniem cyklu detoksykacji oraz 
zapewnienie dobrego snu nie tylko doda energii i wzmocni organizm, 
lecz doda urody. Jest takie powiedzenie: kobieta, która dobrze śpi 
oraz unika szkodliwych substancji jest najpiękniejszą kobietą. 
Mówiąc o mężczyznach, można powiedzieć to samo!
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Materac terapeutyczny TIENS



Dzięki nim otrzymujemy zapas energii na 24 godziny. Spokojny sen, 
wspomagający serce i ciało, to łatwy sposób na poprawę zdrowia!

Wierzchnia warstwa materaca wykonana jest z dzianiny żakardowej. 
Jest gładka, przyjemna w dotyku i nie elektryzuje się. 

Jak to działa?

Huangdi Neijing Theories

Teoria akupunktury Innowacyjny system TIENS

Materac terapeutyczny TIENS ma unikatową budowę,
składającą się z sześciu warstw:

Funkcje produktu i struktura

trójwymiarowa dzianina żakardowa

Punkty energetyczne TIENS uwalniają promieniowanie magnetyczne, 
podczerwone, jony ujemne oraz inne aktywne czynniki energetyczne. 
Punkty te są połączone ze sobą, a przez to skuteczniej 
działają emitując dobroczynną dla zdrowia energię.

punkty energetyczne TIENS

bambusowe włókna węglowe

Wysokiej jakości, prążkowana tkanina bawełniana, stanowiąca dolną warstwę,
zapewnia wytrzymałość i długotwałość materaca. Dodatkowo, ta warstwa materaca 
zapobiega rozwojowi moli, co jeszcze zwiększa jego wytrzymałość.

prążkowana tkanina bawełniana

Służy ona do umieszczenia każdego
punktu na właściwym miejscu.

gładka tkanina bawełniana

W tej warstwie, sproszkowany, rzadki, naturalny turmalin jest wpleciony we włókna 
za pomocą zaawansowanej technologii tak, aby wydzielać dużą ilość 
jonów ujemnych oraz fal podczerwieni.

bawełna wzbogacona w jony ujemne, oddziałujące na punkty energetyczne
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Pierwsza warstwa

Trzecia warstwa

Czwarta warstwa

Piąta warstwa

Szósta warstwa

Druga warstwa

Za pomocą specjalnej technologii bambusowy proszek węglowy
jest równomiernie wpleciony we włókna. W ten sposób węgiel bambusowy
skutecznie pochłania nieprzyjemny zapach oraz eliminuje szkodliwe substancje. 

Materac terapeutyczny TIENS wprowadza w życie teorię Huangdi zawartą w klasycznym tekście 
medycyny chińskiej – zimna głowa plus nogi w cieple równa się dobry sen. Działanie punktów 
energetycznych TIENS ma podłoże naukowe: zebrany rozproszony magnetyzm wnika do ciała 
i oddziałuje na punkty akupunkturowe pleców i kończyn. Silny rezonans magnetyczny oddziałuje 
na głębokie punkty akupunktury, Qi oraz krążenie krwi w głównych kanałach, a to otwiera punkty 
akupunkturowe i poszerza kanały.

1. Nie wymaga podłączenia do energii 
    elektrycznej. Bezpieczny i wygodny
2. Opatentowana, biologiczna technologia  
    punktów energetycznych

Opis produktu

Właściwości:
3. Ekologiczne materiały 
4. Źródło doładowania pozytywną energią
5. Klasyczny design, zawsze w modzie, łatwy 
   w transporcie

Ostrzeżenie:

Opracowany z uwzględnieniem zasad tradycyjnej medycyny chińskiej oraz teorii głównych 
i dodatkowych kanałów, materac terapeutyczny TIENS liczy 108 punktów energetycznych 
w wersji jednoosobowej i 156 w dwuosobowej, uwalniających energię magnetyczną, energię 
podczerwieni oraz jony ujemne (aby komórki ciała prawidłowo funkcjonowały i były odpowiednio 
dotlenione). Ponadto produkt zawiera włókna z ujemnymi jonami oraz naturalne bambusowe 
włókna węglowe. Dopasowane do kształtu ludzkiego ciała Materace terapeutyczne TIENS, 
są opracowane z myślą o zachowaniu równowagi biologicznego pola magnetycznego 
człowieka, łagodzeniu zmęczenia, poprawie snu, zwiększeniu odporności i uzupełnianiu innych 
funkcji.

1. Materac terapeutyczny TIENS uwalnia biologiczne pole magnetyczne, ale nie wpływa to na pole
    magnetyczne innych urządzeń. 
2. Wszelkie zabrudzenia z materaca można usunąć czystą, miękką szmatką, używając czystej wody
    i neutralnego detergentu. Prać w temperaturze poniżej 40°C lub czyścić chemicznie.
3. Należy używać stroną z trójwymiarowej dzianiny żakardowej na wierzchu oraz bawełnianą 
    prążkowaną stroną od spodu z haftowanym wzorem na górze. Prawidłowe stosowanie materaca 
    zapewni jego dobre funkcjonowanie oraz dobroczynny efekt.
4. Aby nie wpływać na pole magnetyczne emitowane przez materac, należy unikać umieszczania 
    zegarków oraz wszystkich rodzajów kart magnetycznych (na przykład kart kredytowych z paskiem 
    magnetycznym) bezpośrednio na materacu.
5. Aby nie uszkodzić materaca, nie należy umieszczać na nim żadnych kluczy, nożyczek lub innych
    metalowych przedmiotów. 
6. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby z rozrusznikiem serca.

Nie jest zalecany dla tych, którzy:
Cierpią na poważne nadciśnienie i choroby 
serca. W przypadku takich dolegliwości, 
przed użyciem należy skonsultować się 
z lekarzem. 

Zalecany dla tych, którzy:
Potrzebują poprawy jakości snu.
Mają pogorszony stan zdrowia.
Chcą poprawić jakość życia.


