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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/


Ģenētiskais un vecuma radītais saistaudu atslābums, metabolisma produktu uzkrāšanās.
Nepareizs uzturs (pārāk liels tauku, cukura un alkohola patēriņš un pārāk maz uzņemts ūdens).
Dzīvesveids (pārāk maz kustību, necenšanās saglabāt figūru). 
Hormonālo preparātu lietošana (tai skaitā kontraceptīvi).
Iekšējais stāvoklis un noskaņojums.
Pārāk ilga un intensīva sauļošanās (arī solārijs).

FitLine Cell Kapseln 

FitLine Cell Kapseln. Nē celulītam. Atbloķē slēgtos taukšūnu receptorus un atver šūnu membrānas
aktīvai vielmaiņai, transportē taukus no taukšūnām uz muskuļšūnām un stimulē to „sadedzināšanu”.
Drošs dabīgu produktu komplekss ķermeņa masas un celulīta samazināšanai. Ideāli strādā kā komplekts
FitLine Cell Kapseln un FitLine med Cell Lotion. Celulīts mūsdienās tiek definēts kā vecuma radīta,
zemādas audu estrogēna atkarīga strukturālā patoloģija, kas izpaužas kā noteiktu zonu limfostāze, vēnu
stāze un fibroze.

Neskatoties uz to, celulīts mūsdienās ir arī jauniešiem un pat bērniem. Šī problēma vairāk ir estētiska
rakstura un nav definējama kā medicīniska. Tomēr attecīgos apstākļos izteikts celulīts var novest pie
diskomforta un dzīves kvalitātes pasliktināšanos, reizēm arī izraisot arī veselības pasliktināšanos.
Defekta psiholoģiskā nozīme var būt ārkārtīgi liela, un tas bieži noved noteikta psiholoģiska tipa sievietes
pie depresijas, nervu sabrukuma un dismorfofobijas, norāda eksperti.

Nevienam nav noslēpums, ka liekais svars parādās tiem, kas uzņem vairāk kalorijas kā patērē. Tāpat
liekā svara un celulīta rašanos ietekmē:

Bet, ja jūs mazāk ēdat, tas nozīmē, ka jūsu organisms uzņem mazāk dzīvības procesu nodrošināšanai
nepieciešamās vielas. Vienveidīgu diētu pielietošana, pat bez fiziskām aktivitātēm, noved pie svara
pieauguma, jo zaudējot taukus, tiek zaudēta arī muskuļu masa, kas ir vielmaiņas procesa pamatā. Tāpēc
sasniegto svaru ir gandrīz neiespējami noturēt, veidojas tā saucamais jo-jo efekts. Kam komplektā nāk
novājināta imūnsistēma.

Mūsu zemādā dzīvo tauku šūnu daiviņas, bet starp tām ir starpšūnu telpa, kurā atrodas gelveida
šķidrums jeb limfa, ko caurstrāvo asinsvadi. Tur sāk veidoties limfas vadiņi, dažādas šūnas, kas
nodrošina ādas elastību, piemēram, fibroblasti – tie veido kolagēnās un elastīgās šķiedras, kas atbildīgas
par hialuronskābes veidošanos. Tātad – ļoti daudz elementu, vesela rūpnīca!

Tas, ko mēs saucam par celulītu, rodas tad, kad gelveida limfa pārvēršas par stingru želeju.
To medicīniski sauc par limfas atteces traucējumiem. Šajā brīdī pārtrūkst limfas mikrocirkulācija,
asinsvadi saspiežas, mazie kapilāriņi vairs nepiegādā uzturvielas taukšūnām, no tām netiek aiznesti
prom atkritumi, ir traucēta skābekļa piegāde.
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https://shopfitline.mozello.lv/fitline-produkti/cell-lotion/

