INFUSION
TIENS Čaje prémiové kvality

Nejstarší a nejvíce uznávaný nápoj na světě

Čaj je hned po vodě druhým nejpopulárnějším nápojem v
dnešním světě.
Pití čaje je důležitou součástí čínské kultury.
Jeho popularita se rozšířila z Číny do západní Evropy a do
Ameriky. Čaj je tak populární, že je hned po vodě druhým
nejkonzumovanějším nápojem na světě.

Během několika minulých desetiletí vědci zjistili, že
většina z účinků přisuzovaných čaji může vlastně být
pravdivá.

TIENS Uvolňující čaj při stresu

Přírodní kombinace pečlivě vybraných bylin.
Běžně se používá, aby pomohl osobám trpícím nervozitou, podrážděností, úzkostí a problémy se
spánkem.
Také je znám pro své příznivé účinky při žaludečních problémech způsobených nervozitou.
Listy verbeny citrónové dávají tomuto odvaru úžasnou příchuť. Esenciální olej a flavonoidy z listů
mohou pomoc stimulovat apetit a zároveň mohou mít antiseptické a uklidňující účinky.
TIENS Uvolňující čaj při stresu nabízí lehce utišující účinky, může ulevovat od nadýmání a
pomáhat zažívání.

Přísady:
Sušené plody a listy hořkého pomeranče (Citrus aurantium)
Sušené listy meduňky lékařské (Melissa officinalis)
Sušené listy verbeny citronové(Lippia triphylla)

TIENS Bylinný čaj na zažívání
Dokonalá kombinace tří rostlin považovaných za jedny z nejvíce aromatických a prospěšných
známých rostlin.
Historie ukazuje, že tradičně byly přísady užívány hlavně při zažívacích potížích, při
nevolnostech a při křečích.
Také mají příznivé účinky na respirační problémy, dokonce i na bolesti hlavy.
Tyto přísady stimulují játra a pomáhají při procesu zažívání.
Mohou pomoci při závratích, jejíž příznaky jsou často zhoršovány neúčinnými trávícími
procesy, například po těžkém jídle.
TIENS Bylinný čaj na zažívání nabízí pomoc při nadýmání, napomáhá při trávení a je skvělým
zdrojem antioxidantů!

Přísady:
Heřmánek květ (Matricaria chamomilla)
Máta list (Mentha piperita)
Anýz plod (Pimpinella anisum)

TIENS Zelený čaj pravý se ženšenem
Lidé věří, že zelený čaj má přímý vliv na energetickou rovnováhu našich buněk, že zvyšuje
biologickou energii (AMP), přináší energizující účinky a bojuje proti únavě.
Kořeny ženšenu se často používají jako tonikum nebo „adaptogen“, což je metabolický regulátor,
který zvyšuje schopnost organismu přizpůsobit se faktorům životního prostředí.
Předpokládá se, že ženšen zvyšuje naši celkovou odolnost vůči stresu a infekcím a zvyšuje naši
psychickou a fyzickou výkonnost.
TIENS Zelený čaj pravý se ženšenem je navržen tak, aby pomáhal zlepšit koncentraci, podpořil
naše tělo při pocitech fyzické slabosti a vyčerpání a aby pomohl urychli zotavení během
rekonvalescence.
Je to fantastická kombinace dvou nejvzácnějších rostlin používaných po tisíce let, aby nejen ve
formě odvarů zlepšovaly zdraví.
Přísady:
Zelený čaj pravý (Camellia sinensis)
Ženšen (Panax ginseng)

TIENS Čaj na vlasy, kůži a nehty

Tento odvar obsahuje ceněnou přesličku rolní, známou pro vysoký obsah oxidu křemičitého,
který pomáhá zlepšit remineralizaci a tónování pojivové tkáně.
Biologický křemík je součástí syntézy a opravy kolagenu, hraje důležitou roli v prevenci
vypadávání vlasů a zvyšuje odolnost kolagenu vůči stárnutí a nástrahám životního prostředí
tím že podporuje vytváření příčných vazeb v proteinu keratinu. To vede k posílení keratinové
tkáně včetně vlasů a nehtů.
TIENS Čaj na vlasy, kůži a nehty je zdrojem oxidu křemičitého, který může zlepšit regeneraci
kolagenu a zvýšit sílu a elasticitu extracelulárního matrixu (mezibuněčná hmota).
Přísady:
Sušená přeslička (Equisetum sp.)

Tajemství TIENS čajových odvarů

Přísné monitorování pesticidů, antibiotik a těžkých kovů u přísad zajišťuje nejvyšší kvalitu
našich rostlinných složek.
Opatrné kryogenní metody zpracování pomáhají udržet účinky našich rostlinných složek .
Speciálně navržený papírový čajový sáček s vysoce extraktivní kapacitou používání méně
papírů než běžné čajové sáčky.
Náš produkt nemá kovové svorky. Lepší pro Vás, lepší pro životní prostředí.
Vzduchotěsné sáčky zajišťují lepší ochranu našich rostlinných složek.

