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Udržiavanie hmotnosti
Kontrola cholesterolu

5000 rokov čínskej múdrosti                            
v kombinácii s najmodernejšou 

západnou technológiou



Zloženie TIENS Chitosanu účinne podporuje chudnutie.                  
Na jednej strane znižuje kalorickú hodnotu stravy vďaka 
svojej jedinečnej schopnosti viazať častice tuku. Na druhej 
strane tým, že nabobtná, zaplní žalúdok a výsledkom je 
účinný boj proti hladu. 

Udržiavanie hmotnosti
Kontrola cholesterolu
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Chitosan spolu s celulózou sú najbohatším zdrojom polysacharidov 

(zložených uhľohydrátov) na svete. 

Vyrába sa z chitínu nachádzajúceho sa v schránkach kôrovcov, hmyzu 

a bunkových stenách niektorých druhov húb. Ako prírodná zlúčenina 

je netoxický a biologicky odbúrateľný, absolútne bezpečný pre životné 

prostredie. Preto sa čoraz častejšie používa ako podporné činidlo pri 

diétach, ale aj v humánnej a veterinárnej medicíne, kozmetológii alebo 

biotechnológii v širšom zmysle. 

Odborníci na výživu nazývajú chitosan šiestym prvkom nevyhnutným 

pre život – po bielkovinách, tukoch, cukroch, minerálnych zlúčeninách 

a vitamínoch. 

ČO JE TO CHITOSAN?
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TIENS Chitosan sa vyrába zo schránok červenonohých krabov. 

Je charakteristický veľmi vysokým – 85 percentným stupňom 

deacetylácie chitínu. Čím vyšší je stupeň deacetylácie tejto organickej 

zlúčeniny, tým silnejšiu biochemickú aktivitu chitosan vykazuje. 

Preto je tento prípravok obdivuhodne účinný. 

HLAVNÉ ZLOŽKY TIENS CHITOSANU
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Chitosan prítomný v tomto prípravku nie je ľudským telom strávený, 

ani absorbovaný. Po tom, ako sa dostane do žalúdka, výrazne zväčší 

svoj objem v prítomnosti vody a účinne bráni hladu. Okrem toho sa 

chitínové vlákna obalia molekulami tuku, ktoré sa týmto stávajú pre 

tráviace enzýmy nestráviteľné. 

Jedna moleklula chitosanu na seba naviaže tuk, ktorý predstavuje 

niekoľkonásobok jej hmotnosti a naviazaný tuk sa neskôr vylúči von            

z tela.   

AKO ÚČINKUJE
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• Chitosan pomáha pri kontrole hmotnosti a odporúča sa aj osobám 
trpiacim poruchami spracovania lipidov. 

• Hlavná zložka uľahčuje presun obsahu žalúdka ďalej do črevného traktu.

• Pomáha posilňovať výstelku čriev a zlepšuje ich peristaltiku. 

• Chitínové vlákna majú schopnosť viazať a eliminovať žlčové kyseliny                
a cholesterol z tráviaceho traktu - znižujú hladinu LDL cholesterolu v krvi.

• Pravidelné užívanie TIENS Chitosanu pomáha kontrolovať metabolizmus 
cukru v krvi a obeh krvi.

• Chitosan čistí tráviaci systém a celé telo od ťažkých kovov ako je olovo 
alebo ortuť, aj od iných toxínov. 

• Dokáže aktivovať prirodzenú obranyschopnosť tela. 

• Pridanie chitosanu do stravy je prospešné pre bakteriálnu flóru tráviaceho 
systému. 

PÔSOBENIE



TIENS CHITOSAN PLUS

Kľúčové účinky

 Pohlcuje a viaže tuky v tráviacom trakte 

 Bráni vstrebávaniu tukov 

 Udržiava tráviaci systém v dobrej kondícii tým, 

že v žalúdku pôsobí ako dietetická vláknina.

Aktívne zložky v jednej kapsule:

Obsah
100 kapsúl

Dávkovanie
1-2 kapsuly dvakrát denne, 
s teplou vodou, 30-60 minút
pred jedlom 

v 2 kapsulách v 4 kapsulách

Chitosan 300.00 mg 600.00 mg

TIENS CHITOSAN



TIENS CHITOSAN PLUS

ÚČINKY ZLOŽIEK

One package lasts up to 6 times
longer

Enriched with soybean oil

Leaves no after taste of garlic

• Sledovateľný zdroj stálej kvality získavaný 
z červenonohých aljašských krabov

• Nealergický

• Bez GMO

• Viaže tuk s objemom 800-násobku svojej 
hmotnosti

• Bráni zvyšovaniu hmotnosti a naberaniu 
tuku znižovaním objemu akumulovaných 
lipidov v tkanivách 

• Vyrábaný v súlade so smernicami ISO 
a HACCP

TIENS CHITOSAN



TIENS CHITOSAN PLUS USERS

Pre ľudí, ktorí si kontrolujú 
svoju hmotnosť 

Pre ľudí, ktorí si chcú 
udržať tráviaci systém             
v dokonalom stave 

TIENS CHITOSAN
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BUĎTE ZDRAVÍ S TIENS!


