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Най-простите отговори са: защото сте гладни, уморени и 
червата ви каркорят. Понякога ядете и защото сте отегчени, тъжни 
или щастливи, просто защото е време за обяд или защото   
 
Тази поничка с шоколад изглежда много вкусна. 

Замисляте ли се понякога защо ядете? 



Ето някои от емоционалните и физическите причини за това защо ядете, 
но замисляте ли се понякога защо тялото ви се нуждае от храна?  
 

Не просто каква да е храна, а здравословна, полезна за вас 
храна?  
 
Защо е важно доброто хранене? 

Замисляте ли се понякога защо ядете? 



Храната осигурява енергията, от която се нуждае тялото ви, за да 
функционира. 
 
Точно така, както трябва да налеете гориво в колата си или да заредите 
батерията на мобилния си телефон,  
 

и тялото ви се нуждае от захранване с енергия, която осигурявате, 
като се храните всеки ден.  
 
Основния източник на енергия за тялото ви са въглехидратите. 

Добрата храна осигурява енергия 



Протеините, които поемате с храната, се разлагат на аминокиселини. 
 
Организмът ви използва тези аминокиселини за изграждане и поправка на 
различни части от тялото.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За да бъде здраво, тялото ви се нуждае и от мазнини. Всички клетки на тялото 
са обвити с мембрани, които съдържат мазнини. В мозъка има мастни киселини. 
Мазнините са необходими и за отделянето на хормони. 

Добрата храна осигурява суровините 



Витамините и минералите, които получавате от храната, са точно 
толкова важни, колкото и въглехидратите, протеините и мазнините – 
те обаче са ви необходими в малки количества.  
 
Вашият хранителен режим трябва да ви осигурява подходящите 
количества от всички тези “малки помощници” 

Витамини и минерали 



Освен най-необходимото /

Правилното хранене осигурява повече енергия, витамини и минерали. 
 
В храната има и други съставки, които станаха по-добре познати през 
последните няколко години.  
 

Например фитохимикалите.  Те се 
съдържат в цветните части на плодовете и 
зеленчуците. Въпреки че не са задължителни за 
функционирането на организма, те могат да имат 
много мощен ефект върху здравето ви.  
 



Съвет от TIENS: ОЦВЕТЕТЕ МЕНЮТО СИ 

Включете ЧЕРВЕНОТО във вашата 
нискомаслена диета 

Направете ЖЪЛТОТО/ОРАНЖЕВОТО част от 
вашата нискомаслена диета 

Включете повече СИНЬО/ЛИЛАВО във 
вашата нискомаслена диета 

 

Добавете ЗЕЛЕНО във вашата 
нискомаслена диета 
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ве 
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Съвет от TIENS: Направете си здравословно меню 



Опитвайте се, колкото се може по-често, да спазвате 
“правилата на пирамидата” 

Съвет от TIENS: Спазвайте ПРАВИЛАТА НА ПИРАМИДАТА 



Защо повечето хора имат проблеми с теглото? 
 

ЗАРАДИ ПРОБЛЕМИТЕ С НАЧИНА ИМ НА ЖИВОТ!!! 

Защо повечето хора имат здравословни проблеми? 



Затлъстяването в света се е увеличило над два 
пъти от 1980 г. досега 

                      48% от населението на Европа е с наднормено тегло  

•  Най-малко 1 от 3 възрастни в света е с наднормено тегло и почти 1 на 10 – със 
затлъстяване 

•  Има над 20 милиона деца на възраст под 5 години – с наднормено тегло. 

•  Наднорменото тегло и затлъстяването могат сериозно да навредят на 
здравето. 

•  Натрупаните в тялото излишни мазнини имат сериозни 
последствия за здравето, като сърдечносъдови проблеми 
(предимно сърдечни заболявания и удар), диабет тип 2, мускулно-
скелетни заболявания (като остеоартрит) и някои видове рак (на 
матката, на гърдата и на дебелото черво).  

Страдащите от затлъстяване умират 8 до 10 години по-рано от хората с нормално тегло. 
Статистика на Световната здравна организация 

Това, което не е широко известно: рискът от здравословни проблеми 
започва тогава, когато човек натрупа съвсем малко наднормено тегло, 
а вероятността от проблеми се увеличава с натрупването на още и още 

излишни килограми. 



Повечето хора, които не се чувстват доволни от начина си на живот, се надяват 
на чудо – хапче, за предпочитане вземано веднъж на ден, без значение кога, с 
лек вкус на шампанско – което да ви помогне да намалите теглото си за една 
нощ, да ви възвърне енергията, да е полезно за кожата, косата и ноктите и да е 
много евтино!! 

TIENS не ви предлага чудо 
 

TIENS ВИ ПРЕДЛАГА ДОБРЕ ИЗГОТВЕНА ПРОГРАМА ЗА НАЧИН НА ЖИВОТ 
 

ПРОГРАМАТА ЗА НАЧИН НА ЖИВОТ НА TIENS 
 ви помага с информация и съвети, за да откриете как, дори в 

напрегнатото си ежедневие, да направите лесни промени, които да ви 
дадат 

по-добро здраве 

Добре изготвена “Програма за начин на живот” 



Програма за начин на живот 

天狮生活方式 
Съчетание от мъдростта на 

традиционната китайска медицина и 

 най-новите научни открития. 
 

Програмата за начин на живот ви дава насоки как да постигнете идеално 
равновесие между здравословното хранене, физическата активност и ежедневното 

приемане на признатите в цял свят добавки на TIENS. 

Програма за начин на живот от TIENS 



За да постигнете целта – най-добро здраве – трябва 

всеки ден да се стремите да сте в най-добра форма, 

като избирате правилните храни и добавки,  

 
 
 
 
 
 
като се занимавате се със спорт и почивате, и 
като установите здравословни навици и 
равновесие във всичко, което правите. 

Най-добро здраве/



Използвайки философията на 
TIENS, ние изработихме 
философията на нашата 
Програма за начин на живот 

Хранене 

Физическа активност 

Добавки  

Философията на “Програмата за начин на живот” на TIENS 

Балансиран 
начин на живот 



Като човешки същества, ние имаме навици и порядки, които толкова 
харесваме, че не се разделяме с тях макар и да знаем, че не са 
полезни за нас.  
 
Промяната на вредните навици изисква време и усилия.  
 
За здравословен начин на живот, може да се наложи да промените 
доста неща.   
 
Програмата за начин на живот на TIENS ви помага с информация и 
съвети, за да откриете как, дори в напрегнатото си ежедневие, да 
направите лесни промени, които да ви дадат по-добро здраве. 

Програмата за начин на живот на TIENS  



Когато става въпрос за здравословно хранене, всеки би трябвало да е 
наясно, че без добавки тялото ни не може да получи всички 
хранителни вещества, които са му необходими всеки ден. 
 

Затова е важно да използваме добавки - за да помогнем 
на тялото си! 

Програма за начин на живот на TIENS 



CAPSILITE  

Люти чушки с екстракт от чер пипер 
 
Основни съставки: Капсаицин екстракт, кофеин анхидрид, екстракт от 
чер пипер, никотинамид (витамин B3)  

 
•  Изгаря повече калории на ден  
•  Стимулира окисляването на мазнините и въглехидратите  
•  Потиска апетита  
•  Помага за подобряване на ефективността и издръжливостта  
•  Помага на организма да изгаря повече мазнини и намалява 
натрупването на мазнини в клетките 

 
Препоръчителна доза: 
1 капсула 30 до 60 минути преди тренировка ИЛИ  
1 капсула преди закуска в дните без физическо натоварване 
 



Капсаицинът намалява количеството мазнини в тялото  
Проведените от Кавада изследвания (Kawada, 1986, 1991 г.) показаха, че капсациноидите "отключват" 
поредица от физиологични процеси, които допринасят за изгарянето на мазнини. В изследване, 
публикувано през 2003 г. в Journal of Nutrition Science and Vitaminology (Списание за нутрициология и 
витаминология), добавки със съдържание на капсацин и екстракт от зелен чай са довели до 
намаляване на мазнините в тялото с около ½ кг за 2 седмици, в сравнение с групата, вземала плацебо. 
 

Лютите чушки помагат за регулиране на апетита  
Една от основните причини за неуспеха на диетите е гладът. Няколко изследвания откриха, че 
добавянето на капсациноиди в храната намалява нуждата от допълнителна енергия. Когато 
използвате "Капсалит" за изгаряне на мазнините, се освобождава енергия и към мозъка се изпраща 
сигнал, че тялото е снабдено достатъчно и не се нуждае от повече храна. Този процес се нарича 
"ефект на засищане". Впечатляващ пример за способността на лютите чушки да потискат апетита дава 
проучването, публикувано през 2001 г. в British Journal of Nutrition (Британско Списание за хранене, 
Yoshioka, 2001 г.), което установило, че групата, която яла люти чушки, имала отрицателен баланс на 
енергията от 956 калории, в сравнение с групата, вземала плацебо. 
 

Капсаицинът стимулира изразходването на енергия  
Намаляването на теглото всъщност е нещо съвсем просто: изразходваната енергия (под формата на 
изгорени калории) трябва да надвишава приетата енергия (под формата на храна). Но както може да 
докаже всеки експерт в отслабването, много по-лесно е да се говори за постигане на "отрицателен 
баланс на енергията", отколкото да се постигне това – особено поради факта, че при поемането на по-
малко калории обмяната на веществата се забавя. Капсаицинът стимулира изразходването на 
енергия. 
(Yoshioka 1995, 1998, 2001 г.) 

Капсаицин – изследвания и проучвания 



CARB BLOCKER 

Екстракт от бял боб  
 
Основни съставки: Екстракт от бял боб, кофеин 
анхидрид 

 
В много райони на Китай, където хората са изключително 
здрави, стройни и дълголетни, белият боб е много 
популярна и важна съставка в хранителния режим.  

 
•  Помага на организма да спре разграждането на 
въглехидратните вериги до захари и натрупването им 
във вид на мазнини 

•  Понижава гликемичния индекс на нишестените храни, 
което е от полза за диабетиците  

•  Няма загуба на мускулна маса, а само на мазнини, 
Препоръчителна доза:  
По 1 капсула два пъти на ден, 15 минути преди хранене 



ХИТОЗАН 
Продукт за свързване на мазнините  
  
•  Хитозанът блокира абсорбирането на мазнини от 
организма 

•  Проучванията установиха, че добавката хитозан може 
значително да понижи нивото на холестерола 

•  Ускорява преминаването на храната през 
храносмилателната система 

•  Свързва мазнините и образува маса, твърде голяма за 
усвояване  

•  Влияе положително върху нивото на холестерола  
•  Намалява риска от запек   
 
Препоръчителна доза: 
По 2 капсули, два пъти на ден 



Бъдете физически активни по свой начин  

ПРАВЕТЕ ПО 8888 КРАЧКИ ВСЕКИ ДЕН 



Хранителни добавки и уреди за здраве от TIENS 

В подкрепа на вашите цели за нов начин на 
живот: 



Balance Your 
Lifestyle   with  TIENS 
 

 


