
Vánocní
inspirace

Všechny balíčky jsou

sestavené tak,

aby obdarovanému přinesly

radost a užitek.

Vánoční balení s krásnou

stuhou je zdarma.

Klikněte na produkt pro

podrobné informace

Malá
pozornost 

4 druhy bylinných čajů po 3 sáčcích

Taiga Vision

Taiga Shield

Černý čaj s chagou

Černý čaj s rozchodnici růžovou

Dřevěná dárková
krabička s čtyřmi
druhy bylinných čajů 
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310 Kč

Tělová sůl Medová broskev

Tělová sůl grapefruit

Hydratační krém na ruce

medová broskev

142 Kč



Naše
produkty

803 Kč

Dárek pro
babičku

Babička je nejmilejším
člověkem v našem životě
Balíček zaručeně pomůže
vaší babičce s pocitem
těžkých a unavených
nohou, popraskaných a
bolavých pat a v neposlední
řadě s chvilkou relaxace.

Ortophyt

Masážní gel na klouby,
záda, šíje. Uvolňuje a
zmírňuje bolesti

Náplastí proti bolesti

Pomohou s boelstí
kloubů, beder,
hlavy, páteře

499 Kč

Slaviton

Uleví oteklým nohám,
zmenšuje křečové žíly,
zpevňuje cévy.

Krémy z hadím tukem
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Dárek pro
dědečka

Regenerují pokožku,
změkčují ztvrdlou kůži,
působí proti plísním,
pocení, zápachu.

Vymyslet dárek pro dědečka
bývá oříšek. Aktivní dědeček
ocení gely , které odstraní
únavu, zmírní případné bolesti
a pomůžou mu být v plné síle.



Čistící pěna

Podkladové sérum

Aqua gel na oči a obličej

Dárek pro
dceru 
pro krásné
vlasy a tělo

Pro intimní hygienu a pocit svěžesti

po celý den

Prebiotický Intimní gel

Intimní vložky se stříbrem

Dezinfekční deodorant

Dárek pro dceru
pro pocit svěžesti
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854 Kč

Šampon na hloubkové čištění

Kondicioner s bio laminací

Hydratační tělové mléko

1 145 Kč

1 351Kč

Dárek pro
dceru 
pro dokonalou
pleť



Naše
produkty

685 Kč

Dárek pro
dobrou náladu

Obsahuje vše co zlepšuje náladu,
účinně uleví při nadměrné fyzické
a psychické únavě.

Solná koupel na nohy
Levandulová náplast pro
detoxikaci
Levandulová maska na obličej
Inhalační aroma tyčinka 

Levandulová náplast na
chodidla

Působí na akupunkturní
body, vytahuje toxíny,
datoxikuje, odstraňuje
únavu nohou.

Pleťová beauty maska

Regeneruje,
osvěžuje a
uklidňuje pleť.

372 Kč

Solná koupel na nohy
účinně odstraňuje pocit
únavy a tíhy nohou.
Změkčuje mozoly,
deodorační a protipotivé
účinky.

Aroma tyčinka s mátou
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Dárek pro
relaxaci s vůní

moře

Uvolňuje nos, zlepšuje
dýchání, zlepšuje náladu,
soustředění.

Tělová sůl s mořskými řasami
Tělový krém s mořskými
řasami
Pleťová beauty maska s
mořskými řasami



Regenerační pleťové tonikum

Krém na zpevnění pleti a vyhlazení

vrásek

Krém pro obnovu pleti

Gel na vrásky kolem očí

Dárek pro
manželku
Collagen Active

Pro krásné vlasy a relax

Šampon recept starověké Číny

Vlasový balzám-kondicionér

Plaťová maska Vinná terapie

Dárek pro
maminku
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623Kč

Gelový čistící krém

Jemné hydretující tonikum

Intenzivní liftingový krém

Liftingový krém na kontúry kolem očí

1 692 Kč

1 692 Kč

Luxusní dárek
pro manželku



Naše
produkty

705 Kč

Dárek pro
přítelkyní

Obsahuje vyjímečně účinné
produkty s aktivním kolagenem.

Pleťová esence 
Křišťálová maska na oči
Zlatá slupovací maska na obličej

Křišťálová kolagenová
maska na oční víčka

Termo efekt posiluje
vstřebávání aktivních
látek. Vyhlazuje vrásky a
vyživuje.

Čistící zlatá maska

Odstraňuje zrohovatělé
buňky, hloubkově čistí,
omlazuje a intenzivně
vypíná pleť.

830 Kč

Pleťová esence s kolagenem
Obsahuje navíc vodní
řasy. Hydratuje a zároveň
tvoří výborný základ pod
krém nebo makeup.

Kosmetika s
Pupečníkem asijským
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Dárek pro
mladou
přítelkyní

Je vhodná pro pokožku
vystavenou městskému
ovzduší a stresu. Šetrně
čistí a zklidňuje.

Čistící gel Zelený čaj
Šampon s Pupečníkem
asijským
Sprchový gel s Pupečníkem
asijským



Krém na holení s olejem máte

peprné

Regenerační balzáma po holení

zmírňuje podráždění

Šampón se stříbrem s

antimikrobiálním účinkem

Sprchový gel se stříbrem

Dárky pro děti
i vnoučata

Pro doplnění kolagenu a relax

Kolagen s višňovou a granátovou

šťávou posiluje svaly, klouby, pleť i

vlasy.

Pleťová maska s granátovým

jablkem účinně bojuje proti vráskám.

Dárek pro rodiče w
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1 029 Kč

Dětský šampon na vlasy i tělo

Dětská zubní pasta

Dětský zubní kartáček 

420 Kč
1 359Kč

Luxusní dárek
pro manžela

287Kč

Dětský krém s prebiotyki

Dětská zubní pasta s rostlinnými

enzymy Ananas

Plyšový medvídek - přívěsek na klíče



Naše
produkty

822  Kč

Dárek pro
snachu

Doplněk stravy na cévy
Obsahuje přírodní
výtažek z jader vinné
révy. Blahodárně působí
na cévy. Předchází vzniku
křečových žil

434 Kč

Tajemství starověkého moře
Obsahuje Bišofit - sůl
dávných moří. Dokonalé
čistí, hydratuje, zlepšuje
pružnost. Krásně voní.
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Dárek pro
tchýni

Na těžké a unavené nohy a
podporu cév
Slaviton bylinný gel na nohy
Funkční komplex s
hroznovými semínky

S tímto vánočním balíčkem jistě
chybu neuděláte

Šampon na vlasy Tajemství
starověkého moře
Sprchový gel Tajemství
starověkého moře
Tělová sůl s mořskými řasami

Dárkové balení
všech balíčků



Vyživující hydratační krém na ruce

Ovčí mléko

Preventivní krém na nohy s hadím

olejem

Solná koupel na nohy Čínské byliny

Pleťová beauty maska Aminkoktejl

Dárek pro
kolegyni

Olivy hydratují, vyživují, pěstí a krásně

voní

Krémový sprchový gel

Krémové tělové mléko

Krém na ruce s perlovým práškem

Dárek pro radost w
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816 Kč

Kompletní balíček na nohy a ruce s

vysoce ceněným výtažkem hadího

tuku

Krém na ruce s hadím tukem

Krém na nohy s hadím tukem

Regenerační krém na nohy

Preventivní krém na nohy

469 Kč

273 Kč

Dárek pro
kamarádku



VánoceKRÁSNÉ

a šťastný rok 2023!!

www.tiandefm.cz


