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Lifestyle Program 



Cel mai la îndemână răspuns este pentru că sunteţi înfometat, obosit 

sau pentru că stomacul face zgomot. Uneori mâncaţi din plictiseală, de 

supărare sau de fericire, ori doar pentru că este ora mesei, sau pentru că 

glazura de ciocolată de pe gogoși arată mult prea apetisant. 

V-aţi gândit vreodată de ce mâncaţi? 



V-aţi gândit vreodată de ce mâncaţi? 

Acestea sunt câteva dintre motivele emoţionale sau raționale pentru care 
mâncaţi, dar aţi reflectat vreodată mai mult asupra întrebării de ce 
organismul dumneavoastră are nevoie de hrană?  

De altfel, nu orice fel de hrană ci hrana sănătoasă, hrana necesară 
organismului?  

De ce este importantă nutriţia sănătoasă? 



Hrana sănătoasă ne furnizează energie 

Hrana pe care o consumaţi vă furnizează energia de care organismul are 

nevoie pentru a funcţiona.  

La fel cum automobilul are nevoie de combustibil sau cum bateria 

telefonului mobil are nevoie de reîncărcare, corpul dumneavoastră trebuie 

să fie alimentat cu Energia asigurată prin alimentaţia zilnică.  

Principala formă de energie pentru organismul dumneavoastră o reprezintă 

carbohidraţii. 
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Organismului dumneavoastră îi este foarte ușor să digere carbohidraţi precum zahărul sau amidonul. Carbohidraţii sunt descompuşi în glucoză, galactoză şi fructoză. Glucoza este forma preferată de energie a organismului nostru. Dacă nu consumaţi suficienţi carbohidraţi, organismul dumneavoastră îşi va lua glucoza din proteine sau grăsimi, iar dacă veţi consuma prea mulţi carbohidraţi, organismul dumneavoastră va fi deosebit de încântat să îi stocheze sub formă de grăsimi.



Proteinele din alimentele consumate sunt descompuse în aminoacizi. 

Organismul dumneavoastră foloseşte aminoacizii pentru a construi şi reface 

părţi diferite ale organismului. 

 

 

 

 

 

Pentru o sănătate optimă organismul are de asemenea nevoie şi de grăsimi. 

Membranele celulare conţin grăsimi. Creierul conţine şi acizi graşi, iar 

grăsimile sunt necesare pentru a transporta hormonii în organism. 

Hrana sănătoasă ne asigură materia primă 
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Muşchii dvs. conţin foarte multe proteine, iar nivelul acestora trebuie menținut prin alimentaţie. Organismul are nevoie de proteine şi pentru sistemul imunitar, sistemul hormonal, cel nervos şi organe.



Vitaminele şi mineralele pe care le ingeraţi prin alimentaţie sunt la fel de 

importante ca şi carbohidraţii, proteinele şi grăsimile – cu toate acestea aveţi 

nevoie de ele în cantităţi mici. 

Dieta dumneavoastră trebuie să ofere cantităţi adecvate din toate aceste 

“mici ajutoare”. 

Vitaminele şi mineralele 



Hrana sănătoasă asigură mai mult decât energie, vitamine 

şi minerale. 

Există alte substanţe în hrana pe care o consumaţi, ce au 

devenit mult mai cunoscute în ultimii ani. 

Fitochimicalele de exemplu. Acestea sunt 

întâlnite în partea colorată a fructelor şi legumelor. Deşi nu 

sunt neapărat necesare pentru buna funcţionare a 

organismului, ele pot avea un impact major asupra sănătăţii 

dumneavoastră. 

Dincolo de noţiunile introductive 



Asiguraţi-vă că aţi inclus ROȘU în 
alimentaţia dumneavoastră cu conținut 

redus de grăsimi. 

Transformaţi în GALBEN/PORTOCALIU 
o parte din alimentaţia dumneavoastră 

Măriţi cantitatea de ALBASTRU/MOV 
din alimentaţie. 

Adăugaţi VERDE în alimentaţia dumneavoastră. 

SFATUL TIENS: puneţi cât mai multă culoare în farfurie 
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Presentation Notes
Solicitați nutriţioniştilor informaţii despre aceste patru culori.



Fructe 

 
Legume 

 
Proteine 

 

Cereale 

 

Lactate 

 

SFATUL TIENS: alcătuiți-vă un meniu sănătos 
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ALIMENTE CARE TREBUIE SUPLIMENTATEJumătate din meniul zilnic trebuie să fie compus din fructe şi legume.Cel puţin jumătate din cerealele consumate trebuie să fie cereale integrale.Consumaţi lapte degresat sau cu un procent scăzut de grăsimi (1%). ALIMENTE CE TREBUIE REDUSECompară procentul de sodiu din alimente precum supă, pâine şi alimente îngheţate şi alege-le pe cele cu un conţinut mai redus de sodiu.Bea apă în locul sucurilor îndulcite. Echilibraţi caloriile şi aportul nutritivSavurează mâncarea, dar mănâncă mai puţin, evită porţiile supradimensionate. Pentru un aport nutritiv echilibrat, suplimentele alimentare sunt importante.



Respectați cât mai des posibil regulile PIRAMIDEI ALIMENTARE 

SFATUL TIENS: Respectaţi regulile piramidei alimentare 
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Este recomandat ca alimentele din fiecare grupă alimentară să fie cuprinse într-un plan de alimentaţie pentru a menţine un regim alimentar zilnic, bine echilibrat.Reduceţi cantitatea de alimente din categoria celor aflate în vârful piramidei.Şi nu uitaţi să faceţi mişcare în fiecare zi.



De ce majoritatea oamenilor au probleme cu greutatea? 
 

DIN CAUZA DEZECHILIBRELOR STILULUI DE VIAŢĂ!!! 

De ce majoritatea oamenilor au probleme de sănătate? 



 48% din populaţia Europei este supraponderală. 
• Cel puţin 1 din 3 adulţi la nivel mondial este supraponderal şi aproape 1 din 10 
este obez. 
• Există 20 milioane de copii cu vârsta sub 5 ani supraponderali. 

• Fiind supraponderal sau obez puteţi avea probleme serioase de sănătate. 

• Un surplus de grăsime în organism va avea consecinţe 
serioase asupra sănătăţii precum bolile cardiovasculare (în 
principal bolile de inimă şi accidentul vascular cerebral), diabetul de 
tip 2, afecţiunile musculare precum osteoartrita, și anumite tipuri de 
cancer (uterin, de sân sau de colon). 
•Oamenii cu probleme de obezitate trăiesc cu 8 până la 10 ani mai 
puţin decât cei normoponderali. Statistica oferită de: Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS) 

•Ceea ce nu este bine cunoscut este faptul că problemele 
cauzate de obezitate încep când surplusul de greutate nu este 
foarte mare, dar problemele se agravează cu fiecare kg în plus. 

Pe glob, obezitatea s-a dublat față de anul 1980 
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Statistici oferite de: http://www.who.int/Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS)



Majoritatea oamenilor, care nu sunt mulţumiţi de stilul lor de viaţă sunt în 
căutarea unui miracol: o pastilă, de preferat cu administrare o dată pe zi (nu 
are importanţă ora), care să aibă o aromă discretă de şampanie, să ajute la 
pierderea în greutate peste noapte, să ofere în schimb energie, să aducă 
beneficii pielii, părului, unghiilor, etc. şi să fie foarte ieftină! 

TIENS nu oferă un miracol 

TIENS VĂ OFERĂ UN PROGRAM AL UNUI STIL DE VIAŢĂ ECHILIBRAT 

TIENS LIFESTYLE PROGRAM (TLP)  
Vă oferă suport informaţional şi sfaturi pentru a 
găsi o cale, chiar şi în zilele agitate pe care le 
trăim, în vederea adoptării unor schimbări 
simple care vă vor oferi o VIAŢĂ MAI 
SĂNĂTOASĂ! 

Programul unui stil de viaţă echilibrat 
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Programul TIENS pentru un stil de viaţă sănătos începe de la a învăţa cum să te „hrăneşti inteligent”, să-ţi intensifici activitatea fizică, să fii sănătos şi în formă. Alegerile tale alimentare pot reduce riscul de apariţie a unor boli precum cele cardiovasculare, cancerul şi diabetul, luptând în acelaşi timp împotriva depresiei.În plus, deprinderea unor obiceiuri de alimentaţie sănătoase îţi poate spori energia, îţi poate stimula memoria şi îţi poate stabiliza dispoziţia. Îţi poţi extinde gama alegerilor de alimente sănătoase şi poţi învăţa cum să planifici şi să-ţi menţii trupul sănătos. Un stil de viaţă sănătos înglobează sentimentul de a te simţi minunat, de a avea mai multă energie, păstrându-ţi o sănătate optimă, toate acestea putând fi atinse prin însușirea unor concepte nutriţionale de bază şi pe care să le utilizaţi într-o manieră care funcţionează pentru dvs.



Lifestyle Program 

天狮生活方式 
Combinarea înţelepciunii Medicinei Tradiţionale Chineze şi 

a celor mai recente cunoştinţe ştiinţifice. 
 

TLP reprezintă ghidul unui echilibru perfect între o alimentaţie 
sănătoasă, activitate fizică regulată şi consumul suplimentelor 

de renume mondial ale TIENS. 

Programul TIENS pentru un stil de viață sănătos - TLP 
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Abordarea holistică a sănătăţiiProgramul TIENS pentru un stil de viaţă sănătos (TLP) oferă o înţelegere holistică a conceptului de stare de bine pe termen lung.TLP reprezintă ghidul către atingerea unui echilibru perfect între o alimentaţie sănătoasă, activitate fizică şi suplimentarea dietei cu renumitele suplimente nutritive TIENS. Nu este niciodată prea târziu să îţi schimbi obiceiurile şi, prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos chiar acum, vei continua să culegi roadele în viitor.



Pentru a obţine dezideratul unei sănătăţi optime străduiţi-vă ca în 

fiecare zi să faceţi cele mai bune alegeri alimentare şi cele mai bune alegeri 

ale suplimentelor nutritive.  
 
 
 
 
 
 
 
Preocupaţi-vă de activitatea fizică şi de odihnă,  
însuşiţi-vă obiceiuri sănătoase şi păstraţi un 
 echilibru în tot ceea ce faceţi. 

Sănătatea Optimă 



Filozofia TLP este 
construită pe baza 

filozofiei TIENS 

Nutriţia 

Activitatea Fizică 

Suplimentarea 

Filozofia programului TLP 
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TIENS îţi aduce esenţa Medicinei Tradiţionale Chineze şi modului de a trăi sănătos al acestei culturi.



Nouă, oamenilor, ne plac obiceiurile şi rutina atât de mult, încât adesea 
continuăm să facem aceleaşi lucruri chiar dacă ştim că acestea nu ne fac 
bine. 

Schimbarea obiceiurilor nesănătoase necesită timp şi efort.  

Pentru a avea un stil de viaţă sănătos este posibil să trebuiască să faceţi o 
mulţime de schimbări. 
 
 

Programul TIENS pentru un stil de viață sănătos (TLP) vă oferă 

suport informaţional şi sfaturi pentru a găsi o cale, chiar şi în 

zilele agitate pe care le trăim, pentru a face acele schimbări 

simple care vă vor oferi o viaţă mai sănătoasă.  

Programul TIENS pentru un stil de viață sănătos - TLP 



Adoptarea unei alimentaţii sănătoase ar trebui să fie clară pentru toată lumea, 
dar fără aportul de suplimente nutritive organismul nostru nu îşi va prelua toate 
ingredientele necesare unei alimentaţii zilnice sănătoase. 

Suplimentarea este necesară pentru a vă sprijini organismul! 

Programul TIENS pentru un stil de viață sănătos - TLP 
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Înţelepciunea antică şi tehnologia modernă…Chinezii sunt recunoscuți pentru faptul că trăiesc mai mult, sunt mai sănătoşi fizic şi mai slabi. TIENS îţi aduce câteva dintre ingredientele cheie ce se regăsesc în mod obişnuit în dieta chinezilor, care îţi vor oferi beneficii însemnate, pentru o viaţă mai lungă, un trup mai sănătos şi mai armonios.



Chili cu Extract de Piper Negru 
 
Principalele ingrediente: extract de Capsaicină, cafeină 
anhidră, extract de Piper Negru, nicotinamidă (vitamina B3)  
 

• Arde zilnic un număr suplimentar de calorii 
• Stimulează oxidarea grăsimilor şi a carbohidraţilor 
• Reduce apetitul 
• Îmbunătăţeşte performanţa şi rezistenţa 
• Ajută la arderea mai multor grăsimi şi reduce 
 creşterea celulelor grase 

 
Doza recomandată: 1 capsulă pe zi cu 30-60 de minute 
înainte de a face exerciţii fizice, sau 1 capsulă înainte de 
micul dejun în zilele în care nu faceţi exerciţii fizice. 

CAPSILITE 
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Capsaicina este ingredientul activ din ardeiul iute. Studii recente au demonstrat că această substanță îi poate ajuta pe oameni să slăbească prin inhibarea apetitului, stimularea metabolismului şi inhibarea formării celulelor de grăsime. Capsaicina creşte temperatura corpului uman, dând naștere efectului numit termogeneză (procesul de generare a energiei la nivel celular). Acesta are ca rezultat arderea unui număr mai mare de calorii.Piperul negru are proprietatea de a stimula secreţiile gastrice şi de a intensifica rata metabolică. Prin stimularea metabolismului, organismul arde grăsimile la o intensitate mai mare decât în mod normal.Nicotinamida este implicată într-o gamă largă de procese biologice, inclusiv în producerea de energie, sinteza acizilor graşi, activitatea antioxidantă şi antiinflamatorie.



Capsaicina reduce cantitatea de grăsime corporală 
Kawada (1986, 1991) în studiile sale recente a descoperit că aceste capsainocide declanşează un lanţ de 
fenomene fiziologice care sprijină arderea grăsimilor. Într-un studiu publicat în 2003 în “Journal of Nutrition 
Science and Vitaminology” s-a demonstrat că suplimentarea cu produse ce conţin capsaicină şi extract de 
ceai verde a determinat o scădere de 1 kg din masa corporală în două săptămâni, comparativ cu un grup 
care a consumat un placebo. 
 

Ardeiul iute ajută la reglarea apetitului 
Unul dintre principalele motive de eşec ale dietelor îl reprezintă apetitul. În multe studii s-a demonstrat că 
prin adăugarea capsaicinei în mâncare este redus necesarul aportului caloric. Când utilizăm Capsilite 
pentru a arde grăsimile se eliberează energie, emițându-se un semnal către creier că există suficientă 
energie în corp iar organismul nu mai are nevoie de hrană. Acest proces este numit reflex de saţietate. Un 
exemplu elocvent al capacităţii de suprimare a apetitului pe care ardeiul iute o deţine este ilustrat într-un 
studiu publicat în Jurnalul Nutriţiei din Marea Britanie (Yoshioka 2001) unde s-a constatat că subiecţii care 
au consumat ardei iute au avut un sold negativ de energie de 956 calorii comparativ cu grupul care a 
consumat un placebo. 
 

Capsaicina creşte consumul de energie 
Scăderea în greutate este, în sine, un proces foarte simplu: consumul de energie (sub forma arderii de 
calorii) trebuie să fie mai mare decât aportul de calorii (sub formă de hrană). Cu toate acestea, chiar şi un 
expert în scăderea în greutatea poate dovedi, că este mai uşor să vorbeşti despre un aport scăzut de 
energie decât să realizezi practic asta, în special din cauza faptului că un aport mai mic de calorii, va face 
organismul mai lent. Capsaicina creşte nivelul energiei. 
(Yoshioka 1995, 1998, 2001) 

Capsaicina - studii şi cercetări 
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Capsaicina este ingredientul activ din ardeiul iute. Studii recente au demonstrat că această substanță îi poate ajuta pe oameni să slăbească prin inhibarea apetitului, stimularea metabolismului şi inhibarea formării celulelor de grăsime. Capsaicina creşte temperatura corpului uman, dând naștere efectului numit termogeneză (procesul de generare a energiei la nivel celular). Acesta are ca rezultat arderea unui număr mai mare de calorii.Piperul negru are proprietatea de a stimula secreţiile gastrice şi de a intensifica rata metabolică. Prin stimularea metabolismului, organismul arde grăsimile la o intensitate mai mare decât în mod normal.Nicotinamida este implicată într-o gamă largă de procese biologice, inclusiv în producerea de energie, sinteza acizilor graşi, activitatea antioxidantă şi antiinflamatorie.



Extract din bobul de fasole albă 
 
Principalele ingrediente: Extract din bobul de fasole albă, cafeină 
anhidră 

În anumite regiuni din China unde oamenii sunt sănătoşi, supli şi au 
o durată îndelungată de viaţă, este cunoscut faptul că fasolea albă 
este o parte importantă a nutriţiei zilnice. 

• Ajută organismul la stoparea descompunerii carbohidraţilor în 
glucide şi la stocarea lor sub formă de grăsimi. 

• Poate ajuta la reducerea indicelui glicemic a alimentelor bogate 
în amidon, astfel încât poate fi un tratament complementar 
viabil pentru persoanele cu diabet. 

• Fără pierderi din masa musculară şi doar pierderi de grăsimi. 

Doza recomandată: 1 capsulă de două ori pe zi, cu 15 
minute înainte de masă 

CARB BLOCKER 
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Carbohidraţii consumaţi în exces sunt transformaţi de corp în zaharuri şi stocaţi ca grăsime. Cea mai bună modalitate de a stopa acest proces este de a întârzia digestia şi absorbţia amidonului. Bobul de fasole albă conţine un agent care blochează în mod natural absorbţia carbohidraţilor. Acesta blochează producerea şi utilizarea enzimei digestive alfa-amilază. Această enzimă este responsabilă pentru descompunerea amidonului, în vederea absorbţiei lui la nivelul tractului gastrointestinal. Prin blocarea efectului enzimei alfa-amilază, extractul din bobul de fasole albă va ajuta ca o parte a amidonului să treacă nedigerată. Acest lucru conduce la o absorbţie redusă a caloriilor din carbohidraţi, ceea ce ajută la procesul scăderii în greutate.Cofeina anhidră este cofeină în formă deshidratată. Se absoarbe mai rapid în organism, în comparaţie cu cafeaua. Pentru persoanele aflate la dietă, care se simt fără vlagă şi au nevoie de un plus de energie pentru a duce la bun sfârşit provocările unei zile, cofeina este, în mod evident, soluţia. Acest stimulent fără calorii acţionează rapid şi eficient.



CHITOSAN 

Liantul Grăsimilor 
  
• Chitosanul blochează absorbția de grăsimi a 

organismului. 
• Cercetările au arătat că suplimentarea cu Chitosan 

scade semnificativ nivelul colesterolului. 
• Reduce durata tranzitului intestinal. 
• Compactează grăsimea existentă într-o masă prea 

mare pentru a fi digerată. 
• Are influenţă pozitivă asupra nivelului colesterolului 
• Reduce riscul constipaţiei. 

  
Doza recomandată: câte 2 capsule de două 
ori pe zi, cu apă călduță 
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Chitosanul este o fibră alimentară cu rol major în digestie, precum şi în trecerea alimentelor din stomac în intestin, ajută la întărirea peretelui intestinal şi accelerează trecerea alimentelor în intestin. Regăsit în mod obişnuit în cochiliile vietăţilor marine, chitosanul este considerat de nutriţionişti drept al şaselea element esenţial pentru viaţă după proteine, lipide, carbohidraţi, minerale şi vitamine. Este o fibră naturală rară, comestibilă, de origine animală. Chitosanul poate „lega” grăsimile cu o greutate de 10 ori mai mare decât a lui, molecula fiind pur şi simplu prea mare pentru ca organismul să o mai poată digera. Chitosanul poate absorbi toxinele din organism, precum metalele grele (plumb şi mercur). Stimulează celulele sistemului imunitar, chiar şi după o perioadă de inactivitate, întărind funcţia acestuia.



FACEŢI 8.888 DE PAŞI ÎN FIECARE ZI 

Faceți exerciții fizice în fiecare zi 
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Alegeți modul în care să fii activ fizicOamenii de toate vârstele îşi pot îmbunătăţi sănătatea şi starea de bine devenind, în mod regulat şi la o intensitate moderată, activi fizic. Activitatea fizică regulată reduce în mod substanţial riscul afecţiunilor coronariene și al atacurilor cerebrale, al cancerului de colon, al diabetului şi al hipertensiunii. Sportul ajută, de asemenea, la menținerea greutății sub control, contribuie la sănătatea oaselor, a muşchilor şi a articulaţiilor. Ajută la reducerea durerilor provocate de artrită, reduce simptomele anxietăţii şi ale depresiei şi este asociat cu o rată scăzută de spitalizări, vizite la medic şi consum de medicamente. Adoptă un program regulat şi moderat de exerciţii fizice Oamenii de toate vârstele se bucură de beneficiile aduse de o activitate fizică regulată şi de intensitate moderată, precum 30 de minute de plimbare alertă de cel puţin cinci ori pe săptămână.Este bine pentru fiecare dintre noi să fim mai activi, prin urmare fiecare pas în plus pe care îl faci este benefic pentru sănătatea ta. Dacă practici deja în mod regulat o activitate fizică, fii consecvent în continuare.În China, învăţăturile filozofice ale lui Confucius încurajau activitatea fizică regulată. S-a demonstrat că inactivitatea fizică poate contribui la apariţia anumitor boli. Exerciţiile fizice efectuate pentru a fi în formă şi a-ţi menţine buna dispoziţie pot contribui la prevenirea anumitor afecţiuni. Dacă nu ai fost până acum o persoană activă, îţi recomandăm să-ţi stabileşti ţelul de a face 8.888 de paşi zilnic. Acesta este un număr considerat a fi norocos în China, prin urmare să porneşti de la acest număr te poate conduce către un viitor foarte sănătos şi prosper. Pedometrul TIENS te va ajuta să ţii evidenţa paşilor. 



Suplimentele şi aparatele TIENS 

Sprijiniţi schimbarea stilului de viaţă cu… 
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Utilizaţi suplimentele nutritive TIENS precum Dubla Celuloză, Ceaiul pentru Slăbit, Spirulina. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a numit Spirulina suplimentul nutritiv optim al secolului 21. Este un super-complex nutritiv, bogat în proteine, acizi gama-linoleici, vitamine şi minerale, toate fiindu-ne utile pentru menţinerea echilibrului fizic. TIENS Dubla Celuloză a fost special concepută pentru a furniza organismului fibrele vegetale necesare şi pentru a asigura bunăstarea fizică generală.Ceaiul pentru slăbit TIENS este produs pe baza cunoştinţelor chineze antice. Este produs din cele mai fine ceaiuri “Wulong” şi un amestec rafinat de plante atent selecţionate. Ceaiul Wulong este foarte popular în China. Contribuie la controlul greutăţii. TIENS deţine de asemenea şi aparate excepţionale care vă pot conduce cât mai aproape de idealurile legate de bunăstare şi greutate.Centura pentru reducerea greutăţii TIENS a fost concepută pentru a ajuta oamenii să piardă în greutate, iar funcţionarea sa are la bază Terapia Tradiţională Chineză în Acupunctură combinată cu teorii ale medicinii sportive. În esenţă această abordare foloseşte oscilaţii de diferite viteze pentru a stimula punctele de acupunctură de pe abdomen, care sunt cunoscute ca având efecte pozitive asupra pierderii în greutate şi asupra digestiei.Aparatul de masaj îmbunătăţeşte circulaţia sangvină şi ajută metabolismul. Ajută la hrănirea şi consolidarea sănătăţii organismului.



TIENS 
Lifestyle Program 
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