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PREMIUM uztura produkti ražoti Vācijā.
Nav konservantu, tikai dabīgas sastāvdaļas. 100% dabīgs!
Mūsu ekskluzīvā uzturvielu transportēšanas koncepcija NTC® atbalsta optimālu uzturvielu
uzņemšanu un augstu biopieejamību šūnu līmenī. Uzturvielu transporta koncepcija sevī ietver
vairākus faktorus:

Lietošanu šķidrā veidā;
Uzturvielu kombinācijas un to kombināciju grupās;
Integrētus ajūrvēdas augu ekstraktus;
Transfēra katalizatorus un tehnoloģijas.

Gan produkta sastāvdaļas, gan produkti tiek ražoti saskaņā ar augstāko GMP® kvalitātes standartu. 
Mūsu produktu kvalitāti regulāri un neatkarīgi pārbauda ELAB Analytic GmbH. 
Antidopinga kontrole. Regulāra brīvprātīga kvalitātes kontrole un neatkarīga izpēte Ķelnes
Augstākajā sporta skolā (dopinga analīžu laboratorija). Vairāk informācijas vietnē
www.koelnerliste.com. Antidopinga sertifikāts piešķirts pilnīgi visiem FitLine produktiem.
Mūsu kosmētika testēta neatkarīgā institūtā Dermatest® GmbH. Pētniecības institūts izsniedzis savu
sertifikātu, ka produkti ir klīniski testēti un saņēmuši visaugstāko novērtējumu "Excellent 5
zvaigznes".
Ražošanas atbilst ISO standartiem, kas garantē tīrību, drošību un bezkompromisa kvalitātes līmeni.
Mūsu produktus izstrādā starptautiska zinātnieku padome kopā ar Luksemburgas Zinātnes un
Tehnoloģiju Institūtu (LIST) un Austrijas Zinātnes Universitāti.
MicroSolve® – micelizācijas process nodrošina ideālu ūdenī un taukos šķīstošo aktīvo vielu
savstarpējo sadarbību.
CD - Kompleks – nodrošina 40 reizes lielāku un efektīvāku kurkumīna uzsūkšanos.
Augstā bio pieejamība un paātrinātā asimilācija ir zinātniski pierādīta.
Lielākā daļa produktu nesatur glutēnu, laktozi.  
Lielākā daļa produktu piemēroti arī veģetāriešiem, vegāniem.
Netiek pievienots cukurs. Kā saldinātājs produktos tiek izmantota stēvija.
Visi produkti ir ļoti garšīgi!
FitLine produktus aizsargā vairāk kā 70 patenti.
Visiem FitLine produktiem ir zems glikēmiskais indekss.
Ekskluzīvi tikai PM-International.

Mēs atbalstām aktīvu un veselīgu dzīvesveidu ar holistisku pieeju.
Vislabākie Rezultāti. Visaugstākā Kvalitāte. Maksimālā Drošība.

FitLine Optimālais Komplekts 

Vai vēlaties katru dienu līdz sirmam vecumam būt veselīgs un enerģisksi? Lai jūsu ķermenis to varētu
paveikt, tam ir vajadzīgas noteiktas uzturvielas. Mūsu FitLine Optimālais Komplekts piedāvā optimālu
pamat uzturvielu piegādi.
Papildiniet savu ierasto uzturu ar FitLine PowerCocktail no rīta un FitLine Restorate vakarā. Produktus ir
ļoti viegli pagatavot, tie ir garšīgi un to lietošana jau dažu dienu laikā kļūs jau par vērtīgu ieradumu.
FitLine optimālais komplekts nodrošina gan ierastās pārtikas labāku sadalīšanu gremošanas traktā, gan
arī daudz efektīvāku citu FitLine produktu iedarbību šūnu līmenī.

http://www.koelnerliste.com/
https://www.dermatest.de/en/
https://www.list.lu/


Palīdz samazināt grumbiņas un smalkās līnijas;
Atbalsta ādas tvirtumu un elastību;
Attīra poras;
Veicina vienmērīgu ādas toni;
Veicina vienmērīgu ādas struktūru;
Uzlabo ādas mitruma daudzumu;
Mirdzošai sejas ādai;
Antibakteriāla, attīroša, pret iekaisuma iedarbība;
Uzlabo asinsriti un limfas aizplūšanu.

FitLine 4ever
Spēcīga anti age kompleksa formula 8 novecošanās pazīmēm! Bagātīgs dabīgu sastāvdaļu 24 stundu
sejas krēms ar 3:1 iedarbību. Tas vienlaicīgi ir gan dienas krēms, gan nakts krēms, gan krēms acu zonai. 
Dienu pēc dienas jūsu āda iegūst elastīgumu un labsajūtu, sejas kontūras paliek skaidrākas, sejas ovāls
atgūst jaunības tvirtumu. 

Optimizēta pilnības formula ar pretpiesārņojuma filtru - spēcīgs aizsargs jūsu ādai!
Pateicoties aktīvo vielu sinerģijai un NTC® vielu transporta tehnoloģijai, aktīvās vielas tiek nogādātas
šūnu līmenī ar augustu biopieejamību. 

Piemērots jebkuram ādas tipam, vecumam virs 35 gadiem.

Dermatest® GmbH - Pētniecības institūts izsniedzis savu sertifikātu, ka produkts ir klīniski testēts un
saņēmis visaugstāko novērtējumu "Excellent 5 zvaigznes".

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS:

KOENZĪMS Q10 uzlabo enerģijas ražošanu šūnās, samazina grumbu dziļumu.

HIALUROSNKĀBE - spēcīgi mitrinoša sastāvdaļa, spēcīga ādas reģenerācija.

ANANĀSU AUGĻA EKSTRAKTS - tonizē. Kā arī ir maiga pīlinga un balinoša iedarbība.

POMELO SĒKLU EKSTRAKTS - antioksidanta iedarbība. Aizsargā ādu no brīvo radukāļu kaitīgās ietekmes.

SILĪCIJS- uzlabo ādas elastību, āda kļūst starojoša.

JOJOBAS EĻĻA - atjauno ādas hidrolipīdu apvalku.

KOKOSRIEKSTU EKSTRAKTS - dabīga pretmikrobu iedarbība.
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KURKUMA EKSTRAKTS - uzlabo sejas ādas struktūru, darbojas kā antioksidants.

ROŽU EKSTRAKTS - atjauno ādas veselīgu tonusu, atsvaidzina, piešķir mirdzumu, palīdz izgaismot tumšos
lokus zem acīm.

AVEŅU AUGĻU EKSTRAKTS - līdzeklis pret kuperozi, pretiekaisuma iedarbība, izlīdzina apsārtumu,
nomierina ādu.

VANIĻAS EKSTRAKTS - balina ādu un apkaro pigmentāciju. Mazina kairinājumu, nomierina, mitrina un
mīkstina ādu.

MIEŽU EKSTRAKTS - tonizē, vitalizē.

KVIEŠU ASNU EKSTRAKTS - palēnina novecošanās procesu, stiprina kapilārus.

CITRONU MIZAS EKSTRAKTS - balinoša, anti-pigmenta iedarbība

MELONES EKSTRAKTS (cantaloupe) - spēcīgi mitrinoša iedarbība.

APRIKOŽU AUGĻU EKSTRAKTS - padara ādu samtainu un maigu, atjauno veselīgu izskatu un mirdzumu.

ĀBOLU EKSTRAKTS - pateicoties balto augļu skābju kompleksa klātbūtnei, āda tiek viegli balināta. Āda
iegūst vienmērīgu un izlīdzinātu ādas toni.

SANDALKOKA MIZAS EKSTRAKTS - ir izteikts nomierinošs un mīkstinošs efekts. Spēcīgi mitrina un dziedē
pat saplaisājušu ādu. Lielisks atbalsts acs zonai.

REDĪSU EKSTRAKTS (leukonostoks) - pretiekaisuma iedarbība.

VITAMĪNS E - aizsargā pret ultravioleto starojumu un brīvo radikāļu iedarbību.

SAULESPUĶU SĒKLU EĻĻA - aktivizē dzīvībai svarīgus procesus šūnu līmenī, aizsargā.

URĪNVIELA - uzlabo kosmētikas īpašības, mitrina, dziedē, uzlabo uzsūkšanos, aizsargā.

ALANTOĪNS (comfrey) ir daudzfunkcionāls komponents, kas stimulē mirušo šūnu atjaunošanos un ādas
slāņošanos, samazina un sašaurina poras.

PALMU SKĀBE - aizsargā ādu, atjauno hidrolipīdu apvalku uz ādas.

LECITĪNS - palīdz atjaunot ādas barjerfunkcijas un novērš mitruma iztvaikošanu.
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ORIZANOLS ir spēcīgs antioksidants. Cīnās ar brīvo radikāļu kaitīgo ietekmi.

ERGOTIONEĪNS ir aminoskābe ar ļoti spēcīgu plaša darbības spektra antioksidantu aktivitāti, membrānas
aizsardzību.

3 SOĻI MŪSU ĀDAS VESELĪBAI UN JAUNĪBAI
1. Attīram sejas ādu ar FitLine Cleansing Lotion & un atjaunojam ādas pH līdzsvaru ar FitLine Tonic.
2. Ādai sniedzam tonizējošo ādas enerģijas serumu Activize Serum.
3. Kā nobeiguma solis ir anti-age sejas krēms ar unikālu formulu FitLine 4ever.

FitLine 4ever ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar starptautisko ekspertu
komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine 4ever garantē vislabāko vielu uzsūkšanos ar augstu bio pieejamību šūnu līmenī, pateicoties
unikālai NTC® vielu transportēšanas tehnoloģijai bioloģiskā pieejamība ir vidēji 5–10 reizes labāka.
FitLine Optimālais Komplekts nodrošina katru dienu ar būtiski svarīgiem vitamīniem, minerālvielām un
citām uzturvielām. Pateicoties šādam kompleksam jebkurš FitLine produkts sniedz vēl lielāku
efektivitāti. 
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https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALiCzsbO4xwB_Ab79HRdLt_I6Jn7M_huNg:1665504075882&q=ERGOTIONE%C4%AANS&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi_j8KWxtj6AhUbDRAIHYkmD0YQkeECKAB6BAgbEAE
https://shopfitline.mozello.lv/fitline-produkti/cleansing-lotiona/
https://shopfitline.mozello.lv/fitline-produkti/tonic/
https://shopfitline.mozello.lv/fitline-produkti/4ever/

