
ARGUMENTACJA DLA TIANDE.

 PRODUKTY , TO INFORMOWANIE KRÓTKIMI ZDANIAMI, DLA 

ZACHĘCENIA  KLIENTA I PARTNERA, KOBIETY I MĘŻCZYZNY. 

Co nas wyróżnia od innych, czego inni nie mają?

Argumenty zwłaszcza dla tych, dla których produkt jest czynnikiem koronnym. 

1. Mamy w produktach już ok. 140 ekstraktów, ponad 70 ziół, ponad 20 olejków 

eterycznych, ponad 20 olejów bazowych, często bardzo drogich, których inni

nie mają. Jest w nich wszystko, z różnych źródeł:

ganoderma- grzybek- w kosmetologii robi dużą furorę, placenta, hydrolizowany 

kolagen - rozpuszczalny, kolagen rybi - to produkty topowe. 

Inni dopiero szukają nowych rozwiązań w buszu. Długo będą szukać, bo w naszych 

produktach są receptury  sprzed tysięcy lat.

W Tiande są najsilniejsze antyoksydanty występujące w przyrodzie. 

2. Pogodzono tradycje z najnowszymi technologiami:

- biotechnologia

- nanotechnologia,

- hydro-laty wysokiej jakości,

- mikronizacja np. złoto24 karat, srebro, perła

- absoluty - ekstrakty pozyskane przy pomocy nie temperatury, lecz naturalnych 

rozpuszczalników, zachowują aktywność w delikatnych olejkach eterycznych 

np., róży, lotosu, hiacynta. 

To coś niebywałego. 

3. Synergia działania:

 niektórzy zachwycają się, gdy firma podaje 100% natury, jednego ekstraktu, a w 

produkcie 2% aloesu, reszta wypełniacz - woda, czyli jeden składnik aktywny.

Każdy wie że nie może być jeden aktywny na wszystko, może być delikatny

i pożyteczny, ale ubogi w swej aktywności. 

Nawet pozycja , kolejność w podanych składnikach np. siódma - u innych bardzo 

mała aktywność, ale u nas przy synergii działania, niski % z innymi składnikami daje 



moc, w bardzo wielu produktach  np: regulacja melaniny - przebarwienia 

/melanogeneza/. 

To skład licznych składników, stężeń, kolejność łączenia, które działają na jeden problem. 

Produkty wybielające: pilingi, placenta, pomidor, grzybek.

W kremie Solution składniki de pigmentacyjne: lukrecja, kumaryna- najsilniejsza  

/z fasoli chińskiej/, arbutyna  /z mniszka lekarskiego/, perła. 

Synergia liftingująca:  drobnocząsteczkowy kwas hialuronowy, mikrokrystaliczny 

kolagen, krzem, witamina C - te 3 ostatnie są  podstawą dla szkieletu -  dla budowy

łańcucha kolagenowego. 

Seria Acne: trzeba zadziałać na trzech poziomach: zlikwidować stan zapalny, 

uregulować pracę gruczołów łojowych, zadziałać wyrównująco na mikro blizny,

zlikwidować przebarwienia: szałwia, perła ałun, szafran, - potęga kilku składników 

w synergii.

4. Szeroka oferta - łatwiej dotrzeć do klienta, ponad 600 produktów. 

Każdy coś wybierze. Wszyscy potrzebują czegoś do higieny. "Ma wszystko" to może 

ma grzybicę, otyłość, żylaki, hemoroidy. Przez potrzeby klienta i jego rodziny.

5. Produkty o działaniu terapeutycznym i kosmeceutyczne. 

Nie ma produktu, który przy okazji pielęgnacji nie miał działań naprawczych - 

wspomagających, coś więcej poza regeneracją i higieną np. krem do stóp i rąk 

z tłuszczem węża, balsam dla mężczyzn - usuwa stany zapalne, mikro blizny, plamy, 

a w tym  min. szafran i kwas kojowy. 

To nie kolejna firma kosmetyczna, to produkty o działaniu zdrowotnym – 

terapeutycznym, w każdej rodzinie potrzebne. Docieramy do szerszej rzeszy ludzi. 

Także do ludzi którzy nie chcą kosmetyków.

6. Ekosfera - do innych ludzi trafiamy, myślących szerzej globalnie, troszczących

o zdrowie swoje, rodziny i świata, o przyszłość.

7. Nowości w kosmetologii - nadąża za nowinkami - np. nanocorektor, szampon 

na odsiwianie, melanina (to aminokwas - wystarczy dostarczyć braki) .



 Firma pierwsza przed innymi. To produkty wyprzedzające Europe. 

W świecie kosmetologii robią furorę składniki dodawane przez Tiande.

 Inni są za nami. 

8. Składniki aktywne, ich wysycenie , koncentracja 15 - 25% ekstraktami 

naturalnymi - to nie to samo co składnik aktywny. Ekstrakt ma w sobie wiele 

składników aktywnych.  1/4 - 1/5 aktywnych dodatków, reszta naturalne wypełniacze 

jak np,: owies koloidalny, mączka kukurydziana.

Ilość i jakość ok. 25 aktywnych  olejków, nigdy nie ma w produkcie jednego oleju 

lecz kilka np: z drzewa  herbacianego- bardzo drogi trudno pozyskiwany 

antyoksydant, nazywany olejkiem kameliowym, jojoby, drogi, trudno pozyskiwany 

olejek mirrowy, To oleje trudno utleniające się .Dodaje się jojoba, by wzmocnić 

np. olej kokosowy , który się łatwo rozkłada. To pozwala substancji rozpuścić się 

i powrócić do stanu pierwotnego kremu, balsamu. To właściwość ciekłokrystaliczna. 

Produkt jest bardzo stabilny, trwały. 

9. Produkt odnawialny, ciągle potrzebny, klient nie kupuje raz lecz wraca.

Cena dla ludzi, cena nie z kosmosu i nie z kiosku ruchu. 

10. Przyjazny plan marketingowy, można zarobić. 

Argument dla tych co nie chcą sprzedawać drobnicy, lecz sprzedają drogie sprzęty 

np. fotele do masażu, łóżka lecznicze. Za jeden sprzedany produkt wart 12 tys. ma 

u nas 4-5 tys oraz z planu 1000 punktów, ma mgr i liczne prezenty. U nas 2 razy tyle. 

Drogi produkt sprzedaje jeden raz i klient już nie wróci do niego. 

Jest De system, bonusy, rodzinna atmosfera, wsparcie, brak ryzyka finansowego, 

brak ograniczeń  zarobkowych, zarabianie na kilka sposobów, połączenie z biznesem 

tradycyjnym, pomoc szkoleniowa, Centrala w Polsce - logistyka na miejscu, duża 

baza towarowa, system wynagradzania - wypracowanego dyrektora nie zabiera się, 

a jeszcze honoruje na 2 sposoby: 5 % prowizji i bonus.  

 


