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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/


Augsta biopieejamība, pateicoties ekskluzīvajai vielu transporta koncepcija NTC®.
Augstas, vidējas un zemas molekulāras hialuronskābes molekulas nodrošina intensīvu mitrumu.
Maksimālam anti-novecošanās rezultātam satur augu cilmes šūnas.
Satur augu bioflavonoīdu izokercetīnu, kas kavē kolagēna šķiedru antiglikāciju, novērš priekšlaicīgas
grumbiņas un veicina ādas elastību.
Spēcīgie antioksidanti cīnās ar brīviem radikāļiem un vides kaitīgo iedarbību ietekmi uz ādas virsmas.
Satur tokoferolu (vitamīns E).
Spēcīgi mitrina. Tūlītēji uzlabo pat sausas, dehidrētas vai bojātas ādas izskatu, samazinot zvīņošanos
un atjaunojot elastību.
Sniedz ādai starojumu. Tā atgūst svaigumu un tiek izlīdzināts ādas tonis.
Tiek samazinātas ādas poras. 
Palīdz nomierināt iekaisušu ādu.
Pretiekaisuma iedarbība.
Satur bagātīgu beta-karotīna avotu dunaliella sāls ekstraktu, kas ir arī dabisks vitamīnaB12 avots.
Novērš oksidatīvos bojājumus, sniedz atbalstu DNS šūnām, kas pakļautas UV gaismas kaitīgai
ietekmei.
Nesatur konservantus.

FitLine Hydrating - Shot Mask

Ikdienas straujajā dzīvē, vides piesārņojums un ģenētiskā ādas novecošanās un pat ikdienas kopšanas
rituāli nav pietiekami, lai aizsargātu ādu no priekšlaicīgas novecošanās. Un ādai nepieciešams kāds īpaši
spēcīgs risinājums - "mitrinošā šāviena maska" - tūlītējs efektīvs mitruma pastiprinātājs, kas sniedz
jaunības tūlītejus procesus šūnu līmenī.

Dermatest® GmbH - Pētniecības institūts izsniedzis savu sertifikātu, ka produkts ir klīniski testēts un
saņēmis visaugstāko novērtējumu "Excellent 5 zvaigznes".

Aktivizē masku jebkurā laikā - kad vien ādai ir nepieciešams īpašs mitruma šāviens!
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AKTĪVĀS SATĀVDAĻAS: 

PENTILĒNGLIKOLS ir sastāvdaļa, kas dabiski atrodama dažos augos, piemēram, cukurbietēs un
kukurūzas vālītēs. Tas ir mitrinātājs, kas nozīmē, ka tas labi saistās ar ūdeni, padarot to par labu ādas
mitrinātāju un palīdz citām sastāvdaļām labāk iekļūt ādas dziļumā.

PROPILĒNGLIKOLS ir spēcīgs ādas mitrinātājs.

LEONTOPODIUM ALPINUM CALLUS KULTŪRAS EKSTRAKTS ir augu ekstrakts ar antioksidanta īpa'šībām.
Sniedz nomierinošu efektu. kura sastāvdaļas spēj nodrošināt ādai antioksidantu un dabiska ādas
nomierinoša iedarbība.

NĀTRIJA HIALURONĀTS (HIALURONSKĀBE) ir ūdeni saistoša sastāvdaļa, spēcīgs ādas mitrinātājs, kas
palīdz cīnīties ar grumbām un citām novecošanās pazīmēm. Hialuronskābes molekulas spēj piesaistīt
lielu daudzumu ūdens, tādējādi rūpējoties par to, lai mūsu āda atgūtu jaunību un mirdzumu. 

DIKĀLIJA GLICIRIZĀTS ir sastāvdaļa, kas iegūta no lakricas saknes ekstrakta.  Palīdz izgaismot, novērst
tumšus pleķus un nomierināt kairinātu, iekaisušu ādu.

LECITĪNS - palīdz atjaunot ādas barjerfunkcijas un novērš mitruma iztvaikošanu.

DUNALIELLA SALINA EKSTRAKTS ir mikroaļģe, kas ir pazīstama ar spēju pielāgoties un spēj izdzīvot pat
skarbos dabas apstākļos. Šis ekstrakts ir bagātīgs beta-karotīna avots un sniedz spēcīgus antioksidantu
ieguvumus. Dunaliella ekstrakts ir arī dabisks vitamīna B12 avots.

TOKOFEROLS ir E vitamīna forma. Tas ir spēcīgs antioksidants, kas palīdz cīnīties pret brīvo radikāļu
bojājumiem un veicina ādas dzīšanu, lai mazinātu novecošanās pazīmes. Tas arī nodrošina mitrumu un
stiprina ādas aizsargbarjeru, lai novērstu šo mitruma zudumu. Tas atbalsta šūnu darbību un ādas
veselību. Stiprina ādas barjeru pret saules radītajiem bojājumiem, kā arī samazina rētu dziļumu. 

ERGOTIONEĪNS ir aminoskābe ar ļoti spēcīgu plaša darbības spektra antioksidantu aktivitāti, membrānas
aizsardzību.

IZOKVERCETĪNS ir flavonoīds, spēcīgs antioksidants. Ādu nomierinoša, pretiekaisuma, atjaunojoša iedarbība.

SKVALĀNS - efektīvs mīkstinošs un dabīgs antioksidants. Samazina grumbas, līdzina rētas, novērš UV
bojājumus, mazina vasaras raibumus, strādā uz ādas pigmentāciju, vienlaikus cīnoties ar brīvajiem
radikāļiem.

GELĀNA SVEĶI, KSANTĀNA SVEĶI un SKLEROCIJA SVEĶI ir bio kosmētikas dabīga stabilizators, saistviela.
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FitLine Hydration Shot Mask ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar
starptautisko ekspertu komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine Hydration Shot Mask garantē vislabāko vielu uzsūkšanos ar augstu bio pieejamību šūnu
līmenī, pateicoties unikālai NTC® vielu transportēšanas tehnoloģijai bioloģiskā pieejamība ir vidēji 5–
10 reizes labāka.
FitLine Optimālais Komplekts nodrošina katru dienu ar būtiski svarīgiem vitamīniem, minerālvielām
un citām uzturvielām. Pateicoties šādam kompleksam jebkurš FitLine produkts sniedz vēl lielāku
efektivitāti. 
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