
I. Informaţii fundamentale relevante
Dragi prietene ce tânjiţi după frumuseţe, dacă tenul vă este pătat, pielea uscată, aspră şi ternă 
chiar şi după ce aţi folosit diferite produse cosmetice scumpe, este timpul să știți că trebuie să 
aveţi grijă de corpul vostru şi din interior, nu doar din exterior. Dacă alimentaţia cotidiană nu este 
suplimentată în concordanţă cu necesităţile diferitelor perioade hormonale (ciclu menstrual, 
graviditate, alăptare), secreţia glandelor endocrine poate fi afectată, ceea ce poate avea 
consecințe asupra aspectului fizic. TIENS Capsule pentru Frumuseţea Tenului vă scapă de 
această grijă, redând chipului frumuseţea.

II. Principalele ingrediente şi beneficiile produsului

1. Principalele ingrediente ale produsului
Acest produs reuneşte beneficiile mai multor esenţe vegetale, fiind realizat dintr-un amestec 
bine echilibrat de extract din rădăcină de Rehmannia glutinosa, extract din rădăcină de Dong Quai 
(Angelica sinensis), extract din rădăcină de Paeonia alba, extract din flori de șofrănel (Carthamus 
tinctorius), miez de sâmbure de piersică (Prunus persica), rădăcină de Bupleurum chinense, 
extract din rizomi de Chuan Qiong (Ligusticum chuanxiong), vitamina C şi vitamina E.
TIENS Capsule pentru Frumuseţea Tenului ajută la reglarea metabolismului și ameliorarea 
circulaţiei sistemice pentru a aduce la lumină frumuseţea din interior, către exterior. Totodată, 
poate stimula circulaţia sangvină pentru a elimina staza, şi îmbunătăţi calitatea sângelui, poate 
regla secreţia glandelor endocrine şi menstruaţia, îmbunătăţi activitatea ficatului, poate regla 
fluxul de energie Qi, poate elimina pistruii și are efect antioxidant. Reprezintă îmbinarea 
perfectă a Medicinei Tradiţionale Chineze şi a celei occidentale.

1) Rădăcină de Rehmannia glutinosa – planta are excrescenţe neregulate sau ovale cu mici 
protuberanţe în mijloc şi două terminaţii subţiri. Unele pot fi mici, cu o mică bandă lungă, plană. 
Suprafaţa este de culoare negru-maroniu sau maro-gri, brăzdată cu dungi transversale 
neregulate. Este greu, moale, dar dur şi dificil de spart. Secţiunea transversală este neagră-
maronie, lucioasă şi vâscoasă. Nu este parfumat şi are gust dulce. Poate hrăni energia Yin, reface 
sângele, fortifia stomacul, elibera presiunea sangvină şi poate stimula producerea de fluide 
corporale.
Este indicată în cazul deficienţei Yin-ului, febrei provocate de tuberculoză, transpiraţiei nocturne, 
tusei cronice, hemoptiziei, atoniei cerebrale, sindromului căldurii, stării de nervozitate, senzaţiei 
de sete, congestiei pielii ce durează mai mult timp după trezire. Are gust amar şi răcoritor şi poate 
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uscată şi pot elimina cloasma. De asemenea, pot amâna în mod eficace apariţia ridurilor, ajutând 
pielea să-şi menţină elasticitatea.
4) Vitamina C şi vitamina E au acţiune antioxidantă sinergică şi pot îndepărta în mod eficace 
radicalii liberi, previn şi ameliorează pistruii. Vitamina C poate inhiba formarea melaninei, iar 
vitamina E acţionează împotriva radicalilor liberi. Utilizate împreună, produc un efect antioxidant 
sinergic şi au o bună acţiune terapeutică împotriva pistruilor, care se decolorează, se micşorează 
şi, în cele din urmă, dispar. În plus, poate atenua în mod eficace ridurile provocate de carenţa de 
lipide la nivelul pielii, ajutând-o să-şi menţină elasticitatea şi frumuseţea. 

Concluzie: acest valoros supliment nutritiv poate activa circulaţia sangvină şi preveni staza, 
poate ameliora microcirculaţia sistemică, asigura un flux sanguin normal, îmbogăţi sângele cu 
substanţe nutritive, menţine frumuseţea tenului şi calma ficatul, poate regla fluxul de energie Qi 
şi poate conferi o stare generală de bine. Vitaminele C şi E au efecte antioxidante sinergice şi pot 
îndepărta radicalii liberi şi pistruii din interior către exterior. Utilizarea combinată a Medicinei 
Tradiţionale Chineze şi a celei occidentale armonizează energia Qi în organism, reglează ciclul 
menstrual şi menţine frumuseţea. 

III. Consumatori ţintă şi mod de administrare

1. Consumatori ţintă:

·  Persoane care suferă de cloasmă;

·  Persoane cu o elasticitate redusă a pielii;

·  Persoane cu pistrui şi pete pigmentare pe piele;

·  Persoane cu o constituţie fizică slabă.

2. Mod de administrare:

·  A se înghiţi câte 4-5 capsule de 3 ori pe zi.

·  Supliment nutritiv nerecomandat copiilor.

www.tiens.com

www.tiens.ro

Produsele TIENS destinate ingerării sunt suplimente alimentare şi nu pot fi utilizate ca substituent al unei 
diete diversificate. Produsele TIENS nu sunt medicamente, deoarece nu au fost concepute pentru a fi utilizate 
în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin 
medical se impune consult efectuat de medic.
Copyright ©2010 al S.C. Tianshi Grup CO SRL. Conţinutul acestui material informativ este exclusiv 
educaţional. Pentru a evita ca informaţiile conţinute să fie scoase din context, este interzisă copierea sau 
fragmentarea oricărei părţi a textului, fără acordul prealabil, scris, al S.C. Tianshi Grup Co SRL. 

Producător:
Tianjin Tianshi Bioengineering Co. Ltd.
Adresa: 6 Yuanquan Road, Wuqing development Area, New-tech Industrial Park, 301700
Tianjin, China, Telefon: 0086 22 82118242, Fax: 0086 22 82121437, 

Importator:
S.C. Tianshi Grup Co SRL
„Ghencea Business Center”, Bd. Ghencea 43B, et. 3, 061692 Bucureşti,
Telefon: 021 746 28 88, Fax: 021 745 48 88, office@tiens.ro, 



reduce febra. Este un leac proaspăt, răcoritor şi hrănitor, capabil să potenţeze energia Yin. Mai 
mult, poate stimula producerea de fluide în organism şi poate hidrata intestinele.

2) Rădăcină de Dong Quai (Angelica sinensis) - este unul dintre cele mai utilizate leacuri 
prescrise de Medicina Tradiţională Chineză, fiind menţionată pentru prima dată în Enciclopedia 
Medicală Clasică a Împăratului Shen Nong. Li Shizhen menţiona că „Angelica poate regla sângele, 
fiind un leac cheie pentru femei.” Faimosul medic Chen Cheng spunea că „Angelica poate fi 
utilizată pentru tratarea sângerărilor post naştere, efectul instalându-se la scurt timp după 
administrare. Are, de asemenea, efecte rapide şi asupra pacienţilor cu tulburări ale fluxului de 
energie Qi şi ale sângelui.”
Angelica a fost folosită, încă din perioada antichităţii, ca leac de bază în obstetrică şi ginecologie. 
În plus faţă de activarea circulaţiei sangvine şi eliminarea stazei, Angelica poate preveni şi vindeca 
hipertensiunea, deoarece are efect dilatator asupra vaselor de sânge, le ameliorează structura şi 
elimină depunerile de pe pereţii vaselor de sânge, pentru a scădea presiunea sangvină. Poate 
îmbunătăţi calitatea sângelui, regla menstruaţia, alina durerea şi poate elibera intestinele pentru 
a elimina constipaţia. Este indicată pentru probleme ale sângelui, diminuarea aspectului tern, 
îngălbenit al pielii, ameţeli, palpitaţii, ciclu menstrual neregulat, amenoree, dismenoree, astenie, 
durere abdominală, intestine uscate, constipaţie, reumatism, amorţeală şi durere, traume şi răni, 
celulită şi afecţiuni cutanate.
Angelica este o plantă perenă din familia Umbelliferae. Rădăcina cărnoasă de Angelică este 
folosită în multe şi variate leacuri. Rădăcina poate fi împărţită în trei: cap, trunchi şi coadă. Partea 
de la suprafaţă este de culoare maro-gălbui. Pulpa este alb-murdar, cu o consistenţă moale, dar în 
acelaşi timp fermă şi aromă puternică. Plantele ce provin din Shanxi, China, sunt de cea mai bună 
calitate. Cele provenind din Sichuan, Gansu ori Yunnan se află pe locul al doilea. 
Angelica poate îmbunătăți calitatea sângelui, regla menstruaţia, ameliora durerea şi înlătura 
constipaţia. După administrare, poate spori capacitatea de absorbţie a stomacului şi intestinelor, 
poate stimula metabolismul şi ovarele şi poate întârzia procesul de îmbătrânire la femei.

3) Rădăcină de Paeonia alba - Acest leac are proprietatea de a calma ficatul, a alina durerea, a 
hrăni sângele, a regla menstruaţia, a diminua fluidul Yin şi a înlătura transpiraţia. Este indicat în 
cazuri de dureri de cap, ameţeli, durere hipocondriacă şi abdominală, durere la nivelul 
membrelor, probleme ale sângelui, diminuarea aspectului gălbui, tern al pielii, menstruaţie 
neregulată, transpiraţii spontane şi nocturne. Are o consistenţă răcoritoare şi un gust amar-
acrişor. Aparţine canalelor hepatic şi splenic. De asemenea, hrănește ficatul şi înlătură durerea. 
Este deseori folosită, tradiţional, pentru a trata febra, transpiraţia spontană şi nocturnă, durerea 
de la nivelul pieptului sau buricului, menstruaţia neregulată, metroragia şi amenoreea, 
leucoreea. În „Aspecte esenţiale despre leacurile medicinale” se menţionează că „poate 
îmbunătăţi calitatea sângelui, poate curăţa ficatul, stimula splina, reduce nivelul hepatic al Yin-
ului, fiind folosită pentru tratarea afecţiunilor hepatice provocate de probleme ale sângelui”.
Studii farmacologice moderne au descoperit că principalul component activ din rădăcina de 
Paeonia alba este paeoniflorin-ul. Acest component poate creşte fluxul de sânge în artera 
coronară, poate ameliora irigarea cu sânge a muşchiului cardiac, poate dilata vasele de sânge, 
poate rezista ischemiei miocardice acute, poate inhiba agregarea plachetară. În plus, stimulează 
procesele analgezice şi antiinflamatorii şi împiedică apariţia ulcerului. Este eficace mai ales 
pentru întărirea funcţiilor imunitare ale organismului.
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4) Flori de șofrănaș (Carthamus tinctorius) - Este vorba despre floarea de formă tubulară a 
şofrănaşului, o plantă anuală din familia Compositae. Creşte cu precădere în Henan, Hebei, 
Zhejiang, Sichuan, Yunnan, Shandong. Se culege vara, când petalele trec de la culoarea galbenă la 
cea roşie.
Principalele proprietăţi ale şofrănaşului sunt stimularea circulaţiei sangvine şi restabilirea ciclului 
menstrual, ceea ce îl recomandă în cazuri de amenoree, dismenoree, probleme abdominale. Se 
foloseşte deseori în asociere cu miez de sâmbure de piersică, rădăcină de Paenonia roşie şi supă 
din patru ierburi (Tao Hong Si Wu Tang). În tratarea afecţiunilor coronariene se poate folosi în 
combinaţie cu rizom de chuanxiong şi rădăcină de Salvia miltiorrhizae. Pentru tratarea traumelor, 
echimozelor, durerii, disfuncţiilor circulatorii, durerilor intercostale, edemelor şi hemostazei se 
poate folosi în asociere cu miez de sâmbure de piersică, libanus şi mirt. 
Principalul component al şofrănaşului este cartaminul. În plus, mai conţine pigment galben de 
şofran. Decoctul şi extractul lichid de şofrănaş pot fi folosite pentru tonifierea şi ritmicitatea 
contracţiilor uterine, în special la femeile gravide. Acţiunea este imediată şi permanentă. Poate, 
de asemenea, să reducă presiunea sangvină pentru o perioadă lungă de timp. Extractul apos de 
şofrănaş dilată artera coronară şi stimulează intestinele şi vasele de sânge, calmează bronhiile şi 
poate efectua vasoconstricţia vaselor de la nivelul rinichilor, reducând fluxul de sânge din aceste 
organe.

5) Miez de sâmbure de piersică (Prunus persica) - Acest leac poate stimula circulaţia sangvină, 
poate elimina sputa şi calma intestinele, pentru combaterea constipaţiei. Este indicat în cazuri de 
amenoree, dismenoree şi dureri abdominale, traume, răni, deshidratare intestinală şi 
constipaţie. Se foloseşte, de asemenea, pentru tratarea afecţiunilor febrile cu acumulare de 
sânge, artralgiilor, malariei, rănilor post-traumatice, echimozelor şi constipaţiei. Miezul de 
sâmbure de piersică conţine 3,6% amigdalin, 0,4% uleiuri volatile şi 45% acizi graşi. Aceştia includ 
în special oleină şi gliceril linoleat. În plus, conţine emulsin. 

6) Rădăcină de Bupleurum chinense - Poate combate febra, creşte energia Yang la nivelul splinei 
şi poate calma ficatul. Este indicată în caz de răceală, febră, stări alternative de frisoane şi febră, 
malarie, stagnarea energiei Qi la nivelul ficatului şi nu numai, calmarea durerilor de la nivelul 
pieptului, hernie rectală, prolaps uterin şi ciclu menstrual neregulat. Bupleurum chinense este o 
plantă din familia Umbeliferae. Mai este cunoscută şi sub numele de frunză de bambus. Poate 
echilibra interiorul şi exteriorul organismului, poate calma ficatul şi spori energia Yang de la 
nivelul splinei. Se recomandă în caz de răceală, febră, senzaţie de sufocare din piept, durere, 
migrenă, ameţeală, hernie rectală, ciclu menstrual neregulat, metroptoză. Este originară din 
nord-est, din regiunile nordice ale Chinei şi Henan, Shanxi şi Gansu.

2. Beneficii ale produsului:
1) Radix bupleuri, rizomul de chuanxiong şi rădăcina de Paeonia alba pot calma ficatul, regla 
fluxul energiei Qi, elimina excesul hidric şi substanţele toxice. 
2) Miezul de sâmbure de piersică şi şofrănaşul pot stimula circulaţia sangvină pentru eliminarea 
stazei şi ameliorarea microcirculaţiei.
3) Angelica şi rădăcina de rehmanniae pot hrăni sângele, stimula circulaţia sangvină, elimina 
staza fără a afecta calitatea sângelui, pot întări organismul şi regla metabolismul. Rădăcina de 
Paeonia alba, radix bupleuri şi rizomul de chuanxiong pot ameliora semnificativ aspectul de piele 


