
čauDe
ZPRAVODAJ

Maminka na mateřské a kriminalista, kteří ovládli český trh s tianDe kosmetikou. 
Katka Rabíková a Roman Kočí se k tianDe dostali přes společné známé, kteří tuto kosmetiku už chvíli používali. 
Jeden z nich potřeboval ušetřit trochu peněz a druhý zase ulevit od bolesti. Vyzkoušeli proto turmalínové koule 
na praní a fytonáplasti. Pak už nebylo cesty zpět. Dnes najdete tianDe v každé oblasti jejich života. Na poličce 
v kuchyni a koupelně, na dovolené, v kancelářích i ve velkých skladech.

Naši milí příznivci tianDe,
je nám velkou ctí, že v našem e-shopu www.eshop-tiande.cz v Měčíně nakupujete svoje voňavé 
produkty a pravidelně se k nám vracíte.
Říkali jsme si, že by vás mohlo zajímat, kdo vlastně jsme, kde se vaše balíčky balí a něco trochu 
ze zákulisí e-shopu. Proto budeme vydávat tento “čauDe zpravodaj” jako občasník.
Představíme vám postupně lidi, kteří za e-shopem stojí. Ale ukážeme vám i příběhy lidí, kterým 
tianDe totálně změnilo život. Budeme vám představovat novinky, které právě přichází do České 
republiky, dozvíte se, co se stalo a co připravujeme. Chceme, abyste vy, jako naši milí zákazníci, 
byli “v tiandím obraze”.

Kateřina Rabíková
O kosmetice tianDe se Kateřina Rabíková dozvěděla 
poprvé v lednu 2016. Tehdy byla maminkou 
na mateřské a starala se o 3 děti. Její lásku k tianDe 
rozhodly turmalínové koule na praní. Pak ještě 
skutečnost, že jí prodej kosmetiky nabídl výhodný 
přivýdělek k mateřské. Nakonec založila e-shop 
a věci nabraly nečekaně rychlý spád.
“Můj život i život celé mé rodiny se změnil o víc jak 
360 stupňů. Z uštvané matky 3 dětí se ze mě stala 
úspěšná podnikatelka, která si může užívat všech krás 
života a dopřát svým dětem vše co potřebují. O všech 
prázdninách nebo když jsou nemocné, tak s nimi mohu 
být doma. Nemusím řešit, zda jim mohu koupit kvalitní 
potraviny, ovoce, zeleninu. Netrápí mě, kolik stojí jejich 
kroužky ve škole a koníčky v zájmových klubech.”

Roman Kočí
Bývalý kriminalista se s tianDe kosmetikou potkával 
skrze své přátele, ale zpočátku jí nevěnoval příliš 
pozornosti. Že by se někdy úspěšně živil jejím 
prodejem, ho ani ve snu nenapadlo. Ale člověk míní, 
život mění. O tom se časem přesvědčil i sám Roman 
Kočí.
“Do dnešního dne svého rozhodnutí začít s tianDe 
nelituji. V kriminalistice jsem se většinou setkával 
s tou negativní stránkou života. Tady je tomu přesně 
naopak. Pracuji v hezkém a pozitivním prostředí. 
Navíc zde nikomu nejde o život. Tedy pokud zrovna 
nenaskladníme novinky a je jich málo :)”

www.eshop-tiande.cz



Je to už rok a 3 měsíce, co mi tianDe změnilo život. Ano je to tak. Jsem maminka 
na  ateřské dovolené, je mi 27 let a žiji v Olomouci.  Největším společným štěstím 
mě a manžela je náš dvouletý syn Maťulínek.  Rodina je u mě na prvním místě. 
Jsme sportovně založení a máme rádi téměř všechny typy sportu. Můj favorit 
je běh.  Při běhu vyplavuji endorfiny, přemýšlím nad životem a sním… Někdy 
i  zpomínám...
Třeba na své začátky v tianDe. Nechtěla jsem být hned prodejce ani lídr. Vyzkoušela 
jsem prvně šampon s maskou s hadím tukem a arganový fluid. Pro mé blond 
melírované vlasy to byla láska po prvním použití.  Mám na facebooku skupinku, 
kde jsem dříve předávala dál oblečení po mém synovi. Měla jsem zde spoustu 
maminek a žen. Jednoho dne jsem se rozhodla dát do skupinky veřejný příspěvek 
na tyto 3 produkty ohledně vlasů. Byl o ně velký zájem a tak to vlastně vše začalo. 
Postupem času, když jsem zjistila, jaké úžasné produkty tianDe nabízí a za jak 
nízké ceny, začala jsem výrobky propagovat častěji a cíleně. Po celý rok byl 
o tianDe obrovský zájem, který trvá a každým dnem stoupá. Často točím videa 
s mými oblíbenými produkty a musím říct, že nám jich doma stále přibývá. Naše 
rodina už bere SLAVITON a ALUNIT jako domácí lékárničku snad na všechno. Díky 
tianDe se mi od porodu zlepšila pleť i vlasy a manžel se konečně po letech zbavil 
ekzému.  
TianDe je pro nás velmi důležité. Není to jen obyčejná kosmetika nebo drogerie, 
ale také radost, štěstí a část života. TianDe mě naplňuje a naprosto jsem se v něm 
našla. Baví mě pomáhat lidem, baví mě tvořit příspěvky a vzdělávat se. Našla jsem v tianDe spoustu nových přátel, kteří plují 
na  stejné vlně a o to je ta  ‚,práce‘‘  krásnější. S tianDe jsem pánem svého času.  Mohu svůj čas věnovat rodině, přátelům, práci 
či sobě přesně tak, jak potřebuji a hlavně, jak já sama chci. Dát někomu svůj čas znamená věnovat mu kousek svého života. 
Čas je to nejdražší co máme.
TianDe dává příležitost změnit život úplně každému. Stačí chtít, jít si za tím, makat, věřit a to nejdůležitější? VYTRVAT! 
Vytrvalost je dle mě klíč k úspěchu. Mně to už ani nepřijde jako práce. TianDe je součástí mého JÁ a veškeré kroky opakuji 
každý den již automaticky.  Díky tianDe jsem poznala, co je to osobnostní růst a rozšiřování komfortní zóny. Za to vše tianDe 
děkuji každý den.

Michaela Tylová

Jmenuji se Marcela Štěrbová a bydlím ve Znojmě. TianDe znám a používám už dva 
roky.  Jako první  jsem vyzkoušela produkty na pleť  a byla jsem opravdu hodně 
nadšená. Výsledky jsem viděla téměř okamžitě a za zlomek ceny, kterou jsem 
platila za produkty jiných značek.  Začala jsem se o tianDe více zajímat a zjistit 
příčinu jeho téměř okamžitého účinku.  Zjistila jsem, že tím tajemstvím jsou bylinky, 
které se pěstují v čisté přírodě na Altaji a receptury vycházející z tradiční čínské 
medicíny. Všechny produkty jsem zkoušela na sobě a moje nadšení rostlo. Zjistila 
jsem, že čím více produktů používám, tím lepší mají účinek. Důležitá je hlavně 
prevence a vzájemné propojení všech produktů. 
Za dva roky používání  tianDe nejen lépe vypadám, ale také se mnohem lépe 
cítím. Všímá si toho moje okolí, rodina i kamarádky. Všichni chtějí znát ten můj 
„tajný recept na krásu“ a  já ho s radostí předávám  dál. Odměnou je mi spousta 
pozitivních ohlasů a příběhů o tom, s čím vším  tianDe pomáhá i ostatním. Je toho 
tolik, že nevím, co napsat dřív. Jestli to, že kamarádkám rostou  vlasy, mizí ekzém, 
akné, vrásky, problémy s močovým měchýřem,  bolestivou menstruací nebo to, 
že s  tianDe podpořily šanci na otěhotnění. 
Pro mě samotnou tianDe není jen kosmetika. Je to můj životní styl, možnost 
poznávat a učit se nové věci. Možnost najít nový směr a radost ze života se spoustu 
přátel, které jsem díky tianDe poznala.  Společné víkendy a dovolené, společné 
zážitky s lidmi, se  terými toho mám tolik společného. 
Na začátku jsem záměrně neuvedla svůj věk, protože dámy v mém věku už 
ho neprozrazují. Já to ale ráda udělám, protože na 50 let se rozhodně necítím. 
To nejdůležitější pro mě je, že jsem plná energie,  v pohodě stíhám držet krok s mými mladšími kolegyněmi a dokonce jsem 
díky tianDe začala i hubnout.  Jsem šťastná za produkty pro krásu, ale ještě raději za produkty preventivně podporující 
zdraví, které je tím nejdůležitějším pro mě i celou moji rodinu. a moje rodina? Ta používá tianDe se  stejným nadšením 
jako já.  

Marcela Štěrbová

Příběhy ,,tianďáků”



Jmenuji se Emilie Svobodová, bydlím v Jablonci nad Nisou a v letošním roce 2019 
oslavím sedmdesátku. Jsem všestranná žena, která si dokáže se všemi potřebnými 
úkony každodenního života poradit. Dělám vše od ručních prací, všech činností 
v  domácnosti přes zahradničení až po vymalování bytu. Mám srdce na správném 
místě.
Prošla jsem za ta léta spoustou MLM. Když přišla nejmladší dcera Adi s nabídkou 
tianDe, řekla jsem radikální NE!
Ten den mne ale bolelo zápěstí po zlomenině a ona vytáhla z kabelky nějakou náplast 
ve žlutém obalu. Nalepila mi ji a do půl hodiny byla bolest pryč. Tento “čin” s náplastí 
Wutong změnil můj názor i rozhodnutí. Takže celá rodina, i moje tři děti, používáme 
od února 2017 produkty tianDe od náplastí, fytogelů, solí, přes naše EKO koule, jar - 
oříšek, čaje až po dekorativní a pleťovou kosmetiku. TianDe má tak široký sortiment, 
že je opravdu z čeho si vybírat.
 Pro nás ženy je na prvním místě naše zdraví. I já si každý den dopřávám pohodlí 
s  našimi slipovými vložkami, které jsou opravdový “poklad”. A navíc máme i produkty pro zdraví a prevenci u mužů.
Když se zlepšil můj zdravotní stav a já začala používat šampóny od tianDe, postupně mi dorůstaly kouty a rosly i nové vlasy. 
Kdo se má rád, chce být v pohodě a je trpělivý, má možnost používat produkty tianDe a pozorovat jejich účinky.
Skvělé výsledky mám i u klientek např. s exémem na rukou či těle, bolestí zad či nohou, zánětem močového měchýře,  
padáním vlasů  apod. Tyto výsledy netěší jen mě, ale především mé klientky.
TianDe pro mě znamená pomoc všem lidem v každodenním životě. TianDe je hlavně skvělá parta lidí v čele s naší Renatou 
Královou, díky níž se k nám tianDe dostalo. Vyskytla se nám tak možnost si přivydělat k důchodu, či na mateřské dovolené, 
nebo se věnovat této činnosti na plný úvazek.
Všem doporučuji používat tianDe produkty a být nadšený a spokojený jako celá naše rodina.

Emilie Svobodová

Jmenuji se Lenka Zelinová, je mi už skoro 54 let, žiji v Havířově a jsem žena, která v minulosti pracovala ve státní sféře – 
“Pomáhat a Chránit”. Nikdy bych nevěřila, že mne tianDe do budoucna bude i živit. Řekla bych, že jsem se nejen zamilovala 
do produktů, ale také jsem našla práci, která mne nesmírně baví a naplňuje. 
Do tianDe jsem přišla před 2 roky, v lednu 2017. Proč jsem si vybrala tianDe? Protože mě již delší dobu zajímala o TCM 
a bylinky, a také proto, že jsem v té době pracovala na dvanáctihodinových směnách a na pleti to bylo znát – únava, stres 
a vyčerpání. A jelikož tianDe pracuje s recepty východu , zaujaly mě ty bylinky Altaje, tak jsem si řekla, zkusím to a uvidím. Byla 
to láska na „první namazání“. Už po čistícím gelu jsem pozorovala, jak se mi pleť vypnula a řekla jsem si WOW. Ty výsledky 
byly vidět už po měsíci a já jsem byla z toho úplně paf.
Postupně jsem začala používat další produkty a začala řešit nejen pleť, ale také své ženské zdraví. Po operaci jsem nebyla 
v pořádku, stále opakující se návaly, pocení a únava mě doháněly k šílenství a nechtěla jsem už dále používat hormony. 
TianDe nabízí mimo jiné i úžasný program pro ženy – ženské bylinné obklady (vložky) a čaje. Hormony se srovnaly, pocení 
ustalo a přibylo energie. Asi bych řekla TOP produkty. Musím vyzvednout ale i šampony, po kterých mi znovu začaly růst  
vlasy.  Když jsem byla skoro bez vlasů. To se zvedne  sebevědomí hned.
Doma jsme vyměnili běžnou drogerii za tu bylinkovou. A co moje nejbližší rodina? Nejvíce oceňují náplasti a gely proti 
bolestem různého druhu.
A co mi tianDe dalo? Jednou z prvních věcí je zdraví a krása, naučit se o sebe více starat, naučit se sebelásku a disciplínu. Pak 
mi dalo to, že jsem po roce a půl mohla odejít ze zaměstnání a věnovat se tianDe naplno. Práce mne naplňuje a baví a co více? 
Odměny a marketingový plán? Prošla jsem MLM systémem v jiné společnosti , ale tak štědrý marketing na dárky a odměny, 
nejen pro spolupracovníky, ale zejména pro nováčky – bonusy, odměny, soutěže, dovolené, auta. Toto jsem nikde nenašla 
a myslím, že společnost na odměny pro své zákazníky je výjimečná.
Takže za mne ano. Jedinečné produkty denní spotřeby postavené na čínské medicíně. Jedinečný plán odměňování doporučuji 
všem. Každý si může vybrat – zlepšit pleť nebo zdraví, nebo si začít plnit sny , jako já užívat si života naplno. Miluji tianDe.

Lenka Zelinová

srpen 2016 2017 2018 leden 2019



Ve dnech 9.-10. března 2019 proběhla 3. konference 
tianDe - skupiny Renaty Králové a bylo to opravdu 
ve velkém stylu.
Na konferenci přijela spolumajitelka tianDe paní 
Taťjána Poljaková a pozvání také přijal ředitel 
pro Evropu pan Vladimír Strokatov.

Konference tianDe

Připomněli jsme si, co jsme zvládli v roce 2018 a co nás 
čeká v roce 2019. Mezi přednášejícími byla Kateřina 
Foltýnová, která nám poradila, jak pořádat “tianDí 
domácí párty”, přišla mezi nás naše skvělá lektorka 
Elenka Jesíčková, aby nás seznámila s novinkami.

TianDe podporují i takové kapacity 
jako RNDr. Šmarda - světový imunolog, 
který je velkým příznivcem tianDe 
a gynekoložka MUDr. Provazníková, 
která doporučuje program ženského 
zdraví ve své ordinaci.

Seznámili jsme se s lektorkou Monikou 
Just, která pomáhá naší skupině 
vytvořit zcela nový vzdělávací systém 
a posledním hostem konference byl 
Marian Jelínek, bývalý kouč Jaromíra 
Jágra.

Prostě dva dny nabité neskutečnou energií a zkušenostmi. Je vidět, že tianDe se nese ve znamení 
přátelství a sounáležitosti.





Díky vám jsme pomohli nemocným dětem.
Podpořili jsme Život dětem.

Během roku jsme z každé objednávky věnovali 
3 Kč ze zisku na projekt Život dětem. Moc nás 
potěšilo, že se na šeku seběhla opravdu krásná 
částka. Ve sbírce se podařilo vybrat 1 milion 
korun.  Největší zásluhu na ní máte vy a vaše lás-
ka k tianDe. Jen díky vašim objednávkám se po-
dařilo našetřit opravdu hodně. Z toho máme 
ohromnou radost, protože bez vás a vaší loajali-
ty k tianDe by nic z toho nebylo možné. Vybrané 
peníze jsme za nás všechny předávali na akci 
Rádio srdcem na Staroměstském náměstí.

TianDe je plné příběhů. Šťastných i těch smutnějších. Na všech nám záleží.

Alík má trvalé následky po vakcinaci Hexavakcinou a Prevenarem. 
Důsledkem očkování je Westův syndrom - nejnebezpečnější forma 
epilepsie, která vede k poškození mozku. Jedná se o poruchu 
autistického spektra, kterou doplňuje mentální retardace, 
pravostranná hemiparesa, svalová hipotonie, hyperlaxacita 
kloubů.
Nyní je Alíkovi sedm let. 3. září nastoupil do I. třídy speciální 
základní školy. 
Alík má třetí stupeň invalidity a potřebuje  čtyřiadvaceti-
hodinovou péči a pomoc při všech činnostech.
Velkým úspěchem je zlepšení komunikace. Ája konečně mluví, 
byť jako dvouletý, ale snaží se. Maminka v to ani nedoufala. Avšak 
jinak je to s ním opravdu hodně těžké. 
Alík do života vstupoval s prognózou “těžkého ležáka”. V Centru 
hiporehabilitace Mirákl ho ale díky pravidelným rehabilitacím 
postavili na nohy. Maminka sem s Alíkem dojíždí několikrát týdně 
na hipoterapii a 4x do roka na intenzivní hiporehabilitační pobyty. 
Chlapec dnes s pomocí ujde 150 metrů, což je malý ZÁZRAK.
Alík se bohužel sám nenají, nenapije ani neobleče. Má panický 
strach z vody a mytí hlavy je za trest pro všechny zúčastněné.
Je celodenně na plenách a „velkou potřebu“ vykonává výhradně 
v noci ze spaní.
Péče o něj je opravdu silný nápor na nervy. S tou však mamince 
s láskou a trpělivostí pomáhají její starší, dnes již dospělé děti 
Adam a Terezka.
Přes všechny problémy je Alík úžasný kluk a dává všem spoustu 
lásky a radosti.
Maminka Martina nám řekla:
“Dovolte mi, abych předem vyjádřila svůj velký dík všem, kteří jsou 
ochotni a schopni nám pomoci, neboť bez pomoci druhých bychom 
naši nelehkou situaci nezvládli a Alíkova léčba by pro nás byla 
nedostupná.”
Maminka Martina využívá produkty tianDe. Samozřejmě 
nakupuje podle svých možností pro svoji potřebu. Nadace Život 
dětem poskytla příspěvek ve výši 90 000 Kč na hipoterapii, aby 
mohl být Alíkovi alespoň trochu ulehčen život.

TianDe změnilo život většině z nás. Účinné produkty pečují o zdraví, krásu a pohodu nejen nás samot-
ných, ale také našich rodin a přátel. Ani život lidí v tianDe není bez mráčků. Často se setkáváme s příběhy, 
kdy životní pohodu překazila nějaká tragédie nebo komplikovaná životní situace.

Příběh Alíka



Jsme náležitě pyšní na to, že tianDe pomáhá nejen nemocným dětem, ale i naší přírodě. Ve dnech 24.–25. dubna se sejdeme 
společně na Šumavě a budeme sázet stromy, neboť z každého ekologického výrobku (mycí prostředek na základě mýdlového 
ořechu, houbička Konjac, turmalínové kapsle na praní) dává společnost tianDe  část zisku na krásný dobročinný projekt “LES 
TIANDE”.

Les tianDe

Zalesnění tohoto pozemku bylo 
provedeno za finanční podpory 

společnosti tianDe v rámci 
dobročinného projektu 

„Les TianDe“

25.4.2019

TianDe — korporace na věky věků. Máme ambiciózní plány na několik desítek let dopředu a záleží nám na tom, jak bude 
naše planeta vypadat za 100 nebo 200 let. Pečujeme o naši budoucnost tím, že zavádíme do sortimentu ekologické produkty, 
což umožňuje nezatěžovat přírodu a vést naše zákazníky k zodpovědnému chování.

Korporace tianDe považuje za svou misi realizaci ekologického projektu, zvýšení povědomí obyvatelstva o ekologické kultuře 
a zpopularizování myšlenky týkající se péče o zdraví a životní prostředí.

Každý, kdo si pořídí produkty z řady TM Ekosféra, ví, že díky této volbě nejen pečuje o zdraví svých nejbližších, ale také 
přispívá ke zlepšení ekologické situace na planetě.

Každý prodaný produkt ze série Ekosféra daruje život jednomu jehličnanu. Od roku 2013 korporace přispívá z prostředků 
získaných prodejem ekologických výrobků na zalesňování planety. Za celou dobu trvání projektu „Les tianDe“ bylo na území 
Ruska a Kazachstánu společnými silami distributorů a partnerů korporace vysázeno více než 300 000 sazenic jehličnatých 
stromků. To představuje 75 hektarů lesa, který umožní zásobit kyslíkem město čítající 1,5 milionu obyvatel. 

Roku 2014 ekologické projekty tianDe získaly uznání Mezinárodního ekologického hnutí Terra Viva (v překladu Živá planeta), 
jehož předsedou je člen Veřejné komory RF, zástupce předsedy Komise kultury, umění, tvorby a historicko-kulturního 
dědictví, akademik Ruské akademie přírodních věd, doktor biologických věd, profesor N. N. Drozdov.



Novinky v e-shopu

Zubní kartáček “Bambusové dřevěné uhlí”

Bělící zubní fyto-pasta na bázi dřevěného uhlí

Dámské slipové vložky se stříbrem InTop

Kosmetický masážní olej “Tajemství energie 
Čchi”

Podle tradiční východní medicíny je energie Čchi” nazývána 
dechem života. Správné protékání energie Čchi organizmem 
člověka je základem jeho zdraví 
a dlouhověkosti. Jedním z hlavních způsobů, 
jakým Čchi vstupuje do našeho těla je volné 
dýchání nosem. Ucpaný nos narušuje volnou 
cirkulaci Čchi. Východní mudrci upozorňují: 
pokud je cirkulace narušena, přichází nemoc. 
Masážní olej “Tajemství energie Čchi” 
pomůže snadno dýchat! Směs esenciálních 
olejů ve složení přípravku pomáhá zmírnit 
přetížení nosu a nastartovat normální 
dýchání.

Kód produktu: 30140
Distributorská cena: 354,90 Kč

*Distributorská cena: Zvýhodněná cena pro registrované zákazníky.

Kód produktu: 90175
Distributorská cena: 124,15 Kč

Kód produktu: 65904
Distributorská cena: 150,80 Kč

Zubní kartáček “Bambusové dřevěné uhlí” 
s velmi tenkými štětinami s dřevěným uhlím 
jemně čistí, leští sklovinu zubů a masíruje 
dásně. Odstraňuje bakteriální plaky i na těžko 
přístupných místech. Je výborný pro osoby 
s přecitlivělou zubní sklovinou. Vzhledem 
ke zvýšené měkkosti a jemnosti štětin 
nezpůsobuje zubům žádné poranění a co 
více bezbolestně zvládne svůj úkol. Dezinfekce 
uhlím má silný antibakteriální efekt, 
vrací přirozenou bělost zubů, pomáhá zbavit 
se nepříjemného zápachu, “přitahuje” bakterie 
a plak. Většího výsledku také dosáhnete, díky 
používáním zubních past a gelů od tianDe.

Zpevňující sérum na řasy a obočí

Hyaluronové sérum na pleť

Zpevňující sérum na řasy a obočí od tianDe vám 
pomůže vypadat luxusně a přirozeně zároveň! 
Efektivní složení s peptidovým komplexem 
a výtažky z rostlin: má komplexní účinek, 
prodlužuje fázi růstu chloupků, probouzí 
vlasové folikuly, aktivuje růst řas a obočí, 
zpevňuje chloupky, zhušťuje jejich strukturu. 
Díky lehké textuře se sérum rychle vstřebává 
a začíná ihned působit. Štěteček zajišťuje 
přesné nanesení přípravku na linii růstu řas 
a pomáhá upravit tvar obočí. Pomocí séra od 
tianDe získáte přirozené, dlouhé, objemné řasy 
a krásné husté obočí.

Dámské slipové vložky se stříbrem, eliminují nepříjemný 
zápach, stimulují mikrocirkulaci krve a udržují přirozenou 
mikroflóru, jsou ionizované nanočásticemi stříbra, vytvářejí 
anionty, tím se dosahuje antibakteriálního účinku, který pomáhá 
zlepšit metabolismus, aktivuje a regeneruje buňky a posiluje 
imunitní systém. Hlavní účinek stříbra a aniontů: Stimulují 
látkovou výměnu. Vyrovnávají poměr kyselého a zásaditého 
prostředí. Snižuji množství agresivních forem kyslíku. Posilují 
a aktivují biologickou činnost organismu a imunitu. Stimulují 
obnovu a regeneraci poškozených 
buněk, urychlují hojení ran, 
snižují zjizvení. Mají protizánětlivé 
a analgetické účinky. Působí na mnoho 
druhů bakterií, virů, plísní. Stimulují 
krevní oběh. Absolutní bezpečnost, 
stříbro nemá žádné vedlejší účinky 
na lidský organismus. Kompaktní 
velikost je vhodná pro kalhotky 
jakéhokoli tvaru. Jsou spolehlivé, 
při jakékoli vysoké aktivitě. Můžete 
sportovat, podnikat, setkat se s přáteli 
a vložka zůstane na svém místě.

Kód produktu: 16001
Distributorská cena: 328,25 Kč

Kód produktu: 80916
Distributorská cena: 352,95 Kč

Kód produktu: 65512
Distributorská cena: 95,55 Kč

Mezi krásnou a dobře hydratovanou pletí můžeme dát rovnítko. 
Pokud máme nepříjemný pocit pnutí a dehydratace, je to 
známkou toho, že je potřeba začít urychleně 
jednat. Vždyť čím sušší, tím je pleť náchylnější 
ke vzniku vrásek. Hyaluronové sérum na pleť 
Ocean Riches pomůže pleti doplnit vodu. 
Její intenzivní složení s vysokou koncentrací 
aktivních složek působí komplexně hydratuje 
epidermis, zpevňuje hydrolipidovou 
bariéru pokožky, předchází vzniku vrásek, 
vyhlazuje pleť, dodává jí hebkost a něžnost. 
Sérum revitalizuje a hydratuje pokožku 
po pobytu na slunci, působení suchého 
vzduchu, kompenzuje suchost stárnoucí pleti. 
Užívejte si hebkost své pleti v jakémkoliv věku!

Bělící zubní fyto-pasta na bázi dřevěného uhlí 
má sytě černou barvu, která při pravidelném 
používání zajistí vašim zubům skutečnou 
bělost. Díky dřevěnému uhlí a dalším 
složkám, které obsahuje: - jemně čistí zuby 
a navrací zubní sklovině bělost, pomáhá 
odstranit zubní plak od tabáku a kávy, 
předchází vzniku zubního kazu a zubního 
kamene. PASTA NEOBSAHUJE FLUOR, 
PARABENY, SLS, AROMATIZÁTORY ANI 
SYNTETICKÁ BARVIVA. Obsahuje přírodní 
tenzidy, které na zubní sklovinu působí velmi 
jemně. Přirozené aroma dodávají přírodní 
oleje a výtažky, ne aromatizátory. Tato zubní 
pasta je součástí série Dr. Taiga. V tajze je 
možné nalézt skutečně unikátní rostliny, které 
mají ohromnou léčivou sílu.



Představujeme pracovníky e-shopu

Kdo s námi spolupracuje?

Jmenuji se Denisa Puchtová, je mi 30 let. S přítelem společně vychováváme 6 letého syna 
Dominika.
Před 2,5 lety jsem byla uštvaná matka, spolumajitelka květinářství, pracovala 12 hodin 
denně i o víkendech. Právě kvůli synovi jsem se rozhodla, že je na čase změnit zaměstnání. 
Moje kamarádka a nyní kolegyně z eshopu mi tenkrát nabídla, ať jdu pracovat do e-shopu 
tianDe. Říkala jsem si, co bych asi dělala v Měčíně v e-shopu, když kosmetiku tianDe nikdo 
nezná, ale věděla jsem že krok k horšímu už to být nemůže.
Ze dne na den jsem nastoupila do e-shopu, kde jsem si prošla celým systémem a téměř 
celým vývojem eshopu.  Balila jsem balíčky, vybalovala zboží, vystavovala faktury 
a postupem času jsem přešla na infolinku, která se stala mojí osudovou záležitostí. 
V současné době pracuji na infolince jednoho z největších eshopů v Evropě, kdy denně 
odbavíme několik desítek hovorů a stovky emailů... Zamilovala jsem si kosmetiku, o které 
mluvím kde to jen jde, a tím jsem se dostala na pozici Grand ředitel.
Takže své kamarádce jsem neskutečně vděčná, jelikož nyní mám opravdu práci snů :-) 
Z uštvané matky je spokojená, finančně nezávislá žena, která našla práci, která ji baví, je 
za to finančně ohodnocena a má spoustu času na rodinu, sport a koníčky.

Jmenuji se Eliška Palečková a je mi 29 let. S manželem máme 5 letou dceru Alžbětku.
V září to budou tři roky co jsem jako maminka na mateřské dovolené nastoupila 
do e-shopu. Začínala jsem u Rabíků v obývacím pokoji jako výpomoc na pár hodin, protože 
Katka Rabíková přestávala stíhat chod e-shopu. Po necelém měsíci jsem začala pracovat 
na celý úvazek a měla jsem na starost nejen fakturaci, ale i infolinku. E-shop rostl a proto 
jsem přivedla svojí kamarádku a nyní i kolegyni, která se dala na tuto cestu s námi. 
Byly časy, kdy jsem neseděla jen u počítče, ale když bylo třeba, balila jsem i balíčky či 
vybalovala zboží. Nyní mám na starosti fakturaci, storna nezaplacených objednávek, 
tvoření nových produktů do sekce “Novinky”, tvorbu akcí a balíčkových setů v “Moři slev” 
a skladovou dostupnost zboží. 
Jsem ráda, že mám práci, která mě baví a za výrobky tianDe, které jsem si tak oblíbila. 
Tým eshopu tianDe se stal mojí druhou rodinou :-)

S velkou hrdostí se hlásím mezi ty, kteří spolupracují s „Tianďáckým“ e-shopem v Měčíně. 
Advokátní kancelář provozuji od roku 2002 a za tu dobu počet mých klientů už převýšil 
tisícovku. Přesto žádný z nich neprošel tak obrovskou změnou a takovým růstem jako 
tento e-shop. Z nuly a počátků ve sklepě jedné ze současných majitelek až k dnešní 
podobě, kdy eshop provozuje s. r. o. a samotná denní expedice stovek balíků s produkty je 
zajišťována specializovanou logistickou a dopravní společností.
Na naší spolupráci mě nesmírně baví její pestrost. Začali jsme tím, že jsme řešili obchodní 
podmínky, potom smlouvy se zaměstnanci a nájemní smlouvy. Mezitím občas i „soukromé 
záležitosti“. Následovalo založení s. r. o. a všechno s tím související, nové smlouvy, GDPR 
a do toho spousty drobných provozních záležitostí. „Společně“ jsme úspěšně prošli 
například i několik návštěv kontrolních úřadů a samozřejmě i pár reklamací, protože 
to k provozu každého e-shopu neodmyslitelně patří. 
Skvělé na tom všem je, že to zvládáme i na dálku. Stačí nám k tomu telefon, mail, občas 
konzultace po Skype anebo jen rychlá komunikace přes Messenger.
Co má ještě eshop a AK společného? K fungování potřebujeme skvělý tým. A ten náš 
advokátní je tu i pro vás. S čím vám dokážeme pomoci? Nejen s tím, co děláme pro e-shop. Velkou část naší práce tvoří kupní 
a další smlouvy k nemovitostem, zakládání s. r. o., právní konzultace pro podnikání, ale i rozvody, majetková vypořádání 
a zastupování u soudů (v řízeních civilních i trestních). Nejen s maximální odbornou péčí, ale i lidskou. Přeci jen i advokát 
je jen člověk. :)

Denisa Puchtová

Eliška Palečková

JUDr. Monika Bakešová
www.bakesova.cz



Odkud přichází váš balíček z tianDe?
Podívejte se s námi do Geisu.
Naše zboží naskladňují, rovnají do regálů, 
sbírají a balí pečlivé ruce pracovníků v jedné 
z největších logistických firem v Česku.
V říjnu 2018 jsme se do Geisu vydali na malou 
exkurzi, abyste se i vy mohli podívat, jak 
neviditelné procesy e-shopu vypadají 
v reálném světě.

Před “tianďáckou” uličkou sledujeme velkou tabuli 
s počtem objednávek, které je dnes potřeba vyřídit. 
Průvodkyně nám popisuje, jak se objednávky přenáší 
ze systému do skladu a následně do tabletů jednotlivých 
pickerů (lidí, kteří sbírají a kompletují produkty 
z jednotlivých objednávek).

Každý picker vybavuje 12 objednávek najednou. 
Informace o zboží má pořád u sebe.
Prohlížíme si vozík pickera s 12 šedými boxíky. Každá 
objednávka má svou vlastní přihrádku. Picker si jednotlivé 
objednávky naskenuje a na tabletu hned vidí k jakému 
místu má jít, co a kolikrát vzít a do jakého boxíku vše dát. 
Pro náš e-shop tu pracuje asi 10 lidí, takže se najednou 
připravuje až 120 objednávek.

Za jediný den Geis odbaví až 1 000 vašich 
objednávek. Na vlastní oči vidíte, jakou cestu 
musí zboží urazit, než dojede k vám domů.

Obsah vašich balíčků i proces balení se zaznamenává 
na kamery. Všechno se dá dohledat.
Celý sklad je monitorován kamerami. To se týká i balícího 
pultu, kde se nahrává balení každé objednávky. Zpětně 
se dá dohledat, co přesně bylo do vašeho balíčku zabaleno 
a následně odesláno.

Dejte si pozor na poničené krabice, když je přebíráte 
od dopravce.
Riziko nekompletního zboží hrozí zejména v případě, 
když vám domů přijde poničená krabice. Pokud vidíte, 
že je pomuchlaná, pootevřená nebo jinak mechanicky 
poničená, nikdy ji od dopravce nepřebírejte. Někdo 
se do ní mohl zkoušet dostat a v takovém případě 
nemůžeme zaručit, že vám došlo, co mělo. Nemáme to 
ani jak zpětně dohledat. Balík odmítněte a obratem 
nás kontaktujte. Pomůžeme vám situaci vyřešit.

Od pickování se přesouváme k balícím stolům. 
Pracovníci tu ve dvou připravují vaše balíčky na cestu.
Monitor nad balícím pultem ukazuje seznam položek, které 
do konkrétní objednávky patří. Pracovník postupně načte 
jejich čárové kódy a ony z obrazovky postupně zmizí. Tím 
si zkontroluje, že je objednávka kompletní. Součástí tohoto 
seznamu jsou i dárky, které mají ve skladu speciální místo 
a jsou označené samolepkou. Všechny položky posune 
po pultu svému kolegovi. Ten už má připravený správný 
typ krabice. Probalí ji igelitem a vloží do ní nachystané 
produkty.

Šampony, kondicionéry a další “rizikové” produkty ještě 
obalí igelitem. Poloprázdné balíky vystele, aby nedošlo k 
mechanickému poškození produktů během přepravy. Pak 
už se na balíček jen nalepí etiketa, páska s logem tianDe 
a po páse se posílá dál.

5 důvodů, proč jsme si vybrali právě společnost Geis
• Rychlé a spolehlivé vyřízení objednávek (sbírání 

produktů, balení)
• Velký důraz na čistotu (každý den se tu uklízí, aby 

byly balíky i produkty čisté)
• Moderní technologie a vybavení skladů
• Efektivní procesy pickování a balení, které urychlují 

zpracování objednávek
• Máme více času na péči o zákazníky a další rozvoj 

e-shopu



Výhodný start
Pokud jste v tianDe krátce nebo přemýšlíte o tom, že dáte možnost nakupovat se slevou vaší kamarádce, tak určitě oceníte 
informace o tom, jaký dárkový program pro nováčky tianDe vlastně má.

Asi jste si všimli, že každý produkt (krém, náplast, vložky… prostě všechno) má kromě ceny uvedenou i bodovou hodnotu. 
Podle těchto bodů, které se automaticky zapisují do vaší online kanceláře, pak dostanete i hodnotné dárky.

Dárky pro nováčky máme ve 3 úrovních (viz obrázek):
50–99 bodů
100–149 bodů
150 bodů a více

Podle dosažených bodů dostanete dárkovou sadu za 1 Kč. Tato dárková sada se vám automaticky objeví ve vašem účtu 
na www.eshop-tiande.cz (pokud zde nakupujete) a vy si je jednoduše “zakliknete”. Dárky se vám tak automaticky přidají 
do  našeho košíku a přijdou vám v balíčku domů.

Vždy je potřeba vyčkat, až se dárky do vašich účtů nahrají, což bývá kolem 20. následujícího měsíce. 

Jen nezapomeňte: jste-li nováček, je potřeba první měsíc splnit alespoň 50 bodů, abyste se do této akce dostali. Pak můžete 
využívat dárkového systému všechny tři měsíce.

Tak co, už jste si vybrali svůj dárek pro nováčky?

Centrála tianDe si vyhrazuje právo na změnu vybraných dárků a dárkových sad.
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Okénko s Renatou Královou
Náš e-shop v Měčíně spolupracuje s nějúspěšnějším lídrem 
tianDe v Evropě, kterého reprezentuje paní Renata Králová. 
A tak nám to nedalo a zeptali jsme se na pár zajímavostí.

Paní Králová, čtenáře bude zajímat, proč jste si vybrala 
zrovna e-shop v Měčíně?
V době, kdy jsme se synem v tianDe začínali, tak v České 
republice zdaleka nefungoval tak dobře distribuční systém, 
který by rychle a kvalitně odbavoval balíčky zákazníků. Jenže 
pro dobře fungující obchod je toto základní podmínka. Chtěli 
jsme, aby naši zákazníci měli kde nakupovat, kde by celý 
obchodní proces probíhal podle pravidel a Etického kodexu. 

Je všeobecně známo, že vaše skupina je největší v Evropě. 
Proč si myslíte, že právě pod vaším vedením tianDe roste?
Řekla bych, že nejdůležitější byla možnost prezentovat tianDe na internetu a sociálních sítích. Toho jsme určitě využili, protože 
mě online marketing zajímal ještě v éře před tianDe. Další příležitostí bylo vytvoření vlastního vzdělávacího systému. Začali 
jsme se tedy vzdělávat, předávat si správně informace a spolu s vynikajícím marketingem tianDe a výbornými produkty 
už to pak šlo skoro samo.
Jen pro informaci, zavedli jsme systém webinářů o produktech,  školení nováčků v Praze a v Brně. Školili jsme Time 
management, děláme produktové maratony, školíme s panem Princem témata: Jak prodávat, Jak telefonovat, školí pro nás 
JUDr. Bakešová - Právní minimum. Pořádáme každoročně konference. Letos pod naší záštitou budeme mít i ples. Myslím, 
že za poměrně krátkou dobu jsme stihli opravdu hodně :)

V kuloárech jsme zaslechli něco o Queens club. Můžete nám jej přiblížit? Co to znamená být členem “tianDe Queens 
clubu”?
Queens club bude příležitost pro všechny “tianďáky” z naší struktury. Ano, opravdu je to pouze pro “naší” obchodní skupinu. 

1) vzdělávací systém - připravujeme a právě vzniká unikátní vzdělávací systém od nováčků a samospotřebitelů, až po lídry 
a lidi, kteří se budou chtít tianDe živit místo svojí běžné práce. V tianDe totiž můžete působit na několika pozicích:

a) samospotřebitel - nakupuje si zboží sám pro sebe i pro svojí rodinu - dostane všechny informace o produktech, 
o dárkových akcích, o tom, jak a kde si může nakupovat
b) poradce - člověk, který chodí do běžného zaměstnání, ale v tianDe si přivydělává 2–10 tisíc Kč - dozví se, jak pečovat 
o zákazníky, jak správně a eticky prodávat naše produkty, dostane základní systém vzdělávání
c) lídr - manažer, který se rozhodl pracovat pro tianDe naplno a tianDe je jeho hlavní zaměstnání, vydělává 10 a více tisíc - 
dostane od tianDe systém vzdělávání, aby byl úspěšný obchodník a prodejce

2) systém benefitů - jednáme s cestovními kancelářemi, benzinkami, prodejci výpočetní techniky, knihkupci, autosalony 
a dalšími  - aby lidem z naší obchodní skupiny poskytli ještě dodatečnou slevu na jejich produkty. To znamená, že budete 
moci nakupovat kosmetiku tianDe za naprosto bezkonkurenčních podmínek a ještě k tomu dostanete možnost nakupovat 
se slevou i další zboží, které pro svůj život potřebujete.

Na tento systém se velmi těšíme. Jeho spoluautorkou je úžasná lektorka Monika Just. Již teď v dubnu začínáme Emoční 
inteligencí, dále proběhne školení Vedení porad a reportingu. Některá školení budou online a některá proběhnou na živo 
v Praze. 

Cílem je profesionalizovat a podpořit růst tianDe. Z tohoto projektu máme velikou radost a podle reakcí již vidíme, 
jak se na něj těší i obchodníci.

Chcete-li i vy vědět více o možnostech podnikání v tianDe, obraťte se na člověka, sponzora, který vás do tianDe přivedl. 

Těšíme se, že vám v příštím vydání našeho “čaude zpravodaje” přineseme další novinky. Přejeme vám spolu s celým týmem 
e-shopu v Měčíně krásné jaro a Velikonoce!

Čaude,
vaše Renata Králová


