
TIENS Životní styl 
Pro Vaše zdraví a krásu! 

 

Společnost TIENS si Vás dovoluje pozvat pozvat na 

oficiální představení programu TIENS Životní styl 

spojené s odborným školením Dr. Stefana Miloty zaměřeným na zdravý životní 
styl a nové možnosti, které Vám nabízí nejnovější produkty firmy TIENS. 
 

Kdy:  sobota 26. listopadu 2011 

           10:00 – 17:00 

Kde:    Hotel CONTINENTAL 

           Kounicova 6, Brno 

Cena vstupenky:  250 Kč 

 

V neděli 27. listopadu od 9:00 bude následovat speciální část školení 
pro distributory, kteří jsou schopní mluvčí a chtějí zdokonalit své 
prezentační dovednosti. Zúčastnit se mohou distributoři na úrovni 6* 
a výše. Rovněž si s sebou mohou vzít jednoho hosta. Jedná se o 
cílené školení s omezenou kapacitou, proto objednávejte co nejdříve! 
Cena za osobu 300 Kč. 
 
Co se na školení dozvíte? 

• Aktuální odborné informace o novém programu TIENS Životní styl 

• Hlubší poznatky o nejnovějších souvisejících produktech– Blokátor karbohydrátů  
a Kapsilit 

• Zároveň Vám představíme i další produktové novinky - Omega 3 a Datlový sirup 

• Setkáte se i s osobní zkušenosti účastníků pilotního programu programu TIENS 

• Jde o první školení těchto nových produktů pro Čechy i Slovensko!   
 

 
 

 

                              Dosáhněte perfektní vyváženosti mezi zdravou výživou,  

                              fyzickou aktivitou a doplňky stravy s programem TIENS 

                              Životní styl.  

 

 

 



TIENS Životní styl 
Pro Vaše zdraví a krásu! 

 

 

 

� Školitel: Dr. Stefan Milota, Ph.D., doktor biologie 

Dr. Milota je specialista na zdravou výživu. Vystudoval biologii na univerzitě ve Vídni, 
kde následně obhajoval svoji doktorandskou práci. Během posledních 15 let pracoval v 
oblasti vývoje a aplikace produktů speciální zdravé výživy. Je mezinárodně uznávaným 
školitelem a přednášejícím v oblasti, zdraví, výživy a  wellness. Jeho školením v 
Evropě i v Severní Americe již prošlo více než 400.000 účastníků, přičemž pro největší 
publikum, tj 16.800 osob, přednášel v Budapešti. Jeho školení jsou zaměřená nejen na 
zdraví a speciální výživu, velkým přínosem jsou i v oblasti motivace, prodejních technik 
a  prezentačních dovedností.  


