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Kupuj produkty TIENS z autoryzowanych źródeł
Wiele osób zwróciło moją uwagę na fakt, iż spora ilość stron internetowych sprzedaje produkty opatrzone
logiem TIENS, w bardzo zaniżonych cenach.
Takie oferty mogą skusić wielu kupujących, należy jednak pamiętać, iż jest wielu nieuczciwych sprzedających i
coraz trudniej jest ich odróżnić od tych uczciwych.
Nieuczciwi sprzedawcy oferują na swoich stronach podrobione produkty, a ich jedynym celem jest wzbogacenie
się. Nie mają żadnych skrupułów i sprzedają gorsze jakościowo, zanieczyszczone i nade wszystko szkodliwe
produkty, wyłącznie w celach zarobkowych.
Nawet powszechnie znane i szanowane portale, które działają legalnie często zmuszone są czekać na reakcję
kupujących zanim będą mogły podjąć jakiekolwiek działania przeciwko nieuczciwym sprzedawcom. Niestety w
większości przypadków jest za późno dla tych, którzy już kupili i zażyli podrobiony produkt. Nieuczciwi
sprzedawcy często posługują się zafałszowanymi ocenami oraz komentarzami, aby „uwiarygodnić” swoją stronę
oraz podnieść jej rangę.
Zgłaszane podróbki mają często takie samo opakowanie jak oryginały, jednak są wytwarzane w niezwykle
niehigienicznych warunkach, a do końcowego produktu, zamiast pełnowartościowych składników, trafiają na
przykład: węgiel, cukier czy mąka.
Z tego powodu takie produkty są niebezpieczne dla zdrowia i na pewno nie przyniosą pożądanych efektów.
Zamiast polepszyć Twoje zdrowie i zdrowie twojej rodziny – mogą zaszkodzić, a nawet wyrządzić nieodwracalną
krzywdę. Można znaleźć wiele strasznych i niestety prawdziwych historii o tym, jak podrobione produkty z
aukcji internetowych zaszkodziły kupującemu, a nawet spowodowały ogromne problemy zdrowotne. To nie
może zdarzyć się nigdy więcej.
Oryginalne produkty TIENS sprzedawane w Europie podlegają bardzo rygorystycznym wytycznym, a ich skład
musi być zaakceptowany przez odpowiednie organy każdego kraju, zanim zostaną wprowadzone na rynek.
Produkty sprzedawane przez TIENS Region Europejski, posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty i znak
gwarancji TIENS.
Zwracamy się z gorącą prośbą do Konsultantów oraz Konsumentów TIENS, aby kupowali produkty naszej firmy
z autoryzowanych źródeł. TIENS Region Europa nie będzie dawać gwarancji na produkty zakupione poza
regionem, w tym także na te zakupione on-line. Takie produkty nie otrzymają również znaku Gwarancji TIENS.
Produkty z nieznanych źródeł kupujesz i zażywasz na własne ryzyko!
Bądź mądrym konsumentem i zażywaj tylko sprawdzone produkty. Unikaj ryzyka. Kupuj tylko oryginalne
produkty z Regionu Europejskiego TIENS.
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