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

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

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

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

FitLine Optimālais Komplekts 

Vai vēlaties katru dienu līdz sirmam vecumam būt veselīgs un enerģisksi? Lai jūsu ķermenis to varētu
paveikt, tam ir vajadzīgas noteiktas uzturvielas. Mūsu FitLine Optimālais Komplekts piedāvā optimālu
pamat uzturvielu piegādi.
Papildiniet savu ierasto uzturu ar FitLine PowerCocktail no rīta un FitLine Restorate vakarā. Produktus ir
ļoti viegli pagatavot, tie ir garšīgi un to lietošana jau dažu dienu laikā kļūs jau par vērtīgu ieradumu.
FitLine optimālais komplekts nodrošina gan ierastās pārtikas labāku sadalīšanu gremošanas traktā, gan
arī daudz efektīvāku citu FitLine produktu iedarbību šūnu līmenī.

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


FitLine Herbaslim

Fitline Herbaslim ir dabīga un vielmaiņu veicinoša augu tēja. 
Tēja ir ne tikai lielisks dzēriens, bet tā arī sniedz daudz ieguvumus veselībai. Tā ne tikai nodrošina cilvēka
organismu ar šķidrumu un tā ir brīnišķīgs aromterapijas līdzeklis, bet arī ir ļoti labs vitamīnu un
minerālvielu avots. Tajā esošajiem augiem piemīt dažādas ārstnieciskas īpašības.

AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:

PIPARMĒTRAS ir daudzgadīgs ārstniecības augs. Augu lieto saaukstēšanās un gripas gadījumos, pret
kakla sāpēm, bronhītu. Tonizējoša iedarbība, tai pat laikā nomierinoša. Palīdz atbrīvoties no vēdera
spazmām un uzpūšanos, gāzu uzkrāšanos. Viegla diurētiska iedarbība. Dezinficējoša, pretiekaisuma,
pretaudzēju iedarbība.

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

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

BĒRZU LAPAS diurētiska iedarbība.

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

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

LAKRICAS SAKNE – pretiekaisuma, nomierinoša, anti histamīna, anti alerģiska iedarbība, regulē ūdens –
sāļu apmaiņu.

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

KAZEŅU LAPAS. Kazenes lapu un zaru novārījumu lieto pret dizantēriju. Kazeņu tēja bagātina organismu
ar vitamīniem, kā arī nomierina, kas lieti noderēs arī bezmiega gadījumā.
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Tā palīdz izvadīt toksīnus un atbalsta nieru darbību.
Satur dabiskas, sekundāras augu valsts - graudaugu un ārstniecības augu vielas.
Satur šķiedrvielas.
Nomierinoša, pretsāpju.
Antiseptiska, dezinficējoša iedarbība.
Uzlabo asinsriti kapilāros, paplašina sirds asinsvadus.
Novērš kuņģa un zarnu trakta traucējumus, gāzu uzkrāšanos.
FitLine Herbaslim tēja ir ar bāzisku iedarbību. Samazina skābes daudzumu un atjauno sārmu
līdzsvaru. 
Pateicoties augstajai kvalitātei, Herbaslim tēju iespējams uzliet divas reizes, nezaudējot garšas
īpašības.
Garda un dabīga tēja stiprai imūnsistēmai.
Bagāta ar dabīgiem flavonoīdiem, antioksidantiem, vitamīniem. Satur ēteriskās eļļas.
Tonizējoša, tai pat laikā nervu sistēmu stabilizējoša iedarbība.
Lieliska iedarbība saaukstēšanās un gripas profilaksei.
Maiga diurētiska iedarbība.
FitLine Herbaslim ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar starptautisko
ekspertu komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine Optimālais Komplekts nodrošina katru dienu ar būtiski svarīgiem vitamīniem, minerālvielām
un citām uzturvielām. Pateicoties šādam kompleksam jebkurš FitLine produkts sniedz vēl lielāku
efektivitāti. 

FITLINE HERBASLIM TĒJAS PRIEKŠROCĪBAS:
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