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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 Med Q10 Oxy Repair Hands

Unikāls aizsargājošs un barojošs roku krēms īpaši piemērots jutīgai ādai. MicroSolve Q10 veicina pašas
ādas bioloģisko šūnu procesus un piegādā ādai jaunu atjaunojošo enerģiju, molekulārais skābeklis
atbalsta pašas ādas aizsargfunkciju. 
Ātri absorbējošs un nav taukains. 
Bez konservantiem, krāsvielām un smaržām. 

Tā kā mēs kļūstam vecāki, mēs dabiski zaudējam hialuronskābi, kas ir mūsu dabīgais mitrinātājs un
tāpēc āda kļūst sausāka. Hialuronskābes molekula ir ādas nozīmīgākā molekula. Tā veido labvēlīgus
apstākļus visām dermas šūnām to labvēlīgai funkcionēšanai. Hialuronskābes unikāla īpašība ir tās spēja
saistīt ūdeni, kas ir pamats ādas mitrināšanai. Šī viela ir atbildīga arī par elastīna un kolagēna sintēzi,
veidojot īpašu "sietu" audu stingrībai, ādas turgoram, kā arī piešķirot ādai elastību.

Mēs piedzimstam ar lielu hialuronskābes daudzumu organismā, bet ar vecumu tās līmenis ādā
ievērojami samazinās. No 22 gadu vecuma hialuronskābes ražošana cilvēka organismā palēninās. Pēc
tam mūsu āda sāk izjust šīs vielas trūkumu un, sasniedzot 40 gadu slieksni, hialuronskābes izzušanas
process paātrinās ģeometriskajā progresijā. 50 gadu vecumā hialuronskābes daudzums cilvēka
organismā ir divreiz mazāks nekā jaunības gados.

Q10 Oxy Repair Hands roku krēms satur arī koenzīmu Q10, kas ir "jaunības vitamīns" un šūnām sniedz
enerģiju. Šis koenzīms mūsu organismā pietiekamā daudzumā ražojas līdz 35 gadu vecumam. Pēc 35
gadiem tas strauji noārdās. Lietojot to ādas kopšanā tas sniedz spēcīgas antioksidanta īpašības, kas ir
ļoti būtisks faktors arī roku ādas jaunības saglabāšanai.

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS:

SAULESPUĶU SĒKLU EĻĻA ir gaistoša augu eļļa, ko izmanto kā mīkstinošu līdzekli kosmētikā. Saulespuķu
sēklu eļļas 60% (vidēji) linolskābes saturs palīdz atjaunot, stiprināt un nomierināt ādu. Aktivizē dzīvībai
svarīgus procesus šūnu līmenī, aizsargā to. Ir ādas mīkstinoša ietekme. To nodrošina oleīnskābe,
linolskābe un vitamīna E koncentrācija. Ādā uzlabojas mitrināšanas procesi un āda tiek aizsargāta no
brīvajiem radikāļiem. 

ŠĪ SVIESTS mitrina un atdzīvina sausu, kairinātu vai blāvu ādu.

PANTENOLS ir mitrinātājs. Tam ir mīkstinoša, nomierinoša un pretkairinoša iedarbība. Veido ādai
aizsagbarjeru pret kairinājumiem un ūdens zudumu.
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TOKOFERILACETĀTA veidā E VITAMĪNS formulās ir ārkārtīgi stabils, nodrošina maksimālu vitamīnu
efektivitāti. Atbalsta šūnu darbību un ādas veselību. Tas ir antioksidants, padarot to efektīvu cīņā ar
brīvo radikāļu iedarbību, ko rada pārtikas un toksīnu vielmaiņa vidē. VitamīnsE samazina ādas UV
starojumu.

No ALFARĪNA AUGA SAKNES iegūtais alantoīns nomierina, dziedē un aizsargā ādu, stimulē jaunu audu
veidošanos.

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".

HIALURONSKĀBE (NĀTRIJA HIALURONĀTS) strādā mūsu audos, saistot un pievelkot ūdeni, veicinot
kolagēna un elastīna sintēzi, aizsargā ādu no brīvajiem radikāļiem, tādā veidā veicinot atjaunošanās
procesus. Spēcīgs mitrinātājs.

LECITĪNS - palīdz atjaunot ādas barjerfunkcijas un novērš mitruma izzušanu.

LAVANDAS EKSTRAKTS normalizē jebkura veida ādu, īpaši taukainu ādu. Efektīvi ārstē pūtītes, ekzēmu,
apdegumus un psoriāzi. 

KVIEŠU ASNU EKSTRAKTS - palēnina novecošanās procesu, stiprina kapilārus.

ZAĻĀS TĒJAS LAPU EKSTRAKTS lieliskas antioksidanta un pretiekaisuma īpašības.

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.

KORIANDRA EKSTRAKTS ir ādas reģenerējošs komplekss pateicoties linolēnskābes bagātībai. Tam ir
antioksidanta iedarbība. Nomierina ādas kairinājumus.

BERGAMOTA CITRUSA AUGĻU EKSTRAKTS atsvaidzina, tonizē, nomierina, dziedina. 

CIPRESE SEMPERVIRENS SĒKLU EKSTRAKTS iegūts no Vidusjūras cipreses čiekuriem ādas kopšanas
kosmētikā sniedz nomierinošu un pretkairinājuma iedarbību. Tas stiprina ādas aizsargbarjeru un sniedz
ādai komfortu.

FUCUS VESICULOSUS EKSTRAKTS ir bagāts ar aktīvām sastāvdaļām, piemēram, bioaktīviem
polisaharīdiem, aminoskābēm, vitamīniem un minerālvielām, ekstrakts cīnās ar brīvo radikāļu un ādas
novecošanos, mazina iekaisumu, palīdz uzlabot ādas elastību un nodrošina mitrināšanu. 
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JASMĪNS nokļūstot uz ādas veido aizsargbarjeru un neļauj pazust ādas mitrumam. Kā arī ir sniedz šim
roku krēmam dabīgu, maigu aromātu.

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