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koncepciju augstvēr1gu barības vielu nogādāšanai šūnās un profesionālas ražošanas
tehnoloģijas. Tieši tāpēc mēs izveidojām pirmklasīgu, starptauBsku Zinātnisko padomi, kas
apvieno pašus kompetentākos speciālistus no dažādām nozarēm: medicīnas, dietoloģijas,
pārBkas tehnoloģijām un bioķīmijas. PateicoBes tam mēs esam kļuvuši par augstvēr1gu
produktu veselības, fitnesa un skaistuma Brgus līderi.

Šo gadu panākumus ikdienas apliecina liels daudzums mūsu apmierināto un pārliecināto klientu,
vairāk kā 50 vals1s sākot ar Eiropu un beidzot ar Ziemeļameriku un Āziju. Šos panākumus mēs
skaidrojam ļoB vienkārši – tā ir mūsu produkcijas pārliecinošā kvalitāte.

Mēs konsekvenB sekojam savam lozungam – “Veselība, skaistums no iekšpuses un ārpuses”.
Mūsu pamatproduktu FitLine līnija ir papildināta ar augstvēr1gu kosmēBku FitLine Skin un
FitLine Med. FitLine produktu efekBvitāte balstās uz to, ka Be mūsu šūnām, kas ir mūsu
organisma celtniecības paši mazākie bloki, sniedz visu, kas nepieciešams to veselībai un
dzīvības uzturēšanai. Pateicoties unikālajai NTC® koncepcijai, barības vielas un viss, kas
nepieciešams dzīvības uzturēšanai, šūnas sasniedz ātri un lielā koncentrācijā.

StandarB, ko izstrādājusi augstākā ranga starptauBska zinātnieku komanda, ir unikāli. Ražošana,
kas atbilst augstākajiem kvalitātes standarBem, garantē produkcijas drošumu un kvalitāB.

Dodiet sev iespēju un izmēģiniet mūsu bāzes pamat programmu OpBmālais komplekts 3
mēnešus (vidējais cikls, kura laikā mūsu organismā atjaunojas miljardiem šūnu). Tas ir labākais
veids, kā pārliecināBes par produktu bezkompromisa kvalitāB un iedarbību šūnu līmenī.

Novēlu Jums veiksmi ceļā uz labāku veselību un pašsajūtu.

Jūsu Rolfs Zorgs

PM InternaBonal dibinātājs un vadītājs.
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Godā%e FitLine produktu lietotāji,

Jau no pašiem darbības pirms sākumiem mēs
vel1jām ielu uzmanību produkta koncepcijai
un ražošanas tehnoloģijām, lai atbilstu
visaugstākajām kvalitātes un drošības prasībām.

Vairāk kā 26 gadus atpakaļ, kad mēs Bkko sākām
izpla1t produktus, kas paredzēB uztura
papildināšanai, kļuva skaidrs, ka īpašu rezultātu
sasniegšanai nepieciešams apvienot holisBsku
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Kompānijas PM InternaBonal AG ir viena no lielākajām kompānijām
Eiropā, kas darbojas skaistuma un veselības jomā un piedāvā
augstvēr1gus uztura bagāBnātājus (sērija FitLine) un kosmēBku
(sērija FitLine Skin un FitLine Med).

PM InternaBonal AG 1993.gadā dibināja Rolfs Zorgs, kurš joprojām ir
uzņēmuma vadībā. Tas ir ģimenes uzņēmums, kas vairāk kā 15 reizes
pēc kārtas Bcis iekļauts TOP - 100 Vācijas inova1vāko mazo un vidējo
uzņēmumu saraksta augšgalā un realizē savu augstvēr1go produkciju
vairāk kā 44 pasaules vals1s ar vairāk kā 40 pārstāvniecībām Eiropā
un ārpus tās. Kompānijas gada apgrozījums 2019.gadā sasniedza 1,1
miljardu ASV dolāru, gada laikā paceļot kompāniju no 24. uz 13. vietu
pasaules Tiešās Tirdzniecības kompāniju sarakstā. Un izaugsme
turpinās, 2020.gada pirmā ceturkšņa skaitļi rāda vairāk 50%
pieaugumu pret iepriekšējā gada pirmo ceturksni. Savukārt biznesa
novērtē juma kompānija Dun & Bradstreet piešķīrusi visaugstāko
AAA reiBngu.

Jaunākās zinātniskās tehnoloģijas:
MicroSolve® – micelizācijas process nodrošina ideālu ūdenī un taukos šķīstošo ak1vo vielu savstarpējo
sadarbību.
CD - Kompleks – nodrošina 45 reizes lielāku un efek1vāku kurkumīna uzsūkšanos.

PM InternaBonal ražo premium klases produktus, Eiropas galvenais
loģisBkas centrs atrodas Speyer Vācija, kā arī centri Āzijā, Singapūrā
un Amerikā (Džeksonvillā Floridas štatā). StarptauBskais vadības
cents atrodas Luksemburgā. Bet produkcija Bek ražota lielākajā
speciālā uztura ražotnē Eiropā – Nutrichem Diat r. Rot Vācijā atsevišķi
PM InternaBonal vajadzībām celtā korpusā. Kopš 2016. gada FitLine
produktu kvalitāB pārbauda neatkarīgā laboratorijā TÜV SUD ELAB.
Vairāk informācijas iespējams atrast te: www.tuev-sued.de?alab/pm

2016.gada 23.oktobrī Bka noslēgts līgums uz 5 gadiem ar
Luksemburgas Zinātnes un Tehnoloģiju insBtūtu (LIST) par
zinātniskiem pē1jumiem un izstrādēm. Tika atvērta kopīga
laboratorija starptauBskam zinātnieku 1klam, lai sekotu projektu
ass1bai. Tai skaitā lai izstrādātu jaunas, ekskluzīvas tehnoloģijas bio
pieejamības palielināšanai (zināmas kā transfērtehnoloģijas). Šos
pē1jumus finansē gan valsts, gan Eiropa.
Pēc ekspertu un analīBķu vērtējuma vēl vairāk ka 15 gadus
kompānija būs tirgus līderis, jo tai pieder ne tikai produktu patenti,
bet arī atslēgas zināšanas koncepcija NTC® pielietojumā un
ražošanā.
2019.gadā Bka izveidota sadarbība ar Austrijas Zinātņu UniversitāB.

Kompānijas PM InternaBonal produkBem ir vairāk kā 70 patenB un
20 atrodas apsBprināšanas procesā.

NTC® (NutriBon Transport Concept) – barības vielu transporta
koncepts nodrošina 3-5 x ātrāku un pilnvēr1gāku barības un ak1vo
vielu uzsūkšanos organismā, avecīgi iegūstot ātrāku un lielāku
efektu.
NTC® koncepcija ietver: NGP® (Nutrivon Group Product) - barības
vielu grupu sinerģijas koncepts, kad kopīga ietekme ir efek1gāka kā
katra produkta atsevišķa iedarbība.



Uz doto brīdi kompānijas starptauBskajā zinātniskajā padomē
darbojas 350 zinātnieku no visas pasaules. No Bem - 150
nutriciologiem, bio tehnologiem, dietologiem, sporta ārsBem un
ciBem speciālisBem ir doktora grāds.

StarptauBskā zinātniskā padome, kuras sastāvā ir dažādu nozaru
eksperB un speciālisB, pastāvīgi nodarbojas ne Bkai ar pē1jumiem
un jaunas produkcijas izstrādāšanu, bet arī ar jau esošās produkcijas
opBmizāciju. Tāpēc daudzi produkB Brgū ir pieejam jau sestajā,
uzlabotajā versijā. Tieši tāpēc kompānija savā ass1bā apsteidz
konkurentus vidēji par 15 gadiem.

Mēs visi Becamies uz to, lai vecumdienās spētu saglabāt augstas
darbaspējas. Mēs gribam labi izska1Bes un novērtējam dabīgi
jaunavīgu izskatu un starojumu.

PM InternaBonal produkB apmierina Beši šīs vēlmes. Turklāt tās
efekts un potenciāli ilglaicīgā, pozi1vā iedarbība ir novērojama
uzreiz. Mērķis – nogādāt barības vielas Beši tur, kur tās ir
nepieciešamas mūsu 70 triljoniem šūnās, no kurām mēs sastāvam.
Jo vairāk enerģijas mūsu šūnās, jo vairāk veselības, darbaspēju un
izturības arī cienījamā vecumā. Jo, ja mūsu šūnas ir veselas, veseli
esam mēs paši!

Uzlabojas sirds-asinsvadu, imūnās un nervu sistēmu darbība, sākas
ak1va pretošanās novecošanās procesiem. Uzreiz parādās
darbaspēju, koncentrācijas un seksuālo funkciju pieaugums,
uzlabojas psiho emocionālais, ādas, matu un nagu stāvoklis. Tas viss
padara FitLine produktus par nepieciešamu pamat bāzi cīņā pret
novecošanos. Visiem produkBem ir zems glikēmiskais indekss un tā
ir piemērota cilvēkiem, kas cīnās ar lieko svaru. Faktu, ka produkB
“strādā”, apsBprina klīniskie pē1jumi. Augstā bio pieejamība un
paātrinātā asimilācija ir zinātniski pierādīta.

Visa pamatā ir zinātniski pamatotu zināšanu garanBja, tehnoloģiju
ieviešana ar jauninājumu palīdzību, kuru loģiskais rezultāts ir
patentu saņemšana. Ražošanas atbils1ba sBngrākajiem farmācijas
industrijas GMP un ISO standarBem, garantē 1rību, drošību un
bezkompromisa kvalitātes līmeni.

Pārliecība par dopinga neesamību. Mūsu produkB atbilst Vācijā
esošiem noteikumiem avecībā uz farmakoloģiski iedarbīgām
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ak1vajām vielām. Tie nesatur nandrolonu, nesatur arī citus anaboliskos preparātus un medicīniski
ak1vas vielas. Kompānija PM InternaBonal ir brīvprā1gi apņēmusies veikt neatkarīgu kontroles
dienestu pārbaudes, lai pārliecinātos, ka produkB nesatur anaboliskos un androgēnos steroīdus.
Produktu kvalitāB garantē regulāras, brīvprā1gas kvalitātes pārbaudes un neatkarīgi pē1jumi Ķelnes
Augstākajā Sporta skolā (laboratorijā dopinga analīzes) un kopš 2016. gada neatkarīgā laboratorija TÜV
SUD.

Barības vielu transporta koncepcija sevī ietver vairākus faktorus:
o Lietošanu šķidrā veidā
o Barības vielu kombinācijas un to kombināciju grupās
o Integrētus ajūrvēdas augus un ekstraktus
o Transfēra katalizatorus un tehnoloģijas

Koncepcijas unikalitāB apsBprina patenB, ko izsniegušas dažādas valsBs visā pasaulē, ko apsBprina
patentu Besību jurists PhD Štefans Cehs (Minhene)
Papildus uzturvielu jomā tas ir pasaules mēroga jaunievedums, kam pasaulē nav analogu.

Un tā, kompānijas PM InternaBonal produkcijas pamatā ir pamatoB zinātniskie pē1jumi.
Iedarbība ir pierādīta un tas kliedē jebkādas šaubas.



PM InternaBonal piekrīt mūsdienu zinātnei jautājumā par to, ka ne Bk daudz svarīgi ir tas, ko mēs 
ēdam, kā tas, kas un cik nonāk mūsu organisma šūnās.

Tas ir tieši to ņem vērā barības vielu transporta koncepts un tieši tajā ir NTC® jēga.

Kāda ir NTC® nozīme FitLine produktu iedarbībā?

NTC® padara FitLine produktus ļoB vēr1gus un unikālus. Tas ir FitLine pamats un sirds. Tas ir FitLine
efekBvitātes garants. Un Beši tas paceļ FitLine produktus pavisam citā līmenī, salīdzinot ar ciBem 
produkBem. FitLine klienB un partneri no tā ir ieguvēji.
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BARĪBAS VIELU TRANSPORTA KONCEPTS

Cilvēks ir tas, ko viņš ēd un asimilē.
Kāda jēga ir vitamīnu un minerālvielu daudzumam produktos, 
ja Bem nav iedarbības vai tā ir minimāla?

NTC® rada organismā opBmālu vidi, lai maksimāli uzsūktos visas barības 
vielas, vitamīni un minerālvielas, neatkarīgi no tā vai uzņemtas ar pārBku 
vai ar FitLine produkBem.

Otrkārt – nodrošina maksimālu ātru vēr1go, bioloģiski ak1vo vielu un barības 
vielu, ko satur FitLine produkB, nokļūšanu tur, kur Be visvairāk nepieciešami, 
proB – caur zarnu traktu asinsritē un no turienes uz organisma šūnām.



NTC® izmanto dažādus jaunākos zinātnes sasniegumus optimālas barības vielu absorbēšanas jomā.

Atbilstoši FitLine barības vielu transporta konceptam, šo zinātnisko sasniegumu darbība sniedzas tālāk
par atsevišķiem produkBem, tā ir daudzkārt plašāka.

FitLine Basics produktu revitalizējošā iedarbība turpinās arī uz vielām, kas uzņemtas ar parasto
pārBku. Dažādi FitLine produkB papildina viens otru un tādējādi to iedarbība pasBprinās.
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pirmajā solī - zarnu mikro 
floras atjaunošana

dzēriens 
šķidrā veidā

satur augstas 
efektivitātes 
antioksidantus

īpaši sabalansēti aktīvo 
vielu kombinācija

optimāls PH līmenis un izcila 
komponentu izšķīšana

īss laiks, kamēr 
iziet caur kuņģi

atsevišķu sastāvdaļu 
rūpīga dozēšana

micelizēšana, patentētā 
tehnoloģija MicroSolve®
taukos šķīstošu vitamīnu 
micelizēšana

patentēta CD -
Complex tehnoloģija

aktīvo vielu savienojumu 
balanss

UZ KĀDIEM ZINĀTNISKIEM FAKTIEM BALSTĀS OPTIMĀLA 
BARĪBAS VIELU UZSŪKŠANĀS ATBILSTOŠI NTC®?
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ZARNU TRAKTA MIKROFLORAS ATJAUNOŠANA

Vesela un dzīva zarnu trakta mikro flora - ir pamatā opBmālam svarīgo
barības vielu, kas atrodas pārBkā vai FitLine produktos, uzsūkšanās
procesam. Alkohols, stress, smēķēšana, medikamenB un nesabalansēts
uzturs (daudz trekna un cukurs) slikB ietekmē mūsu zarnu traktu. Slikta
zarnu mikro flora (slikto baktēriju miljardi mūsu zarnu traktā) paB patērē
mūsu uzņemto pārBku, izdala indes un traucē barības vielu sadalīšanos
un uzsūkšanos.

Kā rezultātā rodas vēdera problēmas (aizcietējums,
caureja, vēdera pūšanās), pazeminās darbaspējas,
palielinās inficēšanās iespējas, un neskatoBes uz
pieBekamu pārBkas uzņemšanu, var Bkt novērots vitamīnu
un mikroelementu trūkums.

Veselīga zarnu mikroflora savukārt paB ražo vitamīnus
(piemēram folskābi, B2, B12, vitamīnu K) un veicina
barības un bioloģiski ak1vo vielu labāku uzsūkšanos, ko
uzņemam ar pārBku un uztura bagāBnātājiem. Daudzas
FitLine Basics dzēriena vēr1gās sastāvdaļas veicina labāku
barības vielu sadalīšanos, kā arī nogādā zarnu traktā
vēr1gās baktērijas (fermentus, kas asra zarnu traktu,
lakto un bifidobaktērijas, frukto-oligo-saharīdus) un
veicina to vairošanos.

Tāpat arī dažādas šķīstošās un nešķīstošās šķiedrvielas,
kuras ir FitLine PowerCocktail Junior un Basics sastāvā,
labvēlīgi ietekmē zarnu motoriku palīdzot izvadīt toksīnus
un samazināt holesterīna līmeni asinīs.

FORMA

Visos gadījumos, kad tas vēlams un iespējams, FitLine produkB Bek
piedāvāB šķidrā formā. Tam ir daudzas priekšrocības un ne Bkai
uzsūkšanās dēļ.

Ak1vās vielas ir ātrāk un vieglāk uzņemamas un asimilējamas, ja ir šķidrā
formā, nevis tabletēs vai kapsulās. Organisms uzņem papildus šķidrumu,
kas nepieciešams labai pašsajūtai un sporBskajai formai. PateicoBes tam,
ka produkts ātri izšķīst, FitLine dzērienu vēr1gās sastāvdaļas ātri nokļūst
tur, kur tās Bek uzsūktas - Bevajās zarnās un uzreiz uzsūcas caur zarnu
sieniņām.

LAI BARĪBAS VIELAS UZSŪKTOS LABĀK

Vēl viena priekšrocība - pateicoties šķidruma formai, praktiski tiek izslēgta pārdozēšana.
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ANTIOKSIDANTI

FitLine produktos esošajiem augstvēr1gajiem oksidanBem (vitamīns E,
FitLine Zellschutz, FitLine Q10, Plus un FitLine Omega 3 + E, FitLine
Omega Vegan) ir izšķiroša nozīme šūnu membrānu darbībā un tam
pateicoBes, uzlabojas uzsūkšanās spēja Beši šūnu līmenī.

AKTĪVO VIELU SAVIENOJUMU

Atkarībā no tā, kādā veidā vai savienojumā produktā ir viena vai otra
sastāvdaļa, ir atkarīga tā uzsūkšanās un iedarbība. Piemēram, FitLine
AcBvize Oxyplus dzērienā, pateicoBes dabīgajiem kofeīna
savienojumiem no guarānas ekstrakta, kofeīns dozēB Bek nogādāts
asinsritē un dod sBmulējošu, bet ne uzbudinošu efektu. FitLine
Zellschutz dzērienā ir tā sakomplektēts sastāvs, ka selēna uzsūkšanās
procesam netraucē vitamīns C. FitLine Restorate dzērienā atbilstošu
minerālvielu savienojumi atbild par opBmālu sadalīšanos un uzsūkšanos.

PH UN IZŠĶĪŠANAS NOZĪMĪGUMS

Piemēram, lai B grupas vitamīnu un minerālvielu uzsūkšanās Bevajās
zarnās būtu veiksmīga, ļoB svarīgs ir Ph līmenis no 3-5. Skābes ir svarīgas
izšķīdināšanai un galējā posmā, lai uzsūktos minerālvielu savienojumi
brīvos jonos. Diemžēl daudziem cilvēkiem gados ir pazeminās kuņģa
skābums, kā rezultātā nenoBek opBmāla barības vielu uzsūkšanās. FitLine
Restorate dzēriena sastāvā ir citronskābe, kas uzlabo gan kalcija, gan
cinka uzsūkšanos.

SASTĀVDAĻU KOMBINĀCIJA

Produkta sastāva kombinācijai tāpat ir liela nozīme. Uzsūkšanās laikā
komponenB var viens otru papildināt (piemēram vitamīns D un kalcijs),
bet var arī viens otram traucēt. Ilgstoši uzņemot kādu viena veida
minerālvielu vai vitamīnu (piemēram kalciju), kāda cita minerāla vai
vitamīna uzsūkšanās var Bkt traucēta vai bloķēta (piemēram cinka vai
mangāna), kā rezultāta pēc kāda laika var izveidoBes iztrūkums.
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KUŅĢĪ ATRAŠANĀS LAIKS

Ātra barības un bioloģiski ak1vo vielu iziešana 
caur kuņģi ir pamats ātram uzsūkšanās 
procesam zarnu traktā. Tāpēc lielākā daļa 
FitLine produktu ir izveidoB dzērienu formā. 
PateicoBes tam, ka FitLine Basics produkts ir 
dzēriena formā, tas ātri iziet caur kuņģi un 
visi fermenB un pienskābās baktērijas 
neskarB sniedz zarnu traktu.

BARĪBAS VIELAS DAUDZUMS

Barības vielu uzsūkšanos ietekmē to sastāvs un daudzums. Piemēram, 
konkrēts niacīna daudzums FitLine AcBvize Oxyplus nodrošina ātrāku 
ak1vo vielu nokļūšanu organismā caur asinsriB uz šūnām. PateicoBes 
šādam efektam, FitLine AcBvize Oxyplus dzēriena vēr1go sastāvdaļu 
transports, vienlaicīgi lietojot citus produktus un to sastāvdaļas 
(piemēram, FitLine Zellschutz un FitLine AcBvize Oxyplus) paātrinās.

TAUKOS ŠĶĪSTOŠU VITAMĪNU MICELIZĀCIJA

PateicoBes tam, ka mūsu organisma transporta
sistēma darbojas uz ūdens bāzes, taukos
šķīstošās vielas ar grū1bām uzsūcas zarnu traktā
un pēc tam nonāk asinīs. Organisms, izmantojot
galenskābes, glicerīdus un taukskābes, veido tā
saucamās micellas, kurās, lai vieglāk uzsūktos ir
ieslēgtas taukos šķīstošās vielas, piemēram daži
vitamīni. Tieši tāpēc taukos šķīstošu vitamīnu,
kurus uzņemam ar pārBku, uzsūkšanās ir samērā
zema (Bkai 25-30% vitamīnam A un E).
PateicoBes taukos šķīstošo vielu micelizēšanai,
kā piemēram ar patentēto tehnoloģiju
MicroSolve®, veidojas vismazākās micellas, kas
taukos šķīstošos vitamīnus padara organismam
viegli un ātri uzņemamus lielā daudzumā.
MicroSolve tehnoloģija Bek izmantota visos
FitLine produktos, kas satur taukos šķīstošos
vitamīnus, piemēram FitLine ProShape All-in-1,
FitLine Zellschutz, FitLine Q10 Plus u.c.
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Micelizēšana kopē organisma dabīgos procesus, kuru rezultātā 
taukos šķīstošās, ak1vās vielas nonāk micellās. 

Ar tās palīdzību iespējams izveidot opBmālas taukos un ūdenī 
šķīstošo barības un bioloģiski ak1vo vielu kombinācijas 
šķidros un pulverveida produktos.

Micelizēšana nodrošina 5 x ātrāku un efek1gāku ak1vo vielu 
uzsūkšanos salīdzinot ar tabletēm vai kapsulām.

MICELIZĒŠANA JŪTAMI UZLABO FITLINE UZTURA PRODUKTU EFEKTIVITĀTI

PATENTĒTĀ CD–KOMPLEKS TEHNOLOĢIJA

Pateico]es jaunajai, patentētajai CD-Kompleks tehnoloģijai kurkumīna
bio pieejamība ir palielinājusies 45 reizes.

Kurkuma ir pasaulē vēr1gākā garšviela, kas satur kurkuminoīdus, no
kuriem galvenais ir kurkumīns. Parastajam kurkumas ekstraktam
(kurkumīnam) piemīt ārstnieciskas īpašības, bet bio pieejamajām formām
tā ir 1,5-29 x lielāka. Kompānijas PM InternaBonal zinātnieki, pateicoBes
jaunai un inova1vai tehnoloģijai, ir izstrādājuši jaunu bio pieejamu
kurkumīnu un tā iedarbība ir 45 reizes lielāka salīdzinot ar parasto
kurkumīnu, to apsBprina zinātniskie un klīniskie pē1jumi. Šo jauno
tehnoloģiju izmanto FitLine Basics, FitLine Gelenk-Fit un FitLine
PowerCocktail Junior ražošanā.

Taukos šķīstošas 
ak,vas vielas

MICELIZĒŠANĀS GALVENIE ASPEKTI

Ūdenī un taukos 
šķīstošu uztura un 
bioloģiskās ak,vo 
vielu kombinācija
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kapsula Iekapsulēts kurkumīns kapsula + kukrumīna ekstrakts

asins-
vads

epitēlija šūna
amilāze

glikoze, maltoze 
& maltotrioze

zarnu dobums

KLĪNISKIE PĒTĪJUMI: KURKUMĪNA KONCENTRĀCIJA ASINĪS

KLĪNISKIE PĒTĪJUMI: ABSORBCIJAS SALĪDZINĀJUMS

laiks stundās
JAUNS 
kurkumīns

standarta 
kurkumīns

standarta 
kurkumīns

JAUNS 
kurkumīns
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NOBEIGUMS

FitLine NTC® - barības vielu transporta koncepts
praksē izmanto zinātnisko faktu, kas balstās uz to, ka
cilvēks ir tas ko ēd un uzņem.

FitLine NTC® ņem vērā un apvieno lielu daudzumu
zinātnisko faktu no uztura fizioloģijas jomas, pārtikas
produktu izgatavošanas tehnoloģijas un nodrošina
optimālu barības vielu nogādāšanu un uzsūkšanos.
Pateicoties NTC®, FitLine produkti nodrošina unikālu,
pilnvērtīgu pārtikas uzņemšanas un papildināšanas
modeli. Tādējādi NTC® ir FitLine produkcijas kodols,
kas nodrošina efekBvitāB un panākumus.

NTC® unikalitāte līdzvēr1gi ietekmē kā klientus, tā
partnerus, tādējādi palielinot pārliecinātu lietotāju
pulku. Galu galā izšķirošā nozīme ir nevis teorijai, bet
darbībai. Par to, cik ātri notiek barības vielu nogādāšana
ar NTC® palīdzību FitLine AcBvize Oxyplus dzērienā, ir
pārliecinājušies daudzi klienB. Bet arī ciB FitLine
produkB ir palīdzējuši daudziem cilvēkiem uzlabot
pašsajūtu. Tādējādi FitLine vitamīnu un minerālu
kompleksi, kas balstīti uz NTC® koncepta, sniedz lielu
ieguldījumu cilvēku veselīgajā dzīvesveidā.
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DOKTORA TOBIASA KJŪNES LEKCIJA

Šūnu enerģijas koncepcija.

Kā gan izskatās situācija ar pārBku Vācijā un citās rūpnieciski ass1tajās vals1s, tai skaita Krievijā?

Paska1simies, kas šajā jautājumā sakāms Vācu pārBkas biedrībai. Lai nodrošinātu visu 
nepieciešamo vitamīnu un barības vielu daudzumu, dienā nepieciešams uzņemt 5-7 augļu, dārzeņu 
un salātu porcijas. Un tas Bkai lai nodrošinātu pamatvajadzības, te neiet runa par organisma 
aizsardzību. Vācijā, piemēram, vidējais augļu, dārzeņu un salātu patēriņš veido 2,2 porcijas dienā.

0
1
2
3
4
5
6
7

AUGĻU UN DĀRZEŅU PORCIJU PATĒRĪŅŠ

minimālais porciju skaits dienā

reālais porciju skaits dienā Vācijā

Vēlams dienā uzņemt 5-7 
augļu un dārzeņu porcijas 
dienā. 

Reālā situācija rāda, ka 
vidēji dienā ]ek uzņemtas  
]kai 2,2 porcijas.

Vienas porcijas apjoms ir 
150 - 200 g, kas dienā ir 
750 - 1000 g.
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Vai kādreiz esi aizdomājies, cik augļu un dārzeņu porcijas dienas laikā apēd? Vai tās ir 5 – 7 porcijas
dienā?

Pat ja tas izdotos, vēl nav garanBjas, ka būsiet uzņēmis visas vielas, kas nepieciešamas. Jo
mūsdienās pārBkas produkB nebūt nav Bk uzturvielām bagāB kā agrāk. Ņemot vērā salīdzinošo
pārbaužu rezultātus, ko koncerns Geigy un Schwarzald InsBtūts veica laika posmā no 1985.gada līdz
2002. gadam, atšķirība sastāda 12 - 95 %.

Ņemam par piemēru zemenes. Tās Bek uzska1tas par vitamīniem bagātu produktu. Laika posmā
starp 1985. gada un 2002. gadu C vitamīna saturs ir pazeminājies par 87 %. Tāpēc, pat ja uzņemat
sabalansētu pārBku, tas vēl nenozīmē, ka produkB satur visu nepieciešamo. Noplacināta augsne,
gaisa piesārņojums, inkubācija, uzglabāšana noliktavās, ilglaicīga produktu apstrāde - tas viss ir
iemesls tam, ka mēs neuzņemam pieBekamu barības vielu daudzumu. Bez tā visa vēl pastāv faktori,
kas iznīcina barības vielas. Pie Bem pieskaitāmi smēķēšana, apkartējās vides piesārņojums, ozons un
medikamenB. Ja papēta kontracepcijas tablešu iedarbību uz jaunām sievietēm, tad redzams, ka
tabletes “nozog” gandrīz visus B grupas vitamīnus. Organismā paliek pārāk maz B1, B2, B6, B12 un
folijskābes, kā arī C, A un E - visu šo vielu daudzums samazinās, ja lieto kontracepcijas tabletes.

Bet arī ciB medikamenB, tai skaitā anBbioBkas, pretsāpju un caurejas līdzekļi atņem svarīgas
barības vielas.

Kādam tad jābūt op]mālam uzturam?

Pamatā vienmēr ir jābūt sabalansētam uzturam. Vairāk augļu, dārzeņu, salātu, augstvēr1gu augu un
dzīvnieku valsts olbaltumu, saprā1gs daudzums graudaugu - tam visam jābūt par pamatu, bet
pirmām kārtām salāB, dārzeņi un augļi.

Pie tam mēs nupat noskaidrojām, ka pat rūpnieciski ass1tās vals1s no 5 - 7 kā minimums
nepieciešamām dārzeņu un augļu porcijām, vidēji reāli Bek uzņemtas Bkai 2,2 porcijas dienā.
Turklāt, dēl medikamentu lietošanas un uzturvielu satura samazināšanās produktos, mēs tos
uzņemam vēl mazāk.

Ja viena porcijas ir apmēram 150 g 
- 200 g, tad dienas laikā vajadzētu 
apēst 750 g - 1 kg salātu, augļu un 
dārzeņu, lai nodrošinātu 
organismu ar nepieciešamajiem 
vitamīniem, minerāliem un 
mikroelemenBem. 
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Mūsu uzturs ir nepilnvēr1gs un lai to novērstu, lai padarītu uzturu opBmālu, ir izstrādāta FitLine
uzturu papildinošo produktu sērija, kas mērķBecīgi papildina uzturvielu trūkumu. Rezultātā ikdienas
uzturs kopā ar FitLine produktu papildinājumu veido individuālu opBmizētu uzturu ar visām
minētajām priekšrocībām.

Kādas, konkrē] ir priekšrocības?

Un te mēs nonākam pie šūnu enerģijas koncepta. Ja jūsu uzturs ir opBmāls un sabalansēts un ja
ikdienā esat veselīga dzīvesveida piekritējs, tad Beši tas arī ir jūsu veselības, darbaspēju, jaunības,
slaiduma un skaistuma noslēpums.

FitLine šūnu enerģijas koncepts mums piedāvā ideālu pret novecošanās konceptu.

Vispirms noskaidrosim kā šūnu enerģijas koncepta palīdzību FitLine produkB mums palīdz sasniegt
iecerēto? Kas mūsu produktus padara Bk īpašus?

Un te nepieciešams doBes nedaudz atpakaļ un noskaidrot sekojošu jautājumu: kas paBesībā ir
vissvarīgākais. Vai uzraksts uz bundžiņas? Tas, kas atrodas šajā bundžiņā? Vai tomēr svarīgāks ir tas,
kas nonāk mūsu zarnu traktā? Tad lūk, svarīgi ir nevis tas, ko jūs patērējat, bet svarīgs ir tas, ko jūsu
organisms ir spējīgs nogādāt līdz šūnām, ko organisms ir spējīgs uzņemt šūnu līmenī. Tas arī ir tas
īpašais FitLine uztura bagāBnātāju kompleksā. Barības vielas Bek nogādātas Beši tur, kur tās ir
visvairāk nepieciešamas un vislabāk uzsūcas - tas ir pa Bešo uz visiem 70 triljoniem mūsu šūnu.

Šis patentētais koncepts ir pasaulē vienīgais un unikālais jau vairāk kā 20 gadus. PateicoBes šim
barības vielu transporta koncepcijai – ar tās palīdzību Bek šūnu līmenī Bek sasniegts sasniegts 3-5
reizes labāks un ātrāks rezultāts. Tieši šī koncepcija veido FitLine produktu kodolu un padara īpašus
salīdzinot ar ciBem produkBem - tabletēm un kapsulām.

Tās pamatuzdevums - sasniegt maksimālu efektu, pateicoBes barības vielu nogādāšanai Beši uz
šūnām. Cilvēks ir ne Bkai tas ko viņš ēd, bet arī, un es nebeigšu atkārot šo frāzi, tas, kas un cik
uzsūcās. OpBmālā veidā, tas noBek pateicoBes barības vielu transporta konceptam.

Tas sevī ietver daudzus faktorus: pielietošana šķidrā veidā, tā ir arī ak1vo vielu kombinācija un to
sastāvs kopumā, ajūrvēdas augu un ekstraktu integrēšana, transfēra katalizatori un tehnoloģijas
(CD-Kompleks), micelizēšana.

Tas viss palīdz mums panākt to, ka mūsu produkta uzsūkšanās ir 3-5 reizes ātrāka. Lūk, tā arī ir

barības vielu transporta koncepcija, kas padara FitLine produktus unikālus.
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Kā mēs varam pilnvēr1gi izmatot FitLine uztura bagāBnātājus, vai arī izsakoBes konkrētāk, kas
paBesībā slēpjas aiz FitLine koncepcijas? Lai to noskaidrotu, paska1simies pāris tūkstošus gadu
atpakaļ un pievērsīsimies senajai Ķīnas medicīnai vai pat sauksim to par dabas medicīnu.

Par to zināms ir viens - tā ir šūnu enerģija, bet šūnu enerģija ir dzīves enerģija. Kad mums
enerģijas netrūkst, mēs esam labā formā, esam veseli, jauni. Kad sāk pietrūkt enerģijas vai jau
izveidojušās enerģēBskās blokādes, tas atspoguļojas mūsu pašsajūtā: galvassāpes, alerģijas,
muguras sāpes, un reizēm arī ciB dīvaini simptomi. Mēs jūtamies noguruši, savītuši, vāji.

Ja nepieņemt nekādus mērus, tad turpinot tādā pašā garā, nemainot dzīvesveidu, uzturu un
fiziskās akBvitātes, stresa līmeni, tad šīs izmaiņas pašsajūtā pārtaps par kaiB un laika gaitā jau
par nopietnu saslimšanu. 0% enerģijas, 0% šūnu enerģijas - un mēs mirstam.

Kā mēs varam izrauBes no šī apburtā loka un panākt labvēlīgas izmaiņas? Kā Bkt nost no šī
lejupejošā ceļa un pāriet uz augšupejošu? Neatkarīgi no tā vai pievērsīsimies dabas vai
modernajai pret novecošanās medicīnai, viss noved pie viena un tā paša: vienīgais ceļš augšup -
tas ir veselīgs dzīvesveids. Sabalansētas pārBkas ziņā FitLine produkB nav nekas vairāk kā zelta
atslēdziņa uz veselīgu dzīvesveidu. Ja mums izdodas paaugsBnāt šūnu enerģiju, akBvizējot to
darbību, tai skaitā ar FitLine produktu palīdzību, mēs automāBski pozi1vi ietekmējam mūsu
organisma enerģijas līmeni. Tas nozīmē, ka mēs esam Bkuši uz ceļa, kas ved augšup, tur, kur ir
vairāk jaunības, spēka un veselības.



17

Lai mūsu šūnas varētu izstrādāt vairāk enerģijas, tām tāpat ir
nepieciešama barība šūnu līmenī, tāpat kā malka kamīnam. Pēc
tam ir vajadzīgs iekurs, mūsu organismam tāpat ir nepieciešamas
vielas, kā vitamīni, minerāli un enzīmi. Tie “aizdedzina” mūsu
barības vielas, mūsu “malku” - taukus, ogļhidrātus,
olbaltumvielas.
Tieši tā pat kā kamīnam, lai degtu, arī šūnām ir nepieciešams
skābeklis. Bez skābekļa nav iespējama degšana un tāpat arī tauku
sadedzināšana. Kad kamīnā kaut kas deg, veidojas pelni. Kaut kas
līdzīgs noBek mūsu šūnās. Vielmaiņas procesa rezultātā rodas
toksīni, paaugsBnās organisma skābums. No tā visa nepieciešams
atbrīvoBes, šūnas jāasra. Mūsu šūnām tas ir nepieciešams tāpat
kā kamīnam.
Jebkurš kamīns ir jākopj, un arī mūsu šūnām, lai tās būt jaunas,
elas1gas, lai tās opBmāli funkcionētu un lai Jūs pats būtu spēka
pilns, asrīšana ir nepieciešama. Ar pārBkas palīdzību, uzņemot
vitamīnus un anBoksidantus, mēs to varam panākt.

Kāda loma te ir atvēlēta FitLine uztura bagā]nātājiem?
Mūsu pamatprodukts FitLine Basics ir centrālais produkts FitLine līnijā, kas tēlaini izsakoBes
nodrošina organismu ar kurināmo un iekuru. Pirmkārt, jau tāpēc, ka Basics pats satur vēr1gas barības
vielas. Otrkārt, jo Basics palīdz mums daudz labāk asimilēt visu, ko uzņemam ar pārBku. PateicoBes
barojošam un vitalizējošam atbalstam, Basics nodrošina arī ideālu imūno atbalstu. Tas palielina mūsu
pašatjaunošanās potenciālu un pasargā šūnas no brīvajiem radikāļiem un oksida1vā stresa.

FitLine Ac]vize Oxyplus piegādā mums skābekli, kas nepieciešams mūsu šūnām, lai tās degtu līdzīgi
kamīnam. Līdz ar uzlaboto skābekļa apgādes funkciju, FitLine AcBvize Oxyplus veicina arī enerģijas
pieplūdumu, paaugsBnās koncentrācija un darba spējas. Un papildus visam, FitLine AcBvize Oxyplus
veicina tauku sadedzināšanu.

Savukārt FitLine Restorate rūpējas par to, lai mēs atbrīvotos no nevajadzīgā, izvadot no organisma
toksīnus un skābes. FitLine ERestorate asra mūsu šūnas un starpšūnu telpu un atjauno opBmālu
skābju/sārmu līdzsvaru, palīdzot atbrīvoBes no liekā svara, kas sais1ts ar šķidruma trūkumu un
toksīniem organismā. FitLine Restorate ir svarīgs labam izskatam: veselai ādai, maBem un nagiem un
vēl ātrai reģenerācijai un labam miegam.

Un šim visam kā punkts uz «i» ir FitLine Q10 Plus, kas ir īpaši svarīgs Bem, kam pāri 35. Tā ir
dzirkstele, kas aizdedzina un papildus aizsargā mūsu šūnas. Šo aizdedzinoša dzirksteli enerģijas
izstrādei var salīdzināt ar mašīnas aizdedzes sveci.
Bez koenzīma Q10 nav iespējama enerģijas veidošanās mūsu vielmaiņā. Kopā ar šo anBoksidanta
aizsardzības funkciju, koenzīms Q10 izpilda arī asinsrites sistēmas nosBprināšanas funkciju. Tas ir ne
Bkai brīvo radikāļu iznīcinātājs, bet arī svarīga sastāvdaļa cīņā pret novecošanos.

Filozofija, kas stāv aiz FitLine šūnu enerģijas koncepcijas ir - mūsu šūnas ir veselas un enerģijas
pilnas, arī mēs esam veseli un pilni enerģijas. Veselas, enerģijas pilnas šūnas - tās ir jaunas un
veselas šūnas līdz sirmam vecumam.
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Kādu atbalstu mums dod Basics, ja mums trūkst būBskas
uzturvielas?
Vai ciBem vārdiem: kā Basics mums palīdz, lai mēs saņemtu
dzīvībai svarīgu uzturvielu opBmālu nodrošinājumu.
Pirmkārt, Basics mums sniedz garantētu nepieciešamo
uzturvielu daudzumu, kas nepieciešams mūsu organismam,
pateicoBes vielām, kas ir tā sastāvā.
Basics sastāvā ir vesela rinda vēr1gu, neaizstājamu sastāvdaļu.
Bez tā visa tam ir arī otra funkcija: pateicoBes šīm vēr1gajām
sastāvdaļām, dažādiem augu fermenBem, ajūrvēdas augiem un
ekstrakBem un garšvielu ekstrakBem, Bek panākta labāka
barības vielu uzsūkšanās no parastās pārBkas.

PAMATPRODUKTI: 
BASICS, ACTIVIZE OXYPLUS, RESTORATE

BASICS

Gluži tāpat kā kamīnam, lai tas labi kurtos, arī cilvēka
organismam nepieciešams skābeklis, laba enerģijas apmaiņa,
pilnvēr1gs kurināmais un pareiza asrīšanās sistēma. Tieši to
nodrošina FitLine OpBmālais komplekts, kas ietver sevī FitLine
Basics, FitLine AcBvize Oxyplus un FitLine Restorate.
Tas nodrošinās ar visu nepieciešamo no rīta līdz vakaram, kā arī 
nakts atjaunošanai.
Mūsu vielmaiņa strādā labi, ja nedzīvojam skābekļa, vitamīnu 
un minerālvielu badā, tad arī jebkuras citas uzturvielas uzsūcas 
labāk un šūnas saņem pilnvēr1gas barības vielas! Avecīgi arī 
ciB FitLine produkB strādā vēl labāk, ja organisma barības 
uzņemšanas sistēma ir sagatavota ar OpBmālo komplektu!
Lai sasniegtu tādu rezultātu, kādu jūs vēlaBes, iesakām sākt ar
organisma pilnvēr1gu asrīšanos un šūnu pabarošanu, ko
palīdz sasniegt OpBmālais komplekts.
Basics un AcBvize Oxyplus galvenās īpašības ir apvienotas arī
vienā produktā – FitLine PowerCocktail.
Restorate ir pieejams ar divām garšām.

Basics palīdz mums pilnvēr1gāk pārstrādāt mūsu ikdienas pārBku, saņemt pieeju tās uzturvielām,
pateicoBes sastāvā esošajiem fermenBem, bioloģiski ak1vajām vielām, kā arī uzsūkšanās
pasBprinātājiem, kas iegūB no ajūrvēdas garšvielām un augiem. Basics darbība sniedzas arī tur, kur
tēlaini izsakoBes, slēpjas mūsu veselība, proB – zarnu traktā. Barības vielu uzsūkšanās un uzlabota
organisma apgāde ar tām nav iedomājama bez veselīgas zarnu trakta darbības.
Lielākajai daļai no mums zarnu trakts nav vesels. Tas ir pilns ar slimības izraisošām baktērijām. Basics
mums palīdz to asrīt un atdzīvināt. Tas atvieglo gremošanas un asrīšanās procesus, kas ir zarnu trakta
svarīgākās funkcijas. Piemēram, ar šķiedrvielu palīdzību, toksīni Bek sasais1B un izvadīB no organisma.
Šķiedrvielas – lielā daudzumā sastopamas augļos, dārzeņos un labības produktos (šķīstošas un
nešķīstošas). Nešķīstošās veicina vēdera izeju un piesaista dažādas kai1gās vielas, kas rodas uztura
sagremošanas procesā. Šķīstošās balastvielas, piesaistot žultskābes, samazina holesterīna līmeni, un
aizkavējot ogļhidrātu absorbciju, iespaido cukura līmeni asinīs.
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Tajā atrodam vēr1gas prebioBkas un probioBkas - noderīgas zarnu
baktērijas un viņu iecienīBe “gardumu” ātrai augšanai. Basics satur
arī deviņas dažādas šķīstošas un nešķīstošas balasta vielas, kas
atbalsta detoksikācijas un atjaunošanas procesus mūsu zarnās.
Basics Bešām paveic radikālas lietas.
Paralēli zarnu asrīšanai ,Basics palīdz arī kontrolēt mūsu svaru,
regulē ape1B, pateicoBes daudzām balasta vielām un zarnu
1rīšanai. Šķiedra palēnina cukura uzsūkšanos un tādējādi novērš
neizturama bada uzbrukumus.
Turklāt Basics aizsargā mūsu šūnas no oksida1vā stresa, ko izraisa
daudzi brīvie radikāļi. Viņu ietekmē šūnas arvien vairāk noveco un
zaudē elas1bu, un vielmaiņa paslikBnās.

Basics satur daudz augļu, dārzeņu, graudaugu ekstraktu augstvēr1gus anBoksidantus, Be ir sekundāri
augu komponenB, super anBoksidanB: kurkumīns un resveratrols no vīnogu kauliņu ekstrakta. Tā ir
“komanda”, kas aizsargā šūnas, kuras sastāv no C, E vitamīna, beta-karo1na un mikroelementa selēna
- visi Be veicina mūsu šūnu aizsardzību no brīvajiem radikāļiem.
Tātad ar Basics mums dod ļoB efek1vu dabisko sastāvdaļu kompleksu, kas aizsargā mūsu šūnu
jaunību.
Visbeidzot, vēl viena Basics iedarbība ir sBprināt mūsu ķermeņa aizsargspējas. Visspēcīgākais spēks
mūsos ir mūsu pašatjaunošanās spēks, mūsu imūnsistēma, kura 80% atrodas zarnās. Un Beši tur
Basics ar savām barības vielām veic savu darbību.
FitLine Basics nodrošina 5 reizes ātrāku un efek1vāku produkta nogādi mūsu šūnās kā ciB analogi
kompleksi, pateicoBes NTC® tehnoloģijai.
FitLine Basics izejvielas ir Bkai naturāli produkB. Nesatur alergēnus.

ACTIVIZE OXYPLUS

Pēc tam, kad FitLine Basics ir parūpējušies par ķermeņa
apgādāšanu ar barības vielām un citām dzīvībai svarīgām vielām,
mums ir nepieciešams gaiss, skābeklis, lai uzkrātā enerģija
uzliesmotu. Un šeit palīdzēs FitLine AcBvize Oxyplus.
AcBvize Oxyplus ir unikāls tonizējošs produkts, kas garantē
skābekļa un barības vielu piegādi vistālākajām mūsu ķermeņa
šūnām. Tas Bek panākts, izmantojot noteiktus barības vielu
pārvadāšanas koncepcijas elementus, kas palīdz nodrošināt, ka
labvēlīgās vielas un skābeklis paBešām nonāk pat matu galos.
FitLine AcBvize Oxyplus palīdz samazināt nogurumu un nespēku, veicina normālu nervu sistēmas
darbību, palīdz uzturēt garīgas darbaspējas, nodrošina normālu enerģijas ieguves vielmaiņu un
makroelementu vielmaiņu, nodrošina šūnas ar svarīgākajiem enerģijas ieguves komponenBem un
vispirms jau ar lielāku daudzumu skābekļa. AkBvizē vielmaiņu.
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Kādā pē1jumā ar sporBsBem mums izdevās pierādīt ne Bkai būBsku uzlabojumu sporBskajā
sniegumā, bet arī to, ka šūnās nonāk līdz pat 10 procenBem vairāk skābekļa.
To panāk, izmantojot atslēgu mūsu pārneses katalizatorā, it kā atverot mūsu šūnas, lai skābeklis
varētu tajās labāk iekļūt. To panāk arī ar folijskābi un vitamīniem B12, B6. Tie palīdz uzlabot asins
veidošanos un sarkano asins šūnu izstrādi, tādējādi nodrošinot labāku skābekļa piegādi.
AcBvize Oxyplus arī palīdz mums aizsargāt mūsu sirds un asinsvadu sistēmu, piemēram, no
mūsdienās pastāvošā agresīvākā faktora - homocisteīna riska.
Folijskābes, vitamīnu B12 un B6 daudzums, kas ietverts Ac]vize Oxyplus ikdienas porcijā, palīdz
mums samazināt homocisteīna līmeni un tādējādi to neitralizēt. Tātad, mēs aizsargājam savas
šūnas no šī riska faktora, kas veicina asinsvadu aterosklerozes aospbu.
Ar B grupas vitamīnu palīdzību, AcBvize Oxyplus veicina opBmālu enerģijas pārveidošanu. Lai tauki,
olbaltumvielas un ogļhidrāB būtu pieejami mūsu organismam un no Bem varētu iegūt enerģiju,
mums ir nepieciešami B grupas vitamīni.
AbsolūB visi B grupas vitamīni, kuri kopumā ir 8, ir ietverB AcBvize Oxyplus. Kombinācijā ar C
vitamīnu Be ne Bkai sBmulēt nervu galus un uzlabo koncentrēšanos, Be veicina domāšanas procesu
darbu, bet arī ar mediatoru palīdzību pozi1vi ietekmē mūsu garastāvokli.
Pek1ns samazina ogļhidrātu un tauku uzsūkšanos, kas veicina glikozes normalizēšanos asinīs.
Bio1ns (vitamīns B7) - palīdz uzturēt matu veselību, ādas, gļotādas veselību. Veicina normālas nervu
sistēmas darbību un veicina normālas psiholoģiskas funkcijas.
Kopā ar C vitamīnu un astoņiem B grupas vitamīniem, AcBvize Oxyplus satur visus esošos ūdenī
šķīstošos vitamīnus, no kuriem katrs ir vitāli svarīgs dzīvības procesiem.
PateicoBes AcBvize Oxyplus, un, pirmkārt, vienam no tā komponenBem - guarānai, augam no
Dienvidamerikas, kas Bek uzska1ts par Brazīlijas naturopāBjas centrālo elementu, un tajā esošajam
dabiskajam kofeīnam, mēs panākam ne Bkai enerģijas pieplūdi, bet arī papildus sBmulējam tauku
sadalīšanos. Guarānai ir maiga iedarbība, bet sniedz 2-5 reizes lielāku efektu nekā kafija.
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AcBvize Oxyplus palīdz mums uzlabot tauku sadalīšanās procesu. No vienas puses, tāpēc, ka AcBvize
Oxyplus to sBmulē, no otras puses, sakarā ar to, ka uzlabojas skābekļa padeve. Tauku sadedzināšana
noBek ātrāk, jo taukus var sadalīt Bkai ar skābekļa piedalīšanos. AcBvize Oxyplus ir arī produkts, kura
iedarbība jau ir jūtama dažu minūšu laikā pēc lietošanas. Tāpēc barības vielu pārvadāšanas
koncepcija ir jūtama vislabāk un visātrāk, izmantojot AcBvize Oxyplus. Pārējiem produkBem tas var
aizņemt nedaudz vairāk laika, un paBesais efekts parādīsies Bkai pēc 3 mēnešiem, kad šūnu
atjaunošanas cikls būs pabeigts. Izmantojot AcBvize Oxyplus, šie barības vielu transportēšanas
koncepcijas efekB, kas sastāv no tā, ka barības vielas paBešām sasniedz šūnu līmeni visīsākajā laikā,
ir jūtami jau pēc dažām minūtēm. Un tas, manuprāt, nav salīdzināms ne ar ko.

RESTORATE

FitLine Restorate ir trešais pamata produkts mūsu pamata OpBmālajā Komplektā.
Un šeit mēs nonākam pie mūsu kamīna atbrīvošanu no pelniem jeb pie toksīnu izvadīšanas un mūsu
šūnu paskābināšanas pazemināšanas, tādējādi uzlabojot reģenerāciju.
Restorate palīdz mums atjaunot skābju-sārmu līdzsvaru, neitralizējot skābes pateicoBes tajā
esošajam kalcijam, magnijam un dzelzim, dzīvībai svarīgiem minerāliem ar sārmainu iedarbību.
Tie sasaistās ar mūsu skābēm, neitralizē tās, tādējādi pārvēršoBes sāļos, kurus var izvadīt no
organisma.
Restorate ir arī nozīmīgs minerālu avots, kas labvēlīgi ietekmē mūsu izskatu.
Minerāli ir nepieciešami veselīgai ādai, ma]em un nagiem.
Minerāliem, tādiem kā piemēram, kalcijs, magnijs,
cinks un varš ir ievērojama vieta arī stāstā par lieko
svaru. Samazinot skābumu, Be palīdz mums zaudēt
lieko svaru, kas rodas šķidruma nogulsnēšanās dēļ
oksidācijas rezultātā. Tauku pārpalikumu var izvadīt
Bkai ar neitralizējot skābes, jo, ja mūsu tauku šūnas
ieskauj skābes un toksīni, tad organismam vispār nav
piekļuves tauku šūnām un nevar izvadīt ārā taukus un
lieko šķidrumu no taukaudiem. To veicina Restorate
un tajā esošie minerāli.
Arī celulīts nav nekas cits kā skābju un toksīnu
uzkrāšanās saistaudos. Skābju-sārmu līdzsvara
normalizēšana var palīdzēt mūsu ķermenim.
Minerālvielām ir arī liela nozīme izcilai fiziskai formai
un enerģijas iegūšana bez tām nav iespējama.
Piemēram, sporBsBem, lai ātrāk atjaunotos pēc
sacensībām, nepieciešams pieBekams daudzums
minerālu un mikroelementu - kālija, kalcija, magnija
un dzelzs. Tas viss ir ietverts Restorate.
Šeit ir viss - ātrāka reģenerācija un sBprāki kauli.
Restorate magnija, kalcija un D vitamīna kombinācija
ir opBmāla kombinācija perfektai magnija un kalcija
bio uzsūkšanai ar D vitamīna palīdzību, un tādējādi,
to saturam kaulos. D vitamīns ir ārkār1gi svarīgs
Restorate sastāvā, jo bez tā organismā nevar ievadīt
un saglabāt ne kalciju, ne magniju.
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Savukārt minerālu funkcijas ir daudzpusīgākas: sBpriem nerviem un sparīgam garam mums ir
nepieciešami mikroelemenB un minerāli. Iespējams Jūs ziniet, ka magnijs ir anB stresa minerāls.
Arī veselīgam miegam mums ir nepieciešams kalcijs un magnijs. Un tas ir Beši tas, ko mēs bieži
jūtam, lietojot Restorate: mierīgāks, dziļāks miegs un enerģiskāka pamošanās nākamajā rītā. Tieši
tāpēc, ka mūsu ķermenis atjaunojas pa nakB, Restorate ieteicams lietot vakarā.
Tāpēc lietojiet to vakarā pirms gulēt iešanas!
Minerāli ir arī ļoB svarīgi spēcīgai imunitātei. Pirmām kārtām, cinkam un selēnam, kā ļoB efek1viem
anBoksidanBem ir svarīga loma organisma aizsargfunkciju nodrošināšanā, stabilas imūnsistēmas
uzturēšanā.
Restorate priekšrocības nav Bkai sastāvdaļas, bet arī barības vielu transportēšanas koncepcijā.
ParasB minerālvielas grūB uzsūcas organismā. Restorate īpašās barības vielu transportēšanas
koncepcijas ietvaros, minerālvielas šķidrā veidā ak1vi reaģē un efek1vi izšķīst, kas padara tos
opBmāli pieejamus organismam. Galvenā atjaunošanas iezīme ir tā augstā minerālvielu
biopieejamība barības vielu transportēšanas koncepcijas dēļ.
Šie produkB jau ir patentēB. FakBski šī ir unikāla situācija vēsturē: produktu koncepcija ir pilnībā ir
pelnījusi patentu aizsardzību un jau ir patentēta.

Organisms šīs vielas pats neražo, tāpēc tās pastāvīgi jāuzņem ar pilnvēr1gu un labi sabalansētu
uzturu. Tās ir absolūB neaizvietojamas gandrīz visu fermentu un hormonu pilnvēr1gai darbībai. Ne
mazāk nozīmīgas tās ir arī vitamīnu efek1vai darbībai, sarkano asinsķermenīšu, ādas, matu, nagu,
zobu un kaulu veselībai. Palīdz uzturēt kalcija līmeni.
veicina dzelzs transportēšanu ķermenī, veicina normālu saistaudu veidošanos, palīdz nodrošināt
makroelementu vielmaiņu un veicina vairogdziedzera darbību.
Minerālvielu nepieBekamība organismā izpaužas ar daudziem specifiskiem simptomiem – ātru
nogurdināmību, paaugsBnātu uzbudināmību un nervozitāB, galvas sāpēm, paslikBnātu atmiņu,
ape1tes paslikBnāšanos, nagu plaisāšanu, locītavu sāpēm, palēninātu ādas ievainojumu dzīšanu,
biežu slimošanu, matu izkrišanu, sliktu ārējo izskatu un seksuālo funkciju traucējumiem. Ja Jums ir
pazīstami uzskai1Be simptomi, Restorate dzēriens Jums palīdzēs, jo sniegs Jūsu organismam
nepieciešamos „būvmateriālus” visu orgānu efek1vai darbībai. Izcils produkts laba miega
nodrošinājumam.
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INFORMĀCIJA TIEM, KURIEM IR VIRS 35: 

Koenzīms Q10 ir taukos šķīstošs vitamīns, ko atklāja 1957. gadā. ASV zinātniekiem Pīteram Mitčelam
par Q10 nozīmes pē1jumiem šūnu enerģēBkā 1978. gadā Bka piešķirta Nobela prēmija. Q10
aizsargājošā iedarbība uz cilvēka organismu vēl arvien Bek intensīvi pē1ta.
Koenzīmam Q10 ir galvenā loma enerģijas metabolismā. Bez koenzīma Q10 nav iespējams ražot
enerģiju organisma šūnās. Līdzīgi kā automašīnas aizdedzes svece, nav iespējams iegūt enerģiju bez
dzirksteles.
Koenzīms Q10 pats par sevi veic vēl vienu darbību - šūnu aizsardzību. Koenzīms Q10 aizsargā mūsu
šūnas no brīvajiem radikāļiem, no oksida1vā stresa un tādējādi veicina šūnu jaunības saglabāšanu.
Šūnu enerģija uzlabojas. Un kopā ar E vitamīnu, kas atbalsta koenzīmu Q10, mēs sasniedzam
uzlabotu enerģijas ražošanu elpošanas ķēdē. Tiek saražots vairāk enerģijas, tas nonāk no
mitohondrijiem - enerģijas stacijām, uz āru. Lielākā daļa mitohondriju atrodas muskuļu šūnās, īpaši
sirds muskuļos - miokardā. Tāpēc koenzīms Q10 uzlabo sirds enerģiju.
Katras organisma šūnas dzīvība ir atkarīga no enerģijas, kas Bek iegūta no taukskābēm, ogļhidrāBem
un olbaltumvielām. Mūsu organismā 95% no enerģijas iegūšanas procesiem noBek ar šī koenzīma
starpniecību. Tas ir absolūB neaizvietojams, jo atbild par šūnu enerģijas nesēju – ATF – molekulu
ražošanu. Palielinātā daudzumā Q10 uzkrājas sirdī, aknās nierēs un muskuļos – šūnās, kurās noBek
intensīva enerģijas apmaiņa. Šo vielu var uzska1t par vitamīnu, jo pieBekamā daudzumā to
iespējams uzņemt vienīgi ar uzturu – gaļu, zivīm un augu valsts pārBku.
Mūsu organisms pats spēj sintezēt Q10. Diemžēl cilvēkam pēc 30 gadu sasniegšanas samazinās šūnu
spējas uzkrāt šo nozīmīgo vielu, enerģijas ražošanas procesi sāk palēnināBes, organisms sāk novecot.
Tas ir pirmais iemesls, kāpēc cilvēkam jau pēc 30 gadu vecuma sasniegšanas mērķBecīgi jāpapildina
uzturs ar Q10 – vismaz ar 30 mg dienā.

Q 10 PLUS

Mūsu sirds šūnās ir vairāk nekā 5000 mitohondriju, un koenzīmam Q10 ir galvenā loma sirds darbībā,
lai tā labāk funkcionētu līdz sirmam vecumam, jo koenzīma Q10 ražošana mūsu ķermenī samazinās
ar vecumu. Tāpēc Bem, kas vēlas saglabāt sirds enerģiju un veiktspēju, saglabāt šūnu jaunību,
vēlākais no 35 gadu vecuma, vajadzētu lietot koenzīmu Q10. Ar vecumu sais1tu izmaiņu pē1jumu
rezultātā Bka atklāts, ka koenzīms Q10 ir efek1va pret novecošanās viela. Koenzīma Q10 anB-
novecošanās iedarbība balstās uz to, ka tā uzlabo šūnu membrānu funkcionālās spējas, galvenokārt
ar E vitamīna palīdzību, tādējādi nodrošinot barības vielu un skābekļa opBmālu apmaiņu, kā arī
toksīnu izvadīšanu. Tas Bek panākts, izmantojot koenzīma Q10 un E vitamīna kombināciju, jo, kā jau
minēts, koenzīms Q10 ir pret novecošanās viela mūsu šūnām, un, tā kā tā producēšana organismā
kopš 35 gadiem ir samazināta, tas ir jānodrošina.
Papildu nepieciešamība pēc Q10 rodas arī 
nesabalansēta uztura, lielas fiziskās slodzes un 
stresa gadījumos. Īpaši tas ietekmē sirds 
darbību, jo sirds muskulī – miokardā –
enerģijas iegūšana un patēriņš norit 
visintensīvāk. Zinātniski ir pierādīts, ka 75 % 
gadījumu sirds slimību iemesls ir enerģijas 
nepieBekamība. Ne mazāk svarīga loma 
koenzīmam ir arī citu orgānu sistēmu efek1vas 
darbības nodrošinājumā. Mēs saslimstam, ja 
Q10 daudzums organismā samazinās par 25%, 
bet samazinājums par 75% ir pat kriBsks mūsu 
dzīvībai.
Aptaukošanās - pē1jumos atklāts, ka daudziem 
cilvēkiem ar lieko svaru ir Q10 deficīts. 
Koenzīms Q10 akBvizē organismu, akBvizējot 
vielmaiņu.
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Visam nebūtu jēgas - pat ja mums būtu augstas efekBvitātes produkB, bet Bem nebūtu garanBjas.
Tāpēc beigās mēs nonākam pie unikālas mūsu FitLine produktu kvalitātes un drošības koncepcijas. Lai
garantētu visaugstāko kvalitāB, 1rību un drošību, mēs veicam nopietnus pasākumus produktu
kvalitātes un drošības garantēšanai. Mēs esam no neliela uzņēmumu skaita kas ražošanu veic
atbilstoši GMP standarBem, un tagad tā ir vissBngrākā kvalitātes un 1rības kontrole. Visā pasaulē Bkai
aptuveni 5% no visiem pārBkas uztura bagāBnātājiem Bek ražoB atbilstoši GMP standarBem. Kopš
paša sākuma mums Bek veiktas pārbaudes saskaņā ar šiem standarBem, tas ir dokumentēts. Turklāt
mūsu piegādātāji ir gājuši vēl tālāk: vairums no viņiem ražo izejvielas saskaņā ar DIN / ISO standarBem
- starptauBsko pārBkas standartu un atbilstoši HCCP standarBem. Tādējādi mūsu ražotāji ievēro
vairākus kvalitātes rādītājus un rūpējas par visaugstāko kvalitāB, 1rību un drošību. To visu divkāršo tas,
ka ir izieta kvalitātes kontrole Šveices Vitamīnu insBtūtā Lozannā.
Šis insBtūts vēlreiz pārbauda komponentus, kas veido mūsu produktus.
2016. gadā mēs sapratām, ka esam pārauguši Šveices Vitamīnu insBtūtu, un, lai palielinātu savu
konkurētspēju, mēs noslēdzām līgumu ar neatkarīgu laboratoriju TÜV SÜD, kurai ir nevainojama
reputācija (dibināta 1866. gadā Minhenē, 800 pārstāvniecības visā pasaulē, eksper1zes pakalpojumi)
serBfikāciju un testēšanu, devīze ir “Vairāk pārliecības. Vairāk peļņas”. Tagad mūsu patērētāji varēs
apmeklēt neatkarīgas laboratorijas vietni, izmantojot QR kodu uz mūsu izstrādājumu iepakojuma, un
patstāvīgi izlasīt visus šīs laboratorijas pē1jumus par mūsu produkBem. Mūs pastāvīgi uzrauga Ķelnes
Sporta skola un Bioķīmijas insBtūts, kas ir viena no lielākajām anBdopinga laboratorijām pasaulē. Un
tur mēs panācām to, kas ir unikāls: gan sporBsB, gan FitLine uztura bagāBnātāji pastāvīgi atrodas
Bioķīmijas insBtūta uzraudzībā.
Tādējādi mēs sniedzam pierādījumus tam, ka mūsu produkB paBešām nesatur nekādas dopinga vielas.
Šī kvalitātes koncepcija, ko pasBprina papildu iekšējā kvalitātes kontrole, kas nav nepieciešama
likumos - visi šie pasākumi veicina to, ko mēs varam teikt: tas, ko mēs darām ar FitLine uztura
bagāBnātājiem kvalitātes un drošības jomā, ir unikāls visā pasaulē un nesalīdzināms ar citām produktu
sērijām.
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Un daudzi biznesa partneri to jau ir pārbaudījuši. Protams, viņi ir rūpīgi izpē1juši informāciju, ko es Bkko
jums sniedzu. Mūs kontrolē ne Bkai iestādes, kas atbildīgas par pārBkas ražošanu vairāk nekā 44 vals1s,
bet arī sadarbojamies ar biznesa partneriem, kuri arī mūs pārbauda un verificē. Piemēram, Vācijas
slimnieku aprūpes organizācija - vienīgā šāda veida organizācija, kuras locekļi mēs esam - atbalsta
FitLine produktus. Jau vairākus gadus mēs sadarbojamies ar Vācijas hokeja klubu, ar Vācijas
Riteņbraukšanas savienību, kas ir viena no lielākajām sporta arodbiedrībām Eiropā, ar Vācijas Tenisa
klubu, no kura ir nākuši slaveni sporBsB. Viņi visi testēja FitLine pārBkas produktus, rūpīgi pārbaudīja
tos un kopš tā laika tos iesaka nevis tāpēc, ka mēs šīm organizācijām maksājam naudu, viņi iesaka
produktus, tūkstošiem profesionālu sporBsBem visā pasaulē, jo viņi ir pārliecināB par produktu,
iepazinušies ar tā iedarbību, viņi augstu vērtē anBdopinga garanBju, mūsu produktu kvalitāB un 1rību.
Un mēs paBešām lepojamies ar sadarbību ar slaveniem partneriem bez jebkādiem maksājumiem, kas
arī ir unikāli. Un, lai novilktu strīpu, es gribu teikt: vai es pieņemu uztura bagāBnātājus, vai ne - tas ir
mans personīgais lēmums. Katrs ir atbildīgs pats par sevi. Bet viena lieta ir nozīmīga: ja šodien mēs
neieguldīsim laiku un naudu veselībā, ar laiku tādas rīcības rezultāB liks par sevi manīt. SebasBans
Kneips reiz teica:
"TIEM, KURI ŠODIEN UN NEVEIC NAUDAS UN LAIKA INVESTĪCIJAS SAVĀ VESELĪBĀ, TAM RĪT NĀKSIES 
INVESTĒT DAUDZ VAIRĀK LAIKA UN NAUDU SAVĀS SLIMĪBĀS."
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