
Mērķi
Palielināt muskuļu proporciju
Turpināt samazināt svaru un tauku % organismā
Palielināt enerģijas līmeni
Nostiprināt imūno sistēmu
Stabilizēt gremošanas floru
Uzlabot reģenerēšanās spējas/miegu

 Nostiprināt Anti-Aging procesu

www.cellreset.lv

STABILIZĀCIJA
90 dienu programma
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Pēc cellRESET 28 dienu programmas pabeigšanas Jūsu organisms ir kļuvis veselīgāks, toksīnu 
ir mazāk un enerģijas Jums ir vairāk. Ja esat sasniedzis savu pirmo mērķi – svara samazinājumu, 
tad nākošais loģiskais solis ir šo rezultātu nostiprināt, noturēt. Iespējams sagatavoties atkārto-
tam piegājienam.

Mūsu apmēram 70 triljoni šūnu dienā dalās miljoniem reižu un pilns cikls ilgst apmēram 3 
mēnešus. Tāpēc rezultāta nostabilizēšanai ir svarīgi pabeigt attīrīšanas procesu un organismā 
radīt labu uzturvielu vidi. 

Ja tomēr vēlaties atkārtot cellRESET 28 dienu programmu, tad dariet to ne ātrāk kā pēc 30 die-
nām. Iesakām cellRESET 28 tomēr atkārtot pēc pilna cellRESET 90 dienu programmas posma 
pabeigšanas. 

CellRESET 90 dienu programma strādā ļoti vienkārši – pārsvarā pieturieties pie 
zaļo dienu ēdienkartes,  ēdiet 4 reizes dienā un centieties nezaudēt ritmu, plā-
nojiet maltītes ik pa 4 stundām. 

CellRESET 90 dienu programmas laikā iesakām baltās dienas (ievērojot visus 
nosacījumus no cellRESET 28 dienu programmas). Tās variet plānot sev vēla-
mās nedēļas dienās, bet, ja gadās ballītes, iesakām balto dienu (vienu vai divas 
nedēļā) plānot pēc tās.

1. PoSMS.  ATTĪRĪŠANĀS. 28 dienu programma

2. PoSMS.  STAbilizĀcijA. 90 dienu programma

3. PoSMS.  dzĪveSveidS

MiNiMĀlAiS veSelĪbAS koMplekTS (3 MēNEšIEM)
Trīs iepakojumi ACTIVIZE OXYPLUS 
B vitamīnu komplekss, kas sniedz enerģiju, aktivizē vielmaiņu un uzlabo organisma skābekļa 
apgādi. 
Trīs iepakojumi BASICS 
Augstvērtīgs dažādu augļu, dārzeņu un labības ekstraktu koncentrāts, kam pievienoti cilvēka 
organisma aizsardzībai nepieciešamie antioksidatīvie vitamīni, mikroelements selēns un dzīvas 
pienskābo baktēriju kultūras.
Trīs iepakojumi RESTORATE 
Minerālvielu komplekss, kas attīra organismu, normalizē cukura līmeni asinīs, normalizē 
skābju/sārmu līdzsvaru, atbalsta gremošanas sistēmu.
Trīs iepakojumi HERBASLIM 

Attīrošā tēja, kas palīdz attīrīt organismu, atbalsta nieru darbību.
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Turpiniet gatavot bez sāls! Izbaudām jau iepazītās garšas! Zaļie garšaugi, kaltētas 
garšvielas – to aromāts un dažādība lieliski turpina mainīt maltīšu garšu un rod daudzveidību!
Turpiniet gatavot veselīgi!
Variet iekļaut uzturā visus dārzeņus. 
Ikdienā pilnvērtīgas uzturvielu vides nodrošināšanai nepieciešams lietot  ACtiViZE OXYPLUS 
rītos un pa dienu. 
BASiCS 15–20 minūtes pirms pusdienām.
REStORAtE pirms gulētiešanas.
Iesakām turpināt lietot HERBASLiM tēju.
Lielisks variants ir aizstāt launagu ar kādu garšīgu sabalansētu uztura kokteili no PROSHAPE ALL- 
in-1 vai POWER MEAL batoniņu. 
Protams, iesakām turpināt uzturēt savu zarnu mikrofloru, lietojot arī  
FEEL GOOD YOgURt DRinK  (pietiks ar 100 ml porciju). Izmēģiniet jogurta dažādās receptes – gan 
izmantojot kā veselīgu salātu mērci (pievienojot zaļumus, ķiplokus utt.), gan sablenderējot ar 
augļiem, ogām vai pagatavojot torti! 

CELULĪTAM
Ja pēc cellRESET 28 dienu programmas Jums nav pilnībā pazudis celulīts, tad 
iesakām FitLine CELL. Tas atbloķē slēgtos taukšūnu receptorus un atver šūnu 
membrānas aktīvai vielmaiņai, transportē taukus no taukšūnām uz muskuļšūnām 
un stimulē to „sadedzināšanu”.

cellReSeT 90 dieNu uzTuRA pRogRAMMAS kopSAvilkuMS
brokastis pusdienas launags vakariņas
6:00–8:00 10:00–12:00 14:00–16:00 18:00–20:00

dzēriens
Herbaslim tēja ar  
1 mērkaroti  
Activize Oxyplus

glāze Basics ar  
1 mērkaroti  
Activize Oxyplus

Herbaslim tēja ar  
1 mērkaroti  
Activize Oxyplus 

Herbaslim tēja

Pēc 15–20 minūtēm

Ēdiens
veselīgs ēdiens / FEEL 
GOOD jogurts ar 
veselīgām piedevām

veselīgs ēdiens veselīgs ēdiens / 
ProShape All in 1 /  
Power Meal

veselīgs ēdiens

Pēc 15–20 minūtēm
dzēriens glāze ūdens glāze ūdens glāze ūdens glāze ūdens

Pēc 15–20 minūtēm

dzēriens glāze Restorate  
(3 mērkarotes)



FEEL GOOD YOGURT DRINK 
Probiotisks jogurts ar inulīnu un milzīgu daudzumu „labo” baktēriju (kopumā 4 probiotisko 
baktēriju kultūras). Regulē zarnu mikrofloru un rūpējas par organisma imūnsistēmas mājvietu. 
ANTI AGING CELL komplekts 
(CELL pretcelulīta kapsulas + CELL krēms).
PROSHAPE ALL-in-1 
Sabalansēta uztura kokteilis vienas ēdienreizes aizstāšanai.
POWER MEAL 
 Ar olbaltumvielām un vitamīniem bagāts šķiedrvielu batoniņš.
OMEGA 3 
Kvalitatīva zivju eļļa sirds un asinsrites sistēmai, bet galvenokārt smadzeņu darbībai.
Q10 
Uzlabo sirds darbību, veicina šūnu enerģijas ražošanu, atbalsta imūnsistēmu.
LUTEIN
Nepieciešams acu veselībai un smadzeņu darbībai.
PROSHAPE AMINO
Neaizvietojamās aminoskābes.
ISOFLAVON 
Lielisks produkts sievietes hormonālajam līdzsvaram, it īpaši menopauzes laikā. Samazina 
osteoporozes risku, krūšu un prostatas vēža risku kā arī sirds slimību risku. 

www.cellreset.lv 
Tālr. 29330000

Ja cellRESET 28 dienu programmas galvenais uzdevums bija „pārstartēt” organisma vielmai-
ņu, tad nākošajās 90 dienās liekam uzsvaru uz gremošanas sistēmas sakārtošanu (FitLinE 
BASiCS) un attīrīšanu līdz galam,  kā arī rekomendējam uzlabot arī citu organisma svarīgā-
ko orgānu darbību. Vienas parastas ēdienreizes aizvietošanai (parasti launagā) rekomen-
dējam PROSHAPE ALL in 1 kokteili vai POWER MEAL batoniņu (atbilst ES Direktīvai 96/8/EC 
par svara kontroles nolūkos lietotiem pilnvērtīgiem ēdienreizes aizstājējiem). Rekomendē-
to produktu lietošanas pamācība attainota uz etiķetes, bet vairāk informācija iegūstama  
www.fitline-online.lv.




