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Vítáme vás v Království tianDe, kde
na vás vždy nahlížíme jako na královny a krále. Důvod je jednoduchý
- zasloužíte si to.
Jak víte, na konci roku jsme se rozhodli pro změnu jména. Obecný
název nám nepřišel výstižný, protože spíše než obyčejný e-shop jsme
komunitou lidí, kteří se zajímají
o své zdraví a jsou ochotni jeden
druhému pomoci.
S mnohými zákazníky a kolegy
se potkáváme na webinářích, konferencích nebo ve facebookové
skupině, kde si navzájem vyměňujeme zkušenosti a radíme se o problémech v bezpečné a respektující
atmosféře. Je to naše malé království.
Roman Kočí

Renata Králová

www.kralovstvi-tiande.cz

V Království tianDe je každý z vás
královnou nebo králem
O změně jména jsme uvažovali dlouho. Chtěli jsme se odlišit a vystihnout,
co pro nás tianDe znamená.

V Království TianDe vás učíme, jak
se hýčkat. Ať máte sílu plnit si sebevědomě své sny

Původní název opomíjel to nejdůležitější z tianDe, naše kolegy i zákazníky,
což nám delší dobu vadilo. Chtěli jsme
nazývat věci pravým jménem a samozřejmě vystoupit z řady všech dalších
e-shopů tianDe.

Království TianDe je komunitou lidí,
kteří pod tíhou povinností zapomínali myslet na sebe. Víme, jak těžké je
skloubit pracovní povinnosti, rodinu,
koníčky a vlastní seberozvoj. Jak těžké
je cítit se pod tíhou každodenních po-

vinností výjimečně a vidět vlastní život
z té lepší stránky. Skrze péči o tělo posilujete svou mysl a sebevědomí, abyste
postupně okralovali svůj život.
V našem e-shopu neprodáváme jen
krémy, hřebeny a zubní pasty. Učíme
ženy i muže, jak o sebe díky nim pečovat, aby se cítili krásní a měli se rádi.
Jedině tak nám to dává smysl.

Možná jste, stejně jako my, zaznamenali
zvěsti, že za změnou našeho jména stojí
úspěch, kterého dosáhla paní Králová
se svým synem Rudolfem Konfalem.
V listopadu minulého roku se svým
týmem získali neuvěřitelné 3 miliony bodů a pozice Grand Diamond. My
jsme na ně samozřejmě velmi pyšní,
ale se změnou našeho názvu to nijak
nesouvisí.
Ta vycházela z dlouhodobé nespokojenosti, že jméno nenese naši hlavní
myšlenku: krásná je každá žena nebo
muž, který je sám se sebou spokojený.
Bez ohledu na to, zda splňuje škatulky
obecně nastaveného ideálu krásy. Každý má právo cítit se ve svém životě jako
král a královna. Rozmazlovat se, rozvíjet
se a udávat svému životu jasný směr.

Co nás čeká v nejbližších měsících?
2. výsadba lesa tianDe
Díky vašim nákupům produktů řady
EcoSphere, tvrdé práci a motivaci
partnerů budeme už podruhé sázet
Les tianDe na území České republiky!
A proto bychom vás rádi všechny pozvali, abyste se stali součástí této ekologické akce, která má jasný cíl - pomoci

naší planetě a zvýšit povědomí o odpovědnosti spotřebitelů vůči životnímu
prostředí.
Sázet budeme opět na jihu naší krásné
republiky a akce se bude konat 29.–30.
dubna 2020.
Více info: www.tiande.eu

Dovolená v Dubaji
20.–26. března 2020 spolu navštívíme jedno z nejneuvěřitelnějších měst
na světě, které bylo vytvořeno doslova
uprostřed pouště.
Poznáme kulturní, turistické a politické

• 22. 2. 2020 		
• 18.–19. 4. 2020 		
				
• 6. 6. 2020		
				
• 28. 11. 2020 		

středisko Spojených arabských emirátů - Abu Dhabi. Podíváme se do jedné
z největších a nejluxusnějších mešit
na světě. Navštívíme majestátní prezidentský palác Qasr Al Watan. Užijeme
si 4 odpočinkové dny v hotelu Jebel Ali
Beach Hotel 5*. Také na nás čeká výlet
po úchvatném pouštním safari.

- Školení pro nováčky v tianDe, Praha
- Dvoudenní produktový maraton s Elenou 		
Jesíčkovou, Praha
- Velké produktové školení s Elenou Jesíčkovou,
Praha
- Ples e-shopu Království tianDe

Školení je vždy od 10.00 do 17.00 hodin. Vstupenky je možné zakoupit na www.kralovstvi-tiande.cz, po přihlášení k zákaznickému účtu, v kategorii Propagace.

Proměny s tianDe
Náš e-shop Království tianDe Měčín spojilo síly s tianDími ředitelkami,
chtěli jsme vám ukázat Proměny s naší
dekorativní kosmetikou. Opravdu
máme z čeho vybírat. Hlavní roli hrál
DD cushion, řasenka 5D, podkladová báze, stíny a nepřeberné množství
rtěnek. Rozhodně i vy se můžete pustit
do plesového, svatebního, společenského nebo jen denního líčení právě
s produkty tianDe.

Ivana Nohavová

Pavlína Macháčková

Klára Thiele Jirková

Jana Hanzlíková

Michaela Tylová

1. ples e-shopu tianDe
Musíme se přiznat, že 1. ples e-shopu
Království tianDe byl dlouho naším
snem. A protože se snažíme být nejlepší v zákaznické podpoře a přátelskosti
e-shopu, přáli jsme si zažít s vámi
netradiční večer a samozřejmě opět
se špičkami showbyznysu.
Ples jsme připravovali dlouhých 9 měsíců. A to dlouhé plánování se opravdu vyplatilo. Ples se konal v Pardubích,
protože Pardubice jsou na nejdostupnější dopravní spojnici ze všech koutů
republiky. Jsme moc rádi, že jste přijali
pozvání a ples jste si užili spolu s námi.
Hlavní hvězdou večera byl sám Michal
David. Snad nikoho v sále nenechali
jeho písně chladnými. Známe je všichni z dětství, z mládí. Tančili mladí i ti
v elegantním věku. Dalším hostem byla
skupina Quenn revival Prague. Vždyť
v loňském roce byl hitem kin filmový
trhák Bohemian Rapshody. A v mezidobí nám nádherně hrála skupina KH
Band.
Užili jsme si tetování i foto bednu, viděli jsme báječnou a dechberoucí barmanskou show a tombola nenechala
chladným nikoho.
Celým večerem nás provázel báječný
moderátor Pavel Cejnar. Soutěžili jsme,
tančili jsme, bavili jsme se opravdu

moc. Je nám velkou ctí, že jsme naplnili
velký sál pardubické AFINY a moc děkujeme Kateřině Lickové, která pro nás
tuto nádheru připravila.
A možná se ptáte, bude-li v roce 2020
další ples? Tak pro vás máme výbor-

nou zprávu. ANO. A to bychom nebyli
my, kdybychom neměli i termín, 28. 11.
2020. Takže si ho rovnou poznamejte
do svých diářů, protože hvězdou večera bude skupina MIRAI. A ne, nic dalšího vám opravdu zatím neprozradíme.

Tým e-shopu Království tianDe Měčín.

Dovolená v Číně
místa a zážitky partnerů předčily veškerá očekávání.
V čele cesty stála držitelka práv značky tianDe Taťána Poljaková. Spolu s ní
se na cestu vypravili top-lídři korporace a distributoři společnosti.

V říjnu 2019 jsme společně navštívili
Šanghaj, největší a multinárodní město
v Číně.
200 partnerů tianDe spolu strávilo
vzrušující týden s bohatým programem v neobyčejné zemi.
Nešlo jen o pouhou turistiku. Program
obsáhl ty nejneobyčejnější a nejvýznamnější pamětihodnosti, zajímavá

V Šanghaji se snoubí čínská pokrokovost s mrakodrapy a nádhernou architekturou, i starodávné chrámy s muzei
a zelenými parky. Zvláštním místem
bylo jezero Xi Hu - jedno s nejznámějších míst v Číně, které patří na seznam
světového dědictví.
TianDe tým zdolal ještě jednu výšku
- 264 metrovou šanghajskou televizní
věž (pátá nejvyšší na světě).
Během cest lídři samozřejmě nezapo-

mněli na své oblíbené produkty, které
bezpodmínečně vzali s sebou. Vzájemně se dělili o různé vychytávky a tajemnství, jak využívat produkty tianDe
během cest.

Předali jsme 1 000 000 Kč
organizaci Život dětem.
Přispěli jste i vy.
V neděli 8. prosince 2019 jsme si v Praze užili krásnou akci Rádio Srdcem.
Měli jsme tu čest předat organizaci Život dětem šek na 1 milion korun, který
jsme s vámi v průběhu roku našetřili.
Organizace Život dětem pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem po celé České republice.
Snaží se je podpořit v těžkých životních situacích, zajišťuje odbornou pomoc a shání finance na speciální pomůcky.
V Království tianDe nám na druhých
záleží. Společně jsme podpořili už 32
nemocných dětí. Během roku jsme
z každé objednávky věnovali 3 koruny
na projekt Život dětem.
Moderátoři představili naši kosmetiku jako kosmetiku s přesahem. S tím
se naprosto ztotožňujeme. Za dobu
našeho fungování jsme dokázali vytvořit silnou komunitu, která si vzájemně
pomáhá nejen s kosmetikou a prací.

Průběžně nám posíláte příběhy lidí
ze svého okolí, kteří v životě neměli
tolik štěstí. My je pak máme možnost
propojit s organizací Život dětem a zajistit jim pomoc. Letos tomu nebylo jinak.
Šek za nás všechny předal pan Kočí

s paní Královou přímo na Staroměstském náměstí.
V hledišti nás podporovala početná
skupina našich zákazníků a kolegů.
Za Království tianDe všem moc děkujeme.

Představujeme e-shopový tým

Rudolf Konfal
Jmenuji se Rudolf Konfal, je mi 29 let
a pro náš královský e-shop pracuji
jako ekonomický manažer.
S korporací tianDe spolupracuji již ně-

jakou dobu, přesto jsem si stále udržoval zaměstnání ve velké mezinárodní
strojírenské společnosti, jelikož jsem
chtěl zůstat na odborné úrovni. Zde
jsem měl na starost velkou výrobní
halu. Nebyl jsem zde však šťastný. Proto jsem využil nabídky spolupracovat
s naším největším evropským e-shopem. Neváhal jsem ani minutu a během
několika dní jsem se přestěhoval z Ústeckého kraje do kraje Plzeňského, kde
sídlí náš e-shop.
S e-shopem a jeho zaměstnanci jsem
se již znal z předchozích let. Nyní jsem
naskočil do plného provozu a mojí starostí je nejen hladký finanční průběh
e-shopu, ale například i objednávky
zboží. Také zajišťuji společná škole-

Kosmetiku tianDe používám pravidelně už více než tři roky. Proto mi tato
oblast nebyla úplně neznámá. Oblíbil
jsem si hlavně náplasti a gely na bolest,
zubní pasty a kosmetiku pro muže.

Antonín Rabík
Jmenuji se Antonín Rabík a jsem jedním
ze tří mužů, kteří jsou součástí našeho
královského e-shopu.

Kamila Chocholová
Jmenuji se Kamila Chocholová, je mi 44
let a jsem matkou dvou již skoro dospělých dcer, dvacetileté Terezy a patnáctileté Viktorie.

Na e-shopu pracuji především jako
provozní technik. Každý den se starám o to, aby byly vaše platby přiřazené ke správným objednávkách. Často se totiž stane, že přijde platba pod
chybným variabilním symbolem nebo
s nesprávnou částkou.

ní po celé ČR, kde se můžeme potkat.
Občas mě také můžete zaznamenat
na naší infolince, či chatu.
Ve volném čase se snažím žít aktivní život. Již od dětství hraji basketbal
a velice rád jezdím na kole. V posledním půl roce jsem začal chodit do posilovny.
Podařilo se mi zhubnout nadbytečné
kilogramy díky našim mixům. TianDe mění životy nejen vám, ale i nám
v e-shopu.
Budu se na vás těšit na nejbližší akci,
která se bude konat.

Občas se také stane, že je potřeba dojet
osobně na centrální sklad pro dlouho
očekávané zboží. V tom případě vstávám brzy ráno, abych už po 7 hodině
ranní jel s plně naloženou dodávkou
z Prahy do Ejpovic, kde se nachází náš
královský sklad a expedice balíků.
Často se také můžeme setkat na školeních po celé České republice, kde společně s ostatními zajišťuji organizační
věci.

Zároveň tisknu potřebné etikety pro
naší expedici balíků v Ejpovicích.

Jsem velice rád, že mám práci, která
mě osobně velmi naplňuje a zároveň
jsem získal možnost poznávat nové lidi.

K tianDe jsem se dostala náhodou. Složení a receptura podle tradiční čínské
medicíny mě zaujali natolik, že jsem se
rozhodla tuto kosmetiku vyzkoušet.

Když přišla nabídka pracovat v e-shopu, tak jsem neváhala. Je to úžasná
možnost, kdy koníček je vám prací
a práce koníčkem.

Původní profesí jsem zdravotní sestra a díky produktům tianDe se k této
práci opět vracím.

Nehledě k tomu, že kolektiv v e-shopu je vážně jedna velká rodina, která
se navzájem podporuje a pomáhá si.

Jedny z prvních produktů, které jsem
zkusila, byly naše úžasné vložky, což
je vzhledem k počtu ženského pohlaví
u nás v rodině celkem pochopitelné.

V e-shopu se starám o nové i stávající
zákazníky, pomáhám jim nastavovat
jejich uživatelské účty.

Postupně se nabalily další a další produkty. Pak i školení a závislost byla
na světě.

Řeším s nimi výběr produktů podle jejich potřeb a pokud si nejsou úplně jistí, tak následně i s objednávkou.

Okénko s Hanou Skálovou, vedoucí e-shopu
Pokud jste tedy vytvořili objednávku
během tohoto období, body se automaticky připíší do daného měsíce (pokud byla platba připsána/dobírka převzata do uzávěrky bodů). Ta je zpravidla
6. den v měsíci, jedná-li se o všední
den (pokud ne, tak připadá na poslední
všední den před tímto datem).

Vážení čtenáři našeho čauDe zpravodaje,
určitě jste se již setkali s dotazy ohledně
bodů, ať už jste samospotřebitelé nebo
distributoři. Jak jistě všichni víte, každý
výrobek je na e-shopu bodově ohodnocený. Na základě těchto nasbíraných
bodů můžete získávat dárky pro nováčky z programu Výhodný start, dárky
ze Stabilních prodejů, bonusovou slevu
na další nákupy. Přehled svých bodů
najdete v online office na www.tiande.
eu.

Pokud zjistíte, že potřebujete nějaké
body převést do minulého měsíce (ještě
před dnem uzávěrky), je nutné vyplnit
Formulář pro převod bodů. Zaslání je
možné pouze do 12.00 hodin v den uzávěrky.
Formulář najdete zde: https://www.
kralovstvi-tiande.cz/navod-na-prevod-bodu.html
Započítány budou pouze body, na které
bude v e-shopu existovat zaplacená objednávka, tedy:
1) zaplaceno přes online systém GOPAY do 12.00 hodin dne, kdy je uzávěrka

Ráda bych vám zopakovala několik následujících pravidel, která se týkají uzávěrky bodů.

2) zaplaceno bankovním převodem
a připsáno na našem účtu do 12.00 hodin dne, kdy je uzávěrka

Body se připisují do daného měsíce vždy
od 1. dne do posledního dne v měsíci.

3) převzatá dobírka od kurýra ještě v den uzávěrky do 12.00 (ukončeno

v systému doručením)
U nových distributorů nelze převádět
body do měsíce, ve kterém ještě nebyla
registrace vytvořena. Tzn. Pokud jste se
registrovali v únoru, nelze body převést
do ledna!
Důležité upozornění pro všechny, kteří mají větší množství IO (individuálního objemu prodeje):
Centrála neumožňuje větší počet osobních bodů než 2 999,9 v daném měsíci.
V případě, že je v uzávěrce nějaké ID,
které tento počet překračuje, body nelze započítat.
Registrace nových distributorů poslední den v měsíci
Velmi apelujeme na sponzory a nové
distributory, když dělají poslední den
v měsíci novou registraci! Dávejte velký pozor, aby registrace nového člena
proběhla do 22.00 hodin (tedy 23.59
moskevského času). Po této hodině už
je automaticky nový distributor zaregistrován v měsíci následujícím. TianDe
je ruská společnost, proto se řídí moskevským časem.

Soutěž „Kreslení s tianDe”
Na naší FB stránce Království tianDe
pravidelně pořádáme soutěže. Před nedávnem se uskutečnila soutěž v kreslení. Malí umělci měli za úkol namalovat
obrázky našich produktů. Přihlásilo
se jich opravdu mnoho. Všichni byli odměněni krásnou cenou.
Hlavní výherci však mohli být jen dva.
Těmi se stala Martinka, 8 let a Matěj,
9 let. Ti od nás dostali balíček z řady
Baby Bamboo a jejich maminky jsme
odměnili vůní Cost of Azure.

Martinka, 8 let

Matěj, 9 let

Právní okénko

E-shop a osobní údaje jeho zákazníků
– I. část

subjektem údajů ve smyslu GDPR právnická osoba (např. společnost s ručením omezeným). Subjektem údajů jste
tedy přímo vy, kteří tento článek čtete.
Osobním údajem ve vztahu k e-shopu,
resp. společnosti Diamond Plus s.r.o.,
která e-shop na stránkách www.kralovstvi-tiande.cz provozuje, může být
například vaše jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo. To jsou běžné osobní údaje. Kromě toho existují
i tzv. zvláštní kategorie osobních údajů a těmi jsou například údaje o vašem
zdravotním stavu. Společnost Diamond Plus s.r.o. je podle GDPR správcem osobních údajů, které jí předáte.

Nedávno jsem se s kamarádem bavila
o výhodách nákupu na internetu a dostali jsme se až na téma zaškrtávání
souhlasů a kupčení s osobními údaji.
Došlo mi, že pro člověka, který nemá
GDPR (evropské Nařízení o zpracování osobních údajů platné i pro ČR)
jako koníčka, může být docela složité
se orientovat v tom, co je a není povoleno, kdy musí mít e-shop jeho souhlas
ke konkrétnímu použití osobních údajů z objednávkového formuláře a kdy
naopak zcela legálně zpracovává osobní údaje i bez souhlasu (a dokonce souhlas ani nesmí požadovat, protože by
to bylo matoucí). V dnešním právním
okénku se proto podíváme na zpracování osobních údajů.

Může se to zdát divné, ale podle GDPR
je souhlas se zpracováním běžných
osobních údajů vždy až tím posledním
důvodem (titulem) pro legální zpracování. Těch právních titulů je pro běžné
osobní údaje celkem 6 a pokud je možné najít jiný důvod pro zpracování, než
je souhlas subjektu údajů, má tento jiný
důvod přednost. V takovém případě
po vás správce ani nesmí žádat souhlas
se zpracováním osobních údajů. Proto
při vyplňování objednávky v e-shopu
nezaškrtáváte souhlas se zpracováním
osobních údajů, ale „jen“ berete na vědomí pravidla jejich zpracování. S jejich
textem se můžete seznámit kliknutím
na odkaz uvedený pod objednávkovým
formulářem.

Na začátku musím zmínit termín „subjekt údajů“. Kdo to je? Je to člověk, kterého se konkrétní údaje týkají, o jehož
osobní údaje jde. Nikdy nemůže být

Na základě jakých právních titulů
e-shop vaše osobní údaje z registračního nebo objednávkového formuláře
zpracovává?

JUDr. Monika Bakešová
www.bakesova.cz

Tím hlavním a nejčastějším důvodem
je zpracování a vyřízení vaší objednávky. GDPR mluví o zpracování nezbytném pro plnění smlouvy. Aby vám
mohl e-shop objednané zboží dodat,
potřebuje vědět komu a kam má zboží doručit. Potřebuje i vaše telefonní číslo, aby vám mohl zajistit poslání
SMS zprávy o předání zboží přepravci,
o dodání na výdejní místo a kód k převzetí zásilky na výdejním místě. Pokud
volíte doručení přímo na adresu, a ne
na výdejní místo, musí předat vaše telefonní číslo i přepravci, aby se s vámi
řidič mohl domluvit, kdy vás zastihne.
A váš e-mail? Na ten vám e-shop potvrdí přijetí objednávky, platby a pošle fakturu i platné znění obchodních
podmínek. Pro zákazníky, kteří mají
své ID tianDe a e-shop je jejich servisním centrem, zajišťuje e-shop i dodání
dárků ze stabilních prodejů, dárků pro
nováčky apod., takže pak kromě údajů
z objednávkového formuláře zpracovává i údaje týkající se těchto bonusů.
Pokud s e-shopem o své objednávce
komunikujete e-mailem, telefonem
nebo přes chat na webu e-shopu, spadá i tato komunikace pod zpracování
osobních údajů nezbytné pro plnění
smlouvy.
Dalšími právními tituly pro zpracování vašich osobních údajů správcem je
oprávněný zájem, plnění právních povinností nebo váš souhlas. Více o nich
se dočtete v příštím právním okénku.

Netradiční složky v kosmetice tianDe
Tekuté hedvábí
Tekuté hedvábí (hedvábný protein)
se získává kontrolovanou hydrolýzou
hedvábí. Je to čirá tekutina žluté až jantarové barvy. Používá se jako přísada
do kosmetických produktů.
Obsahuje hedvábné aminokyseliny, kte-

ré mají vynikající schopnost vázat vodu.
Přinášejí pleti pocit hebkosti, zabezpečují její pružnost, jas a vitalitu.
Tekuté hedvábí má antistatické, filmotvorné, hydratační, změkčující, regenerační, antioxidační a kondicionační účinky. Na pokožce a vlasech vytváří
ochrannou bariéru, která bojuje proti
vlivům vnějšího prostředí.

Hlemýždí mucin
TianDe nabízí řadu Snail Secret, obsahující hlemýždí mucin. V této kosmetické řadě se hlemýždí sekret nachází
v očištěné, koncentrované formě zvané
mucin.
Pomocí svého sekretu se šneci nejen
pohybují, ale i opravují své orgány a ulitu. Hlemýždí sekret se sbírá humáním
způsobem, šneci zůstávají živí a zdraví.
Kosmetických vlastností hlemýždího

Mýdlový ořech
Mýdlový ořech je ovocný strom, který
roste v tropech a subtropech. Plody
Mýdlového oříšku se podobají kaštanům. Zrají asi 4 měsíce a jeden strom
jich dokáže vyprodukovat 30–35 kilogramů.

slizu si všimli zahradníci, kteří sbírají
hlemýždě z růžových keřů, jejichž listy jsou oblíbená pochouta měkkýšů.
Pěstitelé si všimli, že se škrábance
a modřiny na rukou hojí rychleji právě
po sběru hlemýžďů. Šneci se používali
pro kosmetické účely ještě ve starověkém Řecku.
Hlemýždí mucin má hydratační a regenerační účinky. Podporuje tvorbu kolagenu a elastinu. Pokožka si na dlouhou
dobu zachová hebkost a svěžest. Lehká, gelová struktura mucinu je vhodná

poškozují lidské zdraví a plně se rozkládají v životním prostředí. Saponiny
mýdelníku mají neutrální pH, takže nedráždí pokožku ani nenabourávají její
přirozenou strukturu. Mýdlový oříšek
nemá žádný zápach, protože neobsahuje žádné syntetické vonné látky.

Mýdlo je pojmenované po jeho vlastnosti. V kontaktu s vodou tvoří bohatou pěnu, která má srovnatelné účinky
s mýdlovou pěnou.

Má antimikrobiální, antimykotické
vlastnosti a může přispět k odstranění
lupů. Je vhodný pro všechny typy vlasů
a jeho použití dodává kumulativní účinek. Dodává vlasům objem, zdravý lesk
a vlasy posiluje.

Čistí mastnotu a nečistoty. Obsahuje
látky nazývané „saponiny“, které ne-

Mýdlový ořech se po staletí používá
také na praní a čištění. Myje nádo-

Hadí tuk
Hadí tuk se používá v kosmetice tianDe
do pleťových krémů, krémů na ruce
a nohy, i do šamponů a balzámů na vlasy.
Hadí lipidy obnovují ochrannou bariéru vlasů. Dodávají vlasům lesk a pružnost. Také předcházejí vysušování
vlasů, jejich lámavosti a třepení. Kom-

pro mastnou a problematickou pleť.
Hlemýždí mucin je také skvělým pomocníkem v boji proti vráskám, protože
krásně vypíná pleť.

penzují nedostatek lipidů, způsobený
negativním vlivem okolního prostředí
a chemických látek z přípravků péče
o vlasy.
Hadí olej je zdrojem polynenasycených
mastných kyselin omega-3, nezbytných pro produkci zdravých buněk.
Urychluje buněčné dělení, stimuluje
obnovu buněk, podporuje vodní a lipidovou rovnováhu. Zmírňuje podřáždě-

bí v teplé i studené vodě, změkčuje
pokožku, má protizánětlivé účinky
a je vhodný i pro mytí dětského nádobí.

ní a odstraňuje šupinatost.
Hadí olej také viditelně snižuje hloubku
a počet vrásek. Zvyšuje pružnost pleti
a redukuje věkovou pigmentaci.

Novinky v e-shopu
1.

Parfémovaná voda pro
muže Coast of Azure
Kód produktu: 70148
Distributorská cena: 549,90 Kč

Vůně nejen pro silné a energické muže,
ale i pro muže veselé, bezstarostné, kteří
jsou připraveni na dobrodružství a chtějí
si užívat každou minutu svého života. Jako
první ucítíte trpký, ostrý tón bergamotu a plátku citronu. Citrusovou kompozici zjemňuje nasládlý černý rybíz. Do hry
poté vstupují úvodní tóny mořského vánku, večerního příboje a ostré pačuli spolu
s jasmínem jakožto srdcem vůně. Základ dá
prostor závěrečným nízkým tónům jehličnatého cedru s ambrou a pižmem.

2.

Parfémovaná voda pro
ženy Coast of Azure
Kód produktu: 70149
Distributorská cena: 549,90 Kč

Je ztělesněním ženskosti, lehkosti a bezstarostnosti. Jemná a zároveň plná, výrazná vůně pro nádherné ženy. Hlavu provoní
osvěžující bergamot, který se vznáší v melounové šťávě - sladké, lákavé, letně ostré.
Po uplynutí prvních okamžiků dá citrusová svěžest prostor růži a jasmínu - to jsou
teplé, sametové, neuvěřitelně svůdné tóny,
doladěné chladnější a znělejší vůní leknínu
a konvalinek. Nízké tóny udávají základ vůně
- míchají se se středními tóny srdce a zanechávají pozvolna prchavé aroma. Coast of
Azure obsahuje ostré pačuli, santalové dřevo, pižmo, vanilku a tonkové boby.

3.

2.

1.

4. Parfémovaná voda pro

ženy Pleasure Planet
Kód produktu: 70147
Distributorská cena: 549,90 Kč
Smyslná, tajemná, sexy a troufalá. Vůně
se odhaluje opravdu neobvykle, jako byste
se přenesli do rajské ovocné zahrady. Sladkokyselý ananas, nektar ze zralých broskví
a šťavnatá hruška. Ústřední, srdeční melodii hraje květinový vír opojných pivoněk,
decentní frézie a exotické sladké plumérie.
Doprovod této smyslné vůně dotváří obraz
tajemné osudové krásky laděný kořeněnými
tóny pižma, santalového dřeva, pačuli, tonkových bobů a vanilky.

5.

Součástí této řady jsou:
•

•

pleťová řada Vita Derm

Produktová řada ideální pro zarudlou, podrážděnou pokožku a citlivou pleť. Příčinou
podráždění pokožky může být UV záření,
život ve velkoměstě, nedostatek vitamínů

Kód produktu: 70146
Distributorská cena: 549,90 Kč

5.

4.

a živin, hormonální změny, chybějící péče
a nesprávná péče o pleť. Řada Vita Derm
obnovuje ochranné kožní bariéry, zklidňujícími účinky působí na podrážděnou zanícenou pleť, hydratuje a chrání před sluneční
aktivitou.

•

Parfémovaná voda pro
muže Pleasure Planet

Vůně plná mládí, nebezpečí a vášně. S ní
muži vyšplhají na nejvyšší hory a pokoří
nejnedostupnější vrcholy. Pleasure Planet
přináší silnou citrusovou souhru trpkého,
osvěžujícího bergamotu se šťavnatým grepem a jejich ostrost zjemňuje sladší mandarinka. Po výbušném startu následují velmi
smyslné srdeční tóny opojného růžového
pepře, hořko-sladké pryskyřice galbanum,
květově-dřevnaté vůně hedionu a petitgrain s nádechem kafru. Základ a závoj vůně
tvoří velmi mužská svěžest dřeviny, ke které se přidává hluboká mechovitost vetiveru.

3.

•

Zklidňující čistící pleťová pěna, která vás jistě nadchne svojí nadýchanou
texturou navrženou pro nejjemnější
čištění
Regenerační pleťový toner – ten
bude vaši pleť zklidňovat, hydratovat
a předcházet zarudnutí
Zklidňující ochranný pleťový krém –
navrátí pleti svěžest, pružnost, vyhladí
mimické vrásky a bude ji chránit před
ultrafialovým zářením
Zklidňující ochranný krém na oční víčka – protože oční okolí vyžaduje speciální péči

6.

6.

7.

Pektinový kysel
s rakytníkem a jablkem

8.

8.

Kód produktu: 195431
Distributorská cena: 29,90 Kč
Pektinový kysel obsahuje složky, které působí na funkci trávicího ústrojí a umožňují
člověku cítit se skvěle. Je bez škrobů, zvýrazňovačů chuti, konzervantů a barviv - obsahuje pouze přírodní složky a v jedné porci
je jen 35 kilokalorií. Obsahuje účinná probiotika inulin a pektin i ovesnou vlákninu, která
organismus pročistí. Mrkvová a rakytníková
šťáva posiluje imunitu a nabíjí energií. Jablka
a dýně napomáhají trávení. Ananasová šťáva
napomáhá zbavit se přebytečných látek. Kysel představuje chutný způsob, jak podpořit
svůj trávicí trakt. POUŽITÍ: Přidejte do 180–
200 ml horké vody, důkladně promíchejte,
za 2–3 minuty je produkt připraven k použití.

7.

Pektinový kysel
s vlochyní a borůvkou
Kód produktu: 195432
Distributorská cena: 29,90 Kč

Bez škrobu, zvýrazňovačů chuti, konzervantů a barviv - obsahuje pouze přírodní složky a v jedné porci je jen 38 kilokalorií. Kysel
obsahuje účinná probiotika inulin a pektin
i ovesnou vlákninu, která organismus pročistí. Dále obsahuje vlochyni, borůvku, zázvor, antokyany (přírodní barviva), které jsou
silné antioxidanty. Chrání organismus před
volnými radikály, snižují slabost a lámavost
kapilár. Kysel poslouží jako skvělá svačinka nebo doplněk k hlavnímu příjmu potravy. Zapomeňte na potíže s trávením, odteď
bude váš organismus fungovat bez přerušení. POUŽITÍ: Přidejte do 180–200 ml horké
vody, důkladně promíchejte, za 2–3 minuty
je produkt připraven k použití.

9.

Krémová polévka
s brokolicí, dýní
a čočkou
Kód produktu: 195434
Distributorská cena: 33,80 Kč

Dokonalé
vyvážení
zdravé
zeleniny
a obilovin. Každá porce obsahuje pouze 36
kalorií. Krémová polévka je 100% připravena
z přírodních produktů a neobsahuje
konzervanty. Obsahuje zeleninu, obiloviny
a také účinné látky, které organismu
neuvěřitelně prospívají. Účinné složky
krémové polévky jsou pro organismus
zdrojem nezaměnitelných látek. Polévka
výrazně usnadňuje proces trávení. Obsahuje
pro člověka nezbytné bílkovinné potraviny,
zeleninu, komplexní uhlohydráty. Vitamíny
a stopové prvky se rychle vstřebávají,
zatímco škodlivé látky a toxiny se stejně
rychle vylučují. Polévka udržuje správnou
střevní mikroflóru a zlepšuje peristaltiku
střev. Díky vlastnostem obsažené zeleniny
pomáhá polévka posilovat imunitu. Obsahuje
brukvovitou zeleninu - brokolici, špenát,
zdroje unikátní látky indol-3-karbinol.
POUŽITÍ: Přidejte do 100–120 ml horké
vody, důkladně promíchejte, za 2–3 minuty
je produkt připraven k použití.

10.

ce hojně zastoupena, napomáhá předcházet
střevní dysbióze nebo nabírání přebytečné
váhy. Amarant je zdrojem dlouhověkosti,
síly a energie. Houby šiitake považují na Východě za symbol dlouhověkosti. Kaše je dochucena kořením a aromatickou zeleninou.
Jde o 100% přírodní výrobek. Pro ty kteří
chtějí dostat svou váhu do normy a udržet
si ji, zbavit organismus škodlivých látek
a toxinů, podpořit funkci vnitřních orgánů
a zpomalit stárnutí, posílit imunitu a méně
podléhat nemocím. POUŽITÍ: Přidejte do
75–80 ml horké vody, důkladně promíchejte,
za 2–3 minuty je produkt připraven k použití.

10.

Nákoleníky s bodovou
turmalínovou vrstvou
Kód produktu: 30129
Distributorská cena: 1 118 Kč

Kaše jsou obiloviny bohaté na vlákninu, vi-

Turmalínové nákoleníky se doporučují těm,
jejichž činnost souvisí se zvýšeným statickým nebo rázovým zatížením kolenních
kloubů. POUŽITÍ: „Na koleno přiložte vlhký
ubrousek, na který upevníte nákoleník. Od
1. do 7. dne používejte nákoleníky po dobu
10 minut 2krát denně. Pokud nemáte příznaky individuální nesnášenlivosti produktu, je možné v následujících dnech prodlužovat každou další aplikaci o 1 minutu každý
den, maximálně však 20 minut 2krát denně.
Tento režim udržujte po dobu 3 měsíců.
Po měsíční přestávce je možné kúru zopakovat stejným způsobem.

tamíny, vzácné rostlinné bílkoviny, ,,pomalé“ uhlohydráty a zároveň jsou nízkokalorické. Kaše zajistí pocit sytosti na dlouhou
dobu, nezatěžuje trávicí trakt, zásobuje organismus živinami a pomáhá udržovat stravovací návyky. Je to skvělá podpora funkce
trávicího traktu. Celulóza, která je v pohan-

*Distributorská cena:
Zvýhodněná cena pro registrované
zákazníky.

9.

Pohankovoamarantová kaše
s houbami šiitake
Kód produktu: 195433
Distributorská cena: 33,80 Kč

Právě jste se dočetli až na úplný konec našeho čauDe
zpravodaje. Věnujte sami sobě ještě pár minut a zjistěte,
jakou tajenku skrývá naše křížovka.
Jsme vaším domovským e-shopem, kde najdete největší výběr produktů skladem, pravidelné soutěže o hodnotné ceny, přístup k VIP vstupenkám na uzavřené plesy a konference. Každý den máte k dispozici přátelskou zákaznickou linku. Produkty,
které jsou skladem, odesíláme okamžitě.
Jsme totiž ................
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