
Dobrej nocy!
Poduszka Zdrowotna, Kołdra Zdrowotna i Materac Zdrowotny TIENS



Profilaktyka zdrowia

ZDROWIE

Sen

Sport

DietaŚrodowisko



Jak długo śpisz?

Przeciętny człowiek przesypia
1/3 swojego życia



Rekomendowana ilość snu

Grupa wiekowa Rekomendowane ilość snu

Okres noworodkowy
(0-3 mies.)

14-17 godzin

Okres niemowlęcy
(4-11 mies.)

12-15 godzin

Okres poniemowlęcy
(1-2 lata)

11-14 godzin

Okres przedszkolny
(3-5 lat)

10-13 godzin

Okres szkolny
(6-13 lat)

9-11 godzin

Okres dorastania
(14-17 lat)

8-10 godzin

Okres młodzieńczy
(18-25 lat)

7-9 godzin

Okres dojrzałości
(26-64 lat)

7-9 godzin

Okres starości (≥ 65 lat) 7-8 godzin



Czynniki wpływające na niską jakość snu 

Stresująca 
praca/ 

przeciążenie

Zażywanie 
lekarstw

Chrapanie

Aktywne 
życie nocne

Stres związany z nauką



Sen a oczyszczanie

Oczyszczanie 
układu 

limfatycznego

Oczyszczanie woreczka żółciowego

Oczyszczanie 
wątroby

Oczyszczanie 
płuc

Oczyszczanie jelita grubego



Przybieranie na wadze
Brak snu wpływa na wzrost apetytu, odczuwanie głodu, zaburza 
metabolizm i prowadzi do otyłości

Problemy spowodowane brakiem snu

Zwiększone ryzyko zachorowania na wiele chorób
Brak snu może powodować choroby serca, nadciśnienie i cukrzycę, a 
nawet raka piersi i raka jelita grubego

Brak koncentracji
Brak snu wpływa negatywnie na kreatywne myślenie, ma negatywny 
wpływ na ocenę sytuacji i podejmowanie decyzji, może nawet 
spowodować amnezję

Wpływ na rozwój fizyczny
Brak snu ma wpływ na rozwój młodzieży – wzrost i poziom IQ 

Szybszy proces starzenia się
Brak snu wpływa na kondycję naszej skóry powodując przebarwienia, 
zmarszczki oraz suchość skóry. 



Idealne środowisko snu

Świeże powietrze w sypialni

Komfortowa temperatura w pomieszczeniu

Odpowiednie miejsce do spania

Wygodny materac, poduszka i odpowiednia kołdra



Poduszka Zdrowotna, Kołdra Zdrowotna
i Materac Zdrowotny TIENS



Promieniowanie podczerwone

Aktywacja i rewitalizacja komórek

Pobudzanie i poprawa mikrokrążenia 
w organizmie człowieka

Wzmocnienie przemiany materii

Pobudzanie naturalnych mechanizmów 
obronnych organizmu

Pomoc w skutecznym oczyszczaniu

Pomoc w rozluźnieniu mięśni, 
a tym samym w złagodzeniu bólu



Aniony (jony ujemne)

Nadmierna ilość kwasu mlekowego w komórkach i mięśniach 
człowieka może powodować szybkie męczenie się.
Aniony we krwi mogą w znacznym stopniu zredukować 
zawartość kwasu mlekowego w mięśniach, zwiększyć ilość 
czerwonych krwinek i wapnia we krwi, co powoduje 
zniwelowanie zmęczenia i przywrócenie energii.

Aniony, posiadając zdolności utleniające, mogą deformować 
strukturę komórkową bakterii i roztoczy doprowadzając do ich 
zniszczenia.

Podczas oddychania organizm wchłania aniony do krwi i 
płynu mózgowo-rdzeniowego poprawiając działanie 
centralnego układu nerwowego, zapewniając uspokojenie 
oraz korzystnie wpływając na ciśnienie krwi.



Aniony i ich wpływ na organizm

ANION

Ciśnienie

krwi

Prawidłowe

Oddychanie

Płynne

Zmęczenie

Eliminacja

Szkielet

Mocne kości

Tętnica

Udrożnienie

Serce

Bardziej 
równomierne  

bicie

Krew

Neutralizacja 
kwasu 

mlekowego



Poduszka Zdrowotna TIENS



Jak często zmieniasz swoją 
poduszkę?

Poduszka Zdrowotna TIENS



Fakty dotyczące poduszki

Po dwóch latach użytkowania 
poduszki 2/3 jej wagi 

stanowią roztocza i alergeny

Badania przeprowadzone 
przez Uniwersytet w 

Manchester pokazują, że po 
pół roku używania w 

poduszce namnaża się 
ponad milion bakterii

Uniwersytet w Manchester 
przeprowadził badanie 

lekarskie poduszek, które 
zidentyfikowało w typowej 

poduszce 16 gatunków 
grzybów



Bawełna perłowa

Bio-energetyczne Gwiazdy 
TIENS

Najwyższej klasy 
jedwabna tkanina żakardowa

Naturalny jadeit
i naturalny ametyst

Sieć drobinek

Poduszka Zdrowotna TIENS – specyfikacja produktu



Trzy czynniki zdrowotne: 

 Promienie podczerwone

 Aniony (jony ujemne)

 Bio-energetyczne Gwiazdy TIENS

• poprawa mikrokrążenia

• zaopatrzenie w tlen

• czynne pole magnetyczne o niskiej 

częstotliwości

• poprawa przemiany materii

Czynniki zdrowotne 



1. Naturalny jadeit
2. Naturalny ametyst
3. Antybakteryjna tkanina żakardowa
4. Bawełna perłowa
5. Warstwa anionowa emitująca promieniowanie 
podczerwone
6. Bio-energetyczne Gwiazdy TIENS

Sześć zdrowotnych materiałów



1. Unikalny wyprofilowany kształt – okala głowę i chroni 
kręgosłup szyjny

2. Sieć drobinek – oddychająca i hypoalergiczna tkanina

Dwie unikalne właściwości Poduszki Zdrowotnej TIENS



Jadeit

Kryształy jadeitu zawierają wolne kryształy wody, 
które mają dużą pojemność cieplną i dzięki 
promieniowaniu szybko uwalniają ciepło.

Jadeit szybko obniża temperaturę ciała i normalizuje 
krążenie krwi, co jest zgodne z zasadami TCM 
(Tradycyjna Medycyna Chińska).



Ametyst

W Chinach uważa się, że ametyst może poprawić 
myślenie, koncentrację i pamięć, 
ale również może usprawniać działanie komórek i 
mózgu, wzmacniać zdolności poznawcze i 
świadomość duchową.

W medycynie chińskiej ametyst nazywany jest 
najbardziej naturalnym środkiem uspokajającym, 
a także znany jako kryształ inteligencji i 
duchowości, który może poprawiać częstotliwość 
fal mózgowych, działanie prawej półkuli mózgu i 
centralnego układu nerwowego, pomaga w 
bezsenności i poprawia jakość snu.



Antybakteryjna tkanina jedwabna z turmalinem

Poduszka Zdrowotna TIENS zawierająca 
warstwę jedwabną z drobinkami 
turmalinu, któremu przypisywane są 
właściwości powstrzymania rozwoju 
bakterii Staphylococcus aureus i 
Escherichia coli.

Poduszka Zdrowotna TIENS może przyczynić 
się do powstrzymania rozwoju bakterii 
powodujących łupież i świąd, co 
przeciwdziała przenoszeniu się tych bakterii 
na innych domowników.



Bawełna perłowa

Bawełna perłowa jest lekka, delikatna i puszysta, dzięki 
czemu stanowi dobre podparcie dla szyi, a tym samym 
zapewnia jej odciążenie i komfort w czasie snu.



Poduszka Zdrowotna TIENS

Tradycyjne poduszki skrzywiają 
kręgosłup szyjny, powodując poza 

jego skrzywieniem, również napięcie 
mięśni kręgów szyjnych

Poduszka Zdrowotna TIENS utrzymuje kręgosłup 
we właściwej pozycji, co zapewnia utrzymanie 

prawidłowego oddechu oraz spokojny sen

Chroni kręgosłup szyjny i łagodzi zmęczenie



Działanie Poduszki Zdrowotnej TIENS

Bio-energetyczne Gwiazdy TIENS emitujące pole magnetyczne mogą 

skutecznie poprawić krążenie krwi i dopływ tlenu do mózgu oraz

poprawić pamięć.

Wzmocnienie aktywności mózgu, poprawa pamięci

Wzrost dostarczanego tlenu do mieszków włosowych, łagodzenie 
objawów łysienia

Naturalny jadeit i ametyst wchodzą w interakcję z Bio-energetycznymi Gwiazdami 

TIENS,  co wpływa pozytywnie na częstotliwość fal mózgowych i zwiększa przyswajanie 

naturalnych składników mineralnych przez mózg.

Poduszka Zdrowotna TIENS uwalnia linie pola magnetycznego i daleką 
podczerwień anionów, które rezonują z komórkami ciała zapewniając 
efekt masażu, co poprawia krążenie krwi i wzmocnienie naturalnych 
mechanizmów obronnych.

Wzmocnienie mechanizmu obronnego organizmu

Poprawa stanu skóry

Podczas snu Poduszka Zdrowotna TIENS wspomaga regenerację skóry 
oraz rozjaśnia ją.



Polecana dla osób, które:

Cierpią na bóle w obrębie kręgosłupa szyjnego

Mają problem z chrapaniem

Są w podeszłym wieku

Mają problem z chorobami układu krążenia

Mają problem z bezsennością



Kołdra Zdrowotna TIENS



Kołdra Zdrowotna TIENS – specyfikacja produktu

Antybakteryjna jedwabna tkanina 
żakardowa

Jedwabne nici z anionami
i promieniowaniem 
podczerwonym

Włókno Lukens



Kołdra Zdrowotna TIENS

Bawełna z anionami emitującymi promieniowane podczerwone
Przebadane przy pomocy 23 procesów

Jedwabne nici emitujące jony ujemne i 
głęboką podczerwień



Antybakteryjna jedwabna tkanina żakardowa

 Skutecznie niweluje bakterie i roztocza oraz zmniejsza 

obecność bakterii takich, jak Staphylococcus aureus i

Escherichia coli

 Pomaga redukować alergeny w środowisku

 Nie zawiera formaldehydu



Włókno Lukens

 Puszyste

 Absorbujące wilgoć

 Oddychające

 Utrzymujące ciepło

 Trwałe



Działanie Kołdry Zdrowotnej TIENS:

Długotrwale utrzymuje ciepło, co pobudza krążenie krwi

Uwalnia dwa główne czynniki: jony ujemne i promieniowane 
podczerwone

Antyseptyczne jedwabna tkanina z turmalinem - wygodna i niedrażniąca, 
odporna na bakterie, zabija roztocza i zapewnia zdrowy sen

Przyspiesza przemianę materii, przy długotrwałym używaniu łagodzi 
objawy zimnych stóp i dłoni

Oczyszcza powietrze w pomieszczeniach oraz zwiększa ilość tlenu, 
poprawia funkcjonowanie układu oddechowego



Polecana dla osób, które:

Mają problem z chrapaniem

Mają problem z bezsennością

Mają zimne dłonie i stopy

Muszą poprawić jakość snu

Mają problem z chorobami układu krążenia

Mają problemy oddechowe



Materac Zdrowotny TIENS



Unikalna struktura – sześć warstw

Pierwsza warstwa – trójwymiarowa tkanina żakardowa
Opatentowany, nieelektryzujący się materiał

Druga warstwa – bawełna z anionami
Uwalnia jony i emituje promieniowanie dalekiej 
podczerwieni

Piąta warstwa – bambusowe włókno węglowe
Pochłania szkodliwe substancje chemiczne, 
rozpuszcza i pozbywa się brzydkich zapachów

Szósta warstwa - bawełniana tkanina prążkowana
Odporna na zniszczenie, antypoślizgowa, 
odporna na mole

Czwarta warstwa – Bio-energetyczne Gwiazdy TIENS
Stałe uwalnianie pola magnetycznego 
i promieniowania podczerwonego

Trzecia warstwa – bawełniana tkanina Plain
Mocna, delikatna, przepuszcza powietrze



Technologia TIENS

Technologia

TIENS

Anion - witamina 
powietrza

Promieniowanie 
dalekiej 

podczerwieni

Pole 
magnetyczne

Bio-
energetyczne 

Gwiazdy TIENS



Bio-energetyczne Gwiazdy TIENS

Warstwa Bio-energetycznych Gwiazd TIENS wykorzystuje 
wpływ pola magnetycznego turmalinu (półszlachetnych 
kamieni).

Pole magnetyczne, promieniowanie podczerwone i aniony 
uwalniane są z:
108 Bio-energetycznych Gwiazdek - w przypadku 
pojedynczego Materaca Terapeutycznego

156 Bio-energetycznych Gwiazdek - w przypadku 
podwójnego Materaca Terapeutycznego. 



Turmalin

Dzięki obecności turmalinu możliwe jest promieniowanie 
podczerwone i ujemna jonizacja.
Zgodnie z TCM (Tradycyjna Medycyna Chińska) turmalin:
• wzmacnia i oczyszcza umysł i ciało,
• pomaga zasnąć
• zwalcza niepokój i strach, 
• Pobudza naturalne mechanizmy obronne organizmu

Z uwagi na obecność turmalinu uwalniane jest 
promieniowanie podczerwone i organizm może skuteczniej 
wytwarzać enzymy. Wzmacnia zdolność komórek do 
samodzielnej regeneracji.

Promieniowanie to poprawia także mikrokrążenie, 
zapewniając efekt delikatnego masażu. 



Cechy produktu

Opatentowana technologia Bio-energetycznych Gwiazd TIENS

Materiały przyjazne dla środowiska

Pozytywna energia wyrównująca ciśnienie i zmniejszająca 
zmęczenie

Klasyczny i modny wygląd, łatwy do spakowania, poręczny

Nie wymaga podłączenia do prądu, bezpieczny i wygodny



Zdrowy i głęboki sen!!
&

Obudź się wypoczęty i pełen energii!


