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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/


Šim sejas krēmam ir lieliskas ādas kopšanas un ādas toņa izlīdzinošas īpašības. 
Tas aizsargā ādu no izžūšanas un piegādā tai īpašus lipīdu komponentus.
Palīdz ādai saglabāt mitrumu.
Pretiekaisuma, nomierinošas īpašības.

FitLine Med MicroSolve Q10 Oxy Repair Face

Diennakts sejas krēms jutīgas problemātiskās ādas kopšanai. Ar koenzīmu Q10, vitamīnu E, skābekli un
jojobas eļļu.

SASTĀVDAĻAS:

KOENZĪMS Q10 ir vitamīniem līdzīgs, taukos šķīstoša viela, kas dabiski atrodas organismā, tomēr
neizstrādājas jau pēc 35 gadu vecuma. Lietojot ādas kopšanā tas sniedz antioksidanta priekšrocības kā
arī to sauc par ādas "jaunības anti-age vitamīnu".

Satur TOKOFEROLU (VITAMĪNS E). Antioksidants, kas palīdz cīnīties ar brīvo radikāļu bojājumiem un
veicina ādas dziedināšanu, lai mazinātu novecošanās pazīmes.

Satur SKĀBEKLI. Ir pierādīts, ka skābeklis dziedē brūces un skābeklis palielina asins piegādi un palielina
šūnu metabolismu ādā. Daudzi vadošie pasaules skaistuma speciālisti savās kosmētisko procedūru
terapijās izmanto tieši skābekli. Pētījumi rāda, ka skābekļa lietošana brūcei optimizē sadzīšanu un
samazina infekciju darbību.

UPEŅU EĻĻA satur taukskābes, linolskābi un linolēnskābi - atjauno ādu. Tā satur arī tokoferolu un
provitamīnu A- karotinoīdus.

LONICERA JAPONICA ZIEDU EKSTRAKTAM ādas kopšanā ir pretiekaisuma un nomierinoša loma.

POPULUS TREMULOIDES MIZAS EKSTRAKTS - bagāts ar salicilātiem, efektīvs pūtītes ārstēšanā.
Pretmikrobu, pretiekaisuma iedarbība. Antioksidants, kas cīnās ar vides piesārņojumu un brīviem
radikāļiem. Populus Tremuloides mizas ekstrakts ir iegūts no apses koka mizas. Darbojas kā dabisks
konservants. 

DUNALIELLA SALINA EKSTRAKTS. Šīs dabiskās mikro aļģes tiek izmantotas kosmētikā, lai piegādātu ādai
β-karotīnu un vitamīnu B12. Tas darbojas arī kā dabisks antioksidants, lai pasargātu ādu no brīvo
radikāļu bojājumiem.

SAULESPUĶU SĒKLU EĻĻA. Saulespuķu sēklu eļļas 60% (vidēji) linolskābes saturs palīdz atjaunot, stiprināt
un nomierināt ādu. Aktivizē dzīvībai svarīgus procesus šūnu līmenī, aizsargā to.
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LONICERA CAPRIFOLIUM ZIEDU EKSTRAKTS IR augu ekstrakts, kas darbojas kā ādu nomierinošs līdzeklis.

THEOBROMA GRANDIFLORUM SĒKLU SVIESTS - izcilas mitrinošas un elasticitātes palielinošas īpašības.

ROZMARĪNA EKSTRAKTAM ir pretiekaisuma īpašības. Palīdz mazināt ādas pietūkumu. Tas arī palīdz
dziedēt apdegumus un nomierina ādu. Šīs ārstnieciskās īpašības padara to par spēcīgu sastāvdaļu ādas
slimību ārstēšanā, ieskaitot dermatītu, ekzēmu un psoriāzi.

KOKOSRIEKSTU EKSTRAKTS. Spēcīgi absorbējošs, mitrinošs, barojošs ekstrakts. 

ORIZANOLS ir ferulskābes esteru komplekss, kas tiek iegūts no rīsu kliju eļļas un tam piemīt bioloģiskas
īpašības, kas līdzīgas ferulīnskābes īpašībām. Spēcīgs antioksidants. Aizsargā ādu no UVB bojājumiem.

TRITICUM VULGARE SĒKLU EKSTRAKTS. Ir no kviešu auga dīgļu daļas. Lieliski mīkstina ādu.

JOJOBAS EĻĻA ir spēcīgs mitrinātājs. Sniedz ādai aizsargbarjeru, lai tā nezaudētu mitrumu. Palīdz novērst
bakteriālu infekciju un pūtīšu veidošanos.

FitLine Med Microsolve Q10 Oxy Repair Face Cream ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš
izstrādāts kopā ar starptautisko ekspertu komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine Med Microsolve Q10 Oxy Repair Face Cream 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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