
Harmonija, atbildība, labklājība

TIENS hitozāns



TIENS hitozāns

5000 gadus sena ķīniešu gudrība 

savienojumā ar ultramodernu 

rietumu tehnoloģiju

• Svara kontrole

• Holesterīna līmeņa regulēšana



TIENS hitozāns

Hitozāns (TIENS) – formula, kas efektīvi palīdz notievēt diētas laikā. No vienas 

puses tas var samazināt diētas kaloritāti, pateicoties savai unikālajai īpašībai 

savienot tauku daļiņas. No otras puses, tas piepilda kuņģi pateicoties 

piebriešanai, kas samazina bada sajūtu. 

• Svara kontrole

• Holesterīna līmeņa regulēšana



Kas ir hitozāns?

• Hitozāns un celuloze ir visizplatītākie

polisaharīsi (sarežģītie ogļhidrāti) uz

zemes;

• Tas tiek iegūts no hitīna, kurš atrodams

vēžveidīgo, kukaiņu čaulās un dažu

sēņu sugu šūnu sieniņās.

• Tā kā tā ir dabīga viela, tas nav

toksisks. Bioloģiski sadalās un absolūti

drošs apkārtējai videi;

• Tieši tāpēc tas tiek plaši pielietots ne

tikai kā palīgviela diētas laikā, bet arī

medicīnā un veterinārijā, kosmetoloģijā

un biotehnoloģijā visplašākajā nozīmē;

• Dietologi uzskata hitozānu kā sesto –

pēc olbaltumvielām, taukiem,

cukuriem, minerālajiem savienojumiem

un vitamīniem – dzīvībai svarīgo

elementu.



TIENS hitozāna galvenā sastāvdaļa

• Hitozāns (TIENS) tiek iegūts no sarkano krabju čaumalas;
• Tas izceļas  ar ļoti augstu dezacetilētu hitīnu – 85%;

• Jo augstāka dotā organiskā savienojuma deacentilizācija, jo stiprāka ir iegūtā

hitozāna bioķīmiskā aktivitāte.

• Līdz ar to dotā formula ir neticami efektīva.

Hitīns Hitozāns



Kā tas darbojas?
• Preperātā esošais hitozāns nepārstrādājamas un neuzsūcas 

cilvēka organismā;

• Pēc nokļūšanas kuņģī tas ievērojami palielina apjomu, paeicoties

organismā esošajam ūdenim un spēj efektīvi cīnīties ar bada 

sajūtu;

• Bez tam hitīna šķiedras aptver tauku molekulas, padarot tās grūti 

sagremojamas gremošanas fermentiem;

• Viena hitozāna molekula savieno neskaitāmas reizes vairāk 

tauku, salīdzinot ar personīgo svaru, pēc kā savienotie tauki tiek 

vienkārši izvadīti no organisma. 



Iedarbība

- palīdz kontrolēt svaru un ir ieteicams arī cilvēkiem, kas cieš no lipīdu 
vielmaiņas traucējumiem;
- sastāvdaļas atvieglo turpmāku kuņģa satura transportēšanu zarnu 

traktā;
- tas palīdz nostiprināt zarnu apvalku un uzlabo peristaltiku;
- hitīna šķiedras spēj saistīt un izdalīt žults skābes un holesterīnu no 

gremošanas sistēmas – tie samazināt holesterīna līmeni asinīs;
- TIENS hitozāna regulāra lietošana palīdz kontrolēt cukura līmeni 

asinīs, vielmaiņu un asinsriti;
- hitozāns attīra gremošanas sistēmu un visu ķermeni no smagajiem 

metāliem, piemēram, svina vai dzīvsudraba, kā arī toksīniem;
- tas var arī aktivizēt organisma dabiskās aizsargspējas;
- lietojot hitozānu diētas laikā – tas ir noderīgs labvēlīgai
baktēriju mikroflorai gremošanas sistēmā.



TIENS kapsulas ar cinku

Hitozāns

2 kapsulas 4 kapsulas

300 mg 600 mg

Aktīvās sastāvdaļas:

Satur:
100 kapsulas

Deva
1-2 kapsulas dienā ar siltu 
ūdeni, 30-60 minūtes pirms 
ēšanas

Galvenās priekšrocības:

• Absorbē un sasaista taukus gremošanas traktā

• Novērš tauku absorbāciju

• Saglabā gremošanas sistēmu labā stāvoklī, 

pildot šķiedrvielas īpašības kuņģī



TIENS hitozāns – formulas priekšrocības

• Iegūti no Aļaskas sarkanspīļu

krabjiem, izsekojams un viendabīgs 

kvalitātes avots;

• Neizraisa alerģiju;

• Bez ĢMO

• Sasaista taukus līdz pat 800 reizēm 

vairāk par savu svaru;

• Novērš svara pieaugumu un taukus, 

samazinot lipīdu uzkrāšanos audos

• Izgatavots saskaņā ar HACCP un 

ISO standartu principu vadlīnijām



TIENS hitozāns

Cilvēki, kas seko savam svaram

Cilvēki, kas vēlas saglabāt savu gremošanas sistēmu 

lieliskā stāvoklī

http://www.corbisimages.com/stock-photo/royalty-free/42-46066611/young-man-dreaming-about-chicken-against-white


Biežāk uzdotie jautājumi par TIENS hitozānu:

1. TIENS hitozānam ir daudz citas veselības priekšrocības. Vai tas var 

palīdzēt arī ķermeņa detoksikācijai?

TIENS hitozāns attīra organismu no smagajiem metāliem, piemēram, svina vai 

dzīvsudraba, kā arī toksīniem. Tas aktivizē arī organisma dabiskās aizsargspējas.

2. Kam īpaši ir ieteicams TIENS hitozāns? 

TIENS hitozāns ir īpaši ieteicams cilvēkiem, kuri:

• vēlas kontrolēt savu svaru vai ievērot mazkaloriju diētu;

• vēlas saglabāt savu gremošanas sistēmu lieliskā stāvoklī;

• cieš no hiperlipidēmijas un augstu holesterīna līmeni asinīs;

• vēlas uzsākt attīrošu diētu vai vēlas saglabāt skaistu ādu.

3. Kas ir hitozāns?

Hitozāns ir dabiski sastopama šķiedrviela, kurai piemīt izcilas tauku absorbācijas

īpašības. Parasti atrodama vēžveidīgo, kukaiņu un dažu sēņu sugu šūnu sieniņās.

TIENS hitozāns ir pulveris, kas iepakots želatīna kapsulā, bezkrāsains, bez smaržas 

un bez konservantiem.



Biežāk uzdotie jautājumi par TIENS hitozānu:

4. Ar ko TIENS hitozāns ir labāks par citu ražotāju hitozānu?

TIENS hitozāna formula ir pārsteidzoši efektīva dēļ tās ķīmiskā sastāva, kas palielina 

tauku uzsūkšanos. Zinātniski runājot, tās ļoti augstais deacetilēšanas līmenis

hitīns - 85% - nodrošina spēcīgu bioķīmisku aktivitāti, kas nodrošina labāku tauku 

uzsūkšanos. 

5. Ko nozīmē „augstākā absorbcijas attiecība” un kā tas attiecas uz TIENS 

hitozāna priekšrocībām? 

Pateicoties savam „uzlabotā absorbcijas koeficientam”, TIENS hitozāns spēj 

absorbēt lielu daudzumu (tilpumu) tauku, tādējādi samazinot ķermeņa absorbēto 

kopējo tauku daudzumu.

6. Kas ir TIENS hitozāna avots?

TIENS hitozānu iegūst no Aļaskas sarkanās mangeļu krabju čaumalas. Aļaskas 

sarkanais krabis, kas dzīvo tīros, nepiesārņotos ūdeņos un tiek uzskatīti par ļoti 

vērtīgiem hitīna avotiem, kas ir izejviela hitozānam.



Biežāk uzdotie jautājumi par TIENS hitozānu:
7. Kā TIENS hitozāns palīdz kontrolēt svaru?

TIENS hitozāns palīdz efektīvi kontrolēt svaru, samazinot kopējo kaloriju daudzumu 

pārtikā, pateicoties tā lieliskajai spējai absorbēt taukus. Sasaistoties ar tauku 

daļiņām, tas kļūst nesagremojams, un tauki vienkārši izdalās no organisma.

Turklāt, iekļūstot kuņģī, TIENS hitozāns var ievērojami palielināt izmērus, tādējādi 

nodrošinot daļēju sāta iedarbību, samazinot badu un novēršot pārēšanos.

Ir pierādīts, ka viena TIENS hitozāna molekula piesaista 600-800 reizes

vairāk tauku nekā pašas molekulas svars.

8. Vai ir taisnība, ka TIENS hitozāns ieteicams arī cilvēkiem, kas cieš no lipīdu 

vielmaiņas traucējumiem? 

TIENS hitozāns spēj sasaistīt taukus, mazināt tauku uzsūkšanos zarnās un no 

gremošanas sistēmas noņemt žultsskābes un holesterīnu. Rezultātā TIENS hitozāns

palīdz samazināt ZBL holesterīns un triglicerīdi asinīs un palielina ABL līmeni

(labais holesterīns). Turklāt ir pierādīts, ka tā regulāra lietošana palīdz kontrolēt 

cukura līmeni asinīs. Tāpēc iepriekš minētais apgalvojums ir patiesi!

9. Tika apgalvots, ka TIENS hitozāns palīdz regulēt peristaltiku un uzlabo 

gremošanu. Kā tas notiek?

TIENS hitozāns veicina kuņģa satura turpmāku transportēšanu kuņģa-zarnu traktā. 

TIENS hitozāna pievienošana veselīgā uzturā labvēlīgi ietekmē arī baktēriju 

mikrofloru gremošanas sistēmā tādējādi veicinot gremošanas trakta veselību. 



Biežāk uzdotie jautājumi par TIENS hitozānu:

10. Vai ir kādas kontrindikācijas TIENS hitozāna lietošanai?

TIENS hitozāns, kas uzņemts ar pārtiku, var samazināt kalcija, magnija, selēna un 

citu taukos šķīstošu vielu, piemēram, A, D, E un K vitamīnu, uzsūkšanos. Tādēļ, 

lietojot TIENS hitozānu jālieto arī kalciju, Fizzy, Vision un Cinku no TIENS, vēlams 2 

stundas pirms vai 2 stundas pēc hitozāna lietošanas.

Lūdzu, ņemt vērā, ka hitozānu ieteicams lietot arī 2 stundas pirms vai pēc 

ārstēšanas vai medikamentu lietošanas, jo tas var samazināt to uzsūkšanos.

11. Kam nevajadzētu lietot TIENS hitozānu? Vai vēžveidīgie, no kuriem iegūst 

hitozānu izraisa alerģija? 

Alerģijas pret jūras veltēm izraisa vēžveidīgo olbaltumvielas un tauki.

TIENS hitozāns ir iegūts unikālā un drošā dezacetilēšanas procesa rezultātā, kas 

atdala vēžveidīgo proteīnus, taukus un citus alergēnus, padarot galaproduktu tīru no 

šādiem piemaisījumiem.

Tomēr cilvēki, kuriem ir alerģija pret jūras veltēm, bet tomēr

vēlas lietot TIENS hitozānu, nepieciešams veikt papildu piesardzības pasākumus un 

nekavējoties jāpārtrauc to lietošana alerģisku reakciju gadījumā.

TIENS hitozāns nav ieteicams bērniem līdz 12 gadu vecumam.



BŪSIM VESELI AR TIENS!


