
                                                       

 

  

Náš e-shop www.tiande-shop.eu má stále otevřeno! 

  

Pěkný den, 

v souvislosti s hygienickými opatřeními kvůli zamezení šíření koronaviru jsme 

si pro vás připravili několik praktických tipů a rad. Také přinášíme aktuální 

informace k vyřizování objednávek. 

ROUŠKA - vzhledem k nedostatku respirátorů si mnoho z vás šije doma vlastní roušky. 

Abyste zvýšili jejich ochranný účinek doporučujeme dovnitř roušky nebo můžete použít i 

šátek nebo nákrčník umístit vložku In Top, Nefritovou svěžest s anionty nebo Vložku 

Tajemství císařských komnat. 

Zejména vložku Tajemství císařských komnat doporučujeme nosit pro její výrazný 

účinek pro podporu dýchání - otestovali jsme všichni u nás na e-shopu. Vložku jsme si 

nechali v šátku na krku a všem se nám okamžitě a razantně zlepšilo dýchání. Tuto vložku 

doporučujeme i ženám (čím výše jí dáte tím lépe). 

  

Vložka toho umí mnohem víc než jen ochranu před viry: zlepšuje naši přizpůsobivost, má 

protialergické, antivirotické a antibakteriální účinky, posiluje a zvyšuje imunitu a posiluje i 

naši psychiku. 

A také: 

http://www.tiande-shop.eu/
https://www.tiande-shop.eu/in-top/slipove-vlozky-se-stribrem--super-tenke/
https://www.tiande-shop.eu/vlozky/damske-bylinne-slipove-vlozky-s-anionty-nefritova-svezest/
https://www.tiande-shop.eu/zdravi/vlozka-pro-muze--tajemstvi-cisarskych-komnat/
https://www.tiande-shop.eu/zdravi/vlozka-pro-muze--tajemstvi-cisarskych-komnat/
https://www.tiande-shop.eu/
mailto:podpora@tiandesrvis,cz
https://www.tiande-shop.eu/zdravi/vlozka-pro-muze--tajemstvi-cisarskych-komnat/
https://www.tiande-shop.eu/muzi/akce-pansky-sprchovy-gel-pro-muze-darek-3ks-muzske-vlozky/


- Harmonizuje krevní tlak 

- Zmirňuje křeče při menstruaci 

- Obsahuje základní bylinu na potlačení alergií 

- Silně posiluje imunitu, regeneruje játra a ledviny 

- Doplní energii 

- Silný adaptogen 

- Tlumí srdeční arytmie 

- Proti vyčerpání a stresu, zlepšuje spánek 

- Tlumí záněty průdušek, hlasivek, snižuje horečku a záněty 

- Protiparazitální a detoxikační účinky 

- Působí na různé procesy imunitního systému hlavně při řešení virového a 

bakteriálního postižení dýchacích cest 

- Stabilizuje krevní tlak a příznivě ovlivňuje kardiovaskulární systém 

- Ideální při akutních i chronických onemocněních dýchacích cest 

- Vyrovnává životní energii a zvyšuje odolnost proti všem chorobám 

HYGIENA RUKOU - v dnešní době víc než kdy jindy je třeba dbát na zvýšenou hygienu 

rukou. Běžná mýdla můžete vyměnit za některý z našich přípravků s koloidním stříbrem, 

které jsou více zaměřeny na boj s bakteriemi. Vybrat si můžete ze dvou Mužský sprchový 

gel (jako dárek obdržíte i Vložky Tajemství císařských komnat) nebo Jemný gel pro 

intimní hygienu. Také doporučujeme po umytí rukou, vlhké ruce potřít alunitem a po 

zaschnutí je namažte krémem na ruce. 

DÝCHÁNÍ - další prevencí je pravidelné používání Masážního oleje na ucpaný nos, který 

pomáhá uvolnit nos a celkově usnadňuje dýchání.  

 

ÚSTNÍ DUTINA - pro dezinfekci ústní dutiny si dejte do skleničky vlažnou vodu, 4x v ní 

zatočte alunitem a vykloktejte. Alunit po použití nezavírejte víčkem, ale nechte ho na 

vzduchu uschnout. K dezinfekci úst můžete využít i Fyto-sprej s propolisem pro svěží 

dech, který je účinný i při bolestech v krku. 

  

Jak vyřizujeme vaše objednávky: 

Bezpečně u nás nakoupíte kosmetiku, doplňky stravy i prostředky pro domácnost. Jen jsme 

přijali několik bezpečnostních opatření, abychom uchránili vaše zdraví i zdraví našich 

zaměstnanců. 

• Balíčky jsou našimi přepravci doručovány jen na konkrétní adresy. Dočasně 

nefungují výdejní místa Geis, GLS ani DPD. Zásilky vám proto dovezeme na adresu 

domů nebo do práce.   

https://www.tiande-shop.eu/muzi/akce-pansky-sprchovy-gel-pro-muze-darek-3ks-muzske-vlozky/
https://www.tiande-shop.eu/muzi/akce-pansky-sprchovy-gel-pro-muze-darek-3ks-muzske-vlozky/
https://www.tiande-shop.eu/zdravi-2/jemny--gel-pro-intimni-hygienu/
https://www.tiande-shop.eu/zdravi-2/jemny--gel-pro-intimni-hygienu/
https://www.tiande-shop.eu/alunit/natural-veil-cristal-prirodni-deodorant/
https://www.tiande-shop.eu/oleje/masazni-olej-na-ucpany-nos/
https://www.tiande-shop.eu/alunit/natural-veil-cristal-prirodni-deodorant/
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• Balíky rozvážíme jen po ČR. S ohledem na vládní opatření není možné doručovat 

zásilky do zahraničí. 

• Platit můžete převodem nebo kartou. Objednávky není možné platit dobírkou, aby 

se eliminoval kontakt při předání. Vše ale vyřešíte pohodlně on-line z domu. 

• Dočasné uzavření naší prodejny v Hradci Králové. Do odvolání je UZAVŘENO 

Servisní centrum a výdejní místo TianDe Tylovo nábřeží 367/10, Hradec Králové. 

Zakázky "osobní odběr" UHRAZENÉ převodem nebo Gopay si můžete po předchozí 

telefonické domluvě (+420 725 439 766) vyzvednout na adrese e-shopu: U 

Fotochemy 1602/4, Hradec Králové, PSČ 500 02.  

 A nezapomeňte - ušetřit můžete i na poštovném - u objednávek nad 1500 Kč je poštovné 

ZDARMA a u objednávek nad 500 Kč je zvýhodněné.   

Přejeme vám příjemné nakupování z pohodlí vašeho domova. 

Vaše servisní centrum TianDe 

E-SHOP: Telefon expedice (+420) 725 439 766 (pondělí - pátek 8-16 hodin); 

Email expedice  info@tiandeservis.cz 

  

  

www.tiande-shop.eu 
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