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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/


FitLine Cleansing Lotion

Rūpīgs un maigs tīrīšanas losjons visiem ādas tipiem. Inovatīvā želejas un piena krēma kombinācija
piešķir jūsu ādai patīkamu sajūtu. Atbrīvo sejas ādas poras no kosmētikas, atmirušām ādas šūnām un
noņem lieko ādas sebumu. 

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS:

ANANĀSU AUGĻU EKSTRAKTS ir dabīga sastāvdaļa, kas iegūta no ananāsa augļa kodola. Tā maigi
atsvaidzina un atdzīvina ādu.

KUMELĪŠU ZIEDU EKSTRAKTS palīdz saistīt ādai mitrumu. Viena no tās sastāvdaļām ir viela, ko sauc par
bisabololu, kas palīdz mīkstināt un padarīt ādu elastīgu. Pretiekaisuma un nomierinošas īpašības.

SAULESPUĶU EĻĻAI ir ādas mīkstinoša ietekme. To nodrošina oleīnskābe, linolskābe un vitamīna E
koncentrācija. Āda tiek mitrināta un saņem antioksidantu aizsardzību.

APELSĪNU AUGĻA EKSTRAKTS tiek iegūts no saldā apelsīna. Tas satur vitamīnu C, kas palīdz vienmērīgi
tonizēt un strukturēt ādu.

CITRUSAUGĻU (CITRONA) MIZAS EKSTRAKTS IR pret pūtītēm, pretmikrobu iedarbība, savelkoša iedarbība.
Tai pat laikā ādu tonizē un vitalizē.

MELONES AUGĻU EKSTRAKTS ir spēcīgs serums, kura mērķis ir strādāt uz brūniem un pelēkiem ādas
plankumiem, vienlaikus palīdzot novērst jaunu krāsas izmaiņu rašanos. Tas ir ļoti bagāts ar vitamīnu A,
kas palīdz palielināt jaunu ādas šūnu veidošanās ātrumu, kā arī sniedz atbalstu rētaudu un striju
korekcijai. Papildus A vitamīnam satur arī antioksidantus, piemēram, vitamīnu C, likopēnu, superoksīdu
un dismutāzi. Tiem ir pretiekaisuma darbība. Lieliski atbalsta novecošanās pazīmes - samazina smalkās
līnijas un grumbas. Palīdzēt atjaunot ādu, to nomierināt, izlīdzināt vienmērīgu toni un tonizēt ādu,
vienlaikus samazinot poru lielumu.

APRIKOŽU EKSTRAKTS ir spēcīgs antioksidants.

ĀBOLU AUGĻU EKSTRAKTS ir ādas kondicionieris un antioksidants - lielisks polifenola antioksidantu
avots, kas atbrīvo ādu no daudziem radikāļiem pirms tie bojā ādu.

SANDALKOKA EKSTRAKTS efektīvi mitrina un baro pat ļoti sausu ādu.

ILANGA ZIEDU EKSTRAKTS līdzsvaro ādu, ārstē pūtītes un plankumus. Stimulē jaunu šūnu augšanu,
atbrīvojot saspringtus muskuļus un izlīdzina grumbas. Pateicoties tā pretiekaisuma īpašībām, tas var arī
palīdzēt mazināt ādas iekaisumu.
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GREIPFRŪTU EKSTRAKTS ir spēcīgs ādas tonizētājs. Lieliski strādā arī taukainas vai jauktas ādas
līdzsvaram un nomierina pūtītes.

KOKOSRIEKSTU AUGĻU EKSTRAKTS. Spēcīgi absorbējošs un barojošs ekstrakts. Tas ir mitrinošs līdzeklis,
tam ir lieliska mitrinoša iedarbība un tas palīdz novērst ūdens zudumus. Kokosriekstu ekstrakts ir drošs
visiem ādas tipiem.

ARABICA (KAFIJAS) SĒKLU EKSTRAKTS. Šis antioksidantu avots palīdzēt atjaunot ādu, veicināt veselīgāku,
vienmērīgāku izskatu un sajūtu. Ekstrakts stimulē ādu aizturēt mitrumu. 

GURĶU EKSTRAKTS darbojas kā antioksidants, pretiekaisuma līdzeklis, pretgrumbu sastāvdaļa.

PASIFLORAS AUGĻU EKSTRAKTS satur antioksidantus, kas ir ideāli piemēroti visiem ādas tipiem. Tas ir
bagāts ar neaizvietojamām omega 6 taukskābēm un spēj vienlaikus aizsargāt ādu no sausuma,
vienlaikus kontrolējot sebuma ražošanu.

ROŽU EKSTRAKTAM ir pretiekaisuma īpašības, tas palīdz mazināt apsārtumu un nomierināt kairinājumu -
padarot to ideāli piemērotu visiem ādas tipiem (pūtītēm, sausai, nobriedušai, jutīgai) tā nomierinošo un
dziedinošo spēju dēļ. Rožu ekstrakts var palīdzēt mazināt plankumus un krāsas izmaiņas.

AVEŅU AUGĻA EKSTRAKTS ir antioksidants. Aveņu augļi satur plašu antioksidantu maisījumu: vitamīns C,
beta-karotīns, glutations, kvercetīns un vitamīns E. Satur polfenolus. Lieliski izlīdzina ādas toni un
atbalsta ādas tvirtumu. 

VANIĻAS AUGĻU EKSTRAKTS ir dabiska sastāvdaļa, ko izmanto ādas kopšanā, galvenokārt pateicoties tās
antioksidanta priekšrocībām. Vaniļas auga sēklas, ko parasti dēvē par vaniļas pupiņām, ir katehīnu
(pazīstams arī kā polifenoli) avots, kam piemīt antioksidanta aktivitāte un tie kalpo kā ādu nomierinoši
līdzekļi.

VITAMĪNS E (TOKOFEROLS) palīdz atbalstīt imūnsistēmu, šūnu darbību un ādas veselību. Tas ir
antioksidants, padarot to efektīvu cīņā ar brīvo radikāļu iedarbību, ko rada pārtikas un toksīnu vielmaiņa
vidē. Vitamīns E samazina ādas UV starojumu.

LIMONĒNAM ir spēcīgas antioksidanta priekšrocības un ādas nomierinoša ietekme.
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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 Cleansing Lotion ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar starptautisko
ekspertu komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine Cleansing Lotion 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://shopfitline.mozello.lv/fitline-produkti/cleansing-lotiona/
https://shopfitline.mozello.lv/fitline-produkti/tonic/
https://shopfitline.mozello.lv/fitline-produkti/4ever/

