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OLIGOMERY CHITOZANU W POŁĄCZENIU Z WIRUSEM 
OTACZAJĄ GO, BLOKUJĄ ROZWÓJ I NAMNAŻANIE 
W ORGANIZMIE.
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Płynne biopolimery chitozanu wykazują bardzo korzystne działanie na cały organizm Chitozan 
jest unikalnym polisacharydem, nazywanym przez specjalistów szóstym, po białkach, 
tłuszczach, minerałach oraz witaminach, składnikiem niezbędnym do życia. Skutecznie 
odkwasza i oczyszcza organizm, pobudza mechanizmy obronne, reguluje poziom cholesterolu, 
korzystnie wpływa na sylwetkę. Stosowanie chitozanu pozwala zabezpieczyć nasz organizm 
przed wieloma schorzeniami.

W skład naszych preparatów wchodzą oligomery chitozanu uzyskiwane w procesie OCHG,  
które charakteryzują się unikalną zdolnością do bezpośredniego tworzenia błon polimerowych  
z zawiesiny, dobrą mieszalnością z innymi biopolimerami oraz wysoką zawartością  
wskaźnika wtórnego pęcznienia. Pod wpływem enzymów trawiennych część oligomerów  
chitozanu jest wchłaniana przez układ krwionośny, pozostała niestrawiona część 
wiąże wodę i działa w układzie pokarmowym jak absorbent. Witamina C wzmacnia 
układ odpornościowy oraz sprzyja oczyszczaniu organizmu i neutralizacji wolnych rodników,  
a glukozamina wykazuje korzystne działanie na układ ruchu.
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CHITOZIN FIT C C
odporność i detoksykacja

Preparat zawiera w swoim składzie płynne biopolimery chitozanu oraz witaminę C,  
przez co charakteryzuje się wysoką przyswajalnością dla organizmu. Wspomaga układ 
odpornościowy oraz sprzyja oczyszczaniu organizmu z wolnych rodników.

WŁAŚCIWOŚCI:
• działa antywirusowo, antybakteryjnie i antygrzybiczo,
• reguluje poziom cholesterolu we krwi,
• wpływa korzystnie na układ odpornościowy,
• usprawnia procesy przemiany materii,
• usuwa toksyny z organizmu.

Zalecany w profilaktyce chorób: 
• serca i naczyń, w tym zawału i nadciśnienia,
• otłuszczenie i inne rodzaje zaburzeń 

w gospodarce lipidami,
• onkologicznych, także w przypadku  

przerzutów i zatruć,
• cukrzycy,
• wątroby.

CHITO-GLUKO FIT G  
stawy i kości

Preparat zachowuje wszystkie cechy CHITOZINU FIT C, a dodatkowo wzbogacony  
o glukozaminę korzystnie wpływa na stymulację syntezy kolagenu, który stanowi  
z kolei podstawowy składnik budulcowy chrząstek, więzadeł i ścięgien. Ponadto pobudza 
wydzielanie kwasu hialuronowego, głównego składnika mazi stawowej, poprawiając jej  
lepkość. Preparat stosowany systematycznie poprawia mobilność stawów i kondycję  
chrząstek.

WŁAŚCIWOŚCI:
• wykazuje działanie przeciwzapalne,
• stymuluje syntezę kolagenu,
• zabezpiecza tkanki przed włóknieniem,
• wzmacnia i poprawia mobilność stawów,
• wspomaga odbudowę chrząstki po urazach.


