
Mēs skaistumu

saprotam kā

veselīgu, mirdzošu

un tvirtu ādu un 

stiprus un 

spīdīgus matus.

Kā mēs varam saglabāt savu
skaistumu?



Vai jums jau parādās pirmās krunciņas? 

Vai āda vairs neizskatās tik veselīga, gluda 

vai tvirta?

Pie vainas ir laiks un saules gaisma. Ādas 

novecošanos izraisa dabiska novecošanās 

un vides faktori.

Ar gadiem ādas atjaunošana kļūst 

sarežģītāka, atjaunošanas mehānismi 

nolietojas un antioksidantu līmenis 

pazeminās.

Papildus saules gaismas un gaisa 

piesārņojuma iedarbība – kā rezultātā sāk 

parādīties krunciņas – pirmās ādas 

novecošanās pazīme.

Kāpēc jūsu āda noveco?



Laika gaitā saules ultravioletais starojums bojā 

dažas ādas šķiedras, ko sauc par elastīnu. Tas 

izraisa ādas nošļukšanu un izstiepšanos.

Nekas nevar pilnībā atsaukt saules kaitējumu, 

lai gan ar veselīgu dzīvesveidu āda var sevi 

atjaunot.

Jūs varat aizkavēt izmaiņas, kas saistītas ar 

novecošanos, izmantojot sauļošanās līdzekļus, 

labi izguļoties, ēdot zaļumus un dzerot ūdeni.

Pievienojiet tam antioksidantus, Omaga-3 un 

6 taukskābes, ādu uzlabojošus augus un 

skaistumu uzlabojošas barības vielas.

Bet vai ir iespējams atjaunot šos āda bojājumu?



Uzturiet savu skaistumu ar TIENS Beauty Duo!



DUOCAP

™ 

kapsulas

Naktssveces 

eļļa ar 

Omega-6 Hlorella, 

zaļā tēja, 

vitamīni 

un 

minerāli

Iepazīšanās ar produktu



Naktssvece

Naktssvece augs Ziemeļamerikā ar 

spilgti dzelteniem ziediem, kas zied 

vakarā.

Senajā Grieķijā to sauca par 

“Oenothera”, kur “oinos” nozīmē vīnu un 

“thera” nozīmē aromātu.

Romiešu filozofs Plīnijs Vecākais piemin 

naktssveces kā “ārstniecības augu kā 

vīnu, lai sirds priecātos”.

Senatnē naktssveci kā ārstniecības augu 

uzskatīja par imperatora medikamentu 

sieviešu problēmām un impotenci.



Naktssvece

Naktssveces vērtība ir tās ēteriskajā eļļā, 

kas bagāta ar gamma-linolēnskābi

(GLA), Omega-6 taukskābi.

GLA ir prostaglandīnu priekštecis, kas 

piedalās hormonālā līdzsvarā un 

iekaisumu kontrolē.

Tas padara šo eļļu efektīvu, saglabājot 

komfortu menstruālā cikla laikā un 

ārstējot menopauzes simptomus.

Ar GLA bagātās naktssveces eļļas 

lietošana atvieglo iekaisušas ādas 

stāvokļus, piemēram, pūtītes un 

ekzēmu.



Hlorella

Hlorella - vienšūnu zaļās aļģes, pateicoties 

iespaidīgajām uztura īpašībām, tiek uzskatīts 

par “super pārtiku”.

Hlorella ir bagāta ar olbaltumvielām, 

vitamīniem un minerālvielām, Omega-3 

taukskābēm, hlorofilu, antioksidantiem un 

šķiedrvielām.

Hlorella var palīdzēt ķermenim pašam 

“atslābināties”, izvadot no organisma smagos 

metālus un kaitīgus savienojumus.

Šīs sīkās zaļās šūnas nodrošina plašu 

antioksidantu, barības vielu klāstu, palīdz 

palielināt enerģiju un imūno aizsardzību.



Zaļā tēja

Tējas dzeršana vienmēr ir bijusi būtiska 

ķīniešu kultūras sastāvdaļa. Tradicionālā 

tējas pagatavošana saucas “Gong Fu Cha”.

Tēja, kuras izcelsme ir Ķīnā, ir ieguvusi 

milzīgu popularitāti visā pasaulē ar tās 

veselīgajām īpašībām.

Zaļā tēja antioksidantu aktivitātes dēļ 

aizsargā ādu no UV oksidatīviem 

bojājumiem, kas izraisa tās agrīnu 

novecošanos.

Zaļās tējas ekstrakts palīdz uzlabot 

vielmaiņu un veicina tauku oksidāciju, kas 

palīdz kontrolēt svaru.



Tradīcijas, zinātne un tehnoloģijas

TIENS Beauty Duo ir Ķīnas augu speciālistu, 

zinātnes, unikālās pieredzes un patentēto 

tehnoloģiju saplūšana.

Skaistumkopšanas vitamīni un minerālvielas 

- C vitamīns, biotīns, cinks un varš veicina 

ādas un matu aizsardzību.

Tie arī veicina normālu auglību un 

vairošanos (cinks) un hormonālās aktivitātes 

regulēšanu (B6 vitamīns).

Zaļās tējas katehīni, C vitamīns, E vitamīns, 

cinks un varš aizsargā šūnas no oksidatīvā 

stresa.



DUOCAP™ tehnoloģija

DUOCAP ™ ir unikāla tehnoloģija, kas ietver 

nelielas kapsulas ievietošanu lielākajā ar 

šķidrumu pildītā kapsulā.

DUOCAP ™ uzlabo produkta 

biopieejamību, ļaujot kombinēt dažādu 

sastāvu sastāvdaļas.

DUOCAP ™ aizsargā sastāvdaļas no kuņģa 

skābes un ļauj tām iedarboties organisma 

dažādās vietās un laikos.

Tas ļauj ātri absorbēt naktssveces eļļu, 

savukārt hlorella un zaļā tēja tiek aizsargāta 

un atbrīvota vēlāk.



Neto svars: 18,66 g (30 kapsulas x 620 mg).

Ieteicamā dienas deva: 2 kapsulas dienā ēšanas laikā. 

2 kapsulas

(ieteicamā 

dienas deva)

*NRV

Naktssveces eļļa

- gamma-linolēnskābe

630 mg

56.70 mg

-

-

Hlorellas pulveris 200 mg -

Vitamīns C 80 mg 100%

Vitamīns E 12 mg 100%

Zaļās tējas ekstrakts

- polifenoli

10 mg

4 mg

-

-

Cinks 10 mg 100%

Vitamīns B6 1.4 mg 100%

Varš 1.0 mg 100%

Biotīns
*NRV: Uzturvielu atsauces vērtības

50 µg 100%

Produkta specifikācija



TIENS Beauty Duo - jūsu skaistumam 

un labsajūtai!


