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Najdi svou vášeň a sílu pro zdravý,

šťastný a spokojený život

díky sebepoznání a fyzické péči.

Akademie života

www.akademiezivota.cz

motto:

https://akademiezivota.cz/


Osobní rozvoj
Zdraví je ovlivňováno jak fyzickou péči, tak i naší psychikou a emocemi.
Nadělte pod stromeček sobě, nebo svým blízkým ať individuální sezení,

jeden z mých online kurzů, anebo trěba vedenou meditaci.  

chtějí smysluplně si užívat
každý další den a ne jen
prěžívat den po dni 

chtějí vrátit do svého
života smysl, radost a
naplnění 

chtějí najít svou vnitrňí
sílu a ztracenou chuť do
života

Pro dámy, které: 

www.annabartosova.eu/osobni-restart

Osobní restart
3x 90 minutová individuální sezení

více informací a objednávka zde:

https://www.annabartosova.eu/osobni-restart/


Osobní rozvoj

Kdybys mohla vzít svůj život
pevně do vlastních rukou?

Kdyby tě už konečně
nesvazovala traumata z
dětství, o kterých možná ani
nevíš?

Kdybys prěstala opakovat
nefunkční vzory a vztahy ve
svém životě?

Jaké by to bylo…

6 týdenní online kurz 

www.annabartosova.eu/vnitrni-holka

Poznej své vnitrňí dítě a vytvor ̌si
život, o jakém jsi vždycky snila

Vnitrňí holka

více informací a objednávka zde:

https://www.annabartosova.eu/vnitrni-holka/


Osobní rozvoj

Zajímá Vás vědomá práce s
emocemi a sebeléčení těla i
duše?

Chcete objevit své skryté
možnosti?

Chcete zpracovat své
energetické bloky v těle i
psychice?

 
8 týdenní online kurz

více informací a objednávka zde:

www.annabartosova.eu/7-bran

7 Energetických bran

Jak pracovat se svým energetickým systémem
a změnit svůj život.

https://www.annabartosova.eu/7-bran/


Osobní rozvoj

Když skončil partnerský vztah, ale
cítíš, že to nemáš v sobě ukončené. 

Když se k tomu vztahu opakovaně
vracíš a cítíš tam různé pocity a
emoce vzteku, hněvu, smutku,
lítosti, bolesti. 

Když máš pocit, že něco zůstalo
ještě nevyrč̌ené, a chceš si to s
partnerem ještě vyrí̌kat, anebo se
chceš ještě na něco zeptat. 

Když chceš ukončit vztah, uzavrí̌t
ho a otevrí̌t se novým vztahům. 

Kdy je tato meditace vhodná:

www.annabartosova.eu/meditace

Nechat vztah odejít
vedená meditace

více informací a objednávka zde:

https://www.annabartosova.eu/meditace/


Velice účinné a jedinečné produkty tianDe, vyráběné dle
prí̌sných pravidel tradiční čínské medicíny, Tibetu a Altaje,
za pomoci moderní technologie. Receptury, které lidstvo léčí
už tisíce let, harmonizují tělo i psychický stav člověka. 

tianDe?
Produkty obsahují mnoho známých a osvědčených
ingrediencí, jako je naprí̌klad: panthenol, máta, aloe vera,
herm̌ánek a kyselina hyaluronová; ale také v našich zemích
ne tak častých výtažků z mnoha bylin, minerálů a dalších
aktivních látek, jako je naprí̌klad: alunit, turmalín, hlemýdží
mucín, fucoidan z morškých rǎs, žen-šen, tuk hada Mamuši,
ovčí placenta a minerály, napr.̌ perly, zlato, strí̌bro, krěmík. 

C o  j e  

www.tian-de.eu



Mamince
Kdo by nechtěl darovat rodičům něco extra.

Konečně prǐchází ten čas, kdy můžeme vyjádrǐt naši vděčnost za
jejich lásku, péči a podporu. 

Darujte letos mamince unikátní péči o sebe, prǐ které se bude
cítit jako královna!

Hadí luxus

vypíná vrásky
zabraňuje vysoušení 
zpomaluje proces
stárnutí
snižuje pigmentaci

Tato pleťová rǎda obsahuje
tuk hada Mamushi: 

Krém na oční okolí
Krém na vrásky a pro
obnovu pleti
Pleťové tonikum
Krém na ruce i na nohy
Posilovací maska na
vlasy

V rǎdě najdete:

www.tian-de.eu



prǐspívá k omlazení kůže
vyhlazuje vrásky
skvěle vyživuje pokožku
chrání jí prěd vysušením
a olupováním
 aktivuje regenerační
procesy

Produkty jsou doplněné o
olej z pšeničných klíčků a
kyselinu hyaluronovou.

Ovečková rǎda

Collagen active

stimuluje obnovu
kolagenu
zpomaluje proces
stárnutí
zvyšuje pružnost
pokožky

Tato pleťová rǎda je založená
na lehce vstrěbatelném
hydrolyzovaném kolagenu,
tzv. bílkovině mládí, který:

www.tian-de.eu



Fucoidan
= mládí a krása

S�nečí mucin

má regenerační a léčivé
účinky
redukuje vrásky,
zpomaluje proces
stárnutí pleti
pomáhá hojit napr.̌ jizvy
po akné, popáleniny a
ulevuje pokožce s
ekzémem 

Tato pleťová rǎda: 

šetrně čistí a hydratuje
 pomáhá vyhladit
vrásky
zakrývá zarudnutí pleti
chrání prěd vysušením
a vyživuje pleť do
hloubky

Tato rǎda obsahuje tzv.
fukózu, která se získává z
morškých rǎs:

www.tian-de.eu



Tibetské byliny

okamžitě zvlhčuje pleť
vyživuje a zklidňuje 
odstraňuje suché
šupinky na pokožce a
intenzivně hydratuje
 pleť je hydratovaná,
vyživená a má
perfektní svěží vzhled

Základní složkou je výtažek
ze šafránu setého:

Vitaderm

okamžitě zmírňuje
svědění a podráždění
pleti
posiluje strukturu
kožní bariéry
vyhlazuje mimické
vrásky 
vrací pleti pružnost 

R�ada velice vhodná pro
citlivou pleť:

www.tian-de.eu



Tatínkovi
Poděkujte i tatínkovi za péči, kterou vám dává. Možná si myslíte,

že vybrat kosmetiku pro muže je těžké, ale není!
Kvalitní prí̌pravky v péči o sebe podtrhnou image každého muže.

Sprchový gel a šampon s obsahem koloidního strí̌bra - mají
hojivý a protizánětlivý účinek, zmírňují podráždění a bojují
proti zápachu

Krém na holení s mátou
a regenerační balzám
po holení s
panthenolem -
eliminují podráždění a
hojí drobné ranky a
poranění, hydratují
pokožku a normalizují
pH
Krém na ruce -
zjemňuje a vyživuje,
účinně chrání prěd
popraskáním a
loupáním

www.tian-de.eu



Pro děti
Pro naše děti chceme jen to nejlepší. Ať už trápí mladé pány a mladé slečny

akné, mastná pleť či vlasy, lámající se nehty a další, poradíme si s tím
C�ím drí̌ve začnou s kvalitní péči o sebe, tím více podporí̌ i své sebevědomí

a spokojenost sama se sebou.

rǎda vhodná pro mladé
slečny a také pro pleť se
sklonem k
nedokonalostem a
maštění. 
zajišťuje ochranu a
regeneraci
dodá pleti hladkost a
pružnost
 zamezuje tvorbě zánětů
(akné)

 malé i velké 

Fresh click

www.tian-de.eu



napomáhá k rychlému
odstranění akné 
stahuje pory
podporuje proces
regenerace buněk a
obnovu pokožky 

Skvělá rǎda velice vhodná
pro problematickou a
mastnou pleť se sklonem k
akné:

Biorehab

Masterherb

unikátní vlasová rǎda
pomůže zmírnit
problém s
vypadávaním vlasů 
působí prí̌mo na
vlasové folikuly a
stimulují růst nových
vlasů
bojuje i proti lupům. 

 

www.tian-de.eu



Pro krásu
Udělejte si o Vánocích více času nejen na své známé, prá̌tele a

rodinu, ale prědevším sami na sebe. 
Svátky jsou od toho, abyste si odpočinuli a hýčkali se. 

Séra jsou velmi
koncentrované vyživující
prí̌pravky, obsah aktivních
látek až 10x vyšší než v
krémech.
Výsledky viditelné IHNED!

 
"koncentráty krásy"

 

Pleťová séra 
extra péče

www.tian-de.eu



Málokdy si najdeme dostatek času
pro celkové domácí SPA, 15-20
minut si ale můžeme najít každý
den, napr.̌ u televize, nebo u knížky.
Využijte jich k relaxaci a péči o pleť
zároveň s některou z mnoha masek!
Hydratační masky s Aloe, kys.
hyaluronovou, vyhlazující masky s
kolagenem, Q10, morškými rǎsami,
granátovým jablkem, čistící masky s
výtažky z černého uhlí a více...!

Pleťové masky
neuvěrǐtelně 
široký výběr

www.tian-de.eu



sluneční olivy, Linzhi, hlemýždí mucín, hadí
tuk, byliny z Altaje a další....

Nejvíce jsou mrazu a neprí̌znivému počasí
vystaveny naše ruce a rty. Jejich praskání je často
bolestivé a v zimě se špatně hojí. Věnujte jim péči
a pozornost, jakou si zaslouží.Krémy na ruce

Tělové soli

Tělové soli nabídnou vašemu tělu vyživující péči. 
 Skládají se z výtažků z ovoce, oliv a morškých rǎs.
Prí̌jemně provoní koupel, nebo vám zprí̌jemní
sprchování. 
Jemné soli vaši pokožku vypnou, změkčí a zlepší
její prokrvení.

www.tian-de.eu



Pro zdraví
Ať už pod stromečkem najdete zabalené cokoliv,

nejdůležitější je „hlavně to zdraví“.

Fyto gely

Bolavé klouby a namožené
svaly po námaze
 Na regeneraci kloubů,
svalů i šlach po úrazech

Zahrí̌vací gel Ortophyt
 odstraňuje únavu a
oteklost nohou
vrací jim pocit lehkosti a
zdraví

Chladivý gel Slaviton

www.tian-de.eu



podporě imunity
podporě činnosti jater,
ledvin, urogenitálního
systému
pomoc pro klidný spánek
podpora bezbolestné
menstruace

Doprějte si šálek teplého a
lahodného čaje, který
prǐspívá k:

snižovat napětí svalů
zmírňovat bolest
zlepšovat lymfatickou
cirkulaci
zlepšovat krevní tlak

Turmalín je známý svou
schopností:

TianDe nabízí: nákoleníky,
bederní a krční pás, ponožky
a spodní prádlo s bodovou
aplikací turmalínu.

Bylinné směsi

Turmalín

www.tian-de.eu



blahodárný vliv na
ledviny a vylučovací
soustavu
 na úlevu od bolesti svalů
 prǐznivý vliv na šlachy a
klouby

Fungují jako tzv. "suché
kapačky" - nezatěžují trávicí
systém a působí prí̌mo v
místě potrěby či bolesti.

Fytonáplasti

Proteinové koktejly
čokoláda - pomáhá posunout tělesnou váhu z „mrtvého bodu“, dává impulz k
jejímu snížení. zlepšuje produkci kolagenu, podporuje zdraví kloubů
jahoda - pomáhá normalizovat tělesnou váhu, podporuje činnost trávicí soustavy
zmrzlina -  pomáhá snižovat váhu,  je obohacen o prí̌rodní hydrolyzovaný hovězí
kolagen

www.tian-de.eu



Podporťe své tělo a postarejte se o celkové zdraví vašeho organismu. Díky doplňkům
stravy načerpáte potrěbné síly, podporí̌te zdraví, vzhled vlasů, nehtů a pokožky, zbavíte
se škodlivých toxinů, nebo harmonizujete chod trávící soustavy a krevního oběhu. 

A co je důležité, podporí̌te imunitu. 
Protože správně fungující imunita je zárukou správně fungujícího organismu.

Doplňky stravy
pro vaše celkové zdraví 

www.tian-de.eu

Zavolejte, ráda poskytnu informace o produktech 
a doporučím vhodné produkty pro vás. 



w w w . t i a n - d e . e u / h y d r a t a c e

v zimě?Jak pečovat o svou pleť 

Pleť je v zimě vystavena velmi extrémním podmínkám. Venku je mráz, ostrý
vítr, sluneční zárění… vevnitr ̌zas topením vysušený vzduch a horko. Toto
strí̌dání teplot může pleť extrémně vysušit, cítíme proto pálení, tvorí̌ se
jemné šupinky a urychluje se vznik vrásek. 

3 důležité kroky v péči o pleť v zimě
C�ištění
Správně vyčištěná pleť je základem i v zimě. Doporučuji dodržovat dvojí
čištění, občasný peeling pro odstranění suché a odumrělé kůže a vyčištění
zanesených pórů pro lepší dýchání a vstrěbávání následné péče. 
Hydratace
V zimě doporučuji prějít na hutnější krémy a dodržovat zásady správné
hydratace. Velice vhodné jsou prí̌pravky s obsahem aloe vera a kyseliny
hyaluronové.
Výživa
Speciální péčí se dají rěšit problémy pokožky jako napr.̌ akné, ekzém, projevy
alergie, atd. Zefektivněte péči o pleť pomocí speciálních výživových sér a
masek.



Pitný režim
Pokožku musíme hydratovat nejen zvenčí, ale i zevnitr.̌ Pijte ideálně jen
čistou vodu, maximálně obohacenou o pár kapek citronu. Denně vypijte 2-3
litry čisté vody.

C�asté omyly
1. Nanášení krému na suchou pokožku.
Každý hydratační krém by měl být nanesen na vlhkou pleť po odlíčení a
umytí, aby v ní zbylou vodu zafixoval.
2. Hydratace mastné pleti není trěba.
Nikoliv! I pleť se sklonem k vytvárění akné potrěbuje hydratovat. Stačí
sáhnout po krému bez olejů. Navíc, hydratace urychluje léčení problematické
pleti a pomáhá prědcházet vzniku jizviček.

Mytí obličeje
Nikdy nepoužívejte teplou vodu, ani v zimě! Vysušuje totiž pokožku a vaše
snahy o její hydrataci tedy úspěšně marí̌. Používejte vodu vlažnou, stejně jako
na mytí vlasů. (Pro otevrění a vyčištění pórů můžete použít naparǒvání)



Katalog
k e  s t a ž e n í

Daleko více produktů ještě
najdete v našem katalogu,
který si ZDARMA stáhněte na
mých stránkách:
www.tian-de.eu

Pro více informací mi prosím
volejte, ráda doporučím
produkty prí̌mo vhodné pro
vás, nebo vaše blízké a
známé. 

anna@tian-de.eu
+420 736 604 913

Objednejte si svou VIP kartu
pro výraznou slevu na
všechny produkty - zavolejte
mi.

www.tian-de.eu

http://www.tian-de.eu/
mailto:anna@tian-de.eu

