
FITLINE IB 5

FitLine IB 5 ikdienas atbalsts organisma aizsardzībai. 
Tūlītējs risinājums tavai imunitātes aizsardzībai! 
Gatavs tūlītējai lietošanai! 
Uztura bagātinātājs ar 6 vitamīniem šūnu un imūnsistēmas 
aizsardzībai.

Lai kur Tu būtu, FitLine IB 5 pret vīrusu sprejs lieliski sniedz
aizsardzību tavam organismam. Vai tas ir darbs, vai iepirkšanās
centrs, vai sabiedriskais transports. Dabīgo un aktīvo sastāvdaļu
komplekss, kas veidots uz timiāna, piparmētru, ingvera, vīnogu,
krustnagliņu un rauga beta-glikāna ekstraktu dabisko atbalstu -
ātri un efektīvi sniedz organismam aizsragspējas. Praktiskais
kabatas formāta produkts FitLine IB 5 vienmēr ir blakus, kad tas
nepieciešams.

Spreja veidā, kabatas formātā, kas sniedz 5 ieguvumus:
ü Atbalsta un aizsargā gļotādu; 
ü Aizsargā mūsu organismu;
ü Aizsargā mūsu šūnas;
ü Dabisks aizsardzības veids;
ü Tūlītējs risinājums ar tūlītēju iedarbību. 

tikšanās

sabiedriskais transports

iepirkšanāsceļojumi

ejot ārā 
no mājas

FitLine IB⁵ ir arī bagāts ar A vitamīnu, riboflavonu un biotīnu, kas palīdz uzturēt normālu gļotādu.
E vitamīns palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa.
A, D un B12 vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību.
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MICELLA

LIPOSOMA

Ir apvienotas divas tehnoloģijas –
NTC un jaunā MicroSolve® tehnoloģija:

DCS Tehnoloģija
(Dual- Carrier- System)

Īpaši patentēta transporta sistēma ^kai PM
Interna^onal.
Pateico^es šai tehnoloģijai, pirmo reizi
pasaulē taukos šķīstošās ak`vās vielas un
ūdenī šķīstošās ak`vās vielas ^ek apvienotas
vienā produktā un papildina viena otru!

TIMIĀNS. Timiāns jeb parastais mārsilis ir daudzgadīgs ārstniecības
augs un garšaugs. Timiānu jau senie ēģip^eši izmantojuši
balzamēšanai.
Timiānā ir 2% ēterisko eļļu, rūgtvielas, miecvielas, saponīni u.c.
Ēterisko eļļu galvenā sastāvdaļa ir ^mols (20-40%). Tiamīnam
piemīt baktericīda un dezinficējoša iedarbība. Tautas medicīnā to
plaši lieto pret garo klepu un bronhītu, jo tas sašķidrina gļotas.
Tiamīnam ir pa`kams, s^prs aromāts un asa, nedaudz rūgtena
garša. Farmacei^skajā rūpniecībā to izmanto sīrupu, ekstraktu un
ārstniecisko tēju gatavošanai. Ēteriskā eļļa ^ek pievienota mutes
skalojamiem līdzekļiem, zobu pastām, ziepēm.
Saponīni pieder pie fitosteroniem - «augu holesterīni».

PIPARMĒTRA. Daudzgadīgs augs, kas satur 2,5% ēterisko eļļu 
(mentolu, pinēnu, mentofurānu), miecvielas, flavonoīdus u.c.
Medicīnā piparmētras izmanto pret vēdera uzpūšanos, sliktu dūšu, 
astmu, nervu sistēmas nomierināšanai. Tām ir dezinficējoša 
iedarbība. Piparmētras izmanto gan pār^kas, gan farmacei^skā 
rūpniecībā. 

KRUSTNAGLIŅAS. Krustnagliņas ir izžāvē^ neizplaukuši īstā nagliņkoka (Syzygium aroma^cum)
ziedpumpuri, kuros ir ļo^ daudz ēterisko eļļu 15-20%. No tām iegūst neļķu eļļu.
Krustnagliņām ir ļo^ s^prs, savdabīgs aromāts un asa garša. Tās izmanto ne ^kai kulinārijā, bet arī plaši
izmantotas medicīnā. Stomatoloģijā krustnagliņas par labu an^sep^sko līdzekli.

INGVERS s^prina imunitā^, palīdz izvadīt no organisma toksīnus, šķidrina asinis, kā rezultātā pazeminās
arteriālais spiediens un samazinās holesterīna līmenis. Tāpat ingvers ir vēr`gs 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.

VĪNOGU KAULIŅU EKSTRAKTS. Senajā Eiropā vīnogu augu lapas un sulas jau sen ir izmantotas tradicionālajā
ārstēšanā. Papildus vitamīnu un šķiedrvielu avotam, vīnogu āda un sēklas ir ļo^ bagātas ar polifenoliem,
īpaši proantocianidīniem, kurus var izmantot kā funkcionālu sastāvdaļu, lai risinātu dažādas veselības
problēmas, veicinot ķermeņa dabiskos bioprocesus. Veicot dažādus pē`jumus, ^ka pierādīts, ka ar
proantocianidīnu bagāts vīnogu kauliņu ekstrakts sniedz priekšrocības pret daudzām slimībām, piemēram,
iekaisumu, sirds un asinsvadu slimībām, hipertensiju, diabētu, vēzi, pep^sku čūlu, mikrobu infekcijām ut
Pē`jumos cilvēkiem, kas lietoja vīnogu kauliņu ekstraktu ^ka secināts, ka ^ka ievērojami pazemināts
sistoliskais un diastoliskais asinsspiediens.

BETA GLIKĀNS NO RAUGA. Glikāni ir glikozes polimēri, kuru molekulmasa ir aptuveni 2 000 000. Beta
glikāni veicina iedzimtās imūnsistēmas šūnu darbību, nodrošinot efek`vāku un ātrāku to darbību.
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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.

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.

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 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.

KOKOSRIEKSTU EĻĻA. To iegūst no kopras – kokosriekstu kodolu masas. Kokosriekstu eļļā ir
piesātinātās taukskābes un niecīgs daudzums polinepiesātināto taukskābju. Tā stabili uzglabājas un
ļoti lēni oksidējas.

KUKURŪZAS EĻĻA satur daudz palmitīnskābes, oleīnskābes un linolskābes. Šī eļļa satur ļoti daudz E
vitamīna.

VITAMĪNS E ir spēcīgākais dabīgais antioksidants, kas palēnina šūnu novecošanās procesu,
neitralizējot brīvo radikāļu darbību. Aizsargā plaušas, smadzenes, nervu sistēmas audus, DNS no
brīvo radikāļu kaitīgās ietekmes. Piedaloties ogļhidrātu metabolismā, E vitamīns stimulē muskuļu
darbību, veicinot glikogēna uzkrāšanos tajos - galveno enerģijas avotu. Tokoferola iedarbību
daudzkārt pastiprina A vitamīns, C vitamīns un bioflavonoīdi. Pateicoties šādam atbalstam,
tokoferols (E vitamīns) pozitīvi ietekmē sirds un asinsvadu, acu veselību, ķermeņa seksuālo
funkciju.

GALVENĀS FITLINE IB5 PRIEKŠROCĪBAS:
Augstākā kvalitāte, tīrība un garantija - ražošana saskaņā ar GMP standartiem.
Ekskluzīva tikai PM International.
Ø MicroSolve® micelizācijas tehnoloģija. Visaugstākā efektivitāte (asimilācija ir 6-9 reizes augstāka

nekā citām taukus šķīstošu vitamīnu saturoši produktiem, pateicoties NTC® koncepcijai).
Ø Pateicoties jaunai DCS Tehnoloģijai ir panākta daudz augstāka biopieejamība šūnu līmenī.
Ø Gan produkta sastāvdaļas, gan pats produkts tiek ražoti saskaņā ar augstāko kvalitātes kontroli.

IETEIKUMI LIETOŠANAI:
o Sāk savu darbību mutes dobumā.
o Pēc atvēršanas izlietot 90 dienu laikā.
o Pēc spreja lietošanas 2 minūtes neko neēst un nedzert, lai produkts paspētu uzsūkties mutes

gļotādā un spētu paveikt savu aktīvo iedarbību. 93



LIETOŠANA:
Sakra`t pirms lietošanas un iepūst mutes dobumā 3 pū^enus (0,39 ml).
Izlietot 90 dienu laikā pēc atvēršanas.

IETEICAMĀ DIENAS DEVA:
1 - 2 reizes dienā.

TILPUMS:
30 ml (77 porcijas pa 0,39 ml)

SASTĀVDAĻAS: Glicerīns, ūdens, emulgators (sojas leciBns), E vitamīns, kokosriekstu eļļa, kukurūzas,
piparmētru eļļa, ^miāna eļļa, krustnagliņu ekstrakts, ingvera ekstrakts, B2 vitamīns, vīnogu kauliņu
ekstrakts, A vitamīns, rauga (Saccharomyces cerevisiae) beta-glikāni, bio`ns, vitamīns D3, B12 vitamīns.

SASTĀVS:
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o Ādas novecošanās: ādas nelīdzenumi, sausums un nieze, grumbas un vecuma plankumi, ādas krāsas
satumšana.

o Nervozitāte: trauksme, garastāvokļa svārs`bas, izklaidīga uzmanība, depresija, garastāvokļa
kontroles zaudēšana un slikts miegs.

o Asinsrites traucējumi: paroksizmāla karstuma vai drebuļu sajūta, s^pra svīšana.
o Menstruālā cikla pārkāpums: pārāk daudz vai niecīga izdalīšanās, nevienmērīgs cikls.
o Atrofiskas izmaiņas: dzimumorgānu gļotādas re^nāšana, samazināta dzimumorgānu sekrēcija, sāpes

dzimumakta laikā, vulvas nieze, ko sarežģī urīnceļu infekcija.
o Osteoporozes simptomu un / vai sirds un asinsvadu sistēmas slimību izpausme. Un šeit sojas

fitoestrogēni - izoflavoni ginešteins un daidzeīns nonāk glābšanā.

AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:
SOJAS IZLOFAVONI (FITOESTROGĒNI) ir dabiskas vielas ar estrogēniem līdzīgu iedarbību, pret
iekaisuma, pret mikrobu un pret audzēju iedarbību. Fitoestrogēni, nonākot sievietes ķermenī, spēj
regulēt sintēzi un kompensēt estrogēna trūkumu, kura līmenis daudzos aspektos ir atkarīgs no sievietes
izskata un veselības.

Kādas ir sojas akBvās sastāvdaļas?
o Izoflavoni (daidzeīns, genisteīns) pieder pie sekundāro augu vielu grupas un ^em ir fitohormonu

darbība.
o Visvairāk izpē`tais onkoprotektors fitoestrogēnu klasē ir genisteīns. Tieši viņš ir atbildīgs par sojas

produktu vēža profilakses īpašībām visā pasaulē.
o Izoflavoni pieder pie fitoestrogēnu klases. Viņu struktūra ir līdzīga cilvēka steroīdu estrogēna

struktūrai.
o Izoflavona iedarbība ir spēcīgāka dabiskā kombinācijā ar ci^em sojas pupu dabiskajiem

komponen^em (tas ir svarīgi, iegūstot ekstraktu).

ISOFLAVON

Kāpēc Āzijas valstīs, piemēram, Japānā, Ķīnā un Malaizijā,
sievietēm menopauzes laikā gandrīz nav problēmu, ir mazāk
osteoporozes slimību, krūts vēzis? Kāpēc vīriešiem šajās valstīs ir
mazāka iespēja saslimt ar prostatas vēzi? Kāpēc ir mazāk sirds un
asinsvadu slimību? Atbilde: Aziāti ēd ievērojami vairāk sojas nekā
mēs.
Parasti sievietēm pēc 35 gadiem olnīcu darbība sāk vājināties, kas
izraisa sarežģītas izmaiņas iekšējās sekrēcijas sistēmā un orgānu
novecošanā:

FitLine Isoflavon ar sojas izoflavoniem un vitamīnu D. 
Lielisks produkts sievietes hormonālajam līdzsvaram, it 
īpaši menopauzes laikā. 

Samazina osteoporozes risku, krūšu un prostatas vēža 
risku kā arī sirds slimību risku. Samazina holesterīna līmeni, 
sirds asinsvadu slimības.
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Neskaitāmi klīniskie un laboratorijas pētījumi ir parādījuši vairākus izoflavonu anti-novecošanās efektus:
o Ar nelielu estrogēniem līdzīgu iedarbību, vienlaikus nepalielinot krūts vai olnīcu vēža attīstības risku,

tāpat kā ar hormonu aizstājterapiju.
o Stimulē kolagēna un hialuronskābes sintēzi ādā, palielinot tās turgoru un elastību.
o Kardioprotektīvs efekts - aizsargā sirds un asinsvadu sistēmu, stabilizē asinsspiedienu.
o Ir anti aterosklerozes iedarbība un novērš asins recekļu veidošanos.
o Ar pietiekamu fitoestrogēnu daudzumu asinīs var ievērojami samazināt aterosklerozes attīstības

risku. Paaugstināta holesterīna līmenis asinīs pazeminās, un fitoestrogēnu antioksidanta iedarbības
dēļ tiek atjaunots “vēlamais holesterīns”.

o Ietekmē glikozes metabolismu, nomācot tā uzsūkšanos tievās zarnās. Šis efekts ir ārkārtīgi svarīgs
pacientiem ar cukura diabētu.

o Apturēt ar vecumu saistītas osteoporozes procesus un ievērojami mīkstināt menopauzes gaitu,
samazināt menopauzes lēkmju skaitu, to intensitāti.

o Ir izteikta onkoloģiskā profilaktiskā iedarbība attiecībā uz sieviešu dzimumorgānu zonu, tai ir
antikancerogēna un antioksidanta iedarbība uz piena dziedzeriem.

o Samazina fermentu ražošanu, kas veicina audzēju šūnu augšanu.
o Ir izteikta antioksidanta iedarbība.
o Nesen ir iegūti pierādījumi, kas parāda fitoestrogēnu efektivitāti nieru, aknu un vecuma demences

hronisku slimību ārstēšanā.

Eksperimentālie atklājumi pierāda, ka fitoestrogēni ir nepieciešami cilvēka uzturā, lai novērstu no
hormoniem atkarīgu slimību rašanos.
Zinātniskajos rakstos ir atrodama informācija par onkologu panākumiem, kas praksē izmanto
sertificētus uztura piedevas, kuri satur estrogēnu aktivitāti - krūts un prostatas audzēju ārstēšanā.
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D3 VITAMĪNAM ir radikāla loma dažādos mūsu veselības aspektos:
o Palīdz op^mizēt kalcija un fosfora metabolismu.
o Palīdz novērst 2. ^pa diabētu (bez insulīna atkarīgu diabētu) ar sirdslēkmi, sastrēguma sirds

mazspēju un insultu.
o Novērš muskuļu vājuma cēloņus, palīdz regulēt muskuļu darbību.
o Palīdz novērst osteoporozi.
o Regulē insulīna darbību un cukura līmeni asinīs.
o Ir nozīmīga loma ķermeņa imūnās atbildes regulēšanā.
o Palīdz regulēt asinsspiedienu.
o Samazina pārmērīga iekaisuma risku un noteiktu baktēriju infekciju rašanos.
o Atbalsta kogni`vās funkcijas un stabilizē garastāvokli, īpaši gados vecāku cilvēku vidū, un novērš

hronisku nogurumu.
o Neaizstājams šāda veida ļaundabīgu audzēju profilaksē: urīnpūslis, krūts, resnās zarnas, olnīcas,

prostatas un taisnās zarnas.

GALVENĀS FITLINE ISOFLAVON PRIEKŠROCĪBAS:
Ø FitLine Isoflavon satur vēr`gus izoflavonus dabiskā proporcijā un dabiskos savienojumos ar ci^em

sojas pupu veselīgajiem komponen^em.
Ø Tiek garantēts, ka FitLine Isoflavon nesatur ģenē^ski modificētus sojas komponentus.
Ø Taukos šķīstošie izoflavoni ^ek micelizē^, kas nodrošina ātrāku un efek`vāku absorbciju (patentēta

tehnoloģija).
Ø FitLine Isoflavon šodien ir pirmais un vienīgais produkts ar micellizē^em izoflavoniem.
Ø Gan produkta sastāvdaļas, gan pats produkts ^ek ražo^ saskaņā ar augstāko kvalitātes kontroli.
Ø FitLine Isoflavon ir ekskluzīvs PM-Interna^onal produkts, kurš izstrādāts kopā ar starptau^sko

ekspertu komanda un PM-Interna^onal zinātniskās padomes.
Ø Ideāli kombinācijā ar FitLine Basics.

IETEIKUMI LIETOŠANAI:
o Ieteicams lietošanai kopā ar Op^mālo Komplektu.
o Palēnina novecošanās procesus, kas sais`^ ar dzimumhormonu sekrēcijas samazināšanos sais`bā ar

vecumu.
o Lai uzlabotu ādas, matu un nagu stāvokli.
o Sieviešu skaistumam un veselībai.

VITAMĪNS D
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LIETOŠANA:
izšķīdiniet 2/3 tējkarotes (3,3 ml) jebkurā dzērienā bez gāzes, pirms lietošanas labi samaisiet.

IETEICAMĀ DIENAS DEVA:
1 porcija dienā = 50 mg izoflavonu, kas atbilst vidējā Japānas iedzīvotāja ikdienas uzturā!

UZŅEMŠANAS ILGUMS: pēc menopauzes ieteicams to nepārtraukti lietot.

SASTĀVDAĻAS: Glicerīns, ūdens, sojas ekstrakts ar izoflavoniem, emulgators (sojas leci`ns), D3 vitamīns.

Uz 100 ml NRV % Uz vienu porciju
(3,3 ml)

NRV %

Vitamīns D 227 µg 4540 7,5 µg 150

Sojas isoflavons 1515 g 50 g

SASTĀVS:
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Viena no svarīgām metodēm, kā rīkoties, ir uzticama tīklenes antioksidantu aizsardzības sistēma, kuras
galvenās sastāvdaļas ir karotinoīdi. Starp visiem karotinoīdiem tikai luteīnam un zeaksantīnam piemīt
spēja iekļūt acs audos, efektīvi aizsargāt mūsu acis, īpaši tīklenes centrālo zonu, no dienasgaismas
spektra agresīvākās daļas iedarbības, daļēji to absorbējot, kā arī nomāc brīvo radikāļu veidošanos.
Svarīgs antioksidantu aizsardzības elements ir arī E vitamīns, kas paātrina bojāto tīklenes šūnu
atjaunošanos, novērš kapilāru trauslumu un caurlaidību.

LUTEIN

Makulas deģenerācija viena neizraisa pilnīgu aklumu, jo
neskar perifēro redzi, taču jūtami ^ek apgrū^nāta
lasīšana, autovadīšana, rokdarbu un citu smalku darbu
veikšana. Smagākos gadījumos centrālā redze var ^kt
zaudēta pilnībā, kā rezultātā pacients acu priekšā redz
tumšu, izplūdušu plankumu.

Jaunā acu produktu paaudze.

FitLine Lutein ir pasaulē pirmais micellizētais šķidrais acu
produkts ar luteīnu, zeaksan`nu un E vitamīnu, kas
op^māli iedarbojas uz acīm un uzlabo redzi.
Mūsu redzi un acu veselību ietekmē ikdienas ieradumi un 
virkne ārēju faktoru. Protams, lai acis būtu veselas, 
redzētu skaidri un asi, tās “jāpabaro”, tās nedrīkst atstāt 
“badā”, tāpat kā visu organismu kopumā. Nepie^ekamas 
barības vielas paslik^na redzi. Lai to uzlabotu, bez 
fiziskiem vingrinājumiem vajag arī nodrošināt 
nepieciešamās barības vielas.
Nesen ar vecumu sais`tas acu slimības: `klenes
distrofija, glaukoma, katarakta ir ievērojami kļuvušas
jaunākas. Zinātniskā un tehnoloģiskā a�s`ba ir strauji
palielinājusi redzes slodzi. Jebkura spilgta gaisma,
monitoru, televīzijas ekrānu starojums destruk`vi
ietekmē acs vissvarīgāko daļu - `klenes centrālo reģionu.

Tīklene ir acābola iekšējais apvalks, uz kura nonākot
gaismai, uz smadzenēm tiek sūtīti nervu impulsi, kas liek
uztvert attēlu. Tīklenes centrā atrodas makula – neliels
apgabals, kurš atbildīgs par centrālo redzi, tas ir, redzes
asumu, krāsu redzi un sarežģītu formu atpazīšanu.
Makulas deģenerācijas rezultātā cilvēkam kļūst grūti
saskatīt smalkas detaļas un objektus, kas atrodas
redzeslauka centrā.

Turklāt ir arī citi riska faktori, kas veicina acu slimību
rašanos. Tie ir kaitīgie ieradumi, iedzimtība,
smēķēšana, liekais svars un sirds un asinsvadu
slimības, nesabalansēts uzturs, slodze, stress, vecums.
Arī svaigs gaiss un saule ir nepieciešami mūsu veselībai,
tostarp acu labsajūtai. Acīm nepieciešams skābeklis.
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AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:
LUTEĪNS un ZEAKSANTĪNS no la`ņu valodas luteus, kas nozīmē "dzeltens") ir ksantofils un viens no 600
zināmajiem dabiski sastopamajiem karo^noīdiem. Luteīnu sintezē ^kai augi, un tāpat kā citus
ksantofilus lielā daudzumā atrod zaļos lapu dārzeņos, piemēram, spinātos, kāpostos un dzeltenajos
burkānos. Zaļajos augos ksanto�li darbojas, lai modulētu gaismas enerģiju, un kalpo kā nefotoķīmiski
veldzēšanas līdzekli.
Zeaksan`ns ir galvenais makulas pigments, kas atrodas `klenes centrā. Tieši šī joma ir atbildīga par
skaidru un kvalita`vu redzējumu. Luteīns un zeksan`ns selek`vi absorbē gaismas plūsmas spektra
kai`go zilo daļu (aizsargājošo ekranēšanas funkciju) un neitralizē destruk`vo efektu, ja kāda staru daļa
tomēr iekļūst `klenes delikātajās struktūrās (an^oksidanta funkcija). Tas ^ka atklāts ^kai 1985. gadā un
radīja pa^esu sensāciju. Pēc vairākiem gadiem visā pasaulē sākās neskaitāmi klīniskie pē`jumi.
Izrādījās, ka luteīna deficīts noved pie destruk`vu izmaiņu uzkrāšanās acs audos un pie
neatgriezeniskiem redzes traucējumiem. Tas jo īpaši a�ecas uz tagad, kad ultravioleto staru daudzums
ir palielinājies ozona slāņa samazināšanās dēļ, un kad datori un telefoni ir ak`vi ienākuši mūsu dzīvē. Ir
uzkrā^ ^cami klīniskie da^, kas pierāda, ka luteīnu saturošu piedevu ikdienas lietošana ievērojami
samazina `klenes slimību risku.
Gados vecākiem cilvēkiem bieži a�stās `klenes distrofija - slimība, kas izraisa neatgriezenisku redzes
zudumu. Tieši cilvēkiem ar šādām slimībām ieteicams, pirmkārt, palielināt luteīna uzņemšanu
kombinācijā ar galveno ārstēšanas kursu, kā arī pārtraukumos starp kursiem. Ārstējošais ārsts var
ieteikt op^mālo devu un shēmu.
Ar dažām sirds un asinsvadu un onkoloģiskām slimībām, insultu, reimatoīdo artrītu, ^ek atzīmēts
luteīna koncentrācijas pazemināšanās asinīs. Šajos gadījumos profilak^skos nolūkos ieteicams lietot
luteīnu.
Tie, kas bieži sēž pie datora un zina, kā acis dažreiz var nogurst, luteīna lietošana ir vienkārši
nepieciešama.
Luteīna lietošanu var ieteikt pilnīgi veseliem cilvēkiem, ja viņi dod priekšroku vindsērfingam,
slēpošanai, kāpšanai kalnos, jo lielas sniega un ūdens virsmas gandrīz pilnībā atspoguļo ultravioleto
gaismu.

ILGTSOŠA LUTEĪNA UZŅEMŠANA:
o novērš vai aptur `klenes distrofiju;
o palīdz atjaunot bojāto acs struktūru;
o uzlabo asinsri^ acs audos;
o palīdz aizsargāt acis no ultravioletā starojuma;
o nodrošina vielmaiņas produktu aizplūšanu;
o palielina vizuālo sniegumu;
o novērš acu apsārtumu, diskomfortu un sāpes acu zonā.
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A VITAMĪNS - attiecas uz taukos šķīstošiem vitamīniem. Šis vitamīns ir tīklenes skābes atvasinājums.
Organismā A vitamīns atbalsta šūnu reprodukcijas un augšanas procesus, imūno stāvokli un arī redzes
funkcijas. Vissvarīgākais ir tas, ka A vitamīns ir tīklenes stieņu vizuālā pigmenta - rodopsīna un konusu
vizuālā pigmenta - jodapīna - sastāvdaļa.
A vitamīna deficīts ir saistīts ar traucētu krāsu uztveri un sliktu redzi tumsā, turklāt, noved pie radzenes
šūnu izžūšanas, konjunktīvas.

VITAMĪNS E - spēcīgs antioksidants palīdz novērst tīklenes atslāņošanos, kataraktu, atbalsta redzi
diabēta gadījumā. Viņš piedalās olbaltumvielu metabolismā, normalizē asins sarecēšanu un uzlabo tā
cirkulāciju, normalizē muskuļu darbību.

GALVENĀS FITLINE LUTEIN PRIEKŠROCĪBAS:
Augstākā kvalitāte, tīrība un garantija - ražošana saskaņā ar standartiem.
Ekskluzīva tikai PM International. 
Ø Luteīns un zeaksantīns taukos šķīstošās formas dēļ ir grūti šķīstošas vielas. Pateicoties patentētajai

un zinātniski pamatotajai MicroSolve® tehnoloģijai, tiek sasniegts daudz ātrāk (no 5 līdz 10 reizēm)
un labāka biopieejamība salīdzinājumā ar ne micellizētajām tradicionālajām formām.

Ø Nav konservantu, tikai dabīgas sastāvdaļas, kas veido šo vielu.
Ø Patentēta maiga ekstrakcijas metode tauku un eļļu ieguvei un patentētas izejvielas dabīgam augstas

kvalitātes produktam.
Ø Satur luteīna esterus dārzeņos un augļos.
Ø Par 61% labāka luteīna esteru biopieejamība salīdzinājumā ar brīvo luteīnu.
Ø Rūpīga sastāvdaļu grupas izvēle (luteīns, zeaksantīns, vitamīni E, A), kas var ievērojami uzlabot

efektivitāti un kvalitāti.

IETEIKUMI LIETOŠANAI:
o Redzes asuma samazināšanas novēršanai pie izteiktām redzes slodzēm (darbs pie datora, ilgstoša

braukšana, darbs pie liela apgaismojuma).
o Lai novērstu ar vecumu saistītus lēcas, tīklenes bojājumus, ieskaitot tīklenes makulas deģenerāciju.
o Nakts akluma vai krēslas redzes traucējumu novēršanai.
o Vizuālā datora sindroma novēršanai.
o Ilgstošai kontaktlēcu lietošanai.
o Nodarbojoties ar vindsērfingu, slēpošanu, kāpšanu kalnos.
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LIETOŠANA: izšķīdināt 19 pilienus (1,0 ml) jebkurā dzērienā bez gāzes.

IETEICAMĀ DIENAS DEVA: 1 porcija (1,0 ml) dienā.

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

SASTĀVDAĻAS: glicerīns, ūdens, dārzeņu eļļa (palmu, palmu kodolu, kokosriekstu), emulgators
(sojas lecitīns), karotinoīdus saturošs ekstrakts no erektīvajiem tagetes ar luteīnu un
zeakstantīnu, Vitamīns E, Vitamīns A.

SASTĀVS:
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Spēcīgām veselīgām locītavām un labai kustībai.

Locītavu kustīgums ir mūsu galvenais nosacījums labai
kustībai, mūsu mobilitātei un mūsu dzīves kvalitātei.
Locītavu un skrimšļu veselībai, to optimālai uzturēšanai
un darbībai ir vajadzīgas noteiktas barības vielas. Ja rodas
slodze locītavām, piemēram, sporta, vienpusēju fizisko
aktivitāšu vai liekā svara dēļ, kā arī pienākot mūsu
vecumam, tām ir nepieciešamās barības vielas - locītavu
un skrimšļu eļļošanai.
FitLine Gelenk-Fit ir īpaši izveidota aktīvo vielu
kombinācija šķidrā veidā.

AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:
Galvenie hondroprotektori ir glikozamīna sulfāts un
hondroitīna sulfāts. Tās ir locītavu skrimšļa dabiskās
sastāvdaļas, ir daļa no skrimšļa audu proteoglikāniem un
glikozaminoglikāniem.

GELENK - FIT

Apmēram pirms 40 gadiem Eiropas zinātnieki locītavu ārstēšanai sāka izmantot dabiskos līdzekļus
Glikozamīns un Hondroitīns. Katrs no viņiem deva labus rezultātus - tie ne tikai samazinātja sāpes, bet
arī atjaunoja skrimšļus un sinoviālo šķidrumu. Kad glikozamīns un hondroitīns tika apvienoti vienā
kompleksā - tika ziņots par revolucionārām izmaiņām artrīta un artrozes ārstēšanā. Šis komplekss
ievērojami uzlaboja izārstēšanas statistiku un ļāva atteikties lietot nesteroīdos pret iekaisuma līdzekļus
(NPL), kurus joprojām lieto sāpju mazināšanai. Daudzos hondroprotektoru farmakoloģiskās iedarbības
pētījumos ir konstatēta labvēlīga ietekme uz skrimšļa metabolismu - anabolisko procesu palielināšanos
un katabolisko procesu pavājināšanos.
Ilgstoši klīniskie pētījumi, kas veikti daudzās pasaules valstīs, apstiprināja komplekso preparātu augsto
efektivitāti un tā pilnīgu nekaitīgumu veselībai.
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HONDROPROTEKTORU GALVENĀS ĪPAŠĪBAS:
o Samazina sāpes.
o Atjauno skrimšļus un sinoviālo šķidrumu.
o Uzlabo metabolismu skrimšļos.
o Uzlabo elas`gumu un locītavu kus`gumu.
o Nos^prina muskuļu un skeleta sistēmu.

GLIKOZAMĪNA SULFĀTS - ir aminomonosaharīds, organismā to lieto hondrocī^ (skrimšļa šūnas) kā
izejvielu proteoglikānu, glikozaminoglikānu un hialuronskābes sintēzei, kas nepieciešami skrimšļa audu
atjaunošanai. Tas ir dabīgs skrimšļa celtniecības bloks. Turklāt glikozamīns veicina ķermeņa audu ak`vu
veidošanos: kaulus, saites, cīpslas, nagus, sirds vārstus. Glikozamīnam ir liela loma sinovālā šķidruma
ražošanā un tā uzturēšanai, kura deficīts, kā likums, izraisa locītavu slimības. Turklāt glikozamīns ir
neatņemama gļotu daļa, ko ražo kuņģa-zarnu traktā.

HONDROITĪNA SULFĀTS - veidojas organismā no glikozamīna. Hondroi`na sulfāta molekula ir
neatņemama skrimšļa struktūras sastāvdaļa un ir atbildīga par šūnu un fizikāli ķīmiskajiem skrimšļa
īpašībām. Tā ir galvenā unikālā sastāvdaļa, kas gadu desmi^em ir pierādījusi savu dziedinošo efek^vitā^
skrimšļa ak`vā reģenerācijā. Tās galvenā iezīme ir ūdens skrimšļa saglabāšana ūdens spilvenu veidā, kas
rada labu amor^zāciju un absorbē «si^enus» ejot. Hondroi`na sulfātam ir pret iekaisuma un pret sāpju
efekts, tas mazina sāpes locītavās un mugurkaulā, palielina to elas`bu un kus`gumu. Ak^vizē arī sēra
fiksāciju hondroi`na sērskābes sintēzes laikā, kas, savukārt, veicina kalcija nogulsnēšanos kaulos, nevis
veselībai bīstamās vietās. Hondroi`na sulfāts dziedē visu ķermeni, dziedē brūces un uzlabo sirds un
asinsvadu sistēmas darbību.
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Glikozamīna sulfāta un hondroi`na sulfāta vienlaicīga lietošana jauna skrimšļa veidošanās
s^mulēšanai un esošo skrimšļa audu aizsardzībai ir savstarpēji pas^prinoša (sinerģiska)! Sais`bu un
locītavu atjaunošanai ir nepieciešams liels skaits vitamīnu un minerālvielu, kas iesais`^ jaunu šūnu
sintēzē. Tajos galvenokārt ie^lpst B grupas vitamīni, īpaši B6, kā arī vitamīni E, C un minerālvielas:
varš, cinks, selēns, magnijs, mangāns, silīcijs un citas. Daudzi vitamīni un minerāli ir arī lieliski
an^oksidan^, kas palīdz aizsargāt šūnas no oksida`viem bojājumiem iekaisuma laikā.

VARŠ – cilvēka organismam tas ir nepieciešams mikroelements. Varš ir vairuma enzīmu sastāvdaļa -
elas`na un kolagēna savienojošā daļa, kā arī svarīgs olbaltumvielu metabolisma reakciju
paātrinātājs, bū^sku taukskābju apmaiņā. Tam ir an^bakteriālas un pret iekaisuma īpašības. Varš
piedalās kaulu veidošanā, hemoglobīna un eritrocītu veidošanā kopā ar cinku un C vitamīnu
piedalās kaulu un skrimšļa audu saistaudu skeleta veidošanā. Jaunākie klīniskie pē`jumi pārliecinoši
piešķir varam nozīmīgu lomu reimatoīdā artrīta ārstēšanā, jo tas var palīdzēt kolagēna veidošanās
procesā un saistaudu s^prināšanas procesā. Trūkstot varam, organismā ^ek kavēta dzelzs
izmantošana un rodas anēmija. Trūkums veicina mazasinību, jo ^ek traucēta eritrocītu veidošanās.
Amerikas Savienotajās Vals`s, Somijā un Jaunzēlandē ir apvidi, kur iegūtajos pār^kas produktos ir
par maz vara. Ar vara trūkumu ^ek sais`ta tauku daudzuma palielināšanās asinīs, saistaudu
bojājumi sirdī un artēriju sienās, un līdz ar to ir liels risks saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām.

CINKS – Nosacī^ ir pieņemts, ka ar cinku sākas mikroelementu uzskai`jums. Cinks ir organismam
nepieciešams mikroelements, kas ie^lpst vairāku fermentu un insulīna sastāvā un ir dažu fermentu
ak^vizētājs. Klīniskie pē`jumi norāda, ka cinka trūkums nega`vi ietekmē saistaudu sintēzi. Cinks ir
daļa no vairāk nekā 200 metālfermen^em, kas iesais`^ dažādos ķermeņa metabolisma procesos,
ieskaitot tos, kas sais`^ ar kaulu-skrimšļa audu sintēzi un darbību. Ar tā trūkumu strauji palēninās
skeleta veidošanās un skrimšļa pārkaulošanās. Cinka deficīts ir viens no osteoporozes riska
faktoriem. Darbojas sinerģijā ar varu un C vitamīnu.
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KURKUMĪNS ir kurkuma aktīvā sastāvdaļa, tā galvenā
bagātība. Kurkuma ir garšviela, kas tiek izmantota
tūkstošiem gadu un ir spēcīga ajūrvēdas medicīnā -
spēcīga pret iekaisuma un antioksidanta nozīme.
Kurkumīns nodrošina gandrīz visas kurkuma derīgās
īpašības locītavu ārstēšanai:
o Uzlabo asinsriti audos;
o Mazina iekaisumu;
o Lielisks cīņā ar infekcijām;
o Atjauno locītavu kustīgumu;
o Attīra sinoviālo šķidrumu un stimulē tā ražošanu;
o Mazina reimatiskas un artrītiskas sāpes.

Pateicoties jaunajai novatoriskajai tehnoloģijai CD-
Komplex, kurkumīna bioloģiskā pieejamība ir
palielinājusies 45 reizes lielāka!

VITAMĪNS C. Tās galvenā funkcija ir kolagēna sintēze.
Kolagēns ir galvenais saistaudu celtniecības materiāls,
kas palīdz atjaunot skrimšļus. C vitamīnam ir zināmas
labas antioksidanta īpašības. Pētījumi liecina, ka
askorbīnskābes saturs asinīs ar reimatoīdo artrītu tiek
samazināts par aptuveni 93%! Tas liecina, ka
skartajām locītavām ir akūta nepieciešamība pēc C
vitamīna, tā stiprina ķermeni kopumā, aktivizē
antivielas, kas neitralizē baktērijas un vīrusus, kas
izraisa locītavu patoloģijas. C vitamīns pastiprina
glikozamīna sulfāta un hondroitīna sulfāta iedarbību.
Dabisko aļģu pulveris ir barības vielu absorbcijas
katalizators.

GALVENĀS FITLINE GELENK-FIT PRIEKŠROCĪBAS:
Ø FitLine Gelenk-Fit ir īpaša vielu kombinācija, kas atbalsta locītavas šķidrā veidā, kurai ir visaugstākā

kvalitāte un efek^vitāte.
Ø FitLine Gelenk-Fit satur visaugstākās kvalitātes dzīvībai svarīgas vielas, kas ražotas saskaņā ar GMP®

standar^em.
Ø Ar glikozamīnu, hondroi`nu un ajūrvēdas augiem.
Ø C vitamīns - veicina kolagēna ražošanu kaulu un skrimšļu reģenerācijai.
Ø Cinks - veicina pareizu kaulu veidošanos.
Ø Varš - veicina pareizu saistaudu veidošanos.
Ø Lielāka efek^vitāte, pateico^es īpašai inova`vai kurkumīna formai.
Ø FitLine Gelenk-Fit satur kurkuma ekstraktu ar γ-ciklodekstrīnu, kam raksturīga ļo^ ātra, efek`va

absorbcija, bioloģiskā pieejamība ir 45 reizes augstāka nekā parastajai kurkumai.
Ø Labāki rezultā^ ar FitLine no iekšpuses un FitLine Med no ārpuses.
Ø Produkta efek^vitāte ir jūtama jau pēc 2–3 lietošanas reizēm.
Ø FitLine Gelenk-Fit satur 90 porcijas. Trīs mēnešu kurss.

IETEIKUMI LIETOŠANAI:
o Ieteicams jebkādu locītavu un saišu aparātu slimību profilaksei.
o Ņemot vērā hondroprotektoru lomu locītavu slimību profilaksē, ideālā gadījumā FitLine Gelenk-Fit

vajadzētu lietot katru dienu ilgstošu laika periodu.
o Tas ir op^māli izmantots kopā ar FitLine pamata komplektu (FitLine Basics, FitLine Ac^vize Oxyplus,

FitLine Restorate) un FitLine Omega 3 + E, FitLine Omega Vegan.
o Kopā ar FitLine Gelenk-Fit veiciet fizioterapijas vingrinājumus, masāžu, fizioterapiju.
o Ieteicams lietošanai ar FitLine Med Ac^ve Gel no ārpuses.
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Dienas deva (viena porcija: 3 g) NRV %

Cinks 1,5 mg 15

Varš 150 µg 15

Vitamīns C 60 mg 75

Glikozamīna 
sulfāts

500  mg

Hondroi`na 
sulfāts

267 mg 

SASTĀVS:

LIETOŠANA: 1 tējkaroti (3 g pulvera) izšķīdina un rūpīgi sajauc ar 200 ml ūdens vai jebkuru vēsu dzērienu. 

Lai pastiprinātu darbību, ieteicams lietot pēc vieglu fizisku vingrinājumu veikšanas.

IETEICAMĀ DIENAS DEVA: 1 - 2 porcijas dienā.

UZŅEMŠANAS ILGUMS: vismaz 6 mēnešus. Var lietot ilgstoši.

IEPAKOJUMA TILPUMS: 270 g 90 porcijām.

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS: dekstroze, glikozamīna sulfāts (no vēžveidīgajiem), hondroitīna sulfāts,  C 
vitamīns, jūras zāļu lapoņu pulveris, cinka glikonāts, kurkuma ekstrakts ar γ-ciklodekstrīnu, vara glikonāts, 
aromatizētājs.
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MED ACTIVE GEL

Ilgstošas hroniskas locītavu slimības vienmēr ir saistītas ar distrofiskām
izmaiņām locītavu skrimšļos - to stāvoklis nosaka slimības formu un stadiju. Lai
novērstu skrimšļaudu iznīcināšanas procesu, ar lieliskiem rezultātiem tiek
izmantoti hondroprotektori - to darbība ir vērsta uz skrimšļa audu barošanu un
jaunu šūnu veidošanos, kā arī uz sinoviālā šķidruma ražošanu - locītavu
eļļošanu.

AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:

MENTOLS tiek pievienots ārstnieciskām zālēm un kosmētikai, tam ir dzesējoša,
viegla antiseptiska, pret niezes, nomierinoša un pret sāpju iedarbība.

KAMPARS. Kamparu un tā atvasinājumus izmanto
medicīnā sirds muskuļa s^mulācijai. Kampareļļu un
kamparspirtu lieto ārīgi pret niezi, izgulējumiem, muskuļu
sāpēm, artrītu. Kampars pieder arī pie analep^skiem
līdzekļiem. Piemīt pretsāpju, barojoša, a�roša, pret
iekaisuma, brūču dziedējoša, an^sep^ska un atjaunojoša
iedarbība.

HONDROITĪNA SULFĀTS:
o S^mulē galveno skrimšļa komponentu 

(glikozaminoglikānu, proteoglikānu, kolagēnu, 
hialuronskābes) veidošanās procesus;

o Novērš skrimšļa struktūru iznīcināšanu; 
o Ak^vizē intraar^kulārā šķidruma ražošanu;
o Tam piemīt pret iekaisuma iedarbība.

GUARĀNAS AUGĻU EKSTRAKTS - augam piemīt pret iekaisuma, tonizējošas un pretsāpju īpašības, tas
palīdz izvadīt pienskābi no muskuļu audiem.

BALTO VĪTOLU EKSTRAKTS. Vītolu mizas ekstraktu darbības mehānisms uz cilvēka ķermeni jau sen ir
labi zināms. Tas lielos daudzumos satur dažādus salicilskābes atvasinājumus. Sakarā ar to balto vītolu
mizu var uzska`t par dabiski plaši pazīstamu zāļu aspirīna analogu, kas ir ace^lsalicilskābe.
Salicilskābes atvasinājumi (salicilā^) bloķē prostaglandīnu - vielu, kas izraisa iekaisuma procesu
a�s`bu locītavās. Tā rezultātā vītolu mizai ir pret sāpju un pret iekaisuma iedarbība uz skartajām
locītavām līdzīgi kā nesteroīdu pret iekaisuma līdzekļiem. Atšķirībā no ^em, augu salicilātu
uzņemšana prak^ski neizraisa komplikācijas.

KALNU ARNIKAS ZIEDU EKSTRAKTS. Sakarā ar pret iekaisuma iedarbību, arnikas ekstrakta lietošana
noved pie iekaisuma un reima^sko procesu samazināšanos. Mazina sāpes locītavās un muskuļos.

RŪGTO VĒRMEĻU EKSTRAKTS ir pret sāpju un pret iekaisuma iedarbība locītavu un podagras
slimībās.

GARĀS KURKUMA SAKNES EKSTRAKTS. Tas atbalsta visas muskuļu un skeleta sistēmas (kaulu un
locītavu) veselību. Pirms vairākiem gadiem zinātnieki pē`ja kurkumīna, kas ir viens no galvenajiem
kurkuma elemen^em, iedarbību uz locītavām, kurām ir nosliece uz iekaisuma procesiem.
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Eksperimenta laikā izrādījās, ka kurkumīns samazina to vielu darbību, kas izraisa iekaisumu un turpmākus
iznīcināšanas procesus. Pētījumā kurkuma tāpat kā silimarīns, aizsargā aknas no dažādām toksiskām vielām,
ieskaitot tetrahloroglekli. ASV pētījumi liecina, ka kurkuma samazina artrīta pampumu. No tā izriet, ka
kurkuma ir ļoti noderīga cilvēkiem ar artrītu, reimatoīdo artrītu un citām locītavu slimībām.

BRŪNO AĻĢU PULVERIS veiksmīgi palīdz locītavu slimībām: reimatismu, artrītu, artrozi. Visu ārstniecisko
īpašību kombinācija nodrošina augstu terapeitisko un profilaktisko efektu gan ar brūno aļģu iekšēju, gan
ārēju lietošanu.

SĀLSŪDENS DUNALIELAS EKSTRAKTS saskaņā ar pētījumiem, vienīgais organisms pasaulē, kurā beta-
karotīna (provitamīna A) saturs var sasniegt 60–70% no kopējās masas (tas ir vairāk nekā šādos beta
karotīna “noliktavās” kā burkāni un dažos sēņu veidos), kas šīm mikro aļģēm piešķir lieliskas antioksidantu
īpašības.

ISLANDES ĶĒRPIS - imūnstimulējoša, pret audzēju un pret vīrusu iedarbība.

MIKROELEMENTI (CINKS, SILĪCIJS, VARŠ) ir svarīgi kaulu audu komponenti, kā arī saitēm un skrimšļiem,
kuriem ir svarīga loma to augšanā, stiprināšanā un atjaunošanā pēc traumām un slodzēm. Uzlabo kalcija un
magnija absorbciju.

LECITĪNS, SKVALĀNS, KVIEŠU DĪGĻU EKSTRAKTS, SAULESPUĶU SĒKLU EĻĻA uzlabo bioloģiski aktīvo vielu
iekļūšanu dziļi ādā.

FITLINE MED ACTIVE GEL GALVENĀS ĪPAŠĪBAS:
Inovatīvas NTC tehnoloģijas apvienošana ar senajām
ajūrvēdas zināšanām par ķermeņa dziedināšanu.
Ø Hondroprotektoru kombinācija ar ļoti efektīviem

augu ekstraktiem, aļģēm un minerāliem.
Ø Bioloģiski aktīvo vielu dziļa iespiešanās nodrošina

pret sāpju un pret iekaisuma iedarbību uz locītavām
un sistēmisku iedarbību uz ķermeni.

LIETOŠANAS IETEIKUMI:
o Nodrošina saistaudu elastību.
o Veicina locītavu eļļošanos (sinoviālais šķidrums). 
o Novērš locītavu nodilumu.
o Tam ir pret iekaisuma iedarbība.
o Mazina sāpes deģeneratīvu locītavu slimību 

gadījumā.

MĒRĶA GRUPAS:
o Sievietēm un vīriešiem no 40 gadu vecuma veselīgu

locītavu (kaulu, skrimšļu un saišu) profilaksei un to
uzturēšanai.

o Gados vecākiem cilvēkiem, kā arī sportistiem
amatieriem un profesionāļiem.

o Cilvēkiem ar kaulu, skrimšļu un vispārējām locītavu
problēmām (arī tad, ja tās rodas jaunībā).

o Cilvēkiem ar lieko svaru, jo liekais svars nemitīgi un
pārmērīgi noslogo visas ķermeņa locītavas.
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IETEIKUMI LIETOŠANAI:
o Krēmi, želejas - nekādi ārēji līdzekļi nespēj pilnībā novērst iekaisuma procesu locītavās, jo to

iekļūšanas spēja ir ierobežota. Pateico^es NTC® tehnoloģijai FitLine Med Ac^ve Gel iedarbība ir
daudz dziļāka un efek`vāka.

o Kombinācijā ar dzērienu FitLine Gelenk-Fit jūs varat uzlabot rezultātu, jo nepieciešamās vielas
(glikozamīna sulfāts, hondroi`na sulfāts, vitamīni, minerāli un mikroelemen^) ^ek uzņem^ ar
pār^kas piedevām.

o Vislabākais efekts ^ek sasniegts lietojot FitLine Gelenk-Fit no iekšpuses un FitLine Med Ac^ve Gel
no ārpuses!

o Skrimšļaudu atjaunošanas procesi no^ek diezgan lēni, tāpēc nevajadzētu gaidīt ātrus rezultātus.
Locītavām hondroprotektori kļūst par pastāvīgas uzlādes avotu. Ja jūs pārtraucat hondroprotektoru
lietošanu pirms laika, skrimšļi atkal sāks sabrukšanas procesus.

o Vidējais kursa laiks ilgst no sešiem mēnešiem līdz pusotram gadam – šajā periodā ^ek sasniegts
rezultāts ar ilgstošu ilgtermiņa rezultātu. Dažos gadījumos šo vielu uzņemšana var ieilgt pat līdz 2
līdz 3 gadiem.

LIETOŠANA: krēmu 2-3 reizes dienā uzklājiet uz problemā^skajām vietām.

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS: mentols, kampars, hondroi`na sulfāts, guarānas augļu ekstrakts, balto vītolu
ekstrakts, kalnu arnikas ziedu ekstrakts, rūgto vērmeļu ekstrakts, garās kurkuma saknes ekstrakts,
islandes ķērpis, brūno aļģu pulveris, leci`ns, skvalāns, sālsūdens dunalielas ekstrakts, koriandra
ekstrakts kviešu dīgļi, cirtainais chondrus, cinka sulfāts, silīcija dioksīds, kofeīns, saulespuķu sēklu eļļa,
vara glikonāts, propilēnglikols.
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Drošs dabīgu produktu komplekss ķermeņa masas un celulīta samazināšanai. Ideāli strādā kā komplekts
FitLine Cell Kapseln un FitLine med Cell Lo^on. Celulīts mūsdienās ^ek definēts kā vecuma radīta,
zemādas audu estrogēna atkarīga strukturālā patoloģija, kas izpaužas kā noteiktu zonu limfostāze, vēnu
stāze un fibroze.
Neskato^es uz to, celulīts mūsdienās ir arī jauniešiem un pat bērniem. Šī problēma vairāk ir estē^ska
rakstura un nav definējama kā medicīniska. Tomēr a�ecīgos apstākļos izteikts celulīts var novest pie
diskomforta un dzīves kvalitātes paslik^nāšanos, reizēm arī izraisot arī veselības paslik^nāšanos. Defekta
psiholoģiskā nozīme var būt ārkār`gi liela, un tas bieži noved noteikta psiholoģiska ^pa sievietes pie
depresijas, nervu sabrukuma un dismorfofobijas, norāda eksper^.
Krievijā, piemēram, 60 % sieviešu un 50 % vīriešu virs 30 gadiem, cieš no liekā svara, pie tam sievietes
cieš arī no celulīta. Lielākā daļa, estē^sku iemeslu dēļ, kā arī veselības uzlabošanas nolūkos, vēlas
no^evēt.

Nevienam nav noslēpums, ka liekais svars parādās ^em, kas uzņem vairāk kalorijas kā patērē. Tāpat liekā
svara un celulīta rašanos ietekmē:
o Ģenē^skais un vecuma radītais saistaudu atslābums, metabolisma produktu uzkrāšanās.
o Nepareizs uzturs (pārāk liels tauku, cukura un alkohola patēriņš un pārāk maz uzņemts ūdens).
o Dzīvesveids (pārāk maz kus`bu, necenšanās saglabāt figūru).
o Hormonālo preparātu lietošana (tai skaitā kontracep`vi).
o Iekšējais stāvoklis un noskaņojums.
o Pārāk ilga un intensīva sauļošanās (arī solārijs).

CELL KAPSELN

Tiem, kas vēlas samazināt svaru, 
līdz šim brīdim ^ka piedāvātas ^kai 
divas iespējas: mazāk ēst un dzert, 
lai uzņemtu mazāk kaloriju, un 
vairāk kustē^es lai tās sadedzinātu. 
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Bet, ja jūs mazāk ēdat, tas nozīmē, ka jūsu organisms uzņem mazāk dzīvības procesu nodrošināšanai
nepieciešamās vielas. Vienveidīgu diētu pielietošana, pat bez fiziskām aktivitātēm, noved pie svara
pieauguma, jo zaudējot taukus, tiek zaudēta arī muskuļu masa, kas ir vielmaiņas procesa pamatā. Tāpēc
sasniegto svaru ir gandrīz neiespējami noturēt, veidojas tā saucamais jo-jo efekts. Kam komplektā nāk
novājināta imūnsistēma.

Mūsu zemādā dzīvo tauku šūnu daiviņas, bet starp tām ir starpšūnu telpa, kurā atrodas gelveida
šķidrums jeb limfa, ko caurstrāvo asinsvadi. Tur sāk veidoties limfas vadiņi, dažādas šūnas, kas
nodrošina ādas elastību, piemēram, fibroblasti – tie veido kolagēnās un elastīgās šķiedras, kas atbildīgas
par hialuronskābes veidošanos… Tātad – ļoti daudz elementu, vesela rūpnīca!
Tas, ko mēs saucam par celulītu, rodas tad, kad gelveida limfa pārvēršas par stingru želeju.
To medicīniski sauc par limfas atteces traucējumiem. Šajā brīdī pārtrūkst limfas mikrocirkulācija,
asinsvadi saspiežas, mazie kapilāriņi vairs nepiegādā barības vielas taukšūnām, no tām netiek aiznesti
prom atkritumi, ir traucēta skābekļa piegāde.

Kā iespējams pārraut šo apburto loku?
Fitline koncepts piedāvā lielisku izstrādātu Fitline svara kontroles programmu.
Svara kontroles programmas sastāvdaļas ir savā starpā optimāli saskaņoti pēc moduļu sistēmas principa.
Barības vielu transporta koncepts nodrošina augstu barības vielu biopieejamību un efektivitāti. Svara
kontroles programmas izstrādes pamatā ir kvalitāte, efektivitāte un drošība. Un kopā ar Cell kompleksu,
mums radusies lieliska iespēja ne tikai sadedzināt liekos taukus, bet viegli atrisināt celulīta problēmu.
Tagad Jo-Jo efektu var uzskatīt par pagātni, jo mūsu programma cīnās ar lieko svaru pašā tā rašanās
saknē - kaloriju uzņemšanā un dedzināšanā. Šim nolūkam ir izstrādātas šādas metodes un paņēmieni:
Dabīgā veidā samazināt apetīti, lai samazinātu kaloriju uzņemšanu, vienlaicīgi nodrošinot šūnas ar visu
nepieciešamo. Lietojiet FitLine ProShape All-in-1 kokteili.
Attīrīt organismu no toksīniem, izvadīt no audiem lieko šķidrumu, normalizēt vielmaiņu, uzlabot
gremošanu, uzlabot zarnu mikrofloru, likvidēt hipoksiju, atjaunot organisma skābu-sārmu līdzsvaru,
likvidēt vitamīnu, minerālvielu un bioloģiski aktīvo vielu deficītu, uzlabot miegu, nostiprināt nervu
sistēmu un saistaudus, pastiprināt imūnsistēmas darbību ar FitLine Optimālo Komplektu.
Uzlabot muskuļu olbaltumvielu ražošanu, nostiprināt muskuļu masu - ar FitLine ProShape (Amino).
Samazināt svaru pateicoties pastiprinātai termoģenēzei, samazināt tauku uzsūkšanos, mērķtiecīgi
samazināt tauku masu, vienlaicīgi saglabājot muskuļus un iegūstot labu rezultātu cīņā ar celulītu,
pateicoties Cell kompleksam risinājumam.
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Ar unikālās FitLine svara samazināšanas programmas palīdzību, jūs varat ne tikai efektīgi, bet arī droši
un uz ilgu laiku samazināt svaru. Muskuļi saglabājas, ja tajos aktīvi notiek vielmaiņas procesi.
Pateicoties tam, ka jūsu organisms tiek apgādāts un uzņem dzīvības procesiem organisma aizsardzībai
svarīgās vielas, palielinās jūsu darba spējas.

Ar jaunās paaudzes FitLine Cell Kapseln parādīšanos, cīņa ar lieko svaru un celulītu ir pārgājusi
pavisam jaunā līmenī, padarot tievēšanas un figūras veidošanas procesu par vieglu un patīkamu.

AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:

KONJUGĒTĀ LINOLSKĀBE (CLA) “atver” tauku nogulsnes, veido muskulatūru, samazina
triglicerīdu līmeni un LDL-holesterīnu, normalizē tauku vielmaiņu. Tāpat stabilizē šūnu membrānas,
aizsargā no iekaisuma un kancerogēnu iedarbības, uzlabo saistaudu stāvokli (pret celulīta efekts). CLA
deficīts ikdienas uzturā var būt par cēloni liekajam svaram, kas mūsdienu sabiedrībā jau ir pieņēmis
epidēmijas apmērus.

CLA loma organismā:
Šobrīd ir zināms, ka konjugētā linolskābe organismā:
o Samazina tauku nogulsnes.
o Palielina insulīna rezistenci (attiecīgi var novērst diabētu).
o Piemīt pret trombu un pret vēža īpašības.
o Novērš aterosklerozi.
o Uzlabo lipīdu profilu, normalizē tauku vielmaiņu.
o Nostiprina imūno sistēmu.
o Veicina kaulu audu mineralizēšanos.
o Nostiprina šūnu membrānas.
o Pasargā no iekaisuma un kancerogēnu iedarbības.
o Uzlabo saistaudu stāvokli (pret celulīta efekts).
o Samazina glikozes līmeni asinīs.
o Uzlabo gremošanu.
o Palīdz cīnīties ar pārtikas alerģijām, jo pārtikas nepanesība var traucēt svara samazināšanas procesam.
Daudziem cilvēkiem, kas cieš no alerģijām, vajadzētu ņemt vērā CLA īpašības.

Bet visvairāk izpētītā CLA īpašība ir spēja samazināt tauku un palielināt muskuļu masu. Interesanti, ka
CLA apstiprināja savu efektivitāti vīrišķā tipa (ābols, kad tauki uzkrājas uz vēdera) aptaukošanās
ārstēšanā. Pētnieki to uzskata par svarīgu atklājumu, jo tieši šis aptaukošanās veids visgrūtāk padodas
ārstēšanai un tiek uzskatīts par vienu no diabēta, aterosklerozes, autoimūnās saslimšanas, hipertonijas un
disbakteriozes rašanās iemeslu. Un tieši šis aptaukošanās veids izraisa holesterīna un triglicerīdu
paaugstināšanos asinīs.

Zinātnisko pēBjumu rezultāc:
q Cilvēkiem, kas cieš no liekā sava un aptaukošanās, konjugētā linolskābe (CLA) samazina tauku masu.

Blanksons N. un ci^.
q Konjugētā linolskābe samazina tauku masu cilvēkiem, kas cieš no liekā svara un aptaukošanās, 2000,

Nutr., Vol. 130, 12, 2943-2948.
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Ak`va CLA īpašību izpēte sākās 1988 gadā, kad Viskonsinas
Universitātes zinātnieki atklāja pē`jumu rezultātus, kuros bija
demonstrēta CLA an^kancerogēnā iedarbība uz žurkām, kuras
^ka barotas ar ceptu gaļu. Tieši šis eksperiments pievērsa
pasaules zinātnieku interesi CLA. Jāņem vērā, ka cilvēka
organisms nevar uzņemt CLA ar endogēnās sintēzes palīdzību,
tāpēc šo barības vielu jāuzņem gatavā veidā ar pār^ku,
piemēram aitas, liellopa gaļu, un pilnpienu. Pē`jumus, kas
apliecina barības vielas an^kancerogēnās īpašības, publicēja
pār^kas un zāļu kvalitātes pārvalde (FDA).
Zinātnieki pārliecinājās, ka pēc CLA uzņemšanas cilvēks
nezaudē svaru (kā izmantojot termogēniķus),bet mainās
ķermeņa sastāvs (tas ir, mainās muskuļu un tauku a�ecība).

Šos uzskatus apstiprina pētījumu rezultāti, kas publicēti “Amerikas klīniskās pārtikas žurnālā” (The
American Journal of Clinical Nutrition). Gada garumā lietojot CLA, pētījuma dalībniekiem tika novērots
tauku masas samazinājums par 9% un muskuļu masas palielināšanās par 2%.

L KARNITĪNS
K- karnitīns (karnitīns) - tā ir aminoskābe. Tās uzbūve ir līdzīga kā B grupas vitamīniem. Tāpēc to
reizēm sauc par B vitamīnu.
L- karnitīns, ka «svara prāmis», pārnes taukskābes (tauku sastāvdaļa) uz mitohondrijiem (īpašas
struktūras šūnas iekšienē), kur notiek taukskābju sadalīšanās un rodas enerģija, kas nepieciešama visa
organisma darbībai. Taukskābes patstāvīgi nespēj nonākt mitohondrijos, tāpēc no K- karnitīna
daudzuma šūnās ir atkarīga enerģijas apmaiņas.

KARNITĪNA AVOTS
25% dienai nepieciešamā karnitīna mūsu organisms izstrādā no lizīna un metionīna, vitamīniem (C, B3
un B6) un dzelzs. Jebkurš no šo vielu deficīta var novest pie karnitīna deficīta.
Pārējos 75% no dienas devas mums jāuzņem ar pārtiku. Vārds karnitīns (cēlies no latīņu vārda “caro” -
gaļa) jau norāda uz šīs aminoskābes izcelsmi. Visvairāk karnitīna ir gaļā, putnos un jūras produktos.
Graudos, augļos un dārzeņos karnitīns ir mazā daudzumā.

L- karnitīna loma organismā:
o Veicina svara samazināšanos, pateicoties tauku 

«sadedzināšanai».
o Veicina muskuļu masas veidošanos, palielina muskuļu 

spēku un izturību.
o Pazemina arteriālo asinsspiedienu un būtiski uzlabo 

sirds funkciju, aizsargā sirds muskuli.
o Novērš sirds-asinsvadu saslimšanas, un palīdz to 

ārstēšanā.
o Normalizē holesterīna līmeni asinīs.
o Uzlabo enerģijas apmaiņu.
o Palēnina novecošanās procesus, tādējādi uzlabojot 

dzīves līmeni vecākiem cilvēkiem.
o Aktivizē imūnsistēmas aizsardzību.
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o Aizkavē audzēju šūnu veidošanos
o Aktivizē galvas smadzeņu vielmaiņu
o Ir pierādīts, ka karnitīns palielina izturību pret stresu, un palielina cilvēka organisma adaptācijas 

spējas
o Pasargā aknu šūnas no toksīniem, piedalās organisko skābju un ksenobiotiku neitralizācijā
o Labvēlīgi ietekmē vīriešu reproduktīvo sistēmu (palielina spermatozoīdu kustīgumu, skaitu un 

spēju apaugļot)

Īpaši svarīgi uzņemt karnitīnu, kad organismam ir nepieciešams enerģētisks atbalsts.
o Pie paaugstinātām emocionālām un garīgām slodzēm
o Pie paaugstinātām fiziskām slodzēm un sporta nodarbībām
o Rehabilitācijas periodā pēc slimībām
o Profilaksei cilvēkiem, kas bieži slimo
o Profilaksei un sirds slimību kompleksai terapijai (kardiomiopātija, pārciests miokards infarkts)
o Pie hroniska noguruma sindroma
o Svara korekcijas programmās u.c.

C VITAMĪNS. Veicina kolagēna sintēzes procesa
normalizēšanos, kas nepieciešams saistaudu
audu nostiprināšanai. Veicina glikozes
pārvēršanos enerģijā, aizkavē tauku uzkrājumu
veidošanos.
C vitamīns ir ļo^ svarīgs ādai un labam
izskatam, jo veicina kolagēna sintēzi – tas ir
vajadzīgs saistaudu, locītavu veselībai, arī ādas
tonusam, jo samazina grumbiņu veidošanos. C
vitamīns palīdz uzsūk^es dzelzij.

HUMEKTANTS. Uzlabo sausas ādas stāvokli, 
pasargā raga slāņa lamellāro struktūru no 
kristalizācijas rela`vi zema mitruma apstākļos.

SAFLORAS EĻĻA. Satur daudz polinepiesā^nātās
linolskābes. Tajā ir daudz E vitamīna. Lieliskais
safloras eļļas sastāvs nodrošina ādas
mitrināšanu, barošanu un atjaunošanu, kā arī
redzami uzlabo ādas struktūras kvalitā^. Eļļai
piemīt arī an^oksidējoša iedarbība.

GALVENĀS FITLINE CELL KAPSELN PRIEKŠROCĪBAS:
Ø Uzlabotā formula ar vitamīnu C kolagēna sintēzes normalizēšanai, ar linolskābes CLA kombināciju 

un L-karnitīnu – «brīnumiedarbīgs ierocis».
Ø Uzlabo enerģētisko apmaiņu.
Ø Veicina tauku tauku masas samazināšanos, muskuļu masas nostiprināšanos.
Ø Veicina tauku apmaiņas normalizēšanos.
Ø Veicina saistaudu nostiprināšanos, uzlabo audu elastību.
Ø Veicina sirds-asinsvadu sistēmas nostiprināšanos.
Ø Veicina detoksikācijas procesus.
Ø Aizkavē novecošanās procesus.
Ø Vēl augstāks biopieejamības līmenis, pateicoties ajūrvedas katalizatoriem.
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SASTĀVDAĻAS:
konjugēti linolskābes glicerīdi no augu eļļas 
(saflora eļļas) (ar antioksidantu (tokoferolu), 
želatīnu, la karnitīnu, humektantu (glicerīns, 
sorbitols), augu eļļa (vidējas ķēdes 
triglicerīds / mct eļļa (kokosriekstu / palmu 
sakne)), emulgators (sojas lecetīns) ), 
vitamīns C, pretsalipes viela (silikona 
dioksīds), krāsa (titāna dioksīds), 
aromātizētājs.

LIETOŠANAS IETEIKUMI:
Lietot no rīta un vakarā pa vienai kapsulai, nesakožot to, uzdzerot pietiekami daudz šķidruma.

TILPUMS:
96 g. Iepakojumā 60 kapsulas pa 1,6 g katra. Iepakojums vienam mēnesim.

Atceries!
Sasniegt rezultātu tikai ar burvju kapsulām nav iespējams. 
Jums pašiem ir jāvēlas sasniegt rezultātus.
1. Skaidrs mērķis - iekšējs noskaņojums - vēlme pēc pārmaiņām - mīlestība pret sevi labākajā šī vārda 

nozīmē.
2. Sports - vingrošana - kustības - aerobika (ne mazāk kā 30 min aerobajā zonā dienā). Katru otro 

dienu spēka un izturības treniņi.
3. Pareizs uzturs + uztura papildinājums ar FitLine .
4. Pietiekams ūdens daudzums.

SASTĀVS:
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AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS:
LOTA (CLA) - dabīgas izcelsmes polinepiesā^nātā taukskābe (PNTS), kas op^mizē taukus saturošo/taukus
nesaturošo audu proporciju organismā un pārvērš liekās kalorijas enerģijā sportošanas laikā un neļauj
uzkrā^es tauku šūnām.
KOFEĪNS - veicina liekā šķidruma izvadīšanu no starpšūnu telpas, populārs un efek`gs lipolī^ķis. Ir daudzi
zinātniskie pē`jumi, kas pierāda, ka regulāra kofeīnu saturošu kosmē^sko līdzekļu pielietošana, veicina
lipolīzi - tauku dedzināšanas process. Tai piemīt divkārša iedarbība: izšķīdina lipīdu ķēdes, izšķīdina jau
uzkrājušos taukus, un vienlaicīgi neitralizē ādas šūnu receptorus, kas ir atbildīgi par jaunu tauku
nogulsnējumu veidošanos. Tādējādi celulīts kļūst mazāk pamanāms.
LECITĪNS - pazīstams ar mīks^nošo un tonizējošo iedarbību, veicina barības vielu iekļūšanu dziļākajos
ādas slāņos.
ĀRSTNIECISKĀ ROZMARĪNA EĻĻA - palīdz cīnī^es ar apelsīna miziņas efekta parādīšanos uz ķermeņa.
Palielinātās ādas poras pēc pēc apstrādes ar preparātu, kas satur rozmarīna eļļu, ievērojami samazinās,
savukārt ādas virsma izlīdzinās.
TOKOFEROLS - s^mulē šūnu atjaunošanos, palīdz ilgstoši saglabāt ādu jaunu un svaigu. Uzlabo asinsri^,
novērš ādas hidro�liju (pampumu), kas pas^prinās ar vecumu.
COLEUS FORSKOLIA EKSTRAKTS - kopš seniem laikiem ir izmantots indijas un tradicionālajā ajūrvedas
medicīnā kā ak`vo vielu avots, kam piemīt unikālas bioloģiskas īpašības. Pamat ak`vā viela - forskolīns, 
kam piemīt daudzi zinātniski pierādī^ efek^: veicina ķermeņa tauku masas samazināšanos, palielina 
asinsvadu caurlaidību, uzlabo muskuļu barošanu.
L-KARNITĪNS - spēcīgs lipoī^ķis, komponents, kas palīdz sašķelt taukus un samazināt celulītu. Sasaista 
brīvās taukskābes un bloķē jaunu zemādas tauku veidošanos.
VIENŠŪNU AĻĢES (DUNALIELLA) - aizsargā ādas šūnu struktūras un s^mulē mitohondriju, tādējādi 
paātrinot šūnu atjaunošanos un uzlabo ādas tonusu un struktūru.
SAULESPUĶU SĒKLU EĻĻA - mitrina un mīks^na sausu ādu.
ORIZANOLS - lipīdu frakcija, ko iegūst no rīsu kliju eļļas, ^ek izmanto^ kā viss^prākie an^oksidan^. 
Klīniskie pē`jumi ir pierādījuši, ka šī viela 10 x ātrāk par vitamīnu E iznīcina brīvos radikāļus.
BENZILNIKOTINĀTS - ak`vā viela veicina pas^prinātu ādas asinsri^. Celulīta gadījumā ^ek izmantots kā 
ārstniecisks preparāts.
JOJOBAS EĻĻA - padara ādu zīdainu.

LIETOŠANA: No rīta un vakarā uzklājiet uz vēlamām ķermeņa ādas zonām un viegli iemasējiet. Labākam
rezultātam katru rītu un vakaru iesakām lietot kompleksi ar FitLine Cell Kapseln produktu - pa 1 kapsulai
ar nelielu daudzumu šķidruma. Ir svarīgi, lai produk^ ^ktu izmanto^ konsekven^ un ilgtermiņā, jo tas ir
vienīgais veids, kā nodrošināt sasniegt rezultātu.

TILPUMS: 125 ml

CELL LOTION

Ādas savelkoša un izlīdzinoša ķermeņa ādas kopšana. Izcili redzams
rezultāts lietojot kopā ar FitLine Cell Kapseln kapsulām. Izcila formula
ar speciālu aktīvo vielu komplektu. Losjons figūras modelēšanai,
samazina ārējās celulīta pazīmes. Nostiprinoša un nogludinoša
formula uz CLA, kofeīna, aktīvā fito kompleksa bāzes, stimulē ādas
mikro cirkulāciju un limfodrenāžu. Vēl augstāks biopieejamības
līmenis ar aktīvo fitokompleksu - saistaudu lipīdu metabolisma
uzlabošanai. Palīdz iegūt manāmi gludāku un vienmērīgāku ādu.
Piedzīvojiet acīmredzami gludāku un tvirtāku ādu!
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PROSHAPE ALL IN 1

Augstas kvalitātes jaunās paaudzes veselīgs ēdienreizes aizvietotājs 
svara kontroles nolūkos.

FitLine ProShape All In 1 ir ļoti efektīvs produkts pareizam uzturam.
Tas apmierina ķermeņa vajadzības pēc olbaltumvielām, satur visus
dzīvībai svarīgos vitamīnus, kā arī ogļhidrātus, kas garantē, ka svara
zaudēšanas laikā tiek saglabāta enerģija un laba uztura spēks. Satur
visas nepieciešamās sastāvdaļas svara korekcijai.
Aizstāt 1-2 ēdienreizes svara kontrolei.
Pieejami ar dažādām garšām veģetāriešiem, vegāniem (bez
laktozes). Bez glutēna.
Dzērienu gatavošanai iesakām izmantot FitLine šeikeri.

ProShape All in 1 ir ideāls risinājums ne tikai tiem, kam svarīga svara
kontrole, bet arī tiem, kas vēlas ēdienreizē uzņemt pilnvērtīgu, sabalansētu
ēdienkarti, kā arī tiem, kam dzīves ritms ir straujāks un ProShape All in 1
vienmēr ir viegli paņemams līdzi.

Ko satur FitLine ProShape All in 1 un uz ko balstās tā spēks?
Tas ir ļo^ efek`vs uztura produkts. Tas apmierina ķermeņa vajadzības pēc olbaltumvielām, satur visus
dzīvībai svarīgos vitamīnus, kā arī ogļhidrātus (tāpat kā graudos un maizē), kas garantē, ka svara zaudēšanas
laikā ^ek saglabāta enerģija.
Pie^ekams skaits sastāvdaļu, kas nodrošina labāku gremošanu, sniedz pareizu palīdzību svara zaudēšanā.
FitLine ProShape All in 1 ir augstas kvalitātes uzturs pār^kas aizstājējs pār^kai. Tiek nodrošināta pilnvēr`ga
mal`te. Pie reizes a�ra ķermeni no toksīniem, kas gadu gaitā uzkrājas nekonsekventas metabolisma,
ķīmisku zāļu, pes^cīdu, slāpekļa un citu kai`gu vielu dēļ.
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ZAĻĀS KAFIJAS EKSTRAKTS. Zaļās kafijas ārstnieciskās īpašības
izskaidrojamas ar to, ka ^eši neapgrauzdētās kafijas pupiņas
satur tādas neaizstājamās taukskābes. Visas šīs barības vielas
^ek zaudētas pārvēršanās melnā kafijā.

Zaļās kafijas galvenās ārstnieciskās īpašības ir:
o tauku dedzināšana - zaļā kafija, pirmkārt, ir pazīstama kā

palīgs svara zaudēšanā un tā uzturēšanā normālās robežās.
Svara zaudēšanu veicina tauku sadalīšanos, vienlaikus
ak^vizējot vielmaiņas procesu.

o Psihisko un fizisko ak^vitāšu s^mulēšana. Zaļās kafijas vielas
palīdz cīnī^es ar spazmām un galvassāpēm, s^prināt atmiņu,
uzlabot nervu sistēmas darbību, s^prināt sirds muskuli,
s^mulēt limfodrenāžu.

Zaļās kafijas ekstrakts pupiņās:
o Fitoķīmiskās īpašības (Maine et al. 2013, bals`ta uz 

pierādījumiem un alterna`vā medicīna). 
o Tam ir spēcīga an^oksidanta iedarbība (2004, 

Lauksaimniecības un pār^kas ķīmijas žurnāls).
o Uzlabo glikozes un lipīdu metabolismu (2013, pamatojo^es 

uz pierādījumiem un alterna`vo medicīnu).
o Normalizē cukura līmeni asinīs (Thom 2007 Journal of

Interna^onal Medical Research).
o Pozi`va ietekme uz tauku metabolismu (2006. gada BMC 

papildinošā un alterna`vā medicīna).
o Sievietēm ar aptaukošanos ķermeņa svars samazinās 8 

nedēļu laikā (Oguri 2004.gads).
o Novērš svara pieaugumu (Shimoda 2006. gada BMC 

papildinošā un alterna`vā medicīna).

AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:
PIENA PROTEĪNS ir izveidots, pamatojo^es uz piena olbaltumvielām, ieskaitot sūkalu olbaltumvielas, kas
bagā^nātas ar nepieciešamajiem vitamīniem un minerālvielām, prak^ski nesatur taukus. Neaizstājams
uztura bagā^nātājs intensīvi trenējošiem spor^s^em un visiem ^em, kuri vada ak`vu dzīvesveidu un
kuriem ir lielas fiziskās slodzes. Piena olbaltumvielas palielina izturību, sniegumu, veicina ātru
atjaunošanos un muskuļu veidošanos.

ZIRŅU PROTEĪNS ir pagatavots no šķeltajiem dzeltenajiem zirņiem. Tam piemīt saldena riekstu garša.
Zirņu proteīns ir augstvēr`gs augu valsts produkts, kas satur 80% proteīna. Tas nesatur glutēnu un citus
alergēnus, ir brīvs no ĢMO. Proteīns ātri sagremojas, satur ideālo aminoskābju kombināciju (lizīnu,
arginīnu, glutamīnu, leicīnu, izoleicīnu, valīnu), palīdz cīņā pret augstu asinsspiedienu un nieru
slimībām.

SOJAS EĻĻA - to pirmo reizi pieminēja Ķīnas imperators Šen-Nungs grāmatā “Ārsta jautājums”. Izrādās,
ka pat 30 tūkstošus gadu pirms mūsu ēras šī eļļa ^ka uzska`ta par ambroziju, pagarinot jaunību un
s^prinot vitalitā^.
Sojas pupu eļļa ir koncentrēts enerģijas avots, labi sagremojama, ar neaizvietojamām taukskābēm, E
vitamīnu un lielu daudzumu polinepiesā^nāto taukskābju. Neaizstājamās taukskābes - linolskābi un alfa-
linolēnskābi, ko nevar sintezēt cilvēka ķermenī, un tas jāuzņem ar uzturu. Sojas pupu eļļa ir arī omega-3
un omega-6 taukskābju avots. Šīm taukskābēm ir liela nozīme šūnu membrānu veidošanā
(nepieciešamas perfektai barības vielu un skābekļa apmaiņai un toksīnu izvadīšanai), īpaši nervu
audiem, acīm (`klenes), tās ir nepieciešamas sirds un asinsvadu sistēmas veselībai. Nepieciešama
perfektai smadzeņu darbībai.
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ZAĻĀS MATE EKSTRAKTS. Mate tiek
uzskatīts par spēcīgu antioksidantu, imūn-
modulatoru un tam ir klasisks tauku
sadedzināšanas un limfas izvadīšanas
efekts.
Tiek uzskatīts, ka mate samazina alerģiskas
reakcijas, uzlabo imunitāti, dod enerģiju,
uzlabo miegu, palīdz muskuļiem atpūsties
pēc fiziskās slodzes, diabēta slimniekiem
samazina hipoglikēmijas risku, uzlabo
garastāvokli, samazina izsalkumu, palielina
spēju koncentrēties, normalizē holesterīna
līmeni, uzlabo vielmaiņu, ir labvēlīga sirds
un asinsvadu sistēmai utt.

Apbrīnojamā mate tējas ietekme:
o Metabolisma stimulēšana.
o Liekā šķidruma izvadīšana.
o Veiktspējas uzlabošana.
o Apetītes samazināšanās.

NĀTRES EKSTRAKTS. Sniedz lielu atbalstu daudzu slimību ārstēšanai, un, pirmkārt, tas attiecas uz
vielmaiņas traucējumiem. Nātre normalizē visu veidu metabolismu, nodrošina drošu svara zudumu un
attīra toksīnu ķermeni. Nātre darbojas arī kā pretdrudža, pret iekaisuma, diurētiķis, palīgs brūču
sadzīšanai, caureju veicinoša, atkrēpošanas, pret krampju un vispārēja stiprinoša iedarbība.

KĀLIJS, tāpat kā nātrijs, ir iesaistīts nervu impulsu vadīšanā, muskuļu kontrakcijās un sirdsdarbības un
asinsspiediena regulēšanā. Ķermenī ir tā saucamais nātrija-kālija sūkņa mehānisms, kas regulē šķidruma
plūsmu šūnās un tā izeju no tām, lai šie divi elementi noteiktu šķidruma līdzsvaru organismā. Kālijs arī
palīdz pārvērst glikozi glikogēnā, kas tiek uzkrāts muskuļos un aknās un kalpo kā enerģijas rezerves.
Sakarā ar tā ietekmi uz asinsspiedienu, kālijs var samazināt sirdslēkmes un insultu risku.

MAGNIJS - veicina dabisku muskuļu, asinsvadu un sirds relaksāciju; mazina stresu un veicina veselīgu
miegu. Tas atrodas gandrīz katrā mūsu ķermeņa šūnā, bet tā vislielākā koncentrācija ir muskuļos,
asinsvadu un sirds šūnās.

KALCIJS- nodrošina stiprus kaulus, veselīgus zobus, uztur normālu sirds ritmu, mazina bezmiegu, veicina
dzelzs metabolismu un palīdz nervu sistēmai.

CINKS ir unikāls mikroelements, kas vienlaikus ietekmē visus ķermeņa aizsardzības līmeņus. Tas ir
nepieciešams imūno ķermeņu ražošanai, ja cinks nepietiek, ķermenis pastāvīgi cieš no mikrobu un vīrusu
infekcijām.

VARŠ ir ļoti spēcīgs dabīgs antioksidants, kas normalizē imunitātes darbību.

DZELZS hemoglobīna (sarkano asins šūnu), mioglobīna (olbaltumvielu muskuļos, skābekļa uzkrāšanai)
veidošanai. Dzelzs ir nepieciešams pareizai B vitamīnu metabolismam. Tas veicina augšanu, palielina
ķermeņa pretestību, novērš nogurumu, ārstē un novērš dzelzs deficīta anēmiju.

MANGĀNS ir būtisks augšanai un reprodukcijai, brūču sadzīšanai, smadzeņu darbībai un cukura, insulīna,
holesterīna metabolisma kontrolei.
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JODS ir viens no vissvarīgākajiem mikroelemen^em. Tas ^eši ietekmē metabolismu un ir daļa no
vairogdziedzera hormoniem, kas ak^vizē visa mūsu ķermeņa darbu.

SELĒNS ir nepieciešams cilvēka ķermenim, lai palēninātu novecošanās procesu un saglabātu jaunību.

VITAMĪNS D3 - "saules vitamīns", ir iesais`ts kalcija-fosfora metabolisma regulēšanā.

A, C, E VITAMĪNI - vissvarīgākā an^oksidantu kombinācija cilvēku veselībai.

B GRUPAS VITAMĪNI (niacīns, pantotenāts, B6 vitamīns, B2 vitamīns, B1 vitamīns, folijskābe, bio`ns, B12
vitamīns) nodrošina normālu nervu sistēmas darbību un ir atbildīgi par enerģijas metabolismu. B vitamīni
darbojas kopā, it kā atbalstot viens otra rīcību.

ANANĀSU UN PAPAIJAS pulveris satur augu fermentus: bromelaīnu (no ananāsu pulvera), papaīnu (no
papaijas pulvera), kuru dēļ apēstais ēdiens ātri uzsūcas gremošanas sistēmā.

FITLINE PROSHAPE GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS:
Ø FitLine ProShape All in1 nodrošina 308 kcal (vienā ēdienreizē) ar augstu barības vielu koncentrāciju

efek`vai svara zaudēšanai.
Ø FitLine ProShape All in 1 satur ļo^ efek`vus zaļās kafijas, mate tējas, nātru augu ekstraktus, lai

paātrinātu vielmaiņu, izvadītu lieko šķidrumu no taukaudiem, uzlabotu darba spējas un garastāvokli,
kā arī samazināt ape`^.

Ø FitLine ProShape All In 1 palīdz samazināt ķermeņa tauku daudzumu, saglabājot un s^prinot muskuļu
audus.

Ø FitLine ProShape All In 1 uztur jūs veselīgu, pateico^es tajos esošajiem ogļhidrā^em.
Ø FitLine ProShape All in 1 apgādā organismu ar dzīvībai svarīgām taukskābēm, minerālvielām un

mikroelemen^em.
Ø FitLine ProShape All In 1 apgādā ķermeni ar pie^ekami daudz balasta vielām labākai gremošanai un

zarnu `rīšanai.
Ø Īpašas balasta vielas, kas sastāv no mikrošķiedrām, a�ra zarnas, uzlabo barības vielu uzsūkšanos,

samazina gāzu veidošanos un regulē ape`^, nomāc badu, normalizē zarnu darbību, izvada no
ķermeņa toksīnus, smago metālu sāļus.

Ø FitLine ProShape All in 1 satur micellizētus taukos šķīstošos vitamīnus, kas veicina to ātru un efek`vu
absorbciju organismā, un pats galvenais - pilnībā novērš to pārdozēšanu, jo visi pārpalikumi (ļo^ lielas
lietošanas gadījumā) pēc izšķīdināšanas ūdenī ^ks izvadī^ no organisma bez jebkādām problēmām
(urīns, sviedri ut.).

Ø FitLine ProShape All in 1 ir lielisks kā pilnvēr`gs veselīgs ēdiens ak`viem cilvēkiem, darbā un brīvajā
laikā.

Ø FitLine ProShape All in 1 ir atzīts par pār^kas un uztura aizstājēju saskaņā ar jaunākajiem s^ngrākajiem
noteikumiem un Eiropas standar^zācijas prasībām un jaunajiem Eiropas ^esību ak^em.

Ø FitLine ProShape All In 1 ar dažādām garšām, ir ārkār`gi garšīgs, to lietošana rada prieku un prieku.
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IETEIKUMI LIETOŠANAI:
o Svara korekcijas programmā aizstāt 1-2 ēdienreizes.
o Lai kompensētu uzturvielu trūkumu: nodrošina ķermeni ar visu nepieciešamo vitamīnu un

minerālvielu komplektu.
o Zarnu vēža profilaksei.
o Aterosklerozes un sirds un asinsvadu slimību profilaksei.
o Atbals`t centrālās un perifērās nervu sistēmas darbību.
o Svara korekcijai (svara zudums, svara uzturēšana, svara pieaugums).
o Lai saglabātu ādas toni - satur lielu skaitu aminoskābju.
o Pārliecinie^es, ka paralēli ievērojat zemu kaloriju diētu un ēdat pār^ku ar zemu tauku saturu.
o Svara zaudēšanas programmā ieteicams papildus lietot FitLine Restorate 3 reizes dienā un FitLine CC

produktu programmu.

SAGATAVOŠANA:
Samaisiet apmēram 2 mērkarotes bez kaudzes pulvera
(32,3 g) ar 230 ml piena (1,5% tauku) vai nesaldinātu
sojas dzērienu.
Ieteicams gatavošanai izmantot FitLine šeikeri.

SVARA SAMAZINĀŠANAS PROGRAMMA:
2 ēdienreizes aizvietojiet ar šī kokteiļa ēdienreizi.

SVARA ATBALSTA PROGRAMMA:
Aizstāt vakariņas ar kokteili.

SVARA PALIELINĀŠANAS PROGRAMMA:
Apvienojiet ēdienu ar kokteili. Papildiniet parasto uzturu ar Fitline sērijas papildu pār^kas produk^em
(FitLine Basics, FitLine Q10 Plus, FitLine Omega3+E, FitLine Omega 3 Vegan, FitLine Zellschutz, FitLine
Ac^vize Oxyplus, FitLine Restorate, FitLine ProShape Amino).

PIEZĪME: Jāievēro daudzveidīgs un sabalansēts uzturs un veselīgs dzīvesveids. Diētas laikā ir nepieciešams
patērēt pie^ekamu daudzumu šķidruma (vismaz 2 litri ūdens un bezkaloriju dzērieni dienā). Šis pār^kas
produkts ir efek`vs ^kai ar zemu kaloriju uzturu un fiziskām ak^vitātēm.
Satur kofeīnu (no zaļās kafijas ekstrakta un zaļās mate ekstrakta). Nav ieteicams bērniem līdz 12 gadu
vecumam un grūtniecēm.

LIETOŠANAS ILGUMS: kamēr jūs iegūstat vēlamo rezultātu.

TILPUMS: 420 g – 13 porcijas
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AR VANIĻAS GARŠU

Uz 100 g NRV % Uz vienu 
porciju

NRV %

Šķiedrvielas 9,0 mg 2,9 mg

Proteīns 30 mg 18 mg

Sāls 0,68 mg 0,5 mg

Kalcijs 470 mg 59 430 mg 54

Fosfors 430 mg 61 350 mg 50

Kālijs 890 mg 45 660 mg 33

Magnijs 330 mg 88 135 mg 36

Dzelzs 17 mg 119 5,6 mg 40

Cinks 9,2 mg 92 3,9 mg 39

Varš 1,2 mg 120 0,4 mg 40

Jods 160 µg 107 60 µg 40

Selēns 74 µg 135 24 µg 44

Mangāns 2,8 mg 140 0,9 mg 45

Vitamīns A 1020 µg RE 128 330 µg RE 41

Vitamīns D 6,2 µg 124 2,0 µg 40

Vitamīns E 15 mg ⍺-TE 125 4,8 mg ⍺-TE 40

Vitamīns K 100 µg 133 32 µg 43

Vitamīns C 93 mg 116 30 mg 38

Pantotēnskābe 5,7 mg 95 2,5 mg 42

Vitamīns B6 1,8 mg 129 0,60 mg 43

Tiamīns (Vitamīns B1) 1,3 mg 118 0,42 mg 38

Riboflavīns (Vitamīns B2) 1,5 mg 107 0,80 mg 57

Niacīns 19 mg NE 119 6,0 mg NE 38

Folskābe 250 µg 125 80 µg 40

Biotīns 48 µg 96 20 µg 40

Vitamīns B12 5,9 µg 236 2,6 µg 104

SASTĀVDAĻAS: Sausais vājpiens, piena olbaltumvielas, cukurs, sojas eļļas pulveris (sojas eļļa,
maltodekstrīns, piena olbaltumvielas, emulgators (sojas lece`ns), an^oksidants (askorbīnskābes
taukskābju esteri, alfa-tohoperols), biezinātāji (guāra sveķi, pek`ns), maltodekstrīns, sūkalu
olbaltumvielas, dabīgs aromāts, magnija karbonāts, inulīns, zaļās kafijas pupiņu ekstrakts, banānu
pulveris, kālija citrāts, auzu šķiedra, pupiņu šķiedra, zaļās mate ekstrakts (mate ekstrakts,
maltodekstrīns), saldinātājs (steviola glikozīdi (steviola glikozīdu garša), sāls, krāsa (beta karo`ns), C
vitamīns, papaijas pulveris (maltodekstrīns, papijas biezenis), nātrija hidrogēnkarbonāts, nātrija
hidrogēnfosfāts, dzelzs fosfāts, cinka glikonāts, malta burbona vaniļas pāksts, ananāsu pulveris (cietās
ananāsu daļas, maltodekstrīns), bagā^nāts ar selēnu raugs, magnija glikonāts, niacīns, E vitamīns, varš,
glikonāts, pantotēnskābe, B6 vitamīns, vitamīns B2, vitamīns B1, vitamīns A, folijskābe, kālija jodīds,
bio`ns, D vitamīns, vitamīns B12. Bez glutēna.
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AR MEŽA OGU GARŠU

SASTĀVDAĻAS: Sausais vājpiens, piena olbaltumvielas, cukurs, sojas eļļas pulveris (sojas eļļas pulveris (sojas
eļļa, maltodekstrīns, piena olbaltumvielas, emulgators (sojas lecetīns)), antioksidants (askorbīnskābes
taukskābju esteri, alfa-tohoperols), biezinātāji (guāra sveķi, pektīns), sūkalu olbaltumvielas, maltodekstrīns,
dabīgs aromāts, magnija karbonāts, inulīns, biešu pulveris (bietes sulas koncentrāts, maltodekstrīns, skābes
regulators (citronskābe), melleņu sulas pulveris (melleņu sula, ciete, emulgators (sojas lecetīns), zaļā kafijas
pupiņa) ekstrakts, banānu pulveris, kālija citrāts, auzu šķiedra, kviešu šķiedra, zaļās mate ekstrakts (mate
ekstrakts, maltodekstrīns (nātru ekstrakts, maltodekstrīns), skābe (vīnskābe), saldinātājs (steviola glikozīdi
(steviola glikozīdu garša)), plūškoka sulas koncentrāta pulveris (maltodekstrīns, aveņu sulas koncentrāts),
sāls, C vitamīns, papaijas pulveris (maltodekstrīns, papijas biezenis), nātrija hidrogēnkarbonāts, nātrija
hidrogēnfosfāts, dzelzs fosfāts, cinka glikonāts, ananāsu pulveris (cietās ananāsu masas, maltodekstrīns), ar
selēnu bagātināts raugs, magnija glikonāts, niacīns, E vitamīns, varš, glikonāts, pantenēnskābe, B6 vitamīns,
vitamīns B2, vitamīns B1, vitamīns A, folijskābe, kālija jodīds, biotīns, D vitamīns, vitamīns B12.
Bez glutēna.



125

SASTĀVDAĻAS: zirņu proteīns, cukurs, kakao pulveris ar zemu tauku saturu, maltodekstrīns, biezinātāji 
(guāra sveķi, pektīns), sojas eļļa, saulespuķes proteīns, dabīgs aromāts, ķirbju olbaltumvielas, inulīns, 
kalcija karbonāts, zaļās kafijas pupiņu ekstrakts, kalcija fosfāti, kālija citrāts, magnija karbonāts , dikālija
fosfāts, saldinātājs (steviola glikozīdi (steviola glikozīdu garša), sāls, nātru ekstrakts (nātru ekstrakts, 
maltodekstrīns), zaļās mate ekstrakts (mate ekstrakts, maltodekstrīns), C vitamīns, cinka glikonāts, ar 
selēnu bagātināts raugs, niacīns, E vitamīns, mangāna glikonāts, pantotēnskābe, antioksidants 
(askorbilpalmitāts, dabiski jaukti tokoferoli), B2 vitamīns, B6 vitamīns, B1 vitamīns, A vitamīns, 
folijskābe, kālija jodīds, K vitamīns, biotīns, D vitamīns, B12 vitamīns.
Bez laktozes.  Bez glutēna.

AR ŠOKOLĀDES GARŠU
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AR KAPUČĪNO GARŠU

SASTĀVDAĻAS: zirņu proteīns, Maltodekstrīns, Cukurs, Biezinātājs (guāra sveķi, Pektīns), Saulespuķu 
olbaltumvielas, Sojas eļļa, Tūlītējā karamele (Karameļu cukura sīrups, maltodekstrīns), Dabīgais aromāts, 
Kālija citrāts, Ķirbju proteīns, Kalcija karbonāts, Inulīns, Zaļo kafijas pupiņu ekstrakts, Dimālija fosfāts, 
kalcija fosfāts, magnija karbonāts, saldinātājs (steviola glikozīdi (steviola glikozīdi, aromāts)), sāls, nātru 
ekstrakts (nātru ekstrakts, maltodekstrīns), zaļās mate ekstrakts (mate ekstrakts, maltodekstrīns), vitamīns 
C, cinks glikonāts, ar selēnu bagātināts raugs, dzelzs difosfāts, Niacīns, E vitamīns, mangāna glikonāts, 
pantotēnskābe, antioksidanti (Askorbilpalmitāts, jaukti dabīgie tokoferoli), vara glikonāts, B2 vitamīns, B6 
vitamīns, B1 vitamīns, A vitamīns, folijskābe, Kālija jodīds, K1 vitamīns, biotīns, D2 vitamīns, B12 vitamīns.
Bez laktozes. Bez glutēna.
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AR KOKOSA GARŠU

SASTĀVDAĻAS: Vājpiena pulveris, piena olbaltumvielas, cukurs, sojas eļļas
pulveris (sojas eļļa, maltodekstrīns, piena proteīns, emulgators (sojas lecitīns),
antioksidants (askorbīnskābes taukskābju esteri, alfa-tokoferols), biezinātāji
(guāra sveķi, pektīns), Sūkalu olbaltumvielas, maltodekstrīns, dabīgs aromāts,
magnija karbonāts, inulīns, zaļās kafijas pupiņu ekstrakts, žāvēts kokosrieksts,
banānu pulveris, kālija citrāts, auzu šķiedra, kviešu šķiedra, zaļās mate ekstrakts
(mates ekstrakts, Maltodekstrīns), nātru ekstrakts (nātru ekstrakts,
Maltodekstrīns) ), Saldinātājs (steviola glikozīdi (steviola glikozīdi, garša)), sāls,
C vitamīns, papaijas pulveris (Maltodekstrīns, papaijas biezeņi), nātrija
hidrogēnkarbonāts, nātrija hidrogēnfosfāts, dzelzs fosfāts, cinka glukonāts,
ananāsu pulveris (ananāsu sāls), ar selēnu bagātināts raugs, mangāna
glukonāts, niacīns, E vitamīns, vara glukonāts, pantotēnskābe, B6 vitamīns, B2
vitamīns, B1 vitamīns, A vitamīns, folijskābe, kālija jodīds, K vitamīns, biotīns, D
vitamīns, B12 vitamīns.
Bez glutēna.



127

MUNOGEN

Endotēlijs - artēriju un vēnu iekšējais slānis. Tā kopējais garums mūsu ķermenī ir vairāk nekā 60
000 km. Vesels endotēlijs mūsdienās tiek uzskatīts par svarīgu ilgu un veselīgu dzīves faktoru.

NO veidojas no dažādiem nitrātiem, kas atrodas pārtikā; piemēram, sakņu kultūrās, spinātos un
sarkanajās bietēs.
Arginīns ir atrodams ķirbjos, priežu riekstos un īpaši baltajā gaļā.
Citrulīns ir atrodams sīpolos un ķiplokos, īpaši daudz melonē.

Mums ir vajadzīga arī NOS (Eng. NO-synthase, NOS) – NO sintāze, enzīms, kas veicina slāpekļa
oksīda veidošanos. Šī fermenta saturs ir palielināts, pateicoties fitoelementiem, kas atrodami
vīnogās un ābolos.

Skābekļa bads, ko izraisa NO samazināšanās, parādās dažādu iemeslu dēļ. Nepareizs vai slikts
uzturs, mazkustīgums, smēķēšana, antacīdu lietošana - kuņģa skābes bloķētājs.

Nozīmīgu lomu spēlē arī tas, ka, novecojot, NO ražošana samazinās.
Sievietes ir īpaši jutīgas pret to hormonālo izmaiņu dēļ.

NO LABVĒLĪGĀ IETEKME:
o Sportā, piemēram, NO uzlabo asins plūsmu muskuļos. Sakarā ar to muskuļi saņem vairāk

skābekļa un barības vielas, kas palielina viņu sniegumu.
o NO novērš iekaisuma procesu un aplikumu veidošanos, kas bieži izraisa asins recekļu

veidošanos, izraisot sirdslēkmes un insultu.
o NO palielina visu asinsvadu elas`bu un tāpēc uztur normālu, veselīgu spiedienu.

Par to 2011. gadā American Heart Journal bija uzraks`ts iespaidīgs darbs.

Tīriem asinsvadiem.
Īpaši ieteicams sportistiem pirms fiziskām aktivitātēm.
Ieteicams visiem pēc 40 gadu vecuma, kam tuvs
veselīgs dzīvesveids.

NO, slāpekļa oksīds - maza
molekula ar neticamu efektivitāti.
NO - viela, kas veidojas mūsu šūnās. Šo vielu bieži sauc par
maģisku anti-novecošanās molekulu.
1981.gadā sāka pētīt šīs mazās molekulas biosintēzi.
1992.gadā slāpekļa oksīdu pasludināja par gada molekulu.
Par Roberta Fērčgota, Luisa Ignaro un Ferida Mirada
atklāto slāpekļa oksīda kā signālu molekulas lomu sirds un
asinsvadu sistēmas regulācijā, 1998.gadā tika piešķirta
Nobela prēmija. NO veidojas mūsu ķermeņa asinsvadu
endotēlijā un nekavējoties sāk darboties, uztur asinsvadus
pastāvīgā atslābinātā stāvoklī.
Uz doto brīdi ir ap 50 000 zinātnisko publikāciju.

FitLine Munogenā ir apvienotas vielas, kas sinerģiski vienu otru papildinot un pateicoces NTC®
koncepcijai, dod labvēlīgu ietekmi uz organismu, sniedzot tai NO molekulu labvēlīgo ietekmi.

Organismā no arginīna veidojas NO, izmantojot iepriekšminēto NOS (slāpekļa oksīda sintāzi).



128

o NO ir pazīstams kā spēcīgs endogēns līdzeklis, kas atslābina gludos muskuļus asinsvadu sieniņās,
palielina endotēlija caurlaidību un kavē trombocītu saķeri ar asinsvada sieniņām.

o Slāpekļa oksīda aktivitātes samazināšanās izraisa asinsvadua sašaurināšanos, kā rezultātā paaugstinās
arteriālais spiediens un palielinās trombozes iespējamība.

o NO ir iesaistīts arī neironu stimulēšanā, neironu impulsu pārraidē, kuņģa-zarnu trakta un elpošanas
un uroģenitālās sistēmas orgānu regulēšanā, ožas atmiņas veidošanā, sinaptiskos savienojumos
(nervu impulsa pārnešanā) un angioģenēzē (jaunu veidošanā). asinsvadi).

o NO uzlabo asins plūsmu sieviešu un vīriešu dzimumorgānos.
o NO uzlabo asins plūsmu, nodrošina mūsu sirdij un smadzenēm skābekli un barības vielām.
o NO ir spēcīgs vazodilatējošs līdzeklis, ko ražo, reaģējot uz fizisko slodzi; tas ir iesaistīts skeleta

muskuļu funkcijas kontrolē, slodzes laikā gūto glikozes absorbciju skeleta muskuļos un mitohondriju
radītā ATP (adenozīna trifosfāts, galvenais enerģijas avots) ražošanā. Visi šie procesi var modulēt
muskuļu spēku.

Viens no patoģenētiskajiem mehānismiem, kas var izraisīt arteriālo hipertensiju, ir nepareizas
asinsspiediena asinsvadu regulācijas sekas, kas saistītas ar samazinātu slāpekļa oksīda saturu asinīs.

Tobiasa Kjūnes (PM International zinātniskās padomes vadītājs) personīgais ieteikums ir šāds:
sportistiem un cilvēkiem, kas vecāki par 40 gadiem, īpaša uzmanība jāpievērš optimālai barības vielu
piegādei ķermenim, kas ietekmē NO ražošanu.
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ĀBOLU EKSTRAKTS. Āboli ir spēcīgs asins a�rītājs, dabiskā un
nesāpīgā veidā. Ja asinis ir `rākas, tad sirds iztērē mazāk
enerģijas asiņu `rīšanai, tādējādi sirds muskuļi nenoslogojas un
nav izsmēlušies. Ābolā ir daudz flavonoīdu, un saskaņā ar
jaunākajiem pē`jumiem ^eši šīs vielas veicina labu sirds darbu
un palīdz samazināt slodzi uz visu ķermeni.
Ābolu un vīnogu fitonutrien^ ir nepieciešami NOS - slāpekļa
oksīda endotēlija sintāzes ražošanai.

AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:
VĪNOGU EKSTRAKTS - vīnogu antioksidanti aizsargā saistaudu
kolagēna un elastīna šķiedras no bojājumiem. Kā rezultātā tiek
nostiprinātas asinsvadu sienas un uzlabojas asinsrite gan
kapilāros, gan artērijās un vēnās, kas ir svarīgi varikozu vēnu,
aterosklerozes un mikrocirkulācijas traucējumu profilaksei
cukura diabēta un citu slimību gadījumos.

In vitro pētījumi parādīja, ka oligomēra proantocianidīna
aizsargā šķiedru olbaltumvielas, galvenokārt kolagēnu un
elastīnu, no enzīmu sadalīšanās un nodrošina aizsargājošu
efektu attiecībā uz kolagēna denaturāciju (denaturācija ir
process, kurā olbaltumvielas vai aminoskābes ķīmiskā vai fiziskā
iedarbībā sadalās citās struktūrās, tādējādi zaudējot savu uzbūvi
un īpašības. Dzīvā šūna esošo olbaltumvielu vai aminoskābju
denaturācija parasti noved pie tās darbības traucējumiem vai
pat atmiršanas) temperatūrā paaugstina indivīdu perifēro
kapilāru un konjunktīvas pretestību ar paaugstinātu asinsvadu
trauslumu, samazina kapilāru caurlaidību.

L-ARGINĪNS ir viena no 20 zināmajām aminoskābēm, kas piedalās olbaltumvielu veidošanā un tiek
uzskatīta par visspēcīgāko aminoskābi imunoloģijā un kardioloģijā. Kā arī ir galvenais NO (slāpekļa
oksīda) ražošanas avots – neiromediators un spēcīgs asinsvadu paplašināšanās faktors.
Tās darbība ir vērsta uz optimālas holesterīna koncentrācijas uzturēšanu asinīs, kas, savukārt, labvēlīgi
ietekmē sirds un asinsvadu funkcionālo stāvokli.

Vīriešiem, lietojot L-arginīnu, palielinās asiņu pieplūdums dzimumorgānos un palielinās sēklu šķidruma
daudzums, kas rada optimālus apstākļus ilgstošai un stabilai erekcijai, un prostatas dziedzera stāvoklis
kopumā tiek normalizēts. Apmēram 80% spermas sastāv no šī olbaltumvielu celtniecības materiāla.
Arginīna deficīts bieži noved pie neauglības.
Turklāt L-arginīns:
o Stimulē insulīna sintēzi.
o Stimulē augšanas hormona ražošanu.
o Samazina ķermeņa tauku daudzumu organismā.
o Aktivizē dziedināšanas procesu un paātrina atveseļošanos no ievainojumiem.
o Stimulē dabiskās detoksikācijas metodes un palīdz no organisma izvadīt amonjaku.
o Ir nozīmīga loma kolagēna ražošanas procesos.
o Palielina imūnsistēmas aktivitāti.
o Novērš garīga un fiziska noguruma uzkrāšanos.
o Piedalās muskuļu šūnu augšanas procesos.
o Stimulē glikogēna sintēzi muskuļu audos un aknās.
o Veicina koronāro artēriju paplašināšanos, darbojoties kā slāpekļa oksīda priekštecis, kas izdalās no

asinsvadu sieniņu endotēlija šūnām.
o Uztur asinsspiedienu fizioloģiskās normas robežās.
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L-CITRULĪNS ir aminoskābe, kas parādās arginīna pārvēršanas laikā slāpekļa oksīdā. Augsts citrulīna
līmenis asinīs stimulē slāpekļa oksīda ražošanu, kas nepieciešams normālai asinsritei. Citrulīns nav
celtniecības olbaltumviela, bet tai ir liela ietekme uz dažādiem fizioloģiskiem efektiem. Citrulīns
palielina produktivitāti un paātrina atjaunošanos pēc treniņiem.
Galvenokārt, citrulīns regulē vielmaiņas procesus cilvēka ķermenī.
Ar citrulīna palīdzību:
o Paātrināta būtiska arginīna ražošana.
o Tiek aktivizēta muskuļu augšana un nodrošināta muskuļu audu apgāde ar barības vielām.
o Tiek stiprināta imūnsistēma.
o Uzlabojas vīriešu seksuālā funkcija.
o Tiek uzturēts slāpekļa līdzsvars.
o Paaugstinās ķermeņa tonuss.
o Palielina fizisko izturību.

o Uzlabo asins mikrocirkulāciju un tās reoloģiskās īpašības.
o nodrošina normālu asins plūsmu uz ekstremitātēm.
o Novērš aterosklerozes plāksnīšu veidošanos.
L-arginīns ir nosacīti (daļēji) maināma aminoskābe. Veselīgs pieauguša cilvēka ķermenis pats spēj to
sintezēt no citiem noderīgiem komponentiem (vai iegūt deficītu ar uzturu). Bet bērna vai vecāka
gadagājuma cilvēka ķermenis nevar saražot šo aminoskābi pietiekamā daudzumā. Un, ja cilvēks ir slims,
noguris vai pārāk daudz strādājis sporta zālē, cieš arī arginīna rezerves, tāpēc tas ir tik svarīgi uzņemt
papildus sportistiem un cilvēkiem, kas vecāki par 40 gadiem.

Vēl viena īpaši vērtīga sastāvdaļa ir lizīns. Tas ir nepieciešams normālai sirds un asinsvadu sistēmas
darbībai, labvēlīgi ietekmē hormonālo fonu un veicina enzīmu sintēzi.

Amarantā ir arī citi elementi, kas ir svarīgi pareizai ķermeņa darbībai. Starp tiem ir A, PP, B grupas
vitamīni, askorbīnskābe, minerāli, piemēram, cinks, kalcijs, magnijs, nātrijs un citi. Fosfolipīdi palīdz
šūnu reģenerācijai, fitosterīni un flavonoīdi labi ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu. Augā ir daudz
taukskābju, starp tām arī linolskābe - tā palīdz normalizēt asinsspiedienu, stimulē gludos muskuļus.
Produktā ir arī linolēnskābe un oleīnskābe.

FOLSKĀBE- B9 vitamīns novērš tādas slimības kā koronārā sirds slimības attīstību, kas palielina
miokarda infarkta risku. Tomēr tikai “sliktā” zema blīvuma holesterīna līmeņa pazemināšanās
neierobežo folijskābes iedarbību uz sirdi un asinsvadiem. Šis vitamīns ietekmē homocisteīna
daudzumu - šī aminoskābe nepiedalās olbaltumvielu sintēzē, neieiet no ārpuses ar pārtiku, bet
veidojas vielmaiņas procesu laikā. Homocisteīns ārkārtīgi negatīvi ietekmē asinsrites stāvokli. Tas
bojā iekšējo garoīdu, endotēliju. Bojātā endotēlijā ātrāk veidojas asins recekļi un aterosklerozes
plāksnes. Tiek traucēta asins plūsma koronārajās artērijās, ķermeņa perifēro daļu artērijās, nierēs un
tīklenē. B9 vitamīna iedarbības rezultātā asins plazmā samazinās homocisteīna daudzums.

AMARANT SORROW (Amaranthus hypochondriacus) -
skvalēna avots, kas piesātina cilvēka ķermeņa audus ar
skābekli. Kopš tā laika cilvēkiem tas ir nepieciešams kā pret
mikrobu, darbojas kā pret kancerogēns. Fungicīds līdzeklis,
tā kā jau sen ir pierādīts, ka galvenie ķermeņa novecošanās,
kā arī audzēju rašanās un attīstības cēloņi ir tieši skābekļa
deficīts un šūnu bojājumi.
Skvalēns, nonākot cilvēka ķermenī, atjauno šūnas, kā arī
kavē ļaundabīgu audzēju augšanu un izplatīšanos. Šī unikālā
viela vairākas reizes var palielināt ķermeņa imūno sistēmu,
tādējādi nodrošinot tās izturību pret dažādām slimībām.
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SASTĀVDAĻAS: vīnogu un ābolu ektrakts (Sulfīts) (36%), L-arginīns, kapsulas apvalks 
(hidroksipropilmetilceluloze), kviešu ekstrakts, amaranthus hypochondriacus, L-citrulīns, pretsalipe
(stearīnskābe), aromatizētājs, vitamīns B12, vitamīns B6, folskābe.

VITAMĪNS B12 - samazina tādu patoloģisku stāvokļu a�s`bu kā miokarda distrofija,
kardioskleroze, koronārā sirds slimība, kā rezultātā rodas miokarda infarkts. B12 vitamīns samazina
homocisteīna līmeni. Un vitamīnam B12 ir an^ aterosklerozes efekts. Tas pazemina zema blīvuma
holesterīna līmeni asins plazmā, novērš aterosklerozes plāksnīšu veidošanos, un tas vēl vairāk
uzlabo skābekļa piegādi audiem.

VITAMĪNS B6 - uztur normālu hemoglobīna līmeni un piesā^nājumu ar dzelzi, lai nodrošinātu
asinsvadu sienas šūnas ar nepieciešamo skābekļa daudzumu. Ak`vs tauku metabolisma dalībnieks,
bez kura veidojas asinsvadiem kai`gais holesterīns. Kopā ar folijskābi, vitamīniem B1, B12 ir
iesais`ts paaugs^nāta homocisteīna līmeņa neitralizēšanā.

GALVENĀS FITLINE MUNOGEN PRIEKŠROCĪBAS:
Ø Satur slāpekļa oksīda (NO) prekursorus.
Ø satur vēr`gas aminoskābes L-arginīnu, L-citrulīnu.
Ø Satur slāpekļa oksīda (NO) veidošanās prekursorus.
Ø Satur ābolu un vīnogu fitonutrientus NOS-endotēlija slāpekļa oksīda sintēzes ražošanai.
Ø Satur vitamīnus B6, B12 un folijskābi, lai normalizētu homocisteīna līmeni un novērstu

asinsvadu endotēlija bojājumus.
Ø Dziedē sirds un asinsvadu sistēmu.
Ø Augsta bioloģiskā pieejamība, pateico^es pār^kas pārvadāšanas koncepcijai NTC®.
Ø Ēr^ lietojams.

IETEIKUMI LIETOŠANAI
o Īpaši ieteicams spor^s^em un cilvēkiem, kas vecāki par 35 gadiem.
o Sirds un asinsvadu problēmu profilaksei.
o Cilvēkiem, kam svarīgs veselīgs dzīvesveids.
o Palēnina novecošanās procesus.
o Vīriešiem, lai uzlabotu vīriešu veselību.

LIETOŠANA: 2 kapsulas katru dienu pirms ēšanas, uzdzerot lielu daudzumu ūdens.
Spor^s^em 2 kapsulas vienu stundu pirms fiziskas slodzes.

TILPUMS: 41,38 g (iepakojumā 60 kapsulas, 0,69 g) 

SASTĀVS:


