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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/


Tiek novērsts esošais kairinājums;
Tiek nodrošināts ikdienas balanss;
Tiek novērsta iespējamība saņemt jaunus kairinājumus.

FitLine Skin Med Clear Skin

Līdzsvarojošā īpašā aprūpe bojātai ādai. Palīdz mazināt apsārtumu, pūtītes un iekaisumus. 

Unikāla aktīvo sastāvdaļu kombinācija, kas sastāv no sudraba, rozmarīna un urīnvielas, nodrošina
trīskārtīgu atbalstu:

Redzami viendabīga sejas āda, kas jūtas tīra, svaiga un tīra.
Bez konservantiem un smaržvielām.

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS:

URĪNVIELA noārda olbaltumvielu keratīnu ādas ārējo slāni, palīdz samazināt atmirušās ādas uzkrāšanos
un atbrīvoties no ādas zvīņošanās vai zvīņošanās. Tas ir spēcīgs mitrinātājs un tā iedarbība līdzīga
hialuronskābei. Mīkstina un mitrina raupju ādu. Urīnviela uzlabo kosmētikas īpašības, mitrina, dziedē,
uzlabo uzsūkšanos, aizsargā.

SKVALĀNS ir dabisks antioksidants un palīdz saglabāt ādu elastīgu, sniedz tai jauneklīgu izskatu un
mitrina. Skvalāns darbojas kā barjera mitruma bloķēšanai, lai āda ilgāk būtu mīksta un elastīga.

HELIANTHUS ANNUUS SĒKLU EĻĻA pateicoties oleīnskābei, linolskābei un vitamīna E augstai
koncentrācijai šī sēklu eļļa ir spēcīgs ādas mīkstinātājs.

ROZMARĪNA EKSTRAKTS ir pretmikrobu līdzeklis, antioksidants.

SUDRABAM ir brūču dziedināšanas īpašības (tādējādi radot ādai jaunu kolagēnu), kā arī lielisks anti-
novecošanās sastāvdaļa.

PIENSKĀBE lieliski strādā uz hiperpigmentācijas, vecuma plankumu un citu faktoru samazināšanu, kas
veicina nevienmērīgu sejas krāsu, uzlabojot ādas toni un samazina poras. Pienskābe izgaismo, izlīdzina
ādu, vienlaikus padarot to arī tvirtāku. Palīdz mazināt grumbas.

Ādas kopšanā CITRONSKĀBE galvenokārt darbojas kā eksfolants un antioksidants. Noņem atmirušās
ādas šūnas un netīrumus, lai sniegtu svaigu, maigāku, gludāku ādu. Lielisks līdzeklis pret pūtītēm.
Limonēnam ir spēcīgas antioksidanta īpašības, nomierina iekaisušu ādu.
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