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20%-os online ajánlatok

Novemberi promóciónkban számos, kizárólag 

online vásárláskor érvényes akciós ajánlat

Rendelhetsz számítógépedről / laptopodról 

https://b2c-hu.tiens.com/user/login
Kód: partnerkódod (tanácsadói kód) 

Jelszó = DIMP jelszó vagy kérj segítséget: tiens@tiens.hu

Bónuszok, PV/BV elszámolás

Meglévő partnerkódoddal (tanácsadói kód) 

vásárolhatsz, így érvényesítheted meglévő 

kedvezményeidet, bónuszaidat, a PV/BV 

jóváíródik kódodon

Kényelmesen futárral

Rendelésedet kényelmesen, biztonságosan veheted át 

a futártól 2-4 napon belül. Fizess a megrendelés 

leadásakor bankkártyával vagy a futárnak készpénzzel

Rendelhetsz telefonodról / tabletedről

Keresd a VShare
alkalmazást Play 

Áruházadban vagy 

Apple Store-odban.

Hamarosan tréninggel is 

segítünk.

Előnyök:
Kedvezményes szállítási költség 

kizárólag online vásárlás esetén:

https://b2c-hu.tiens.com/user/login


Vásárolj 100 BV-ért 

Ingyenes regisztráció+ajándék:

1 db SPAKARE illóolaj

Vásárolj 200 BV-ért 
Ingyenes regisztráció + 

katalógus + ajándék:

1 db SPAKARE illóolaj

1 db Celles Tiane arctisztító

Vásárolj 400 BV-ért 
Ingyenes regisztráció + 

katalógus + ajándék:

1 db SPAKARE illóolaj

1 db Celles Tiane Arctisztító

1 db Celels Tiane Virágszirom Lotion

Vásárolj 800 BV-ért 
Ingyenes regisztráció + 

katalógus + ajándék:

1 db SPAKARE illóolaj

6 termékből álló Celles Tiane  

arcápoló SZETT 

REGISZTRÁCIÓS AJÁNLATAINK 
ÚJ TIENS PARTNEREINKNEK

Legyél Te is TIENS Partner! Minimum egy termék vásárlásakor regisztrációd ingyenes!

Regisztrálj csatlakozási csomaggal vagy ismétlődő vásárlással az alábbi min. BV értékben és élvezd  AJÁNDÉKAINKAT!

BV elvárás: csatlakozási csomag vagy ismétlődő megrendelés is lehet. Csatlakozási csomag vásárlásakor 

bronz-, ezüst-, arany ill. platina taggá válsz és élvezheted az általa nyújtott előnyöket! Spirulina (DS315) és Super Kalcium (DS310) csatlakozási csomagban nem vásárolható.

Telefonos vagy e-mailes rendelés esetén 100 PV vásárlás felett ingyenes szállítás, alatta 1.490,-Ft. 

Rendelésedet 2-4 munkanapon belül megkapod. Online fizetéssel vagy készpénzes utánvéttel.

50 PV alatt 1.490,- Ft

50-99 PV között 790,- Ft

100 PV felett ingyenes

NOVEMBERBEN a szállítási költség 

kizárólag a TIENS 

webáruházi és VShare vásárlóknak



FERTŐTLENÍTŐ 

KÉSZÜLÉK 

AJÁNDÉKBA

3 HÓNAPON ÁTÍVELŐ AKTIVITÁS PROGRAM 

ÚJ TIENS PARTNEREK SZÁMÁRA

2021.
Szeptember 

2021. 
Október

2021. 
November

2021. 
December

2022. 
Január

belépés 
hónapjában 
elvárt BV

200 BV 200 BV 200 BV
belépést 
követő 1. 
havi elvárt 
vásárlás PPV

100 PPV 150 PPV 150 PPV

belépést 
követő 2. 
havi elvárt 
vásárlás PPV

100 PPV 150 PPV 150 PPV

Programunk folytatódik

• Csatlakozási csomag VAGY 

ismétlődő vásárlás.

• Csomagemelés PV-je is beleszámít 

az elvárt 100PV-be.

• Csomagemelés minimuma: 100 BV



Hidro-Szépségpermet Készülék

MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT

Magasabb PV/BV

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

• A termék csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt 

megvásárolható, ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!

PV/BV emelés

55 helyett

83 PV/BV



KÜLÖNLEGES AJÁNLAT

Magasabb PV/BV

Nutri Shape Shake

MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA

PV/BV emelés
32,1 PV helyett

41,27 PV/BV

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

• A termék csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt 

megvásárolható, ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!



Vigor Shot

MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT

Magasabb PV/BV

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

• A termék csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) valamint ismétlődő 

vásárlásként egyaránt megvásárolható, ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a 

Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!

PV/BV emelés

11,2 PV helyett

19,8 PV/BV



Multifunkcionális 

Fertőtlenítő Készülék

MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT

Magasabb PV/BV

PV/BV emelés

108 helyett

162 PV/BV

Tekintse meg a termékre vonatkozó további kedvezményeket a 

készülék ajánlataink között.



KÉSZÜLÉK AJÁNLAT | -50%
• Hidrogéndúsító Pohár 

• Hűtőtisztító Készülék

• Matrac

• Párna

• Fertőtlenítő Készülék

50%
KEDVEZMÉNY

KARÁCSONYI AJÁNDÉKTIPP

MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA

•Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

•A termék csatlakozási csomagban (ill. 

csomagemelésben) valamint ismétlődő vásárlásként 

egyaránt megvásárolható, ismétlődő vásárlásból NEM 

érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények!
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BÉL-WELLNESS SZETT

20% 
kedvezmény

A szett tartalma:

2 db Multi-Fiber Rágótabletta

1 db Chitosan

Az immunrendszer 

mintegy 70 százaléka a 

bélrendszerben található, 

így emésztőrendszerünk 

csúcsformában tartása 

kulcsfontosságú lehet 

számos betegség elleni 

küzdelemben!

KIZÁRÓLAG
ONLINE és Vshare VÁSÁRLÁS ESETÉN

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

• A termék csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) valamint 

ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, ismétlődő 

vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények 

(15%/8%/5%)!



20% 
kedvezmény

„JÓL ÉRZEM MAGAM“ SZETT
A szett tartalma:

2 db Cink 

2 db Cordyceps

A Cordyceps egy 

adaptogén anyag, mely 

segíti a szervezetet az 

egyensúly 

megteremtésében és 

fenntartásában 

stresszes 

időszakokban. 

A Cink egy ásványi 

anyag, mely alapvető 

szerepet játszik a 

sejtnövekedésben, 

fehérje építésben, a 

sérült szövetek 

helyreállításában és 

az egészséges 

immunrendszer 

támogatásában.

KIZÁRÓLAG

Vshare VÁSÁRLÁS ESETÉN

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

• A termék csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) valamint ismétlődő vásárlásként 

egyaránt megvásárolható, ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst 

árengedmények (15%/8%/5%)!



20% 
kedvezmény

KARDIO EGÉSZSÉG SZETT
A szett tartalma:

1 db Cholikan

1 db Kardi ForteAz omega-3 zsírsavak olyan 

alapvető tápanyagok, amelyek 

fontosak a szívbetegségek 

megelőzésében és 

kezelésében. 

A szőlő polifenoljai, 

mint például a rezveratrol

antioxidáns hatásukról 

ismertek, 

lipidcsökkentő és 

gyulladáscsökkentő

tulajdonságaik segíthetnek 

csökkenteni a 

szívbetegségek kialakulását.

KIZÁRÓLAG
ONLINE és Vshare VÁSÁRLÁS ESETÉN

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

• A termék csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) valamint ismétlődő 

vásárlásként egyaránt megvásárolható, ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a 

Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!

TIPP:

Karácsonyi ajándék



25% 
kedvezmény

„FIATALOS KÜLSŐ“ SZETT
CELLES TIANE termékcsalád szett 

(6 féle termék)

A CELLES TIANE arcápoló termékcsalád tengerkollagén, tengeri 

növények, valamint élesztő kivonatát tartalmazza; mely formulát 

úgy terveztek, hogy segítségével csökkenthessük a ráncok 

megjelenését. Hozzájárul bőrünk feszességéhez és 

rugalmasságához a sima, ragyogó és fiatalos arcbőrért. 

KIZÁRÓLAG
ONLINE és Vshare VÁSÁRLÁS ESETÉN

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

• A termék csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) 

valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt 

megvásárolható, ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a 

Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!

TIPP:

Karácsonyi ajándék



20% 
off

A szett tartalma:

2 db AiRiZ Betét szett

NŐI KOMFORT szett

Tudta? A nők életük 
során körülbelül 500 
menstruációs ciklust 
élnek meg.
A TIENS negatív ionos 
betéte forradalmi 
találmány, amely lúgos 
légkört biztosít, 
hozzájárul az összes 
testfunkció 
revitalizációjához és 
maximális kényelmet és 
biztonságot nyújt a 
menstruáció alatt.

KIZÁRÓLAG
ONLINE és Vshare VÁSÁRLÁS ESETÉN

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

• A termék csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt 

megvásárolható, ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények 

(15%/8%/5%)!

TIPP:

Karácsonyi ajándék



We wish you enjoyable 

& Autumn full of energy and healthy!

• Az ajánlatokban meghirdetett termékek akciója a 

készlet erejéig tart. 

• Az ajándék termékek PV/BV-je 0.

• Csatlakozási csomag vásárlás min. értéke 100 

BV.

• Spirulina (DS315) és Super Kalcium (DS310) 

termékeink csatlakozási csomagban, 

csomagemelésben nem megvásárolhatók (sem 

önálló termékként, sem szett részeként).

• Ajánlataink csatlakozási csomagban valamint 

ismétlődő vásárlásként egyaránt 

megvásárolhatók.

• Új TIENS Partnernek számít, aki 2021. október 

29.- november 28. között regisztrál.

• Meglévő TIENS Partnernek számít, aki legkésőbb 

2021. október 28-án már regisztrált Partnerünk 

volt.

• A promóciók és ajánlatok mindenkori 

változtatásának ill. törlésének jogát fenntartjuk.

• A Hidro-Szépségpermet készülék újra elérhető a 

TIENS kínálatában, így a rá vonatkozó JTMM 

ajánlat véget ért.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK



We wish you enjoyable 

& Autumn full of energy and healthy!

Élvezze az őszi napokat és 

készüljön fel a 

karácsonyi ünnepi időszakra!

„Ajándék-ötletek a

TIENS-től“

☺


