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Čokoládový 
Mix Protein 
Shake 195420 

                  1 etapa přípravná  

Připravujeme organizmus na proces odvádění 

tuků 
 

Cíl: necítit hlad při menších porcích   

Co budeme dělat: zmenšovat porce jídla, to vede ke 

zmenšení objemu žaludku a nebudeme tak pociťovat 

hlad při menších porcích 

Délka použití: 2-3 týdny  

Použití: 2 krát denně 

 

Co kontrolujeme:  

-    objem porcí 

- kalorie  ( 1500 kcal/den – ženy, 2100 kcal/den – muži) 

Objem vypité čisté vody!  Zvýšení fyzické zátěže! 
 
Pro podporu organizmu můžeme přidat: 
-    Ostropestřec s riboflavinem ( 2x 1tab.) 113012 
- Ledvinový fyto-nápoj   2 krát denně 123922 
- Komplex Shousin 1 kapsle denně 113009 
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https://www.tiandefm.cz/koktejlovy-proteinovy-slim-beauty-mix-transformace-300g/1-2
https://tiande.eu/~gVu5p
https://tiande.eu/~MLMD4
https://www.tiandefm.cz/funkcni-komplex-shousin-pro-aktivni-dlouhovekost
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Jahodový Mix 

Protein Shake 

195423 

                        2 etapa – povinná  
Stabilní snížení váhy a detoxikace organizmu  
Co budeme dělat: snižovat váhu a detoxikovat játra, 
střeva, ledviny, pokožku 
Délka: 2-3 týdní 
Použití: 2 krát denně 
Co kontrolujeme:  
- kalorie (1200 kcal/den –ženy, 1620 kcal/den – 

muži) 
- krevní tlak 
Snížit spotřebu soli do 2-3g/den ve všech jídlech!  

                            Zvýšit pohyb! 
 
Pro podporu organizmu: 
- Komplex Ostropestřec z riboflavinem 2 x 1tab. 

113012 
- Fyto-nápoj Ledvinový 2-3 krát denně 123922 
- Komplex Fusin 1 kapsle denně do 12 hod.  
- Fyto-nápoj „Čisticí“ 2-3 krát denně mezi jídly  
- Slim čaj Ovocný  
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https://www.tiandefm.cz/koktejlovy-proteinovy-slim-detox-mix-rovnovaha-300g/1-1
https://tiande.eu/~gVu5p
https://tiande.eu/~MLMD4
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BRUSINKOVÝ 

Mix Protein 

Shake 195421 

                     3 etapa (doporučená)  

Normalizace hmotnosti a  podpora funkci 

kardiovaskulárního systému.  
 Cíl: racionální výživa, zvýšení elasticity cév, snížení 
křehkosti a propustnosti cév 
Délka: 4-8 týdnů 
Použití: 2 krát denně 
Co kontrolujeme:  
- kalorie (1200 kcal/den – ženy, 1620 kcal/den – muži) 
- krevní tlak 
Snížit spotřebu soli do 2-3g/den ve všech jídlech!  

                            Zvýšit pohyb! 
 
Pro podporu organizmu: 
- Komplex „Zlatý Amarant“ 3 x 1 kapsle 135415 
- Komplex Citrokalcevit 1 x 4 tab. Večer 113004 
- Komplex Shousin 1 kapsle denně do 12 hod. 113009 
- Fyto-nápoj z Červeným Jetelem  
- Obohacený gel s argininem a glycinem 135413 
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https://www.tiandefm.cz/koktejlovy-proteinovy-slim-cardi-mix-kardiaminer-300g/1-1
https://tiande.eu/~FPKmp
https://www.tiandefm.cz/funkcni-komplex-citrokalcevit-pro-krasu-zevnitr
https://www.tiandefm.cz/funkcni-komplex-shousin-pro-aktivni-dlouhovekost
https://tiande.eu/~mbNFi
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Vanilkovými Mix 

Protein Shake 
195422 

  
 

Pro podporu organizmu: 

1. Koření – „Svoboda pohybu“ 

2. Citrokalcevit – 4 tab. večer 113004 

3. Ortophyt, Tekutá náplast 34401 

4. Bederní turmalínový pás, nákoleníky   

5. Fyto-nápoj Altajský Ivan-čaj  

 

                  4 etapa doporučená 

Snížení hmotnost a podpora činnosti  kloubů  
Cíl: racionální výživa, obnovení chrupavky a vazů 

kloubů dolních končetin 

Délka použití:  4-8 týdnů 

Použití:  2 krát denně 

Co kontrolovat: příjem kalorii – 1200 kcal/den pro 

ženy a 1620 kcal/den pro muže 

 

Snížit spotřebu soli do 3g/den !  

                          Zvýšit pohyb!  
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https://www.tiandefm.cz/protein-cocktail-slim-hondro-mix-na-cestach-300g/1-1
https://www.tiandefm.cz/funkcni-komplex-citrokalcevit-pro-krasu-zevnitr
https://www.tiandefm.cz/masazni-gel-ortophyt
https://www.tiandefm.cz/pripravky-z-turmalinem
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