
  



• Rammi hf –  72,86% 
 

• SVN 14,13% 
 

• Samherji hf – 7.76% 
 
 
 
 
 
    
 

HLUTHAFAR 



Rækjuskell 

Kítín 

Kítósan 

Fæðubótaefni 

Sárameðhöndlun 

Snyrtivörur 

Bætiefni /aukefni  
í matvæli 

Kítósan 
fásykrur 

Glúkós-
amín 

Kalk Fæðubóta
efni 

Prótein 

Bragðefni 

Próteinþykkni/ 
aminósýrur 

Fiskeldisfóður 

Astaxanthin 

Fæðubóta
efni 

Litarefni 

Markaðs-
áherslur 
PRIMEX 



Sem náttúrulegt trefjaefni hefur  
hefur kítósan margþætta eiginleika 

 
 

• Fæðubótarefni – (trefjar- þyngdartap – kólesteról lækkandi) 
• Lífvísindi – (sára meðhöndlun-bakteríu hamlandi) 
• Snyrtivörur – (rakagefandi - hárvörur- húðvörur) 
• Matvæli – (geymsluþol, grænmeti-ávextir-fiskur) 
• Drykkir – (hreinsandi - vín, bjór, vatn, ávaxtasafar) 
• Landbúnaður – (fóður, húðun á sáðvörur og áburð) 

 



 
 

VÖRUMERKI 



 
LipoSan Ultra® er náttúrulegt fæðubótarefni fyrir þyngarstjórnun.  
 
Í meltingarveginum bindur LipoSan Ultra® fitu sem neitt er og hindrar 
upptöku hennar.  
 
LipoSan Ultra® er sérstök og einkaleyfisvarin formúla fyrir fæðubótar 
trefjaefni sem sýnt hefur verið fram á klínískum rannsóknum að geta 
stuðlað að umtalsverðri lækkun líkamsþyngdar. 



 
 
 
 
 
 
 

Ný Tækni – Örhúðað 
LipoSan og þar með eina 
kítosanvaran sem hægt 

er að nota í drykki og 
sem íblöndunarefni í 

matvæli 
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Ný tækifæri – Offita gæludýra 

 

8 



Neytendavörur  

 



HemCon Bandage In Use 

Head Injury (OIF) Gun Shot Wound 

Bandarískir hermenn í Írak og víðar 
bera allir á sér plástur af þessari gerð 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fagsýningar 
 

Vitafoods Europe 
Hi (Health Ingredients) - Eu 

SupplySide West - US 
Expo West - US 

 

 



Kynning í Japanska sendiráðinu í 
Tokyo 2013 



Auglýsingar í fagtímaritum 



Aukið geymsluþol ferskra sjávarafurða 
• Þróaðar hafa verið kítósan lausnir til að lengja 

geymsluþol ferskra sjávarafurða með kítósan sem hefur 
örverudrepandi áhrif 
 

• Með úðun eða dýfingu í kítósanlausn sest virka efnið á 
yfirborðiðið og ver vöruna og hægir á örveruvexti á roði 
fiskins 
 

• Ávinningurinn er aukið geymsluþol, bætt gæði og öryggi. 
Þessi nýjung mun leiða til aukins verðmætis sjávarafurða 
og jafnframt nýtast öðrum matvælum 



Takk fyrir 
 
 

Virðisauki - úr náttúrunni 
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