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OMEGA 3 VEGAN

Nostiprina sirds un asinsvadu sistēmu un palielina garīgo
sniegumu. FitLine Omega 3 Vegan ir unikāls, jo tas tiek
ražots, izmantojot patentētu MicroSolve® tehnoloģiju.

Produkts satur vitāli svarīgu Omega-3 polinepiesātinātās
taukskābes: eikozapentaēnskābe (EPA) un 
dokozaheksaēns (DHA), izgatavots no augstas kvalitātes 
videi draudzīga ekoģiski tīra zivju eļļas (60% EPA un DHA), 
no "savvaļas» zivīm, kā arī dabiski augstas kvalitātes 
dabīgais E vitamīns.
Omega-3 (PUFA) atklāja Dānijas zinātnieki 70. gados. Viņi
konstatēja, ka iemesls tam, ka Grenlandes iedzīvotājiem
nav sirds un asinsvadu slimību, ir regulāra produktu, kas
satur omega-3, lietošana. Šī pozitīvā omega-3 ietekme uz
asinsriti ir piesaistījusi plašu uzmanību.
Turpmākie pētījumi parādīja, ka omega-3 pozitīvi ietekmē
vairāku cilvēku slimību profilaksi. Cilvēkiem, kuru uzturā ir
liels daudzums omega-3 taukskābju, ir mazāk pakļauti
dažādām slimībām.
Kopš omega-3 atklāšanas zinātnieki visā pasaulē ir veikuši
vairāk nekā 5000 pētījumu, padarot to par visvairāk
izpētīto dabisko produktu.

DARBĪBAS MEHĀNISMS.
Nepiesātinātās taukskābes veido šūnu membrānu
pamatu, nodrošinot to plastiskumu. Tāpēc tas ietekmē
visus procesus, kas notiek dzīvās šūnās. Ķermenī ir 70-
100 triljoni šūnu, un katrai no tām ir nepieciešama
omega.
Mēs nevaram iztikt bez neaizvietojamām taukskābēm,
jo tās kalpo kā celtniecības materiāls daudziem ķermeņa
radītiem eikosanoīdiem (iekaisuma faktori).
Šīm hormoniem līdzīgām vielām ir milzīga ietekme uz
veselību.
Jau ir zināmi apmēram 30 dabiski eikosanoīdi. Eikosanoīdi ir ķermeņa enerģijas pārvaldītāji. Tie var
pazemināt asinsspiedienu, paaugsfnāt ķermeņa temperatūru, paplašināt vai sašaurināt bronhus,
sfmulēt hormonu ražošanu un piedalās daudz dažādos vielmaiņas procesos.
Lai kontrolētu visas šīs funkcijas, ķermenis sintezē šos īpašos savienojumus no taukskābēm, kuras
atrodamas mūsu patērētajos uztura taukos. Katrs no šiem savienojumiem jāražo pareizajā daudzumā,
pareizajā laikā un pareizajā vietā. Eikosanoīdus parasf uzskata par hormoniem, lai gan šie lipīdi
darbojas tajās pašās šūnās, kurās fe fek sintezēf.
Atkarībā no sākotnējās taukskābes iegūtajiem eikosanoīdiem ir atšķirīga bioloģiskā iedarbība uz
ķermeni, bieži feši pretēji. Eikosanoīdi, kas veidojas no omega-3 taukiem, konkrētāk, no
eikozapentaēnskābes, ir “labi”. Viņiem ir pret iekaisuma, anf alerģiska iedarbība, fe sašķidrina asinis
un novērš asins recekļu veidošanos, uzlabo asins plūsmu, paplašina asinsvadus un pazemina
asinsspiedienu. Turprei no arahidonskābes (omega-6) sintezēfe eikosanoīdi ir “slikf”. Tie veicina
iekaisumu, alerģijas ajsibu, trombocītu salipšanu un asins recekļu veidošanos, kā arī sašaurina
asinsvadus.
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POLINEPIESĀTINĀTO TAUKSKĀBJU KLASIFIKĀCIJA:
q omega-3 (alfa-linolēnskābe, eikozopentaēnskābe, dokozaheksaēnskābe), 
q omega-6 (linolskābe),
q omega-9

Pirmo divu veidu taukiem ir visspēcīgākā spēja veidot eikosanoīdus. Omega-9 tauki šajā ziņā ir vājāki, tos
neuzskata par neaizstājamiem, taču, neskatoties uz to, tie ir arī noderīgi.
Patiess labas veselības noslēpums ir līdzsvara uzturēšana starp divām galvenajām klasēm - omega-3 un
omega-6, lai eikosanoīdi organismā būtu līdzsvaroti.
Lai atjaunotu veselību, mums jāmaina līdzsvars uz omega-3 taukiem.
Mūsdienās Omega-6 daudzums uzturā ir ievērojami palielinājies, jo ir palielināta to lietošana. Mūsu
uzturā arvien vairāk notiek augu eļļas uzņemšana.
Būtiski ir samazinājies zivju un jūras produktu, kas bagāti ar taukiem, kā arī linsēklu eļļu, kas satur
Omega-3, patēriņš. Mūsdienu Rietumu ēdienos Omega-6 un Omega-3 attiecība ir diapazonā no 25-30: 1,
nevis ieteiktā 4-5: 1.
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Omega-6 PUFA pārpalikums novērojams uz ādas: ādas sausums, struktūras izmaiņas, izsitumi, kā arī
orgānu funkcionālie traucējumi, sirds un asinsvadu sistēmas slimības un novājināta imunitāte. Nevar
secināt, ka omega-3 tauki ir veselīgi un omega-6 tauki ir kaitīgi, jo tie veicina iekaisuma attīstību
(ieskaitot ādas slimības). Ķermenī abas tauku klases rada līdzsvaru. Arahidonskābes metabolīti ir
nepieciešami arī, piemēram, lai uzturētu muskuļu tonusu, novērstu asiņošanu ievainojumu laikā,
saglabātu asinsvadu integritāti utt. Bet, ja uztura raksturs tiecas uz lieko omega-6 tauku daudzumu
(piemēram, katru dienu lietojot saulespuķu eļļu) ) un straujš omega-3 deficīts, rodas nelīdzsvarotība,
notiek maiņa pret iekaisuma reakcijām. Omega-6 un omega-3 attiecība kļūst 25: 1, nevis 5: 1 par labu
omega-6.

Šī nelīdzsvarotība ļoti ietekmē veselību. Piemēram, saasinās sirds un asinsvadu slimības, ateroskleroze,
palielinās asins viskozitāte un tendence uz trombozi, tiek aktivizēti iekaisuma, autoimūnie procesi,
novājināta imūnsistēma, un mūsdienu zinātne piedēvē eikosanoīdus vadošai lomai ilgstošu hronisku
iekaisuma procesu uzturēšanā (ieskaitot ādā). Akūtā iekaisumā vai hroniskas slimības saasināšanās
procesā galvenokārt tiek iesaistīti iekaisuma mediatori, piemēram, histamīns.
Saskaņā ar zinātniskiem pētījumiem, starp PUFA, Omega-3 eikozopentaēnskābe (EPA) un
dokozaheksaēnskābe (DHA) ir īpaši svarīgi vispārējam ķermeņa stāvoklim visā dzīves laikā. Par to ir
atklāti daudz zinātnisku pierādījumu.
EPA un DHA pozitīvi ietekmē vispārējo veselību, tām ir nozīmīga loma sirds un smadzeņu darbības
atbalstīšanā, un tās ir vajadzīgas normālai cilvēka ķermeņa augšanai un funkcionēšanai

ZINĀTNISKIE DATI:
"Ja abu veidu EPA un DHA omega-3 taukskābju līmenis asinīs ir zems (<4%), tad pēkšņa sirdsdarbības
apstāšanās varbūtība ir desmit reizes augstāka nekā augstā līmenī (> 8%)."
“Nav skaidrs, kāpēc notiek šāda vilcinoša šīs dzīvi pagarinošās un praktiski kontrindicētās terapijas
ieviešana.” - profesors Klemens fon Šaki vācu kardioloģijas biedrības 70. gada sesijā (2004).

AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:
OMEGA-3 polinepiesātinātajām taukskābēm ir šādas īpašības:
o Veicina holesterīna līmeņa normalizēšanu, novērš trombozi, tādējādi aizsargājot pret sirdslēkmju

un insultu attīstību.
o Uzlabo un atjauno asinsvadu elastību.
o Palēnina aterosklerozes procesa attīstību.
o Normalizē asinsspiedienu.
o Uzlabo pacientu stāvokli ar koronāro sirds slimību.
o Atvieglo parasto ādas slimību, piemēram, ekzēmas, psoriāzes, gaitu.
o Piemīt imūnstimulējošas īpašības.
o Ir pret iekaisuma iedarbība, atvieglo iekaisuma slimību, piemēram, artrīta, reimatisma, gaitu.
o Mazina galvassāpes, piemēram, migrēnas.
o Ir svarīgas uztura sastāvdaļas visā grūtniecības un laktācijas periodā.
o Novērš piena dziedzera, prostatas, resnās zarnas onkoloģiskās slimības.
o Uzlabo stāvokli pacientiem ar kolītu un enterokolītu.
o Uzlabo stāvokli pacientiem ar bronhiālo astmu.
o Liela efektīvitāte diabēta pacientu kompleksā ārstēšanā.
o Palielina audu jutīgumu pret insulīnu, palīdz normalizēt cukura līmeni asinīs un samazina lieko

insulīna ražošanu.
o Atbilstošs Omega-3 (DHA) daudzums ir svarīgs priekšnoteikums smadzeņu attīstībai un garīgo

spēju uzturēšanai līdz sirmam vecumam (30% smadzeņu tauku ir DHA).
o Uzlabot tīklenes stāvokli.
o Paaugstina vispārējo tonusu un paaugstina izturību.
o Veicina svara zudumu, samazinot apetīti.
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OMEGA-3 SPORTAM:
Neaizstājamās taukskābes ir veselības atslēga sportistiem. To regulāra lietošana palīdz nodrošināt
ķermeni ar papildu enerģiju, neriskējot un nekaitējot veselībai. Strādājot pie ķermeņa, atcerieties, ka
omega-3 PUFA ir spēcīga termogēna iedarbība. Tas nozīmē, ka Omega-3 fiziskās slodzes laikā kā
galveno enerģijas avotu izmanto pašas ķermeņa tauku rezerves. Tas ir «nodrošina», ka tiek aktivizēti
taukaudu krājumu lipolīzes (dedzināšanas) procesā. Tajā pašā laikā ogļhidrāti tiek izmantoti muskuļu
apjomam, un olbaltumvielas nodrošina spēcīga karkasa veidošanos un palielina izturību. Ja omega-3 ir
par maz, tauki nevar efektīvi strādāt ar enerģiju. Un tas veicina kataboliskas reakcijas, un tad jūsu pašu
olbaltumvielas (t.i., muskuļi) kļūst par enerģijas avotu.
Turklāt omega-3 nodrošina efektīvu profilaksi un ātru atveseļošanos pēc sporta traumām cīpslu-
locītavu mehānismā.
Omega-3 atzīts par vienu no labākajiem atjaunojošiem, imūnmodulējošiem, kā arī vispārēji
stiprinošiem uztura papildinošiem produktiem.
Neaizmirstiet, ka omega-3 arī novērš priekšlaicīgu novecošanos.

GALVENĀS FITLINE OMEGA 3 VEGAN PRIEKŠROCĪBAS:
Ø MicroSolve® micelizācijas tehnoloģija. Visaugstākā efektivitāte (asimilācija ir 6-9 reizes augstāka nekā

citām taukus saturoši produktiem, pateicoties NTC® koncepcijai).
Ø Fitline Omega 3 Vegan (un FitLine Omega 3 + E) ir pirmais vienīgais micelizētais produkts pasaulē

(patentēta ražošanas tehnoloģija)!
Ø Satur omega-3 polinepiesātinātās taukskābes no augstas kvalitātes videi draudzīgas zivju eļļas.
Ø Augstākā produkta kvalitāte un drošība, pateicoties GMP kontrolei un ražošanai.
Ø Biopieejamība (asimilācija) līdz 98%, pateicoties NTC® un NGP® koncepcijām.
Ø Uzlabota svaiga augļu garša (ar apelsīnu garšu).
Ø Bez konservantiem.
Ø Bez mākslīgiem emulgatoriem.
Ø Viegli lietojama šķidrā forma.
Ø FitLine Omega 3 + E vai FitLine Omega 3 Vegan porcija dienā nodrošina atbilstošu vitāli nepieciešamo

omega-3 polinepiesātināto taukskābju daudzumu. Omega-3 taukskābju pārdozēšana nav novērota.
Ø Viena porcija (4,17 ml) satur 126 mg polinepiesātinātās omega-3 taukskābes.
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SASTĀVDAĻAS: glicerīns, 
ūdens, mikrogēla eļļa, 
emulgators (sojas 
lecitīns), saulespuķu eļļa, 
dabīgais aromatizētājs, 
antioksidanti (bagātināts 
tokoferola ekstrakts, 
askorbīnskābes 
taukskābju esteri, 
rozmarīna ekstrakts.)

IETEIKUMI LIETOŠANAI:
o Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem pareizai garīgai un fiziskai attīstībai.
o Studentiem un cilvēkiem ar paaugstinātu garīgo stresu, lai uzlabotu smadzeņu darbību un redzi.
o Grūtniecēm un zīdītājām, lai pareizi izveidotu augli un optimāli attīstītu bērnu. Ideālā gadījumā jau

grūtniecības plānošanas posmā ieteicams līdzsvarot uzturu ar FitLine Omega 3+ E vai Fitline
Omega 3 Vegan.

o Sportistiem un cilvēkiem ar paaugstinātu fizisko aktivitāti. Ja organismā netiek uzņemts pietiekams
daudzums omega-3 taukskābju, sportā nav iespējams sasniegt vēlamos rezultātus, neatkarīgi no
tā, vai tas ir svara zudums, muskuļu palielināšanās vai spēka rādītāju palielināšanās.

o Vidēja vecuma un vecākiem cilvēkiem sirdslēkmju, insultu profilaksei un deģeneratīvu acu slimību
samazināšanai.

o Asinsvadu komplikāciju novēršanai ieteicams bagātināt Omega-3 PUFA uzturu.
o Bērnu veselībai. Atbalsta fizisku un garīgu attīstību.
o Visiem cilvēkiem palēnina novecošanās procesus, uzlabo vielmaiņu smadzenēs, sirds un asinsvadu

sistēmas veselībai.
o Pasaules iedzīvotājiem, kuru uzturā nav regulāras zivis, jūras veltes – omega 3 iekļaušana uzturā ir

svarīgs faktors sirds un asinsvadu slimību un ilgmūžības profilaksē.
o Ieteicams lietot kopā ar Fitline Q10 Plus.
o Locītavu slimību profilaksei ieteicams to lietot kopā ar FitLine Gelenk-Fit un FitLine Restorate.

LIETOŠANA:
Pievienot (mērījumam izmantot virsējo korķīti) 4,17 ml jebkurā vēsā dzērienā bez gāzes.

IETEICAMĀ DIENAS DEVA:
1-2 reizes dienā.

TILPUMS:
125 ml, lai pagatavotu 30 porcijas pa 4,17 ml.

Ieteicams uzglabāt ledusskapī.
SASTĀVS:
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Koenzīms Q10 ir "jaunības vitamīns". Palielina ķermeņa šūnu enerģijas piegādi
un s]prina imūnsistēmu.

"Mēs uzskatām, ka Q10 ir daudz efekivāks stenokardijas ārstēšanu nekā visi esošie
medikamenf."
Profesore Hyasa, Japāna.

Akivi ajstot vitamīnu zinātni, fka izdalīts koenzīms Q10 vai ubikinons (kas no
laiņu valodas tulkojas kā “visur klāt”). Ilgu laiku ārsf un bioķīmiķi nevarēja noteikt
ubikinona lomu cilvēka ķermenī, un līdz pagājušā gadsimta 70. gadu beigām viņi
par to raksija bioķīmijas mācību grāmatās - darbība nav pilnībā skaidra. Un fkai
1978. gadā amerikāņu zinātnieks Pīters Mitčels teorijas izstrādei par Koenzīms Q10
ieguva Nobela prēmiju.
Bet fkai starptaufskā ajsibas komanda PM Internafonal spēja izstrādāt (un
patentēt) micelizētu (ūdenī šķīstošu) koenzīmu Q10 (MicroSolve® tehnoloģija).

Ir pierādīts, ka svara zaudēšanas programmas “darbojas” efektīvāk un uzticamāk, ja tajās ir iekļauts
koenzīms Q10.
Ārsti atzīmē, ka pēc operācijas periodā pacienti, kuri lieto koenzīmu Q10, ātri atgriežas normālā
stāvoklī un panāk ievērojamu atveseļošanās rezultātu uzlabošanos.
Galvenie šī produkta patērētāji ir pasaules vadošie gerontoloģiskie (gerontoloģija ir medicīnas nozare,
kas nodarbojas ar vecāka gadagājuma cilvēku (65+) slimību diagnostiku, ārstniecību, rehabilitāciju un
profilaksi), jo tika konstatēts, ka koenzīma Q10 klātbūtne organismā palīdz palēnināt novecošanās
procesus.
Ir zināms, ka ķermeņa spēja sintezēt koenzīmu Q10 samazinās līdz ar vecumu, tāpēc šī produkta
lietošanai ir visievērojamākā ietekme cilvēkiem nobriedušā un vecākā vecumā. Samazinoties
ubikinona sintēzei, parādās nogurums, traucēta sirds darbība, novājināta imunitāte, samazināta
aktivitāte. Koenzīma Q10 līmeņa fizioloģiska pazemināšanās organismā neatkarīgi no dzīvesveida un
veselības stāvokļa sākas pēc 20 gadu vecuma sasniegšanas. Q10 deficītu izraisa arī dažādas slimības,
narkotikas, intensīvs garīgais un fiziskais stress un vielmaiņas traucējumi.
Ar pārtikas produktu palīdzību nav iespējams aizpildīt Q10 trūkumu organismā, to var tikai papildus
uzņemot. Koenzīma Q10 deficītu var izraisīt periodonta slimības, cukura diabēts un muskuļu distrofija.
Pētnieki uzskata, ka koenzīmam Q10 ir neitralizējoša iedarbība uz histamīnu, kas var būt noderīgs
cilvēkiem, kas sirgst ar alerģijām, bronhiālo astmu un elpošanas ceļu slimībām.
Koenzīmu Q10 plaši izmanto Japānā. Japāņu pētnieki ir noskaidrojuši, ka Q10 ir aizsargājoša iedarbība
uz kuņģi un divpadsmitpirkstu zarnas, tas paātrina dziedināšanas procesus gastrīta, kuņģa čūlas un
divpadsmitpirkstu zarnas čūlas gadījumā. 20 procenti japāņu katru dienu lieto koenzīmu Q10. Un tieši
Japāna ieņem pirmo vietu mūža ilgumā!

Q10 PLUS

AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:
KOENZĪMS Q10 (UBIQUINON) ir endogēna viela, kas atrodas katrā cilvēka ķermeņa šūnā un kurai ir
izšķiroša loma enerģijas veidošanās procesos. Šai vielai ir cikliska struktūra un tā ir koenzīms (tās
saucamās vielas, bez kurām fermenti “nedarbojas”). Koenzīms Q10 ir vitāli svarīga ķēde, kurā
ķermeņa šūnas tiek piegādātas ar nepieciešamajiem bioķīmiskajiem komponentiem, veicinot
efektīvāku skābekļa izmantošanu. Tas ir spēcīgs antioksidants, kas neitralizē brīvo radikāļu kaitīgo
iedarbību, kas veidojas cilvēka ķermenī radiācijas, stresa un ķīmisko vielu ietekmē.
Zinātnieki atzīmē, ka koenzīmam Q10 ir aizsargājoša iedarbība uz sirdi, kā arī tas palīdz stiprināt
imūnsistēmu.
Koenzīma Q10 lietošana palīdz normalizēt augstu un zemu asinsspiedienu un stabilizēt normālu
spiedienu.
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APTAUKOŠANĀS
Ja mēs patērējam vairāk kaloriju nekā sadedzinām, tad mēs nekavējoties sākam uzkrāt taukus. Ir tikai
viena izeja - stingra diēta, pastāvīga, sāpīga sevis ierobežošana un discilpīna.
Bet apskatīsimies, kas notiek mūsu ķermenī? Fakts ir tāds, ka aptaukojušos cilvēku šūnu sistēmas rada
maz enerģijas. Kāpēc? Vai tāpēc, ka viņiem trūkst sava koenzīma Q10? Atbilde uz šo jautājumu bija
apstiprinoša. Patiešām, daudziem cilvēkiem ar aptaukošanos trūkst koenzīms Q10. Ja šiem cilvēkiem ar
ierobežotu uzturu sāk katru dienu dot viņiem 100 mg koenzīma Q10. Pēc deviņām nedēļām izrādījās, ka
šīs grupas cilvēku vidējais svara zudums bija 5,8 kilogrami. Kontroles grupā - tikai 3,5 kilogrami.
Koenzīms Q10 aktivizēja ķermeni, liekot tikt galā ar nevajadzīgu lieko ķermeņa tauku daudzumu,
pārvēršot tos enerģijā.

Koenzīma Q10 pamata ietekme:
o Tam ir izteikta enerģiju radoša iedarbība, efektīva ietekme fiziskām slodzēm, stresam, hroniskam

nogurumam.
o Kā antioksidants cīnās ar brīvajiem radikāļiem un palēnina novecošanās procesu.
o Palīdz stiprināt sirds un asinsvadu sistēmu, normalizē asinsspiedienu.
o Normalizē vielmaiņu un veicina svara korekciju.
o Samazina alerģisku reakciju risku.
o Stimulē ķermeņa imūnsistēmu un aktivizē tā aizsargājošās īpašības.
o Koenzīms Q10 ir būtiska sastāvdaļa cīņā pret šūnu un DNS iznīcināšanu, kā arī novecošanos.

Pietiekama piegāde

Trūkums

Liels deficīts

Aknas

Plaušas

Nervu 
sistēma

Sirds

Koenzīma Q10 daudzums dažādos vecumos

80 gadi – 51.7%

20 gadi – 100%
40 gadi – 72.6%

20 gadi – 100%

80 gadi – 65.3%

40 gadi – 68.2%
80 gadi – 42.9%

40 gadi – 100%
20 gadi – 100%
80 gadi – 83%
40 gadi – 95.3%
20 gadi – 100%

Koenzīma Q10 daudzums organismā samazinās ar
vecumu, tāpēc tas papildus jāiekļauj uzturā, īpaši
cilvēkiem, kas vecāki par 30 gadiem. Koenzīma
Q10 lietošana samazina sirdslēkmes risku,
palēnina šūnu novecošanos, palīdz normalizēt
asinsspiedienu un palīdz pret dažādām
kardioloģiskām slimībām, aterosklerozi,
aritmijām, dažādām astmas formām, periodonta
slimībām, aptaukošanos un diabētu. Pateicoties
koenzīmam Q10 ķermenī tiek patērēts 95
procenti visas šūnu enerģijas.
Koenzīma Q10 avoti ir skumbrija, lasis, sardīnes,
liellopu gaļa, zemesrieksti, spināti.
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Ø Fitline Q10 Plus ir pirmais un vienīgais micelizētais produkts pasaulē ar koenzīmu Q10
(patentēta ražošanas tehnoloģija)!

Ø Augstākā efektivitāte, pateicoties barības vielu komandai - koenzīmam Q10 un E
vitamīnam.

Ø Augstākā produkta kvalitāte un drošība, pateicoties GMP kontrolei un ražošanai.
Ø Biopieejamība (asimilācija) līdz 98%, pateicoties NTC® koncepcijai.
Ø Jauna inovatīva produktu dozēšanas sistēma ar ērtu un ciešu vāciņu - padara produkta

dozēšanu vieglu.
Ø Maiga auksta pildīšana bez termiskās apstrādes.
Ø Bez konservantiem.
Ø Bez mākslīgiem emulgatoriem.
Ø Viegli lietojama šķidrā forma.
Ø Tikai 1 Fitline Q10 Plus porcija dienā nodrošinās

adekvātu ķermeņa piegādi ar koenzīmu Q10.

IETEIKUMI LIETOŠANAI
o Kā profilakse visiem cilvēkiem, kas vecāki par 35 gadiem
o Īpaši vēlama cilvēkiem, kuriem ir sirds un asinsvadu

un onkoloģisko slimību riski.
o Ieteicams lietot kopā ar FitLine Omega 3+E vai Fitline Omega3 Vegan.
o Palēnina ķermeņa novecošanos.
o Sirds un asinsvadu sistēmas slimību profilaksei.
o Samazina hroniska noguruma sindromu.
o Palielina vitalitāti un izturību sportistu vidū.

VITAMĪNS E - sinerģijā ar koenzīmu Q10 kalpo efekivai šūnu struktūru anfoksidantu aizsardzībai pret
brīvo radikāļu iznīcināšanu. E vitamīns un koenzīms Q10, kopā ņemot, pasfprina katras vielas poziivo
efektu. Šis vitamīns, tāpat kā koenzīms Q10, ir atrodams visos audos un šūnu membrānās.
Tas nodrošina šūnu funkcionālo akfvitāf un saglabā to strukturālo integritāf. Ar E vitamīna trūkumu
ķermenis ir vairāk pakļauts sirds un asinsvadu, infekciju un iekaisuma slimībām. Svarīga ir pareiza E
vitamīna un koenzīma Q10 a�ecība, kas ļauj ātri sasniegt poziivu rezultātu visam organismam. Turklāt
fek samazināf “vecuma” plankumi uz roku ādas, ko izraisa E vitamīna trūkums.

FITLINE Q10 PLUS GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS:
Ø MicroSolve® micelizācijas tehnoloģija sniedz ievērojamu koenzīma Q10 un E vitamīna koncentrācijas

palielināšanās plazmā salīdzinājumā ar cifem produkfem, kas satur koenzīmu Q10. Tādējādi
organisms saņem vairāk akivo vielu.

Ø Pateicofes NTC® koncepcijai, bioloģiskā pieejamība ir vidēji 5–10 reizes labāka nekā cifem taukos
šķīstošiem produkfem.
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Uz vienu porciju  (1 ml) NRV %

Vitamīns E 36 mg ⍺-TE 300

Koenzīms Q10 30 mg 75

SASTĀVDAĻAS: mitrumuzturētājs (glicerīns), ūdens, DL-α-tokoferilacetāts (vitamīns E), koenzīms Q10,
emulgators (sojas lecitīns), augu eļļas (palmu, palmu kodolu, kokosriekstu).

UZMANĪBU!
Koenzīma Q10 lietošanai nav kontrindikāciju. Tas jāaizsargā no karstuma un gaismas.
Tomēr ir nepieciešams brīdināt tos, kuri no produkta lietošanas sagaida tūlītējus rezultātus. Koenzīma Q10
darbība nav tūlītēja. Tas tiek izskaidrots ļoti vienkārši: koenzīma Q10 aktivitāte palielinās pakāpeniski,
palielinoties tā daudzumam organismā.
Aizstājiet lietotās zāles ar koenzīmu Q10 tikai tad, ja ārsts ir sniedzis citus ieteikumus. Ja esat slims,
koenzīmu Q10 nevajadzētu lietot citu zāļu vietā, bet gan kombinācijā ar tiem. Jums būs nepieciešama
medicīniska uzraudzība, lai jūs varētu novērot sirds funkcijas uzlabošanos un veikt nepieciešamās izmaiņas
zāļu devā. Konsultējieties ar ārstu.

LIETOŠANA:
Pievienojiet jebkuram dzērienam 18 pilienus (1 ml = 30 mg Q10).

IETEICAMĀ DIENAS DEVA:
Lietojiet 1 reizi dienā.

TILPUMS: 30 ml, lai pagatavotu 30 porcijas pa 1 ml.

SASTĀVS:
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POWERCOCKTAIL JUNIOR

Bērniem nepieciešamība pēc vitamīniem, minerālvielām un barības vielām intensīvās ķermeņa augšanas
un attīstības dēļ ir daudz augstāka nekā pieaugušajiem. Pēcpadomju valstīs apmēram 50% pirmsskolas un
skolas vecuma bērnu ir hroniskas slimības vai fiziski traucējumi.
Nepietiekams vitālo barības vielu piedāvājums var izpausties kā vispārējs nogurums, samazinātas darba
spējas, apātija, hronisks slikts garastāvoklis, novājināta uzmanības koncentrācija un biežas infekcijas
slimības.
FitLine PowerCocktail Junior tika izstrādāts, lai optimizētu pamata uzturu un segtu paaugstinātu bērnu
vajadzību pēc vitamīniem, minerālvielām, kam ir patīkama apelsīnu garša.
Turklāt FitLine PowerCocktail Junior samazina intoksikācijas procesu grūtniecēm un ir augļa
disbakteriozes profilakse. Nodrošina pilnīgu muskuļu un skeleta sistēmas veidošanos. Mikroelementi
pozitīvi ietekmē augļa skeleta augšanu un ir kaulu patoloģijas profilakse mātei. Bagātina mātes pienu ar
visiem nepieciešamajiem vitamīniem, minerālvielām. Uzlabo asins veidošanos.

Pilns vitamīnu un minerālvielu klāsts bērniem.

Optimāls uzturs bērnībā ir veselīgas garīgās un fiziskās attīstības
vislabākā ieguldījuma atslēga.
Bērnībā tiek likti dzīvības veselības pamati. Diemžēl daudzu bērnu
uzturs nav optimāls. Tādēļ bērni pārstāv īpašu riska grupu. Bērnu, kā
arī pieaugušo, optimālajam uzturam jābūt līdzsvarotam; bērna
ikdienas uzturā (vismaz 2 reizes nedēļā) ir jāiekļauj augļi, dārzeņi,
salāti, graudaugi, kā arī piens un piena produkti, zivis un gaļa. Tā kā
bērna ķermenis satur lielu daudzumu ūdens, viņam ir daudz jādzer
(piemēram, ūdens, sulas, kas atšķaidītas ar ūdeni, vai augļu tējas).
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AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:

INULĪNS ir polisaharīds un dabisks prebiotisks līdzeklis. Šis ir smalks kristālisks pulveris, ko iegūst no
cigoriņiem un topinambūra. Bērniem inulīns palīdz normalizēt mikrofloras līdzsvaru un stiprina
imunitāti, tas uzlabo magnija un kalcija uzsūkšanos mazuļa zarnās, un ir zināms, ka magnijs un kalcijs
piedalās mazuļa kaulu skeleta veidošanā. Inulīns ir bagātināts ar mazuļu piena putrām un bērnu tējām,
lai neradītu bērnam lieko cukuru.

Piena MINERĀLA KONCENTRĀTS (AR LAKTOZI) ir dabīgs produkts ar augstu piena kalcija saturu (24%) un
augstu fosfora un cinka saturu. Satur kalcija fosfātu kaulos un zobos identiskā formā. Lieto pārtikā
bērniem.
Oficiālie klīniskie pētījumi parādīja, ka kaulu blīvuma palielinājumam ir ilgstoša iedarbība un tas tiek
novērots pat vairākus gadus pēc piena minerālu koncentrātu saturošu produktu uzņemšanas
pārtraukšanas (atšķirībā no piedevām, kas satur neorganisko kalciju, kur efekts sāk mazināties, izslēdzot
piedevas no pārtikas ).
Klīniskie pētījumi ir pierādījuši ar piena minerālvielām bagātinātu ēdienu pozitīvo ietekmi uz kaulu
masas uzkrāšanos - kaulu un zobu veselību.
Minerālu sastāvs ir pēc iespējas līdzsvarots un optimālā kombinācijā ar augstu biopieejamību satur
kalciju, fosforu, cinku un citas minerālvielas. Kalcija deficīts uzturā ir visu iedzīvotāju problēma.
Pienācīga kalcija uzņemšana ķermeņa aktīvās augšanas periodā ir ārkārtīgi svarīga, kad uzkrājas
maksimālā kaulu masa, kas ir kaulu veselības atslēga visu mūžu. Pastāv statistika, ka bērniem kalcija
līmenis ir zemāks par atbilstošo dienas devu, tāpēc īpaši svarīgi ir produkti, kas papildus bagātināti ar
kalciju un fosforu.

MAGNIJS. Magnija deficīts ir izplatīta
parādība visā pasaulē, ieskaitot visu
Eiropu. Daudzi jaundzimušie
piedzimst ar magnija deficītu, kā
rezultātā mazuļi ir nemierīgi, naktī
slikti guļ, pastāvīgi raud un parasti
izjūt diskomfortu. Izlīdziniet šo
deficītu - un visas problēmas pazudīs
visnoslēpumainākajā veidā. Nervozi
bērni un zīdaiņi - visi iegūst lieliskus
rezultātus pēc magnija uzņemšanas.
Magnijs baro nervu šūnas, samazina
nogurumu, aizkaitināmību un
normalizē miegu.
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CINKS ir viens no vissvarīgākajiem minerāliem, kas nepieciešams bērna pilnīgai attīstībai un augšanai.
Cinka un vara deficīts var izpausties kā fiziskās attīstības aizkavēšanās vai anēmija, rahītam līdzīgas
izmaiņas kaulu audos, īpaši agrā bērnībā.
Svarīgākās cinka funkcijas:
o Veicina A vitamīna uzsūkšanos, tā pārvēršanos aktīvā formā. Vienlaicīgi ar B6 un B9 vitamīniem

cinks normalizē un regulē reģeneratīvos procesus ādā un gļotādās.
o Piedalās visos metabolisma procesos, kā arī olbaltumvielu sintēzē un tauku, ogļhidrātu

sagremošanā, bērna kaulu un skeleta veidošanā.
o Cinks veicina normālu nervu sistēmas un kuņģa-zarnu trakta darbību.
o Tas aktivizē imūnsistēmu un pozitīvi ietekmē fiziskās un intelektuālās spējas.
o Iekļauts fermentos, kas paredzēti bērna augšanu veicinošo hormonu sintēzei - insulīns,

kortikotropīns, augšanas hormons.

VARŠ - spēlē īpašu lomu neiroendokrīnās sistēmas regulēšanā, dzelzs metabolismā, normāla līmeņa
uzturēšanā asinīs, sarkano asins šūnu, balto asins šūnu nobriešanā un hemoglobīna sintēzē, saistaudu
attīstībā. Vara deficīts bērnu uzturā veicina anēmisku stāvokļu attīstību, īpaši zīdaiņa vecumā un agrā
bērnībā.
Vara svarīgākās funkcijas:
o uzlabota gremošana,
o skābekļa padeve šūnām,
o pret iekaisuma un pret mikrobu iedarbība (kopā ar C vitamīnu);
o piedalīšanās vairāku fermentu un noteiktu olbaltumvielu (ieskaitot insulīnu) veidošanā,
o ietekme uz ādas un matu pigmentāciju.

SELĒNS ir būtisks elements, kas ir vitāli svarīgs, uzlabo bērna ķermeņa imūno aizsardzību un palīdz cīņā
pret infekcijas slimībām. Svarīga loma selēnam ir alerģisku reakciju novēršanai.
Selēna galvenās funkcijas:
o antioksidants,
o pretaudzēju,
o imūnmodulējošs, pretvīrusu un antibakteriāls,
o pret iekaisuma,
o anti-stress.
Šis elements ir daļa no 200 cilvēka ķermeņa bioloģiskajiem fermentiem: hormoniem, asinīm, limfas un
tādējādi ir saistīts ar visiem orgāniem un sistēmām.
Selēns, tāpat kā cinks un citi mikroelementi, spēcīgi ietekmē embrija un augļa attīstību visos augļa
dzīves posmos. Selēna deficīts grūtniecības laikā auglim izpaužas ar dažādiem augšanas traucējumiem,
orgānu veidošanās defektiem, augšanas un svara pieauguma aizturi, zemu imunitāti dzimšanas laikā
un pirmos mēnešos pēc piedzimšanas. Zīdaiņiem ir paaugstināts miokarda bojājumu un pēkšņas nāves
risks. Bērni un pusaudži atpaliek no izaugsmes un pubertātes.

VITAMĪNS D. Bez D vitamīna organisms nespēj absorbēt
uzņemto kalciju, tādēļ kalcija daudzums, kas uzsūcas kaulos, ir
atkarīgs ne tikai no maltītes sastāvdaļām, bet arī D vitamīna
daudzuma organismā. D vitamīns nodrošina pienācīgu mazuļa
augšanu, pareizas stājas un veselu zobu veidošanos.
Rahīts, mīksti kauli un nervozitāte – ja mazs bērns neuzņem 
pietiekami daudz kalcija un D vitamīna, potenciālo veselības 
risku saraksts ir garš.

VITAMĪNS D
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ACEROLA PULVERIS (BARBADOSS CHERRY) ir bagātākais
C vitamīna avots pasaulē. C vitamīns ir svarīgs augošam
organismam. C vitamīns veicina dzelzs uzsūkšanos, ir
iesaistīts kolagēna sintēzē - olbaltumvielā, kurai ir
nozīmīga loma ādas, cīpslu, kaulu un citu saistaudu
struktūrā. C vitamīns stiprina imūnsistēmu, tam piemīt
antioksidanta iedarbība, tas ir nepieciešams vīrusu un
infekcijas slimību profilaksei un ārstēšanai.

BETA-KAROTĪNS – izcila sastāvdaļa, lai apmierinātu bērna
ķermeņa vajadzības pēc A vitamīna. Būdams spēcīgs
antioksidants, tas palīdz stiprināt imunitāti, samazina
infekcijas slimību risku, mīkstina kaitīgo vides faktoru
iedarbību, palielina ķermeņa pielāgošanās spējas,
izturību pret stresu, stiprina redzi.

E VITAMĪNS UN BETA-KAROTĪNS ir sinerģisti - kopā viņi darbojas efektīvāk nekā atsevišķi. E vitamīns
vai tokoferols ir taukos šķīstošs vitamīns, kas ir svarīgs bērnam. Tas veicina pareizu olbaltumvielu,
tauku, A un D vitamīna absorbciju organismā, kontrolē vielmaiņas procesus aknu un muskuļu šūnās,
aktivizē hipofīzes hormonu (ieskaitot augšanas hormonus un hormonus, kas nepieciešami seksuālo
īpašību veidošanai) sintēzi. Bērna ķermenim ir vajadzīgs tokoferols, lai pareizi darbotos asinsrites,
muskuļu un nervu sistēmas, tas palīdz dziedēt brūces, kā arī tam piemīt pret iekaisuma iedarbība.
Bet galvenā E vitamīna priekšrocība ir tā, ka tam ir izteiktas antioksidantu īpašības - spēja neitralizēt
brīvo radikāļu toksisko iedarbību uz ķermeni. Īpaši daudz brīvo radikāļu veidojas bērna ķermenī
dažādās hroniskās infekcijas un iekaisuma slimībās.

NIACĪNS - piedalās reakcijās, kas izdala enerģiju audos ogļhidrātu bioloģisko pārvērtību rezultātā.
Niacīns ir svarīgs arī ķermeņa augšanai, un tas ir iesaistīts hormonu sintēzē. Kopā ar B1 un B6
vitamīniem tas nodrošina pareizu bērna nervu sistēmas attīstību un nobriešanu.

PANTOTENĀTS - palielina gļotādu barjeru īpašības, aizsargājot pret infekcijām, stimulē smadzenes,
mazina uzmanības novēršanu, aizmāršību un vieglus depresīvus traucējumus.

VITAMĪNS B1 - aizsargā ķermeni no garīgas pārslodzes, uzlabo atmiņu, apvienojumā ar citiem B
vitamīniem, palielina ķermeņa izturību pret infekcijām un saaukstēšanos. Vitamīns pozitīvi ietekmē
sirds un asinsvadu sistēmu, gremošanas orgānu, endokrīnās un nervu sistēmas darbību.
Šis vitamīns nepieciešams pareizai ogļhidrātu maiņai. B1 vitamīnu satur graudaugu produkti, īpaši
pilngraudu maizes un maizes izstrādājumi ar veseliem graudiem, rieksti, pākšaugi, gaļa, aknas,
nieres, olas, piens un piena produkti.
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STĒVIJA Indiāņu gardums. Pēdējos gados ļoti populāra kļuvusi dabīgas izcelsmes saldviela – stēvija, ko
jau gadsimtiem uzturā izmanto Dienvidamerikas iedzīvotāji. Šim augam ir saldas lapiņas, ko, kaltējot un
samaļot pulverī, var izmantot kulinārijā, lai piešķirtu ēdienam saldu garšu. Stēvija neietekmē cukura
līmeni asinīs, nesatur kalorijas un nezaudē saldo garšu termiskās apstrādes laikā, tādēļ ir ļoti iecienīta
diabēta pacientu vidū. Arī visiem, kuri seko līdzi savam svaram un vēlas izvairīties no cukura lietošanas,
un eksperti iesaka izvēlēties tieši stēviju, jo tas gan saldi garšo, nepiešķir ēdienam liekas kalorijas un ir
draudzīgs organismam
Stēvija pozitīvi ietekmē aknu un aizkuņģa dziedzera darbību, novērš kuņģa un zarnu trakta čūlu
veidošanos, novērš alerģisku diatēzi bērniem, uzlabo miegu un uzlabo fizisko un garīgo sniegumu.

B2 VITAMĪNS - aizsargā nervu sistēmu no stresa un pārslodzes. B 2 vitamīns (riboflavīns) - darbojas kā
koenzīms daudzās oksidēšanās-reducēšanās reakcijās, tai skaitā audu elpošanas ciklā. Šī vitamīna avoti
ir gaļa, aknas, nieres, zivis, olas, piens un tā produkti, graudaugi un to izstrādājumi.

VITAMĪNS B6 - stiprina un atbalsta ķermeņa dabisko aizsardzību no infekcijām. Ārsti uzskata, ka B6
vitamīna trūkums saistīts ar vairāk nekā simts veselības traucējumu un nopietnu slimību. Apkopota
statistika, kas liecina, ka katrs sestais cilvēks jūtas nevesels tieši B6 vitamīna trūkuma dēļ. Nesen tika
atklāts, ka B6 deficīts negatīvi ietekmē smadzeņu un asins funkcijas, rada orgānu darbības
traucējumus, veicina dermatītu, diatēzi un citas ādas slimības, izraisa nervu sistēmas darbības
traucējumus.

B12 VITAMĪNS - B12 vitamīns organismam nepieciešams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu nervu sistēmas
darbību. Tam ir būtiska loma sarkano asins ķermenīšu izstrādē, dažādu saslimšanu novēršanā,
vielmaiņas un imūnsistēmas regulēšanā, kā arī daudzu citu ķermenim būtisku procesu norisē.
Atšķirībā no citiem B grupas vitamīniem, B12 vitamīns atrodams galvenokārt tikai dzīvnieku valsts
izcelsmes produktos, piemēram, gaļā, īpaši aknās, pienā, olās un dažādās jūras veltēs.
Visbiežāk B12 vitamīna deficīts novērojams veģetāriešiem un vegāniem, kuru ēdienkartē neietilpst ne
gaļa, ne piena produkti.

FOLSKĀBE - stiprina nervu sistēmu, veicina normālu asiņu veidošanos. Folskābi var uzņemt arī ar
pārtikas produktiem, taču tikai ar tiem nodrošināt nepieciešamo dienas devu ir grūti. Piemēram, viens
sparģelis satur 40 mikrogramus folskābes, tas nozīmē, ka dienā jāapēd vismaz desmit sparģeļi.
Folskābe ir arī kliju pārslās, spinātos, kāpostos, salātos, pētersīļos, brokoļos, zirņos, pupās, bietēs,
ziedkāpostos.

BIOTĪNS – nepieciešams nervu sistēmas darbībai. Biotīns ir viens no B grupas vitamīniem. Šis vitamīns
piedalās ogļhidrātu, tauku un olbaltumvielu vielmaiņā, palīdzot pārvērst šīs uzturvielas enerģijā.
Produkti, kuros ir daudz biotīna: dažādi pākšaugi, lēcas, zaļie zirnīši, saulespuķu sēklas, burkāni,
ziedkāposti, sēnes, olas (īpaši olu dzeltenums), gaļa (īpaši aknas un nieres), piena produkti (tostarp
piens, siers un jogurts), jūras veltes, graudaugu produkti, ieskaitot miežus un kukurūzu.
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DĀRZEŅU, AUGĻU, OGU MAISĪJUMS:
o Zaļās tējas ekstrakts - aizsargā ķermeni šūnu līmenī no brīvo radikāļu ietekmes, stiprina 

imūnsistēmu.
o Brokoļu asnu koncentrāts satur īpaši lielu daudzumu sēra savienojumu detoksikācijai. Viens 

brokoļa kāposts satur tikpat daudz aktīvo vielu kā kilograms galviņu kāpostu.
o Sīpolu ekstrakts atšķaida krēpu un atvieglo tā izvadīšanu no elpošanas trakta, palielina bērna 

ķermeņa aizsargspējas, kaitīgi ietekmē patogēnus un mazina gļotādu pietūkumu.
o Ābolu ekstrakts ir universāls komponents un dabisks toniks, kam piemīt antioksidanti, mitrinošas, 

stiprinošas, savelkošas un antiseptiskas īpašības.
o Tomātu ekstrakts ir bagāts ar vitamīniem un minerālvielām, satur pektīnus, kas uzlabo zarnu 

darbību, un dabisko antioksidantu likopēnu.
o Brokoļu koncentrāts. Šī dārzeņa lietošana ir noderīga imūnsistēmas uzturā, anēmijas novēršanā, 

cīņā pret dažādām infekcijām, veicina bērna vispārējo labo un enerģisko veselības stāvokli.
o Kurkuma koncentrāts - aktīvā viela kurkumīns ir ļoti noderīgs centrālās nervu sistēmas 

stiprināšanai. Ieteicams bērniem ar samazinātu imunitāti, ar attīstības kavēšanos.
o Ķiploku koncentrāts. Ķiploki tiek uzskatīti par vērtīgām zālēm, jo tiem ir antioksidanti sēra 

savienojumi, tiem ir pret iekaisuma, pret parazītu iedarbība.
o Bazilika koncentrāts. Bazilika izmantošanai ķermenī ar lielu ēterisko eļļu saturu tajā ir pret 

iekaisuma, harmonizējoša iedarbība.
o Oregano koncentrāts (oregano). Oregano ēteriskās eļļas iznīcina baktērijas, sēnīšu un rauga 

infekcijas, izvada no ķermeņa parazītus un cīnās ar vīrusiem.
o Kanēļa koncentrāts - uzlabo kognitīvās funkcijas, atmiņu, uzmanības koncentrāciju. Tas padara to 

noderīgu studentiem, it īpaši, gatavojoties eksāmeniem. 
o Burkānu koncentrāts ir galvenais uz augu bāzes izgatavotā A vitamīna (karotīna) avots. Ķermenī 

tas veicina kaulu, veselīgas ādas, zobu un smaganu, matu augšanu un nostiprināšanos; ir svarīga 
loma imūnsistēmas darbībā.

o Plūškoka koncentrāts - imunitātes stiprināšanai, saaukstēšanās novēršanai.
o Upeņu ekstrakts, lai uzlabotu organisma aizsargspējas. Regulārs upeņu ogu patēriņš palīdzēs

novērst vitamīnu un minerālvielu trūkumu organismā. Upenes ir plaši izmantotas bērnu
ārstēšanā pēc Černobiļas avārijas.

o Melleņu ekstrakts un koncentrāts ir labs antocianīnu avots redzes uzlabošanai, imunitātes
stiprināšanai.

o Aveņu koncentrāts ir dabisko salicilātu avots, kura antibakteriālā un pret iekaisuma iedarbība
palīdzēs bērniem tikt galā ar infekcijas slimību.

o Aroniju koncentrēts - auga antioksidantu
komponenti palīdzēs stiprināt aktīvi
veidojošo imunitāti .

o Kazenes koncentrāts. Ja iekļausit šīs ogas
savā uzturā, bērns fiziskās slodzes laikā
nejutīs nogurumu, kazenes ietekmē
smadzeņu darbības uzlabošanos, aktivizē
atmiņu un piešķir tonusu visam ķermenim.

o Spinātu koncentrāts - satur fitonutrientus,
kas palīdz stiprināt imunitāti un uzlabot
veselību.

o Saldo ķiršu koncentrāts - satur veselu
vitamīnu kompleksu, kas nepieciešami bērna
augšanai un attīstībai, ogu ēšana palīdz attīrīt
urīnskābes ķermeni.

o Briseles kāpostu koncentrāts - noderīgs
augošam bērna ķermenim, satur lielu
daudzumu luteīna, lai uzlabotu redzi.
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GALVENĀS FITLINE POWERCOCKTAIL JUNIOR PRIEKŠROCĪBAS:

Ø Pamata produkts pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.
Ø Unikāla aktīvo vielu kombinācija, kas īpaši pielāgota bērnu vajadzībām.
Ø Satur 11 dzīvībai svarīgus vitamīnus un dabisko A provitamīnu; koordinēta aktīvo vielu

kombināciju.
Ø Satur kalcija un magnija minerālus no piena minerālu koncentrāta un D3 vitamīnu, kas garantē

efektīvāku uzsūkšanos un nodrošina spēcīgu kaulu sistēmu.
Ø Satur cinku, varu, selēnu, lai stiprinātu imunitāti, uzlabotu vielmaiņu.
Ø Satur sekundāras augu vielas - dārzeņu, augļu, garšaugu un garšvielu maisījumu opfmālai 

uzturam.
Ø Satur prebiofsko vielu inulīnu, lai ātri normalizētu zarnu mikrofloru un pilnībā asimilētu kalciju 

un magniju.
Ø Tam ir zems glikēmiskais indekss, kas palīdz uzturēt labvēlīgu cukura līmeni asinīs.
Ø Nosfprina imūnsistēmu, palielina izturību pret infekcijas slimībām.
Ø Veicina visu bērna ķermeņa orgānu un sistēmu harmonisku ajsibu.
Ø Vienkārši pievienojiet sava bērna iecienītāko dzērienu (laba šķīdība - var pievienot jogurta 

dzērienam, piemēram, Fitline Fell Good jogurta dzērienam).
Ø NTC®: labākā barības vielu absorbcija.
Ø Uzlabota garša (paikama apelsīnu augļu garša).

LIETOŠANA: Izšķīdiniet 1 
tējkaroti pulvera (7 g) 200 ml 
ūdens bez gāzes vai 
iecienītākajā negāzētajā 
bērnu dzērienā istabas 
temperatūrā.

IETEICAMĀ DIENAS DEVA: 
Bērniem līdz 6 gadu 
vecumam - 1 porcija dienā, 
bērniem no 6 līdz 12 gadiem -
2 porcijas dienā. Sākot no 12 
gadu vecuma, ir ieteicama 
programma Optimālais 
komplekts.

IETEIKUMI LIETOŠANAI:
FitLine PowerCocktail Junior ir paredzēts ikvienam, bez izņēmuma bērniem:
o Bieži slimo, novājinātiem bērniem, lai uzlabotu uzturu.
o Bērni ar nestabilu psihi (izklaidīga uzmanība, slikta atmiņa).
o Bērniem ar paaugstinātu fizisko aktivitāti (spēlē sportu).
o Bērniem ar augstu garīgo stresu.
o Bērniem ar sliktu apetīti.
o Arī FitLine PowerCocktail Junior ieteicams lietot grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas laikā, vecāka

gadagājuma cilvēkiem un novājinātiem cilvēkiem kā veselīgu papildinošu pārtiku.
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Uz vienu 
porciju = 
7 g

NRV %

Kalcijs 165 mg 21

Magnijs 85 mg 23

Cinks 2,5 mg 25

Varš 450 µg 45

Selēns 16,8 µg 31

Vitamīns C 60 mg 75

Niacīns 15 mg NE 94

Vitamīns E (⍺TE) 10 mg ⍺-TE 83

Pantotēnskābe 5,0 mg 83

Vitamīns B6 1,6 mg 114

Vitamīns B1 1,4 mg 127

Vitamīns B2 1,3 mg 93

Vitamīns A (no 
provitamīna A)

333 µg RE 42

Folskābe 120 µg 60

Vitamīns D 7,5 µg 150

Vitamīns B12 2,0 µg 80

Inulīns 4,9 g

SASTĀVDAĻAS: Inulīns (70%), piena minerālu
koncentrāts, skābinātājs (citronskābe), magnija
karbonāts, garša, kalcija hidrogēnfosfāts, C vitamīns,
kalcija laktāts, saldinātājs (steviola glikozīdi (Steviol
glikozīdi, aromāts)), Beta-karneti , Augļu, dārzeņu un
garšvielu maisījums (zaļās tējas ekstrakts, brokoļu
kāpostu koncentrāts, sīpolu ekstrakts, ābolu ekstrakts,
acerola ekstrakts, tomātu koncentrāts, brokoļu
koncentrāts, kurkuma koncentrāts, ķiploku koncentrāts,
bazilika koncentrāts, oregano koncentrāts, kanēļa
koncentrāts, burkāns koncentrāts, plūškoka koncentrāts,
upeņu ekstrakts, melleņu koncentrāts, aveņu
koncentrāts, aroniju koncentrāts, kazenes koncentrāts,
spinātu koncentrāts, saldo ķiršu koncentrāts, melleņu
ekstrakts, Briseles kāpostu koncentrāts), Niacīns, E
vitamīns, pantotēnskābe, cinka glukonāts, kurkuma
ekstrakts ar γ -ciklodekstrīns, B6 vitamīns, B1 vitamīns,
B2 vitamīns, vara glukonāts, folijskābe, biotīns, ar selēnu
bagātināts raugs, D vitamīns, B12 vitamīns.

SASTĀVS:
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AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:
AR PROTEĪNU BAGĀTINĀTS SŪKALU PULVERIS - piena produkts, ko iegūst siera vai biezpiena
gatavošanas procesā. Tomēr sūkalu kā veselību veicinoša pārtikas produkta īpašā vērtība ir atzīta tikai
pēdējos gados. No vienas puses, sūkalas praktiski nesatur taukus (kas nozīmē, ka tām ir maz kaloriju), no
otras puses, tās ir bagātas ar vērtīgām olbaltumvielām. Turklāt cukurs, kas atrodas sūkalās, ir piena

Jaunas paaudzes dabīgs probiofsks jogurts un jogurta dzēriens!

Sūkalu bāzes produkts, kas izgatavots no sūkalu, inulīna un probiofsko kultūru
bagāfnāta pulvera.
FitLine Feel Good jogurta dzēriens un jogurts ir pulveris, kuru
pagatavojot iegūst jogurta dzērienu ar dzīvām probiofskām baktēriju kultūrām.
Produktam ir zems tauku un holisterīna saturs, bagāfnāts ar sūkalu
olbaltumvielām un
pateicofes probiofku kultūrām un inulīnam ir lielisks rezultāts, kas poziivi
ietekmē zarnu floru.

FEEL GOOD YOGHURT

Probiotiskās baktērijas ir dzīvas baktērijas, kas tiek uzņemtas kopā ar uzturu
un labvēlīgi ietekmē cilvēka organismu, izmainot zarnu mikrofloru.
Prebiotiskās vielas ir tās nesagremojamās uztura sastāvdaļas, t.i.,
balastvielas, kuras stimulē vienas vai otras probiotiskās baktērijas augšanu
un aktivitāti resnajā zarnā.

Pasaules Veselības organizācija pret antiobiotiskām vielām rezistentu
mikrobu infekciju samazināšanai iesaka ne tikai samazināt antibiotisko
vielu lietošanu, bet arī paplašināt probiotisko baktēriju izmantošanu gan
terapijā, gan profilaksē, kā arī vienlaikus ar antibiotiskiem preparātiem
lietot probiotiskās baktērijas.

Probiotiskās baktērijas stimulē imūnsistēmu un kavē iekaisuma procesus
resnajā zarnā. Probiotiskās baktērijas spēj saistīt uzturā esošos nitrātus.
Daudzi cilvēkam nekaitīgi pārtikas konservanti nomāc probiotisko
mikroorganismu augšanu. Kā arī produktos, kuros konservanti pievienoti,
probiotisko mikroorganismu nav.

Šim veselīgajam jogurtam ir arī unikāla, apburoša, dabiska krēmīga garša.
Galvenā probiotisko kultūru darbība profilaktiskā iedarbība ir tāpēc, ka produkts satur lielu daudzumu
dažādus dzīvus mikroorganismu, kas, izejot caur kuņģa skābai videi, izkļūstot caur tievai zarnai,
nebojāti nonāk resnajā zarnā.
Prebiotiķim inulīnam ir probiotisko baktēriju aizsargājošās membrānas loma, jo tās iziet cauri kuņģim.
Zarnās probiotiskie mikroorganismi piestiprinās pie gļotādas šūnām. Jo labāk viņi tur varēs
«piestiprināties», jo ilgāk tur uzturēsies, jo plašāk viņi attīstīs savas veselību uzlabojošās spējas.
Resnajā zarnā notiek dažādi cilvēkam svarīgi bakteriāli procesi, tāpēc resnā zarna nav uzskatāma tikai
par fekāliju formēšanās un uzkrāšanās orgānu. Resnajā zarnā var iemājot gan labvēlīgi, gan patogēni
mikroorganismi. Veicinot labvēlīgo mikroorganismu iemitināšanos un savairošanos resnajā zarnā, ir
jāgādā lai šiem mikroorganismiem būtu no kā pārtikt.

FEEL GOOD YOGHURT DRINK
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cukurs, kuru mūsu organisms viegli absorbē. Sūkalas satur vērtīgas minerālvielas, ieskaitot
kalciju, magniju, fosforu, salīdzinoši daudz kālija un maz nātrija. Sūkalas palīdz organismam
izvadīt toksīnus un lieko šķidrumu, sadalīt kaitīgas nogulsnes, nekaitējot veselībai, kā arī tam ir
spēja sārmot iekšējo vidi, labi uzsūcas zarnās un veido vidi draudzīgas mikrofloras veidošanai.

INULĪNS. Inulīnam raksturīga spēja samazināt asins lipīdu koncentrāciju un stabilizēt glikozes
līmeni. Inulīnam piemīt prebiotiskas īpašības, jo tas palielina bifidobaktēriju skaitu zarnu traktā.
Tam ir liela nozīme cilvēkiem ar cukura diabētu. Tajā pašā laikā inulīns izvada no organisma
cilvēkiem kaitīgas vielas, piemēram, smago metālu sāļus, holesterīnu, toksīnus, veidojot ar tiem
nešķīstošus savienojumus.

NIACĪNS. Ūdenī šķīstošs vitamīns, kas uzsūcas tievajā zarnā. Eritrocītos šis vitamīns ir saistīts
nikotīnskābes amīda veidā un tādejādi aizkļūst līdz audiem. Palīdz samazināt glikozes līmeni
asinīs un palielināt aknu glikogēna krājumus, normalizē holesterīna līmeni asinīs. Turklāt tas
ietekmē kapilāru un artēriju paplašināšanos, venozo palielināšanos un asinsspiediena
pazemināšanos, asins plūsmas ātruma palielināšanos un sirdsdarbības kontrakciju
palielināšanos. Niacīna metabolisms ir ļoti saistīts ar olbaltumvielu metabolismu: ar
olbaltumvielu trūkumu cilvēka ķermenī palielinās niacīna izdalīšanās urīnā.

ĀJURVĒDAS AUGI uzlabo uzsūkšanās efektivitāti.

JOGURTA KULTŪRAS (Lactobacillus acidophilus La-5, Bifidobacterium Bb-12, Streptococcus
thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus) – dzīvas probiotisko pienskābes
baktēriju kultūras: lakto baktērijas, bifido baktērijas, pienskābais streptokoks, bulgāru nūjiņa.

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS – lakto baktērijas, kas ir normālas cilvēka mikrofloras pārstāvji,
zarnās kalpo kā laktofloras un bifidofloras augšanas stimulatori. Tās ir izturīgas pret
antibiotikām un novērš attīstību, vai arī ātri aptur disbakteriozes izpausmes, kas saistītas ar
antibakteriālo līdzekļu lietošanu. Stimulē dažādas imūnās atbildes reakcijas. Ir izteikta
pretvīrusu iedarbība.

BIFIDOBAKTERIJAS - bifidobaktērijas, ir normālas cilvēka mikrofloras pārstāvji. Izturīgas pret
antibakteriāliem medikamentiem. Bifidobaktērijām ir liela nozīme zarnu mikrobiocenozes
normalizēšanā, uztur nespecifisko organisma rezistenci, vielmaiņas procesu uzlabošanā un
bioloģiski aktīvo vielu, tai skaitā vitamīnu, sintezēšanā. Bifidobaktērijas spēj sintezēt un izdalīt
B1, B6, PP, B12 vitamīnu un folskābi.

STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS, LACTOBACILLUS DELBRUECKII SUBSP. BULGARICUS -
pienskābais streptokoks un bulgāru nūjiņa - baktērijas, kas stimulē normālas mikrofloras
augšanu un attīstību. Tām ir pret mikrobu iedarbība pret patogēniem mikroorganismiem.

Baktērijām, kas veido FitLine Feel Good Yoghurt (vai Yoghurt Drink), ir liela bioķīmiskā
nozīme organismam:
o regulē normālas zarnu floras kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu;
o aktīvi piedalās gremošanā un absorbcijā. Veicina pienskābes veidošanos zarnās, kā dēļ pH

tiek pārvietots uz skābes pusi. Skāba vide kavē patogēno un nosacīti patogēno baktēriju
augšanu un nodrošina gremošanas enzīmu optimālu darbību;

o piedalās B, K vitamīnu, askorbīnskābes, folijskābes un nikotīnskābes sintēzē, tādējādi
palielinot organisma izturību pret nelabvēlīgiem vides faktoriem;
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o veicina neaizvietojamo aminoskābju sintēzi, labāku kalcija sāļu, D vitamīna uzsūkšanos;
o piedalās žults pigmentu un žults skābju, olbaltumvielu un minerālu metabolismā, uzlabo

tauku uzsūkšanos un hidrolīzi;
o novērš patogēnas, pūdošas un gāzi veidojošas zarnu mikrofloras reprodukciju. Sintezē

vielas ar pret mikrobu iedarbību;
o shmulē ķermeņa imūnsistēmu;
o piemīt anhalerģiskas īpašības.

FITLINE FEEL GOOD YOGHURT (vai YOGHURT DRINK) GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS:
Ø Milzīgs dzīvo kultūru skaits ir 60–100 miljoni / ml.
Ø Četras dažādas jogurta baktēriju kultūras.
Ø Tam ir maksimālā bioloģiskā vērlba. Tas ir patentēts.
Ø Minimālais kaloriju un tauku daudzums.
Ø Satur balasta vielas.
Ø Bagāts ar dabīgiem minerāliem (kalcijs, magnijs, fosfors).
Ø Ēdienu gatavošana ir ārkārlgi vienkārša. Sagatavots bez termiskās apstrādes.
Ø Nesatur mākslīgas krāsvielas, mākslīgas garšas, konservantus, želejvielas, stabilizatorus,

bez termiskās apstrādes, tomēr produktu var droši uzglabāt atvērtu vienu nedēļu.
Ø Tas ir uztura pamats diabēta un alerģiju ārstēšanai.
Ø Probiohkas un prebiohkas ievērojami uzlabo barības vielu uzsūkšanos, kas vajadzīgas

ķermeņa atjaunošanai.

IETEIKUMI LIETOŠANAI:
o Katram, kas vēlas saglabāt vai uzlabot veselību.
o Stabilizēt zarnu floru un novērst radušos disbiozi stresa, nepietiekama uztura, antibiotiku

lietošanas, infekcijas slimību vai novecošanās procesa rezultātā.
o Vēža profilaksei.
o Atjaunojoties pēc intensīvās terapijas kursa, kā arī antibiotiku lietošanas laikā un pēc tās.
o Jogurts ir ieteicams grūtniecēm, bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem kā dabisks

līdzeklis imunitātes stiprināšanai.
o Uzturvielu, vitamīnu, minerālu un īpaši kalcija absorbcijai.
o Bez piedevām ar dabiskām probiotikām.
o Gatavs jogurts viegli izmantojams gan gardu dzērienu pagatavošanai, piemēram, 

sablenderējot ar augļiem un linsēklām, vai pievienojot medu, apgrauzdētas auzu pārslas ar 
medu un kanēli. Vai gatavojot kremus, želejas. Viegli aizstāj visa veida salātu mērces, atliek 
tik pievienot zaļumus, ķiplokus vai jebkurus citus garšaugus.

o Lietot jebkurā formā, izņemot produktu nedrīkst karsēt virs 45 ° C, to nedrīkst arī saldēt.
o Gatavo jogurtu var jaukt kopā ar jebkuriem FitLine produktiem, izņemot FitLine Restorate.

GATAVOŠANA:
Vienu FitLine Feel Good paciņu izjaukt ar 1 l pienu
(pienam jābūt istabas temperatūrā) teromsa
iekšējā traukā, uzliek vāku. Termosā iepildīt
verdošu ūdeni līdz atzīmei, ievietot iekšējo trauku,
aiztaisa ciet termosa vāku un atstāj gatavoties uz
10 stundām. Izlietot 5 dienu laikā. Pie mazākas
jogurta gatavināšanas iegūsiet produktu ar maigāku
garšu, ilgākā laikā garša būs skābenāka.

Gatavojas bez termiskas apstrādes.



FEEL GOOD YPGHURT DRINK UN FEEL GOOD YOGHURT IEPAKOJUMA TILPUMS: 6 paciņas (katra pa 50,5 g).
Paredzētas 30 porcijas 200 ml gatava jogurta.

IETEIKUMS: dienā patērējiet 200 ml gatavā produkta.

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS FEEL GOOD YOGHURT DRINK: olbaltumvielām bagātināts sūkalu pulveris, inulīns
(19,8 %), niacīns, jogurta kultūras (Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii,
bulgaricus, Streptococcus thermophilus), aromatizētājs.

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS FEEL GOOD YOGHURT: olbaltumvielām bagātināts sūkalu pulveris, inulīns (19,8 %),
Llielopu želantīns, niacīns, jogurta kultūras (Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
delbrueckii, bulgaricus, Streptococcus thermophilus), aromatizētājs.
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HERBASLIM
FitLine Herbaslim ir augu tēja.

Tēja ir ne tikai lielisks dzēriens, bet tā arī sniedz daudz ieguvumus veselībai. Tēja ne tikai nodrošina
cilvēka organismu ar šķidrumu un tā ir brīnišķīgs aromterapijas līdzeklis, bet arī zāļu tējas ir ļoti labs
vitamīnu un minerālvielu avots, un tajās esošajiem augiem piemīt dažādas ārstnieciskas īpašības.

AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:
PIPARMĒTRAS. Daudzgadīgs ārstniecības augs. Augu lieto saaukstēšanās un gripas gadījumos, pret
kakla sāpēm, bronhītu. Tonizējoša iedarbība, tai pat laikā nomierinoša. Palīdz atbrīvoties no vēdera
spazmām un uzpūšanos, gāzu uzkrāšanos. Viegla diurētiska iedarbība. Dezinficējoša, pret iekaisuma,
pret audzēju iedarbība.

KARKADE Skaisto ziedu tēja. Dabiska un atspirdzinoša, satur C un P vitamīnus. Flavonoīdu un
antioksidantu labvēlīga ietekme uz organismu. Karkadē tēja iedarbojas kā maigs urīndzenošs līdzeklis,
tā veicina žults izstrādi, aizsargā aknas no nelabvēlīgas ietekmes, kā arī palīdz pie saaukstēšanās
slimībām (ja ir paaugstināta ķermeņa temperatūra).

ĀBOLU GABALIŅI. Ābols satur vairāk nekā 50 vitamīnu, minerālvielu, aminoskābju un augļskābju.

BĒRZU LAPAS diurētiska iedarbība.

CITRUSAUGĻU MIZAS. Aromas avots. Pateicoties 
flavonoīdiem un limonoīdiem, mizas satur daudz 
sulas, kas savukārt satur daudz C vitamīna.

MEŽROZĪTE satur arī daudz C vitamīna. Aktivizē 
fermentu sistēmu, samazina holesterīna līmeni. Laba 
pret infekciju iedarbība.

LAKRICAS SAKNE – pret iekaisuma, nomierinoša, anti 
histamīna, anti alerģiska iedarbība, regulē ūdens –
sāļu apmaiņu
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PAGATAVOŠANA: Uz aptuveni 200ml verdoša ūdens 1 tējkaroti tējas (2,5g). 
Ļaut ievilkties 7 minūtes.
Var uzliet otro reizi.

TILPUMS: 100 g (40 porcijas pa 2,5 g)

SASTĀVDAĻAS: piparmētru (sasmalcinātu), karkade, ābolu 
kauliņus, bērza lapas, citrusaugļu mizas, mežrozītes, lakricas sakni, 
ingveru, kazenes lapas

FITLINE HERABSLIM TĒJAS PRIEKŠROCĪBAS:
Ø Tā palīdz izvadīt toksīnus un atbalsta nieru darbību.
Ø Satur dabiskas, sekundāras augu valsts - graudaugu un ārstniecības augu vielas.
Ø Satur šķiedrvielas.
Ø Nomierinoša, pretsāpju, antiseptiska iedarbība.
Ø Uzlabo asinsriti kapilāros, paplašina sirds asinsvadus.
Ø Novērš kuņģa un zarnu trakta traucējumus, gāzu uzkrāšanos.
Ø FitLine Herbaslim tēja ar bāzisku iedarbību samazina skābes daudzumu un atjauno sārmu līdzsvaru.
Ø Pateicoties augstajai kvalitātei, Herbaslim tēju iespējams uzliet divas reizes, nezaudējot garšas

īpašības.

INGVERS stiprina imunitāti, palīdz izvadīt no organisma toksīnus, šķidrina asinis, kā rezultātā pazeminās
arteriālais spiediens un samazinās holesterīna līmenis. Tāpat ingvers ir vērtīgs vitamīnu, minerālvielu
un aminoskābju avots. Tajā ir vitamīni A, C, B1, B2, magnijs, fosfors, dzelzs, kalcijs, nātrijs, cinks un
kālijs. Šī kombinācija padara ingveru par brīnišķīgu palīgu cīņā ar saaukstēšanos un gripu.

KAZEŅU LAPAS Kazenes lapu un zaru novārījumu lieto pret dizantēriju. Kazeņu tēja bagātina organismu
ar vitamīniem, kā arī nomierina, kas lieti noderēs arī bezmiega gadījumā.

SASTĀVS: 
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Antioksidantu aizsardzības sistēma.

Piedevas produkts ar C vitamīnu, E vitamīnu, provitamīnu A, mikroelementu selēnu un bioflavonoīdiem.
Satur fruktozi un stēviju.

FitLine Zellschutz ir spēcīgs antioksidants, kas palēnina šūnu novecošanos un stiprina imūnsistēmu.
Cilvēki, kuri daudz strādā, daudz laika pavada pie televizora, pie datora, viņiem ir maz laika atrasties
svaigā gaisā. Kā arī ikdienas stress un slodze ļoti nelabvēlīgi ietekmē mūsu veselību. Un savu atbalstu
tam sniedz šis lieliskais antioksidantu komplekss, kas aizsargā šūnas.

FitLine Zellschutz ir milzīgs atbalsts cilvēkiem ar sliktiem ieradumiem (atkarība no nikotīna, kofeīna,
alkohola), ļoti efektīvi attīra ķermeni, palīdz pārvarēt vēlmi pēc nikotīna, alkohola. Smēķētājiem un
cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu nepieciešami vairāk vitamīnu. Katra cigarete iznīcina C vitamīnu,
palielina jaunveidojumu risku, tendenci uz daudzām slimībām, kā arī sirds un asinsvadu sistēmas
slimībām. Kaitējuma saraksts ir ļoti liels, smēķētājiem īpaši nepieciešami antioksidanti vitamīnu A, C, E
un selēna veidā.
Papildu vitamīnu porcija (kā A, C, E sastāvdaļa) palīdz alkoholiķiem cīņā pret sliktu ieradumu. Labāko
efektu var sasniegt, izmantojot optimālo komplektu - FitLine Activize Oxyplus, FitLine Basics un FitLine
Restorate.

Papildināšana ar vitamīniem noteiktā laikā nodrošinās sezonālu saaukstēšanās profilaksi. Izcili var savest
kārtībā mūsu organismu pie pirmām saaukstēšanās pazīmēm, palīdzot organismam ātri sniegt pirmo
palīdzību šūnu līmenī.

ZELLSHUTZ ANTIOXY
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Aukstuma laikā ķermenis ir stresa stāvoklī - cīņā ar infekciju šūnas iet bojā, virsnieru dziedzeri ir
noplicināti un bez barības vielām ķermenis nespēj pilnībā veikt savas funkcijas. Ķermenim pieaug
nepieciešamība pēc cinka un vitamīna C. Vitamīni gandrīz pilnībā tiek patērēti šī anti-stresa dēļ: vitamīni
C, B6, folijskābe un pantotēnskābe. Tāpēc sezonālu saaukstēšanās laikā, kad pieaug ķermeņa
vajadzības, tas absorbē lielāko daļu nepieciešamo vielu, to pievienošana kļūst īpaši nepieciešama, jo
vitamīni ir nepieciešami efektīvai citu uzturvielu izmantošanai un, tā dēļ, visa organisma pareizai
darbībai.

FitLine Zellschutz ar savu sastāvu
aizsargā mūsu ķermeni no kaitīgo ultravioleto
staru ietekmes un mērenas
sauļošanās laikā nodrošina izcilu iedeguma krāsu un
ilgnoturīgu iedegumu.

AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:
KAROTĪNS. Tie palielina bioloģisko membrānu izturību, traucē oksidatīvās reakcijas šūnās un piedalās
audu elpošanas un metabolisma procesos.
Kad beta karotīns nokļūst organismā, tas tiek pārveidots par retinolu – A vitamīnu. Ir nepieciešams
neliels daudzums tauku, lai beta karotīnu pārvērstu A vitamīnā, ko organisms var izmantot. Beta
karotīna galvenās funkcijas: antioksidants un imūnsistēmas stimulators; tāpat kā A vitamīnam beta
karotīnam ir nozīmīga loma epitēlijaudu veidošanā, kas ir ādas, dzelzs, gļotu apvalku, elpošanas ceļu,
gremošanas un urīnceļos. Beta karotīns spēj aizkavēt krūts, ādas, resnās zarnas, plaušu vēža rašanos,
nodrošina aizsardzību pret sirds saslimšanām, aterosklerozi un paralīzi. Beta karotīns īpaši ieteicams
tiem, kuriem ir noslogota redze (autovadītājiem un tiem, kuri strādā pie datora), jo tas nepieciešams,
lai normāli funkcionētu acs tīklene, arī tiem, kuri ir saslimuši ar dažādām infekcijas slimībām.

APELSĪNU KONCENTRĀTS ir bagāts bioflavonoīdu avots, kas atrodas apelsīnu mīkstā mizā, ir bez
smaržas un bez garšas. Bioflavonoīdu saturs baltā citrusaugļu mizā palīdz aizsargāt C vitamīnu no
oksidatīvas sadalīšanās. Dabā citrusaugļu flavonoīdi ir sastopami galvenokārt kombinācijā ar C vitamīnu.
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CITRUS BIOFLAVONOĪDIEM IR ŠĀDAS ĪPAŠĪBAS:
o kavē diabēta, asinsvadu komplikāciju un aterosklerozes attīstību;
o stabilizēt sirds muskuļa darbu;
o zemāks holesterīna līmenis;
o nodrošina spēcīgu aizsardzību asinsvadiem, novērš tūskas veidošanos;
o var darboties kā diurētiķis;
o ir spēcīgs pretiekaisuma līdzeklis;
o palēnina novecošanās procesu un novērst ļaundabīgu audzēju veidošanos;
o aizsargā aknas.

C VITAMĪNS - ietilpst ārpus šūnu antioksidantu klasē. Kad tas nokļūst cilvēka ķermenī, tas izšķīst
asinīs un pēc tam starp šūnu šķidrumā, tādējādi aizsargājot šūnas no ārējiem draudiem.

C VITAMĪNA FUNKCIJAS:
o Ir svarīga viela vielmaiņas procesos;
o palielina dabisko pretestību organismam

cīņā pret infekcijas slimībām;
o stimulē asins veidošanos;
o piedalās hormonu ražošanā;
o veicina normālu dziedzeru darbību;
o uzlabo karnitīna ražošanu;
o palielina dzelzs un kalcija uzsūkšanos

organismā;
o aktivizē folijskābi;
o piemīt antialerģiska iedarbība;
o vājina infekciju izpausmes, tai skaitā

herpes;
o piedalās kolagēna, ķermeņa galvenā

olbaltumvielu - saistaudu - sintēzē;
o dziedē brūces, dziedē apdegumus, palīdz

kaulu saplūšanai;
o C vitamīns ir iesaistīts dzīvībai svarīgu

ķīmisku vielu, piemēram, adrenalīna,
aktivizēšanā vai ražošanā, kas ir
nepieciešama “cīņai vai satricinājumam”,
palielinot sirdsdarbības ātrumu, asins
plūsmu muskuļos, paaugstinot
asinsspiedienu un paaugstinot modrību, ja
tuvojas briesmas;

o pietiekama C vitamīna klātbūtnē palielinās
vitamīnu B1, B2, A, E, pantotenskābes un
folijskābes noturība;

o veicina zobu, smaganu un kapilāru
veselību.
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DETOKSIKĀCIJAS FUNKCIJAS:
o palīdz ajrīt organismu no saindēšanās, sākot ar cigarešu dūmiem un oglekļa monoksīdu un beidzot

ar čūsku indēm;
o saista dzīvsudrabu un citus smagos metālus;
o novērš nitrātu pārvēršanu vēzi izraisošos nitrozoamīnos;
o akfvizē aknu detoksikācijas funkciju.

ANTIOKSIDANTA FUNKCIJA.
Šajā gadījumā tā darbojas kā molekula, kas paredzēta, lai aizsargātu ķermeni, taukos šķīstošos
vitamīnus (īpaši A un E) no skābekļa kaiigās ietekmes, kā arī kā ūdenī šķīstošs anfoksidants.

VITAMĪNS E ir spēcīgākais dabīgais anfoksidants, kas palēnina šūnu novecošanās procesu, neitralizējot
brīvo radikāļu darbību.
o Aizsargā ādu no UV starojuma, laika apstākļu kaiigās ietekmes, tai ir izteikta mitrinoša iedarbība,

kas mīksfna ādu un piešķir tai elasibu.
o Veicina kolagēna ražošanu, tādējādi palēninot grumbu parādīšanos.
o Novērš "vecuma plankumu" parādīšanos, uzlabo ādas šūnu atjaunošanos.
o Aizsargā plaušas, smadzenes, nervu sistēmas audus, DNS no brīvo radikāļu kaiigās ietekmes.
o Piedalofes ogļhidrātu metabolismā, E vitamīns sfmulē muskuļu darbību, veicinot glikogēna

uzkrāšanos tajos - galveno enerģijas avotu.
o Starp tokoferoliem un endokrīno sistēmu, īpaši dzimumdziedzeru, hipo�zes, virsnieru un

vairogdziedzera, funkciju un stāvokli ir izveidojusies cieša saisiba. Veicina ķermeņa augšanu un
normālu ajsibu.

o Tokoferola iedarbību daudzkārt pasfprina A vitamīns, C vitamīns un bioflavonoīdi. Pateicofes
šādam atbalstam, tokoferols (E vitamīns) poziivi ietekmē sirds un asinsvadu, acu veselību un
vissvarīgāk - ķermeņa seksuālo funkciju.

o E vitamīna ietekmē palielinās ķermeņa spēja ieņemt: fek normalizēts sievietes ķermeņa
hormonālais līdzsvars un vīriešiem fek uzlabota spermatoģenēze, kā arī fek atbalsita
dzimumfeksme.

o Tas sfmulē specifisko dzimumorgānu un vairogdziedzera hormonu veidošanos, palīdz neauglības
gadījumā un sekmē augļa ajsibu grūtniecības laikā.

o E vitamīns ir nepieciešams fem, kas vada akivu dzīvesveidu, jo tas atbalsta muskuļu audu funkcijas
un akivi piedalās olbaltumvielu metabolismā. Piefekams tokoferolu līmenis veicina muskuļu
ajsibu, novēršot muskuļu vājuma un noguruma ajsibu. Palielina sporfsko sniegumu.

SELĒNS - pēijumu uzliesmojums ir apsfprinājis selēna nozīmi kā anfoksidantu, kas palīdz vitamīniem E
un C aizsargāt ķermeni no onkoloģiskām slimībām un audus no vecumu radītas iznīcināšanas, ko veic
brīvie radikāļi.

Organismam nepieciešams selēns, kā arī vitamīns E, lai atbalsitu glutafona iespējas dabiskā veidā
cīnīfes ar brīvajiem radikāļiem kā potenciālam anfoksidantam. Līdz ar to selēns mūsu organismam
nodrošina imūnās sistēmas lielu atbalstu, palēnina novecošanās procesus, kā arī nepieciešamas visa
organisma veselībai.
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FRUKTOZE - augļu cukurs, viens no galvenajiem ogļhidrātu avotiem.

MALTODEKSTRĪNS tiek iegūts no kukurūzas un tas būtībā ir polisaharīds. Stimulē bifidobaktēriju
augšanu, tādējādi veicinot disbiozes novēršanu.

STĒVIJA – palīdz samazinātu cukura līmeni asinīs, diabētu, aptaukošanos, pazemināt asinsspiedienu,
atbalstītu imunitāti, zobu kariesu; un bakteriāla un detoks iedarbība.

GALVENĀS FITLINE ZELLSCHUTZ PRIEKŠROCĪBAS:
Ø Jau 1-2 FitLine Zellschutz dzērieni dienā garantē ikdienas sinerģisku antioksidantu: vitamīna C,

vitamīna E, beta-karotīnu un selēna piegādi.
Ø FitLine Zellschutz satur taukos šķīstošus antioksidantus (E vitamīnu un beta-karotīnu) micellizētā

veidā, kas garantē to PILNĪGU asimilāciju organismā un novērš pārdozēšanas iespēju.
Ø Satur bioflavonoīdus.
Ø Atbalsta imūnsistēmu un aizsargā pret brīvajiem radikāļiem.
Ø FitlLine Zellschutz garšo lieliski, pat jūsu bērniem tas ļoti garšos.

IETEIKUMI LIETOŠANAI:
o Lai stiprinātu ķermeņa imūnsistēmu.
o Aizsardzība pret ultravioletā starojuma kaitīgo iedarbību (starp citu, FitLine Zellschutz un

saulesbrilles ir neaizstājams atribūts vasarai).
o Ieteicams lietot 4 nedēļas pirms intensīvas sauļošanās.
o Samazināt apkārtējās vides kaitīgo iedarbību (ieskaitot smēķēšanu).
o Lai samazinātu intoksikāciju pēc alkohola lietošanas.
o Neaizstājams tiem, kas daudz laika pavada pie datora, telefona.
o Gripas un citu saaukstēšanās profilaksei.
o Nervu sistēmas atbalstam: intensīvs darbs, stresa situācijas, liela slodze (katrs emociju

uzliesmojums, greizsirdība, izmisums, agresija līdz 10 minūtēm izmaksā ķermenim līdz 300 mg C
vitamīna, un brīvie radikāļi vairojas kā lavīna, savā ceļā nesaskaroties ar pretestību).

o Optimāla kombinācija ar FitLine Q10 Plus, FitLine Omega-3 + E, FitLine Omega Vegan.
o Grūtniecības un laktācijas laikā to ir ļoti labi papildināt ar FitLine PowerCocktail Junior, FitLine

Restorate uzņemšanu.
o Kopā ar FitLine Activize Oxyplus - tonizēšanai.
o Kariesa profilakse.
o Lai stiprinātu redzi.
o Sporta aktivitātēm.
o Vēža profilaksei.
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Uz vienu porciju NRV %

Selēns 30 µg 55

Vitamīns E 9 mg ⍺-TE 75

Vitamīns A 333 µg RE 42

Vitamīns C 56 mg 70

Bioflavonoīdi 50 mg

SASTĀVDAĻAS: fruktoze, maltodekstrīns, skābe (citronskābe), aromatizētājs, karotinoīdu maisījums,
apelsīnu bioflavonoīdi, L-askorbīnskābe (vitamīns C), skābuma regulētājs (trinātrija citrāts),
saldinātāja un aromatizētāja maisījums (saldinātājs (steviolglikozīdi), aromatizētājs), DL-alfa
tokoferilacetāts (vitamīns E), ar selēnu bagātināts raugs.

LIETOŠANA: 1 tējkaroti pulvera (7,5 g) izšķīdina 150 ml ūdens bez gāzes.

IETEICAMĀ DIENAS DEVA: 1 porcija dienā

LIETOŠANAS ILGUMS: minimālais kurss 3 mēneši (atjaunošanas cikls šūnās). To var lietot ilgstoši.

IEPAKOJUMA APJOMS: 450 g - 60 porciju 7,5 g pulvera pagatavošanai. Diviem mēnešiem.

SASTĀVS:


