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Moji milí,
před čtyřmi lety začala moje nová cesta…. Cesta

Velmi brzy se mi zlepšila pleť, vlasy. Výsledky na

tianDe. Do rukou se mi dostal první produkt firmy

mně byly prostě vidět.

tianDe, který mi pomohl vyřešit ekzém okolo očí.

Jen tak při kávě jsem o tianDe mluvila se svými

Bylo pro mě vítězství odložit po 8 letech kortikoidy

kamarádkami. Všichni se mě na tianDe ptali. Byla

a mastičky z lékárny. A nezůstala jsem pouze u

jsem překvapená, jaký byl zájem a jaké jsme měli

jednoho produktu, ale začala jsem zkoušet a užívat

brzy výsledky a celé mi to dávalo obrovský smysl.

další a další výrobky. Výrobky a vůbec celá firma

Tak začala moje cesta, na které jsem potkala

mne začaly zajímat více a více. Oslovil mě příběh

spoustu báječných a úžasných žen a kolegyň, se

majitelů. Jejich myšlenka a VIZE mi dávala a dává

kterými jsme šly krůček po krůčku, učily se,

obrovský smysl.

vzdělávaly. Šířily myšlenku TČM dalším lidem.

Společnost tianDe založili tři majitelé. Studovali a

Začaly jsme pomáhat tisícovkám zákazníkům

učili se několik let tradiční čínskou medicínu přímo

s jejich problémy a začaly se dít až neuvěřitelné

v Číně. Pochopili, jaká kombinace bylin pomáhá na

věci. Zájem o produkty tianDe vzrostl. Je po nich

jaké potíže a že bylinky mají opravdu velkou moc a

čím dál větší a větší poptávka. Lidem v západním

sílu nám pomoci.

světě začalo dávat velký smysl používat výrobky

Zároveň si po mnoha letech učení uvědomili, že
klasická tradiční čínská medicína je pro západní
svět až moc vzdálená. TČM je o akupunktuře,

TČM, vyměnit klasickou drogerii za výrobky ve
kterých jsou použity až 5 tisíc let staré receptury
starobylé Číny, Tibetu a Altaje.

o užívání bylin, ale to nebylo lidem v západním

TianDe si upevnilo pozici na českém trhu,

světě blízké. Po dostudování si také uvědomili, že

potvrdili jsme si, že naše produkty jsou žádané,

mají velmi hluboké znalosti o kombinaci bylin a že

fungují, mají efekt a hlavně výsledky.

tyto recepty předají západní civilizaci v produktech,
které si lidé zamilují a které jim opravdu pomohou.
A tak vzniklo tianDe.

Spolu s kolegyněmi a kamarádkami nás baví
“POSÍLAT DÁL” vizi majitelů. Chceme společně
šířit to, co opravdu funguje a “Dostat principy

V našich produktech najdete tisícileté recepty

TČM pomocí výrobků tianDe do 1 milionu

tradiční čínské medicíny, kombinaci bylin, které

domácností v západním světě”.

pomáhají lidem více jak pět tisíc let, obrovské dary
pro vaše zdraví, krásu i domácnost.
Dříve za starých časů, i naše babičky používaly

IVANA NOHAVOVÁ

bylinky na vše. Bylinné obklady, bylinné masti... Na

Briliant Diamond Director

gynekologické

potíže

si

ženy

dělaly

bylinné

napářky. V dnešní zrychlené době je toto až
nemožné, ale právě firma tianDe přišla např.
s unikátními bylinnými vložkami, které jsou
oblíbené i mezi lékaři. Říkají jim bylinné obklady.
Nebo firma uvedla na trh unikátní bylinné
fytonáplasti, které obsahují byliny, a místo toho,
abyste šli na akupunkturu (protože to udělá
málokdo), tak si můžete nalepit tyto fytonáplasti na
akupresurní body - např. na spánky a díky
receptuře a bylinám přichází úleva při bolesti hlavy.
A takových produktů máme několik.
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Květen
Máj je srdce a lásky čas
Květen, srdce a láska patří neodmyslitelně k sobě.

Má největší energii a sílu. Je to tvořivá energie, se

Ne náhodou je přiřazen měsíci květnu podle

kterou se musíme naučit pracovat. Srdce v sobě

tradiční čínské medicíny orgán srdce.

dokáže ukrývat lásku, radost z krásných věcí,

Srdce je orgán, bez kterého neexistuje život.

pozornost a přátelství. Pokud se špatně uchopí,

K tomu, aby srdce dobře fungovalo, je zapotřebí mít

vzniká hořkost, zášť, hněv a závist. Naše srdce

zdravé cévy. Krví se dostávají do srdce živiny pro

jsou pod neustálým tlakem, a za to asi může

buňku, kterou vstřebává ze stravy tenké střevo.

uspěchaná doba.

15. května vstoupíme do období prvku Oheň,

Květen je podle čínského kalendáře prvním

kterému jsou přiřazeny právě orgány srdce a tenké

letním měsícem. Léto je pro nás asi

střevo. Toto období nás učí radosti . Všechno se

nejpříjemnější dobou.

zelená a kvete, sluníčko krásně svítí a hřeje. Ideální

Vyběhnout ven, protáhnout tělo ztuhlé po

barvou v tomto období je žlutá a oranžová.

zimním lenošení, to pro většinu živých

Tradiční čínská medicína, stará několik tisíc let, má

organismů rozhodně není žádným utrpením.

stále stejné poslání. Vytvořit rovnováhu mezi
energiemi Jin a Jang. Rovnováhu mezi našimi
emocemi, zdravými orgány a myšlenkami. Květen je
měsíc, kdy vše, co bylo zaseto (emoce, plány, zdraví,
vztahy), je v rozpuku.
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Jak doporučujeme my podpořit srdce
s přípravky tianDe?
CÉVY A PODPORA KREVNÍHO OBĚHU (cirkulace krve)
1. Slaviton
Slaviton je chladivý, unikátní bylinný fytogel který díky svým složkám disponuje
silným protizánětlivým účinkem, má chladivý efekt. Používáme ho na bolavé a nateklé
nohy, křečové žíly, problémy se spánkem, migrénu, bolest hlavy, chřipku a
nachlazení, bolesti kloubů, bolesti zad, krční páteře, hemeroidy, modřiny, popálení
(například při vaření).

2. Lesní procházka
Emulze na nohy Lesní procházka z řady přípravků na bázi rostlin z Tajgy daruje vaší
chůzi lehkost a pomůže se vyrovnat s únavou nohou. Přispívá k prevenci otoků,
eliminaci diskomfortu a pocitu těžkých nohou. Aktivní látky ve složení přípravku
pomáhají „rozproudit krev“, což zlepšuje krevní zásobování tkání.

3. Tablety s extraktem z jader vinné révy
Vitamínový doplněk na podporu funkce žilního systému. Vinná réva je antioxidant,
který chrání tkáně před působením volných radikálů a také ochraňuje cévní systém.
Jde o doplněk stravy a doporučujeme používat vnitřně.
Bioaktivní látky z hroznových jadérek cílí na mnoho typů nádorových buněk. Působí
jako prevence rakoviny a jako prevence srdečně-cévních onemocnění. Zlepšují
mikrocirkulaci a průtok krve a
posiluje a obnovuje křehké a slabé krevní cévy a zlepšuje stav a elasticitu křečových
žil.
Zlepšuje stav Růžovky a Kuperózy. Snižuje riziko krevních sraženin, trombózy a
embolie. Přispívá ke zlepšení paměti, koncentraci, zlepšuje výživu a přísun kyslíku
do mozkových buněk a oddaluje stařeckou demenci.

4. Volupta
Zlepšuje krevní oběh, rozšiřuje cévy, zvyšuje energii. Pro ženy velmi
důležitý pro požitek ze sexu a dech beroucí orgasmus, ale i také
pomocník s bojem proti inkontinenci, pro zpevnění pánevního dna. Její
složení v sobě nese prvek oceněný Nobelovou cenou.
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A od lásky k sebelásce…nebo naopak?
JAKO PRVNÍ SE MUSÍME NAUČIT DOSYTIT LÁSKOU
SEBE SAMY, PAK DRUHÉ
Mnohé z nás možná ještě nedávno zaměňovaly

Výrazem sebelásky může být třeba koupel

sebelásku se slovem sobectví, a považovaly ji za

s bohatou a voňavou pěnou, vypití si kávy nebo

něco špatného. Dopřát si čas sama pro sebe bylo

čaje v klidu s kapitolou oblíbené knihy, nebo i

mnohdy až na konci seznamu, který bylo potřeba

prosté nicnedělání s urovnáním si myšlenek

udělat…aby bylo postaráno o děti, domácnost,

a pozorováním plynutí života.

manžela, práci…a večer abychom padly unavené do
postele s vidinou, že další den to bude stejné.

My v tianDe víme, jak si dopřát to nejlepší ☺. Ať již
pleťovou a tělovou kosmetikou, tak i doplňky

Nejprve se však musíme dosytit a opečovávat samy

stravy, které nám doplní potřebné vitamíny

sebe, abychom pak mohly sdílet s druhými.

a minerály.

1. Tělové soli
Masáží rozproudíme energii, lymfatický systém, odvod toxinů z těla, a výběrem
vůně využijeme účinků aromaterapie. Soli jsou jemný, šetrný peeling, který
odstraní odumřelé buňky, prokrví pokožku. Díky nim dokážete hloubkově
hydratovat a vyživit vaši pokožku těla. Dokáží osvěžit a pokožku nevysušují.

2. Pleťové masky
Látkové, krémové, slupovací…výběr pro každou z nás. Pleťové masky poskytují
nejen hloubkové vyčištění pleti, hlavně slupovací. U krémových a látkových
masek vidíte téměř okamžitý účinek. Pleť je okamžitě vyživená a hydratovaná.
Díky maskám účinné látky daleko rychleji pronikají do kůže.

3. Pleťová séra
Luxusní péče o pleť, velká porce hydratace a výživy.
V jejich složení najdete mnohonásobně více
aktivních látek, než je běžné v pleťových krémech.

Michaela Holinská

Působí jako hotové elixíry mládí. Naše nejoblíbenější
séra jsou s vysokým obsahem hydrolyzvovaného
hedvábí..
Regenerační sérum v kapslích na pokožku kolem
očí
Sérum na pleť s proteiny hedvábí

autorka článku
safírová ředitelka tianDe

Přeji vám nádherný májový čas prožitý v radosti.
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Rozhovory s úspěšnými
Úspěch naší organizace stojí na desítkách, stovkách
nadšených žen, které si zamilovaly šířit filozofii
firmy a myšlenku Tradiční čínské medicíny dál
mezi ostatní populaci a pomáhat lidem s různými
problémy a starostmi.
V měsíci květnu představuji tři silné ženy, které
mají o svém směřování jasno.

Hana Hübschová
perlová ředitelka tianDe

O tianDe nepřemýšlejte. Rovnou to zkuste. Jen tím
získáte.

S čím konkrétně Ti pomohly produkty tianDe?

Co Tě na této práci nejvíce baví?

Moje cesta vlastně začala právě proto, že jsem

Na této práci mě nejvíce baví, že mohu pomáhat

potřebovala velmi rychle vyřešit virózu. Učila jsem

ostatním. Ať už zákazníkům vyřešit to, co je trápí,

12 let Country tance a chystali jsme obrovskou akci

někdy i mnoho let a zároveň také dalším ženám,

na kterou měli přijet hosté z celé ČR i zahraničí a já

které si tianDe zamilovaly a mají také touhu

jsem je měla učit. Před tímto pro mě důležitým

pomáhat dalším lidem. Baví mě sledovat, jak se

víkendem jsem v pondělí onemocněla. Dostala jsem

mění. Většinou a to je i můj případ, se jedná o ženy,

horečku, bolelo mě v krku, nemohla jsem vůbec

které si moc nevěřily, měly mnohdy i nelehký život

polykat, rýma...a já si říkala, že to nemám šanci

a tady najednou získávají sebevědomí a především

zvládnout do víkendu vyléčit.

sebelásku.

A jak se ten tonoucí stébla chytá, já si vzpomněla na
kamarádku, že pořád něco dávala na svou

Co by jsi doporučila ostatním? Kteří přemýšlí

Facebookovou zeď o bylinkových náplastech, gelech

jestli tuto příležitost nezkusit?

a že to pomáhá. Tak jsem ji napsala a tak to vlastně

Já bych jednoznačně doporučila, aby už

začalo. Já byla skutečně do víkendu úplně fit. Pak

nepřemýšleli a šli to určitě zkusit. Nemáte vůbec co

mi také tyto produkty pomohly vyřešit ženské

ztratit, naopak můžete jen získat. Máme pro Vás vše

zdraví. Zkrátila se mi MS, průběh je bezbolestný a

nachystané, cestičky vyšlapané a hlavně v tom

hlavně je MS pravidelná. Pak také již netrpím na

nikdy nebudete sami. My Vám pomůžeme. Nemáte

záněty močového měchýře.

se vůbec čeho bát.

Teď to vypadá, že jsem měla snad všechno :-D
A z takových těch běžnějších věcí, mám nyní
mnohem krásnější a kvalitnější vlasy a pleť.
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V čem vidíš největší sílu tohoto podnikání?

Vedeš velkou síť distributorů s jakými ženami
spolupracuješ a kdo se na tebe obrací?

Největší síla tohoto podnikání je, že si můžu

Dá se říct, že máme v týmu úplně každý typ ženy.

pracovat zcela dle svého času, takže kdykoliv a

Od studentek, přes maminky až po ženy

odkudkoliv a hlavně online z pohodlí domova. Ráda

v elegantním věku. Jedná se tedy o ženy, muže

cestuji, takže se nemusím ohlížet, jestli mi dá někdo

v týmu nemáme (zatím :-D). Ale když se tak

volno. Prostě se sbalím a jedu. A hlavně, což je pro
mě prioritou se mohu věnovat plnohodnotně dětem

zamyslím, tak úplně nejvíce se na mě obrací

a rodině.

maminky, protože jsem sama maminka a člověk
většinou přitahuje podobné typy.

Denisa Černá
rubínová ředitelka tianDe

Těší mě, jak se z žen, které k nám přijdou, rodí
noví úspěšní lidé

Proč Ty a tianDe?

S čím konkrétně Ti pomohly produkty tianDe?

Zkusila jsem si, co je to být matka samoživitelka,

Tiande přivedlo do mého života spoustu nových

hlídání žádné, náklady vysoké, hledala jsem

přátel, kterých si vážím, někdy jsou jejich příběhy

příležitost, která mi zajistí jak finanční tak časovou

velmi silné. S žen, které na začátku třeba neměly

svobodu, díky tianDe se mi to podařilo, mohu

žádné sebevědomí se stávají úspěšně podnikatelky,

pracovat z domova a být se svou rodinou, to je pro

které jsou vzorem pro další ženy a pro své děti,

mě priorita. Jsem ráda, že dnes mohu být vzorem

v tom cítím velikou sílu. Může uspět každý, kdo má

ženám, které třeba jsou v nelehké životní situaci,

své cíle a sny a kdo je ochoten pro to něco udělat.

stejně tak jako jsem dříve byla já.

Měla jsem velice bolestivou ovulaci a cystu na
vaječníku, řešila jsem to od porodu syna několik let,

Co Tě na této práci nejvíce baví?

nic nepomáhalo. Náš program pro ženské zdraví mi

Jsem ráda, že můžu být sama sobě šéfem, mám ráda

pomohl do několika týdnu, zlepšila se mi pleť a

výzvy. Každý nový post je pro mě velkou výzvou,

myslím že i na vlasech je to velmi znát. Dnes mám

málokdy ode mě uslyšíte, že něco nejde, vždy

ve svém okolí spoustu žen, které si díky produktům

hledám způsoby a možnosti, jak věci dělat jinak a

tiande vyřešily své potíže

lépe, ráda se seznamuji a poznávám nové lidi a
V čem vidíš největší sílu tohoto podnikání?

jejich příběhy.
Dělá mi radost, když do mého týmu přijde nová

MLM muže dělat opravdu každý, nepotřebujete

žena a já mohu sledovat, jak se z ní stává úspěšný

vysokoškolské vzdělání, aby jste mohli začít,

člověk.

nepotřebujete sklad a velkou počáteční investici
v tianDe lze začít v podstatě od nuly. Do našeho

Co ti tato práce přináší?

týmu přicházejí, jak maminky na mateřské, tak

Před pár lety, když tiande přišlo do mého života

ženy v důchodu, studentky, ale i ženy, které hledají

jsem si neuměla představit, že jednou povedu tým

seberealizaci a chtějí v životě něčeho dosáhnout. Je

úspěšných žen a budu součástí toho, že si mí

to o svobodě v tom je ta největší síla.

přátelé plní své sny, tohle mi dělá opravdu velikou
radost.
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Skokan měsíce
Každý měsíc budeme vyhodnocovat skokana
měsíce. Skokanem se stává ten, kdo má za uplynulý
měsíc nejlepší výsledky. Výsledky se měří
v procentech a přednost mají nové pozice.
Tento měsíc mám tu čest Vám představit
“Skokana měsíce” Andreu Baliharovou. Tato žena
je pro mě neuvěřitelná, skáče u nás z měsíce na
měsíc na novou pozici, někdy přeskočí i dvě.
V minulém čísle jsme ji gratulovali k pozici MISTR a
tento měsíc přeskočila pozici MANAGER a skočila
na pozici ŘEDITEL.

Andrea Baliharová

Andrejko, klobouk dolů, gratuluji a podám Ti pro naše čtenáře
pár otázek?

K tianDe mě přivedla Denisa Černá a já ji za to moc děkuji :-). Baví
mě můj postup, baví mě moje rutiny
Jakým ženám a lidem pomáháš?
Mám okolo sebe spoustu zákaznic v salonu krásy, kde pracuji a
spoustu klientů, kterým pomáhám řešit redukci váhy - těm všem
doporučuji tianDe.

nová pozice Ředitel

nárůst organizace o 120%

V čem vidíš největší sílu tohoto podnikání?
Že si jsou tu všichni rovni, každý dostane to, co si zaslouží vlastní
pílí a disciplínou...bez ohledu na vzdělání jedince
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I tento měsíc gratulujeme všem, kdo dosáhl nové pozice
v naší organizaci :

ZLATÝ ŘEDITEL

STŘÍBRNÝ ŘEDITEL

Jan Rada

Sýkorová Zdeňka

GRAND ŘEDITEL

ŘEDITEL

Nárožná Věra

Baliharová Andrea

9

MISTR

Bláhová Lucie

Jarošová Alica

Vlčková Anna

Žlebková Eliška
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Kordová Jitka

PARTNER

Betáková Mária

Čermáková Táňa

Dvořáková Lucie

Holubová Silvia

Hromádková Michaela

Hrušková Michaela

Juricová Eva

Lutovská Jana

Pokorná Kateřina

Richterová Marcela

Skálová Ilona

Sklenářová Nadezda

Svatošová Jaroslava

Svobodná Iva

Vargová Iveta

Velebová Kateřina

Vokálová Michaela

Vorlová Ivana
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ŠKOLITEL

Dominika Gabrhelová

Hulková Veronika

Jakubčová Blanka

Kaňuková Jana

Kinclová Pavla

Klinkáčková Šárka

Košnerová Božena

Kováčová Pavla

Kupková Lenka

Martina Hrbková

Matýsková Eva

Němcová Dagmar

Přibylová Tereza

Radič Jakub

Šourková Dagmar

Tkáčiková Mária

Žyhaljuk Mariya
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Mikulová Žaneta

Roštová Monika

Soutěž na květen
Každý měsíc zde v magazínu vyhlásíme soutěž, která se jmenuje
DOPORUČUJEME TIANDE. I tento měsíc soutěžíme o značkovou kabelku
GUESS. Doporučujte tianDe a získejte tuto značkovou kabelku. Kdo
v měsíci květnu doporučí tianDe nejvíce novým lidem - vyhrává.
Protože magazín vychází v době, kdy ještě nemáme uzávěrku měsíce
dubna, tak vítěze o soutěž značkovou kabelku GUESS vyhlásíme v dalším
červnovém čísle magazínu.
Podmínky soutěže
Do soutěže se započítávají všichni noví uživatelé = nové registrace nad
50 bodů.
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo je součástí naší struktury Ivany
Nohavové = STAR TEAMU
Vaše výsledky se budou zapisovat do tabulky- zapisovat se bude 10 a
více registrací
Vítěze vyhlásíme v červnovém čísle

Další číslo Magazínu úspěchů čekejte ve svých emailových schránkách začátkem června!
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