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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/


Ādas novecošanās: ādas nelīdzenumi, sausums, nieze, grumbas, vecuma plankumi, ādas krāsas
satumšana.
Nervozitāte: trauksme, garastāvokļa svārstības, izklaidīga uzmanība, depresija, garastāvokļa
kontroles zaudēšana, slikts miegs.
Asinsrites traucējumi: karstuma vai drebuļu sajūta, stipra svīšana.
Menstruālā cikla izmaiņas: pārāk daudz vai niecīga izdalīšanās, nevienmērīgs cikls.
Atrofiskas izmaiņas: dzimumorgānu gļotādas retināšana, samazināta dzimumorgānu sekrēcija, sāpes
dzimumakta laikā. Vulvas nieze, ko sarežģī urīnceļu infekcija.
Osteoporozes simptomu un / vai sirds un asinsvadu sistēmas slimību izpausme. Un šeit sojas
fitoestrogēni lieliski risina un palīdz.

Izoflavoni (daidzeīns, genisteīns) pieder pie sekundāro augu vielu grupas un tiem ir fitohormonu
darbība.
Visvairāk izpētītais onkoprotektors fitoestrogēnu klasē ir genisteīns. Tieši viņš ir atbildīgs par sojas
produktu vēža profilakses īpašībām visā pasaulē.
Izoflavoni pieder pie fitoestrogēnu klases. Viņu struktūra ir līdzīga cilvēka steroīdu estrogēna
struktūrai.
Izoflavona iedarbība ir spēcīgāka dabiskā kombinācijā ar citiem sojas pupu dabiskajiem
komponentiem (tas ir svarīgi iegūstot ekstraktu).

FitLine Isoflavon
FitLine Isoflavon ar sojas izoflavoniem un vitamīnu D. 
Hormonāls atbalsts.
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.

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:

AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:

SOJAS IZLOFAVONI (FITOESTROGĒNI) ir dabiskas vielas ar estrogēniem līdzīgu iedarbību - pretiekaisuma,
pretmikrobu un pretaudzēju. 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 aktīvās sastāvdaļas?
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Ar nelielu estrogēniem līdzīgu iedarbību, vienlaikus nepalielinot krūts vai olnīcu vēža attīstības risku,
tāpat kā ar hormonu aizstājterapiju.
Stimulē kolagēna un hialuronskābes sintēzi ādā, palielinot tās turgoru un elastību.
Kardioprotektīvs efekts - aizsargā sirds un asinsvadu sistēmu, stabilizē asinsspiedienu.
Ir anti aterosklerozes iedarbība un novērš asins recekļu veidošanos.
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”.
Ietekmē glikozes metabolismu, nomācot tā uzsūkšanos tievās zarnās. Šis efekts ir ārkārtīgi svarīgs
pacientiem ar cukura diabētu.
Aptur ar vecumu saistītas osteoporozes procesus un ievērojami mīkstina menopauzes gaitu.
Samazina menopauzes lēkmju skaitu, to intensitāti.
Ir izteikta onkoloģiskā profilaktiskā iedarbība attiecībā uz sieviešu dzimumorgānu zonu, tai ir
antikancerogēna un antioksidanta iedarbība uz piena dziedzeriem.
Samazina fermentu ražošanu, kas veicina audzēju šūnu augšanu.
Ir izteikta antioksidanta iedarbība.
Nesen ir iegūti pierādījumi, kas parāda fitoestrogēnu efektivitāti nieru, aknu un vecuma demences
hronisku slimību ārstēšanā.

Palīdz optimizēt kalcija un fosfora metabolismu.
Palīdz novērst 2. tipa diabētu (bez insulīna atkarīgu diabētu) ar sirdslēkmi, sirds mazspēju un insultu.
Novērš muskuļu vājuma cēloņus, palīdz regulēt muskuļu darbību.
Palīdz novērst osteoporozi.
Regulē insulīna darbību un cukura līmeni asinīs.
Ir nozīmīga loma ķermeņa imūnās atbildes regulēšanā.
Palīdz regulēt asinsspiedienu.
Samazina pārmērīga iekaisuma risku un noteiktu baktēriju infekciju rašanos.
Atbalsta kognitīvās funkcijas un stabilizē garastāvokli, īpaši gados vecāku cilvēku vidū, un novērš
hronisku nogurumu.
Neaizstājams šāda veida ļaundabīgu audzēju profilaksē: urīnpūslis, krūts, resnās zarnas, olnīcas,
prostatas un taisnās zarnas.

Neskaitāmi klīniskie un laboratorijas pētījumi ir parādījuši vairākus izoflavonu pretnovecošanās efektus: 

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.

D3 VITAMĪNAM ir radikāla loma dažādos mūsu veselības aspektos:
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FitLine Isoflavon satur vērtīgus izoflavonus dabiskā proporcijā un dabiskos savienojumos ar citiem
sojas pupu veselīgajiem komponentiem.
Tiek garantēts, ka FitLine Isoflavon nesatur ģenētiski modificētus sojas komponentus.
Taukos šķīstošie izoflavoni tiek micelizēti, kas nodrošina ātrāku un efektīvāku absorbciju (patentēta
tehnoloģija).
FitLine Isoflavon šodien ir pirmais un vienīgais produkts ar micellizētiem izoflavoniem.
Gan produkta sastāvdaļas, gan pats produkts tiek ražots saskaņā ar augstāko kvalitātes kontroli. 
Ideāli kombinācijā ar FitLine Basics, FitLine PowerCoctail.
FitLine Isoflavon ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar starptautisko
ekspertu komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine Isoflavon ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar starptautisko
ekspertu komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine Isoflavon 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. 

Lieliskākam un ātrākam rezultātam ieteicams lietošanai kopā ar Optimālo Komplektu.
Palēnina novecošanās procesus, kas saistīts ar dzimumhormonu sekrēcijas samazināšanos saistībā
ar vecumu.
Lai uzlabotu ādas, matu un nagu stāvokli. 
Sieviešu skaistumam un veselībai.

GALVENĀS FITLINE ISOFLAVON PRIEKŠROCĪBAS:

IETEIKUMI LIETOŠANAI:
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https://www.fitline-online.lv/fitline-produkti/basics/
https://www.fitline-online.lv/fitline-produkti/powercocktail/
https://www.fitline-online.lv/fitline-produkti/optimalais-komplekts/

