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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/


Aktivizē & vitalizē ādu
Sniedz atbalstu mūsu ādas enerģijas vielmaiņai
Pastiprina ādā mikrocirkulāciju, ko sajūt ar siltuma, aukstuma efektu sejas ādā vai mazu kņudoņu.
Sniedz atbalstu mūsu dabīgiem ādas procesiem

FitLine Activize Serum

Īpaši spēcīgs, mitrinošs un vitalizējošs serums ar unikālu formulu! Šāds serums ir tikai FitLine! Izbaudi
tīru enerģiju, spēku, svaigumu, spēcīgu tonizāciju! Unikālā seruma sastāvā ir guarāna, vitamīns C un B
vitamīnu komplekss. 

Activize enerģija tagad ir no iekšpuses ar FitLine Activize Oxyplus un no ārpuses ar FitLine skin Activize
Serum. 

Kā jebkuršs novecošanās process sākas ar šūnas vielmaiņas palēnināšanos, tāpat arī ādas novecošanās
sākas ar mūsu šūnas enerģijas zudumu. Seruma unikālā un bagātā formula sniedz augstu biopieejamību
mūsu ādas šūnām, pateicoties NTC®  vielu konceptam, īpaši vielu sinerģijai, kurš ekskluzīvi ir visiem
FitLine produktiem.

Tā ir maksimāli drošākā produkta kvalitāte un efektivitāte - to apstiprina Dermatest 5 zvaigžņu zīmogs.
Dermatest® GmbH - Pētniecības institūts izsniedzis savu sertifikātu, ka produkts ir klīniski testēts un
saņēmis visaugstāko novērtējumu "Excellent 5 zvaigznes".

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.
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https://shopfitline.mozello.lv/fitline-produkti/activize-oxyplus/
https://www.dermatest.de/en/
https://shopfitline.mozello.lv/fitline-produkti/cleansing-lotiona/
https://shopfitline.mozello.lv/fitline-produkti/tonic/
https://shopfitline.mozello.lv/fitline-produkti/4ever/


AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS:

SKVALĀNS ir lielisks mitrinātājs. Tas palīdz atjaunot ādas lipīdu barjeru un aizsargā to no dehidratācijas.

PĻAVAS PUTU EĻĻA palīdz līdzsvarot mūsu ādas dabisko sebuma veidošanos, ļaujot ādai būt ne pārāk
sausai vai pārāk taukainai. Notur ādas mitrumu.

PENTILĒNGLIKOLS ir sastāvdaļa, kas dabiski atrodama dažos augos, piemēram, cukurbietēs un
kukurūzas vālītēs. Tas ir mitrinātājs, kas nozīmē, ka tas labi saistās ar ūdeni, padarot to par labu ādas
mitrinātāju un palīdz citām sastāvdaļām labāk iekļūt ādas dziļumā.

NIACINAMĪDS palīdz veidot ādā šūnas vienlaikus aizsargājot tās no vides spriedzes, piemēram, saules
gaismas, piesārņojuma un toksīniem. Ārstē pinnes. Niacinamīds var būt noderīgs smagām pūtītēm, īpaši
iekaisuma formām, lieliski uzlabojot ādas tekstūru.

KSILĪTA GLIKOZĪDS tiek iegūta no augu cukuriem. Kosmētikas produktos viela tiek novērtēta tās
mitrinošo īpašību dēļ. Tas nodrošina ādas šūnām ilgstošu mitrumu un palīdz ādai labāk to saglabāt.

KREATĪNAM ir liela nozīme jaunu ādas šūnu veidošanā. Kreatīns uzlabo ādas šūnu vielmaiņas apriti,
tādējādi palīdzot nepārtraukti papildināt ādu ar jaunām, veselām ādas šūnām. Ādas šūnu apmaiņas
pieaugums palielina ādas elastību un samazina hiperpigmentācijas pazīmes.

PANTENOLS ir vitamīns, kas ādā ir kā lielisks mitrinātājs. Tas piesaista ādai mitrumu un notur tajā ūdeni,
ļaujot ādai ražot mitrumu un hidratāciju no iekšpuses. 

KOFEĪNS ir antioksidants, kas, kā zināms, aizsargā ādu no bojājumiem, ko izraisa brīvie radikāļi —
molekulas, kas noārda jūsu kolagēnu un izraisa smalkas krunciņas, grumbiņas un citādi nokarenu, bālu
ādu. Antioksidantiem ir liela nozīme mūsdienu ādas jaunības procesu stimulēšanai. 

LECITĪNAM ir ādas mīkstinošas īpašības. Tas padara ādu gludu, atjaunojot tās mitrināšanu. 

NĀTRIJA HIALURONĀTS palīdz samazināt grumbiņas, pateicoties tā spēcīgai mitrināšanai. Āda kļūst
elastīgāka un tiek samazināta iespēja ādā veidoties dziļajām grumbām. Ādas kopšanā nātrija hialuronāts
vienmērīgi sadala mitrināšanu visā ādā, barojot gan augšējo, gan apakšējo slāni un bloķējot ūdens
zudumu. Tas piesaista mitrumu - ādas šūnās vienlaicīgi samazina ādas sausumu un lobīšanos.

ASKORBILGLIKOZĪDS ir viena no galvenajām pret novecošanās sastāvdaļām, kas palīdz gan izgaismot,
gan izbalināt tumšos plankumus, savukārt peptīdi samazina smalko līniju un grumbu dziļumu. 

GUARANA EKSTRAKTS ir lielisks dabisks ādas vielmaiņas stimulators, tas tonizē un atdzīvina ādu. Tas
satur augstu antioksidantu līmeni, kas aizsargā ādu no kaitīgiem brīvajiem radikāļiem, kas paātrina
novecošanās procesu. Guarānas ekstraktam ir tonizējošas un savelkošas īpašībās.
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CIĀNKOBALAMĪNS vai VITAMĪNS B12 ir nepieciešams šūnu reprodukcijai, tas samazina iekaisumu,
sausumu un pūtītes. To dažreiz lieto tādu slimību ārstēšanai kā psoriāze un ekzēma.

KOENZĪMS Q10 saglabā ādu tvirtu un gludu. Tas samazina pinnes un kontrolē pūtītes. Tam ir
pretnovecošanās iedarbība - samazina smalko līniju un grumbu parādīšanos. Koenzīms Q10 lieliski
strādā uz pigmentācijas problēmām. Koenzīms Q10 samazina saules radītos bojājumus un palielina
antioksidantu aizsardzību. Palīdz samazināt ādas vēža risku.

ROŽU EKSTRAKTS ir maigs antiseptisks un savelkošs līdzeklis, kas palīdz attīrīt ādu un novērst uz tās
plankumus. Pateicoties tā nomierinošajām un dziedinošajām spējām - rožu ekstrakts samazina
apsārtumu un nomierina kairinājumu jebkura tipa ādai. 

TETRAHIDROPIPERĪNS tiek iegūts no piperīna, kas atrodams melnajos piparos un garajos piparos. Tas
darbojas kā iespiešanās pastiprinātājs, palielinot vielu uzsūkšanos caur ādu.

VITAMĪNS B2 jeb RIBOFLAVĪNS palīdz uzlabot ādas toni, padarot ādu mirdzošāku. Riboflavīns ir svarīgs
šūnu augšanai, attīstībai un darbībai. 

VITAMĪNS B7 jeb BIOTĪNS palīdz uzturēt ādas gļotādas veselību. Ja ir vitamīna B7 deficīts, viena no
pazīmēm ir sarkani, zvīņaini izsitumi. Biotīnam ir arī izšķiroša nozīme tauku metabolisma procesā, kas ir
būtiski veselīgas ādas uzturēšanai.

LAVANDAS ZIEDLAPU EKSTRAKTS. Lavandas ekstraktam, kas ir labi pazīstams ar savu smaržu un
ārstnieciskajām īpašībām, ir daudz priekšrocību arī ādas veselībai. Tas mazina stresu, nomierina ādu.
Normalizē jebkuru ādas tipu, jo īpaši tas ir piemērots taukainai ādai. Lavandas eļļa iznīcina baktērijas,
attīra poras un samazina iekaisumu.

GURĶU EKSTRAKTS atjauno sausu un bojātu ādu, piešķirot tai gludumu. Tas mitrina un mīkstina ādu,
atsvaidzina un atdzīvina, samazina poras, uzlabo sejas ādas krāsu, atvēsina un nomierina saules
apdegumus. Tam ir savelkošas, nomierinošas un pretiekaisuma īpašības. Tā pH vērtība ir identiska
cilvēka ādai.

TOKOFEROLS un TOKOFERILACETĀTS ir E vitamīna forma. Tas ir spēcīgs antioksidants, kas palīdz cīnīties
pret brīvo radikāļu bojājumiem un veicina ādas dzīšanu, lai mazinātu novecošanās pazīmes. Tas arī
nodrošina mitrumu un stiprina ādas aizsargbarjeru, lai novērstu šo mitruma zudumu. Tas atbalsta šūnu
darbību un ādas veselību. Stiprina ādas barjeru pret saules radītajiem bojājumiem, kā arī samazina rētu
dziļumu. 

APELSĪNU MIZA ir bagāta ar vitamīnu C, kas palīdz dažādiem ādas tipiem, īpaši taukainai ādai, veidojot
ādas kolagēnu un elastīnu. Tā kā apelsīnu mizām piemīt antibakteriālas īpašības, tās cīnās arī pret
pūtītes veidojošajām baktērijām, lai nodrošinātu nevainojamu ādu. Tam ir antioksidanta, pretiekaisuma,
ādu balinošas un pretmikrobu īpašības. Ir arī pierādīts, ka tas nodrošina ādas aizsardzību pret UVA
izraisītiem fibroblastu un kolagēna bojājumiem.
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APRIKOŽU EKSTRAKTAM ir lieliskas antioksidanta īpašības, brīvo radikāļu novēršanai un nodrošina šūnu
bojāšanās aizsardzību.

PYRUS MALUS AUGĻU EKSTRAKTS ir plaši pazīstams kā ābolu ekstrakts un ir lieliski piemērots divām
anti-age ādas funkcijām: pretnovecošanai un ādas izlīdzināšanai. Tas satur daudz antioksidantu, līdz ar
to aizsargā ādu no brīvajiem radikāļiem un palīdz tai ilgāk saglabāt jauneklīgu elastību.

CITRONA MIZAS EKSTRAKTS palīdz novērst un cīnīties ar ādas problēmām, piemēram, grumbām,
pinnēm, pigmentāciju un tumšiem plankumiem. Brīvajiem radikāļiem šajā procesā ir ļoti svarīga loma.
Citrona mizas ekstrakts ir bagāts ar antioksidantiem un lieliski iedarbojas pret brīvajiem radikāļiem.

CUCUMIS MELO CANTALUPENSIS AUGĻU EKSTRAKTS samazina redzamo novecošanās pazīmju
parādīšanos. Fruktoze baro un sniedz enerģiju ādas šūnām, sniedzot ādai svaiguma izskatu. Ekstrakts
noņem atmirušās ādas šūnas no ādas virsmas, attīra ādu.

SANDALKOKA EKSTRAKTS baro ādu, uzlabojot ādas šūnu elastību. Tas izlīdzina ādas toni, samazina rētas.
Sandalkoks satur antioksidantus, kas palīdz uzturēt ādas šūnu peldspēju un struktūru. Tas arī samazina
ādas sausumu un papildina mitrumu, palielinot ādas elastību, novērš grumbu veidošanos, cīnoties ar
brīvo radikāļu veidošanos.

VANIĻAS AUGU EKSTRAKTS ir dabiska sastāvdaļa, ko izmanto ādas kopšanā galvenokārt tās
antioksidantu ieguvumu dēļ. Vaniļas auga sēklas, ko parasti dēvē par vaniļas pupiņām, ir katehīnu
(pazīstami arī kā polifenoli) avots, kam piemīt antioksidanta iedarbība un lieliski nomierina ādu. Vaniļa ir
bagāta ar antioksidantiem, kas neitralizē brīvos radikāļus un novērš to izraisītos ādas bojājumus. Palīdz
palēnināt novecošanās pazīmes, piemēram, smalkas līnijas, grumbiņas un vecuma plankumus. Šis
ekstrakts ne tikai padara ādu aizsargātu, bet arī sniedz patīkamu aromātu.

INGVERA EKSTRAKTAM piemīt spēcīgas antioksidanta un pretiekaisuma īpašības. Tas samazina ādas
raupjumu, veicinot ādas mīkstumu un lielisku gludumu. Ingvera saknes ekstrakts var arī uzlabot
nevienmērīgu ādas toni, jo tā antioksidanta īpašības palīdz izbalināt tumšos plankumus.

PASIFLORAS ZIEDS satur daudz antioksidantu, tostarp vitamīnu C un likopēnu, neitralizē kaitīgos brīvos
radikāļus, kas rodas no ultravioletajiem stariem un piesārņojuma. Tie aizsargā ādas šūnas un to DNS no
saules novecošanās ietekmes. Tam arī ir sebuma kontroles funkcija un tas samazina ādas apsārtumu.

ARABICA KAFIJAS EKSTRAKTS. Zaļā kafija tiek iegūta no neapstrādātām, negrauzdētām kafijas pupiņām.
Šis ekstrakts cīnās pret grumbām. Tā kā zaļās kafijas ekstraktā ir antioksidanti, šīs sastāvdaļas palīdz
novērst brīvos radikāļus, kas veido smalkas krunciņas, radot gludāku, tvirtāku un jaunāku ādu. Zaļās
kafijas ekstrakts palielina kolagēna ražošanu, tāpēc ātri vien ir pamanāmi gludāka āda.
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AVEŅU EKSTRAKTS. Avenes ir vienīgais auglis, kas dabiski ražo salicilskābi, kas ir iecienīta korejiešu ādas
kopšanas līdzekļu sastāvdaļa ar pūtītēm pakļautas ādas kopšanai. Tas atjauno kolagēna ražošanu ādas
elastībai un tvirtumam. 

BERGAMOTE AUGĻU EKSTRAKTAM ir tonizējoša, attīroša un maigi antiseptiska, detoksikācijas īpašības,
veicina brūču dzīšanu. Tas nomierina ādas kairinājumus, samazina rētas. No auga iegūtajai eļļai ir
smalks citronu aromāts. Bergamote piemīt ādu atjaunojoša, ādu nostiprinoša un ādu barojoša
iedarbība.

CIPRESES SĒKLU EKSTRAKTS tiek iegūts no Vidusjūras cipreses čiekuriem. Ir nomierinoša iedarbība,
nostiprina ādas aizsargbarjeru un liek ādai justies lieliski.

FUCUS VESICULOSUS EKSTRAKTS samazina grumbu dziļumu, koriģē nelielas nepilnības un uzlabo ādas
tekstūru. Ekstrakts bloķē noteiktus enzīmus, kas izraisa ādas bojājumus.

JASMĪNA ZIEDU EKSTRAKTS baro ādu, palielina mitruma daudzumu ādā, palīdz uzturēt to gludu un labā
stāvoklī, nostiprinot ādas aizsargbarjeru. Tā kā tas satur flavonoīdus un terpenoīdus, tam ir būtiskas
īpašības ādas veselībai.

PLUMĒRIJAS ZIEDA EKSTRAKTS. Pateicoties glikozīdiem un citām sastāvdaļām, plumērija ir zināms
mitrinātājs un pretiekaisuma līdzeklis. Zieds satur fenola savienojumus un flavonoīdus, piemēram,
gallskābi, ferulskābi, rutīnu, kvercetīnu utt. Šiem savienojumiem piemīt antioksidanta, antibakteriālas un
mitrinošas īpašības.

PERSIKU EKSTRAKTAM ir aizsargājoša iedarbība, palīdz saglabāt ādu veselīgu. Pētījumi liecina, ka
persikos atrodamie savienojumi uzlabo ādas spēju saglabāt mitrumu, tādējādi uzlabojot ādas tekstūru.
Ekstrakts palīdz aizsargāt ādu no vides agresoriem, kā arī uzlabo ādas vitalitāti un ādas mirdzumu.

ROZMARĪNU LAPU EKSTRAKTS uzlabo asinsriti un ir ar antibakteriālu iedarbību. Veicina ādas vielmaiņu
un satur arī spēcīgus antioksidantus. Nodrošina efektīvu aprūpi nobriedušai ādai, sliktai asinsritei,
pateicoties tā cirkulāciju veicinošajai iedarbībai. Rozmarīns līdzsvaro bojāto ādu.

GREIPFRŪTU MIZAS EKSTRAKTS satur dabiski sastopamas alfa hidroksi skābes (AHA), kas palīdz veicināt
gludāku, jaunāku ādu, palielinot šūnu atjaunošanās ātrumu. Greipfrūts darbojas pret mikrobiem un
palīdz stiprināt un savilkt ādu. 

KOKOSRIEKSTA EKSTRAKTS ir bagāts ar ādu kondicionējošām taukskābēm, olbaltumvielām un B vitamīnu
kompleksu. Pētījumi rāda, ka kokosa nucifera eļļa palīdz dziedēt apdegumus, nomierina ļoti sausu ādu.

KORIANDRA SĒKLU EKSTRAKTS ārstē izsitumus un saules apdegumus. Bagāts ar antioksidantiem,
minerālvielām, kas veicina veselīgu ādu. Koriandram ir lieliska antibakteriāla, detoksikācijas un
pretiekaisuma īpašības. 
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ANANĀSA EKSTRAKTS ir lielisks ādas kopšanai. Tas maigi atsvaidzina ādu un sniedz tai labsajūtu.

DUNALIELLA SALINA EKSTRAKTS ir mikroaļģe, kas pielāgojas un spēj izdzīvot pat skarbos dabas
apstākļos. Tas ir bagātīgs beta karotīna avots un sniedz spēcīgus antioksidantus, kas labvēlīgi ietekmē
ādu. Dunaliella salina ekstrakts ir arī dabisks vitamīna B12 avots.

HELIANTHUS ANNUUS SĒKLU EKSTRAKTS ir negaistoša, nesmaržīga augu eļļa no saulespuķēm, ko
izmanto kā mīkstinošu līdzekli. Šīs sēklu eļļas satur vidēji 60% linolskābi, kas palīdzēt atjaunot, stiprināt
un nomierināt ādu.

GLICERILSTEARĀTA CITRĀTS IR piepildīts ar mīkstinošiem līdzekļiem, kas padara ādu gludu un maigu.
Palīdz ādai saglabāt mitrumu, izveidot aizsargbarjeru uz ādas virsmas, palīdz uzturēt hidratāciju un
palēnināt mitruma zudumu.

ANHIDROKSILĪTS ir dabiska augu izcelsmes sastāvdaļa, kas ir lielisks mitrinātājs, palīdzot ādai absorbēt
un saglabāt mitrumu.

KAPRILTRIGLICERĪDS palīdz izlīdzināt ādu un darbojas kā antioksidants. Saista kopā citas sastāvdaļas un
var darboties kā sava veida konservants, lai aktīvās sastāvdaļas kosmētikas līdzekļos kalpotu ilgāk.
Kapriltriglicerīds tiek novērtēts kā dabiska alternatīva sintētiskām ķīmiskām vielām.

MALTODEKSTRĪNS ir augu izcelsmes cukurs, kas iegūts no kukurūzas, rīsiem vai kartupeļiem un ko
izmanto kosmētikā kā mitrinātāju. Tas ir ļoti maigs un nekairinošs, tāpēc tas ideāli piemērots lietošanai
pat jutīgai ādai.

MENTILLAKTĀTS ir mentola un pienskābes esteris. To var izmantot kā aizstājēju, kur parasti izmanto
mentolu. Tā ir alfa hidroksilskābe, ko izmanto, lai nolobītu, izgaismotu tumšos plankumus un uzlabotu
smalkās līnijas un grumbiņas.

Pētījumi liecina, ka KSILĪTS PAAUGSTINA ādas mitruma līmeni, uzlabojot ādas aizsargbarjeras funkcijas.
Tas palīdz saglabāt tajā mitrumu un palielina hialuronskābes līmeni.

NĀTRIJA CITRĀTU galvenokārt izmanto kosmētikā un ādas kopšanas līdzekļos, lai kontrolētu produkta pH
līmeni. Tas arī palīdz novērst baktēriju un mikrobu augšanu.

NĀTRIJA HIDROKSĪDS ir plaši pieltietojams kosmētikā, lai līdzsvarotu pH līmeni.

Ādas kopšanas sastāvos CITRONSKĀBEI ir aizsargājoša antioksidanta un koriģējoša pretnovecošanās
iedarbība, kas palīdz novērst redzamas fotobojājumu pazīmes. Citronskābe darbojas, nolobot atmirušo
ādas šūnu augšējo slāni, lai palīdzētu attīrīt poras, izlīdzināt ādas toni, mīkstināt un izlīdzinot ādu.
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HIDROKSIACETOFENONS ir spēcīgs antioksidants un nomierinošs līdzeklis. Ārkārtīgi efektīvs brīvo
radikāļu iznīcinātājs, un tam var būt sinerģiska iedarbība ar citiem antioksidantiem. 

SKLEROCIJA SVEĶUS izmanto kosmētikā, lai biezinātu un stabilizētu aktīvo vielu formulas. 

DEHIDROKSANTĀNS ir dabīgā veidā iegūts stabilizators.

AMILA KANĒLIS ir smaržas sastāvdaļa, piešķir jasmīnam līdzīgu smaržu.

LINALOLAM ir pretiekaisuma iedarbība uz ādu, piemēram, uz psoriāzi un rozāciju.

HIDROKSICITRONELĀLU tā dabiskajā formā var atrast tādos augos kā lavanda un tā lieliski sniedz savu
aromātu kosmētiskajos līdzekļos. 

LIMONĒNAM ir arī spēcīgas antioksidanta īpašības un lieliski nomierina ādu ar savām pretiekaisuma
īpašībām. Limonēnam ir viegls, svaigs un salds citrusaugļu aromāts.

FitLine Activize Serum ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar starptautisko
ekspertu komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine Activize Serum 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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