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PREMIUM uztura produkti ražoti Vācijā.
Nav konservantu, tikai dabīgas sastāvdaļas. 100% dabīgs!
Mūsu ekskluzīvā uzturvielu transportēšanas koncepcija NTC® atbalsta optimālu uzturvielu
uzņemšanu un augstu biopieejamību šūnu līmenī. Uzturvielu transporta koncepcija sevī ietver
vairākus faktorus:

Lietošanu šķidrā veidā;
Uzturvielu kombinācijas un to kombināciju grupās;
Integrētus ajūrvēdas augu ekstraktus;
Transfēra katalizatorus un tehnoloģijas.

Gan produkta sastāvdaļas, gan produkti tiek ražoti saskaņā ar augstāko GMP® kvalitātes standartu. 
Mūsu produktu kvalitāti regulāri un neatkarīgi pārbauda ELAB Analytic GmbH. 
Antidopinga kontrole. Regulāra brīvprātīga kvalitātes kontrole un neatkarīga izpēte Ķelnes
Augstākajā sporta skolā (dopinga analīžu laboratorija). Vairāk informācijas vietnē
www.koelnerliste.com. Antidopinga sertifikāts piešķirts pilnīgi visiem FitLine produktiem.
Mūsu kosmētika testēta neatkarīgā institūtā Dermatest® GmbH. Pētniecības institūts izsniedzis savu
sertifikātu, ka produkti ir klīniski testēti un saņēmuši visaugstāko novērtējumu "Excellent 5
zvaigznes".
Ražošanas atbilst ISO standartiem, kas garantē tīrību, drošību un bezkompromisa kvalitātes līmeni.
Mūsu produktus izstrādā starptautiska zinātnieku padome kopā ar Luksemburgas Zinātnes un
Tehnoloģiju Institūtu (LIST) un Austrijas Zinātnes Universitāti.
MicroSolve® – micelizācijas process nodrošina ideālu ūdenī un taukos šķīstošo aktīvo vielu
savstarpējo sadarbību.
CD - Kompleks – nodrošina 40 reizes lielāku un efektīvāku kurkumīna uzsūkšanos.
Augstā bio pieejamība un paātrinātā asimilācija ir zinātniski pierādīta.
Lielākā daļa produktu nesatur glutēnu, laktozi.  
Lielākā daļa produktu piemēroti arī veģetāriešiem, vegāniem.
Netiek pievienots cukurs. Kā saldinātājs produktos tiek izmantota stēvija.
Visi produkti ir ļoti garšīgi!
FitLine produktus aizsargā vairāk kā 70 patenti.
Visiem FitLine produktiem ir zems glikēmiskais indekss.
Ekskluzīvi tikai PM-International.

Mēs atbalstām aktīvu un veselīgu dzīvesveidu ar holistisku pieeju.
Vislabākie Rezultāti. Visaugstākā Kvalitāte. Maksimālā Drošība.

http://www.koelnerliste.com/
https://www.dermatest.de/en/
https://www.list.lu/


FitLinePowerCocktail Junior 
Pilns vitamīnu un minerālvielu komplekss bērniem.

FitLine® PowerCocktail Junior bērniem enerģijas ieguves vielmaiņai. 11 svarīgi vitamīni, provitamīni un
inulīns imūnās sistēmas atbalstam. Palīdz uzturēt garīgas darba spējas, samazināt nogurumu, nespēku,
nervu sistēmas darbību, veicina normālas psiholoģiskās funkcijas. Palīdz sintezēt D vitamīnu. Palīdz
uzturēt gļotādas veselību, ādas veselību. Palīdz uzturēt normālas imūnsistēmas darbību slodzes laikā un
pēc tās. Veicina normālu kolagēnu veidošanos, kas nepieciešama normālai kaulu, skrimšļu, ādas, zobu
darbībai. Uzlabo dzelzs uzsūkšanos. Veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu. Veicina sarkano
asinsķermenīšu normālu veidošanos. Veicina normālu asinsreci. Veicina hormonu darbības regulāciju,
muskuļu darbību, gremošanas fermentu darbību. 

Veselīgs uzturs bērnībā ir veselības, garīgās veselības un fiziskās attīstības vislielākā ieguldījuma atslēga.
Bērnībā tiek likti visi nākotnes "pamati". Diemžēl ļoti daudz bērnu uzturs nav sabalansēts un optimāls.
Kā arī mūsdienu uzturs ir kļuvis daudz "tukšāks" un daudz "piesārņotāks". 

FitLine PowerCocktail Junior ieteicams sievietēm grūtniecībā un laktācijas periodā. Kā arī vecāka gājuma
paaudzei kā pilnvērtīgu vitamīnu un minerālvielu kompleksu. Grūtniecības periodā tiek samazināts
intoksikācijas process un ir augļa disbakteriozes profilakse. Nodrošina pilnīgu muskuļu un skeleta
veidošanos. Bagātina mātes pienu ar visiem nepieciešamajiem vitamīniem un minerālvielām. Uzlabo
asins veidošanos.

AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:

KALCIJS ir galvenais celtniecības materiāls kaulu un zobu veidošanai. Kalcijs ir daļa no asins, šūnu un
audu šķidrumiem. Piedalās asins koagulācijā un samazina asinsvadu sieniņu caurlaidību, novēršot svešu
alergēnu un vīrusu iekļūšanu šūnās. Tas stimulē noteiktu enzīmu un hormonu funkcijas, insulīna
izdalīšanos, tam piemīt pretiekaisuma un pretalerģiska iedarbība, palielina organisma aizsargspējas,
ietekmē nukleīnskābju un olbaltumvielu sintēzi muskuļos, ūdens līdzsvara atjaunošanas procesus
organismā, ievada sārmojošu efektu skāba-sārmaina līdzsvarā kopā ar nātriju (Na), kāliju (K) un magniju
(Mg). Kalcijs ir nepieciešams nervu impulsu pārnešanai. Tieši ietekmē muskuļu kontrakcijas procesus, ir
nepieciešams, lai uzturētu stabilu sirds darbību, darbojadarbojas kā nervu sistēmas regulators.

Kalcijs tiek glabāts garu cauruļveida kaulu porainā struktūrā. Ja tiek uzņemts pārāk maz kalcija, ķermenis
mobilizē kalciju (un fosforu) no kaulu audiem ar paratheidīta hormona palīdzību uz asinīm. Tas norāda
uz nozīmīgāku kalcija lomu asinīs nekā kaulos, jo ķermenis ir gatavs upurēt kaulu un zobu veselību.
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Veicina A vitamīna uzsūkšanos, tā pārvēršanos aktīvā formā. Vienlaicīgi ar B6 un B9 vitamīniem cinks
normalizē un regulē reģeneratīvos procesus ādā un gļotādās.
Piedalās visos metabolisma procesos, kā arī olbaltumvielu sintēzē un tauku, ogļhidrātu sagremošanā,
bērna kaulu un skeleta veidošanā.
Cinks veicina normālu nervu sistēmas un kuņģa-zarnu trakta darbību.
Tas aktivizē imūnsistēmu un pozitīvi ietekmē fiziskās un intelektuālās spējas.
Iekļauts fermentos, kas paredzēti bērna augšanu veicinošo hormonu sintēzei - insulīns,
kortikotropīns, augšanas hormons.

Uzlabota gremošana.
Skābekļa padeve šūnām.
Pretiekaisuma un pretmikrobu iedarbība (kopā ar C vitamīnu).
Piedalīšanās vairāku fermentu un noteiktu olbaltumvielu (ieskaitot insulīnu) veidošanā.
Ietekme uz ādas un matu pigmentāciju.

Antioksidants.
Pretaudzēju.
Imūnmodulējošs, pretvīrusu un antibakteriāls.
Pretiekaisuma.
Anti-stress.

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.

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:

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:

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:

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.
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Uzlabota gremošana.
Skābekļa padeve šūnām.
Pretiekaisuma un pretmikrobu iedarbība (kopā ar C vitamīnu).
Piedalīšanās vairāku fermentu un noteiktu olbaltumvielu (ieskaitot insulīnu) veidošanā.
Ietekme uz ādas un matu pigmentāciju.

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.

GUMIARABIKS, GUĀRAS SVEĶI ir šķīstošās šķiedras veids un sastāv no sarežģītiem ogļhidrātiem. Tiem ir
spēja aktīvi saistīties ar ūdeni, veidojot želejveidīgu masu, kas veicina normālu konkrementu veidošanos
un atvieglo izkārnījumus, kā arī aizsargā resnās zarnas gļotādu no kairinājuma un iekaisuma. Guāra
sveķu bioloģiskā iedarbība: fizioloģiski caurejas līdzekļi, normalizē zarnu caurlaidību, normalizē zarnu
mikrofloru, detoksificē, samazina holesterīna līmeni utt.

VITAMĪNS B1 aizsargā ķermeni no garīgas pārslodzes, uzlabo atmiņu. Apvienojumā ar citiem B
vitamīniem palielina ķermeņa izturību pret infekcijām un saaukstēšanos. Pozitīvi ietekmē sirds un
asinsvadu sistēmu, gremošanas sistēmu, endokrīnās un nervu sistēmas pozitīvu darbību. B1 vitamīns
sniedz savu atbalstu pareizai ogļihidrātu vielmaiņai.

VITAMĪNS B2 - 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.

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:
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Antioksidants.
Pretaudzēju.
Imūnmodulējošs, pretvīrusu un antibakteriāls.
Pretiekaisuma.
Anti-stress.

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:

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.

GUMIARABIKS, GUĀRAS SVEĶI ir šķīstošās šķiedras veids un sastāv no sarežģītiem ogļhidrātiem. Tiem ir
spēja aktīvi saistīties ar ūdeni, veidojot želejveidīgu masu, kas veicina normālu konkrementu veidošanos
un atvieglo izkārnījumus, kā arī aizsargā resnās zarnas gļotādu no kairinājuma un iekaisuma. Guāra
sveķu bioloģiskā iedarbība: fizioloģiski caurejas līdzekļi, normalizē zarnu caurlaidību, normalizē zarnu
mikrofloru, detoksificē, samazina holesterīna līmeni utt.

VITAMĪNS B1 aizsargā ķermeni no garīgas pārslodzes, uzlabo atmiņu. Apvienojumā ar citiem B
vitamīniem palielina ķermeņa izturību pret infekcijām un saaukstēšanos. Pozitīvi ietekmē sirds un
asinsvadu sistēmu, gremošanas sistēmu, endokrīnās un nervu sistēmas pozitīvu darbību. B1 vitamīns
sniedz savu atbalstu pareizai ogļihidrātu vielmaiņai.

VITAMĪNS B2 - 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.
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VITAMĪNS B12 - 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.

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, vitamīns E stimulē muskuļu darbību, veicinot
glikogēna uzkrāšanos tajos - galveno enerģijas avotu. Tokoferola iedarbību daudzkārt pastiprina
vitamīns A, vitamīns C un bioflavonoīdi. Pateicoties šādam atbalstam, tokoferols (vitamīns E) pozitīvi
ietekmē sirds un asinsvadu, acu veselību, ķermeņa seksuālo funkciju.

ACEROLAS PULVERIS ir bagāts C vitamīna avots, kas veicina dzelzs uzsūkšanos, iesaistīts kolagēna
sintēzē, kas stiprina audu, cīpslu, ādas, kaulu un saistaudu struktūru uzturēšanā. Veicina imūnsistēmu
un aizsardzību pret vīrusiem. 

BETA KAROTĪNS. Izcils avots, kas nodrošina lielisku A vitamīna apgādi. Būdams spēcīgs antioksidants, tas
palīdz stiprināt imūnsistēmu, samazina infekciju slimību risku, "mīkstina" kaitīgo vides faktoru iedarbību.
Palielinu izturību pret stresu. Lieliski atbalsta redzes funkcijas. Beta karotīna darbību spēcigi pastiprina e
vitamīna klātbūtne, kas sinerģiski viens otru atbalsta.

NIACĪNS piedalās reakcijās, kas audos izdala enerģiju, bioloģisko pārvērtību rezultātā. Niacīna klātbūtne
ir ļoti svarīga ķermeņa augšanas atbalstam, tas iesaistīts hormonu sintēzē. 

PANTOTENĀTS palielina gļotādu barjeru īpašības, aizsargājot no infekcijām. Palielina smadzeņu funkciju
darbību, mazina uzmanības novēršanu, aizmāršību un vieglus depresīvus traucējumus.
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Zaļās tējas ekstrakts - aizsargā ķermeni šūnu līmenī no brīvo radikāļu ietekmes, stiprina
imūnsistēmu.
Brokoļu asnu koncentrāts satur īpaši lielu daudzumu sēra savienojumu detoksikācijai. Viens brokoļa
kāposts satur tikpat daudz aktīvo vielu kā kilograms galviņu kāpostu.
Sīpolu ekstrakts atšķaida krēpu un atvieglo tā izvadīšanu no elpošanas trakta, palielina bērna
ķermeņa aizsargspējas, kaitīgi ietekmē patogēnus un mazina gļotādu pietūkumu.
Ābolu ekstrakts ir universāls komponents un dabisks toniks, kam piemīt antioksidanti, mitrinošas,
stiprinošas, savelkošas un antiseptiskas īpašības.
Tomātu ekstrakts ir bagāts ar vitamīniem un minerālvielām, satur pektīnus, kas uzlabo zarnu
darbību, un dabisko antioksidantu likopēnu.
Brokoļu koncentrāts. Šī dārzeņa lietošana ir noderīga imūnsistēmas uzturā, anēmijas novēršanā, cīņā
pret dažādām infekcijām, veicina bērna vispārējo labo un enerģisko veselības stāvokli.
Kurkuma koncentrāts - aktīvā viela kurkumīns ir ļoti noderīgs centrālās nervu sistēmas stiprināšanai.
Ieteicams bērniem ar samazinātu imunitāti, attīstības traucējumiem.
Ķiploku koncentrāts. Ķiploki tiek uzskatīti par vērtīgām zālēm, jo tiem ir antioksidanti sēra
savienojumi, tiem ir pret iekaisuma, pret parazītu iedarbība.
Bazilika koncentrāts. Bazilika izmantošanai ķermenī ar lielu ēterisko eļļu saturu tajā ir pret
iekaisuma, harmonizējoša iedarbība.
Oregano koncentrāts (oregano). Oregano ēteriskās eļļas iznīcina baktērijas, sēnīšu un rauga
infekcijas, izvada no ķermeņa parazītus un cīnās ar vīrusiem.
Kanēļa koncentrāts - uzlabo kognitīvās funkcijas, atmiņu, uzmanības koncentrāciju. Tas padara to
noderīgu studentiem, it īpaši, gatavojoties eksāmeniem.
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.
Plūškoka koncentrāts - imunitātes stiprināšanai, saaukstēšanās novēršanai.
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.
Melleņu ekstrakts ir labs antocianīnu avots redzes uzlabošanai, imunitātes stiprināšanai.
Aveņu koncentrāts ir dabisko salicilātu avots, kura antibakteriālā un pret iekaisuma iedarbība
palīdzēs bērniem tikt galā ar infekcijas slimību.
Aroniju koncentrāts - auga antioksidantu komponenti palīdzēs stiprināt aktīvi veidojošo imunitāti .
Kazenes koncentrāts. Ja iekļausiet šīs ogas savā uzturā, bērns fiziskās slodzes laikā nejutīs nogurumu,
kazenes ietekmē smadzeņu darbības uzlabošanos, aktivizē atmiņu un piešķir tonusu visam
ķermenim.
Spinātu koncentrāts - satur fitonutrientus, kas palīdz stiprināt imunitāti un uzlabot veselību.
Saldo ķiršu koncentrāts - satur veselu vitamīnu kompleksu, kas nepieciešami bērna augšanai un
attīstībai, ogu ēšana palīdz attīrīt urīnskābes ķermeni.
Briseles kāpostu koncentrāts - noderīgs augošam bērna ķermenim, satur lielu daudzumu luteīna, lai
uzlabotu redzi.

DĀRZEŅU, AUGĻU, OGU MAISĪJUMS:

www.fitline-online.lv info@pmlatvia.lv



PATENTĒTĀ CD–KOMPLEKS TEHNOLOĢIJA

Pateicoties jaunajai, patentētajai CD-Kompleks tehnoloģijai kurkumīna bio pieejamība ir palielinājusies
vairāk kā 40 reizes.

www.fitline-online.lv info@pmlatvia.lv

Kurkuma ir pasaulē vērtīgākā garšviela, kas satur kurkuminoīdus, no kuriem galvenais ir kurkumīns.
Parastajam kurkumas ekstraktam (kurkumīnam) piemīt ārstnieciskas īpašības, bet bio pieejamajām
formām tā ir 1,5-29 x lielāka. Kompānijas PM-International zinātnieki, pateicoties jaunai un inovatīvai
tehnoloģijai, ir izstrādājuši jaunu bio pieejamu kurkumīnu un tā iedarbība ir 40 reizes lielāka salīdzinot
ar parasto kurkumīnu, to apstiprina zinātniskie un klīniskie pētījumi. 
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Pamata produkts pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.
Unikāla aktīvo vielu kombinācija, kas īpaši pielāgota bērnu vajadzībām.
Satur 11 dzīvībai svarīgus vitamīnus un dabisko A provitamīnu.
Sinerģiska aktīvo vielu kombināciju.
Satur kalcija un magnija minerālus no piena minerālu koncentrāta un D3 vitamīnu, kas garantē
efektīvāku uzsūkšanos un nodrošina spēcīgu kaulu sistēmu.
Satur cinku, varu, selēnu, lai stiprinātu imunitāti, uzlabotu vielmaiņu.
Satur sekundāras augu vielas - dārzeņu, augļu, garšaugu un garšvielu maisījumu optimālam uzturam.
Satur prebiotisko vielu inulīnu, lai ātri normalizētu zarnu mikrofloru un pilnībā asimilētu kalciju un
magniju.
Tam ir zems glikēmiskais indekss, kas palīdz uzturēt labvēlīgu cukura līmeni asinīs.
Nostiprina imūnsistēmu, palielina izturību pret infekciju slimībām.
Veicina visu bērna ķermeņa orgānu un sistēmu harmonisku attīstību.
Vienkārši pievienojiet sava bērna iecienītākajam dzērienam (laba šķīdība - var pievienot jogurta
dzērienam, piemēram, Fitline Fell Good jogurta dzērienam).
NTC® nodrošina lielāku šūnu biopieejamību - labāku uzturvielu absorbciju.
Patīkama apelsīnu augļu garša.

Bērniem, kas bieži slimo.
Novājinātiem bērniem, lai uzlabotu pilnvērtīgu uzturu, sniedzot visas nepieciešamās uzturvielas.
Bērniem ar nestabilu psihi (izklaidīga uzmanība, slikta atmiņa). 
Bērniem ar paaugstinātu fizisko aktivitāti (spēlē sportu).
Bērniem ar augstu garīgo stresu.
Bērniem ar sliktu apetīti.
Arī FitLine PowerCocktail Junior ieteicams lietot grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas laikā, vecāka
gadagājuma cilvēkiem un novājinātiem cilvēkiem kā veselīgu papildinošu pārtiku.

GALVENĀS FITLINE POWERCOCKTAIL JUNIOR PRIEKŠROCĪBAS:
 

ĪPAŠI IETEICAMS: 
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https://shopfitline.mozello.lv/fitline-produkti/feel-good-joghurt-drink/

