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Informace o kosmetice TianDe 

 

Možnosti použití dle zkušeností a jiné zajímavosti .... 

Tato brožurka není oficiální brožurkou, nýbrž postřehy a 

zkušenosti našich zákazníků a prodejců, vytvořená týmem 

našeho blogu www.tianDe-katalog.cz 

 

Náš facebook:  www.facebook.com/tianDe.zdravi 

 

 

http://www.tiande.info/
http://www.katalog-tiande.cz/
http://www.tiande-katalog.cz/
http://www.facebook.com/tianDe.zdravi
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Fytonáplasti TianDe 
 

Odstraňují bolest, mírní otoky, působí protizánětlivě 

Fytonáplast je prosáklá aktivním roztokem z přírodních složek.   

 

Jedinečná kombinace přírodních esencí a aromatických olejů, které mají 

bioenergetický vliv na šlachy a klouby pohybového ústroji.  Přípravek pracuje na 

principu „suché kapačky“: rostlinné extrakty přes kůži vstupují do interakce s lidským 

tělem, pozitivně působí na jeho fyziologický a energetický stav.  

 

Fytonáplasti se NELEPÍ na oblast srdce, podpažní jamky a na otevřené rány.  

Přeji příjemný život bez bolesti s TianDe .....  

 

Jian Kang  
- to jsou “Zdravé klouby”.   
Stimuluje výměnné procesy v kloubech  

Zvětšuje pohyblivost, zmenšuje bolest  

Pomáhá při zánětech šlach  

Možnost lepit na kořen nosu (chrápání, rýma) 

Má antivirový účinek LEPÍ SE TAM, KDE TO BOLÍ  

 

Kód 30103 5ks v balení 

Cena 143,20 Kč   VIP cena 93 Kč 

 

U všech náplastí Vám rád poradí při aplikaci 

"kam nalepit" Váš poradce TianDe :) 

 

 

Wutong - "žádná bolest"  
 
Univerzální použití  
Odstraňuje bolest zubů  

Pomáhá při bolesti hlavy  

Působí protizánětlivě  

Ulehčuje při zánětu dutin  

Využívá se při poranění, natažení, vymknutí  

 

..... "lepí se tam, kde to bolí"  

 

Kód 30104 5ks v balení 

Cena 127,20 Kč  VIP cena 82,68 Kč 

 

 

 

http://www.tiande.info/
http://www.registrace-tiande.cz/katalog.html
http://www.tiande.info/vyrobky/48-fytonaplast-jian-kang-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/49-fytonaplast-wutong-tiande/
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Yaoshen Forte fytonáplast 
 

- ledviny a močové cesty 

- obrázek znázorňuje “Majestátní vodopády” 

 

Aktivní složky mají blahodárný vliv na stav ledvin a vylučovací soustavu. 

Mužům pomáhá navrátit sebevědomí a víru ve vlastní síly. 

Složení náplasti „Yaoshen forte“ nově v posílené a vylepšené receptuře – 19 aktivních 

složek, mezi které patří různorodé výtažky a oleje, které mají cílený účinek. 

 

POUŽITÍ: 
Před aplikací náplasti je potřeba pečlivě očistit a odmastit tu část pokožky, kde bude 

přípravek působit. 

 

Nalepte fytonáplast na body, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti ledvin – v 

akupunktuře se tyto body nazývají šen-šu. Najdete je snadno: nacházejí se v oblasti kříže 

ve vzdálenosti asi 3-5 cm zleva a zprava od páteře. 

 

Nejlepší je aplikovat „Yaoshen forte“ před spaním, po 8 hodinách je možné fytonáplast 

odstranit. Kúra by měla trvat 10 dní. Mezi znovu nalepením je nutné dodržet 4 hodiny 

pauzu. 

 

Mužům se doporučuje dodatečně nanášet další náplast na bod spodní Dantian, který se 

nachází přibližně čtyři prsty pod 

pupkem. 

 

Ve východní praxi je tento bod 

považován za stěžejní zdroj energie 

v lidském těle. 

 

 

Kód 30111  

2ks v balení 

Cena 164 Kč   

VIP cena 106,60 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiande.info/
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Zhui Feng Forte fytonáplast 
 

ZHUI FENG Forte  - naše svaly, obrázek znázorňuje „Rýžové plantáže“  

 

Přírodní složky působím přímo v místě bolesti. Náplasti s novou recepturou a posíleným 

účinkem odstraní nepříjemné pocity, probudí vnitřní energii a stimulují svaly k činnosti. 

 

POUŽITÍ: 

Před použitím náplasti je potřeba 

pečlivě očistit a odmastit tu část 

pokožky, kde bude přípravek působit. 

Aplikujte fytonáplast „Zhui Feng 

Forte“ na problematické místo 

(kloub, křížovou oblast páteře, 

bolavé místo). Nechte působit 

maximálně 12 hodin. Před 

opětovným nalepením udělejte 4 

hodiny pauzu. Používejte každý den 

po dobu 7-10 dní. 

 

 

Kód 30106 4ks v balení 

Cena 109 Kč  VIP cena 70,85 Kč 

 

 

 

http://www.tiande.info/
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ALUNIT - Přírodní antiperspirant Natural Veil  
Kód 30101         obsah: 60g         cena 326,10Kč   VIP cena 211Kč 

 

Deodorant se skládá ze 100% z horninového sopečného minerálu Alunit, který 

eliminuje tělesný pach, ale nezabraňuje pocení a nezanáší póry. Tento deodorant můžete 

používat dlouhodobě, protože se z něj v uzlinách neusazují soli hliníku, jako je to u 

chemicky vyráběných deodorantů. Má silný antibakteriální a antivirový účinek a 

zlikviduje nežádoucí bakterie i plísně. 
 

Deodorant vždy aktivuje "na šířku" pod tekoucí vodou, aby voda nezatekla do dna 

deodorantu nebo si dejte vodu do víčka deodorantu a jednou až třikrát ho v ní namočte 

dle toho, jak silný roztok potřebujete. 

 

Je to multifunkční parťák, takže můžete používat na: 
 opary 

 prasklé koutky 

 odřeniny a malé ranky na kůži 

 akné a zánětlivá ložiska na kůži 

 štípance 

 drobné spáleniny 

 bradavice 

 místa po holení 

 chodidla proti zápachu 

 místa, která Vás svědí 

 samozřejmě podpaží jako tuhý deodorant  

 můžeme nastrouhat na prášek a nasypat do bot 

 
       (Alunit je třeba použít na čisté tělo ihned po sprše, 

                        než se zápach stačí objevit!) 

 

Pokud párkrát deodorant smočíte ve víčku či skleničce, vznikne roztok... 
 vykloktáte při bolesti v krku (nepolykat) 

 vypláchnete ústa při aftech a krvácení dásní 

 nahradíte ústní vodu  

 umyjete ledničku, propláchnete odpad ve dřezu, umyvadle, vaně 

 opláchnete ruce na cestách 

 vystříkáte boty proti zápachu 

 ošetříte nehty zasažené plísní 

 a jiné... 

 

Deodorant Vám vydrží více, než rok, nezanechává stopy na oblečení a díky tomu, že je 

malý, máte ho vždy při ruce. V práci, doma i na cestách....  

 
Pokud by Vám upadl, ulomil se nebo roztříštil, určitě ho nevyhazujte a použijte kousky na roztok. 

  

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/25-prirodni-antiperspirant-natural-veil-neboli-alunit-tiande/
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Fytogel Slaviton  - zdraví ze samého srdce Altaje! 

Fytogel Slaviton je mezi TOP 10 v prodeji TianDe ! 

 

Kód 44402        obsah 125ml 

Cena 295 Kč    VIP cena 192 Kč 

 

Altaj je jedinečné místo. Jeho území je zařazeno do seznamu UNESCO jako jeden z 

málo změněných ekologických regionu světa.  

 

Byliny, voda, minerály této oblasti mají zvláštní energii a sílu. A skoro všechny léčivé 

rostliny v receptuře Ortofitu a Slavitonu jsou pěstované a sbírané v Horním Altaji. 

 

Speciální gelová konzistence těchto gelu - umožňuje účinným látkám, rychle pronikat 

do hlubších vrstev tkáně a dostat se na postižené místo v krátkém časovém období.  

 

 

Ve složení gelu jsou extrakty z: 

- koňského kaštanu 

- červené řasy palmaria 

- třezalky 

- tymiánu 

- rozmarýnu 

- chmele 

- vilínu 

- heřmánku 

 

Slaviton můžete použít na: 

 

- varixy (křečové žíly) - 2x denně mazat - Protože Slaviton - posiluje stěny cév, zlepšuje 

krevní oběh, zmírňuje únavu a otoky nohou. Vrací zdraví a lehkost našim nohám. Kromě 

toho naše přírodní produkty můžete kombinovat s tradičními metodami léčby. 

 

- hemeroidy 

 

- migrény (nanést v oblasti trapéz, na spánky a na šlapky obou nohou) 

 

- při dýchacích potížích (na hrudník a můžete kombinovat s našimi náplastmi) 

 

- při bércových vředech – nanášet gel 6-8 krát denně kolem bércového vředu (odvádí 

toxiny, zlepšit výživu postižené pokožky kolem bérců a zabraňuje rozšíření a vzniku 

dalších vředů)  

 

 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/23-slaviton-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/23-slaviton-tiande/
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Masážní gel Orthophyt   

Kód 34401        obsah 125g 

Cena 295 Kč      VIP cena 192 Kč 

 

- formule jemného tepla se zahřívacím činidlem 

 

Složení gelu: 

- extrakt z rozmarýnu, propolisu a jedlového jehličí 

- olivový olej, olej z eukalyptu a máty peprné 

- biologicky dostupná síra 

- vanilinový éter (VBE) 

 

Můžeme použít: 

- rozehřívá svaly a vazy před cvičením....  

- masáž bolavých zad, klouby (kolena) 

- pomáhá při brnění rukou 

- některé ženy mažou při bolestivé menstruaci na podbřišek 

- masáž gelem pomáhá zbavit se napětí a pocitu diskomfortu  

   v oblasti kloubů 

  

- nepoužívat na záněty! 

 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/24-masazni-gel-orthophyt-tiande/
file:///C:/a_DOKUMENTY/_tianDe ;)/TianDe/TianDe 10nej vyrobku – zástupce.lnk
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„Tekutá náplast“ od TianDe - pro sebejistý pohyb 

       Kód 34413    obsah 125g 

Cena 322 Kč    VIP cena 209 Kč 
 

 

Zahřívací formule 
Zahřívací účinek se obnovuje při působení suchého tepla 

 

Používejte „Tekutou náplast“, pokud:  

 

vedete aktivní životní styl  

- Rychleji, silněji a ještě lépe! Při takovém nasazení se 

organismus rychle vyčerpává. Klouby se namáhají na hraně 

svých možností a potřebují podporu! 

- „Tekutá náplast“ se ideálně hodí při značné fyzické zátěži. 

- Blahodárně působí při diskomfortu v oblasti kloubů. 

 

máte sedavý způsob života 
- Když dlouho sedíte, koleno je ohnuté v jedné poloze a čéška 

je pevně přitisknutá ke kloubu. 

- Takový tlak a nedostatek pohybu vede k nedostatečnému 

zásobování kloubního povrchu. 

- „Tekutá náplast“ se bude hodit v případě, kdy je potřeba 

kompenzovat nedostatek pohybu. 

- Má zahřívací účinek, který se obnovuje při působení suchého 

tepla. 

 

Krém „Tekutá náplast“ od TianDe se ideálně hodí jak pro 

milovníky aktivních tréninků, tak i pro ty, kdo před posilovnou 

dává přednost gauči (nebo je nucen mít sedavý životní styl 

kvůli práci). Díky obsahu aktivních složek má silný zahřívací 

účinek. „Tekutá náplast“ se ideálně hodí při velké fyzické 

zátěži, kdy je pohybový systém vystaven dlouhé a náročné 

aktivitě, například tréninkům v posilovně. Použití krému před tréninkem pomůže eliminovat 

diskomfort v oblasti kloubů, který vzniká po namáhavém cvičení. 

 

Při sedavém způsobu života je pro nás v první řadě nezbytné „rozproudit krev“ v organismu. 

To v plné míře umožní zahřívací účinek krému, který zlepšuje přísun krve ke kloubům. To 

umožňuje kompenzovat nedostatek pohybu a zbavit se pocitu diskomfortu. 

 

Přirozený účinek! Nejúčinnější složky na klouby, silné od přírody 

  

Obsahuje výtažky:  propolis, kajenský pepř, Oman pravý, Harpagofyt ležatý 

Obsahuje oleje:  jedle, skořice, hřebíček, olivy 

Dále obsahuje: kafr a mentol  

 

 
 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/119-telovy-krem-tekuta-naplast-tiande-pro-vas-sebejisty-pohyb-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/119-telovy-krem-tekuta-naplast-tiande-pro-vas-sebejisty-pohyb-tiande/
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Výtažek z kajenského pepře má zahřívací účinky. Působí regeneračně, přispívá ke zlepšení krevního oběhu. 

Kapsaicin, který je v pepři obsažen, blokuje neuropeptid P způsobující otoky kloubů a bolest.  
 

Výtažek z propolisu se odpradávna používá pro úlevu při diskomfortu v kloubech. Má na klouby blahodárný 

účinek a přispívá ke zvýšení pohybové aktivity. 
 

Výtažek z harpagofytu ležatého má na klouby protizánětlivý, antiseptický a analgetický účinek. Zlepšuje 

pohyblivost kloubů, eliminuje pocit ztuhlosti.  
 

Výtažek z omanu pravého. Už Avicenna, považovaný za otce moderní medicíny, obdivoval vlastnosti této 

rostliny. Doporučoval ji používat při bolestech kloubů, zad a kostí. 
 

Esenciální olej ze skořice odstraňuje svalové napětí a ulevuje při bolesti kloubů. Rychle rozehřívá svaly, 

připravuje je ke sportovní zátěži. 
 

Esenciální olej z hřebíčku pomáhá utlumit bolest při zranění a natažení, zlepšuje krevní oběh. 
 

Esenciální olej z jedle pomáhá normalizovat výživu chrupavek a zintenzivňuje mikrocirkulaci krve a lymfy 

v tkáních kloubů.  
 

Kafr má antiseptický, lokálně dráždivý, analgetický a protizánětlivý účinek. 

Mentol má protizánětlivý a analgetický účinek, vykazuje antiseptické vlastnosti. 

Olivový olej má změkčující a hydratační účinek na pokožku.  
 

Výtažek z kajenského pepře má silný zahřívací účinek, který rychle pocítíte na pokožce. Má regenerační 

vlastnosti, přispívá k lepšímu oběhu krve. Má silný antioxidační účinky. Tato pálivá rostlina obsahuje alkaloid 

kapsaicin, esenciální oleje, kapsanthin, steroidní saponiny, fytoncidy, vosk, vitamíny A, B1, B2, C a R. Kapsaicin 

z kajenského pepře blokuje neuropeptid P způsobující otoky kloubů a bolest. V lidové medicíně je kajenský pepř 

považován za silný přírodní stimulant. 
 

Výtažek z propolisu se odpradávna využívá pro zmírnění pocitu diskomfortu v kloubech. Tento unikátní přírodní 

produkt má neuvěřitelně složité složení, kterému vědci stále nemohou přijít zcela na kloub. Najdeme v 

něm pryskyřici, oleje, alkohol, bílkoviny, obsahuje také vosky, pyl, vitamíny, cukr a další látky. Je zajímavé, že 

ani po tepelném zpracování neztrácí svoje vlastnosti. Propolis má na klouby velmi blahodárný účinek. Při 

pravidelném používání bolest a diskomfort postupně mizí, navrací se pohybová aktivita. 
 

Výtažek z harpagofytu ležatého neboli čertova spáru. Tato vzácná rostlina se aktivně využívá v lidové medicíně. 

Má protizánětlivé, antiseptické a analgetické účinky. Harpagofyt ležatý zlepšuje pohyblivost kloubů, eliminuje 

pocit ztuhlosti a snižuje otoky. 
 

Výtažek z omanu pravého obsahuje polysacharidy inulin, saponiny, organické kyseliny (octovou a benzoovou), 

menší množství alkaloidů, vitamín E a esenciální oleje. Kouzelné vlastnosti omanu obdivoval už Avicenna a 

považoval ho za skvělý lék. Doporučoval ho při bolestech kloubů, zad, kostí a zánětech sedacího nervu. 
 

Esenciální olej ze skořice se získává z kůry, listí a výhonků skořice. Přispívá k celkovému posílení organismu. 

Olej umožňuje rychlé zahřátí, odstraňuje ztuhlost a chvění svalů. Zmírňuje křeče svalů a ulevuje od bolesti 

v kloubech. Rychle zahřívá svaly, připravuje je ke sportovní zátěži.  
 

Esenciální olej z hřebíčku má velmi bohaté chem. složení, jehož hlavní složkou je eugenol. Tato vonná látka, 

díky které má olej natolik silnou aromatickou vůni, se nedá s ničím splést. Už odpradávna se využívá v lidové 

medicíně a aromaterapii. Zlepšuje koncentraci, zmírňuje bolest při zranění a natažení, zlepšuje krevní oběh a 

zvyšuje imunitu. Díky schopnosti „rozproudit krev“ skvěle působí na klouby a svaly. 
 

Esenciální olej z jedle obsahuje 35 vzácných bioaktivních látek. Používá se v klasické i lidové medicíně při léčbě 

mnoha onemocnění. Zlepšuje imunitu, posiluje organismus, blahodárně působí na pokožku, má antibakteriální 

a antiseptické účinky. Navíc esenciální olej z jedle normalizuje výživu chrupavek a zintenzivňuje mikrocirkulaci 

krve a lymfy v kloubových tkáních.  
 

Kafr má antiseptický, lokálně dráždivý, analgetický a protizánětlivý účinek. Rovněž působí na nervová zakončení 

pod povrchem pokožky jako analgetikum a ulevuje od bolesti v oblasti kloubů. 
 

Mentol se získává metodou parní destilace z esenciálního oleje máty peprné. Má výraznou svěží vůni. Při 

lokálním použití má protizánětlivý, analgetický účinek a antiseptické vlastnosti. 
 

Olivový olej má změkčující a hydratační účinek na různé typy pokožky. Je to univerzální kosmetický přípravek, 

který pomůže vaší pokožce nadlouho zachovat krásný a mladistvý vzhled. Obsahuje nenasycené mastné kyseliny, 

oleokantal, steroly, fosfatidy, tokoferol, antioxidanty, vitamíny K, A, C a mnoho dalších užitečných prvků. 

 

http://www.tiande.info/
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Vložky TianDe 
 

Bylinné vložky TianDe = suchý bylinný zábal. Dýchají, mají jiné složení, než běžně 

dostupné v drogeriích, obsahují bylinky pomáhající v péči o naši nejintimnější část těla.   

 
Bylinky se sbírají podle lunárního kalendáře a nejsou návykové. Výborné na imunitní 

systém...  
 

Léčí nemoci (záněty ledvin, močového měchýře a cest, mykózy). 

 

Lze využít i jako suchý bylinný zábal – obklad ... 

 

Vyrobeno z přírodní bavlny ("nezapařují" se).  Při akutních problémech se vložky používají 

po dobu problému a ještě 3 dny po skončení na doléčení ;) 

 

 

 

Vložka Energie života 

 

 

 

 

  

* délka 17 cm   * balení 1ks 

* číslo 63601   * cena 56,- Kč   VIP cena 36Kč  

  

Doporučuji použít: 

- při neplodnosti  

- aktivuje imunitní systém 

- na záněty, výtoky, mykózy, cysty, myomy 

- akutní záněty močových cest 

- bolest v krku, kašel (použít jako suchý zábal na krk) 

- hemeroidy (ne na akutní krvavé – tady použijeme Slaviton) 

- problémy s karpálními tunely – suchý obklad 

- při svědění možné výplach z roztoku Alunitu, který odstraní nepříjemné pocity svědění. 

Vložku použít následně ;)  

V případě desetidenní kůry - prevence:  Večer po osprchování dát vložku a vyměnit až 

druhý den večer před sprchováním. Opakovat 10 dnů. Pokud cítíte při prvním použití 

bylinky až v krku, pak máte zdravé a průchodné sliznice. Toto by měla absolvovat každá 

žena 1x ročně, protože tato vložka vyčistí pohlavní orgány od bakterií, plísní a léčí a 

ničí patogenní a karcinogenní zárodky. Harmonizují celý vnitřek ženy. Bylinky 

prostupují sliznicemi do těla. 

 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/intimni-hygiena/
http://www.tiande.info/vyrobky/92-vlozka-energie-zivota-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/92-vlozka-energie-zivota-tiande/
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Vložka Jemná péče   
 

 

 

* délka 15 cm 

* baleno po 1 kuse 

* číslo 60145 

* cena 31,- Kč  

  VIP cena  

 

 

Moje doporučení: 
- akutní či chronické záněty močových cest 

- hemoroidy , záněty ledvin 

- výtoky, nebo po "bazénu" či "koupáku" jako prevence mykózy 

- u mužů při zánětu močových cest (suchý obklad na břicho) 

také doporučuji 10 ti denní kúra PODZIM  X  JARO 

 

VLOŽKY TianDe ....... 

 
Léčebně profylaktické dámské vložky na bázi fytokompozic z výtažků léčivých 

bylin a esenciálních olejů jsou exkluzivním produktem společnosti TianDe... 

 

Nikdy předtím nebyla léčba a prevence ženských onemocněni tak 

jednoduchá a příjemná! Nahrazení obvyklých vložek za léčebně profylaktické mění 

každodenní hygienickou proceduru v účinnou ozdravnou kůru. 

   

Léčebně profylaktický účinek vložek vychází z uznávaných naturopatických 

metod ŽENSKÉ ZDRAVÍ - Dámské hygienické léčivé ( menstruační a slipové ) vložky 

 

 

Vložky Energie bylin a Nefritová svěžest 

 

TianDe vložky, obsahují 49 bylin a jsou vyráběné podle receptů tradiční medicíny. 

Vložky přispívají k léčbě a prevenci gynekologických a urologických potíží,  

jsou prevencí rakovinotvorných zárodků, přispívají k léčbě inkontinence,  

zánětu močového měchýře, mykózám a co překvapí asi muže, tak i k léčbě prostaty. 

 

ZKRACUJÍ DÉLKU I INTENZITU MENSTRUACE, která je navíc díky vložkám i 

bezbolestná a bez jakýchkoliv dalších komplikací a souvisejících obtíží ... 

 

.... ozdravení člověka: fytoterapie, aromaterapie a akupunktura 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/46-denni-hygienicka-vlozka-jemna-pece-tiande/
file:///C:/a_DOKUMENTY/_tianDe ;)/TianDe/TianDe 10nej vyrobku – zástupce.lnk
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Receptura vložek napříklady byliny:  

  

děhel činský, vanilku, anděliku, devětsil, mátu, zimolez, kořen prorostlíku, smilaxu, 

jarvy, pazvonku chloupkateho, borneol, aksamit, šabřinu pošvatou, puškvorec 

obecný a další. 

 

DOPORUČUJÍ SE: 

= samozřejmě ke každodennímu používání (menstruační, slipové - denní, ale také: 

= v rámci komplexní léčby gynekologických onemocnění, 

= při výrazném projevu zánětlivých procesů, včetně kandidózy, 

= k prevenci gynekologických problémů, 

= normalizaci hormonálního stavu, 

= zlepšení kvality života  

 

 

Energie bylin menstruační denní   

* délka 24cm 

* balení 8ks 

* obj. č.  61902    * cena 203,- Kč  VIP cena 132Kč 

 

 

Energie bylin menstruační noční   

* délka 28cm 

* balení 8ks 

* obj. č.  61903    * cena 239,- Kč  VIP cena 155Kč 

 

 

Energie bylin - denní vložky (slipové)  

* délka 17cm 

* balení 20ks 

* obj. č.  61901    * cena 203,- Kč   VIP cena 132Kč 

 

ENERGIE BYLIN 

- obsahují 49 bylin, kde hlavní složkou je Andělika 

- vložka je vhodná pro všechny ženy s problémy při menstruaci 

- vhodné při úniku moči, při přechodu, kdy se upraví návaly 

- upravuje se menstruační cyklus spolu s používáním denních vložek 

- snižuje bolestivost menstruace 

- vhodná i pro muže trpící hemoroidy či zánětem prostaty - užívat spolu se   

  Slavitonem a nalepenou vložkou na 3 prsty pod pupíkem 

 

 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/intimni-hygiena/
http://www.tiande.info/vyrobky/38-nocni-menstruacni-vlozky-energie-bylin-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/37-denni-vlozky-energie-bylin-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/37-denni-vlozky-energie-bylin-tiande/
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Nefritová svěžest menstruační denní  
* délka 24cm 

* balení 10ks  

* obj. č.  61906    * cena 177,- Kč  VIP cena 115Kč 

 

Nefritová svěžest menstruační noční   
* délka 28cm 

* balení 10ks  

* obj. č.  61907    * cena 177,- Kč    VIP cena 115Kč 

 

Nefritová svěžest denní slipové 
* délka 15cm 

* balení 20ks  

* obj. č.  61905    * cena 139,- Kč   VIP cena 90 Kč 

 

 

Nefritová svěžest denní slipové  
* délka 15cm 

* balení 18ks  

* obj. č.  61908    * cena 147,- Kč    VIP cena 96Kč 

 

 

Nefritová svěžest denní slipové mentol 
* délka 15cm 

* balení 20ks  

* obj. č.  61909    * cena 123,- Kč   VIP cena 80 Kč 

 

 

Dámské bylinné slipové vložky s 

anionty Nefritová svěžest  
* délka 15cm 

* balení 20ks  

* obj. č.  61915    * cena 147,- Kč     VIP cena 95 Kč 

 

 

Nefritová svěžest denní slipové ALOE  
* délka 15cm 

* balení 20ks  

* obj. č.  61911   * cena 139,- Kč    VIP cena 90 Kč 

 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/44-denni-menstruacni-vlozky-s-pouzitim-bylin-nefritova-svezest-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/45-nocni-menstruacni-vlozky-s-pouzitim-bylin-nefritova-svezest-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/41-denni-vlozky-s-pouzitim-bylin-nefritova-svezest-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/40-super-tenke-denni-vlozky-s-pouzitim-bylin-nefritova-svezest-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/39-denni-vlozky-s-pouzitim-bylin-a-mentolem-nefritova-svezest-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/43-denni-vlozky-s-extraktem-aloe-nefritova-svezest-tiande/
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VLOŽKY S ALOE MOŽNO POUŽÍT:  

- po porodu, urychlují hojení 

- po operacích (čím náročnější operace, tím jemnější péče) 

- mohou používat i malé slečny při výtocích nebo menses 

- jako jediná vložka, která se může používat při kojení 

VLOŽKY NEFRITOVÁ SVĚŽEST POUŽÍVÁM I NA: 

- zlepšení nálady 

- při projevech přechodu u ženy (v kombinaci s čajem pro ženy TianDe 

- jsou antibakteriální a protizánětlivé  

- méně bolestivá menstruace, ideální lepit s náplastí Wutong na podbřišek 

- působí antibakteriálně a protizánětlivě 

 
Bylinné vložky TianDe díky svému složení dýchají a „nezapařují se, protože jsou 

vyrobeny z přírodní bavlny, obsahují bylinky, které pomáhající v péči o naši 

nejintimnější část těla.  

Bylinky se sbírají podle lunárního kalendáře a nejsou návykové.  

Výborné na imunitní systém ...  

 

Pomáhají při: záněty ledvin, močového měchýře a močových cest, mykózy, záněty atd.. 

 

Při akutních problémech se vložky používají po dobu problému a ještě 3 dny po jeho 

vymizení na doléčení. 

 

Bylinné vložky lze využít i jako suchý bylinný zábal = obklad ... 

( při bolestech krku, na kašal, zánět středního ucha apod. ) 

 

VLOŽKY A INTIMKY TIANDE: 
- podle receptur tradiční čínské medicíny, 

- patentovaný bylinný extrakt léčitelů Dynastie Tang 

- fytomembrána s extrakty až 49 druhů bylin 

- koncentrace bylinných složek 70-80% 

- pomáhají při nepravidelné a bolestivé menstruaci 

- eliminují rozladěnost, nadýmání, potíže s pletí a další projevy při menses 

- účinné při léčení mykóz, zánětů, cyst 

- protizánětlivý a antibakteriální účinek 

- obnovují hormonální rovnováhu ženy 

- posilují imunitu, chrání před patogenními vlivy, slouží jako prevence 

- dodávají sílu a energii 

- pomáhají při depresích, výkyvech nálad, psychické disharmonii .... 

 

http://www.tiande.info/
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 Jemný gel pro intimní péči  -  intimní hygiena 
Kód: 64404 ,    Objem: 360 ml      

cena 259 Kč   VIP cena 168Kč  

Jemný čistící gel poskytne pocit svěžesti a  

šetrnou péči o intimní partie těla.  

 

Aktivní složky gelu účinně zjemňují a hydratují  

pokožku, neutralizují nepříjemný zápach.  

- gel je vhodný pro každodenní použití. 

 

Doporučuje se jako hygienický prostředek  

pro ženy i muže. 

 

Moje doporučení: 

- hydratuje, zvlhčuje pokožku i sliznice,  

- odstraňuje zarudnutí a otok, zachovává PH 

- lze použít i na koupání pro novorozence 

- lze použít na mytí celého těla  

- také používám na odlíčení (omytí obličeje) - v kombinaci s houbou konjac :) 

- můžeme použít na omytí ran, lupénky či různých zánětlivých míst  

 

O b s a h u j e :  

- kyselinu mléčnou – má vliv na 

zdravou mikroflóru 

 

- koloidní stříbro - přírodní antibiotikum 

schopné zlikvidovat až 650 druhů bakterií 

a virů 

 

- šalvěj - obsahuje vitamíny, urychluje 

regeneraci buněk, má tonizační 

vlastnosti,  udržuje pokožku v dobrém 

stavu 

- tea tree olej - přírodní antiseptikum, 

má antioxidační vlastnosti 

 

- heřmánek pravý - extrakt z heřmánku 

zmírňuje podráždění a zarudnutí, 

stimuluje hojení a regeneraci buněk, 

normalizuje mikroflóru 

 

- Aloe - extrakt aloe zklidňuje, změkčuje a hydratuje pokožku, stimuluje její 

regeneraci, zlepšuje pružnost 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/33-jemny-gel-pro-intimni-peci-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/33-jemny-gel-pro-intimni-peci-tiande/
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PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ 
 

 V péči o ústní dutinu je zubní kartáček důležitější než pasta. Zubaři z celého světa 

kladou důraz na správný výběr zubních kartáčků (materiál, tvar, tvrdost štětiny) 

Zubní kartáček PRODENTAL čistí kompletně zuby, dásně a jazyk a nepoškozuje je. 

Štětinky kartáče jsou vyrobené z inovačního plastického polymerního materiálu, 

který má patent pod názvem NEJLON 611 a má certifikát Departamentu SŠA FDA.  

Tento Departament vydává certifikáty na potraviny, medicínské přípravky a je 

velmi prestižní a je těžké jej získat. 

Štětiny mají frézovaný kuželovitý tvar, proto lehce pronikají do mezizubních 

prostor a dásňových kapes. 

Kartáček důkladně čistí zuby a mezizubní prostory, leští zubní sklovinu. Jeho 

hlavici lze sundat a upravit změnou úhlu náklonu pro pohodlnější čištění spodní 

částí zádních zubů. 

V porovnání s přírodní štětinou kartáček PRODENTAL - rychle vysychá, což 

zabraňuje množení bakterií - štětinky uvnitř nemají žádný kanál, kde by se mohly 

množit mikroorganizmy.  

 

 

Zubní kartáček ProDental 
 

Kód 90148  

 

cena 177,50 Kč VIP cena 115Kč 

 

Dětský zubní kartáček  

ProDental Junior 
 

Kód 90153  

 

cena 103,40 Kč  VIP cena 67 Kč 

 

 

 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/zubni-hygiena-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/93-zubni-kartacek-prodental-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/94-detsky-zubni-kartacek-prodental-junior-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/94-detsky-zubni-kartacek-prodental-junior-tiande/
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Zubní gely a pasty TianDe 
 

 

Stomatologové  doporučují kupovat si zubní pastu s nízkou abrazivitou. 

Abrazivita pochází z latinského «аbrasio» – oškrabovat, seškrabávat.   

 

Zubní gely a pasty TianDe obsahují oxid křemičitý (triviální název křemen) 

– který je nejenom jemný, ale i bezpečné abrazivum.  

 

 

 

Zubní pasta EXTRA WHITE Pro 

 
 

Kód 60146  obsah 60g 

Cena 150Kč    VIP cena 97,50 Kč 

 

 

- navrací zubům přirozenou bělost, obsahuje  

fluorid  sodný, který chrání proti zubnímu  

kazu, posiluje  sklovinu a předchází zvýšené  

citlivosti zubů. 

 

- doporučujeme čistit 1-2 krát týdně ;) 

 

- obnovuje a udržuje přirozenou bělost skloviny  

 

- odstraňuje odolný povlak od tabáku  

 

- obnovuje přirozený odstín zubů u milovníků kávy, čaje, vína  a dalších  nápojů, které    

  barví sklovinu  

 

- leští sklovinu, zpomaluje proces tvorby plaku (na hladkém povrchu skloviny plak hůř ulpívá)  

- osvěžuje dech na dlouhou dobu  

 

- posiluje sklovinu, předchází vzniku zvýšené citlivosti díky obsahu sloučenin vápníku,  

  fosforu a fluoridu sodného.  

 

 

 

 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/zubni-hygiena-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/95-zubni-pasta-extra-white-pro-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/95-zubni-pasta-extra-white-pro-tiande/
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Gel na zuby TEKUTÝ VÁPNÍK 
Kód 60140  obsah 120g 

Cena 147Kč    VIP cena 95,50 Kč 

 
- snižuje citlivost zubů  

- zpevňuje zubní sklovinu 

- brání vzniku a rozvoji zubního kazu  

- zaceluje mikropraskliny v zubní sklovině  

– jako základní biologicky aktivní látka je organický vápník  

 

 

  

 

Zubní gel Přírodní bambusová sůl 
Kód 60141  obsah 120g 

Cena 147Kč    VIP cena 95,50 Kč 

 

- antibakteriální vlastnosti   

- zastavuje krvácení dásní   

- vhodná pasta na noc 

- zabraňuje vzniku paradentózy,  

- zabraňuje vzniku zubního kazu a zubního kamene  

 

 

 

 

  

Zubní pasta Přírodní mořské perly 
Kód 60142  obsah 120g 

Cena 161Kč    VIP cena 104,60 Kč 

 
- jemně bělí do původní bělosti,  

- čistí a leští zuby  

- zbavuje zuby pigmentových skvrn   

- posiluje zubní sklovinu, 

- zaceluje mikropraskliny 

- používá technologie WHITE BOND (záruka bělosti)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/96-gel-na-zuby-tekuty-vapnik/
http://www.tiande.info/vyrobky/97-zubni-gel-prirodni-bambusova-sul-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/98-zubni-pasta-prirodni-morske-perly-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/96-gel-na-zuby-tekuty-vapnik/
http://www.tiande.info/vyrobky/97-zubni-gel-prirodni-bambusova-sul-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/98-zubni-pasta-prirodni-morske-perly-tiande/
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Zubní pasta „ProDental“  
Kód 60143  obsah 120g 

Cena 524,80Kč    VIP cena 341Kč 

 
- neobsahuje FLUORIDY 

- pasta má příjemnou vůní bylin 

- uzdravující komplex 

- obnovuje kyselo-zásaditý balanc v dutině ústní   

- zabraňuje vzniku zubního kazu  

- zabraňuje krvácení dásní, vzniku paradentózy  

- není jen zubní pasta, ale celý komplex péče o dutinu ústní.  

 

 

  

Zubní pasta Zelený čaj a Pasta Zenchi 
Kód 60144  obsah 120g 

Cena 188,40Kč    VIP cena 122,46Kč 

 
- s preventivním účinkem  

- komplexní "ochrana" ústní dutiny 

- prevence zubního kazu  

- posílení měkkých tkání paradontu  

- dlouhotrvající svěží dech  

- důkladně čistí zuby od plaku 

- Bez fluoru! Bez parabenů!  

 

 

  

Dětská zubní pasta PRODENTAL JUNIOR  
Kód 60147  obsah 50g 

Cena 115Kč    VIP cena 74,75Kč 

 
– zvláštní péče pro ty nejmenší!  

- pro mléčné i stálé zuby  

- nízký abrazivní účinek - šetrné čištění skloviny  

- vysoce účinná proti vzniku zubního kazu  

- neškodná v případě náhodného polknutí 

- bez fluoru a parabenů  

- svěží příchuť jablek  

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/99-zubni-pasta-prodental-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/100-zubni-pasta-zeleny-caj-a-pasta-zenchi/
http://www.tiande.info/vyrobky/68-gelova-zubni-pasta-prodental-junior-tiande/
file:///C:/a_DOKUMENTY/_tianDe ;)/NÁVODY/obklady
http://www.tiande.info/vyrobky/100-zubni-pasta-zeleny-caj-a-pasta-zenchi/
http://www.tiande.info/vyrobky/99-zubni-pasta-prodental-tiande/
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DETOXIKAČNÍ NÁPLASTI TianDe 

 

Kód 41314     2kusy v balení 

Cena 139,20 Kč VIP cena 90,48 Kč 

 

- detoxikační náplasti pracují, zatímco vy spíte… Detoxikační náplast je vynikající 

alternativou klasických agresivních metod očisty organismu. Čištění pomocí Master 

Herb má příznivý vliv na celý organismus, je absolutně nezávadná a nemá žádné vedlejší 

účinky. 

   Použití náplasti je pohodlné a navíc zvyšuje imunitu, odstraní únavu, zlepšuje 

koloběh krve, zvyšuje kvalitu spánku a celkový tonus organismu. 

 

  Moderní výzkumy potvrdily, že detoxikace je potřebná: odstranění toxinů až 

trojnásobně zvyšuje příznivý účinek diety a cvičení, kosmetických ošetření, užívání 

potravinových doplňků a léků. 

 

Faktory, které způsobují nemoc a tím intoxikaci  

organismu: 

- stres   - jídlo 

- voda  - vzduch 

- čistící a prací přípravky 

- antibiotika 

 

Detoxikační orgány jsou: 

– oči, plíce, žaludek, tlusté střevo, játra,  

ledviny, lymfatický systém,  

- naše pokožka je vlastně "třetí ledvina" 

 

Podle teorie tradiční čínské medicíny se na chodidlech „koncentrují“ toxiny z lidského 

organizmu. Z tohoto důvodu je tedy na plošce nohou nejvhodnější detoxikace, protože 

se zbavíme až 1/3toxinů. 

 

Při detoxikaci zvýšit množství tekutin - 30ml na 1 kg váhy, během hodiny nevypít víc 

než 300 ml – zatížení pro ledviny. 

 

Začít den se sklenicí teplé vody, jíst hodně zeleniny a ovoce, úplně vynechat mléčné 

výrobky, maso 1x týdně, ne sladké, ne bílou mouku.  

 

Návod: Otevřete obal, přilepte pytlíček s fytopráškem neprůhlednou stranou k lepící 

části a měkkou stranou nahoru, poté přiložte na pokožku. Ráno náplast sundáte a 

omyjete pokožku vodou. 

 

Minimální doba jednorázového použití je 6-8 hodin, optimálně 8-10 hodin. 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/101-detoxikacni-naplasti-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/101-detoxikacni-naplasti-tiande/
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V době nemoci může být tato doba prodloužena na 12-24 hodin. Před nalepením náplasti 

udělat 15 – 20 min nožní koupel s mořskou solí nebo se solí TianDe ideální až po kolena. 

Aktivní složky koupele pro nohy zahřejí kůži, otevřou póry a stimuluje tok lymfy, 

připravují kůži na chodidlech na intenzivní detoxikaci. 

 

Náplasti se doporučuje lepit 

do 21. hodiny před otevřením 

bioaktivních bodů, po 

nalepení možnost pohybu – 

nemusíte jít lehnout. Dát 

ponožky. 

 

Ráno po odlepení náplasti omýt nohy. Minimální doba je 30 dnů. Při cukrovce, rakovině 

až 3 měsíce. Ideální je pít zároveň čaj s ostopestřcem na vyčištění jater. 

 

Vyčištěním tlustého střeva zlepšíme nemoci plic…  

 

Pro rozproudění lymfy je nejideálnější pohyb a cvik svíčka – každý den po dobu jaká 

vám bude příjemná. 

 

Detoxikační náplasti se doporučuje používat od 12 let. Praxe však ukazuje, že jej lze 

efektivně používat i v mladším věku (od 3 let). Odpovědnost v takovém případě přebírají rodiče. 

 

Tyto náplasti se mohou používat také jako cílený detox. Nalepí se na místo, které je 

oteklé, zánětlivé, bolavé a kombinuje se přes den s náplastí na bolest. Při kašli se třeba 

lepí na průdušky a nechává se až 16 hodin  

 

Hlavní ingrediencí fytopolštářků náplasti je bambusový ocet, který má vskutku unikátní 

vlastnosti - aktivně absorbuje a odvádí škodliviny, ničí a zpomaluje růst patogenních 

bakterií a virů; výborně absorbuje vlhkost. Výtažek z bambusu působí antioxidačně, 

zlepšuje mikrocirkulaci krve a prokrvení tkání, zpevňuje stěny cév, zvyšuje jejich 

pružnost a tonus, snižuje propustnost kapilár a působí proti otokům. 

 

Výtažek z anděliky má tonizující a současně zklidňující účinek, což podmiňuje jeho 

protistresový efekt, má antibakteriální, protivirové a protiplísňové účinky. Olivový a 

mandlový olej zvláčňují a hydratují pokožku.  

 

Výsledek fungování detoxikační masky uvidíte na vlastní oči! O množství odstraněných 

toxinů svědčí její barva - čím je tmavší, tím více škodlivých látek je v ní nahromaděno. 

 

Postupně, jak se tělo bude očišťovat od toxinů, bude její barva stále světlejší. Délka kůry 

závisí na stavu organizmu jednotlivce. 

Někomu se může stát, že náplasti budou první dny bílé, buď jste je špatně nalepily, což 

už se několikrát stalo anebo kanálky jsou tak ucpané a někomu trvá několik dní, než se 

otevřou. 

http://www.tiande.info/
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REGENERAČNÍ SÉRUM V KAPSLÍCH  
... říkám jim "rybičky" dle jejich tvaru ;) 

 

- toto sérum dodává pokožce extra nasycenou výživu 

- pomáhá v boji proti původcům změn v důsledku stárnutí 

- chrání buňky před volnými radikály a doplňuje chybějící vlhkost 

 

- séra mají vysoký obsah účinných látek a zcela právem se jím říká „koncentráty 

krásy“ 

 

- množství biologicky aktivních látek v těchto kosmetických přípravcích je v průměru 

až 10krát vyšší než v krémech ! 

 

- neobsahují konzervační látky, mají vysoké procento přírodních složek 
(hydrolyzované hedvábí – 40%, éterické oleje pupalky – 16,8%, pupalkový olej – 16,8%, 

jojobový olej – 6%, olej z pecek jojoby – 6%, vitamin E – 4%, ceramidy – 3%)  

 

- napomáhají zmenšení hloubky vrásek, obnovuje pružnost pleti 

 

- výsledek je viditelný ihned po použití: pleť okamžitě dostává požadované množství 

účinných látek v maximálně vstřebatelné formě 

 

POUŽITÍ: 
Jemným poklepáváním pečlivě aplikujte přípravek na očištěnou pleť 1-2krát denně. Lze 

použít jednorázově - v případě, kdy potřebujete urychleně obnovit tonus pleti a zbavit 

se stop únavy, nebo jako kúru po dobu 10-15 dnů, pro komplexní a hloubkovou obnovu 

3-4krát ročně. Když budete mít pocit, že je séra na obličej nebo oči příliš mnoho, 

neschovávejte jej, ale využijte je také na svůj dekolt, krk a případně i ruce. 

 

Regenerační sérum v kapslích na pokožku kolem očí – 36ks  
Extra péče o pokožku kolem očí ( červené)  

- hydratuje a vyživuje jemnou pokožku očních víček 

- odstraňuje známky únavy a stresu 

- pomáhá zbavit se tmavých kruhů a otoků pod očima 

Cena bez slevy 609,-Kč, VIP cena 396,-Kč 

 

  

Regenerační sérum – 36ks ( žluté) 
- vypne pleť a pomáhá zmenšit hluboké vrásky 

- obnovuje pružnost pleti 

- hydratuje pleť, posiluje její bariérové vlastnosti 

- udržuje buňky mladé, zlepšuje jejich metabolismus 

Cena bez slevy 565,-Kč, VIP cena 367,-Kč 

 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/102-regeneracni-serum-v-kapslich-na-pokozku-kolem-oci-rybicky-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/103-regeneracni-serum-v-kapslich-tiande-rybicky-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/102-regeneracni-serum-v-kapslich-na-pokozku-kolem-oci-rybicky-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/103-regeneracni-serum-v-kapslich-tiande-rybicky-tiande/
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Tělová sůl „Krystaly z Mrtvého moře“ 
- obsahuje 26 minerálů a stopových prvků 

 

obj. číslo 30223                 cena  423 Kč         VIP cena 275 Kč 
 

Sůl z Mrtvého moře OBSAHUJE KOLOSÁLNÍ MNOŽSTVÍ UŽITEČNÝCH LÁTEK – 

ze 70 % se skládá z minerálních složek. Je to ekologicky čistá směs 26 minerálů a 

stopových prvků, mezi které patří následující základní prvky: 

 

- Hořčík – zvyšuje vitalitu buněk, chrání organizmus před stresem, odstraňuje projevy 

alergie, předchází stárnutí tkání. 

- Sodík – dodává energii a reguluje úroveň vlhkosti v buňkách. 

- Vápník – stabilizuje procesy buněčného metabolismu, přispívá k regeneraci tkání. 

- Draslík – zlepšuje pronikání živin do buněk, reguluje úroveň vlhkosti. 

- Brom – má protistresové, baktericidní a antiseptické vlastnosti. 

 

Díky svému jedinečnému složení krystaly soli z Mrtvého moře velmi silně stimulují 

pokožku k zahájení procesu omlazení a obnovy. 

 

- Šetrná exfoliace, - Adsorpce škodlivin a toxinů 

- Boj proti „pomerančové kůži“ 

- Zvýšení pružnosti a tonusu pokožky 

- Nasycení pokožky minerály a stopovými prvky 

- Stimulace mikrocirkulace a metabolických procesů 

- Jemná krémová textura 

 

Sůl z Mrtvého moře, která je součástí prostředku: 

- obohacuje pokožku minerály a stopovými prvky; 

- posiluje strukturu pokožky; 

- vyživuje, změkčuje a tonizuje, zlepšuje pružnost pokožky; 

- vyhlazuje pokožku v problémových partiích; 

- aktivuje látkovou výměnu v buňkách; 

- má regenerační účinek; 

- absorbuje odpadní látky a toxiny; 

- nabíjí svěžestí a energií. 

 

Sůl má svěží sladkou vůni se slaným mořským nádechem, který s sebou přináší svěžest 

mořského vzduchu a okouzlující chladivost teplého pobřeží. Květinově-ovocné tóny 

doznívají na pokožce i po opláchnutí soli. 

 

Hutná voda z Mrtvého moře udrží na hladině dospělého a její sůl bude držet „nad 

vodou“ vzhled vaší pokožky. 

 

Jemná krémová struktura zajišťuje šetrnou exfoliaci pokožky a stimuluje cirkulaci 

krve v kůži, což je prvním krokem k odstranění „pomerančové kůže“. 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/55-telova-sul-krystaly-z-mrtveho-more-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/55-telova-sul-krystaly-z-mrtveho-more-tiande/
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Fytočaj s vrbovkou horskou a maralím 

kořenem pro muže 
 

-objednací číslo 123917     obsah 30 sáčků ;) 

cena 249 Kč     VIP cena 162 Kč 

 
Účinky tohoto mužského fytočaje :  

 

- muži na vitalitu,  

- dodává energii,  

- na problémy s prostatou 

- na podporu libida 

- podporuje imunitu 

- působí dobře na potenci, fyzickou aktivitu muže 

- podporuje funkci kardiovaskulárního systému 

- po přeléčení partnerů při potížích s mykózami 

- podporuje látkovou výměnu  

– podporuje lepší duševní i fyzickou pohodu 

 

 

Složení:  

 

Vrbovka horská – vyrůstá jako první na místě vyhořelých travních luk, obnovuje život 

půdy po požáru, posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou vytrvalost, protistresový 

účinek 

 

Maralí kořen – žijící legenda orientální medicíny, velmi silně zvyšuje vitalitu mužského 

organismu, dává silu, jistotu, zlepšuje potenci, rozšiřuje periferní cévy, zvyšuje rychlost 

proudění krve, má stimulační účinek na CNS, zvyšuje odolnost organismu vůči působení 

nepříznivých vlivů životního prostředí, zvyšuje a podporuje působení vrbovky horské 

 

Třezalka tečkovaná, rozmarýn, chmel – přispívají ke zlepšení prokrvení prostaty, 

zvyšují sexuální chuť, libido 

 

List kopřivy, tráva čekanky, plody divokého šípku – zlepšují chuť čaje, zlepšují látkovou 

výměnu, posilují imunitu. 

 

Použití:  

Doporučuje se používat preventivně 1 měsíc, pro silnější účinek po dobu 2-3 měsíců 

s menšími přestávkami; 1 sáček přelít vroucí vodou, 10 -1 min louhovat, 15min po jídle 

 

Kontraindikace – individuální nesnášenlivost některé z bylin 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/104-fytocaj-s-vrbovkou-horskou-a-maralim-korenem-pro-muze-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/104-fytocaj-s-vrbovkou-horskou-a-maralim-korenem-pro-muze-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/104-fytocaj-s-vrbovkou-horskou-a-maralim-korenem-pro-muze-tiande/
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Čaj s ostropestřcem mariánským 

 
Obj. číslo   123921   obsah 30 sáčků 

Cena 249 Kč,  VIP cena 162 Kč 
 

Účinky:  

 

- na detoxikaci a podporu funkce jater.  

- dodává aktivní látky,  

- posiluje kardiovaskulární systém,  

- má protikřečový a protizánětlivý účinek,  

- zrychluje metabolismus,  

- upravuje váhu,  

- zlepšuje činnost žaludku,  

- výrazně zvyšuje funkci slinivky břišní,  

- posiluje imunitní systém,  

- výrazně ovlivňuje zrak,  

- zlepšuje barvu očního bělma, pleť,  

- proti otokům 

- regeneruje energetický potenciál při intoxikaci organismu  

 (akutních – alkohol, drogy i chronických) 

 

- Při problémech s akné a kožními poruchami 

- Při problémech se zrakem 

- Při svalových potížích 

- Protirakovinné účinky 

- Podpora funkce jater 

- Před těhotenstvím na podporu funkce mléčné žlázy 

- Protizánětlivé a protikřečové účinky 

- Prevence proti tvorbě kamenů 

- Při hepatitidě, cirhóze, radiaci 

- Zvyšuje imunitu při HIV pozitivních lidí 

- Čistí celý organismus 

- Protiparazitální 

 

Nemohou lidé se žlučovými kameny a přecitlivělí na sluneční záření.  

Nemohou těhotné a kojící matky.  

 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/105-caj-s-ostropercem-marianskym-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/105-caj-s-ostropercem-marianskym-tiande/
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Játra toxicky nejzatíženějším orgánem v našem těle, umí detoxikovat tělo, když dobře 

pracují, mají spojitost se zrakem, svaly, protinádorovou imunitou, zodpovídají za zdraví 

prsních žláz.  

 

Játra se mohou detoxikovat v průběhu celého roku, kromě období zimy, kdy játra spí, 

tam pečujeme o ledviny. 

 

Složení:  

 

Ostropestřcec mariánský – čistí játra, zvyšuje detoxikační schopnost jater, 

protizánětlivý, ochranný účinek při ztučnění jater, hepatitidě, cirhóze jater, zvyšuje 

imunitu u HIV pozitivních, čistí naše tělo od toxinu, zlepšuje metabolismus. 

 

Květy slaměnky – podporuje a zvyšuje účinky ostropestřce, u chronického zánětu 

žlučníku se používá její odvar 

Semena kukuřice, kukuřičné vlasy – usnadňuje oddělení žluči, snižují její viskozitu, 

jemný protiparazitální účinek, pomáhá při chronické hepatitidě, při zánětu žlučníku  

Plody kmínu – zlepšují chuť k jídlu, výrazný antimikrobiální účinek 

 

Tráva a květ z třezalky tečkované – protizánětlivý účinek, zastavuje krvácení, příznivý 

vliv na játra, žlučník, reguluje látkovou výměnu, podporuje trávení. 

 

Truskavec ptačí – protizánětlivý a posilující účinek při zánětu jater, pomáhá při 

onemocnění ledvin, močového měchýře, žaludku, detoxikuje, zvyšuje detoxikační 

schopnost jater, zvyšuje protinádorovou imunitu těla. 

 

Melisa – zlepšuje chuť čaje, harmonizuje činnost všech bylin v čaji, vliv na trávicí ústrojí 

 

Použití: užívat nejlépe 2 -3 měsíce, kontraindikace těhotné a kojící ženy 

 

 

FYTOČAJE TianDe 
-  

Řada dary Shambaly, přirovnávají se k doplňkům stravy, zvyšují vitalitu mužů i žen 

 

Shambala = sakrální místo, kde se nachází osvícené bytosti, tzv. učitelé lidstva, vstup je 

přísně chráněný, je znám pouze vyvoleným. Jeden je údajně v Tibetu, druhý v Altaji.  

 

Byliny z těchto míst mají velmi vysokou energetickou hodnotu, zpracovávány speciální 

technikou, skládány dle tradičních postupů a receptur. 

 

Mohou se používat 2 čaje dohromady, např. mužský + jaterní, ženský + jaterní nebo 

jaterní + tibetský sběr apod. Nejlepší je ale po sobě: 1 měsíc jeden čaj, druhý měsíc 

druhý čaj….  NEKOMBINOVAT VŠECHNY ČAJE NAJEDNOU !!!! 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/fytocaj-tiande/
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Bylinný čaj s děhelem čínským a tužebníkem (pro ženy) 
 

objednací číslo 123913   obsah 30 sáčků  cena 249 Kč    VIP cena 162 Kč 
 

Účinky:  

- pracuje od "pupku nahoru",  

- chrání játra, slezinu, srdce a prsní žlázy 
- při menopauze posiluje organismus ženy  

- při hormonální nerovnováze   

- čistí tělo od toxinů    - na neplodnost   

- při nepravidelné a bolestivé menstruaci  

- má protinádorové účinky 

- má protizánětlivé a diuretické účinky 

 

Také doporučujeme: 

- prevence 2x ročně 30denní kůra, jaro x podzim 

 

Složení:  

hlavní bylina – andělika čínská (ženský ženšen) – výrazně působí na meridián 

srdce, jater, sleziny, celkově tonizuje organismus, dodává vitalitu, aktivně pomáhá při 

nemocech reprodukčního systému, při zánětlivých procesech, bolestivé či nepravidelné 

menstruace, premenstruačního syndromu, při poruchách menstruačního cyklu, 

problémy s děložním čípkem, neplodnosti, menopauze    

 

Tužebník – vysoká koncentrace přírodního aspirinu, ředí krev, tonizující a zklidňující 

vlastnosti, jemné diuretikum, odvádí přebytečnou vodu z těla, používá se při z výšeném 

pocení 

 

Kořen lopuchu – prodinádorové.účinky, jemné diuretikum, zvyšuje produkci mateřského mléka      

Oman pravý (devětsil) – využívá si při gynekologických problémech, má 

protizánětlivý, antimikrobiální a protiparazitální účinek, močopudný, reguluje látkovou 

výměnu, zlepšuje odolnost organismu, velmi dobrý prostředek k čištění těla od toxinů 

 

Kořen a oddenek lékořice – omlazující, protizánětlivé účinky, zlepšuje imunitu 

Oregano – ochráncem a pomocníkem žen při gynekologických onemocněních 

Srdečník sibiřský – zlepšuje chuť, uklidňuje, snižuje krev.tlak, používá se při nespavosti 

Květy heřmánku lékařského – zlepšují chuť čaje 

 

Kontraindikace: těhotné ženy, při individuální nesnášenlivosti některé z bylin 

 

Použití: 3x denně po jídle, cca 15-30 min, 1 sáček přelít horkou vodou, odstát 10-15min 

 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/106-bylinny-caj-s-dehelem-cinskym-a-tuzebnikem-pro-zeny-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/106-bylinny-caj-s-dehelem-cinskym-a-tuzebnikem-pro-zeny-tiande/
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Bylinná směs TRÁVY ALTAJE 
 

objednací číslo 123922   obsah 30 sáčků  cena 249 Kč    VIP cena 162 Kč 
 

- normalizuje rovnováhu vody v těle 

- má mírný močopudný účinek 

- podporuje i proces hubnutí 

 

Z každého zrnka bylinného čaje TianDe je při 

přípravě získáváno maximální množství 

užitečných látek. Cenné vlastnosti altajských 

bylin zachovává inovativní zpracování surovin: 

ví se, že vitaminy jsou zničeny při zahřátí nad 

70°C. Při výrobě bylinných čajů TianDe je toto 

vyloučeno. Byliny jsou zpracovávány za 

sníženého tlaku a při optimální teplotě, což 

zvyšuje stupeň extrakce při opakované přípravě 

čaje (v porovnání s bylinnými čaji, které nebyly 

takto ošetřeny). 

 

Filtrační sáčky bylinného čaje jsou uzavřený do 

třívrstvého obalu, který tvoří sáček, krabička a folie. To bezpečně uchovává vitamíny, 

makro a mikroprvky rostlin. 

 

Použití: Jeden sáček zalijeme 200ml vroucí vody a necháme 10-15 minut odstát, poté 

sáček vyndáme. 

  

Dávkování: 

Doporučené denní dávkování je u dospělého člověka 1 šálek 2 krát denně při jídle. Doba 

užívání max. 1 týden. Není určeno dětem, mládeži těhotným a kojícím ženám. Vzhledem 

k odvodňování organizmu není vhodné užívat při onemocnění ledvin, otocích 

ledvinového a srdečního původu. 

  

Složení: 

Šípek – pomáhá při onemocnění močového ústrojí a ledvin, působí preventivně proti 

nachlazením a infekcím, pomáhá odstraňovat křečové žíly, pomáhá proti jarní únavě, 

zlepšuje schopnost soustředění, uklidňuje a posiluje imunitu, vhodný při zácpě. 

Trubkovec osinatý – podporuje normální činnost jater, metabolismus sacharidů, 

normální funkce močové soustavy 

Truskavec ptačí – přispívá k léčbě chřipky a nachlazení, uvolňuje dýchací cesty, 

podporuje vykašlávání, léčí kašel a uvolňuje hleny, pozitivní účinky při léčbě zánětu 

močového měchýře a ledvin, působí močopudně a rozkládá ledvinové kameny, tlumí 

menstruační křeče a upravuje krvácení 

Zimozel okoličnatý – působí močopudně a tonizačně, léčí ledviny, žlučník, vodnatelnost, 

pomáhá udržovat funkce organismu v optimálním stavu 

  

http://www.tiande.info/
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Heřmánek lékařský – používá se k léčbě zánětů, alergických reakcích na kůži, pomáhá 

při žaludečních a střevních potížích, působí proti nadýmání, uvolňuje křeče a tiší bolesti, 

užívá se při bronchiálním astmatu a nachlazení, pomáhá při hojení ran, popálenin a 

omrzlin. Je účinný proti některým stafylokokům a streptokokům, proti mikrobům a 

infekcím způsobených kvasinkou, užívá se také na poruchy menstruace, k léčbě 

hemoroidů, k celkové harmonizaci a regeneraci organismu, snižuje úzkost. 

 
 

 
 

 

Bříza bělokorá – pomáhá jako diuretický prostředek, při onemocnění kůže, při bolestech 

kloubů, při zánětech slinivky břišní a některých chorobách sleziny, používá se jako 

přípravek pro výživu a růst vlasů, stimuluje jaterní funkce, působí na kostní záněty, 

používá se při léčbě některých typů žloutenky. 

 

 
 

 

Medvědice lékařská – posiluje a chrání imunitní systém, detoxikuje tělo, léčí bolesti 

hlavy a migrény, urychluje hojení jak vnitřních tak vnějších tkání, pomáhá v období 

těhotenství proti potratu, napomáhá dostat se zpět do formy po porodu, blahodárné 

účinky pro žaludek.  

 

 

Rozmarýn lékařský – uklidňuje, zvyšuje koncentraci, pomáhá zvýšit krévní tlak, 

prokrvuje končetiny, tonizuje cévy, posiluje imunitu, protizánětlivé účinky, zklidňuje 

pokožku  

 

Bylinná směs s lípou, lékořicí a Malinou 
 

objednací číslo 123926   obsah 30 sáčků  cena 249 Kč    VIP cena 162 Kč 
 

- podporuje organismu v době zvýšeného rizika nachlazení, obsahuje byliny, které mají 

příznivý účinek na lidský organismus 

přispívá k normální funkci dýchacího ústrojí 

posilují imunitní systém 

 

- napomáhá k rychlému zotavení z různých 

indispozic 

- podporuje přirozenou obranyschopnost 

organismu.  

 

Složení: 

plod růže šípkové - podporuje normální 

činnost močového měchýře a ledvin, podporuje 

přirozenou obranyschopnost organismu, 

přispívá k normální funkci dýchacího systému, 

napomáhá k normálnímu trávení a podporuje 

normální stav kloubů a pokožky. 

 

list máty peprné - olej z máty peprné zlepšuje 

krevní oběh a látkovou výměnu v buňkách. 

Listy máty obsahují silice s mentolem. Mezi další cenné látky patří: methofuramen, 

piperot, třísloviny, hořčiny, flavonoidy, kyselina octová a další. 
 

http://www.tiande.info/
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květ lípy - lipové květy mají výrazné léčivé účinky. Pomáhají při nachlazení, prozpívají 

průduškám, snižují horečku a vyvolávají pocení. Slouží i jako prevence srdečních 

onemocnění a mají příznivý vliv na pevnost cév. Pomáhají normalizovat činnost 

močových cest a ledvin 
 

list kopřivy - přispívá k normální činnosti ledvin. Podporuje vylučování vody z 

organismu, normální funkci prostaty, přispívá k udržení nebo znovuobnovení přirozené 

obranyschopnosti 
 

plod maliny - výtažek z malin má výrazné antioxidační vlastnosti, obsahuje velké 

množství vitamínů: vitamín C, vitamín E, provitamín A, skupinu vitamínů B a minerální 

látky.  Je výborným prostředkem k řešení ženských i mužských intimních záležitostí. 
 

oddenek a kořen lékořice - podporuje imunitní systém, normální trávení, normální stav 

kloubů a pokožky, normální funkce dýchacího systému, napomáhá udržovat zdraví 

močového systému a přispívá k duševnímu klidu 
 

květ heřmánku - podporuje normální funkce dýchacího ústrojí, normální trávení, 

normální stav pokožky, imunitní systém a napomáhá k celkovému zklidnění. 
 

okvětní lístky ibišku - Ibišek obsahuje velké množství minerálů a vitamínů. Ibišek ve 

formě čaje nebo výluhu má anitoxidační, dezinfekční a protizánětlivé účinky. Příznivě 

působí proti ukládání tuku v tepnách, na redukci váhy a podporuje pamět. Je vhodný i 

na snížení pocení 

 

NEOBSAHUJE TŘEZALKU, takže je vhodný pít i v létě při slunění 

 
 

Bylinný čaj Tibetský sběr 
 

objednací číslo 123923   obsah 30 sáčků   

cena 249 Kč    VIP cena 162 Kč 

 
- Detoxikační účinky 

- Podporuje hubnutí  

- Zlepšuje trávení 

- Metabolickou výměnu 

- Podporuje imunitu 

- Při zánětech močových cest  

- Regeneruje nervový systém 

- Zlepšuje pružnost kloubů 

- čistí organismus od parazitů 

- Výrazně zlepšuje stav cév a žil 

- Normalizuje spánek 

- Protikřečové účinky 

- Zánět průdušek, revmatizmus, hemeroidy   

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/107-bylinny-caj-tibetsky-sber-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/107-bylinny-caj-tibetsky-sber-tiande/
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- Čistí a obnovuje funkci tlustého střeva 

- Odvádí z těla přebytečné soli a snižuje hladinu cholesterolu 

- Zlepšuje a normalizuje práci slinivky břišní 

- Čistí játra, podporuje ledviny ,dodává jim energii 

- Zlepšuje funkci všech životně důležitých orgánů 

- Zabraňuje vzniku ledvinových a žlučníkových kamenů 

- Na podporu imunity a čištění těla pro malé holčičky – ředit 

- Brání rozvoji vysokého krevního tlaku a kardiovaskulárního onemocnění 

 

Odvádí z těla přebytečné soli, upravuje cholesterol a vysoký krevní tlak, pozitivně 

působí na onemocnění kardiovaskulárního systému, čistí a obnovuje fungování 

tlustého střeva, čistí játra, podporuje ledviny, dodává jim energii, zlepšuje a 

normalizuje práci slinivky břišní.  

 

Dále se využívá při zánětech močového měchýře, regeneruje nervový systém, 

zlepšuje pružnost kloubů, zabraňuje vzniku kamenu v ledvinách, žlučníku či 

močovém měchýři, výrazně zlepšuje stav cév a žil, podporuje kardiovaskulární 

systém, zlepšuje metabolismus, detoxikuje 
 

Složení: 
Třezalka tečkovaná – výrazný uklidňující účinek, dodává sílu, proti nachlazení, 

bolestem v kříži, bolestem kloubů, stimuluje aktivitu trávicího ústrojí, zvyšuje aktivitu 

žluči, tonizuje krevní oběh, antimikrobiální, protizánětlivé účinky, příznivý vliv na játra, 

zmirňuje bolesti hlavy, normalizuje spánek, pomáhá při močové inkontinenci 
 

Pupeny břízy – velmi výrazné dezinfekční vlastnosti, analytické vlastnické vlastnosti, 

snižuje propustnost kapilár, silný antioxidant, dodává vitamin C, močopudný účinek, 

čistí krev, zlepšuje látkovou výměnu, odstraňuje otoky, příznivě působí při žaludečních 

vředech, chronických onemocněních ledvin a močového měchýře, při zánětu průdušek a 

průdušnic, při artritidě, revmatismu, kožních onemocněních, dně, chřipce, hemeroidech, 

velmi aktivně podporují působení třezalky tečkované 
 

Květ slaměnky – zvyšuje tonus žlučníku, vylučování žluči, snižuje koncentraci žlučových 

kyselin, dodává flavonoidy, které působí proti křečím na hladké steny žlučníku a 

krevních cév, antibakteriální vlastnosti, aktivuje slinivku břišní, používá se při zánětech 

močového měchýře, při gynekologických onemocnění 
 

Květy heřmánku – zlepšuje chuť, harmonizuje všechny byliny, protikřečové, 

antiseptické účinky, zvyšuje sekreci trávících žláz 

 

Použití:  
2x do roka (podzim, jaro) na pročištění ledvin a jater, 

2x – 3x týdne po jídle (15-20),  1 sáček zalít horkou vodou odstát na 5-10min 

 

 

http://www.tiande.info/
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Turmalínové kapsle na praní TianDe 

objednací číslo 144301   cena 1088Kč    VIP cena 707 Kč 
 

Eko-koule TianDe neobsahují žádné A-PAL, fosfáty a jiné syntetické látky. Na 100% se 

skládají z přírodních komponentů – granulí TURMALÍNU, ZEOLITU a KOVU 

VZÁCNÝCH ZEMIN. Voda je základní složka v procesu praní. Abychom odstranili 

špinavé skvrny, je nezbytné zvýšit rozpustnou schopnost vody. Toho dosáhneme snížením 

povrchového napětí. 

 

Jeden pól  – hydrofobní (spojuje se s tukem), druhý pól – hydrofilní (váže se na 

molekulu vody). Jeden konec povrchově aktivní částice je připojen k částici tuku a druhý 

konec - k částici vody. 

 

EKO-KOULE mění povrchové napětí vody, působí na vodu slabými střídavými 

elektromagnetickými poli, které vznikají při pohybu TURMALÍNU. Zeolity mají 

pórovitou strukturu. Póry velikosti molekul, které jsou jako houba, schopny absorbovat 

všechny soli z vody. Díky zeolitu voda je změkčená a prádlo je jemné a vzdušné. 

 

Kovy vzácných zemin zlepšují kvalitu praní tím, že zvyšují vodivost vody. 

 

Modrá Eko-koule obsahuje STŘÍBRO, které má antibakteriální a dezinfekční účinky. 

 

Při praní s EKO-KOULEMI se: 

- vláknina tkanin a barvy nepoškozují, 

- rozpouští solné filmy na povrchu textilu 

- obnovuje barevnost látek 

- látky stávají měkčí a nadýchanější 

- odpadá potřeba použití aviváže 

 

Jestli shrneme všechny informace tak můžeme říct,  

že praní by mělo být bezpečné! 

A právě takové je praní s Ekosfery od firmy TianDe. 

 

Výhody turmalínových kapsle na praní prádla: 

- jsou ekologické. 

- jsou šetrné k životnímu prostředí. Vzhledem k absenci ve složení agresivních 

chemických látek kapsle s turmalínem jsou  bezpečné pro životní prostředí. 

- neobsahují tenzidy a fosfáty. Vhodné pro praní dětského oblečení. 

- univerzální. Vhodné jak pro ruční praní, tak pro praní v pračce.  

- ekonomický. Nahradí prací prášek i aviváž. Určeny pro každodenní použití. 

 

Obsahují pouze 100% přírodní složky 

- turmalínové granule, zeolity a kovy vzácných zemin. 

Ekosfery neobsahují žádné povrchově aktivní látky, fosfáty ani jiné syntetické látky. 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/28-turmalinove-koule-na-prani-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/28-turmalinove-koule-na-prani-tiande/
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Při používání eko-kapsli dodržujte několik jednoduchých pravidel. 
 

1. Prádlo vkládejte do bubnu pračky společně s eko-kapslemi na praní. Perte při 

maximálním zatížení a s minimální rychlosti odstřeďování, jinak budou eko-kapsle 

narážet na buben pračky a jejich tělo může prasknout.   

(odstřeďování max 600-800 otáček ! ) 

 

2. Teplota vody během pracího cyklu by neměla přesáhnout 60°C  

(většina z nás, co používáme eko koule, pereme na 30-40 stupňů) 

 

3. Vyberte prací cyklus, který odpovídá typu vašeho prádla. 

 

4. Skladujte eko-kapsle v chladném a suchém místě. Pravidelně (1x za měsíc) je 

nechávejte na přímém slunci uschnout. 

  

 

- před prvním použití eko koulí je zapotřebí "odvápnit" a vyčistit pračku 

jakýmkoliv čistícím prostředkem pro pračky, eventuelně přímo z naší zkušenosti můžeme 

říci, že stačí 1 až 2 litry octa, pustit na 1 cyklus pračku na vyvářku na 90 stupňů) ... :)  

 

 

Sada Eko-koulí vystačí na 400 použití 

 

- 1 praní s pracím práškem a aviváží stojí v průměru 18 až 25 Kč 

 

Odhad nákladů na 400 pracích cyklů činí : 

18 * 400 pracích cyklů  = min 7200 Kč 

25 * 400 pracích cyklů  = max 10000 Kč 

 

Náklady na 400 pracích cyklů s eko-koulemi = 1088 Kč 

VIP cena je však 707 Kč  

 

 

Zde je místo pro Vaše poznámky: 
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PERLOVÝ PUDR 
 

objednací číslo 50224            cena 169 Kč         VIP cena 109,85 Kč 
 

 

  Perlový pudr TIANDE 100% čistý! Vyrábí se z přírodních říčních perel. 
Obsahuje komplexní minerály a stopové prvky s vysokým obsahem vápníku, všechny 

esenciální aminokyseliny. Hlavní účinnou složkou je přírodní vápník a dále významné 

podíly draslíku, hořčíku, železa, zinku, mědi a chromu. V tradiční čínské medicíně se 

používal po mnoho tisíc let jako prostředek zmírnění procesu stárnutí a prodloužení 

života. 

  Perlový prášek vykazuje protizánětlivé a antialergické účinky, zabrání zadržení 

vody, proto se používá při různých zánětlivých nemocech v různých místech lidského 

těla a také při atopických dermatitidách, těžko se hojících jizvách, jizvy po popáleninách 

a jiných poraněních kůže. 

 

   Perlový prášek /pudr/ – chladí a čistí především dráhy srdce, ledvin a jater, tedy 

klíčová energetická a funkční centra. Obsahuje množství minerálních látek a 

aminokyselin v té nejlepší přirozené kombinaci, tím se násobí jeho efekt a je to 

adaptogen bez vedlejších účinků. 

 

Perla obsahuje perlitový protein – lehce vstřebatelný, 

který lze použít jako základní stavební materiál pro 

naše vlasy, nehty, které se na 97 % sestávají z proteinů. 

Perlový protein je bližší pro naše vlasy a nehty, než 

rostlinný a živočišný.  

 

Podporuje tvorbu ženských hormonů, to znamená 

ochranu před stárnutím, zvláčňuje kůži a reguluje pH 

těla. Dnes ty nejlepší salony krásy jižní Asie a Evropy 

řeší s pomocí perlového prachu většinu kosmetických 

problémů.... 

 

Možná použití dle zkušeností našich zákazníků: 

 
Krvácející ránu posypat práškem – zastaví krvácení.  

 

V kosmetice má Perlový pudr bělící účinek na pokožku, 

zastavuje tvoření hnědých skvrn a postupně je odstraní (pokud již vznikly).  

 

Skvělý účinek na vrásky!  

Při použití perlového pudru jako masky bude kůže pevná, pružná – elastická. 

 

Možnost použití jako suchý šampón! 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/108-perlovy-pudr-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/108-perlovy-pudr-tiande/
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použití - Jako maska 

🎆 smíchejte pudr s trochou vlažné vody nebo mléka, můžete přidat i med 

      a rovnoměrně naneste na obličej, případně další části těla. 

🎆  během působení masku pravidelně vlhčíme rozprašovačem, aby úplně nezaschla 

🎆  za 30 minut smyjte čistou vodou 

🎆  používejte 2 x týdně při problémech - preventivně 1 x týdně 

 

 

použití - Jako pudr 

🎆  po večerním umytí naneste pudr na čistou a suchou pokožku a smyjte příští den ráno.  

 

Během spánku dochází k bělení, zvýší se pružnost pokožky, optimalizuje se stav pokožky 

- mastná pokožka se odmastí suchá promastí 

 

Jak s pudrem čistit 

🎆 – smícháme perlový pudr s čistícím mlékem, naneseme na obličej, namasírujeme a 

smyjeme čistou vodou. Suchou pokožku umyjeme čerstvým mlékem 

 

 

🎆  Peeling 

suchý pudr naneseme na suchý obličej, promasírujeme a smyjeme čistou vodou 
 

 

🎆  Koupele 

Koupele 150 g dáme do teplé vody 15 – 20 minut 1 – 2 krát týdně 
 

 

🎆  Hojení ran  

– pro urychlení zahojení rány rovnoměrně posypeme perlovým pudrem 

 

 

🎆  Proleženiny  

– rovnoměrně naneseme na povrch kůže – to se neumývá – vstřebá se 

 

 

🎆  Zuby  

– napomáhá bělení a zpevnění zubů - naneseme pp na vlhký zubní kartáček místo zubní 

pasty nebo s pastou. Zuby čistit 1 – 2 minuty. Nebo vyčistíme zuby normálně pastou a 

potom zuby potřeme perlovým práškem a už neoplachujeme. 

 

 
 

 

 

 

http://www.tiande.info/
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Mycí prostředek na základě mýdlového ořechu 
 

objednací číslo 144303   objem 500ml     cena 366 Kč    VIP cena 238 Kč 
 

Přírodní a bezpečný mycí přípravek. Účinně odstraňuje 

nečistoty různého původu, dokonce i ve studené vodě. Oplachuje 

se z nádobí snadno a beze zbytku.  

 

Jeho základem je saponin - přírodní pěnidlo, které je obsaženo 

ve skořápce mýdlového ořechu. Je plně rozložitelný v okolním 

prostředí a nevytváří alkalickou reakci. Mýdlové ořechy nejen 

že nepoškozují lidské zdraví, ale dokonce naopak mají 

změkčující a protizánětlivý účinek na pokožku rukou. 

POUŽITÍ: 

Kápněte 1-2 kapky přípravku na vlhkou houbou, otřete houbou 

nádobí a pak ho opláchněte pod tekoucí vodou. Nebo rozpusťte 

1 lžičku na 5 litrů vody, umyjte nádobí, opláchněte. 

 

Objem: 500 ml 

 

 

A co jsme vyzkoušeli s naším "mýdlovým oříškem" my ??? Naše zkušenosti: 

 

- náš mýdlový oříšek je "účinnější" ve studené nebo vlažné vodě .... 

 

Na co používám?  

- myju nádobí - stačí kapička :) a můžem mýt i ve vlažné vodě, nádherně odmastí 

 

- dávám do myčky místo tablet (stačí půl čajové lžičky - ale dle tvrdosti vody musíte 

vyzkoušet Vy :) - myčku dávám max na 50 stupňů 

 

- myju OKNA, KOUPELNU, DLAŽDICE, VYTÍRÁM S NÍM ... prostě univerzál :) 

 

- Jak nejraději používám? Dám si do rozprašovače (cca o objemu 500ml) studenou 

vodu a potom přidám náš mýdlový oříšek (cca 1,5 polévkové lžíce).  Takto mi vydrží 

hodně dlouho. Používám na mytí oken, mytí koupelny, skleněných ploch a zrcadel.....  

Dokonce i v kuchyni na lince mi tento rozprašovač stojí, a když myju nádobí, tak si jen 

nádobí postříkám, rozetřu houbičkou a opláchnu..... Vyzkoušejte sami, nebudete 

litovat, že jste si jej koupili ;) A na co ještě používáme?  Kámoška v létě dává do 

ostřikovačů u auta, myje interiér i celé auto :)  

 

Je opravdu všestranně použitelný a řekla bych, že jeden z NEJKUPOVANĚJŠÍCH 

VÝROBKŮ a nejvíce oblíbených v TianDe ........                     vyzkoušejte sami !!! 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/29-myci-prostredek-na-nadobi-na-bazi-mydloveho-orechu-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/29-myci-prostredek-na-nadobi-na-bazi-mydloveho-orechu-tiande/
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DVA POMOCNÍCI K NEZAPLACENÍ    .. a přitom "za babku" 

Oba produkty obsahují tuk z hada Mamushi, který je unikátní léčebným produktem a 

má dokonalou schopnost proniknout do hloubky pokožky. Používali ho už ve staré Číně 

a Egyptě. Jedna se o krémy s nejsilnější koncentraci účinných látek v tianDe. Proto 

stačí malé množství.  

Preventivní krém na nohy s hadím tukem  

Objednací číslo 41106      cena 63Kč     VIP cena  41 Kč 

- Obsahuje kafr, je lehce chladivý.  

- Působí proti plísním na nohách, na ekzémy, na akné, na podrážděnou kůži, lupénku. 

- Je antibakteriální a má velmi dobré hojící účinky.  

- Pozitivně působí na cévní systém, na oslabené cévní stěny  a ucpané cévy, na 

hemeroidy, na křečové žíly a je výborný na oteklé nohy.   

- Odstraňuje nepříjemný zápach a pocení nohou, brání vzniku kožních infekci, 

odstraňuje toxiny.  

Regenerační krém na nohy s hadím tukem 

Objednací číslo 41105      cena 63Kč     VIP cena  41 Kč 

- Krém vyživuje a hydratuje kůží.  

- Stimuluje krevní oběh a velmi účinně zjemňuje silné zrohovatělou a popraskanou kůži 

zejména na patách.  

- Poradí si s ekzémem, s opruzeninami u dětí a dospělých, se suchou a popraskanou 

kůži na rukách.  

- Je vhodný i jako ochranný krém na obličej dětí proti mrazu.  

- Eliminuje jizvičky, strie, zklidňuje podrážděnou pokožku (alergie, štípance,). 

 

http://www.tiande.info/
http://katalog-tiande.cz/tiande-novinky/hadi-tuk-pytlicky-s-hadim-tukem-tiande
http://www.tiande.info/vyrobky/109-preventivni-krem-na-nohy-s-hadim-tukem-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/110-regeneracni-krem-na-nohy-s-hadim-tukem-tiande/
http://www.tiande.info/vyrobky/pece-o-nohy/
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Gel Aloe Vera TianDe 98,5 % 
 

Objednací číslo 14710   váha 8g            cena 66 Kč     VIP cena  43 Kč 

 

Gel z aloe je vhodný pro všechny typy pokožky:  

- normalizuje činnost mazových žláz mastné pleti  

- úžasný na akné 

- vyrovnává smíšenou pokožku; 

- zklidňuje a zjemňuje suchou a citlivou pokožku. 

 

Aloe vera gel je první pomoc pro pokožku: 

 

- urychluje hojení ran bez jizev 

- odstraňuje podráždění po holení 

- pomáhá při bodnutí hmyzem 

- použijte na vysušenou kůži 

- pomáhá na plísňová a zánětlivá onemocnění kůže 

 

- pomůže s opary, akné, s lupénkou 

- je skvělý na popáleniny a odřeniny 

- urychluje růst vlasů (smíchejte s kondicionérem)  

   vlasy jsou silnější, zdravější 

 

- zastaví vypadávání vlasů ( aplikuj přímo na kořínky vlasů) 

 

- gel můžete použít i jako masku na konečky a necháte ji hodinu min. působit 

 

- pomůže proti lupům, vysychání a svědění ( musíte jej ale používat dlouhodoběji) 

vlasy jsou pak lesklejší a méně se mastí 

 

- má analgetické účinky a výborně pomáhá při zánětu dásní 

 

- je skvělý proti zarudnutí a pálení očí ( obklad na oči) 

 

- jako hydratační maska očních víček proti vzniku vrásek 

 

- pomáhá při léčbě hemoroidů ( hojí zánět, ochlazuje, zrychluje hojení prasklin a 

stahuje, lze aplikovat při vnějších i vnitřních hemoroidech ) 

 

 

Z 99 % se skládá z přírodních složek, přičemž 98,5 % z nich představuje šťáva z aloe 

vera a 0,42 % - olivový olej 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/129-gel-aloe-vera-tiande/
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Balzám „Talisman“ - oblíbený přípravek v mini provedení! 

Objednací číslo 30138      cena 46 Kč     VIP cena  29,90 Kč 

- chrání, zklidňuje a regeneruje pokožku... 

- obsahuje léčivé rostliny Altaje + propolis, alantoin, panthenol 

- NEobsahuje parfemaci, barviva, parabeny 

- NEzanechává stopy na oblečení 

 

- pomáhá při svědění,      - snižuje zčervenání pokožky 

- zklidňuje podrážděnou pokožku                          - má antibakteriální účinek 

- přispívá k regeneraci poškozené pokožky   - odpuzuje hmyz 

- zmírňuje následky spálení od sluníčka 

 
Bodnutí hmyzem (od komárů a mušek), popáleniny, sluneční spáleniny, podráždění a všemožné 

škrábance a odřeniny – tyto nepříjemnosti už zřejmě potkaly každého z nás. Proto je potřeba 

mít vždy po ruce přípravek, který pomáhá vypořádat se s těmito problémy rychle a efektivně. 

Balzám „Talisman“ má široké spektrum účinků: odstraňuje svědění, účinně zklidňuje 

podráždění a snižuje zčervenání pokožky, přispívá k regeneraci epidermis, vyživuje, aktivuje 

obranné schopnosti pokožky a urychluje přirozené regenerační mechanismy. 

 

Přípravek s bohatým přírodním složením 

 

Komplex rostlinných výtažků: aloe, rozmarýn, jedle 

Komplex přírodních olejů: čajovník, eukalyptus, geránie, hřebíček, máta 

Regenerační komplex: propolis, alantoin, panthenol 

 

 

http://www.tiande.info/
http://www.tiande.info/vyrobky/120-balzam-talisman-tiande/
http://www.katalog-tianDe.cz


Tento výtisk byl zpracován www.TianDe.info dle vlastních zkušeností a zkušeností zákazníků s kosmetikou TianDe. 

40 

 

„Talisman“ má bohaté přírodní složení, neobsahuje parfemaci, barviva ani parabeny. 

 

Komplex rostlinných výtažků: 

● výtažek z rozmarýnu – má antiseptický účinek. Vůně rozmarýnu efektivně odpuzuje 

komáry a mušky; 

● výtažek z aloe – urychluje přirozené procesy hojení, eliminuje podráždění pokožky, 

odstraňuje svědění;  

● výtažek z jedle – má hojivý, antiseptický účinek. 

 

Komplex přírodních olejů: 

● esenciální olej z čajovníku – odpradávna se využíval pro hojení poranění a 

odpuzování hmyzu. Má antiseptický účinek, zklidňuje podrážděnou pokožku; 

● esenciální olej z eukalyptu – urychluje hojivé procesy v případě poranění a popálenin; 

● esenciální olej z geránie – zklidňuje podrážděnou, citlivou a poškozenou pokožku;  

● esenciální olej z hřebíčku – skvělé antiseptikum, urychluje proces hojení poranění. 

Vůně hřebíčku odpuzuje hmyz; 

● esenciální olej z máty – dodává příjemný chladivý pocit, má zklidňující účinek na 

pokožku, pomáhá odstranit svědění a působí antibakteriálně. 

 

 

Regenerační komplex: 

● propolis neboli „včelí lepidlo“ – má baktericidní a antiseptický účinek. Odpradávna 

je znám jako přípravek, který pomáhá hojit drobná poranění; 

● panthenol – vitamín skupiny В, v případě poškození pokožky se potřeba tohoto 

vitamínu výrazně zvyšuje. Pomáhá hojit mikro poranění, má skvělé regenerační a 

hydratační účinky; 

● allantoin – podporuje regeneraci a urychluje hojení, odstraňuje podráždění a zlepšuje 

ochranné vlastnosti pokožky. 

 

Kompaktní balení: do lékárničky i kosmetické taštičky - umožňuje mít přípravek vždy po 

ruce; jednoduše se vejde do kabelky, lékárničky, kosmetické taštičky i přihrádky v autě; 

ideální na cesty; 

 

ekonomický obal – vysoká kvalita v mini obalu. 

 

Jednou z výhod přípravku je kompaktní, ekonomický obal. Šetří nejen peníze, ale i místo. 

Výrobek se jednoduše vejde do dámské kabelky, přihrádky v autě, lékárničky i 

kosmetické taštičky. Můžete si vzít balení s sebou na chatu, na procházku s dítětem, na 

dovolenou (nezabere mnoho místa v kufru). 

 

Použití balzámu je velmi jednoduché: malé množství gelu je potřeba nanést na 

poškozenou pokožku (pomocí prstů nebo vatové tyčinky). 

http://www.tiande.info/

