
Altai Sacral
Könnyed mozgás – életöröm!
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Az Altáj méhéből származó 
termékeket az egész világon 
nagyra értékelik.
Az Altáj – egy egyedülálló vidék, 
ahol ugyanolyan egyedülálló 
növények tenyésznek. A társaság 
szakemberei, párhuzamosan 
a gyártási csúcstechnológiák 
alkalmazásával, a természet 
minden apró részecskéjét 
megőrzik az „Altai Sacral” 
termékcsalád szereiben.

AltAi sAcrAl – 
egészség és szépség az altáj 
mélyéről…

Az Altáj hegység természetének gyógyító ereje, a gyógyfüvekből 
készült kivonatok és a természetes olajok hatalmas ereje – 
mindezek ott rejlenek a TianDe „Altai Sacral” termékcsaládjába 
tartozó, egyedülálló termékekben.

A „Folyékony tapasz” testápoló krém, az „Ortofit” masszázsgél és a 
„Szlaviton“ lábápoló fitogél – ezek a közkedvelt, célirányos hatással 
rendelkező szerek megajándékoznak benneteket a mozgás 
könnyedségével, lábaitokat pedig – szépséggel és egészséggel.

A hétköznapok során számtalan, nem csupán lábunk kinézetére, 
hanem annak egészségére is veszélyt jelentő fenyegetés leselkedik 
ránk. A fizikai terhelés, a mozgásszegény életmód problémákat 
okozhat az ereknek és az ízületeknek, lábunk elnehezülését, 
vizenyőt és egyéb kellemetlenségeket eredményezhet. Mindez 
meggátolja, hogy repessünk és teljes mértékben élvezzük az 
életet. Az „Altai Sacral” sorozatba tartozó, az altáji gyógyfüvek és 
más természetes összetevők felhasználásával előállított termékek 
biztosítják lábaitok számára az elengedhetetlenül szükséges 
ápolást, megóvják azok egészségét és könnyedségét.
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„FOLYÉKONY TAPASZ” TESTÁPOLÓ 
KRÉM  – „elsősegély” sérülések, 
illetve az izmok és az ínszalagok 
nagyfokú terhelése esetén

1. Felerősített, hőhatásra és fizikai 
terhelés során megújuló melegítő 
hatás
2. Pillanatok alatt fejti ki elterelő 
hatását, elősegítvén az ízületek 
tájékán jelentkező diszkomfort 
érzés azonnali megszűnését
3. Az izmokat és az ínszalagokat 
ellazító összetevőket tartalmaz
4. Helyi felhordás a problémás 
területekre
5. A sporttevékenység megkezdése 
előtt aktívan felmelegíti az izmokat 
és az ínszalagokat

Több minT  
természetes 
összetevők

92% 

„FolyéKony tApAsz” 
testápoló krém
 
AMiKOR AZ íZüLETEK ÉLETÉbEN bEKöSZöNT A  
„FORgATÓNYOMATÉK” DöNTő PiLLANATA

Az emberek számára ismert összes nyavalya közül a váz- és 
izomrendszert érintő problémák az egyik vezető helyet foglalják 
el. „Csavarodik” a térdünk, diszkomfort érzés jelentkezik deréktájon, 
sajognak az ízületeink és keservessé tesznek minden egyes 
mozdulatot – a mai, állandó rohanással terhelt világban e tünetek 
egyre gyakrabban jelentkeznek, szinte már teljesen megszokottá 
váltak. Ráadásul, bármennyire is paradoxnak tűnhet, a kevés 
mozgás és az aktív tevékenység egyaránt oka lehet az említett 
problémák jelentkezésének.

A statisztikai adatok szerint a váz- és izomrendszer betegségei 
leggyakrabban a nőket, a túlsúlyos embereket, az idősebb 
korosztályokhoz tartozókat, a sportolókat és azokat sújtják, 
akik nehéz fizikai munkával foglalkoznak. Ma már gyakorlatilag 
minden második embernek külső segítségre van szüksége akár 
az ízületekben jelentkező problémák megoldásához, akár azok 
felmerülésének megelőzéséhez.

Az ízületekben jelentkező diszkomfort érzés esetén használjátok a 
„Folyékony tapasz” testápoló krémet! Melegítő formulája egyszerre 
több irányban is kifejti hatását és megfelel:

 y a sportolást kedvelőknek és az aktív életmódot folytatók 
számára;

 y mindazoknak, akik foglalkozásuk miatt mozgásszegény 
életmódot folytatnak.
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a magabiztos  
mozdulatokért!
 
A „FOLYÉKONY TAPASZ” MÉRSÉKELTEN ERőS MELEgíTő 
HATÁSA RÉvÉN iDEÁLiS LESZ:

jelentős fizikai terhelés esetén

Az aktív sporttevékenység igen hasznos, de olykor nehéz lehet 
időben leállni, szeretnénk a „gyorsabban, magasabban, erősebben” 
szlogennek megfelelni, szervezetünket pedig túlterhelésnek 
tesszük ki. izmaink és ízületeink terhelhetőségük határán 
teljesítenek, s természetes módon igénylik a támogatást. Az 
összetételében megtalálható aktív összetevőknek köszönhetően a 
„Folyékony tapasz”, felmelegítő képessége révén, jótékony hatást 
fejt ki az ízületek környékén jelentkező diszkomfort érzés esetén.

mozgásszegény életmód esetén

Az ülő életmód által kiváltott következmények már régóta ismertek 
– súlyfelesleg, a szív- és érrendszerben jelentkező problémák, 
valamint, természetesen, az ízületekben jelentkező fájdalom. A 
mozgáshiány az ízületekben végbemenő anyagcsere lelassulását 
eredményezi. Példaként vegyük a térdkalácsot! ülés közben a térd 
az idő túlnyomó részében behajlított állapotban van, a térdkalács 
szorosan hozzápréselődik az ízülethez. Ez a nyomás, valamint 
a mozgás hiánya az ízületek felületének elégtelen ellátását 
eredményezi, mivel a kielégítő tápanyagellátás csak abban az 
esetben lehetséges, ha az ízület mozgásban van. Az eredmény – 
rendkívül kellemetlen érzések kialakulása.

Ebben az esetben mindenekelőtt arra van szükség, hogy 
„szétzavarjuk a vért” az egész szervezetben. Ehhez remek segítséget 
nyújt a „Folyékony tapasz” felmelegítő hatása, amely javítja a vér 
odaáramlását az ízületekhez.

A melegítő hAtás A szárAz meleg 
hAtásárA újból érvényesülni 

kezd
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Természetes olajok:

 y a fahéj illóolaja megszünteti az izomgörcsöt és enyhíti az 
ízületekben jelentkezői fájdalmat, gyorsan felmelegíti az izmokat, 
felkészítve azokat a sporttevékenységgel járó terhelésre;

 y a szegfűszeg illóolaja hozzájárul a zúzódások és húzódások 
következtében fellépő fájdalom enyhítéséhez, javítja a vérkeringést, 
visszaadja a könnyed mozgás örömét;

 y a jegenyefenyő illóolaja segít helyreállítani a porcszövetek 
normális tápanyagellátását, valamint élénkíti mind a vér, mind a 
nyiroknedvek mikrokeringését az ízületi szövetekben;

 y az olívaolaj puhító és hidratáló hatást fejt ki a bőrre. Éppen az 
olívaolajnak köszönhető, hogy még a krém huzamosabb ideig 
tartó használata sem jár a bőr szárazságával vagy hámlásával.

A kámfor érzéstelenítő és gyulladásgátló hatású.

A mentol gyulladásgátló és fájdalomcsillapító hatású, fertőzésgátló 
tulajdonságokkal rendelkezik.

természetes eredetű hatóerő –  
A „legízületibb” összetevőK
 
Természetes eredetű, hatékony összetevőinek köszönhetően 
a TianDe „Folyékony tapasz” krémje segít felfedezni a mozgás 
biztonságát és megszabadulni a kellemetlen érzésektől. A szer 
minden egyes komponense önmaga fejti ki a rá jellemző hatást, 
viszont együtt – mint egy egységes csapat, ami meg is határozza 
szinergetikus (egymást erősítő) hatásukat.

Növényi kivonatok:

 y a cayenne-bors kivonata erős melegítő hatással rendelkezik. 
Regeneráló hatásával tűnik ki, hozzájárul a vérkeringés 
javításához;

 y a propolisz kivonatát ősidők óta alkalmazzák az ízületekben 
jelentkező kellemetlen érzések enyhítése céljából, az 
ízületekre gyakorolt jótékony hatása révén hozzájárul az aktív 
mozgásképesség növeléséhez;

 y az ördögcsáklya kivonata gyulladás- és fertőzésgátló, valamint 
fájdalomcsillapító hatást fejt ki az ízületekre, javítja azok 
mozgékonyságát, csökkenti a kötött merevség érzetét;

 y a peremizs kivonata az ízületekben jelentkező, hát- és 
csontfájdalmak enyhítésére ajánlott.
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mAsszázs Az  
„ortoFit” géllel
CSIllAPUl AZ ÍZÜleTeK éHSége!

Mint az közismert, az ízületek mozgásszervek. És a Hippokratész 
által megfogalmazott elv, mely szerint „Használjátok, különben 
elvesztitek”, nagyon is érvényes az ízületekre.

Az ízületek kizárólag elegendő mennyiségű aktív mozgás esetén 
képesek normálisan funkcionálni. Hiszen, más szervektől eltérő 
módon, a táplálást egy  „közvetítőn” – az ízületi folyadékon keresztül 
kapják, amely a maga részéről a vérereken keresztül töltődik fel 
minden szükséges tápanyaggal. Ha az ember keveset mozog, 
a „tápláléklánc” megszakad. Sérül az ízületekben végbemenő 
anyagcsere, az ízületek elkezdenek roncsolódni és fájni.

Még az egészséges ízület is „másodkézből” jut hozzá 
a tápanyagokhoz. Problémák felmerülése, valamint a 
mozgásszegény életmód esetén az ízületek általában véve is 
„éheznek” …

Az ízületeket körülvevő izmok masszírozása az „Ortofit” géllel képes 
kompenzálni a mozgáshiányt. A borsmentaolajból, olívaolajból, 
eukaliptuszolajból és a jegenyefenyő tűleveleiből készült 
kivonatból álló természetes összetevők keveréke képes javítani a 
mikrokeringést és az anyagcsere-folyamatokat.

Az „Ortofit” masszázsgélben található gyógynövénykeveréket 
még hatékonyabbá tettük az új generációs, melegítő hatású vbE 
hatóanyaggal, a biológiailag hasznosuló kénnel, a rozmaring és a 
propolisz kivonatával.

A TermészeTes
összetevők ArányA 

több mint

96% 

A kén – elengedhetetlenül szükséges elem az ízületek 
kötőszöveteinek regenerálódásához. Nem véletlenül írnak elő 
kénhidrogénes fürdőt a váz- és izomrendszer megbetegedései 
esetén. A kén védi a porcszöveteket a kopástól és a roncsolódástól, 
rendelkezik az ún. chondroprotektorok tulajdonságaival (a latin 
„chondr” – porc és „protector” – védő, védelmező szavakból).

A porc – egy amortizálódó, fokozatos kopásnak kitett alátét, 
amely meggátolja, hogy a csontok egymásnak ütközzenek. 
Az ízületi porcszövetek roncsolódása nem mindig jár együtt 
fájdalomérzéssel. A kezdeti stádiumban a probléma egyetlen 
jele a recsegés, a csikorgás lehet, mivel magukban a porcokban 
nem találhatók idegvégződések. Az érzékenység csak akkor kezd 
jelentkezni, amikor az ízület teljes mértékben lecsupaszodik, 
s az egymást dörzsölő csontokban található idegvégződések 
fájdalomjelzéseket kezdenek adni.

A kén a táplálékkal kerül be a szervezetbe, de a kor előrehaladtával, 
az anyagcsere-folyamatok zavarai következtében koncentrációja 
csökken. Nos, ez az, ami miatt annyi idősebb ember szenved a váz- 
és izomrendszert érintő betegségekben.

Az „Ortofit” összetételében – természetes, biológiailag hasznosuló 
kén – dimetil-szulfon található.

„ORTOFiT” MASSZÁZSgÉL – halmozódó regeneráló hatás a porcokra, az izmokra és 
az ízületekre.

1. Enyhén felmelegítő hatás: melegít, de nem éget
2. Halmozódó hatással rendelkezik: az aktív összetevők elősegítik az ízületek 
kötőszöveteinek regenerálódását
3. A kén forrása, amely ismert a porcokra, az izmokra és az ízületekre kifejtett 
regeneráló hatásáról
4. ideálisan alkalmas az ízületek környékének masszírozására
5. Segít megszabadulni az ízületek tájékán jelentkező feszítő és diszkomfort érzéstől
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szerezd visszA mAgAdnAK 
A KomFortérzést
 
Az ízületekben jelentkező problémák által kiváltott 
diszkomfort érzésnél csupán a fejfájás és a fogfájás fordul elő 
gyakrabban.

Az „Ortofit” összetételében – új generációs, termikus 
hatóanyag, a vanillil butil-éter (vbE) található. A vbE 
elnevezését a test vanilloid receptorairól kapta, amelyekre 
hatását kifejti. A vanilloid receptorok a hőre reagálnak, 
beindítva a szervezetben a hőszabályozó mechanizmusokat, 
ami a vérellátás javulását és a fájdalomérzés tompulását vonja 
maga után.

Az „Ortofit” melegít, de nem éget. A vbE – a csípős paprika 
finomabb analógiája, miközben hatékonyságát tekintve 
nem marad el attól. A csilipaprikától eltérően a vbE hatása 
jóval enyhébb melegérzettel, nem pedig erős égető érzéssel 
párosul.

Még az „Ortofit” huzamosabb ideig történő használata után 
sem fog szárazságot, hámlást vagy irritációt tapasztalni 
azokon a bőrfelületeken, amelyekre a gélt felhordta. A tápláló, 
hidratáló és a felhámot védő olívaolajnak köszönhetően a 
bőr nagyszerűen bírja az „Ortofit” használatát.

Az olívaolaj a bőrzsír lipidjeivel rokon zsírsavakat tartalmaz, s ennek 
köszönhetően remekül beszívódik a bőrbe. „Szállítónak” minősül, 
azaz javítja a masszázsgél aktív összetevőinek behatolását a bőrbe.

AZ „ORTOFiT” gÉLLEL vÉgZETT MASSZÁZS SEgíT: 

 y megszabadulni az izmokban és az ízületekben jelentkező 
feszültségtől és diszkomfort érzéstől;

 y kompenzálni az ízületek számára a mozgás hiányát a 
mozgásszegény életvitel esetén;

 y gyorsan felmelegíteni az izmokat és az ínszalagokat a sportedzés 
előtt.
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„szlAviton“  
lábápoló Fitogél

ERőSEbb A gRAviTÁCiÓNÁL ÉS A LÁbAKbAN 
jELENTKEZő NEHÉZSÉgÉRZÉSNÉL…

Felegyenesedvén és elkezdve két lábon járni az ember szert tett 
két okos és szófogadó kézre, valamint egy olyan problémára, mint 
a visszértágulás. Erről teljes joggal tartják, hogy az emberiség által 
lerótt fizetség a felegyenesedett járás lehetősége ellenében. A 
négylábúak sosem szenvednek a visszértágulattól!

Az ember érrendszerére kolosszális terhelés nehezedik. A 
gravitáció hatásának ellentmondva a vér a lábakból alulról felfelé 
tér vissza a szívhez! A vér eláramlását a vénákból gátolja a magas 
hidrosztatikus nyomás, amelyet a függőleges irányban ható 
nehézségi erő okoz, valamint a hasüregben uralkodó ugyancsak 
nagy nyomás. Minél nagyobb a testsúlyunk, annál nagyobb teher 
nehezedik lábainkra és az ott végbemenő vérkeringésre.

A „Szlaviton“ lábápoló fitogél összetételében található növényi 
kivonatok keveréke elősegíti a pangó jelenségek megszüntetését 
és könnyít lábaitok „sorsán”.

A TermészeTes  
összetevők ArányA  

több mint
94% 

LÁbAK „CSOMÓK” NÉLKüL

A visszerekben keletkező tágulat (varikózis – a latin „varix” – csomó 
szóból) esetén a vér pangani kezd. Ez nehézlábérzéssel, a vádlikban 
jelentkező fájdalommal és estére püffedéssel jár – amikor a reggel 
még kényelmes cipő estére elkezd szorítani.

Olykor egy ideig a vizenyősödést nem feltétlenül kísérik a szemmel 
is látható érhálók vagy ércsomók. Ez csak azt jelenti, hogy a 
visszértágulat még nem érte el a külső ereket, de a belsőkben már 
tombol.

Néha a kezdődő visszértágulatról a lábujjak körmei adhatják az 
első jelzést – a vérkeringésben fellépő zavarok következtében 
elvékonyodnak, töredeznek, vagy épp ellenkezőleg, 
megvastagodnak és eldurvulnak.

Minél hamarabb álltok neki a megelőzésnek, lábaitok annál tovább 
maradnak simák, szépek és könnyedek.
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 viSSZÉRTÁguLATTÓL MENTES vÉNÁK…

… tónusban: a vadgesztenyéből, a nagylevelű csodamogyoró 
leveléből, a közönséges orbáncfűből és a vörösmoszatokból 
készült kivonatok tonizáló tulajdonságának köszönhetően az erek 
feszesebbé és rugalmasabbá válnak, nem eresztik át a folyadékot 
a bőr alatti zsírszövetbe, megelőzve ily módon a vizenyők 
kialakulását.

… a festékanyagok összesűrűsödése nélkül: a komlókivonat 
fitoösztrogéneket tartalmaz, amelyek a vadgesztenyében található 
biológiailag aktív hatóanyagokkal egyetemben szabályozzák 
a vér alvadékonyságát és csökkentik a vérrögök kialakulásának 
kockázatát.

… a maguk módján, ahogy kell: a kakukkfű és a kamilla kivonata 
normalizálja a szövetekben végbemenő anyagcsere-folyamatokat, 
javítva azok tápanyagellátását, antiszeptikus hatásúak, 
megakadályozzák a trófikus fekélyek kialakulását.

a „szlAviton“ lábápoló 
FitogélbeN található 
gyógyFüvek toNizáló ereje   
A „Szlaviton“ lábápoló fitogélben található növények energiája a 
gél bőrre történő felhordása után azonnal érzékelhető. A dús illatú 
füvek aromája frissítő hatású és javítja a hangulatot. A fáradtságot 
felváltja a könnyedség.

A vadgesztenyéből, a komlóból, a nagylevelű csodamogyoró 
leveléből, a kakukkfűből és a rozmaringból készült kivonatokból 
álló gyógynövény-összetétel kiegészül a kamilla, a közönséges 
orbáncfű és a vörösmoszatok kivonatával. A „Szlaviton” kellemes, 
nem ragadós textúrával rendelkezik, jól eloszlik a bőrön és gyorsan 
beszívódik, nem hagyva maga után nyomot az öltözéken.

viSSZÉRTÁguLATOS vÉNÁK…

… mint a szita: a vérrel való túltelítettségtől a vénák fala 
megnyúlik, pórusaik kiszélesednek és a szitához hasonlóvá válik. 
Ennek következtében a vér hígabb része (a nyirok) kijut a bőr alatti 
zsírszövetbe és vizenyőt képez.

… mint a mocsár: a nyiroknak a vénák falán történő áthatolását 
követően a vér az erekben sűrűbbé válik, alvadékonysága 
megnövekszik, aminek eredményeképpen vérrögök keletkeznek. 
A kardiológusok életveszélyesnek minősítik a visszértágulást. A 
visszértágulás először a lábakat sújtja, majd a szívet veszi célba, 
állítják az orvosok.
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előzzétek meg a 
visszértágulat kialakulását:
 

 y amennyiben édesanyátoknak vagy nagymamátoknak volt 
visszértágulata (a kockázat eléri a 70%-ot)
Nem maga a betegség öröklődik, hanem a vénák genetikailag 
meghatározott szerkezete: a vénás erek falának gyenge 
kötőszövetei, a vénák veleszületetten tökéletlen szelepei.

 y amennyiben mozgásszegény életmódot folytattok
A láb vénás érrendszerét joggal nevezik „periferikus szívnek”: A 
szív egymaga nem képes a lábakból visszaszivattyúzni az összes 
vért, ezért az elsősorban a lábszár, a comb és a lábfej izmainak 
összehúzódása révén jut el a szívig, amelyek mozgás közben úgy 
működnek, mint egy szivattyú. A hosszas álldogálás vagy a sok 
ülés leállítja az izmok munkáját, és a vér pangását eredményezi a 
lábakban.

 y ha havonta két-három alkalomnál többször kell magassarkú 
cipőt viselnetek
A flebológusok (vénaspecialisták) azt javasolják, hogy a láb 
visszérrendszerének okozható károk elkerülése érdekében ne 
hordjunk négy centiméternél magasabb sarkú cipőt. A hat 
centiméteres cipősarok már „veszélyes”. A tíz centiméternél 
magasabb sarkú cipő pedig – komoly veszélyt jelent, azt havonta 
legfeljebb egy-két alkalommal szabad viselni, akkor is csak három-
négy órán át.

 y amennyiben szájon át szedhető fogamzásgátlót szedtek
A hormonkészítmények megzavarják a vénák falában végbemenő 
anyagcserét, csökkentik azok tónusát.

 y amennyiben gyereket terveztek vagy már szültetek
A terhesség megváltoztatja a hormonháztartást, megnöveli 
a keringő vér mennyiségét (akár 35%-kal), növeli a nyomást a 
visszerekben és csökkenti az érfalak izomtónusát.

A „szlAviton“ lábápoló fitogél ideális párjA –  
A  „szlAviTon” puhíTó kézkrém. ez képes megbirkózni A „jéghideg 
kéz” problémájávAl, kellemes meleggel és gyengéd ápolássAl 

AjándékozzA meg kezünkeT.
kód: 44411
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Kód 

„Folyékony tapasz” 
testápoló krém 
Kód: 34413

„Ortofit” masszázsgél 
Kód: 34401

„Szlaviton“ lábápoló 
fitogél 
Kód: 44402

www.tiande.eu


