
TIENS 
egyedülálló 
termék-
kínálat

Egyensúlyban az 
egészség



Tudj meg többet a TIENS cégről

• A Tiens Csoport egy multinacionális cég, amely termékeit a világ 
110 országában kínálja vásárlói számára. 

• A Tiens Csoport által kifejlesztett széles palettájú termékek közé 
tartoznak az egészséges étrendkiegészítők (funkcionális 
élelmiszerek, étrendkiegészítők, sportélelmiszerek), egészségügyi 
készülékek, szépség- és bőrápolószerek, háztartási termékek. 

• Az Európai piac számára kínált közel 40 féle étrendkiegészítő és 
funkcionális élelmiszer 90%-át európai kutatási és fejlesztési 
központokkal együttműködve fejlesztették ki, gyártása Európában 
és Tajvanon történik. 



A Tiens fő kutatás- és fejlesztési partnere a barcelonai 
központ, amellyel kapszula, tabletta, por, folyadék és 
pezsgőtabletta formátumú és tasakos csomagolású 

termékeink (pl. szirup, juice, zselé) kapcsán 
gyümölcsöző együttműködésünk.

GMP, ISO 9.001, ISO 13.485, HACCP, VET, DENT, HALAL, KÓSER, BIO tanúsítvány

Együttműködő európai kutatás- & fejlesztési központjaink GMP, BRC, HACCP, 
ISO 22000 és 9001, Halal, Kóser és Bio tanúsítványokkal rendelkeznek. 

Kutatás- & Fejlesztési 
Központok Európában

A Tienssel együttmúködő kutatás- és fejlesztési központ 
a francia tengerparton Aix-en-Provence-ban magas 

fehérjetartalmú súlykontroll termékeket, 
sporttermékeket és étrendkiegészítőket fejleszt a 
karcsúság, egészség és szépség elérését célozva.

• ISO 22000 minőségi tanúsítvány
• gluténmentes, laktózmentes, bio, és Clean Label minősítés



A funkcionális részecskék 
a vörösvérsejtek 
méretének mindössze 
1/9-ét teszik ki. 

Emulgeált és mikronizált  
részecskeméret

1~3μm

Vörösvérsejtek 
mérete 9μm

A felszívódás titka...
Mikron szintűnek 
kell lennie

A Double-NUTRI technológia 
egy új, szabadalmaztatott, a 
Tiens Kutatási és Fejlesztési 
Központjában kifejlesztett 
technológia, amely lehetővé 
teszi a vízben és olajban 
oldódó összetevők mikron 
részecskék formájában 
történő kombinálását, hogy 
radikálisan növeljük biológiai 
hasznosulásukat. 

Ennek köszönhetően a 
hatóanyagok biológiai 
hasznosulása nagy 
mértékben megnövekszik, így 
biztosítva a tápanyagok jobb 
és gyorsabb felszívódását.



TIENS TERMÉKEK 
& TANÚSÍTVÁNYOK



Forza cég

EUROFINS TANÚSÍTVÁNY

Az Eurofins tanúsítványa igazolja, 
hogy a gyártási 
minőségbiztosítási rendszer 
megfelel az orvostechnikai 
eszközökre vonatkozó 93/42/EGK 
irányelvnek.

Termékek: 
• Beauty Duo

• Cink

• Ikan Extra



CHEMO 
csoport

Cégek közötti tanúsítvány

Ez az igazolás a Chemo
gyógyszergyártó és forgalmazó 
vállalat és élelmiszerbeszállítója, 
a Rioja Nature Pharma, S.L. 
(RNP) közötti együttműködést 
tanúsítja. 

Termékek:
• Cholikan

• Kardi Forte



Eladiet cég

HALAL TANÚSÍTVÁNY 

A halal tanúsítvány igazolja, hogy a 
termék megfelel az iszlám 
követelményeinek a gyártás, 
csomagolás és tárolás tekintetében, 
melynek szabályai szerint a termékek 
nem tartalmazhatnak alkoholt vagy 
más tiltott alapanyagokat, például 
sertéshúst és állati vért. 

Termékek:
• Flexi
• Chitosan
• Cordyceps
• Spirulina
• Lecitines kalcium
• Super Calcium por
• Gyerek kalcium



GMP TANÚSÍTVÁNY

GMP-tanúsítvány az amerikai 
terméktesztelő, -ellenőrző és -
tanúsító szervezet (NSF) által 
kiállítva.
A GPM tanúsítja a vállalat 
gyártási folyamatainak 
integritását és az 
élelmiszerbiztonsági előírások 
betartását.

Termékek: 
• Beauty Duo
• Cink
• IKAN Extra

FORZA cég



Vietnam CO., 
LTD

GMP 
TANÚSÍTVÁNY 

A GPM tanúsítja a 
vállalat gyártási 
folyamatainak 
integritását és az 
élelmiszerbiztonsági 
előírások betartását.

Termék:
• CordyCafe 



PYC 
Laboratorie

ISO 22000 TANÚSÍTVÁNY

A PYC Laboratory franciaországi 
irányítási rendszerét az 
Élelmiszerbiztonsági Irányítási 
Rendszer szabványnak 
megfelelőnek ismerik el, ami azt 
jelenti, hogy a vállalat ISO 
22000:2018 tanúsítvánnyal 
rendelkezik. A tanúsítvány a 
gyártott étrendkiegészítőkre és 
élelmiszer termékekre érvényes.

Termék:
• Továbbfejlesztett Kalcium



TCI (TAIWAN)

HACCP TANÚSÍTVÁNY

A HACCP tanúsítvány az alábbiakra 
vonatkozik:
1. Étrend-kiegészítők (tabletta, 

kapszula, por) gyártása és tárolása 
PTP/műanyag 
flakonban/fóliacsomagolásban 
tablettázással/töltéssel

2. Alkoholmentes italok gyártása és 
tárolása üvegpalackban/műanyag 
palackban/alumíniumfólia 
csomagolásban sterilizálással

3. Zselé gyártása és tárolása alufólia 
csomagolásban sterilizálással.

Termékek:
• Vigor Shot
• Kollagén Shot



ELIDADET CÉG

ISO 9001 TANÚSÍTVÁNY

Az ISO 9001: 2015 tanúsítvány egy 
nemzetközi minőségirányítási 
rendszerszabvány, amelyet a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) fejlesztett ki.

Termékek:
• Lecitines kalcium

• Chitosan

• Cordyceps

• Fokhagyma és Reishi

• Digest

• Fizzy

• Flexi

• Super Kalcium Por

• Spirulina

• Gyerek kalcium

• Multi-Fiber rágótabletta



Eladiet Cég

GMP TANÚSÍTVÁNY
(JÓ GYÁRTÁSI GYAKORLAT)

Az SGS tanúsítja a vállalat gyártási 
folyamatainak integritását és az 
élelmiszerbiztonsági előírások betartását.

Termékek:

• Lecitines kalcium

• Chitosan

• Cordyceps

• Fokhagyma és Reishi

• Digest

• Fizzy

• Flexi

• Super Kalcium Por

• Spirulina

• Gyerek kalcium

• Multi-Fiber rágótabletta



A Tiens CordyCafé 
higiéniai tanúsítványa.

HIGIÉNIAI TANÚSÍTVÁNY

TIENS Vietnam 
CO., LTD



A Cordy Café ISO 9001 -
2015 tanúsítványa.

ISO 9001 TANÚSÍTVÁNY

TIENS Vietnam 
CO., LTD



HACCP TANÚSÍTVÁNY

A HACCP-tanúsítvány az élelmiszerbiztonságot 
szavatoló irányítási rendszer és módszer, amely 
elsősorban a veszélyek megelőzésére épül. A 
HACCP rendszer azonosítja, értékeli és 
ellenőrzi az élelmiszeregészségügyi biztonsági  
veszélyeket, a folyamat minden lépésének 
szoros vizsgálata és ellenőrzése által.
Termékek:
• Lecitines kalcium
• Chitosan
• Cordyceps
• Fokhagyma és Reishi
• Digest
• Fizzy
• Flexi
• Super Kalcium Por
• Spirulina
• Gyerek kalcium
• Multi-Fiber rágótabletta

ELADIET CÉG



GMP TANÚSÍTVÁNY

Jevelin 4&5 GMP tanúsítvány. A 
Javelin tanúsítványa a 
munkaterület irodai 
létesítményeinek, valamint 
tabletta- és kapszulagyártás és 
csomagolás folyamataira 
vonatkozik. Az Axiom raktári és 
elosztó létesítményeket, 
porkészítmény gyártást és 
csomagolást, valamint 
probiotikumok gyártását és 
csomagolását végzi.

Termékek:
• Beauty Duo

• Cink

• Ikan Extra
FORZA Cég



BRC TANÚSÍTVÁNY

AXIOM 7&8 BRC- A Javelin 
tanúsítványa a munkaterület irodai 
létesítményeinek, valamint tabletta-
és kapszulagyártás és csomagolás 
folyamataira vonatkozik. 
Az Axiom raktári és elosztó 
létesítményeket, porkészítmény 
gyártást és csomagolást, valamint 
probiotikumok gyártását és 
csomagolását végzi.

Termékek:
• Beauty Duo
• Cinck
• Ikan Extra

FORZA -Cég



BRC TANÚSÍTVÁNY

A BRC nemzetközi szabványrendszer 
(az egykori British Retail Consortium 
rövidítése, mely mára védjeggyé 
vált) az élelmiszerbiztonság, az 
élelmiszer-csomagolás és a nem 
élelmiszer termékek szabványa. 
Általánosságban elmondható, hogy a 
BRC élelmiszerbiztonság-irányítási 
rendszerkövetelményeket tartalmaz 
az élelmiszergyártók és -beszállítók 
számára, és meghatározza a 
hitelesítési elveket. A GMP, GHP és 
HACCP követelmények elveit ötvözi 
egy irányítási rendszer elemeivel.

Termékek:
• Beauty Duo
• Cink
• Ikan Extra

FORZA -Cég



Tudj meg 
többet a TIENS 

termékeiről



Cholikan

A vénás rendszer 
egészséges működéséért

Cordyceps

A természetes 
immunvédelemért

Vigor Shot

Liposzómás C-vitamin  az 
immunitás és energiatermelő 

folyamatokért



Antilipid teakeverék

az egészséges 
vérzsírszintért

Chitosan

a normál vércukorszint 
fenntartásáért

Kardi Forte

a megfelelő szívműködés és 
az agyi teljesítmény 

fenntartásáért



Veican

az agy és az idegszövet 
megfelelő fejlődéséért

Ikan

az immunitásszabályozásért 
és hosszú életért

Datolyalé koncentrátum

az idegek megnyugtatásáért 
és az alvásminőség javításáért



Multi-Fiber rágótabletta

a megfelelő rostbevitelért 
és az immunitás 

javításáért

Digest

az egészséges 
emésztőrendsezrért és 

bélműködésért

FOS Szirup

a bél-mikroflóra táplálásáért 
és a belek tisztításáért



Cordy Cafe

fokozott éberségért és 
állóképességért

Flexi

az ízületek egészségének 
megőrzéséért



Kollagén Shot

az ízületek és bőr 
támogatásáért

Továbbfejlesztett kalcium

a csontok és a fogak 
egészségéért

Super Kalcium Por 

a csontok és a fogak 
egészségéért



Gyerek kalcium

a csontok és a fogak
egészségéért

Lecitines kalcium

a megfelelő agyi 
funkciókért

Fizzy

a megfelelő izomműködésért, 
az idegrendszer támogatásáért, 

az egészséges csontokért



Cink

a cink pótlására és az
egészséges bőrért, hajért, 

körmökért

Beauty Duo

a szép bőrért és hajért

Fokhagyma és Reishi

antibakteriális hatásáért, és 
az erős immunitásért



✓minőségi étrendkiegészítők

✓természetes forrásból származó 

összetevők a világ legtisztább régióiból

✓a legszigorúbb gyártási szabványok

✓szabadalmaztatott technológiák

✓magas biológiai hasznosulás 

✓nemzetközi díjak

✓biztonsági és minőségi tanúsítványok

✓több millió elégedett ügyfél a világ minden 

tájáról

A természetes választás


