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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 Eye Care

FitLine Skin Eye Care acs zonas anti-age krēms ir lielisks atbalsts skaistai acs zonai gan no rīta, gan
vakarā. Tā maigā konistence tonizē delikāto acs zonu, mīkstina tumšos lokus un sniedz starojumu. Acs
zonas jaunības iezīmes atjaunojas ar katru dienu. Āda kļūst mirdzoša un jauneklīga.
Krēms nesatur smaržvielas
.
Pateicoties NTC® vielu transporta tehnoloģijai - aktīvās sastāvdaļas nokļūst šūnu līmenī ar augstu
biopieejamību.
Dermatest® GmbH - Pētniecības institūts izsniedzis savu sertifikātu, ka produkts ir klīniski testēts un
saņēmis visaugstāko novērtējumu "Excellent 5 zvaigznes".

GALVENĀS AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS:

JOJOBA EĻĻA - atjauno hidrolipīdu apvalku uz ādas.

PĻAVAS SĒKLU EĻĻA - lieliski mīkstina āda un palīdz saglabāt to elastīgu. 

LAKRICA SAKŅU EKSTRAKTS palīdz izgaismot, novērst tumšus pleķus un nomierināt kairinātu ādu.

SKVALĀNS - efektīvs mīkstinošs un dabīgs antioksidants. Samazina grumbas, līdzina rētas, novērš UV
bojājumus, mazina vasaras raibumus, strādā uz ādas pigmentāciju, vienlaikus cīnoties ar brīvajiem
radikāļiem.

SAULESPUĶU SĒKLU VASKS - ir gan mitrumu saistošas, gan ir pretmikrobu īpašības.

ZAĻĀS TĒJAS LAPU EKSTRAKTS lieliskas antioksidanta un pretiekaisuma īpašības.

ZIRGKASTAŅAS EKSTRAKTAM IR nomierinošas, pretkairinošas un tonizējošas īpašības.

KVIEŠU SĒKLU EKSTRAKTS mīkstina ādu.

KUMELĪŠU ZIEDU EKSTRAKTS - labas antioksidanta, nomietinošas, pretiekaisuma īpašības. Palīdz ātrāk
dziedēt brūces, samazina ādas novecošanos procesus, izbalina tumšos plankumus un hiperpigmentāciju,
atvieglina ekzēmu un dermatītu.

DUNALIELLA SALINA EKSTRAKTS ir aļģes, kas satur daudz beta karotinoīdu, ir A provitamīns - atjauno ādu
un novērš grumbu rašanos. Tas darbojas kā spēcīgs ādas antioksidants. Novērš oksidatīvos bojājumus 
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ādai, ko rada nelabvēlīgi laika apstākļi vai vides piesārņojums. Cīnās ar jebkuru iekaisumu un palīdz
nomierināt ādu. Satur arī dažādas minerālvielas, piemēram, magniju, kalciju, jodu un kāliju. Āda mēdz
zaudēt šos minerālus un parādās daudzas ādas problēmas. Šī ekstrakta lokāla lietošana papildina
trūkstošos jonus uz ādas virsmas un sniedz tai atsvaidzinājuma sajūtu. Taukskābēm, olbaltumvielām un
vitamīniem, kas atrodas aļģu ekstraktā, ir nozīmīga loma ādas aizsardzībā, kā arī uzlabo ādas imunitāti
pret jebkādu infekciju. Mitrina ādu un veido plēvi virs ādas, aizsargājot ādas dabisko mitrumu zudumu,
kas ir ādas novecošanās procesa svarīga īpašība. Palīdz saglabāt ādas elastību un palēnina novecošanās
procesus.

TOKOFEROLS ir vitamīna E forma. Antioksidants, kas palīdz cīnīties ar brīvo radikāļu bojājumiem un
veicina ādas dziedināšanu, lai mazinātu novecošanās pazīmes.

PALMITOILTETRAPEPTĪDS – 7 ir peptīda savienojuma veids, kas apvieno vairākas aminoskābju ķēdes, lai
mazinātu ādas iekaisumu un ar to saistītos ādas bojājumus. Tiek uzskatīts, ka šis peptīdu savienojums
stimulē kolagēna šķiedru reģenerāciju dermā, darbojoties kā sava veida šūnu ziņotājs.

PALMITOILTREPTEPTĪDS-1 ir ar taukskābēm saistīts peptīds. Palīdz novērst redzamus ādas bojājumus un
stiprina ādas pamatā esošos atbalsta elementus.

HIDROKSI ACETOFENONS - antioksidants. Palīdz ādai justies lieliski, to nomierinot.. 

KSANTĀNA SVEĶI ir bio kosmētikas dabīga saistviela. 

NĀTRIJA HIDROKSĪDS ir ļoti sārmaina sastāvdaļa. Nodrošina pareizu pH līmeni.

ŠĪ SVIESTS mitrina un atdzīvina sausu, kairinātu vai blāvu ādu.

FitLine Eye Care ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar starptautisko ekspertu
komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine Cell 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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