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Хитозан



TIENS Хитозан е формула, която 
ефективно подпомага диетата за 
отслабване. От една страна, той 
намалява стойността на калoриитe 
от храненето, благодарение на 
уникалната си способност да свързва 
мастните частици. От друга страна, 
той се подува и запълва стомаха и 
резултататът е победа над глада.

ОПИСАНИЕ

Хитозанът, заедно с целулозата са най-разпростране-
ните полизахариди (сложни въглехидрати) на земята. 
Той е получен от хитина, открит в черупките на ракооб-
разни, насекоми и в клетъчните стени на някои гъби. 
Като естествено съединение, той е нетоксичен и биораз-
градим, напълно безопасен за околната среда. Ето защо 
намира широко приложение не само като поддържащо 
средство в храненето, но също така и в човешката и 
ветеринарната медицина, козметиката или биотехноло-
гиите в широкия смисъл на думата. Специалистите по 
хранене са склонни да нарекат Хитозана шестия жизне-
новажен елемент - след белтъчините, мазнините, заха-
рите, минералните вещества и витамините.





СЪСТАВ 

TIENS Хитозан се произвежда от черупките на краката 
на червени раци. Той се характеризира с много висока 
степен на деацетилиране на хитина - 85%. Колкото 
по-висока е степента на деацетилиране на това орга-
нично съединение, толкова по-силна е биохимичната 
активност на получения Хитозан. Следователно, форму-
лата е изключително ефективна. 

Хитозанът, съдържащ се в препарата не се смила, нито 
се абсорбира от човешкото тяло. След попадането му в 
стомаха, той значително увеличава обема си в присъст-
вието на вода и ефективно потиска глада. Освен това, 
хитиновите влакна се увиват около мастните моле-
кули, което ги прави несмилаеми за храносмилател-
ните ензими. Една молекула Хитозан свързва няколко 
пъти повече мазнини спрямо собственото си тегло и 
свързаните мазнини се изхвърлят по-късно от тялото. В 
същото време, веществото не намалява абсорбцията на 
мастно-разтворимите витамини А, D и Е, което е потвър-
дено от научни изследвания.



ДЕЙСТВИЕ

Благодарение на своите свойства, Хитозанът 

улеснява контролирането на теглото и също 

така се препоръчва за лица, страдащи от 

липидни нарушения. 

Cъставът улеснява допълнително транспорти-

рането на стомашното съдържание в стомаш-

но-чревния тракт. В допълнение, той подпомага 

укрепването на лигавицата на червата и подо-

брява перисталтиката. 

Хитиновите влакна имат способността да се 

свързват и да премахват жлъчните киселини и 

холестерола от храносмилателната система. По 

този начин, те понижават нивото на LDL холес-

терола в кръвта. Редовната употреба на препа-

рата помага за контролиране на кръвната захар 

и кръвообращението. 

Хитозанът прочиства храносмилателната 

система и цялото тяло от тежки метали като 

олово или живак, както и от токсини чрез 

тяхното свързване и изхвърляне във фека-

лиите. Той също може да активира естествените 

защитни сили на организма. 

Добавянето на Хитозан към храненето, особено 

на такъв с висока степен на деацетилиране, е от 

полза за бактериалната флора в храносмилател-

ната система.



ДОЗИРОВКА 

Приемайте 1-2 капсули 2 пъти дневно, за предпочитане 
сутрин на празен стомах. За регулиране на теглото, 
капсулите трябва да се приемат 20 минути преди 
хранене с топла вода. 

 
ВАЖНО 

• Не се препоръчва за деца под 12 години. 

• Тъй като Хитозанът е абсорбент, е препоръчително 
да се приема с 2 часа отстояние от другите меди-
каменти или препарати, тъй като може да намали 
тяхното усвояване. 

• Да не се използва заедно с TIENS Двойна целулоза.
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