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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 IB⁵

FitLine IB⁵, tūlītējs risinājums tavai organisma aizsardzībai, imūnsistēmas uzturēšanai! Gatavs lietošanai!
Uztura bagātinātājs ar 7 vitamīniem. 

Jauna Īpaša Uzlabota Microsolve® Tehnoloģija: DCS Tehnoloģija = Dual-Carrier-System
FitLine IB⁵ tūlītēji atbalsta jūsu imūnsistēmu (A, D un B12 vitamīns veicina normālu imūnsistēmas
darbību), izmantojot dabisko aktīvo sastāvdaļu kombināciju (vitamīns E palīdz aizsargāt šūnas no
oksidatīvā stresa). Vitmaīns K2 pilda antioksidanta funkcijas.

FitLine IB⁵ ir arī bagāts ar vitamīnu A, riboflavonu un biotīnu, kas palīdz uzturēt normālu gļotādu.
Lai kur tu būtu, FitLine IB⁵ 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 IB⁵ vienmēr ir blakus, kad tas nepieciešams. Atbalsti savas
šūnas un imūnsistēmu!

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS:

TIMIĀNS. Timiāns jeb parastais mārsilis ir daudzgadīgs ārstniecības augs un garšaugs. Timiānu jau senie
ēģiptieši izmantojuši balzamēšanai. Timiānā ir 2% ēterisko eļļu, rūgtvielas, miecvielas, saponīni u.c.
Ēterisko eļļu galvenā sastāvdaļa ir timols (20-40%). Timiānam piemīt baktericīda un dezinficējoša
iedarbība. Tautas medicīnā to plaši lieto pret garo klepu un bronhītu, jo tas sašķidrina gļotas. Timiānam
ir patīkams, stiprs aromāts un asa, nedaudz rūgtena garša. Farmaceitiskajā rūpniecībā to izmanto
sīrupu, ekstraktu un ārstniecisko tēju gatavošanai. Ēteriskā eļļa tiek pievienota mutes skalojamiem
līdzekļiem, zobu pastām, ziepēm.

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 pārtikas, gan
farmaceitiskā rūpniecībā.

KRUSTNAGLIŅAS. Krustnagliņas ir izžāvēti neizplaukuši īstā nagliņkoka (Syzygium aromaticum)
ziedpumpuri, kuros ir ļoti daudz ēterisko eļļu 15-20%. No tām iegūst neļķu eļļu. Krustnagliņām ir ļoti
stiprs, savdabīgs aromāts un asa garša. Tās izmanto ne tikai kulinārijā, bet arī plaši izmantotas medicīnā.
Stomatoloģijā krustnagliņas izmanto kā lielisku antiseptisko līdzekli.
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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.

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 ļoti bagātas ar
polifenoliem, īpaši proantocianidīniem, kurus var izmantot kā funkcionālu sastāvdaļu, lai risinātu
dažādas veselības problēmas, veicinot ķermeņa dabiskos bioprocesus. Veicot dažādus pētījumus, tika
pierādīts, ka ar proantocianidīnu bagāts vīnogu kauliņu ekstrakts sniedz priekšrocības pret daudzām
slimībām, piemēram, iekaisumu, sirds un asinsvadu slimībām, hipertensiju, diabētu, vēzi, peptisku čūlu,
mikrobu infekcijām utt. Pētījumos cilvēkiem, kas lietoja vīnogu kauliņu ekstraktu tika secināts, ka tika
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 efektīvāku un ātrāku to darbību.

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 B12. Vitamīns B12 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, vitamīns B12 atrodams galvenokārt tikai dzīvnieku valsts izcelsmes
produktos, piemēram, gaļā, īpaši aknās, pienā, olās un dažādās jūras veltēs. Visbiežāk vitamīna B12
deficīts novērojams veģetāriešiem un vegāniem, kuru ēdienkartē neietilpst ne gaļa, ne piena produkti.

VITAMĪNS B2 - aizsargā nervu sistēmu no stresa un pārslodzes. Vitamīns B2 (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 vitamīna D organisms nespēj absorbēt uzņemto kalciju, tādēļ kalcija daudzums, kas
uzsūcas kaulos, ir atkarīgs ne tikai no maltītes sastāvdaļām, bet arī D vitamīna daudzuma organismā.
Vitamīns D nodrošina pienācīgu mazuļa augšanu, pareizas stājas un veselu zobu veidošanos.
Rahīts, mīksti kauli un nervozitāte – ja mazs bērns neuzņem pietiekami daudz kalcija un vitamīna D,
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.
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MicroSolve® micelizācijas tehnoloģija. Visaugstākā efektivitāte (asimilācija ir 6-9 reizes augstāka nekā
citiem taukos šķīstošu vitamīnu saturošiem produktiem, pateicoties NTC® uzturvielu transporta
koncepcijai).
Pateicoties jaunai DCS Tehnoloģijai ir panākta daudz augstāka biopieejamība šūnu līmenī.
FitLine IB⁵  ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar starptautisko ekspertu
komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine IB⁵ garantē vislabāko uzturvielu uzsūkšanos organismā ar augstu bio pieejamību šūnu līmenī,
pateicoties unikālai NTC® uzturvielu transportēšanas tehnoloģijai.
FitLine Optimālais Komplekts nodrošina katru dienu ar būtiski svarīgiem vitamīniem, minerālvielām
un citām uzturvielām. Pateicoties šādam kompleksam jebkurš FitLine produkts sniedz vēl lielāku
efektivitāti. 

Sāk savu darbību mutes dobumā.
Pēc atvēršanas izlietot 90 dienu laikā.
Pēc spreja lietošanas 2 minūtes neko neēst un nedzert, lai produkts paspētu uzsūkties mutes gļotādā
un spētu paveikt savu aktīvo iedarbību.

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.

VITAMĪNS K2 veicina ādas veselību un kaulu vielmaiņas procesus, veicina pareizu smadzeņu darbību un
novērš sirds saistītas slimības. Turklāt vitamīns K2 ir svarīgs, lai organisms izmantotu kalciju, lai
palīdzētu veidot kaulus un kavētu asinsvadu pārkaļķošanos. Kā arī vitamīnam K2 piemīt antioksidanta
īpašības. 

GALVENĀS FITLINE IB⁵ PRIEKŠROCĪBAS:

IETEIKUMI LIETOŠANAI:
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