
ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Хранителна добавка
ТИТАН коластра

90 гр. прахообразен продукт в една пластмасова опаковка 

ИМУННАТА
СИСТЕМА

БОРБАТА С
ВИРУСИТЕ

СТАВИТЕ И 
КОСТИТЕ

СТОМАШНО-
ЧРЕВНИ ПРОБЛЕМИ

СЪРДЕЧНАТА 
ДЕЙНОСТ

ПОДПОМАГА

ЦЕНА
36 лв.



90 гр. ТИТАН коластра съдържа:
Коластра – 27 гр.
Белтък – 63 гр. 

1. Какво е ТИТАН коластра
 ТИТАН коластра е хранителна добавка от натурални продукти и се счита за дар от природата.
Коластрата е взета от крава в първите 3 дни след отелването ú. Тя е първият източник на хранителни вещества преди млякото. В 
коластрата се съдържат 37 естествени имуностимулатори и 8 фактори на растежа, съдържащи още пет имуноглобулини. Те 
са големи протеинови молекули съставляващи над 40% от протеините в кръвния серум, които присъстват при всички млекопи-
таещи, включително и при хората. Всички те започват със съкращението ig и се различават по между си посредством главни 
букви: А, D, E, G и M. Всеки има своя собствена уникална аминокиселинна структура и изпълнява специфични функции в тялото. 
Те се появяват поотделно или заедно в различни комбинации. По този начин организмът сам създава защита.
 Белтъкът от животински произход са нискомолекулните протеини  и колагено – пептиден хидролизат, които   осигуряват  
бърза и лесна резорбция. След резорбцията им те  са лесно разградими и могат да подпомогнат организма на тялото при 
различни състояния.;
2. Ползи от приемането:
 - подпомага и допринася за нормалното функциониране на имунната система; 
 - подпомага и поддържа еластичността на всички кръвоносни съдове и тяхното почистване;
 - подпомага и укрепва дейността на сърдечния мускул;
 - въздейства положително при проблеми със стомашно – чревния тракт;
 - много добро въздействие при белодробни проблеми и затруднено дишане;
 - успешно подпомага възстановяване на организма след оперативни интервенции;
 - оказва положителен ефект при хронична умора, отпадналост, слабост, намалена работоспособност, липса на енер-
гия и тонус;
 Той подпомага укрепване на бариерите пред микробите, а именно: лигавиците на носоглътката, дихателната, храно-
смилателната и отделителната система, така тази бариера ни предпазва много по-вече от микробите и вирусите.
В продукта се съдържат само натурални продукти без химическо обработване – коластра от проверени крави и белтък от жи-
вотински произход – животни свободно отгледани.
3. Кога и как се приема ТИТАН коластра
 ТИТАН  коластра се приема 1 път дневно по 1 супена лъжица от 4,5гр. При необходимост препоръчителната доза може 
да се удвои. 

4. Кой не трябва да приема ТИТАН коластра?
 Коластрата съдържа МЛЯКО като алерген според Регламент (ЕС) №1169/2011 за предоставянето на информация за 
храните на потребителите.
 Коластрата от крави не е подходяща за хора страдащи от алергии към млечен белтък. 
 Не съдържа ГМО.  
5. Какви са страничните ефекти на ТИТАН коластра?
 До сега не са известни странични ефекти на препарата и противопоказания за неговото приемане. Поносимостта е 
много добра, което позволява безопасен прием за продължителен период от време. 
6. Съхранение 
 Съхранявайте  ТИТАН коластра при стайна температура и проветриви места, недостъпни за деца.
 Съхранявайте ТИТАН коластра в оригиналната опаковка.
 Не използвайте препарата след изтичане на годността му или ако целостта на опаковката е нарушена.

90 гр. прахообразен продукт в една пластмасова опаковка 



Хранителна добавка
ТИТАН колаген актив

ПОДПОМАГА

ЦЕНА
24 лв.

МУСКУЛИТЕ КОСТИТЕ СУХОЖИЛИЯТА СТАВИТЕ ТРАВМИТЕ

100 гр. прахообразен продукт в една пластмасова опаковка  



100 гр. ТИТАН колаген актив съдържат:
Хидролизирани телешки колагенови пептиди - 76 гр.
Нискомолекулни протеини от животински произход - 24 гр.

1. Какво е ТИТАН колаген актив
 ТИТАН колаген актив е биоактивен продукт, който съдържа нискомолекулни протеини и хидролизирани колагенови пеп-
тиди от животински произход. Съдържанието на колагено - пептидния хидролизат и нискомолекулните протеини осигуряват бър-
зата им и лесна резорбция в гастроинтестиналния тракт. След резорбцията им те са лесно разградими и могат да подпомогнат 
организма при различни състояния. Този продукт съдържа заменими и незаменими аминокиселини. Съдържанието на неземе-
ними аминокиселини може да повлияе способността на организма да поддържа сухожилия, кости, кожа, кръвоносни съдове и 
да предпазят от възрастова промяна на хрущяла и загуба на колаген при възрастни. Аминокиселините пролин, глицин, лизин са 
незаменими при изграждането на съединителната тъкан и поддържат нормалните функции на клетката. Съдържащия се кола-
ген е много важен за нивото на азот и може да предотврати възрастовата промяна на хрущяла, да подпомогне на хрущялната 
тъкан и костната плътност.
 ТИТАН колаген актив е подходящ за приемане след оперативна намеса, за да подпомогне благоприятно организма.
 ТИТАН колаген актив може да подпомогне организма в изграждането на нови здрави функционални тъкани с нормална 
структура, включително след тежко физическо натоварване например при спортисти.
 Колагена и нискомолекулните протеини са съществен елемент за нашето здраве. Те съставляват около 40 % от белтъ-
чините в човешкото тяло. Намират се в костите, кръвоносните съдове, храносмилателния тракт, сърцето, роговицата, жлъчния 
мехур, бъбреците, пикочния мехур, гладките мускулни тъкани и хрущялите. Колагенът и протеините участват в поддържането на 
стабилни връзки, които свързват мускулите и ставите .
 С напредване на възрастта се изчерпват колагеновите и протеинови нива, кожата изтънява и набръчква. Още в ранна 
възраст, между 20 - 29 години, тялото губи до 1% колаген годишно. Хидролизираният колаген и нискомолекулните протеини игра-
ят главна роля за поддържането на здрави и добре изглеждащи нокти и коса както и здрави стави. Съдържанието на колаген е 
много важно ,за да предотврати възрастовата промяна на хрущяла ,да подпомогне хрущялната тъкан и костната плътност. 
2. Ползи от приемането:
- Спомага за добрата функция на стомашно - чревният тракт;
- Подпомага за по- добрата еластичност на стави и мускули;
- Подпомага при укрепването и плътността на костите;
- Спомага за бързо въстановяване на организма след травми 
- Спомага за функционирането на всички тъкани за здрава структура
3. Кога и как се приема ТИТАН колаген актив
 ТИТАН колаген актив се приема един път дневно 30 минути преди хранене, по две супени лъжици - 8 гр. За постигането на 
положително въздействие, препоръчваме приемането на продукта най-малко три месеца. При положително повлияване, може 
да се продължи приемането на профилактични поддържащи дози по една супена лъжичка - 4 гр. дневно.
 ТИТАН колаген актив не е лекарствен продукт и не отменя предписаните Ви лекарства.
 Препоръчителна дневна доза: 8 гр.
4. Кой не трябва да приема ТИТАН колаген актив?
 Не приемайте продукта ако някога сте получавали алергична реакция към някоя от съставките.
5. Какви са страничните ефекти на ТИТАН колаген актив
 До сега не са известни странични ефекти на препарата и противопоказания за неговото приемане. Поносимостта е 
много добра, което позволява безопасен прием за продължителен период от време.
Продуктът не съдържа консерванти.
6. Съхранение
 Съхранявайте ТИТАН колаген актив при стайна температура и проветриви места, недостъпни за деца.
 Съхранявайте ТИТАН колаген актив в оригиналната опаковка.
 Не използвайте препарата след изтичане на годността му или ако целостта на опаковката е нарушена.

100 гр. прахообразен продукт в една пластмасова опаковка  



Хранителна добавка
ТИТАН комплекс

ПОДПОМАГА

ЦЕНА
32 лв.

СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА
 СИСТЕМА

ОПОРНО ДВИГАТЕЛНИЯ
АПАРАТ

СТОМАШНО-ЧРЕВНИЯ
ТРАКТ

80 гр. прахообразен продукт в една пластмасова опаковка  



80 гр. ТИТАН комплекс съдържат:
Нискомолекулни протеини и колагенови пептиди - 73 гр.
Омега 3 - 5,7 гр.
Ко ензим Q 10 - 1,3 гр.

1. Какво представлява ТИТАН Комплекс?
 Титан Комплекс е продукт, който съдържа ниско – молекулни протеини и колагенови пептиди от животински про-
изход, омега 3 мастни киселини и коензим Q10. Продукта осигурява лесна резорбция в гастро – интестиналния тракт на 
аминокиселини. От своя страна, амино-киселините заменими и незаменими са самостоятелни, не са във верига и лесно 
преминават през мембраната на тънките черва и влизат в кръвния поток. Разделяйки се по групи, те могат да изграждат 
съответната здрава функционална тъкан, необходима за отделните органи. 
 Основната функция на Титан Комплекс е да премахва частично или напълно фиброзна тъкан и на нейно място да 
изгради нова, здрава, функционална тъкан с нормална структура. Титан Комплекс, премахвайки увредената фиброзна 
тъкан, засилва имунната система, премахва умората и спомага за приток на енергия. 
2. Ползи от приема на ТИТАН Комплекс?
• Подпомага и стабилизира дейността на сърдечно съдовата система
• Подпомага на опорно-двигателния апарат
• Подпомага дейността на мозъка
• Подпомага стомашно-чревния тракт
• Подпомага укрепването на организма при хронични заболявания
• Титан Комплекс е препоръчителен при жени, които имат поли - кистозни яйчници и сраствания, нередовен месечен 

цикъл. 
• Титан Комплекс дава положителни резултати при редица автоимунни заболявания.
• Титан Комплекс има широко приложения в областта на дерматологията. Подхранва кожата, придавайки и еластичност 

и свеж вид. Продуктът редуцира мастните натрупвания във всички проблемни зони. 
• Продуктът подпомага зрението, слуха, зъбите, венците, косата и ноктите. 
3. Кога и как се приема ТИТАН Комплекс.
 За постигането на положително въздействие върху организма, продукта следва да се приема от около 3 месеца.  
 При положително повлияване, приемът може да се продължи в по-малки поддържащи дози. В случаи на по-изтощен 
организъм, приемът може да продължи до 5 - 6 месеца. 
 Титан Комплекс не е лекарствен продукт и не отменя предписаните Ви медикаменти. За приемът му не е нужна 
консултация с лекар. 
 Препоръчителната дневна доза е 7 гр. По една супена лъжица (3.5 гр.) сутрин и вечер, около час преди хранене. В 
отделни случаи дозата може да се удвои. 
 Начин на прием: 
Продуктът може да се смеси с кисело мляко, фреш, сок, бульон, вода или друга любима напитка. Да не се превишава 
максималния дневен прием от 14 грама. 
 Профилактична дневна доза – една супена лъжица (3.5 гр.) веднъж дневно,  около час преди хранене. 
Схемата на прием, може да се повтаря до постигане на желания ефект. 
Титан Комплекс е хранителна добавка и не замества разнообразното хранене. 
4. Кой не трябва да приема ТИТАН Комплекс?
 Не приемайте продукта ако някога сте получавали алергична реакция към някоя от съставките.
5. Какви са страничните ефекти на ТИТАН Комплекс
 До сега не са известни странични ефекти на препарата и противопоказания за неговото приемане. Поносимостта е 
много добра, което позволява безопасен прием за продължителен период от време.
Продуктът не съдържа консерванти.
6. Съхранение
 Съхранявайте ТИТАН Комплекс при стайна температура и проветриви места, недостъпни за деца.
 Съхранявайте ТИТАН Комплекс в оригиналната опаковка.
 Не използвайте препарата след изтичане на годността му или ако целостта на опаковката е нарушена.

80 гр. прахообразен продукт в една пластмасова опаковка  



Хранителна добавка
ТИТАН колаген телешки

ПОДПОМАГА

ЦЕНА
26 лв.

КОЖАТА КОСИТЕ НОКТИТЕ СТАВИТЕ КОСТИТЕ СУХОЖИЛИЯТА

130 гр. прахообразен продукт в една пластмасова опаковка  



130 гр. ТИТАН колаген съдържат:
Хидролизирани колагенови пептиди от животински произход – 130 гр. 

1. Какво е ТИТАН колаген 
 ТИТАН колаген е биоактивен продукт, който съдържа 100% нискомолекулни хидролизирани пептиди от животински 
произход.
 Съдържанието  на колагено - пептидния хидролизат  осигуряват  бързата им  и лесна резорбция в гастроинтести-
налния тракт. След резорбцията им те  са лесно разградими и могат да подпомогнат организма на тялото при различ-
ни състояния. Този продукт съдържа заменими и незаменими аминокиселини. Съдържанието на неземеними може да 
повлияе способността на организма за регенерация и поддържане на сухожилия, кости, кожа, кръвоносни съдове и да 
предпазят от възрастова промяна  на хрущяла и загуба на колаген при възрастни. Аминокиселините пролин, глицин, лизин 
са незаменими при изграждането на съединителната тъкан и поддържат нормалните функции на клетката. Съдържащия 
се колаген е много важен за  нивото на азот и може да предотврати възрастовата промяна на хрущяла, да  подпомогне  
на хрущялната тъкан и костната плътност.
 Хидролизат – колагена е съществен елемент за нашето здраве. Той съставлява около 30 % от белтъчините в човеш-
кото тяло и е разпространен на всякъде в тялото. Намира се в костите, кръвоносните съдове, храносмилателния тракт, 
сърцето, роговицата, злъчния мехур, бъбреците, пикочния мехур, гладките мускулни тъкани и хрущялите. Когато имаме 
достатъчно колаген в тялото, тогава сме стабилно свързани. Колагенът е замесен в поддържането на стабилни тендони – 
тъкани, които свързват мускулите и костите, също така здрави лигаменти – вид съединителна тъкан, която свързва костите, 
заедно и във връзка с това придържа ставите заедно. 
 Много хора се опитват да подобрят своята кожа с мехлеми и други препарати отвън, но колагеновия препарат про-
меня кожата отвътре – навън. Хидролизат – колагенът играе главна роля за поддържането на здрави и добре изглеждащи 
нокти и коса. С напредване на възрастта се изчерпват колагеновите нива, кожата се изтънява и набръчква.- Косата губи 
жизненост и ставите започват да пукат. Още в ранна възраст, между 20 – 29 години, тялото губи до 1% колаген годишно. 
Имайки предвид всички тези странични ефекти, приемането на колаген е жизненонеобходим за да подпомогне на здрави 
тендони, лигаменти, стави и кожа. 
2. Ползи от приемането: 
 - Спомага за укрепване на плътността на костите;
 - Спомага за по- добрата еластичност на стави и мускули; 
 - Спомага за по- стегната кожа и  здрави нокти;
 - Подпомага заздравяването на косата;
 - Приемането на ТИТАН колаген е подходящ за прием след оперативна намеса, за да подпомогне благоприятно 
на организма. ТИТАН колаген може  да подпомогне  организма в изграждането на нови здрави функционални тъкани с 
нормална структура. 
 - Приемането на Титан колаген може да подпомогне организма след тежко  физическо натоварване, например 
при спортисти.
3. Кога и как се приема ТИТАН колаген
 ТИТАН колаген се приема един път дневно, по 1 ½ супена лъжица – 8 гр. За постигането на положително въздействие, 
препоръчваме приемането на продукта най-малко три месеца. При положително повлияване, може да се продължи при-
емането на профилактични поддържащи дози по ¾ супена лъжица – 4 гр. дневно.
 ТИТАН колаген не е лекарствен продукт и не отменя предписаните Ви лекарства. 
 Препоръчителна дневна доза: 8 гр.  
4. Кой не трябва да приема ТИТАН колаген?
 Не приемайте продукта ако някога сте  получавали алергична реакция към някоя от съставките.
5. Какви са страничните ефекти на ТИТАН колаген
  До сега не са известни странични ефекти на препарата и противопоказания за неговото приемане. Поносимостта 
е много добра, което позволява безопасен прием за продължителен период от време. 
 Продуктът не съдържа консерванти.
6. Съхранение 
 Съхранявайте  ТИТАН колаген при стайна температура  на места, недостъпни за деца.
 Съхранявайте ТИТАН колаген  в оригиналната опаковка.
 Не използвайте препарата след изтичане на годността му или ако целостта на опаковката е нарушена.

130 гр. прахообразен продукт в една пластмасова опаковка  



Хранителна добавка
ТИТАН колаген телешки II

ПОДПОМАГА

ЦЕНА
28 лв.

КОЖАТА КОСИТЕ НОКТИТЕ СТАВИТЕ КОСТИТЕ СУХОЖИЛИЯТА

170 гр. прахообразен продукт в една пластмасова опаковка  



 
170 гр ТИТАН колаген съдържа:
Хидролизирани колагенови пептиди от животински произход – 170 гр. 

1. Какво е ТИТАН колаген 
 ТИТАН колаген е биоактивен продукт, който съдържа 100% нискомолекулни хидролизирани пептиди от животински 
произход.
 Съдържанието  на колагено - пептидния хидролизат  осигуряват  бързата им  и лесна резорбция в гастроинтести-
налния тракт. След резорбцията им те  са лесно разградими и могат да подпомогнат организма на тялото при различ-
ни състояния. Този продукт съдържа заменими и незаменими аминокиселини. Съдържанието на неземеними може да 
повлияе способността на организма за регенерация и поддържане на сухожилия, кости, кожа, кръвоносни съдове и да 
предпазят от възрастова промяна  на хрущяла и загуба на колаген при възрастни. Аминокиселините пролин, глицин, лизин 
са незаменими при изграждането на съединителната тъкан и поддържат нормалните функции на клетката. Съдържащия 
се колаген е много важен за  нивото на азот и може да предотврати възрастовата промяна на хрущяла, да  подпомогне  
на хрущялната тъкан и костната плътност.
 Хидролизат – колагена е съществен елемент за нашето здраве. Той съставлява около 30 % от белтъчините в човеш-
кото тяло и е разпространен на всякъде в тялото. Намира се в костите, кръвоносните съдове, храносмилателния тракт, 
сърцето, роговицата, жлъчния мехур, бъбреците, пикочния мехур, гладките мускулни тъкани и хрущялите. Когато имаме 
достатъчно колаген в тялото, тогава сме стабилно свързани. Колагенът е замесен в поддържането на стабилни тендони – 
тъкани, които свързват мускулите и костите, също така здрави лигаменти – вид съединителна тъкан, която свързва костите, 
заедно и във връзка с това придържа ставите заедно. 
 Много хора се опитват да подобрят своята кожа с мехлеми и други препарати отвън, но колагеновия препарат про-
меня кожата отвътре – навън. Хидролизат – колагенът играе главна роля за поддържането на здрави и добре изглеждащи 
нокти и коса. С напредване на възрастта се изчерпват колагеновите нива, кожата се изтънява и набръчква.- Косата губи 
жизненост и ставите започват да пукат. Още в ранна възраст, между 20 – 29 години, тялото губи до 1% колаген годишно. 
Имайки предвид всички тези странични ефекти, приемането на колаген е жизнено необходим за да подпомогне на здра-
ви тендони, лигаменти, стави и кожа. 
2. Ползи от приемането: 
 - Спомага за укрепване на плътността на костите;
 - Спомага за по- добрата еластичност на стави и мускули; 
 - Спомага за по- стегната кожа и  здрави нокти;
 - Подпомага заздравяването на косата;
 - Приемането на ТИТАН колаген е подходящ за прием след оперативна намеса, за да подпомогне благоприятно 
на организма. ТИТАН колаген може  да подпомогне  организма в изграждането на нови здрави функционални тъкани с 
нормална структура. 
 - Приемането на Титан колаген може да подпомогне организма след тежко  физическо натоварване, например 
при спортисти.
3. Кога и как се приема ТИТАН колаген
 ТИТАН колаген се приема един път дневно, по една супена лъжица – 10 гр. За постигането на положително въз-
действие, препоръчваме приемането на продукта най-малко три месеца. При положително повлияване, може да се про-
дължи приемането на профилактични поддържащи дози по 1/2 (половин) супена лъжица – 5 гр. дневно.
 ТИТАН колаген не е лекарствен продукт и не отменя предписаните Ви лекарства. 
 Препоръчителна дневна доза: 10 гр.  
4. Кой не трябва да приема ТИТАН колаген?
 Не приемайте продукта ако някога сте  получавали алергична реакция към някоя от съставките.
5. Какви са страничните ефекти на ТИТАН колаген
  До сега не са известни странични ефекти на препарата и противопоказания за неговото приемане. Поносимостта 
е много добра, което позволява безопасен прием за продължителен период от време. 
 Продуктът не съдържа консерванти.
6. Съхранение 
 Съхранявайте  ТИТАН колаген при стайна температура  на места, недостъпни за деца.
 Съхранявайте ТИТАН колаген  в оригиналната опаковка.
 Не използвайте препарата след изтичане на годността му или ако целостта на опаковката е нарушена.

170 гр. прахообразен продукт в една пластмасова опаковка  



Хранителна добавка
ТИТАН концентрат

ПОДПОМАГА

ЦЕНА
42 лв.

КОСТНАТА И
 МУСКУЛНАТА СИСТЕМА

СЪРДЕЧНАТА
ДЕЙНОСТ

РЕГЕНЕРАЦИЯТА НА
СЪЕДИНИТЕЛНИТЕ ТЪКАНИ

ПРИ СТОМАШНИ
ПРОБЛЕМИ  

80 гр. прахообразен продукт в една пластмасова опаковка  



80 g. ТИТАН концентрат съдържа:
Белтък – 80 g. от животински произход
Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете приемането на препарата!
1. Какво е ТИТАН концентрат
 ТИТАН концентрат е концентриран натурален продукт. Той съдържа 99 процента аминокиселини и регенерира тъ-
кани. Всички органи в човешкият организъм са съставени от тъкани( костите от костна тъкан, хрущялите от хрущялна тъкан, 
кожата от кожна тъкан и т.н.). ТИТАН концентрат изгражда нови здрави тъкани, такива каквито човек се е родил, като пре-
махва болните и на тяхно място заменя със здрави. Премахването на болните и заменянето със здрави не винаги става 
на 100 процента, но въпреки всичко продукта се явява  универсален  за бързо реагиране на организма за много видове 
заболявания.
 Не можем да помогнем при онкологичните заболявания, докато при автоимунните имаме подобрение и спира 
прогресирането на заболяването. ТИТАН концентрат е един от най-добрите и предпочитани продукти заради неговото бър-
зо действие и постигане на положителни резултати. Продукта няма аналог. Той изгражда здравето на организма и много 
от лекарствата, които се приемат могат да се намалят, а някои от тях дори и да отпаднат.
2. Ползи от приемането:
• Хранителен продукт без аналог, подпомага всички органи в човешкия организъм като дава възможност да се достигне 

дълголетие в добро здраве
• чувствително подпомага дейността на сърцето при исхемични болести и аритмия
• Подпомага за изграждането на нови тъкани, като подменя болните фиброзни тъкани
3. Кога и как се приема ТИТАН концентрат
 ТИТАН  концентрат се приема 1 път дневно по 1 супена лъжица от 4 гр, 30 минути преди хранене. 

4. Кой не трябва да приема ТИТАН концентрат?
 ТИТАН концентрат не е подходящ за хора страдащи от алергии към животинският продукт. 
 Не съдържа ГМО.  
5. Какви са страничните ефекти на ТИТАН концентрат?
 До сега не са известни странични ефекти на препарата и противопоказания за неговото приемане. Поносимостта 
е много добра, което позволява безопасен прием за продължителен период от време. 
6. Съхранение 
 Съхранявайте  ТИТАН концентрат при стайна температура и проветриви места, недостъпни за деца.
 Съхранявайте ТИТАН концентрат в оригиналната опаковка.
 Не използвайте препарата след изтичане на годността му или ако целостта на опаковката е нарушена.

80 гр. прахообразен продукт в една пластмасова опаковка  



Хранителна добавка
ТИТАН регенеринг

ПОДПОМАГА

ЦЕНА
36 лв.

ХРУЩЯЛНИ
ТЪКАНИ

СЧУПЕНИ
КОСТИ

ПЛЪТНОСТА
НА КОСТИТЕ

РАЗКЪСАНИ 
МИНИСКУСИ

ГРЪБНАЧНИЯ 
СТЪЛБ

СТАВИТЕ

100гр. прахообразен продукт в една пластмасова опаковка



100 гр. ТИТАН- регенеринг съдържат:
Съставки:
100 гр. ТИТАН регенеринг съдържат:
Протеино-колагенов комплекс и хидролизирани колагенови пептиди- 86 g
Глюкозамин сулфат– 7g
Хондроитин - 6g
Хиалуронова к-на -1g
1. Какво е ТИТАН регенеринг 
ТИТАН регенеринг е хранителна добавка от пет продукта. Активна част на продукта са:
- Аминокиселини от животински произход, който са необходими за отстраняване на проблеми в костната система:
- Глюкозамин има противовъзпалителни свойства – той облекчава болките;
- Хондроитин сулфатът подпомага плътността на костите; 
- Хиалуроновата киселина подпомага за възстановяване на хрущялите
2. Ползи от приема ТИТАН регенеринг
- подсилва здравината на целия човешки скелет.
- подпомага дейността и правилното функциониране и възстановяване на ставите и мускулите;
- подпомага възстановяването на хрущялната тъкан, подпомага и повишава плътността на костната тъкан и издържливост-
та на целия гръбначен стълб.
- подпомага при разтягане и разкъсвания на мускулни влакна, минискуси и спомага за тяхното по-бързо и правилно въз-
становяване. 
- подходящ за прием след оперативна намеса; 
- подпомага за по-бързото и правилно зарастване на рани.
3. Кога и как се приема ТИТАН регенеринг
  Препоръчителна дневна доза 10 гр. по 1 супена лъжица 5гр. сутрин и вечер 30 мин. преди хранене;
 Препоръчителната дневна доза при тежки случай може да се удвои;
 Профилактична дневна доза 5 гр. по 1 супена лъжица сутрин.
 Поддържаща дневна доза по 2,5 гр. по 1 чаена лъжица.
 Схемата на прием е от 3 до 6 месеца.
 Приемането на продукта става с кисело мляко, фреш, бульон и др напитки.
4. Кой не трябва да приема ТИТАН регенеринг?
 Не приемайте продукта ако някога сте  получавали алергична реакция към някои от съставките.
5. Какви са страничните ефекти на ТИТАН регенеринг
 До сега не са известни странични ефекти на препарата и противопоказания за неговото приемане. Поносимостта е 
много добра, което позволява безопасен прием за продължителен период от време. 
 Продуктът не съдържа консерванти и ГМО продукти.
6. Съхранение 
 Съхранявайте  ТИТАН регенеринг при стайна температура  на места, недостъпни за деца.
 Съхранявайте ТИТАН регенеринг  в оригиналната опаковка.
 Не използвайте препарата след изтичане на годността му или ако целостта на опаковката е нарушена.



ТИТАН СА УНИКАЛНИ ПРОДУКТИ БЕЗ АНАЛОГ

ТЕ СА НАТУРАЛНИ И СЪВМЕСТИМИ С ВСИЧКИ ЛЕКАРСТВА 

МОЖЕТЕ ДА ДОСТИГНЕТЕ ДЪЛГОЛЕТИЕ В ДОБРО ЗДРАВЕ, ДА 
БЪДЕТЕ ПОЛЕЗЕН ЗА СЕБЕ СИ И ДА ПОМАГАТЕ НА БЛИЗКИТЕ СИ

ИСКАТЕ  ЛИ ДА ЖИВЕЕТЕ ПЪЛНОЦЕННО ПОЛЗВАЙТЕ 
ПРОДУКТИТЕ НА  ТИТАН И ЩЕ СЕ РАДВАТЕ НА ЖИВОТА


